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Nem csak rezsit 
csökkentett...
Lehetett szidni vagy kedvelni Németh Szilárd polgármestert, de egy do-
log bizonyos: négy éves munkája nyomán sokat változott Csepel. Meg-
épült a gerincút és a jelképesnek is tekinthető, a belvárossal összekötő 
kerékpárutak is kiépültek. Teljessé vált a csatornázás, pedig kevesen 
hitték el rajta és Tarlós Istvánon kívül, hogy egy rossz előkészítés után 
még sikerülhet a csepeli projekt. Megszépült, megújult a Kis-Duna-part, 
a Tamariska-domb, a Kiserdő és a Daru-domb, megkezdődtek a király-
erdei útépítések, a panelházak városrehabilitációja. Még a HÉV is gyak-
rabban jár, és uszodánk is lett. Csepel a vezetése alatt kimászott a csőd-
veszélyből, megszüntette 3,8 milliárdos költségvetési hiányát, és összes 
adósságát. Míg 2010-ben 10 milliárdos vagyonvesztéssel vette át Csepel 
vezetését, 2014-ben kétmilliárdos vagyonnövekedéssel köszön el.

Németh Szilárd a rezsicsökkentéssel ért el országos hírnevet – bár az 
ellenzék egy része váltig állítja, hogy olcsóbb volt a sokkal magasabb 
közüzemi díjakat kifizetni. Sokat dolgozik a „pénzügyi rezsicsökken-
tés” elérésében is, abban, hogy a hitelkárosultak visszakapják a bankok 
által jogtalanul elvett pénzüket, vagy azon, hogy a fogyasztóvédelem 
ne üres sallang legyen. Borbély Lénárddal közösen vették ki a részüket  
a nyugdíjak reálértékének növelésében, az önkormányzati és a parla-
menti politikusok számának csökkentésében. Bár több tisztséget is be-
töltött, ő is megszavazta, hogy a jövőben ne lehessen egyszerre polgár-
mester és parlamenti képviselő valaki. Ennek jegyében 2014 tavaszán az 
utolsó polgármesteri fizetését jótékony célra ajánlotta fel, s azóta nem 
vett fel polgármesteri fizetést.

Ábel Attila

Tisztelt Választópolgárok! 
Kedves Csepeliek! 
Nagy megtiszteltetés volt számomra, és hálásan kö-
szönöm, hogy az Önök bizalmából az elmúlt négy év-
ben kerületünk polgármestere lehettem.

Kezdetben nagyon nehéz örökséggel, korrupcióval, os-
tobasággal, lelkiismeretlenséggel kellett szembe néz-
nünk. Az Önök támogatásával és segítségével azonban 
sikerült Csepelt mind anyagi, mind erkölcsi értelemben 
emelkedő pályára állítani.

Erőnkhöz, tudásunkhoz mérten mindent megtettünk, 
amit megtehettünk, és amire ez a négy év elég időt, 
a megörökölt helyzet pedig elég lehetőséget adott. 
Messze nem értünk a munka végére, akad tenni, job-
bítani, szebbíteni valónk bőven. De szeretve tisztelt la-
kóhelyünk ma már jó irányba halad. Ezért nem fordul-
hatunk vissza!

A fejlődéshez, a boldoguláshoz, ahogy az elmúlt négy 
esztendőben, úgy a jövőben is szükség lesz a kormány, 
a főváros és a kerület együttműködésére, összefogásá-
ra. Munkahelyeket teremteni, utakat, járdákat építeni, 
gyermekeinket nevelni, biztonságban élni csak össze-
fogva, egymást segítve lehetséges. Ezért Csepel sem 
lehet ellenzékben!

Tisztelt Csepeli Választók!
Kérem Önöket, hogy október 12-én szavazzanak a va-
lódi összefogásra, az eredményes folytatásra, az em-
berileg és szakmailag alkalmas jelöltekre!

Kérem, hogy szavazzanak Tarlós István főpolgár-
mester-jelöltre, Borbély Lénárd polgármesterje-
löltre és a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselő-
jelöltjére!

Védjük meg közös eredményeinket! 
Csepel számít Önre!

Németh Szilárd
polgármester, 
országgyűlési képviselő

Csepeli kitüntetések
A képviselő-testület szeptember 25-ei ülésén döntött a következő 
kitüntető címek adományozásáról. 

A Csepel Díszpolgára kitüntetést öten kaptak: Benedek Ferenc 
mesteredző, Takaró Mihály professzor, Vida István igazgató. Posz-
tumusz kitüntetésben dr. Zachár László tanár és Zámbó Jimmy 
énekes részesült. 

Csepel Örökség díjasok a következők lettek: Krammer And-
rás diakónus, Szécsi Ilona fotóművész, Tóth Gábor birkózó, dr. 
Wesniczky Béla fogszakorvos, főorvos. 

A díjakat a Csepeli Hungarikum Fesztiválon, október 11-én adják át.

Tájékoztató
Tisztelt csepeliek!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a polgármesteri hivatal (Szent 
Imre tér 10., Petz F. u. 1–3., Városrendezési és Városépítési Iroda 
Kossuth L. u. 65.) épületeiben – technikai okok miatt – október 13-
án, hétfőn ügyfélfogadás nincs.

dr. Szeles Gábor sk, jegyző
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Lapszél
 

Választás
Néhány nap, és az élet visszazökken a 
rendes kerékvágásába. Nem kampányol-
nak a pártok az utcán, egy időre pedig 
szünetelnek a politikai fórumok. A dön-
tés öt esztendőre szól, legközelebb akkor 
választhatjuk meg Csepel polgármesterét, 
akkor határozhatunk a képviselő-testület 
összetételéről.

Az elmúlt hetekben sok egymásnak ellent-
mondó információ között mazsolázhattak  
a csepeliek. Sokan talán egy kicsit össze is 
zavarodtak a betűtengertől. Pedig felelősen 
dönteni úgy kell, hogy mindent, egyszerre 
mérlegre tesz az ember. Végiggondolja, ho-
gyan nézett ki Csepel négy esztendővel ez-
előtt, és hogyan fest ma. Felújították-e a ját-
szótereket, vagy sem, volt-e panelprogram, 
mi a helyzet a stranddal, épültek-e, szépül-
tek-e közintézményeink, van-e hova menni 
a nyugdíjasoknak. Én azt is meggondolom, 
hogy ki képes valóban tenni a kerületért, és 
ki az, aki csak beszél vég nélkül, és amikor 
tehette volna, legkevésbé az emberek érde-
keivel törődött.

Vasárnap egyfajta ünnepre készülünk, és 
jó volna, ha egyidejűleg belső számadást 
is végeznénk a választás napjára. És mi-
lyen jó volna, ha a végeredmény igazolná 
azokat, akik a legdurvább, eleddig példát-
lan hecckampány közepette is Csepelért 
dolgoznak. Hiszen végeredményben nem 
az egymásnak feszülő táborok nagyon is 
látható főszereplői, hanem, mi csepeliek 
viseljük majd a saját döntésünk következ-
ményeit. 

Őszintén szólva itt nem kisebb a tét, mint 
hogy elmaradunk, leszakadunk-e a fővá-
ros prosperáló kerületeitől, vagy haladunk 
tovább az úton, és folytatjuk, amit közö-
sen elkezdtünk évekkel ezelőtt.

A döntés olykor fájdalmas. De őszintén re-
méljük, a döntés nem fog fájni. Kizárólag 
rajtunk múlik, hogy élhetővé, még barát-
ságosabbá tesszük-e Csepelt, a mi sziget-
országunkat.

Ehhez kívánok a tisztelt olvasónak, válasz-
tópolgárnak sok erőt, jókedvet, bölcs, mél-
tányos, jövőbe mutató döntést.

(korponai péter)

Új lendületet vehet Csepel sportélete, mi-
után a képviselő-testület elfogadta azt  
a megállapodástervezetet, amely a cse-
peli önkormányzat és a Csepel SC Alapít-
vány között jött lére. Ennek értelmében a 
Csepel SC több ingatlanát ingyen átadja 
az önkormányzat tulajdonába, de jelen-
tős sportfejlesztéseket vállalnak a Csepel 
SC-n belül is – egyebek mellett erről dön-
tött a képviselő-testület rendkívüli ülésén 
október 6-án. 

Az önkormányzat tervei között szerepel, hogy 
újra fellendítse Csepel sportéletét, s ennek ér-
dekében jelentős sportcélú fejlesztéseket hajt-
son végre. A Csepel SC Alapítvánnyal létrejött 
megállapodástervezet arról szól, hogy az ala-
pítvány tulajdonában lévő Béke téri sportpálya 
egy részét, valamint a Gubacsi hídnál található 
evezőstelepet is ingyen adja át az önkormány-
zatnak. Az ingatlanok átvételével az önkor-
mányzat tovább gyarapítja meglévő vagyonát, 
ugyanakkor sportfejlesztések megvalósításá-
hoz is komoly lépéseket tesz előre. 

A megállapodástervezetben az önkormányzat 
egyebek között leszögezi, hogy fontos feladatá-
nak tekinti Csepel nagy hagyományokkal ren-
delkező sportéletének fenntartását és fejleszté-

sét. Továbbra is nélkülözhetetlenek gondolják 
az alapítványok és egyéb civil szervezetek, va-
lamint az általuk biztosított szponzorok rész-
vételét, ezen belül kiemelkedően szükségesnek 
tartják a Csepel SC Alapítvány tevékenységét. 
Az előterjesztést a Fidesz-KDNP, az MSZP és 
az LMP támogatta, a Jobbik tartózkodott.

A testület elfogadta azt az indítványt, 
hogy az önkormányzat a Magyar Vakok és 
Gyengénlátók Szövetségének támogatást 
nyújt. Ennek értelmében 100 ezer forintért ku-
tyaeledelt vásárolnak a Csepelen működő vak-
vezető kutyakiképző iskola számára. 

A ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerü-
lése, Németh Szilárd leköszönő polgármester 
szerint, nemcsak a csepeli sportélet megújítá-
sának lehetőségét adja, de csaknem egymilli-
árd forinttal növeli kerületünk közös vagyo-
nát is. Így az elmúlt négy évben immár három 
milliárd forinttal nőtt Csepel vagyonmérlege. 
Emlékeztetőül: az előző baloldali ciklusban, 
nemhogy ingatlanokat vásároltak volna, de 
Horváth Gyuláék mindent eladtak, elajándé-
koztak, ami több mint tízmilliárdos vagyon-
vesztést okozott. Ennyivel károsították meg a 
csepelieket.

Csepel.hu

Burgonyaosztás
A Cirmos és a Puli sétányoknál október 11-én, szombaton, 9 órától a 
kerületi Fidesz-KDNP szervezete tizenkét tonna burgonyát oszt szét. 

Háromkilós csomagokat vehetnek át – a készlet erejéig – azok a cse-
peliek, akik felkeresik a Fidesz standját a sétányoknál. 

Csaknem egymilliárd forinttal nő az önkormányzati vagyon is 

Új lendületet kapott 
a csepeli sportélet

A Csepel SC Alapítvánnyal létrejött megállapodás szerint a Gubacsi hídnál található eve-
zőstelepet is ingyen adják át a kerület önkormányzatának

fotó: Szria
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Rendkívüli sajtótájékoztatón jelentették 
be a kerület életében nagy változást hozó 
eseményt: a kormány döntése alapján 
olimpiai evezős- és kajak-kenu pálya épí-
tése kezdődhet meg Csepelen. 

Most még üresen áll az a terület, ahol egy 
új evezős és kajak-kenu versenypálya, vala-
mint a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmények 
épülhetnek  fel Csepel-sziget északi részén.  
A kormány a napokban több tíz milliárd fo-
rintos sportlétesítmény-fejlesztésről döntött. 
A tervek még idén elkészülhetnek. Munka-
csoport jön létre: ez év végéig állítják össze 
az építkezés feltételeiről készülő beszámolót, 
majd elkezdődhet a tervezés, a munkák pon-
tos ütemezésének kialakítása. 2017-2018-ra 
már világszínvonalú evezőspályája lehet Cse-
pelnek a 70 hektáros területen.  

Az október 2-án a csepeli polgármesterei hi-
vatalban megtartott sajtótájékoztatón részt 

vett Németh Szilárd országgyűlési képviselő, 
polgármester, Vígh László miniszteri biztos 
(MNSK), dr. Regényi Tamás, a Magyar Eve-
zős Szövetség elnöke, Horváth László, a Cse-
peli Evezős Klub elnöke, és Storcz Botond a 
Magyar Kajak-kenu Szövetség képviseletében. 

Vígh László beszédében kiemelte: a leendő cse-
peli pálya egy Magyarországon megrendezésre 
kerülő olimpia egyik vizes központja lehet, Eu-
rópa- és világbajnokságoknak is helyet adhat 
majd a komplexum, ahol több ezer néző szurkol-
hat majd kedvenceinek. „Több évtizedes álma 
valósul meg az evezős sportnak ezzel az építke-
zéssel: amivel természetesen nemcsak a sporto-
lók, hanem a kerület is nagyon sokat nyerhet, hi-
szen egy ilyen létesítmény vonzza a látogatókat, 
megnő az idegenforgalom, munkahelyek létesül-
nek” – hangsúlyozta a miniszteri biztos. 

Németh Szilárd polgármester elmondta, a cse-
peli sport nagyszerű múltja után egy kevésbé 

dicső időszak következett: pályákat zártak be, 
adtak el, a Csepel SC off-shore cég kezébe ke-
rült. „Rendezni szeretnénk végre ezeket a vi-
szonyokat, az a célunk, hogy a kerületi sport 
ismét régi fényében ragyogjon. Ehhez össze-
fogásra van szükség: a sportszakosztályok,  
a kerület és a kormány közös munkájára.  
A földek jó része jelenleg külföldi magántu-
lajdonban van, de minden adott a visszavá-
sárlásra. Az evezőscentrum megépülésével 
Csepel ismét nagyon sokat nyerhet, emelked-
hetnek az ingatlanárak, és az a fejlődés, ami 
az utóbbi négy évben elkezdődött, a magyar 
kormány segítségével tovább folytatódhat” – 
tette hozzá a kerület polgármestere. 

„Ötven éve várunk rá”
A kajakosok részéről Storcz Botond, a fel-
nőtt válogatott vezetőedzője is nagyon örül-
ne, ha megvalósulna ez a nagyszabású terv. 
„Mi hagyományosan Szegeden vagy Szolno-
kon készülünk, de sokat segítene nekünk is, 
ha Budapesten is lenne egy komoly kajak-ke-
nu központ. A fővárosnak már rég szüksége 
lett volna egy ilyen centrumra” – tette hozzá  
a sportoló.  

Melis Zoltán, a csepeli evezés egyik legna-
gyobb alakja volt. Az 1968-as olimpián Mexi-
kóvárosban bronzérmet is szerzett, ma a Cse-
peli Evezős Klub egyik szakmai vezetője.

„Én 1961-ben kezdtem evezni, akkor azt mond-
ták, pár éven belül komoly evezőspálya épül  
a fővárosban. Nos, ennek már több mint öt-
ven éve, de még mindig nem történt semmi. Ez  
a mostani terv reménnyel tölt el engem is, és 
talán még megélem, hogy megvalósuljon. Bi-
zakodással tölt el az is, hogy a két sportági 
szövetség, a csepeli önkormányzat és az evezős 
klubunk mellett három miniszter is a megvaló-
sításért dolgozik. Ennek az olimpiai evezős- és 
kajak-kenu pályának nemcsak Csepel lenne  
a nyertese, hanem az egész főváros is.”

aktuális

2018-ra készülhet el Észak-Csepelen 
az olimpiai evezős- és kajak-kenu pálya 

fotó: Szria
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Emléktáblát lepleztek le a Kossuth Lajos 
utca és az Ady Endre út sarkán október 
7-én, amely a sikeresen zárult Csepel Ka-
puja programot hirdeti. A panelházak fel-
újításának köszönhetően négyezer kör-
nyéken élő lakó otthona újult meg. Az Ady 
Endre úton Ady Endre emlékére is táblát 
helyeztek el a sarki épület falán. Az em-
léktáblákat Németh Szilárd országgyűlési 
képviselő, polgármester és Borbély Lé-
nárd alpolgármester avatta fel. Az esemé-
nyen jelen volt Kontúr Pál országgyűlési 
képviselő. 

Borbély Lénárd arra emlékeztetett, hogy 
Csepelen három városrehabilitációs prog-
ramot vittek sikerre az elmúlt négy évben. 
Az Ady-projekt után következett a Csepel 
Kapuja, majd a jelenleg is tartó Csepel déli 
lakóközpontjának felújítása. A Csepel Ka-
puja néven ismertté vált szociális célú prog-
ram során négyezer lakó otthonát hozták 
rendbe. A beruházás költsége meghaladta 
az egymilliárd forintot. Az unió 70, a cse-
peli önkormányzat és a lakók 15-15 százalé-
kos részesedéssel fedezték a kiadásokat. A 

városrehabilitációs munkálatokat 2012 feb-
ruárjában kezdték el. Épületfelújításokat vé-
geztek az Ady Endre út 3., 5., 13–15., a Kos-
suth Lajos utca 24–28., 43–45. és a Templom 
utca 16., 30. számú házakon. Hat társasház 
homlokzati hőszigetelésére és a lépcsőházak 
bejárati nyílászáróinak cseréjére került sor a 
projekt keretein belül.

A lakások korszerű és energiatakarékos ott-
honokká váltak, a lakókörnyezet szebb és 
biztonságosabb lett. A beruházás a köztéri és 
épületfelújítások mellett magába foglalta olyan 
ingyenes, gyermekeknek és fiataloknak szó-
ló szociális és közösségfejlesztő programok 
megvalósítását is, melyek a szabadidő hasznos 
eltöltésére ösztönöznek. A közbiztonság növe-
lése érdekében öt új térfigyelő kamerát helyez-
tek el a környéken. A csoportos programok 
színesítésére a gyermek és az ifjúsági korosz-
tály számra ingyen igénybe vehető közösségi 
tereket alakítottak ki. 

Borbély Lénárd kiemelte, hogy Csepel ön-
kormányzata számára fontos a panelházak 
felújítása, és a fejlesztéseket a jövőben is foly-

tatják az Európai Unió és a kormány támo-
gatásával. Minden lehetőséget megragadnak, 
hogy minél több sikeres programot zárhassa-
nak a jövőben is. 

Csepel.hu

aktuális

Csepel Kapuja: emléktábla hirdeti a sikeresen lezárult városrehabilitációs programot

Egymilliárd forint, négyezer lakó

Tisztelt Csepeli Lakótársak!
Tisztelt Csepeli és Agglomerációs Autósok!

 
Évek óta, reggelente óriási autós forgalom ömlik kerületünkre, első 
sorban az agglomerációból (Szigetszentmiklós, Szigethalom, Tököl, 
Halásztelek, Lakihegy) érkezők részéről, akik Csepelen keresztül 
mennek a belső kerületek felé, vagy Csepel központját használják 
P+R parkolónak.

Az itt élők számára mára elviselhetlenné vált ez a forgalom, és az 
ezzel járó mindennapos bűz, zaj, rezgés, dugók, balesetek a Csepeli 
úton, az Orion, a Szabadság és az Arany János utcákban. De renge-
teg panaszos, segélykérő levelet kaptunk az Erdősor, az Akácfa és a 
Krizantém utcákból és a Puli, Cirmos, Csikó, Nyuszi sétányokról. A 
probléma mind a kertes házakban, mind a lakótelepeken élőket érinti.
 
A végleges megoldást a csepeli Gerincút teljes kiépítésében és az M0-
ás úthoz való csatolásában látjuk a szakemberekkel egyetértésben.
 A Gerincút első szakaszát ebben az önkormányzati ciklusban megépí-
tettük, 2012-ben átadtuk. Ez a Kossuth Lajos, a II. Rákóczi Ferenc és a 
Táncsics Mihály úti lakótelepek átmenő forgalmát jelentősen csillapí-
totta. A teljes hossz megvalósítása – a tervezés, megépítés, kivitelezés 
becslések szerint 15 milliárd forint – a most következő önkormányzati 
ciklusban történik. Azonban addig is tennünk kellett valamit az előbb 
felsorolt utcákban lakó csepeliek nyugalmáért, biztonságáért, ottho-
naik megvédéséért, amik Budapest más hasonló részein már beváltak 
(pl. XIX kerület, Derkovits utca). A kocsisor pedig sokkal gyérebben 

lakott környéken, és ott is zajvédő fallal védett Orion utcánál torlódik 
fel, ahol a zaj és a légszennyeződés sokkal kevesebb embert érint.

Az Ön által is tapasztalható forgalomlassító (útszűkítés, jelzőlámpa, 
teher- és sebességkorlátozás) intézkedést ideiglenes, kísérleti jelleggel 
vezettük be. Az intézkedésnek a közlekedésre és az itt élők minden-
napjaira való hatását minden nap dokumentáljuk, a szerzett adatokat 
és tapasztalatokat összegyűjtjük, majd 30 nap múlva azokat kielemez-
ve hozunk végleges döntéseket.

Önökkel – a lakókkal és a közlekedőkkel - együtt közös célunk, 
hogy az említett területeken 
•	 sokkal kisebb és elviselhetőbb legyen a forgalom az itt élő csa-

ládok számára, 
•	 másrészt – a Gerincút megépítéséig – biztosítani tudjuk a 

normális közlekedést is.

Addig is megértésüket, türelmüket kérjük a szokatlan közlekedési 
helyzetért. Kérjük továbbá, hogy osszák meg velünk jobbító szándékú 
– a kettős problémát egyszerre és megnyugtató módon kezelhető – ja-
vaslataikat, véleményüket.
 
Tisztelettel és köszönettel:

Werner Péter
vezérigazgató

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
Telefon: 278-58-48 (mellék: 142, vagy 162)

E-mail: info@varosgazda.eu
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Nagy dolgokat tervezünk Csepelen, és 
meg is tudjuk valósítani, amit eltervez-
tünk – nyilatkozta lapunknak Borbély Lé-
nárd alpolgármester, a Fidesz-KDNP pol-
gármesterjelöltje.

 Néhány nap maradt hátra a választásokig. 
Nagyon elfáradt?
 Igen, de az igazság az, hogy amióta alpol-
gármesterré választottak, ugyanebben a mun-
katempóban dolgozom. Az elmúlt hetekben 
keresztül-kasul bejártuk Csepelt, sok ezer em-
berrel találkoztam, rengeteg dologról szó esett. 
Bármi is lesz a mostani választás végkimene-
tele, hálás vagyok, hogy ennyi új ismerőssel, 
baráttal gazdagodtam. Higgye el, nincs annál 
jobb érzés, mint amikor az ember nemcsak 
meghallgatja a másikat, de tudja, hogy vala-
mennyit segíteni is tud. Sok kérést és észrevé-
telt hallottam, feljegyeztem, amit tudtam, és 
ígérem, hogy mindent végiggondolunk, meg-
beszélünk a munkatársaimmal, ha Csepel pol-
gármestere leszek.

 Az lesz?
 Ha mindenki elmegy szavazni, akit a prog-
ramom és a személyem meggyőzött, akkor 
egészen biztosan. Csakhogy az én győzelmem 
nem elég: az egyéni körzetekben is olyan vég-
eredmény szükséges, hogy meglegyen a többsé-
günk a képviselő-testületben. Korántsem az én 
személyemről van tehát szó, a választók arról is 
döntenek, milyen mértékű felhatalmazást ad-
nak a polgári oldalnak. Mindenesetre konkrét 
cselekvési tervem van, már ősszel nagyon ko-
moly beruházásokat indítunk el, nem beszélve a 
jövő évről. Csak az észak-csepeli sportcentrum 
közel ezer munkahelyet jelent, és akkor még 
egy szó sem szóltunk arról, mennyi mindent tu-
dunk idehozni, felépíteni öt esztendő alatt.

 Mi lesz, ha nem Ön győz vasárnap? 
Nem tudom, de hogy a mi terveinkből semmi 
sem lesz, az biztos. 

 Miért? 
 Azért, mert a jelenlegi csepeli baloldal 
mindent ellenez, amit mi csinálunk. Semmiben 
sem állnak mellettünk. Még azt sem támogat-
ják, hogy mentőt vettünk a csepelieknek, mert 
mindenben kizárólag ellentétes véleményt for-
málnak. Ők abból indulnak ki, hogy amit mi 
csináltunk, mi ígértünk, az rossz. Szenteczky 
János és Horváth Gyula, a balliberálisok két 
listavezetője szó szerint a pusztítás és rombo-
lás szavakkal jellemeznek mindent, amit az 
elmúlt években Csepelen fejlesztettünk. Lesz 
két év múlva is rendezett Kiserdő vagy Daru-
domb, Kis-Duna-part, lesznek csapadékvíz-el-

vezetési munkák, útépítések, új mentő, ha sze-
rintük mindez rossz dolog? Mi az összes olyan 
nagyberuházást végigvittük, amit ők nem tud-
tak. Mi abból indultunk ki, hogy ami jó Cse-
pelnek, azt meg kell valósítani, bárki tervezte 
vagy ígérte meg előtte. Ellenzékben se bíráltuk 
a valós fejlesztéseket. 

 Most jön még a java, azt mondják az utolsó 
napokban lesz a becsmérlő kampány.
 Egy politikusnak ezt ki kell bírnia. Ez 
egy ilyen szakma. Mi sem vagyunk a kri-

tikában puhányok, de mindig igazat írunk. 
Éppen ezért érintett érzékenyen, hogy ha-
zugságokkal támadnak. Ízig-vérig magyar 
vagyok, kétéves korom óta csepeli. Emellett 
nem vagyok bűnöző, de még köztörvényes 
vádak sincsenek ellenem. Mégis bűncselek-
ményeket akarnak rámhúzni az ellenfeleim 
ahelyett, hogy választási vagy cselekvési 
programmal foglalkoztak volna. Mi tele va-
gyunk új tervekkel. A kicsiktől, mint a busz-
megállók kifestése, kicsinosítása, egészen az 
olyan óriás beruházásokig, mint Észak-Cse-

Borbély Lénárd: Csepel nem a jobboldalé, és nem a baloldalé, mindenki polgármestere leszek

Segíteni szeretnék az embereknek

interjú
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pel vagy a Csepel Művek rendbetétele. Né-
meth Szilárd nem csak polgármesternek volt 
jó, de lobbistának is. Biztos vagyok abban, 
hogy több tízmilliárdos fejlesztési pénze-
ket tudunk közös erővel Csepelre hozni. A 
korrupció visszaszorításával, a pénzügyek 
rendbetételével milliárdokat takarítottunk 
meg, így azt is meg tudom ígérni, hogy ezek 
a pénzek nem folynak majd el a korrupció 
mocsarába.

 Nem elég becsületesnek lenni, annak is kell 
látszani.
 Ebben a ciklusban minden fillér közpénz-
ről el tudunk számolni. Működésem, műkö-
désünk nyitott könyv a csepeliek számára. 
Aligha véletlen, hogy egyetlen valódi ügyet 
sem tártak fel a túloldalon, egyszerűen azért, 
mert nem voltak ügyek. Sem jutalmat, sem kü-
lönféle prémiumokat nem vettem fel, szemben 
Horváth Gyulával, aki egy családi ház árával 
távozott, miután a csepeliek megvonták tőle  
a bizalmat.

 Ahogyan hallgatom, az jutott eszembe, hogy 
nem lehet könnyű a politikusfeleségek élete.
 Nagyon hálás vagyok a feleségemnek, 
Anikónak, hogy helytáll, távollétemben is 
elkormányozza a kis családunkat. Bár Fló-
ra sokszor mondogatja, hogy apa sokat dol-
gozik, és ebben igaza is van, egy dologhoz 
azért ragaszkodom: reggelente én viszem az 
óvodába, és délután én hozom el. Ilyenkor jut 
pár percem rá, utána viszont vissza kell még 
mennem dolgozni. Flóra igazi turbógyerek, 
pörög, forog, csacsog egész nap. Eddig úgy 
tűnt, Adélka hozzá képest csendesebb, nyu-
godtabb lesz, de most, hogy járni kezdett, 
alaposan rácáfol erre. Nagyon jó testvérek, 
nagyon szeretik egymást – ez nagyon fontos 
számomra. Összetartó család vagyunk, szü-
leim, bátyámék, unokatestvéreim mind itt, a 
kerületben élnek.

 Van még valami, amit fontosnak tart el-
mondani?
 Talán annyit, hogy felemelt fejjel várjuk 
a megmérettetést. Mindent megtettünk azért, 
hogy a kerület jövőjét biztosítsuk, a legjobb 
tudásunk szerint dolgoztunk. Ha vasárnap 
engem választanak polgármesternek, minden 
csepeli polgármestere leszek, azoké is, akik 
történetesen nem ránk szavaztak. Én ugyan-
is úgy gondolom, hogy Csepel nem a miénk 
vagy nem baloldalé, hanem mindannyiunké. 
Mi csak megőrzésre kaptuk elődeinktől, és 
kötelességünk mindent megtenni azért, hogy 
gazdagítsuk, szépítsük. Hétfőn nem ünne-
pi hangulatban szeretnénk felkelni, hanem 
munkára és tettre készen. Nagy dolgokat ter-
vezünk Csepelen, és meg is tudjuk valósítani, 
amit elterveztünk. Ennél jobb hírrel aligha 
szolgálhatok a tisztelt polgároknak.

– K –

Az Ady lakótelepen élők jó eséllyel pá-
lyázhatnak a kormány által hamarosan 
elindítandó, a panellakások felújítását 
célzó programra, amelyet megválasztása 
esetén a Fidesz-KDNP vezetésű önkor-
mányzat is támogatni fog – jelentette ki 
Borbély Lénárd alpolgármester a Csete 
Balázs Szakközépiskolában megrende-
zett lakossági fórumon október 2-án. 
Az uniós támogatással, állami pénzen megva-
lósuló program új lendületet ad majd a panel-
lakások felújításához, amelyet a Fidesz-KDNP 
és a párt helyi képviselőjelöltje, Nagy László 
nagyban szorgalmaz.

Az alpolgármester emlékeztetett rá, hogy Cse-
pelen három városrehabilitációs program való-
sult meg négy év alatt. Az első az Ady-projekt 
volt, amelyet jórészt uniós forrásból finanszí-
roztak. Az 1,3 milliárd forintos beruházás so-
rán 260 milliót megtakarítottak, így sikerült 
kicserélni a nyílászárókat az Árpád utca egyik 
épületén is, amely eredetileg nem szerepelt  
a tervekben. Ezt követte a Csepel Kapuja, majd 
a jelenleg is folyamatban lévő Csepel déli lakó-
központjának városrehabilitációja. Ez utóbbi 
projekt különlegessége, hogy az érintett lakók-
nak nem kellett önrészt fizetniük, miközben a 
felújítás után lakásaik értéke átlagosan 1,6 mil-
lió forinttal nőtt. A projekt elnyerésének felté-
tele volt, hogy rendbe tegyék a lakóházak kör-
nyezetét is. Ennek során újul meg most a Szent 
Imre tér. A kormány hamarosan elindítja az új 
panelfelújítási programot, amelyre a lakókö-
zösségek pályázhatnak. A Fidesz-KDNP veze-
tésű önkormányzat támogatásával a csepeliek 
jó eséllyel nyújthatják majd be a pályázataikat.

Werner Péter, a Csepeli Városgazda Zrt. vezér-
igazgatója megemlítette, hogy az új panelprog-
ram várhatóan jobb feltételeket biztosít majd 
a lakók részére a korábbiakhoz képest, mivel 
kevesebb önrészt kell vállalniuk.

Nagy László, a Fidesz-KDNP képviselő-je-
löltje hangsúlyozta: a lakók jobb megélheté-
sét és a szebb környezet kialakítását szorgal-
mazzák. Az utóbbi időben rendezettebb lett a 
környék és nemrég adták át a fitneszparkot is.

- cs -

Tizenkilenc darab HP 250 G3-as típusú laptopot kaptak a Humán Szolgáltatások Igazgató-
ságának családgondozói. A közel 2,2 millió forintba kerülő eszközöket Morovik Attila alpol-
gármester adta át. Fatérné Rothbart Mária intézményvezető elmondta, nagy szükség volt 
ezekre a gépekre, hiszen a családgondozók környezettanulmányokat végeznek, s benyo-
másaikat így azonnal rögzíteni tudják. „Megkönnyíti, gyorsabbá teszi a munkánkat, s az ügy-
fél is láthatja, mit ír be munkatársunk az űrlapra. Köszönjük az önkormányzat segítségét”

Új panelprogram készül 

Segítség a családgondozóknak

aktuális
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Új mentőautó a kerületnek 

A BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitányság 
munkatársainak egészségügyi oktatáson mu-
tatták be a defibrillátor használatát. Németh 
Szilárd polgármester javaslatára – a kerületi 
lakosság magas szintű ellátás érdekében – az 
önkormányzat életmentő készülékeket vásárol 
mintegy 700 ezer forint értékben. A szeptem-
ber 10-ei képviselő-testületi ülésen minden 
önkormányzati képviselő támogatta a készülé-
kek beszerzését, amelyet a csepeli rendőrség és 
tűzoltóság dolgozói vehetnek használatba. Ok-
tóber 2-án a rendfenntartók ismerkedtek meg 

az életmentésre használt eszközzel, amit a hir-
telen szívhalál esetén alkalmaznak. Ilyenkor az 
életben maradásért az első tíz perc döntő lehet. 
Ha valaki összeesik, nincs pulzusa és légzése, 
még lehet esélye a túlélésre. Az ember szíve 
ebben az esetben olyan gyorsan ver, hogy nem 
képes vért pumpálni. A vérkeringést kell minél 
gyorsabban helyreállítani egy elektromos sokk 
segítségével. 

A Nagy Imre ÁMK főportája mellett még feb-
ruárban helyeztek el egy félautomata készüléket.

Új mentőautót és két defibrillátort adtak át 
Csepelen az Életmentő nap rendezvényén, 
október 4-én. A vadonatúj, sárga, 4 x 4-es, 
C típusú, Mercedes Sprinter mentőjármű 
várhatóan heteken belül szolgálatba áll-
hat, ezzel segítve az érintett területen élők 
életmentő ellátását – közölte Győrfi Pál, 
az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kom-
munikációs és PR-igazgatója a Szent Imre 
téren tartott sajtóeseményen. 

Az OMSZ vállalta, hogy az önkormányzat 
28,2 millió forintos támogatásából beszerzi 
a mentőgépjárművet és kizárólag a Csepeli 
Mentőállomáson működteti azt. A legmoder-
nebb típusú mentőautó elsősorban Csepelen 
kerül bevetésre, de sürgősségi esetekben a 
szomszédos kerületek és települések mentési 

feladataihoz is riaszthatják. A betegeket első-
ként a kerület betegellátását végző Jahn Ferenc 
Dél-pesti Kórházba szállítják. 

Jól felszerelt kocsi
Az önkormányzat további kétmillió forinttal 
járult hozzá a rohamkocsi eszközeinek beszer-
zéséhez, amelyből motoros szívót, infúziós 
pumpát, laphordágyat, univerzális fejrögzítőt, 
rögzítőpántokat, sürgősségi táskát, vákuumos 
rögzítőkészletet, valamint karbonos húzósínt 
vásároltak – jelentette be Juhász György, a 
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat vezető fő-
orvosa az eseményen. 

Beszédében hangsúlyozta: hogy a városveze-
tés fontosnak tartja a helybeliek egészségbiz-
tonságának javítását. Hozzátette: az önkor-

mányzat nemcsak a mentőszolgálattal ápol 
példaértékű együttműködést, hanem a kerü-
let egészségügyének fejlődését is felkarolta. 
Több mint harmincmillió forinttal támogatta 
a szakrendelő műszeres felszerelését, közel 
százmillió forint értékben újította fel a Szent 
István úti rendelőt, kifestette a mentőszol-
gálat épületét, valamin több mint százmillió 
forintos finanszírozást nyújtott a Jahn Ferenc 
Dél-pesti Kórháznak – tájékoztatta a résztve-
vőket a főigazgató. 

Juhász György két életmentő defibrillátort 
adott át a csepeli rendőrség és tűzoltóság kép-
viselőinek. A szívhalál esetén sürgős életmen-
téshez szükséges készüléket az önkormányzat 
700 ezer forintért vásárolta. 

Bemutatók, főzőverseny, focimeccs
A sajtóeseményt követően a mentők, a rendőr-
autók és tűzoltókocsik szirénázó konvojban in-
dultak a Szent Imre térről a Sport-, Szabadidő- 
és Rendezvényközpontba, ahol az Életmentő 
nap rendezvénye folytatódott. 

Életszerű mentési bemutatót láthattak a hely-
színen az érdeklődők Varga Vanda, az OMSZ 
mentésirányítójának vezetésével. A tűzoltók, 
a rendőrök és a mentősök összehangolt mun-
kájának köszönhetően perceken belül ellátták 
a sérülteket. Izgalmas rendőrségi bemutatót 
tartottak a rendfenntartók. A kutyás járőrszol-
gálatosok kábítószer elfogásban, igazoltatás-
ban, gépkocsifeltörésben, tömegverekedésben, 
gépkocsikörözésben jeleskedtek. 

Főzőverseny is volt, a legízletesebb paprikás 
krumplit az önkormányzat és a tűzoltóság dol-
gozói főzték.  

A műfüves focipályán barátságos körmérkő-
zést játszottak a mentőszolgálat, a rendőrség és 
a tűzoltóság csapatai.

A rendezvény Vastag Csaba és Vastag Tamás 
fellépésével zárult. 

Antal Zsuzsa

Hogyan kell használni a defibrillátort?

Olvassa be a QR-kódot, 
és nézze meg online

galériánkat! 
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Takarítógép 
a tisztább 
Csepelért
Új takarítóeszközzel gyarapodott a Csepeli 
Városgazda Zrt. gépparkja: a hideg vizes, 
magasnyomású mosóberendezés szeptember 
30-án, a Csete Balázs sétányon állt munkába. 
A 150 bar nyomással dolgozó eszköz megvá-
sárlására a 14. választókörzet Fidesz-KDNP-s 
képviselőjelöltje, Nagy László tett javaslatot 
a Városgazdának, lakossági bejelentések nyo-
mán. „Körülbelül másfél hónapja jeleztem a 
Csepeli Városgazda Zrt. munkatársainak az 
Ady lakótelep egyik problémáját, ami a kerület 
más pontjain is fejtörést okoz. Üzletsorok, al-
kohol árusítását is végző boltok környékén az 
épületek lábazata és falai gyakran sajnos em-
beri és állati vizelettel szennyezettek. Koráb-
ban kefés tisztítóeszközökkel, havi egy fertőt-
lenítő mosással próbáltunk tenni a probléma 
ellen, most hatékonyabban tudjuk eltüntetni 
a szennyeződéseket” – mondja Nagy László, 
aki hozzáteszi: a közterületen történő alkohol-
fogyasztás visszaszorítására a közterület-fel-
ügyelet és a rendőrség erőit is igénybe veszik.  

„Képviselő-testületi határozattal sikerült el-
érnünk, hogy félóránként járőrök figyeljenek  
a területre. A közterület-felügyelet munkatár-
sai mellett két kerékpáros rendőr vigyáz a nyu-
galomra” – hangsúlyozza Nagy László.

A berendezés 850 ezer forintba került, közölte 
Márki Sándor, a Csepeli Városgazda Zrt. hul-

ladékgazdálkodási és útépítési osztályvezetője. 
A tisztítóberendezést egy kisteherautó szállítja 
a helyszínre. Kiemelt területeken, a Kossuth 
Lajos utcában, a Sétáló utcában, Csillagtele-
pen, a Szent László és az Ady lakótelepeken 
végzi el a piszkos munkát az új eszköz, amelyet 
a Városgazda Zrt. – a tervek szerint – lakossági 
bejelentések alapján is munkába állít majd.

Horváth Gyula balliberális polgármesterje-
lölt élesen bírálta az önkormányzat mentő-
vásárlását. A politikus először azt állította, 
hogy a kerület túl sokat fizetett az autóért, 
majd azt mondta, hogy egy Sárbogárdról 
lopott mentőt hoztak Csepelre, végül pe-
dig kifogásolta, hogy a Csepelen szolgá-
latba állított kocsi más kerületek betegeit 
is elláthatja. Emiatt szerinte értelmetlen és 
haszontalan a mentővásárlás. Ábel Attila 
alpolgármester a vádakról elmondta: már 
Kolonics György tragikus halála is azt mu-
tatta, hogy kevés a mentő. Szerinte Koló 
példája nem volt egyedi, és politikushoz 
méltatlan, hogy Horváth azért ellenezni 
a kocsi szolgálatba állítását, mert az más 
kerületekben élő emberek életét is meg-
mentheti. 

Horváth Gyula Ellopott mentőautó címmel 
közölt írást a honlapján, melyben keményen 
bírálta a csepeli önkormányzat mentőautó- 
vásárlását. A politikus állítása szerint egy 
Sárbogárdról ellopott autót mutattak be Cse-
pelen, amikor az önkormányzat bejelentette 

az új mentő beszerzését és szolgálatba állítá- 
sát. Azt nem fejtette ki, hogy ezt miből gondol-
ta: a rendőrség nem jelzett semmilyen rendelle-
nességet a járművel kapcsolatban.

A politikus szerint az autó beszerzése is túlsá-
gosan drága volt.  „Az összeg – fideszes szo-
kás szerint – magasabb a reálisnál, de ilyenkor  
a pénz ugye náluk nem számít. Különösen 
nagyvonalúak, ha közpénzről van szó. Olyan 
közpénzről, amit a haverok vállalkozásain át 
aztán zavaros műveletekkel különösen hatéko-
nyan lehet saját csatornáikba folyatni” – írta 
erről. Azt azonban, hogy mi alapján tartja túl-
zottnak a beszerzési költséget, nem részletezte. 

A balliberális polgármesterjelölt  szerint rá-
adásul az új mentő teljesen haszontalan, ezért 
pénzkidobás is. „A mentőautó csak azért lesz 
csepeli, mert rajta lesz Csepel mostani (szé-
gyenletes) címere. Valójában ugyanis bekerül  
a régió mentési áramlatába és oda megy, aho-
vá az irányítás küldi. Butaság az, amit erről su-
gallnak a kampányba feledkezett Fidesz-veze-
tők: hogy ez a kocsi a csepeli mentőállomáson 

áll majd és várja az itteni hívásokat. Tehát a 
felületes Fidesz-fanok újra olyan zsákba tolják 
teljesen feleslegesen a kerületiek pénzét, amit 
állami feladatként az Országházban törvényal-
kotással már korábban megvalósíthattak vol-
na. Kifürkészhetetlen, hogy ez az üzlet mire és 
kinek volt tehát jó!” – fejtette ki a véleményét. 

Ábel Attila alpolgármester a vádakra reagál-
va a Csepeli Hírmondónak elmondta: a mentőt 
reális áron szerezte be az önkormányzat, egé-
szen biztos, hogy a kocsi nem lopott, a sárbo-
gárdi mentőt sem lopta el senki. „Mivel Hor-
váth Gyula nem mondott konkrétumot arról, 
hogy szerinte miért és kinek fizetett az önkor-
mányzat a reálisnál magasabb összeget, saj-
nos én sem tudom az állítását tételesen cáfolni. 
Sokszor hallunk olyat a hírekben, hogy késve 
érkezik a betegekhez, sérültekhez a segítség. 
Az egyik legismertebb eset volt Kolonics Györ-
gyé, éppen Csepelen. Az, hogy szükség van új 
mentőautóra, szerintem egyértelmű. Horváth 
Gyula kritikája pedig, hogy az új csepeli men-
tő más kerületekben élők életét is megmenthe-
ti, szerintem politikushoz méltatlan kijelentés. 
Nekem nem fog fájni, ha mondjuk egy sorok-
sári gyerek életét is megmenjük. Ezzel együtt  
a mentő állomáshelye Csepelen lesz, így a cse-
peli életeket fogja elsősorban menteni” – fej-
tette ki az alpolgármester.

Csepel.hu

Horváth Gyula szerint 
haszontalan az új mentőautó
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Ahogy arról már beszámoltunk, az idősek vi-
lágnapján átadták a Csepeli Nyugdíjas Klubot. 
Az önkormányzat közel 77 millió forintért 
újította fel az épületet, hogy az idősek a bir-
tokukba vehessék. A klubot hétköznap 10-től 
délután 18 óráig vehetik igénybe az idősek, de 
különféle rendezvények vagy más események 
alkalmával hétvégén is a rendelkezésükre áll. 

Az épületben társalgók, filmvetítésre alkalmas 
helyiség, egészségügyi szoba találhatók. Lehe-
tőség nyílik ingyenes internetezésre, televízió-
zásra, újságolvasásra, összejövetelek rendezé-
sére, különféle programok megtartására. 

Csepel önkormányzata sokat tett a kerület 
nyugdíjasaiért: a hetven éven felettieknek in-

gyen biztosítja a házi ellátási szolgáltatást, 
nem emelték a szociális térítési díjakat, termé-
szetbeni juttatásként tűzifát és szenet osztanak 
ki részükre, a strandon nyugdíjasnapokat ren-
deznek, ahová nem kell belépőt fizetniük.

A klub programjai, elérhetősége lapunk 30. 
oldalán olvasható.

„Ez a ház 
a miénk, 
értünk van”
Milyen a jó nyugdíjasklub, milyen a jó közös-
ségi tér? Nyitott, rugalmas és állandóan kere-
si a kapcsolatot azokkal, akikért létrehozták. 
Október 1-jén adták át az új Csepeli Nyugdíjas 
Klubot, ahol október 3-án már az első koncer-
tet is megtartották, telt házzal. Közösségszer-
vezésről, egészségvédelemről és az információ 
fontosságáról beszélgettünk a Kossuth Lajos 
utcai épületben. 

A Víztoronytól nem messze, a volt MDF-szék-
házban kapott helyet a Csepeli Nyugdíjas Klub, 
amely – bár cikkünk írásának pillanatában még 
csak pár napos – már komoly hírnévre tett szert 
a kerület nyugdíjasai körében. A klub jó he-
lyen van, hiszen előtte áll meg a busz, Csepel 
minden tájáról könnyen megközelíthető. Be-
lépve finom pasztellszínek, kényelmes fotelek 
és barátságos légkör vár minket. Október 3-án 
rendezték az első koncertet: Eszményi Viktória 
és Heilig Gábor szórakozatták a közönséget. A 
80 fő befogadására alkalmas nagyterem meg-
telt, de nem csak koncertre érkeznek ennyien, 
tudom meg a nyugdíjasklub szakmai vezetőjé-
től. Babics Sarolta büszkén meséli: a hét elején 
már két testnevelő tart kímélő tornát a hölgyek-

nek és az uraknak külön-külön, mert legutóbb 
szinte alig fértek el a nagyteremben. Kinyitják  
a kicsit is, itt újabb 30-35 ember tehet az egész-
ségéért. Itt, a kisteremben logika a logikával 
mérkőzik, az elsősorban az urak körében nép-
szerű sakkmérkőzéseken. 

Sokféle érdeklődés, 
változatos program
Babics Sarolta, a program összeállításáért fele-
lős szakember egy igen fontos kezdeményezés-
ről beszél, a hétfői egészségnapokról. 
„A betegségeinkről nem nagyon szoktunk be-
szélni, hiszen azok adottak, de a prevenció és a 
tudatosság fontos szerepet kap. Október 6-ától 
minden hétfőn könnyített torna, orvosi konzultá-

ció, vércukor- és vérnyomásmérés várja tagjain-
kat” – mondja. A hétfői egészségnapok a tervek 
szerint október 13-ától pszichológussal, szem-
vizsgálattal és ingyenes talpmasszázzsal egé-
szülnek ki. A térítésmentesség az új intézmény 
fontos alapelve: nincsen tagdíj, nincsenek fizetős 
programok, sőt, még büfé sincsen. „Szombaton-
ként négy és hét óra között zenés összejövetelt 
tartunk, ide is mi hozunk egy kis süteményt, inni-
valót, ezzel kínáljuk meg egymást. Az anyagiakat 
szeretnénk kihagyni a mulatságokból” – meséli 
Babics Sarolta, aki hangsúlyozza: sokan in- 
gyen ajánlották fel segítségüket a csepeli idő-
seknek. Nem csak a szórakozásból hagyják ki 
a pénzt: a klubban ingyenes jogi tanácsadás és 
pályázatírás segíti az időseket, akinek pedig spe-

Ingyenes programok a nyugdíjasklubban
idősek
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Ajándék
a nógrádi
kertekből
Több mint ezer üveg befőttet, szörpöt és sava-
nyúságot adtak át nógrádi nyugdíjasok a Nagy-
családosok Országos Egyesületének (NOE)  
a Tápláló szeretet program keretében október 
2-án. A megajándékozottak között volt – a hat-
vani és gazdagréti nagycsaládosok mellett –  
a NOE csepeli csoportja is. 

A Tápláló szeretet elnevezésű kezdeménye-
zés 2009-ben indult útjára azzal a céllal, hogy 
nógrádi nyugdíjasok kertjük terméseit feldol-
gozva minden éven felajánlják a lekvárokat, 
szörpöket, befőtteket a városi nagycsaládo-
soknak. Az idén 1074 üveg finomság került  
a családokhoz.   

Örömmel fogadta az ajándékokat Ádámcsó An-
géla, a NOE csepeli csoportjának vezetője is, aki 
elmondta: megható a vidéki nyugdíjasok szere-
tete és gondoskodása. A rendezvényen részt vett 
Herceg Anita, a köztársasági elnök felesége is, 
aki 200 kilogramm cukrot ajándékozott a prog-
ramban részt vevő egyesületeknek.

azs

ciális segítségre van szükségük az épület meg-
közelítéséhez, azoknak a munkatársak – Szuhai 
Erika fogyatékosügyi tanácsnok bevonásával- 
segítenek. A nyugdíjasklub a hagyományos 
feladatokon túl információs központként is mű-
ködik, mondja el Babics Sarolta, akihez a klub 
egyik tagja, Forgács Karolina csatlakozik. A 63 
éves Karolina a régi magyar filmek rajongója, az 
ő ötlete, hogy novemberben szerdánként három 
órától Bessenyei Ferenc filmjeit játsszák, októ-
berben pedig Kiss Manyira emlékeznek a vetí-
téseken. „Itt úgy érezzük, hogy ez a ház a miénk, 
értünk van, minket vár – mondja Karolina. – Sok 
idős a nagyszülői feladatok miatt nem jár közös-
ségbe. Itt barátok, beszélgetések, a szó legjobb 
értelmében vett felnőtt társaság van. Senki sem 
tekint ránk elesettekként, érezzük, hogy van mi-
ért felkelni, felöltözni, van mire várni.”

Egy szál virág 
Az idősek világnapja alkalmából rendeztek 
ünnepséget október 2-án, a Csete Balázs ut-
cai Családsegítő Közösségi Házban is. Egy 
szál virággal fogadták a kerület időskorú la-
kóit a Humán Szolgáltatások Igazgatóságá-
nak (HSZI) munkatársai. Fatérné Rothbart 
Mária intézményvezető köszöntötte a szép 
számmal összesereglett vendégeket és egy-
ben megköszönte az idősek ellátásában dol-
gozók áldozatos munkáját. Ezután a rendez-
vény legidősebb résztvevőjének, a 94 éves 
Szabó Zoltánnénak virágcsokrot adott át. 

A kerületi önkormányzat kitüntetett figyel-
met szentel a szépkorúakra, ugyanis számos 
alkalommal ajándékkal kedveskedett az éltes 
kort megélt lakosok 90., 95. és 100. születés-
napján. Szintén a szociális intézkedések ki-
emelt példája, hogy a HSZI-n keresztül napi 
négy órában ingyenes házi segítségnyújtást 
vehetnek igénybe a hetvenedik életévüket 
betöltött csepeli idősek. 

Morovik Attila alpolgármester köszöntőjé-
ben felhívta a figyelmet a napokban megnyílt 
Csepeli Nyugdíjas Klubra, ahol ingyenes 
programok várják az időseket. Az alpol-
gármester bejelentette: a jövő évtől minden 
nyugdíjas térítésmentesen látogathatja a 
Csepeli Strandot. 

Olvassa be a QR-kódot, 
és nézze meg online

galériánkat! 

fo
tó

: S
zr

ia

Segítség a pályázatírásban
A klubban minden nap 12 és 15 óra között 
várják azokat az időseket, akik pályázatokon 
keresztül szeretnének uniós forrásokhoz jutni. 
Az aktuális lehetőség keretében energiataka-

rékos hűtőszekrények beszerzéséhez lehet 50 
ezer forintig támogatást kérni nyugdíjasok és 
nagycsaládosok számára. A beküldési sorrend 
is számít, ezért aki részt szeretne venni a kez-
deményezésben, mielőbb keresse fel a Csepeli 
Nyugdíjas Klubot.
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„Az önkormányzatnak az a törekvése, 
hogy jó együttműködést alakítson ki a va-
lódi, nem pártokhoz kötődő csepeli civil 
szervezetekkel” – mondta Borbély Lénárd 
alpolgármester a csepeli civil szervezetek-
nek megrendezett fórumon. 

Borbély Lénárd rövid előadásában beszélt az 
önkormányzat csepeli civil szervezeteknek, 
sportolóknak nyújtott támogatásokról. Össze-
sen csaknem kétszáz civil szervezetnek több 
mint 150 millió forint támogatást szavazott 
meg a képviselő-testület az elmúlt négy évben. 
Valójában ennél az összegnél többről is szó 
van, mert ezen felül ingyen vagy önköltsége-
sen adtak át bérleményeket az utánpótláskorú 
sportolóknak. A támogatás rendszere kiterjed 
a kultúra, egészségügy, művészet, sport és az 
oktatás területére.

Támogatások a sportnak
A sportszervezetek 50 millió forintot kaptak 
négy év alatt. A támogatott egyesületek között 
szerepel a Halker Király Kick-Box Akadé-
mia, a Csepeli Birkózó Club, az Aranycsapat 
Alapítvány. A sportolók közül mások mellett 
a következők kaptak anyagi juttatást: Horváth 
Dávid sakkozó, Mendrey Tamás tőrvívó, Tóth 
Bence úszó, Gulyás Zsombor birkózó. Az 
önkormányzat évi 13 millió forintot költött a 

Szent Imre téri jégpályára, és 40 millió forin-
tot a Csepeli Strand uszodájának befedésére. 
Mind a két helyen a fiatalok testmozgását se-
gítik elő; az uszodában ingyenes úszásokta-
tás folyik az általános iskolás tanulók részére. 
Minden évben megrendezik a Csepel Futást, 
amelyen hagyományosan legalább 1500-an 
vesznek részt. A kerületi diáksort támogatásá-
ra évente mintegy hatmillió forintot költöttek. 

Az önkormányzat olyan megállapodást kíván 
kötni a Csepel SC-vel a közel jövőben, amely – 
az „élni és élni hagyni” jegyében – egész Cse-
pel sportérdekeit szolgálja.      

Egyház, kultúra, egészségügy
Az önkormányzat a kerületi egyház élet támo-
gatására ötmillió forintot adott az idén. A kul-
túra területén megemlíthető a hagyományos 
Sváb bál megrendezésének patronálása, de 
bővült a kör a Csángó bállal. Az Auth Henrik 
Zenekar szintén a szponzoráltak között sze-
repel. Támogatták különféle könyvek, folyó-
iratok megjelenését. A határon túli magyarok 
által lakott területek megismerését célozta, 
hogy az önkormányzat vállalta a csepeli diá-
kok utaztatását. 

Az egészségügy területén megemlíthető, hogy 
az önkormányzat a Jahn Ferenc Kórház javá-

ra különféle gyógyító eszközök vásárlására 41 
millió forintot költött. A csepeli mentőállomás 
részére egy korszerűen felszerelt mentőautót 
vettek 30 millió forintért, valamint légzésfi-
gyelő monitorok beszerzésével is segítették a 
gyógyító munkát. 

„A Munkásotthon a csepelieké”
A fórumon résztvevők felvetették a Csepeli 
Munkásotthon kérdését, amire Borbély Lénárd 
azt válaszolta, hogy az önkormányzat szoro-
sabb együttműködés kialakítására törekszik 
az intézménnyel. Szeretnének jobban belelátni 
az Munkásotthon működésébe, és terveik sze-
rint felújítanák az épületet. „A Munkásotthon a 
csepelieké. Azt szeretnénk, ha csak a kultúrá-
val foglalkozna” – tette hozzá Borbély Lénárd. 
Czibulyáné Szonday Szilvia önkormányzati 
képviselő bejelentette, hogy az önkormányzat 
együttműködési megállapodást írt alá a Civil 
Információs Centrummal még tavaly, amely 
alapján segítik a csepeli civil szervezeteket. 
Ennek keretében rendezték meg a civilek szá-
mára az általános NEA pályázati ismeretek 
fórumát. 

A fórumon tájékoztató hangzott el arról, hogy 
az adózók hogyan ajánlhatják fel adójuk egy 
százalékát civilek számára.  

Cs. A.   

Több támogatásra számíthatnak a civilek,  
kétszáz szervezet működtetését segítik

Kilencen tettek magyar ál-
lampolgársági esküt a polgár-
mesteri hivatal nagytanács-
termében október 5-én. Az 
ünnepélyes fogadalomtételen 
a hivatalos okmányok aláírása 
után Wass Albert: Üzenet haza 
című versét hallgatták meg a 
résztvevők.

Németh Szilárd polgármesteri 
tisztsége utolsó honosításán el-
mondta: az elmúlt négy évben 
1104-en tettek állampolgársági 
esküt Csepelen, elsősorban erdé-
lyiek, különösen Nagyszalontáról 
érkeznek sokan. Magyarország 
az elmúlt négy évben összesen 
630 ezer magyar állampolgárt kö-
szöntöttek. 

„A vendégek s a jövevények ak-
kora hasznot hajtanak, hogy mél-

tán állhatnak a királyi méltóság 
hatodik helyén. Hiszen kezdetben 
úgy növekedett a római biroda-
lom, úgy magasztaltattak fel és 
lettek dicsőségessé a római ki-
rályok, hogy sok nemes és bölcs 
áradt hozzájuk különb-különb 
tájakról. Róma bizony még ma 
is szolga volna, ha Aeneas sarjai 
nem teszik szabaddá. Mert ami-
ként különb-különb tájakról és 
tartományokból jönnek a vendé-
gek, úgy különb-különb nyelvet 
és szokást, különb-különb példát 
és fegyvert hoznak magukkal, s 
mindez az országot díszíti, az ud-
var fényét emeli, s a külföldieket 
a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert 
az egy nyelvű és egy szokású or-
szág gyenge és esendő. Ennél-
fogva megparancsolom neked, 
fiam, hogy a jövevényeket jóaka-
ratúan gyámolítsad és becsben 

tartsad, hogy nálad szívesebben 
tartózkodjanak, mintsem másutt 
lakjanak. Ha pedig le akarnád 
rombolni, amit építettem, vagy 
szét szórni, amit összegyűjtöt-
tem, kétségkívül igen nagy kárt 

szenvedne országod. Hogy ez 
ne legyen, naponta nagyobbítsd 
országodat, hogy koronádat az 
emberek nagyságosnak tartsák.” 
Az idézet Szent István király in-
telmei Imre herceghez című ezer-
éves mű hatodik fejezetéből való, 
melyet az ünnepségen olvasott fel 
Németh Szilárd.

Honosítás: túl az ezredik eskün
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Egyházi 
élet
„Azután szólt Jézus ahhoz is, aki őt 
meghívta: Ha ebédet vagy vacsorát ké-
szítesz, ne a barátaidat hívd meg, ne is a 
testvéreidet, a rokonaidat vagy a gazdag 
szomszédaidat, nehogy viszonzásul ők is 
meghívjanak téged. Hanem ha vendég-
séget rendezel, szegényeket, nyomoré-
kokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és 
boldog leszel, mert nincs miből viszo-
nozniuk. Te pedig viszonzásban része-
sülsz majd az igazak feltámadásakor.” 
(Lukács 14,12-14)

A mai Magyarországon nem a „partik” 
korát éljük. Jó volna, ha egyáltalán időnk 
lenne meghívni a barátainkat, testvére-
inket stb. Jézus szavai mégis megszívle-
lendő, ma is időszerű képet rajzolnak itt 
a keresztyén szeretetről. Hadd foglaljam 
ezt össze három „ö” betűvel:

A jézusi szeretet jellemzője az önzetlen-
ség. Akivel senki nem mer foglalkozni, 
ahhoz oda tud menni, van türelme, re-
ménysége fogyatékoshoz, hiperaktívhoz, 
iszákoshoz, hajléktalanhoz, halálos be-
teghez. Nem riasztja vissza, ha köszönet 
helyett megkárosítják, vagy durva vá-
laszt kap.

Mindezt nem „kötelességből” teszi. La-
komát rendez, azaz a Szentháromság Is-
ten hozzá is lehajló megváltó szeretetének 
öröme a kiapadhatatlan forrás, amiből  
sokakat „vendégül láthat”. Elméletben 
mindenki szépnek találhatja az önzetlen-
séget és igényli is – másoktól. Ám egye-
dül a keresztyének kapnak erőt folyama-
tosan így élni.

Kant idealista filozófiája azt állítja, csak 
az a jó, amit önmagáért, minden érdek 
nélkül teszünk. A jézusi szeretet azonban 
nem vak, sem ostoba. 

A Teremtőtől kaptuk azt a képességet is, 
hogy meglássuk és kövessük érdekeinket. 
A haszon vezérli a keresztyént is, csak-
hogy különlegesen hosszú távon. Tár-
sadalmunk felemelkedéséért, sőt, örök-
kévaló jutalomért dolgozik. Ezért képes 
nyugodtan elviselni az igazságtalanságot 
és a kárt is: folytatja az önzetlenséget, 
csak persze körültekintőbben.

Kéri Tamás 

Változatos, több korosztálynak szóló program-
mal rendezték meg szeptember végén az első 
országos vízicserkész-napot a Kis-Duna part-
ján. A gőzhajómodell-építés, majd verseny-
szerű úsztatás mellett kenukkal kerülték meg 
a cserkészek a Molnár-szigetet. A gyerekek 

kipróbálhatták a kielboatban való evezést és a 
kormányzást is. A Csepel-Királyerdői 96. Só-
lyom cserkészcsapat várja – elsősorban – ötö-
dik évfolyamos gyerekek jelentkezését. 

Részletek a www.96solyom.hu honlapon.

Országos vízicserkész-nap
civil élet

Négyen kaptak mérnök-
hallgatói ösztöndíjat
Minden évben 1997 óta a kerület önkormányzata segítséget nyújt a Csepeli Mérnökhallgató Ala-
pítványhoz pályázó, s ez alapján kiválasztott mérnökhallgatókat. „Az alapítványt egy csepeli 
nyugdíjas mérnök, Strukmüller Ottó alapította, aki negyven évig dolgozott a Csepel Művekben. 
Nyugdíjba vonulása után, megtakarított pénzéből hozta létre az alapítványt. Kikötése csak az volt, 
hogy csepeli lakosú mér-
nöktanuló legyen a pályázó. 
Minden évben pályázunk a 
csepeli önkormányzatnál, 
és az így nyert összegekkel 
egészítjük ki az ösztöndí-
jakat” – mondta Nógrádi 
László, az alapítvány kura-
tóriumának elnöke,

Az ösztöndíjakat Morovik 
Attila alpolgármester adta 
át a fiataloknak. Támogatás-
ban részesültek: Győri La-
jos Zsombor – ő már ötödik 
alkalommal kap ösztöndíjat 
–, Bella Jakab, Turjányi At-
tila és Nagy András Ferenc.

Mellrákszűrés
A korai felismerés eszköze a mammográ-
fiás szűrővizsgálat.

A XXI. kerületben lakó 45–65 éves nők, akik 
utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt két 
év, névre szóló meghívót kapnak, amin szere-
pel, hogy mikor várják őket a MAMMA Eü. 
Zrt. mobil állomásán (XXI. ker. Szakrendelő 

melletti parkoló, Görgey Artúr tér. Tel.: 06-
30/257-2836) vizsgálatra. Vegyen részt ön is  
a mammográfiás szűrővizsgálaton!

A szűrővizsgálat térítésmentes. 
A szűrés ideje: október 28. – november 7.

Információ: 
Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve  
Tel.: 465-3823
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Felvidéki és észak-magyarországi várme-
gyék, 8.

Zólyom vármegye 2634 km² területű térségé-
ben sokszor zajlottak harci cselekmények. Az ős-
időktől kezdve lakott vidék, azonban történelmi 
múltjáról egészen 1222-ig semmit nem tudunk. 
Ekkor bukkan fel egy bizonyos Detre comes 
(várispán) neve, mint Zólyom vármegye ispánja. 
1241-ben a tatárok az egész vármegyét feldúlták, 
amúgy is kevés lakosát – egy település kivéte-
lével – teljesen kiirtották. Az elpusztítottak he-
lyére német bevándorlók érkeztek, akik megin-
dították a több évszázadig jellemző bányászatot. 

Bocskay hadai 1605-ben Besztercebányát, a vár-
megye székhelyét porig égették.  1620-ra a város 
újjáépült, Bethlen Gábor ide hívta össze azt az 
országgyűlést, amelyen őt az ország királyává 
választották.  II. Rákóczi Ferenc szabadsághar-
cának bukását követően a visszavonuló kurucok 
számos települést feldúltak, Zólyom várát pedig 
felgyújtották, megsemmisítették. A vármegye 
133 653 főnyi lakosságának mindössze 12,4 szá-
zaléka volt magyar, 1920-ban a teljes vármegye 
Csehszlovákiáé lett. Címerében a terület termé-
szeti adottságait láthatjuk.

Kárpátaljai vármegyék 
Bereg a legkorábbi, magyar tulajdonba került 
terület, hiszen itt található a Vereckei-hágó, 
amelyen keresztül a honfoglaló magyarság egy 
része a Kárpát-medencébe érkezett. A 3738 km² 
nagyságú vármegyét egészen 1621-ig Borsova 
néven említik, ekkor kapta ma is használatos 
nevét a területén található hatalmas erdőségről. 
(Bereg = berek, azaz erdő). Közel 235 ezer la-

kosának 44,7 százaléka volt magyar. A várme-
gye történelmi központja Munkács, amelyről, 
mint a honfoglaló magyarok vezéreinek első 
szálláshelyéről már Anonymus Gesta Hunga-
rorum című munkájában is említést tesz. Ebben 
a városban született Munkácsy Mihály, a XIX. 
század második felének Európa-szerte legismer-
tebb, legsikeresebb magyar festője. A vármegye 
címerének ábrái a vármegye kedvező természeti 
adottságaira utalnak. Trianon után Csehszlová-
kia része, majd 1945-öt követően a megye terü-
letének 88 százalékát a Szovjetunió szállta meg, 
ez a területrész ma Ukrajnához tartozik. 

Ugocsa, az 1213 km² területű, Nagyszőlős szék-
helyű vármegye a legkisebb vármegyénk volt. 
I. István államszervezése során lakatlan határ-
vidék, királyi erdőispánság jött létre (a későbbi 
Bereg vármegyével együtt) Borsova megneve-
zéssel. Csak a tatárjárást követően alakították 
ki a két vármegyét, Ugocsa területére jelentős 
számú szász telepes érkezett. Hozzájuk később 
ruténok csatlakoztak. 1910-ben a vármegyében 
91 755 lakos élt, 46,5 százalékuk magyar anya-
nyelvű volt. Trianon után az északi része Cseh-
szlovákiához, déli fele Romániához került. 1945 
után annyi változás történt, hogy a csehszlová-
kiai részt a Szovjetunió kapta meg. Címerében 
a terület természeti adottságaira legjellemzőbb 
növények és állatok láthatóak. A boglárpajzson 
ágaskodó aranyoroszlán a vármegye örökös fő-
ispáni méltóságát betöltő Perényi-család címere.

Ung vármegye nevét a már a honfoglalás előtt 
meglévő váráról, az pedig az Ung folyóról kap-
ta. Anonymus leírása szerint a vár alá érkező 
magyarok a vár urát, Laborcot felakasztották, 
majd bevonultak a várba, és négy napig tartó 
mulatozást követően az akkori fővezér, Álmos 
döntött arról, hogy fia, Árpád legyen a fővezér. 
A vármegye a legelsők között alakult, 3230 km² 
területe gyakorlatilag évszázadokon át válto-
zatlan maradt. 162 000 fő körüli lakosának 33 
százaléka volt magyar. A területre az 1300-as 

években telepedett le az elűzött novgorodi her-
ceg és rutén/ruszin népe. Trianonban Györöcske 
és Záhony községek kivételével (13 km²), a me-
gye teljes területét Csehszlovákiához csatolták. 
1945-öt követően a két község továbbra is Ma-
gyarországé maradt, a megye 80%-át a Szovjet-
unió, 20 százalékát Csehszlovákia kapta meg.  
A vármegye címerében egy páncélos vitéz lát-
ható, aki fegyver helyett arany kalászokat tart  
a kezében. Ő feltehetően a novgorodi herceg.

Dósa István
(Következik: Erdély és Kelet-Magyarország 
vármegyéi, 1. rész)

Egykori vármegyéink címerei, 13. rész

©
 S

tie
fe

l E
ur

oc
ar

t K
ft,

 2
01

4.

Zeneünnep
Október első napján a zenét ünnepeljük: 
nincs olyan szeglete a világnak, ahol ne 
szólalna meg valamilyen dal vagy hang-
szeres mű. Nem volt ez másképpen Cse-
pelen sem. Az Egressy Béni Református 
Művészeti Középiskola, valamint a Vienna 
Konservatorium Budapest művésztanárai 
hangversenyt rendeztek az iskola koncert-
termében. Másnap a szabadtéren folytató-
dott a zene ünneplése: a Görgey téren, közel 
hatszáz általános iskolás magyar népdalokat 
énekelt. Ormosi Katalin, az Eötvös József 
Általános Iskola énektanára vezényelte a 
kórust. A gyerekek a Jedlik Ányos Gimná-
ziumból, a Kék, a Móra, a Mátyás, a Lajtha 
és az Eötvös általános iskolákból érkeztek. 
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„Ez itt az 
én hazám”
Tabáni Istvánnak egy emberként szurkolt 
a kerület, mikor a Csillag születik című 
műsorban feltűnt. A fiatalember nem 
csak a tehetségkutató második évadát, 
hanem a hallgatóság szívét is megnyerte.  
A Fonogram-díjas énekes-zeneszerzővel 
október 5-ei nagy sikerű koncertje után 
beszélgettünk, a Radnóti Miklós Művelő-
dési Házban.

„Remek érzés itthon látni, hallgatni őt, na-
gyon büszke vagyok” – mondja a koncert után 
az énekes édesapja, idősebb Tabáni István.  
A büszke apa szerint fia az élő példa arra, hogy 
megéri a végsőkig ragaszkodni a minőséghez. 
Ezt a véleményt erősíti az elégedett közönség 
is, akik alig akarták leengedni a színpadról  
a kerület egyik legismertebb előadóját a másfél 
órás, ingyenes koncert után.

Új lemez, önkormányzati segítséggel
A fotózkodás és az autogramosztás után Ist-
ván arról beszél, hogy itthon fellépni mindig 
öröm, különleges alkalom. „Ilyenkor az em-
ber mindig magasabbra teszi a lécet, meg 
akar felelni, a maximumon felül teljesíteni” 
– mondja a művész, aki azt is bevallja: iz-
gult, amikor a színpadra lépett. Két éve már 
beszélgettünk egy, a Csepeli Hírmondóban 
megjelent interjú kapcsán. Akkor azt mondta, 
nem adja a nevét üres haknikhoz és reményei 
szerint ezt a következetességet a közönsége is 
honorálja majd. Hogy megérte-e? „Igen, min-
denképpen. Bár nagyon nehéz megmaradni 
így, a nagy csatornák támogatása és a bulvár-
média publicitása nélkül, mégsem lehetetlen. 
Zenekarral fellépni pedig teljesen más, én is 
átalakulok kicsit, mást adok.” István nincsen 
teljesen támogatás nélkül: Borbély Lénárd 
alpolgármester javaslatára az önkormányza-
tának segítségével jelenik meg az énekes új 
nagylemeze, remélhetőleg még idén. A koron-
gon elsősorban saját dalok szerepelnek majd, 
és ha minden jól megy, Tabáni István Csepe-
len is bemutatja majd új lemezét. 

A II. Csepeli Sörfesztivál egész napos ese-
ményét október 4-én tartották a Királyer-
dei Művelődési Házban. Reggel a Görgey 
téren, a Csepeli Német Nemzetiségi Ifjúsá-
gi Táncegyüttes hívta fel a figyelmet a ké-
sőbbi látványosságokra. 

A művelődési ház színháztermében Borbély 
Lénárd alpolgármestere köszöntötte dr. Lotz 
Károly korábbi minisztert, a fesztivál szerep-
lőit, és a szép számmal megjelent közönséget.

A programot a szervezők úgy válogatták össze, 
hogy mindenki megtalálja benne kedvenc dal-
lamait és táncait. A fesztivált a Csepeli Svábok 
Szabad Kulturális Egyesülete, a Csepeli Német 
Önkormányzattal közösen szervezte a csepeli 
önkormányzat és az EMMI Nemzeti Együtt-
működési Alap támogatásával. Az egész napos 
eseményen nem csak csepeli, hanem a kör-
nyező települések – így a Heimaklang Zene-
kar Taksonyból, a Hermann Antal Harmoni-
ka-zenekar Soroksárról, a Lustige Schwaben 
Táncegyüttes Dunaharasztiból – táncosai és 
zenészei is felléptek. A fiatalabb korosztályt, 
az Árpád utcai Népművészeti és Kézműves 
Óvoda német nemzetiségi csoportja, a Csepeli 
Német Nemzetiség Gyermek Táncegyüttes, az 
Eötvös József Általános Iskola német nemzeti-
ségi alsós osztálya, és az Ádám Jenő Zeneisko-
la Fúvós Zenekara képviselte. 

Húszéves zenekar
Ezen a napon ünnepelték a Csepeli Lustige 
Musikanten zenekar húszéves jubileumát:  
a zenészeket többen is köszöntötték, köztük 
Borbély Lénárd alpolgármester, aki elismerő-
en szólt a csepeli svábok kulturális életéről, 
hagyományőrző munkájáról. 

Kaltenecker Gábor zenekarvezető stílusosan 
egy korsó sört nyújtott át Borbély Lénárdnak, 
majd kezdetét vette a zenés program. Ebben 
videók és fotók segítségével elevenítették fele 
a zenekar két évtizedes történetét. Természe-
tesen a zene és a tánc sem maradhatott el: 
nem csak az ünnepeltek, hanem a velük szo-
ros barátságot ápoló táncosok, együttesek is 
színpadra léptek. 

A sörfesztivál igazi örömzenével és közös 
tánccal zárult. 

- c -

Sörfesztivál Királyerdőben:
sramli, polka, születésnap

Olvassa be a QR-kódot, 
és nézze meg online

galériánkat! 

Olvassa be a QR-kódot, 
és nézze meg online

galériánkat! 
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A csepeli önkormányzat és a Halker-Király 
Team Kick-box Akadémia stratégiai meg-
állapodásának első eredménye, hogy ok-
tóber 2-án Borbély Lénárd alpolgármester 
átadta a Csepel Halker-Király Team Kick-
Box Akadémia nyáron felújított öltözőjét 
és vizesblokkjait. A fejlesztésnek köszön-
hetően most már kulturált körülmények 
között öltözhetnek a fiatal sportolók.

Az alpolgármester az átadó ünnepségen el-
mondta: a csepeli önkormányzat határozott 
célja, hogy a XXI. század minőségi elvárásai-
nak megfelelő szintű és minőségű kiegészítő 

helyiségekkel felszerelt sportlétesítményekben 
eddzenek Csepel kiemelkedő eredményeket el-
érő sportegyesületei. 
A Halker-Király Team Kick-box Akadémia 
az elmúlt harminc évet a régi II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskolában töltötte: ezalatt nem 
történt felújítás. Ennek az áldatlan állapotnak 
vetett véget az a stratégiai megállapodás, mely 
a két fél között köttetett még az év elején. A 
11 millió forintba kerülő felújításba az önkor-
mányzat 5,7 millió forinttal szállt be. 

Az alpolgármester az átadón elmondta, az 
önkormányzat nagy örömmel segíti azokat 

a sportegyesületeket, ahol valós értékterem-
tés folyik. „Ez a felújítás csak az első lépés az 
együttműködésünkben, amelyet remélhetőleg 
hamarosan újabb követ majd” – hangsúlyozta, 
majd hozzátette: „a csepeli városvezetés min-
dig tisztelettel adózik az olyan sportegyesületek 
előtt, ahol ennyi utánpótláskorú sportoló edz”.

A közösségi térben elhelyezett eredményes-
ségi fal több mint nyolcvan, hatalmas kupája 
előtt az alpolgármester elmondta: csak a sport 
képes a számítógépek elől felállítani a gyere-
keket. Úgy véli, hatalmas motivációt is jelent, 
hiszen a sportsikerek megmutatják: eredmény 
csak munkával érhető el.

Jövőre lesz harmincéves a Csepel Halker-
Király Team Kick-Box Akadémia, s a klub 
– mint a kerület egyik legöregebb egyesülete 
–  közös ünnepséget tervez az önkormányzat-
tal. Talán azt már a felújított edzőteremben, 
sportcsarnokban tarthatják meg...

Király István mesteredző megköszönte és 
nagyra értékelte az együttműködést az ön-
kormányzattal, hangsúlyozta, hogy a csepeli 
vezetésnél meghallgatásra találtak a szavai 
akkor, amikor felvázolta azokat az áldatlan ál-
lapotokat, melyek a klub öltözőiben és egyéb 
helyiségeiben uralkodtak. „Azonnali segítség-
ről biztosítottak és hangsúlyozták, hogy a stra-
tégiai megállapodásnak az a lényege, hogy ne 
csak papíron legyen együttműködés, hanem ha 
tenni kell valamit, akkor az meg is valósuljon” 
– mondta Király István. 

– k –

Halker-Király Team Kick-box Akadémia: 
felújított öltözők, jobb körülmények

A csepeli fekvenyomócsapat, pon-
tosabban a Fitness 2000 Egyesü-
let sportolói Gyulán, a magyar 
bajnokságon tették próbára tudá-
sukat, amely egyben kvalifikációs 
lehetőséget is jelentett a közelgő 
nemzetközi versenyekre.
A közel négyszáz fős mezőny-
ben ezúttal is született jó néhány 
szép csepeli eredmény. Balázs 
Ferenc, a Mester I. kategória 125 
kg-os súlycsoportjában 310 kg-ot 
emelve szerezte meg az első he-
lyet, míg Buda Richárd a juniorok 
110 kg-os mezőnyében 320 kg-os 
versenycsúccsal lett aranyérmes.  
A két sportember közül így utóbbi 

szerezte meg az abszolút bajnoki 
címet, míg Balázs Ferenc a máso-
dik lett. 
Csepregi Zoltán, aki jelenleg 370 
kg-os teljesítménynél tart, ezúttal 
385 kg-os csúcskísérlettel próbál-
kozott, de az ezúttal túlontúl is 
szőrös szívű bírák miatt ez meg- 
hiúsult. Ennek ellenére a Pintér  
Ferenc vezette Fitness 2000 a leg-
jobb csapatnak járó díjat is begyűj-
tötte. A csepeli önkormányzat által 
is támogatott fekvenyomók leg-
közelebb Tirolban, a WUAP nevű 
világszervezet világbajnokságán 
fekszenek a súlyok alá október má-
sodik hetében.

Fekvenyomó-ob: csepeli csúcsok Gyulán

sport

fotó: Halászi Vilm
os
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Zsivity Zoránné, 9. sz. választókerület, Független

Erdélyi-Szerencse Ödön
2. sz. választókerület

MIÉP

Hajdu Imre
5. sz. választókerület

Független

Önkormányzati választás 2014
Lapunkban lehetőséget biztosítottunk a polgármester- és képviselőjelölteknek rövid bemutatkozásra is a politikai hirdetések 

mellett.  A következő oldalakon a jelölteket jelölő szervezetek szerint összegyűjtve találják.  Az újságban minden jelöltet 
felsorolunk, még abban az esetben is, ha nem érkezett fotó a jelölt bemutatásához. 

önkormányzati választás

Tisztelt Választópolgár!

Az alábbiakban összefoglaltuk az önkormányzati választások legfontosabb tudnivalóit.

A szavazás ideje: október 12. (vasárnap)  
6 és 19 óra között. 

A szavazás helye: az Ön lakcíme szerinti szavazókör. 
A pontos címet a névjegyzékbe vételről szóló értesítő 
tartalmazza.

A választásokon a polgármesterről és a képviselő-testületről döntenek a választók. 

Ugyanazon napon kerül sor a nemzetiségi önkormányzatok tagjainak megválasztására, rájuk a 
nemzetiségi névjegyzéken szereplő választópolgárok szavazhatnak. 

Hogyan ajánlhat jelöltet?

Jelölt az a választópolgár lehet, akit elegendő számú választópolgár jelöltnek ajánlott. Ezért az 
utcán, otthonában megszólíthatják Önt olyan személyek, akik ajánlást gyűjtenek egy jelölt számára. 
Ajánlani szeptember 8-ig ajánlóíven lehet. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy 
jelöltet csak egyszer.

Hogyan szavazhat?

Ön személyesen szavazhat, az értesítőben megjelölt helyen és időben.

Amennyiben egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásában, 
és nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet. A kérelemnek október 10-én 
16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához (a polgármesteri hivatalba), vagy a szavazás 
napján 15 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz. 

Ha a szavazás napján nem a lakóhelyén, hanem a bejelentett tartózkodási helyén (azaz ideiglenes 
lakcímén) lesz, a június 23. napjáig létesített tartózkodási helye szerinti szavazókörben 
átjelentkezéssel szavazhat. Átjelentkezést október 10-én 16 óráig lehet kérni.

A fogyatékossággal élő választópolgár október 3-án 
16 óráig igényelhet Braille-írással ellátott szavazósablont a 
szavazáshoz. Október 10-én 16 óráig Braille-írással készült 
értesítő megküldését kérheti, vagy azt, hogy akadálymentes 
szavazóhelyiségben szavazhasson.

Fentiekkel kapcsolatos kérelmét 

 a www.valasztas.hu oldalon,
 levélben, illetve 
 személyesen nyújthatja be a jegyzőhöz. 

Mozgóurna iránti kérelmét meghatalmazott útján is 
benyújthatja.

1. (a) Vigye magával személyi 
igazolványát. Helyette útlevelét vagy 
jogosítványát is elfogadják.
 (b) Mindenképp vigye magával 
lakcímkártyáját is.

2. Írja alá a névjegyzéket. 
A bizottság lepecsételi a szavazólapokat. 
Ön vegye át a szavazólapokat és a 
borítékot.

3. A szavazólapokkal és a borítékkal 
lépjen be egy üres szavazófülkébe, hogy 
titkosan szavazhasson. A szavazófülkében 
töltse ki a szavazólapokat. 
A szavazólapokat tegye a borítékba.

4. Szavazatát tollal adja le. 
Figyelmesen olvassa el, hány szavazatot 
adhat le, ennél több szavazatot ne 
helyezzen el a szavazólapon. Akkor 
érvényes a szavazat, ha két egymást 
metsző vonallal (x vagy +) szavaz.

A szavazás menete

Figyelem! Ha nem így szavaz, hiába ment el szavazni. Szavazatát nem fogják 
megszámolni. Olyan, mintha nem is szavazna. Szavazata érvénytelen, ha

1. nem × vagy + jelet tesz 
a körbe

2. a szavazólapot üresen 
hagyta

3. a szavazólapon a 
megengedettnél több 
szavazatot adott le

Részletesebb tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, 
vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.

Nemzeti Választási Iroda

5

Munkáspárt
Polgármesterjelölt: 
Kőszeginé Benedek Anna 

Képviselőjelöltek:
4-es EVK: Rezsnyák Zoltán; 6-os EVK: Kőszeginé Benedek Anna;   
7-es EVK: Mészáros Gergely Csaba; 9-es EVK: Pilajeva Marina;
11-es EVK: Rezsnyák Zoltánné; 13-as EVK: Slakta Norbert; 
14-es EVK: Gulyás Ferenc

Szavazás: legfontosabb tudnivalók
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FOLYTASSUK 
KÖZÖSEN! 

Összefogva 
a Kormánnyal és 

a fővárossal egész 
Csepel győzni fog! 
válasszuK a jÖvőt, 

szavazzunK 
a siKerre!

Kedves CsepelieK!
Október 12-én, vasárnap a lakóhelyünkről és a jövőnkről döntünk.

El kell mennünk szavazni, ha gyermekeinknek, szüleinknek és önmagunknak békességet, biztonságot és nyugodt jövőt 
szeretnénk. Szavazatunkkal most vasárnap Csepel számára a modern életet, a sikert és a fejlődést választhatjuk.

elég volt az évtizedes viszályból! Legyen Csepel olyan, amilyennek megálmodtuk: élhető, sikeres, boldog kerület. legyen 
Csepel olyan hely, ahol gondozottak és biztonságosak a parkok, megújulnak a lakóházak, jók az utak, az itt élőknek van 
biztos munkája és tisztes megélhetése, ahol figyelünk egymásra és gondoskodunk a másikról.

Csepelt az elmúlt négy évben lendületbe hoztuk. Egymással összefogva 2015-től még nagyobb tempóban folytatódhat 
a kerület újjáépítése. Tudom és hiszem, hogy a széthúzás nem segít: Csepel csak a Kormánnyal és a Fővárossal együtt-
működve fejlődhet tovább. A lehetőség a kezünkben van, ne szalasszuk el. Folytassuk közösen!

Őrizzük meg, ami összeköt és felejtsük el, ami szétválaszt.

Október 12-én, vasárnap fogjunk össze, és építsük tovább Csepel jövőjét közösen!

Csepel számít Önre!

Borbély lénárd
CSEPEL POLGÁRMESTERJELÖLTJE

BERCSIK KÁROLY ZUPKÓ JÁNOS BEER LÍVIA MOROVIK ATTILA SZUHAI ERIKA NOÉ LÁSZLÓ
CZIBULYÁNÉ 
SZONDAY SZILVIA

BALOGH ERNŐ MAKRAY BARBARA PINTÉR JÓZSEF GÁBORNÉ KOVÁTS DÁNIEL KUTI BALÁZS ÁBEL ATTILA NAGY LÁSZLÓ

1
VK.

8
VK.

2
VK.

9
VK.

3
VK.

10
VK.

4
VK.

11
VK.

5
VK.

12
VK.

6
VK.

13
VK.

7
VK.

14
VK.

Kiadó: Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Csepeli Szervezete. Cím: 1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 67. Felelős kiadó és felelős szerkesztő: Ábel Attila.

OKTÓBER 12-ÉN VÁLASSZUK A JÖVŐT, SZAVAZZUNK A SIKERRE!

TÁMOGASSA VASÁRNAP ÖN IS A FIDESZ-KDNP CSEPELI KÉPVISELŐJELÖLTJEIT!

Borbély lénárd
CSEPEL POLGÁRMESTERJELÖLTJE

CSEPEL POLGÁRMESTERJELÖLTJE
BORBÉLY LÉNÁRD

nÉmetH szilárd

POLGÁRMESTER

A  KORMÁNY TÁMOGATÁSÁVAL

hirdetes_dupla_ujra2.indd   2 10/7/14   3:51 PM
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Összefogva 
a Kormánnyal és 

a fővárossal egész 
Csepel győzni fog! 
válasszuK a jÖvőt, 

szavazzunK 
a siKerre!

CZIBULYÁNÉ 
SZONDAY SZILVIA

NAGY LÁSZLÓ

7
VK.

14
VK.

BORBÉLY LÉNÁRD
CSEPEL POLGÁRMESTERJELÖLTJE   

TARLÓS ISTVÁN
BUDAPEST FŐPOLGÁRMESTERE

tisztelt Csepeli pOlGárOK!
Nagy örömmel fi gyelem és támogatom Csepel fejlődését 
az utóbbi négy évben! 

A kerület vezetésével közösen, sok más siker mellett, átad-
tuk az új, zajvédett csepeli gerincutat, befejeztük a régóta 
várt csatornázást, kiépítettük a korszerű és biztonságos 
kerékpárutat és nagyot javítottunk a kerület tömegközle-
kedésén is. Csepel 2010 óta újra lendületben van, a ke-
rületi és a fővárosi vezetés példás együttműködésének 
köszönhetően. 

Folytassuk közösen a sikereket a következő öt esztendő-
ben is, Csepel csak Budapesttel együtt fejlődhet tovább!

Az önkormányzati választáshoz közeledve, tiszta szívvel 
ajánlom a csepeliek bizalmába Borbély lénárd polgármes-
terjelölt urat, a kerület jelenlegi alpolgármesterét, aki ha-
sonló szenvedéllyel és megalkuvást nem ismerő energiával 
küzd Csepelért, ahogy én magam is küzdök Budapestért!

Tisztelettel kérem Önt, hogy október 12-én szavazzon a 
kerület és a főváros együttműködésére, szavazzon Ön is 
Csepel fejlődésére!

tarlós istván
Budapest Főváros 
főpolgármestere

„Tiszta szívvel ajánlom 
a csepeliek bizalmába 
Borbély Lénárd 
polgármesterjelölt 
urat!”

tArlÓs istván 

FŐPOLGÁRMESTER

németh szilárd
Csepel polgármestere, 
országgyűlési képviselő

tisztelt CsepelieK!
Csepelt az elmúlt négy évben újra lendületbe hoztuk, látvá-
nyosan fejlődik a kerület. Az eredmények mögött kemény 
csapatmunka áll, amit Borbély lénárd alpolgármester úrral 
és a Fidesz-KDNP frakciójával közösen végeztünk el. 

Csepelnek a folytatáshoz egy fi atal, energikus és sokolda-
lúan tapasztalt vezetőre van szüksége. Olyan polgármes-
ter kell a kerületnek, aki erkölcsileg tiszta és csepeliként 
személyesen ismeri az itt élők minden problémáját. 

Borbély lénárd polgármesterjelölt a legjobb választás 
Csepel számára. Határozott, nagy munkabírású, talpig be-
csületes vezető, aki a Kormánnyal és a Fővárossal is kiváló 
munkakapcsolatot ápol, így sikerrel fogja folytatni Csepel 
fejlesztését.

Csepel nem lehet ellenzékben, kerületünk csak a Kor-
mánnyal együttműködve, összefogva lesz képes fejlődni, 
munkahelyeket teremteni az újraiparosítási programunk 
keretében.

Október 12-én szavazzon Ön is Borbély lénárd polgár-
mesterjelöltre!

nÉmetH szilárd

POLGÁRMESTER

„Borbély Lénárd 
polgármesterjelölt 
a legjobb választás 
Csepel számára!”

hirdetes_dupla_ujra2.indd   3 10/7/14   3:51 PM

önkormányzati választás

fizetett politikai hirdetés
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Munkanélküli segély 9 helyett csak 3 hónapig; félmillió munkanélküli; 1,5 
millió ember mélyszegénységben; gyermekéhezés rohamos növekedése; 
300 ezer közmunkás havi 47 ezerért; stadionok százmilliárdokért; 
trafikmutyi: trafik csak a haveroknak; földmutyi; föld csak a haveroknak; 
kaszinójog: kaszinó csak a havernak; 3 ezer milliárdnyi 
magánynyugdíjpénztári megtakarítás elrablása és elherdálása; a 
Köztársaság eltörlése; az Alkotmány eltörlése; a társadalombiztosítás 
garanciájának megszüntetése; a választási szabályok megcsonkítása; a 
parlament szavazógéppé züllesztése; történelemhamisítás iparszerűen. 
Horthy-kultusz; Orbán a budai királyi várba költözik, félmillió ember 
külföldön dolgozik; Európa legmagasabb. 27%-os áfája; személyi 
jövedelemadó átszabása a magas jövedelműek előnyére a kiskeresetűek 
pénzéből; az adójóváírás megszüntetése; 30 új adónem: tranzakciós adó, 
készpénzfelvételi adó, kamatadó, kommunikációs adó, chipsadó, stb.; a 
szolgálati nyugdíjak megcsonkítása; a rokkantnyugdíjasok nyomorba 
taszítása–orvosok és tanárok kényszernyugdíjazása; a munkavállalói 
jogok megkurtítása; TEK: magánhadsereg milliárdokért; visszamenőleges 
hatályú törvények, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, az 
Országos Választási Bizottság elfoglalása; ügyészséges, bíróságok 
befolyásolása;támadás a valódi civil szervezetek ellen; álcivilek (CÖF) 
költségvetési pénzen–békemenet lengyel statisztákkal; közszolgálati 
médiából lakájmédia; várólisták növekedése; orvosok, nővérek 
elvándorlása; „mindenki annyit ér, amennyije van”; üzemszerű korrupció; 
állami iskolákból egyházi iskolák; Kishantos; Schmittpali; egyentanterv, 
egyenkönyvek, egyenzubbony gyereknek és tanárnak; KLIK-iskolák, a 
szakmaiság arculcsapása; titkosított közbeszerzések–Paks: eladósodás és 
orosz befolyás 30 évre; 41 államtitkár, 102 helyettes államtitkár; 
politikusokból milliárdosok; külpolitikai botránysorozat: Magyarország 
lejáratása a nagyvilágban; szégyenezve Európában: ezermilliárdok jönnek 
- „saller, koki megyen” = unortodox módszer 

MIÉRT NE BÍZZUNK A FIDESZBEN! 

Ezeket Németh Szilárd és Borbély Lénárd mind támogatta, megszavazta. 

Mi, csepeliek, tavasszal egyiküket már nem szavaztuk meg. 

Most, ősszel, ne szavazzuk meg a másikat sem! 

Október 12-én  

szavazzunk – Együtt! 

Szövetségben Csepelért, a csepeliekért 

Bosnyák Norber
1. sz. választókerület

Paál Géza
2. sz. választókerület

Dobák István
3. sz. választókerület

Hudák János
4. sz. választókerület

Kulinyi Márton
5 sz. választókerület

Takács Krisztián
6. sz. választókerület

Csendes Imre
9. sz. választókerület

Dobos Bálint
10. sz. választókerület

Sipos Zsolt
11. sz. választókerület

Paál Gabriella
8. sz. választókerület

Szántóné Józsa Julianna
7. sz. választókerület

Borka-Szász Tamás
14. sz. választókerület

Losonci Róbert
13. sz. választókerület

Takács Mónika
12. sz. választókerület

Horváth Gyula,
a Demokratikus Koalíció polgármesterjelöltje, 

az MSZP, az EGYÜTT és a PM támogatásával

önkormányzati választás
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Önkormányzati választás október 12-én!

A TÉT NAGY
Van jó választás. Ha egy élhető, 
szolidáris, fejlődő Csepelen szeretne élni, 
szavazzon Ön is  jelöltjeinkre!
Tavasszal a csepeliek megmutatták, 

hogy változást akarnak. A demokratikus 

ellenzék jelöltjét, dr. Szabó Szabolcsot 

juttatták be az országgyűlésbe. Most 

lehetőségünk van az önkormányzatban 

is a változásra szavazni. Éljünk vele!

CSEPELEN MOST LEHET
LEVÁLTANI A FIDESZT! 
Október 12-én fogjunk össze és menesszük végleg 
Németh Szilárdot és embereit!

Tavasszal a csepeliek megmutatták, hogy változást 
akarnak. A demokratikus ellenzék jelöltjét, 
dr. Szabó Szabolcsot juttatták az 
országgyűlésbe. Most lehetőségünk 
van az önkormányzatban is a változásra 
szavazni. Éljünk vele!

Kérjük, támogassa Ön is szavazatával 
a csepeli baloldal egyéni jelöltjeit 
és HORVÁTH GYULA polgármester-jelöltet!

Csepelen újra sikerülni fog!
fizetett politikai hirdetés

önkormányzati választás
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Menyhért Péter
1. sz. választókerület

Tenk András
polgármesterjelölt

Perity János
2. sz. választókerület

Morán Rafael
3. sz. választókerület

Tenk András
4. sz. választókerület

Ádám Szilvia Zita
5 sz. választókerület

Mezei Dávid
6. sz. választókerület

Váradi Zsoltné
9. sz. választókerület

Király Balázs
10. sz. választókerület

Székely Péter
11. sz. választókerület

Váradi Zsolt
8. sz. választókerület

Tóth Sándor
7. sz. választókerület

Tóth Ildikó
14. sz. választókerület

Fábián János
13. sz. választókerület

Kocsis Péter
12. sz. választókerület

önkormányzati választás
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Versenyben Csepelért, 
a csepeliekkel!
LMP + 4K! + csepeli lokálpatrióták
A 2014-es önkormányzati választásnak nem a pártokról, hanem első-
sorban a csepeliekről kell szólnia. Ezt kínáljuk azzal, hogy az LMP szí-
neiben nem csak pártunk tagjai indulnak jelöltként, hanem a 4K! és 
párton kívüli csepeli lokálpatrióták is jelöltetik magukat. Polgármester-
jelöltként is ennek szellemében kívánok elindulni. Aki elutasítja a mai 
politikai közéletet, az bátran támogathatja a közös listánkat, annak 
érdekében, hogy végre olyan önkormányzata legyen kerületünknek, 
amelynek vezetése valóban a csepeli lakosok érdekeit képviseli, nem  
a pártközpontból jövő akaratot erőltet rá a helyi közösségre!

Ettől függetlenül felmerül a kérdés: miért támogassa az LMP, a 4K! 
és a csepeli lokálpatrióták közös polgármesterjelöltjét? Erre progra-
munk ad választ, melynek legfontosabb részei a következők:

A közösségi közlekedés bővítése, 
úthálózat korszerűsítése továbbra is szükséges
Felül kell vizsgálnunk a jelenlegi közösségi közlekedési rendszert a la-
kosság igényeinek megfelelően. Lehetővé kell tennünk a végállomá-
sokon történő jegyvásárlást, mert jelenleg csak a HÉV-végállomáson 
lehet jegyet, bérletet vásárolni. Ez tarthatatlan! Kezdeményeznünk 
kell az ésszerűtlen forgalmi szabályozás megváltoztatását, például ér-
telmetlen egyirányú utcák, megállni tilossal érintett utcák forgalmát. 

P+R parkolókat kell kialakítani
A HÉV-megállók környékén kulturált és részben felügyelt parkolókat 
kell kialakítani, ösztönözve a közösségi közlekedés használatát.

Meg kell valósítani a panelprogram 
kiterjesztését a nem panelépületekre is
Pályázati támogatást nyújtunk az energiapazarló háztartások át-
alakításához. Ne csak a panellakások, hanem más társasházak, 
magánházak is részesülhessenek támogatásban. Az energiahaté-
konysági beruházások támogatásával (fűtéskorszerűsítéssel, nyí-
lászárócsere- és szigetelési programmal) új munkahelyek jöhetnek 
létre a kerületben.

Szociális bérlakásokat kell biztosítani 
a rászorulóknak!
A rászorulók számára kerületi szociálisbérlakás-programot indítunk 
a meglévő önkormányzati tulajdonú lakások, házak felújításával, 
újabbak megvásárlásával. 

Serkenteni kell a helyi vállalkozások támogatását
Kedvező bérleti lehetőségekkel, részbeni adókedvezmények-
kel, a pályakezdők és ötven év fölöttiek alkalmazásának támoga-
tásával erősítjük a helyi a vállalkozói szférát. Ne csak a tőkeerős 
„multicégek” boldoguljanak, hanem a hazai vállalkozások is!

Vissza kell adni Csepelnek a kórházát!
Minden lehetőséget meg kell ragadni annak érdekében, hogy Cse-
pelnek újból legyen kórháza! Ez nem csak a kerület, hanem Csepel-
sziget érdeke is!

Bölcsőde- és óvodabővítésre van szükség
Kevés a bölcsődei, óvodai férőhely. Ezt a hiányosságot új intézmé-
nyek kialakításával, a meglévők bővítésével kívánjuk orvosolni.

Kulturális negyedet kell kialakítani 
a volt Csepel Művek területén
Az Ipari Park kihasználatlan részein kulturális rendezvények, koncer-
tek számára helyszíneket alakítunk ki. Megépítjük a „Legvidámabb 
barakk” múzeumot, ahol a rendszerváltás előtti időszak hétköz-
napjait bemutató állandó, interaktív kiállítást tervezünk kialakítani, 
mely Csepelt idegenforgalmi szempontból is vonzóvá teszi. 

Egyik fő cél a valós párbeszéd megteremtése 
a városvezetés és a lakosok között
Visszaállítjuk a valós, pártpolitikai befolyástól mentes, helyi társasá-
gi, társadalmi életet Csepelen. Újból bevezetjük a csepeli érdekeket 
szolgáló nonprofit szervezetek pályázati támogatását. 

További természetvédelmi 
fejlesztéseket szükséges elvégezni
Újabb, a jövő nemzedéke számára értéket hordozó területeket he-
lyezünk természetvédelmi oltalom alá, a meglévőknek biztosítjuk a 
valós védelmet, például Kis-Duna-part, Tamariska-domb. A termé-
szetvédelmi kezelésbe bevonjuk a helyi társadalmi szervezeteket, 
az illetékes hatóságokat. 

Fel kell számolni az illegális hulladéklerakókat, 
felmérjük a potenciális környezeti veszélyforrásokat
Csepelen több helyen is vannak mindenkit zavaró, illegálisan lerakott 
hulladékok. Ezeket felmérjük és megszüntetjük. A kerületben lévő 
környezeti veszélyforrásokat feltérképezzük, és szükséges esetben 
elvégezzük az ártalmatlanítást (például a volt Csepel Művek, a Duna-
part, a volt Szőrmegyár területe). Nem élhetünk környezeti veszély-
forrásokkal együtt! Nem veszélyeztethetjük gyermekeink egészségét 
és a saját életünket sem!

Javítani fogjuk Csepel közbiztonságát!
A lakosság igényei alapján fogjuk kihelyezni a térfigyelő kamerákat. 
Növelni fogjuk a közterületeken a rendőri jelenlétet, bővítjük a kör-
zeti megbízotti hálózatot.

Ez a program és összefogás nem a hatalomért, nem a párto-
kért, hanem a csepeli emberekért és Csepelért van! Támogassa 
jelöltjeinket!

fizetett politikai hirdetés

önkormányzati választás
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KENDL ISTVÁN
1. VÁLASZTÓKERÜLET

KLOCSKO KATALIN
2. VÁLASZTÓKERÜLET

TÓTH ISTVÁN
3. VÁLASZTÓKERÜLET

MIKUS ILONA
5. VÁLASZTÓKERÜLET

SZÜCS JENŐ ISTVÁN
7. VÁLASZTÓKERÜLET

ARADI NIKOLETT
8. VÁLASZTÓKERÜLET

MÁCSAI VERONIKA
9. VÁLASZTÓKERÜLET

TASI SÁNDOR
10. VÁLASZTÓKERÜLET

MÁTHÉ LÁSZLÓ
11. VÁLASZTÓKERÜLET

STIER KÁROLY
12. VÁLASZTÓKERÜLET

TAKÁCS LÁSZLÓ
13. VÁLASZTÓKERÜLET

PÁKOZDI JÓZSEF
14. VÁLASZTÓKERÜLET

A JOBBIK CSEPELI
JELÖLTJEI

DÁNIEL ANDRÁS
6. VÁLASZTÓKERÜLET

BÁN JÁNOS
4. VÁLASZTÓKERÜLET

önkormányzati választás
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Nem a Harap utca 3. alatt, hanem a Nagy Imre ÁMK-
nál nyílott meg a kutyatár Csepelen, október 5-én.  
A családi rendezvényen mindenféle színű, méretű ku-
tya bemutatkozott, és a felelős állattartás, az örökbe-
fogadás is fontos szerepet kapott. Az első csepeli ku-
tyás nap fergeteges sikert aratott. 

A kutyatartás nem csak a csaholó négylábúak szeretete és  
a szabadidő értékes eltöltése miatt fontos. A kutyások isme-
rik, segítik egymást, saját közösségeket alkotnak a kerület 
különböző részein, a nekik szervezett napon pedig mind 
együtt élvezhették egymás és kutyáik társaságát.

A legjobb barát
„Tízéves voltam, amikor megkaptam őt karácsonyra. Egy pi-
ros dobozban érkezett, azóta a legjobb barátom” – meséli 
Baltazárról, a fekete angol cocker spánielről gazdája, a 13 
éves Csapó Panna. Balti a hosszú szőrű hobbikutyák kate-
góriájában bizonyult a legszebbnek, a legkezesebb jószág-
nak. „Pedig nem jártunk iskolába. Ösztönösen nagyon okos, 
szófogadó és még azt is megérzi, ha egy kicsit rosszabb a 
hangulatom.” Nem csak Panna tekinti a legjobb barátjának  
a kutyáját, a 64 éves Laci bácsi mellett 15 éve kergeti a fale-
veleket és szállítja a teniszlabdákat Joci, a vörösesbarna ke-
verék kutyus. „Néha szinte azt várom, hogy megszólal, any-
nyira okos. Sok nehéz helyzeten, veszteségen átsegített, hogy 
velem van. Együtt öregedtünk meg, egymáshoz lassultunk az 
évek során” – mondja Laci bácsi, miközben Joci szép komó-
tosan ráfekszik a lábára.

Az első csepeli kutyás napon a fajtatiszta, keverék, hosszú és 
rövid szőrű kutyák mellett kiemelt helyen szerepeltek az ut-
cáról vagy menhelyről mentett kutyusok is. A rendezvényen 
a Cocker Rocker Spániel Fajtamentő Egyesület munkatársai 
meséltek a kegyetlen szaporítókról, a divatkutyák sanyarú 
sorsáról, a nagylelkű örökbefogadókról, a reményteli siker-
történetekről és arról, ami a kutyatartáshoz elengedhetetlen: 
a belátásról, a tervezésről és a felelősségről.

Négylábú sportolók
A rendezvényen egészen különleges, ritka kutyafajták is 
feltűntek. Dinga, az ausztál cattle dog a színpadon tánccal,  
a réten a flyballpályán mutatta be tudományát. „Jövő héten 
megyünk Grazba versenyezni. A dogdancing, azaz a kutya-
tánc egy körülbelül tízéves sport Magyarországon, zenére 
kell ügyességi feladatokat bemutatnia kutyának és gazdájá-
nak. Olyasmi, mint a jégkorcsolyában a zenés kűr” – meséli 
Dinga gazdája, Aczél Eszter. A profi kutyás szerint „a kutya 
a legjobb társ, együtt mozgunk a jó levegőn, egyfajta rendet 
ad a napoknak”.

A nap végén Wiechner Boglárka kutyája, Casper segítségével 
mutatta be a terápiás kutyák világát: a kórházakat, az idősott-
honokat, az iskolákat, azokat a helyszíneket, ahol egy négylá-
bú nagyobb eredményeket is elérhet, mint bármilyen terápia. 
A kutyás nap legvégére pedig megtudtuk, melyik csepeli ku-
tyus a legszebb. A döntésben Borbély Lénárd alpolgármester 
volt a zsűri segítségére, aki zárszóként elmondta: a HÉV-vég-
állomásánál, nem messze a Shell-kúttól új kutyafuttató várja 
a négylábú és kétlábú csepelieket.

Angel Maranna

Csepeli kutyatár a Nagy Imre ÁMK-nál

Olvassa be a QR-kódot, 
és nézze meg online

galériánkat! 
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között 1 000 forintos Libri utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2014. október 13-a.

Sorsoltunk!   Az október 2-ai skandináv rejtvény nyertese: Vajda Balázs 1213 Budapest, Cirmos sétány. Nyereménye 1 000 forintos Libri utalvány. A gyerekrejtvény nyertese: Horváth Emese 1213 Budapest, 
Maros u. Nyereménye 2 darab belépőjegy a Mosó Masa mosodája c. bábelőadásra (Kincses Színház előadása), ami november 9-én, 11 órakor kezdődik a Királyerdei Művelődési Házban (1213 Budapest, Szent 
István út 230.)  A könyvutalvány szerkesztőségünkben (1215 Csete Balázs u. 15.) hétfőtől csütörtökig 9 és 16 óra között vehető át. A jegyeket az előadás előtt, a helyszínen kapja meg a nyertes.  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 2062-3585im
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Rejtvényünkben egy rendezvényre hívjuk fel figyelmeteket. 
Mikor lesz? 

Vízszintes: 1. A meghatározás eleje 8. Pénzt ad 9. Paradicsom 
10. Savanyító folyadék 11. Órával mért mennyiségig 
12. Útkereszteződésnél a falnál 14. Kevert raj! 15. Öltöny 
felső része 17. Hajfürt 20. Oszkár becézve 22. Régi űrmérték 
23. Össze-vissza várok! 24. Kunyhóban 25. Részben rákészül! 
26. eee! 27. Elem! 28. Rendszeresen, titokban, rossz szándékkal 
megfigyelő

Függőleges: 1. Macska 2. Fortuna kegyeltje 3. Kevert teke! 
4. Part szélei! 5. Hiányos pléd! 6. Meteorológuson 7. Hélium 
és irídium 8. A meghatározás vége 11. …szakadtáig 
(végkimerülésig)  13. Fejetlen rozs! 16. A kvarc régies 
ásványtani elnevezése 18. …-picike 19. Kevert csekk! 21. Üres 
zár! 23. Tamási Áron hőse 27. Elsüti a fegyvert   

Előző rejtvényünk megfejtése: 
Az aradi vártömlöcnek ablakára
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PROGRAMOK, GALÉRIÁKÁMK

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.

Booktion! Október 17-e, 17órától
Interaktív, játékos beszélgetés irodalmi 
témában, Rudolf Panka vezetésével. Gye-
re el és olvass, játssz, mozogj, beszélgess, 
vitázz. Bárki jöhet, 16-99 éves korig. A 
téma: Örkény István: Egyperces novellák. 
A program az Októberi Könyvtári Napok 
keretében valósul meg. 
Játsszunk együtt!
A Délután Alapítvány társasjátékklubja vár 
minden játszani szerető 9–99 évest októ-
ber 29-én 14 órától.   
Kineziológiaklub
Kéthetente szerdán 16.30 órától. Családias 
hangulatú beszélgetés és Novák Ágnes 
előadása életvezetési kérdésekről, érdekes 
témákról. Ingyenes program. Október 
15-e: A jelenben élni
EZÉRT-klub
Október 16-a, 16 óra: Berényi Ibolya 
érdekes témákkal (grafológia, rajzelem-
zés, numerológia, enneagram) várja az 
érdeklődőket.
Minden programunk ingyenes. A programo-
kat beiratkozott olvasóink részére szervezzük. 
Regisztrációs tagság ingyenesen váltható a 
könyvtárban. További hírek, információk a 
www.fszek.hu honlapon, illetve a Facebookon 
keresse a „Vénusz utcai könyvtár”-at!
Október 1-jén valamennyi Szabó Er-
vin Könyvtár ZÁRVA.

* * *

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

Új kiállítás!
Színek vonzásában – Rózsa Mária festő-
művész kiállítása október 31-ig tekinthető 
meg a könyvtár nyitva tartási idejében.

Előzetes: Országos Könyvtári Napok – ok-
tóber 13–19.

Élő emlékezet – múltunk értékei: Ok-
tóber 16-án 17 órától  Ocskay Zoltán: Autó-
zás az ötvenes években – könyvbemutató 
és technikatörténeti előadás. (A könyv az  
1940 és 1958 közötti időszakot tekinti át. 
Az autó-beszolgáltatások és újraelosztá-
sok korszakát.)

Olvas az ország! Felhívás a kerület is-
kolái, óvodái részére! Október 17-én 
olvassunk egymásnak! – Egész napos 
folyamatos felolvasást – olvasási 
láncot szervezünk könyvtárunkban. 
A jelentkező kisiskolások kb. 10-15 per-
cenként váltva egymást – felolvasnának 
kedvenc meséjükből, regényükből egy-
egy részletet. Jelentkezési határidő: 
2014. október 13-a. 

A vers legyen veled! Értékes versek, ér-
tékes nyeremények. Játékunk szeptember 
15-étől október 15-éig tart. Bővebben a 
www.fszek.hu oldalon. 

20 órás számítógépes tanfolyam idő-
sebbek részére: Következő tanfolyam októ-
ber közepén indul. Jelentkezés folyamatosan. 
Nyugdíjasok részére: 2400 Ft + könyvtári 
tagság (2050 Ft) 70 év felett 2400 Ft .

* * *

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

Eszti néni újra segít a matek tanu-
lásban. Minden hétfőn 15.30-kor várja az 
általános iskolásokat. 

Meridiántorna: páros héten csütörtö-
kön, 15 órától (október 9.) 

Öröm klub: október 15-e, 16.30

Kreatív klub: október 17-e, 16.30

Hahota klub: minden páros csütörtökön 
16 órától (okt. 2., 16.)

Szív- és érrendszeri, valamint a nyirok-
keringésről tart előadást Burján Erzsébet 
nyirokmasszőr október 15-én, 17 órakor.

Origami klub: október 29-e, 17 óra 

Szeptember 1-én retró jelvényekből és 
kulcstartókból nyílt kiállítás, ami a nyitva 
tartási időben ingyenesen megtekinthető.

A könyvtár állományából kivont zenei cédék 
200 Ft/db áron vásárolhatók meg.

Nyugodt, családias környezet várja a régi és 
új olvasókat, internetezni vágyókat a Király-
erdei Könyvtárban.

Bővebb tájékoztatást a könyvtár honlapján 
olvashatnak: www.fszek.hu/szentistvan, 
vagy telefonon érdeklődhetnek a 277-
5278-as számon nyitvatartási időben. 

* * *

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

PROGRAM 
November 8-a, X. Vass Lajos Népzenei Ver-
seny. Kárpát-medencei döntő
November 23-a, 15.00: Hatvani Kiss 
Gyöngyi és Tarnai Kiss László  jubileumi estje
November 29 - 30.: VIII. Országos Öreg-
táncos Találkozó

HÉTVÉGI MATINÉ a Nefelejcs Bábszínház 
előadásában: Október 11-e, 11.00: Kippkopp 
és Tipptopp

CSEPEL SZÍNHÁZ a Magyar Nemzeti Gyer-
mek és Ifjúsági Színház előadásában:
Október 13-a, 14.30; október 14-e, 10.00; 
október 14-e, 14.30; Tündéria (kisiskolá-
soknak). Október 15-e, 14.30; Csipkerózsi-
ka (óvodásoknak)

2014-es őszi Turay Ida  bérlet:
Október 22-e, 19.00: 
Nóti Károly–Nemlaha György: Maga lesz a 
férjem – zenés vígjáték 
November: Topolcsányi Laura: Segítség, én 
vagyok a feleségem! – vígjáték
December: Kiss Fekete Vilmos: Doktornők  
– történelmi játék 

Nyugdíjas kamarabérlet  
2014. ősz:
Október 21-e, 10.30: Mesés operett 
(vidám operett-összeállítás) 
November 18-a, 10.30: Sárból, napsu-
gárból – Huszti Péter vallomása színházról, 
pályatársakról, önmagáról
December 9-e, 10.30: Egressy Zoltán: 
Vesztett éden

FELHÍVÁS!
A Csepel Színház színjátszókört indít a 
12–18 éves korosztály számára hétköznap 
heti egy alkalommal. A foglalkozásokat 
neves színművészek tartják.  Jelentkezés: 
a Csepeli Munkásotthon Kulturális Központ-
ban, vagy a 276-7733-as telefonszámon.

OKTATÁS
Óvodai dajka, pedagógiai, gyógypeda-
gógiai segítő, családsegítő, kisgyermek-
gondozó képzések. 
Erdei Tanodú, a képességfejlesztés ottho-
na. Alapozó mozgásterápia gyerekeknek.
Nebuló iskolai felkészítő, iskolába készülő 
nagycsoportos gyerekeknek.

KLUBOK, SZAKKÖRÖK
CSEPEL TÁNCEGyüTTES GyERMEKCSO-
PORTJA, CSEMETÉK ÓVODÁS NÉPTÁNC 
CSOPORT, KOMPLEx TÁNCISKOLA, KLASZ-
SZIKuS BALETTISKOLA, RÉTI PÁL FOTÓ-
KLuB, CSEPELI KÉPZőMűVÉSZ KÖR, R3D 
ONE HIP HOP DANCE SCHOOL, HATHA 
JÓGA, HASTÁNC KLuB, ALAKFORMÁLÓ 
TORNAKLuB, KRAV MAGA ÉS DEFENDO, 
WING TZuN KuNG-Fu, NyuGDíJAS 
NOSZTALGIAKLuB, SZENIOR TÁNCKLuB

SZOLGÁLTATÁS 
JOGPONT +Ingyenes JOGI TANÁCSADÁS  Dr. 
Osztrovszky Zoltán csütörtök 16.00–18.00

Pszichológiai, életvezetési tanácsadás hét-
főtől  szombatig, előre egyeztetett időpont-
ban! (Kovács Ildikó pszichológus)

Csepeli FOGyASZTÓVÉDELMI Egyesület: 
kedd, csütörtök: 16.00–18.00

* * *

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

Október 16-a 17 óra: I. Csendélet Biennálé.
Megnyitja: Bráda Tibor, Munkácsy-díja fes-
tőművész.

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

KIÁLLÍTÁS

SZÉCSI ILONA fotóművész kiállítás-búcsúz-
tatója október 15-én, 16 órakor. A kiállí-
tást Szipál Márton fotóművész zárja.
Október 17-e, 18 óra: a Magyar Festészet 
Napja rendezvénysorozat részeként Csollák 
Mihály festőművész kiállítása nyílik Angyal-
Bohócok.…álmaim címmel. Megnyitja: 
Sinóros Szabó Katalin, művészettörténész.

CSOPORTJAINK 

TÜNDÉREKNEK, MANÓKNAK (3–7 év)
Akrobatikus rock and roll
kedd, csütörtök: 17.15–18.00
Vezeti: Koleszár Viktória
Cseppecske Néptánc
hétfő: 16.30–17.30
Vezeti: Kreiszné dr. Paál Sára
Ritmikus gimnasztika – haladó
hétfő, szerda: 17.00–18.00
Vezeti: Polákovics Rita
Ritmikus gimnasztika – kezdő
kedd, csütörtök 17.00-18.00
Vezeti: Recsnik Zsófia

SULIBA JÁRÓKNAK (7–18 év)
Akrobatikus rock and roll
kedd, csütörtök: 16.30–18.00
Vezeti: Juhász Péter
BLACK TOP hiphoptánciskola
szerda: 17.00–18.00, péntek: 18.00–19.00
Vezeti: Fekete Zsolt
Csepp Csepel Néptánc
hétfő: 17.30–19.00,
Vezeti: Kreiszné dr. Paál Sára
Fashion dance
kedd: 18.00–19.00
Vezeti: Toronya Alexandra
Íjászklub
október 27., 28., 29., 30-án, 13.00-16.00: 
óránkénti csoportokban, vezeti: Sárfi László
Kis-Csepel Néptánc
szerda: 18.30–20.10, vezeti: Varga Edit

Ritmikus gimnasztika
hétfő, szerda: 16.00–17.00
Vezeti: Polákovics Rita
Wing-Tsun kung-fu
hétfőn 19.00–20.30, csütörtökön 
18.30–20.00, vezeti: Bereczky Péter

FELNŐTTEKNEK
Íjászklub
október 27., 28., 29., 30-án, 13.00-16.00: 
óránkénti csoportokban, vezeti: Sárfi László
Zumba
hétfő: 18.00–19.00, szerda: 19.00–20.00, 
péntek: 17.00–18.00, vezeti: Pinelli Andrea
ÚJ! Hastánc Tóth-Czirják Alízal
kedd 18.00–19.00

Meridián torna – 
„Élj száz évig egészségesen”
Időpontváltozás! Október 16-tól, 
csütörtöki napokon 18.30-19.30
Ingyenes! Vezeti: Orbán Tamásné, Kati

Önzetlen masszázs Gábortól 
Időpontváltozás! Hétfő 16.00-20.00

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 va-
lahová egy kis beszélgetésre, problémáid 
megoldásához 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)

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 

Programjainkról, csoportjainkról szívesen 
adunk információt honlapunkon: 
www.csepelamk.hu,  Facebook-
oldalunkon és telefonon: 420-7874 is!

Téli üzem a fürdőben
Várja látogatóit a téliesített Csepeli Fürdő: az 50 méteres úszómedence, a termál medence és a finn szauna. 

Az aktuális, őszi-téli szezonra vonatkozó árak a következők. 
(A fürdő igénybevétele 3 éves korig továbbra is ingyenes.)

Felnőtt (hétköznap): 1 100 forint
Felnőtt (hétvégén):  1 300 orint

Felnőtt úszójegy 6 és 8, illetve 18 és 20 óra között: 900 forint
Nyugdíjas-diák (nappali tag.), hétköznap: 900 forint
Nyugdíjas-diák (nappali tag.), hétvégén: 1 100 forint

Nyugdíjas-diák úszójegy 6 és 8, illetve 18 és 20 óra között: 700 forint
Gyermekjegy 3 éves kortól (hétköznap): 450 forint
Gyermekjegy 3 éves kortól (hétvégén): 550 forint

Gyermekbérlet, 10 alkalmas (3 hónap érvényességi idővel): 5 000 forint
Felnőtt-bérlet, 10 alkalmas (3 hónap érvényességi idővel): 9 000 forint

Nyugdíjas-bérlet, 10 alkalmas (3 hónap érvényességi idővel): 7 500 forint
Diákbérlet, 10 alkalmas (3 hónap érvényességi idővel): 7 500 forint

Szauna-használat – karszalag + padkendő + illatfelöntés:  250 forint

Szervezett, csoportos jegyek válthatóak, de előzetes, írásbeli egyeztetés után. 
Az engedélyt írásban, az érkezés előtt 3 nappal kell kérni: kiss.ferenc@magyarfurdokultura.hu

Kellemes fürdőzést, kikapcsolódást kívánunk fürdőnkben.
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A fővárosi távhőszolgáltató továbbra is várja, meghosz-
szabbított leadási határidővel a nem távfűtéses lakossági 
és üzleti fogyasztók pályázatait az ingyenes komplex 
energiahatékonysági auditra. 

Az öt nyertes épületre végzett felmérés során feltárásra kerülnek a 
gépészeti, villamos, építészeti hiányosságok, melyet követően az 
auditot végző tanácsadó a nyertes pályázókkal egyeztetett intézkedési 
tervet dolgoz ki. 

Az elkészülő tanulmányban a felmérést végző tanácsadó javaslatot 
tesz beruházás nélküli, könnyen és olcsón megvalósítható, energia 
megtakarítást célzó beavatkozási lehetőségek kihasználására, és 
bemutatja azokat az energiahatékonyságot növelő korszerűsítési 
lehetőségeket is, amelyekkel némi ráfordítás ellenében további jelentős 
megtakarítást érhet el a nyertes pályázó. A tanácsadó valamennyi 
javaslathoz elkészíti a szükséges beruházások részletes költségeit és a 
megtérülési időre vonatkozó számításokat bemutató elemzést, így a 
nyertes könnyen választhatja ki a számára elérhető korszerűsítést.

Az átvizsgálás során elemzésre kerülnek még a megújuló energiával 
történő ellátás lehetséges új módszerei, továbbá a felmérést végző 
tanácsadó innovatív javaslatokat fogalmaz meg a CO2 kibocsátás 

csökkentésére is. A felmérés elvégzését a beszerzési kiíráson 
Magyarország egyik legnevesebb energiahatékonysági auditálással 
foglalkozó vállalata, a Get Energy nyerte el.

A teljes pályázati anyag, a részletes részvételi feltételek és jelentkezési 
lap letölthető a FŐTÁV Zrt. weboldaláról: http://www.fotav.hu/keha/

A pályázatok beadási határideje: 2014. október 31. 14:00 óra.

FŐTÁV. Számoljon velünk!

Ingyenes energiahatékonysági pályázattal méretteti meg magát a FŐTÁV

A FŐTÁV célja, hogy a felmérésen keresztül 
bizonyítsa: a távfűtés versenyképes és fenntartható 
választás lehet más fűtési módokkal szemben. A 
társaság bízik benne, hogy az elkészülő auditokból 
egyértelművé válik a távhőszolgáltatás létjogo-
sultsága a piacon, melynek köszönhetően egyre 
többen választják majd a távfűtést, legyen szó 
újonnan épülő, vagy már meglévő ingatlanokról.

Hívja fel erre a lehetőségre közös képviselője figyelmét!
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Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja
KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0004

PROGRAMALAP – MODELLEZÉS

Gyere ki a telefonból, számítógépből! 
A valóság jobb, mint a szimulátor! 
Együtt inkább, mint egyedül! 
Projekt címe: „Ifjúság hasznos szabadidős tevékenysége, oktatása, közös-
ségfejlesztés” (DLK-PA-2014-003-5-002)

Helyszín: Csepel, Karácsony Sándor Általános Iskolával szemközti sportpálya 
(sétáló utcától 1 perc)

Időpont: Minden szombaton 15 órától

Őszi programok:
2014. 10. 04. Első komolyabb modell balsafából
2014. 10. 11. Párnahatás-repülőgép vagy ekranoplan építés, verseny
2014. 10. 18. Szerelés javítás, ami otthon van, és nem repül, megy vagy úszik
2014. 10. 25. Távirányítós Tank Csata
2014. 11. 08. Sárkányépítés, reptetés

További terveink: Komolyabb modell építése, helikopterek, autók, tankcsata, 
hajók és tanácsadás, modellek javítása, szaktanácsadás

Részleteket a
www.csepelimodse.ini.hu
a honlapunkon lehet olvasni

Csepeli Modellező
Szabadidős Sportkör 

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával 
együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási 
hallgatók számáraa 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére 
vonatkozóan

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelke-
ző, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik 
 A) felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappa-

li tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot 
és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve 
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

 B) a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy felsőfokú diplo-
mával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tago-
zatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy 
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 

A pályázat benyújtásának módja és határideje: 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeré-
ben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek 
elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. A pályázat rögzítésének és az 
önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2014. november 7-e.

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában kell benyújtani. 
A pályázat benyújtásának helye: Budapest xxI. Kerület Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal, ügyfélszolgálat (bejárat: a Petz Ferenc u. 1-3. felől); 
Sallai Tibor: 427-6228; sallai.t@budapest21.hu

Félfogadás: hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.00-16.30, péntek: 8.00-11.30

A pályázati űrlap csak a kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A teljes pályázati anyag megtalálható az önkormányzat honlapján. (www.csepel.hu)
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Októberi programok:

Előadóestek:
Október 9-e, 17 óra: Jókai Anna Kossuth-díjas írónő 

író-olvasó találkozója

Úti beszámolók:
Október 17-e: Dél-amerikai nagykörút – Brazília, Peru, Bolívia

Október 31-e: Mexikói nagykörút – I. rész
A vetítéssel egybekötött előadások 15-17 óráig tartanak. 

Előadó: Mikó Imre okleves építészmérnök

Filmvetítések – Kiss Manyira emlékezünk 
szerdánként, 15 órától

Október 15-e: Ördöglovas
Október 22-e: Butaságom története

Október 29-e: Tanulmány a nőkről

Jogi tanácsadás: 
Minden hétfőn 15 és 18 óra között 
– előzetes egyeztetés alapján – 

polgári és közigazgatási kérdésekben ad tanácsot
 Simonfalviné dr. Seres Éva ügyvéd

Orvosi tanácsadás:
 Hétfőnként 14.30 és 15.30 óra között 

az időskort érintő egészségügyi gondokról 
tart előadást dr. Oláh Ilona háziorvos. 

Az előadás után – igény szerint – vérnyomás- 
és vércukorszint-mérés

Kímélő torna:
Minden hétfőn, szerdán és pénteken 10-től 11 óráig. 

Hölgyek: hétfőn és pénteken, 
urak: szerdán. 

Előzetes regisztráció szükséges, 
a bekapcsolódás folyamatos.

Táncos, zenés szombatok
 Október 4., 11., 25., 16 és 19 óra között. 

Zene: Somogyi Károly előadóművész. 

Játékos délelőttök és délutánok
Minden kedden délelőtt 10 és 13 óra között, péntekenként 

14 és 18 óra között vetélkedővel egybekötött társas játékok.
 A sakkozni és kártyázni vágyókat szeretettel várjuk hét-

köznap 12 és 18 óra között.

Valamennyi program ingyenes, de előzetes regisztráció 
szükséges – ezeket a férőhelyek erejééig tudják felvenni – 

személyesen, vagy telefonon: 278-0128

A novemberi program összeállításához várjuk a nyugdíjasok 
javaslatait, ötleteit a következő elérhetőségeken: 

Babics Sarolta: 278-0128, e-mail: babics.munka@gmail.com

Klubtagságra – korlátozott számban – még lehet jelentkezni. 
Az igazolványokat novemberben adják ki. 

Nyitva tartás
Hétfőtől péntekig: 10 és 18 óra között

Szombatonként csak a meghirdetett rendezvények ideje alatt

1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 115., 
telefonszám: 278-0128

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
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KIRÁLYERDEI 
MŰVELŐDÉSI HÁZ

Október 19, 10 óra, október 31., 18.30, 
november 8. 10 óra
HANGFüRDő – A programra előzetes jelentke-
zés szükséges!
Tibeti hangtálak és a gongok rezgései átmossák 
sejtjeinket és segítenek a teljes ellazulásban.
Díja: 1100 Ft / alkalom; vezeti: Eisenmann Tünde

November 9., 11 óra
MOSÓ MASA MOSODÁJA – zenés bábelőadás a 
Kincses Színház előadásában
Jegy: 900 Ft. Az előadás előtt és után díjmentes 
kézműves-foglalkozás várja a gyerekeket!

November 15., 9.00-13.00 
BABABÖRZE ÉS TINIBÖRZE
A börzékre asztalok bérelhetőek 1000 Ft, 
1500 Ft és 2500 Ft-os áron

KIÁLLÍTÁSOK

2014. szeptember 13 - október 30. 
A VíZESÉSEN FELúSZÓ PONTy – kiállítás 
Balázs Ferenc képeiből

2014. szeptember 13 - október 30. 
ÉLőBEN – A pécsi fotókör koncertfotói 
Kiállítók: György Erika, Hunyadi Zsolt, Jágity Fan-
ni, kerekes Áron, Kerekes Zoltán, Lengvári István, 
Ottófi József, Ruprech Judit, Bajkó Csaba

A kiállítások megtekintése díjtalan!

ÚJ TANFOLYAMOK

Ökölvívás 6 éves kortól lányoknak és fiúknak.
Hétfő, péntek: 17 19-óra, szerda: 17:30-19 óra, 
vezeti: Balogh Imre 06-70-631-2049)

Pilates Pilates alapokon nyugvó, magas intenzi-
tású tréning. Kedd, 8.30-9.30, péntek: 18 -19 óra. 
Jelentkezni lehet Kollek Ágnesnél a 0630/ 939-
1430-as telefonszámon.

Ildo Fitness Dance Komplex foglalkozás táncos, 
könnyen megtanulható alaplépésekkel ötvözve. 
Célja a fizikai és szellemi állapot javítása és persze a 
szórakozás, különböző stílusú zenére. Időpont: kedd 
18.00-19.00; Részvételi díj: 900 Ft/ alkalom, 3000 Ft/ 
4 alkalmas bérlet. Jelentkezni lehet Geigerné Sáska 
Ildikó tánc oktatónál: saska.ildiko1@gmail.com.

Hastánc Törzsi hastánc, mely tökéletes harmóniát 
tud alkotni a test és a lélek között. Ebben a táncmű-
fajban több művészeti irányzat és stílus rituálévá 
alakul és ezáltal felszabadít, ellazít és megnyugtat 
(afrikai, közel-keleti és ázsiai vagy modern táncmoz-
dulatok). Időpont: péntek: 16.30-17.30. Első ingyenes 
bemutató: október 17 péntek. Vezeti: Tóth Réka Anna 
(ganeshasnight@gmail.com). Részvételi díj: 800 fo-
rint/alkalom., 3000 forint/4 alkalom

Fit-ball – kezdés október 3. Mire is jó? Ha ezzel az 
eszközzel mozgunk, akkor segíti a szervezetet a 
zsírégetésben, alakformálásban, cellulitis legyő-
zésében, a csontritkulás megelőzésében, kíméli a 
boka és a térd ízületeit. Minden korosztály számá-
ra ajánlott, aki mozogni szeretne, mert nem csak 
az egészség megőrzésére jó, hanem ki is kapcsol. 
időpont: kedd 19.00-20.00, péntek 17.30-18.30. 
Jelentkezni és a részletekről érdeklődni lehet: 
Földesi Tímea 06-20-207-5937

Kezdő társastánc tanfolyam – Párok jelentkezését 
várjuk! Időpont: szerda 18.30-20.00, vezeti: Szabó 
Csilla ( 06 30/999-0702) 

Ovi-suli Szeretnéd, hogy gyermekedet felké-
szítsük a legjobb iskolákra? Szeretnéd, hogy 
gyermeked legyen az osztályelső? Ovisuli iskola 
előkészítő foglalkozássorozat 5-8 éves gyerekek-
nek. időpont: szombat 9.00-12.00; Részvételi díj: 
16 eFt/ hó /1,5 óra, 28.000 Ft/ hó/ 3 óra, vezeti: 
Szalai Dóra (06 30/ 982-5088)

Hobby szintű virágkötő tanfolyam indul kezdőknek!
Időpont: hétfő 17.00-20.00 vagy kedd 9.00-12.00.
Jelentkezni lehet: Steer Éva virágkötőnél 
06 30-465-2840

Nyugdíjas Klub - Szüreti bál
Időpont: 2014. október 25. 15.00-19.00.
Belépő 600 Ft/ alkalom, tagdíj: 800 Ft/ hó,
vezeti: Glavanov Miklósné

RADNÓTI  MIKLÓS
MŰVELŐDÉSI HÁZ

Október 11.  9-13 óráig
BABA- MAMA BÖRZE – Használt gyerekruhák, 
játékok cseréje, vására
Asztalbérlés: 1500 Ft

KLUBOK 

KATTANJ A HÁLÓRA! 
– számítógépes ismeretek kezdőknek
Szerda: 18.00-20.00
Ingyenes, interaktív csoportfoglalkozások 

JÁTSZuNK EGyüTT!
Minden hónap első szerdáján 14 órától 
a könyvtár előterében.
A Délután Alapítvány csepeli tagjai biztosítják 
elsősorban nyugdíjasok, középkorúak számára 
a társasjáték lehetőségét.  A részvétel ingyenes! 
Szeretettel várunk minden játszani szeretőt!

TANFOLYAMAINK

Csiri-biri torna: 
Kedd: 9.30-10.30
Ringató: Szerda: 9.30-10.15; 10.15-11.00
Capoeira Abolicao:
Kedd: 18.30-19.30; péntek: 19.30-21.00
Reggeli Frissítő Torna 
– a Te napod is jól kezdődjön! 
Csütörtök: 9.00-10.00 
Aerobic-mix:  
Hétfő: 19-20; csütörtök: 19.30-20.30
Alakformáló Torna: 
hétfő, csütörtök: 18.30-19.30
Zumba:
Hétfő: 20.00-21.00, kedd: 19.30-20.30,
Csütörtök: 19.00-20.00
Kyokushin Karate:
kedd: 16.30-17.30; csütörtök: 16.30-18.00

Jóga a mindennapi életben: kedd 18.00-19.30 

Önzetlen masszázs: kedd: 16-20

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

Csepeli
Nyugdíjas Klub



Csepeli Hírmondó 31hirdetés

INGATLAN________________________________________
CSEPELEN eladó 640 nm-es önálló telken 2 szobás téglaház. 
I.ár: 14,9 mFt. T.: 06-30-262-0349. Ingatlanközvetítők ne!

TELEK________________________________________
HALÁSZTELKEN 800 nöl-es bekerített gyümölcsös, kétszo-
bás házzal leadó, bérbeadó. T.: 06-20-218-3925

ÁLLÁST KÍNÁL________________________________________
CSEPELI kereskedő cég keres adminisztrációban, pénzke-
zelésben jártas, rugalmas, szombati munkaidő beosztást is 
toleráló adminisztrátort. Jogosítvány előny. Önéletrajzokat 
a habus.szilvia@intermetal.hu emailre várjuk.  ______________________________________
INTÉZMÉNYÜNKBE (Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda 
és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20., T.: 06-30-372-
4502; 2014. október közepétől megbízható, józan életvitelű, 
büntetlen előéletű kertész-karbantartó kollégát keresünk. 
Bérezés: Kjt+megegyezés szerint. Fényképes önéletrajzo-
kat referenciával a montessoriovibolcsi@gmail.com email 
címre várunk. 

OKTATÁS________________________________________
MATEMATIKA korrepetálás Királyerdőben 6-99 éves korig. 
T.: 06-20-931-0216______________________________________
DOBOKTATÁS jól felszerelt stúdióban, kezdő szinttől a fel-
sőfokig. T.: 06-30-495-7470______________________________________
OKJ-s óvodai dajka, pedagógiai és családsegítő, gyógype-
dagógiai segítő szakképzés, felkészítés. T.: 06-30-269-1061, 
www.kaszaszakkepzes.hu nysz:01-0064-04______________________________________
BARÁTKOZÁS a számítógéppel. Érdeklődőknek, idősebbek-
nek, civileknek. Álláskeresőknek vagy hobbynak. Alapismere-
tek, levelezés, internet chat. Dán Zsuzsa 06-30-592-7740

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

TÜZIFA________________________________________
TÜZIFA: Tölgy, Bükk, Akácfa. Konyakészre aprított 14000 
Ft/ömlesztettet m3 (11 eFt +áfa). Házhoz szállítás megold-
ható: 2 ö m3 (10-12q) 28 eFt; vagy 4 ö m3 (20-24q) 56 eFt. 
T.: 06-70-616-3226, 06-70-579-3318

GARÁZSVÁSÁR!________________________________________
GARÁZSVÁSÁR Csepelen október 18-án, szombaton az 
Aradi vértanúk útja 78-ban!

EGYÉB________________________________________
IGAZI házi tepertő, füstölt kolbász, szalámi, sonka szalonna, 
hurka, disznósajt kapható! Tel.: 06-20-440-9742 

EGÉSZSÉG________________________________________
GYÓGYPEDIKŰR, manikűr, géllakkozás, lábmasszázs, 3-4D 
műszempilla óriási akcióban! Csepelen INGyEN házhoz me-
gyek! Telefon: 70/323-1230 www.pedikursziget.hupont.hu______________________________________
GYÓGYMASSZÁZS hát, nyak, váll izületi és izomfájdalmak-
ra, mozgásszervi betegségekre. Nyugdíjas és bérletked-
vezményekkel a Csikó sétányon. Bejelentkezni: 06-30-487-
5107; További info: www.groszvald-masszazs.com______________________________________
FELNŐTT, gyermek, bőrgyógyászat, lézeres kezelés, kismű-
tétek Dr. Kulcsár Anna magánrendelésen. xxI. Ady E. u. 17. 
Bejelentkezés: 06 (20) 987-3313

TÁRSKERESŐ________________________________________
HÖLGYEKNEK mindenre kiterjedő kényeztető masszázs 
férfitől, akár több órás. T.: 06-20-399-2326______________________________________
MEREVEDÉSI és potencia zavar, frigiditás azonnali megol-
dással. T.: 06-20-399-2326

ADÁS-VÉTEL________________________________________
IKEA-s egyszemélyes  - 90x200cm - fehér FLAxA ágykeret 
fejvéggel + ágyráccsal, görgős tárolóval, eladó fix 15 eFt-
ért; Fehér IKEA-s íróasztal fix 6 eFt-ért; Állítható - 30-35-ig 
– fehér ROCES korcsolya alig használt állapotban eladó fix 
14 eFt. T.: 06-70-439-7767______________________________________
VÁSÁROLOK mindennemű régiséget, könyveket, bútoro-
kat, órákat-bizsukat, borostyánokat, porcelánokat, érme-
ket, festményeket, hanglemezeket, teljes hagyatékot kiürí-
téssel, díjtalan kiszállással, értékbecsléssel. Jakab Dorina T.: 
06-20-365-1042______________________________________
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót vennék kész-
pénzért. T.: 06-30-951-5322

SZOLGÁLTATÁS________________________________________
AUTOMATA mosógépjavítás garanciával hétvégén is. Javí-
tás esetén ingyenes kiszállás. T.: 06-20-288-5148______________________________________
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtöré-
sek megszüntetése. Központi fűtésszerelés. Mosdók wc-
ék, tartályok cseréje. Mindennemű vízvezeték szerelés. 
Munkáinkra garanciát vállalunk. Hívjon bizalommal. 
Tel: 061-402-4330, T.: 06-20-491-5089______________________________________
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______________________________________
FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást, tapétázást, 
penészfalak szakszerű rendbetételét garanciával. 
T.: 283-2882, 06-30-878-8977______________________________________
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 munkáig) 
tetőjavítást-építést, homlokzati szigetelést, ablak – ajtók 
cseréjét, lapostető-szigetelést. Hétvégén is 20% kedvez-
ménnyel. T.: 06-30-318-2173______________________________________
HÜTŐGÉPJAVÍTÁS garanciával hétvégén is. Nyugdíjasok-
nak kedvezmény. Klímatelepítés karbantartás. 
T.: 06-20-467-7693, 06-80-625-647______________________________________
REDŐNYSZERELÉS javítás, gurtnicsere! Reluxa, sza-
lagfüggöny, harmonikaajtó, szúnyogháló, külső-belső 
műanyag párkányok szerelése. Hétvégén is! Nagy Sándor 
06-20-321-0601______________________________________
RÁCSKÉSZÍTÉS erkélyre, ajtóra, ablakra. Előtető lakótelepi 
erkélyre is. Erkélykorlát felújítás üvegezéssel, festéssel is. 
Lakatosmunkák, javítások. T.: 284-2540, 06-70-209-4230______________________________________
GÁZ-víz fűtésszerelés, lakásfelújítás, gázkészülék-javítás. 
Fürdőszoba felújítás, gázkészülék-csere, új szerelések, 
cirkók, konvektorok javítása, anyagbeszerzéssel, gázter-
vezések, csövek hegesztése, hidegburkolás garanciával. 
T.: 276-9408, 06-20-955-4768

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

SZÜRETI DÍNOM-DÁNOM A RADNÓTIBAN 
BORKÓSTOLÓVAL ÉS CIGÁNYZENÉVEL

„ŐSSZEL ÉRIK BABÁM A FEKETE SZŐLŐ”

Fellépnek: mester és tanítványai – mester: Máté Ottilia–tanítványai: Vígh 
Levente és Péter Anna; Közreműködnek: Kerekes Katalin, Kemény Ági, 

Farkas Melánia, Nagy János dallamfüttyös, meglepetés unokák, 
a Csepeli Mosolygó Dalkör Péter Anna vezetésével; Kísér: Remény Géza – 

prímás és cigányzenekara; a tánczenét Cselényi László szolgáltatja, zongorán a 
kórust Nagy Imre kíséri harmonikán; A rendezvény háziasszonya: Péter Anna

A műsor után élőzene, tánc és mulatság estig!
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

2014. október 18-án, szombaton 15 órától

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

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

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

KIADÓ lakások a  xxI. kerületben 45 ezer forinttól, összközmű-
ves üzemrészek a GyÁRBAN  60- 400 nm-ig, I.ár: 500 Ft/nm + 
áfa ártól.  T.: 06-20-945-1214______________________________________
CSEPELEN, a Vízművek lakótelepen első emeleti 2.5 szobás, 
erkélyes, gázkonvektoros, bútor nélküli lakás, hosszú távra – 3 
főnek - bérbeadó 65 eFt + rezsiért. T.: 06-20-945-1214______________________________________
CSEPELEN, a Petz Ferenc u.-ban, fiatal házban, utcai bejáratos, 
földszinti, 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, 
földszinti 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______________________________________
HALÁSZTELKEN, a gát mellett, a lovardánál 950 nm-es egy-
szintes telek 6.9 mt-ért eladó. T.: 06-20-945-1214______________________________________
CSEPELEN, a Csillag u.-ban, frissen hőszigetelt, ablak, radiátor-
cserés házban, x. em.-i 54 nm-es, 2 szoba-étkezős, erkélyes jó 
lakás 7.9 mFt-ért. T.: 06-20-945-1214______________________________________
CSEPELEN az Óvoda u.-ban, IV. em.-i 64 nm-es, 2.5 szobás, 
felújított, átalakított, erkélyes, klímás lakás, részben berendezve 
9.9 mFt-ért. T.: 06-20-945-1214______________________________________
CSEPELEN, a Tejút u.-ban, I. emeleti, 1+1 félszobás, erkélyes, 
extrán felújított, új konyhabútoros, átalakított fürdőszobás, kon-
vektoros lakás 9.9 mFt-ért. T.: 420-3510, 06 20-945-1214______________________________________
CSEPELEN, a Zöldfa u.-ban, négyemeletesben 1. em.-i 68 
nm-es, 2+2 félszobás, erkélyes jó lakás 11.9 m Ft-ért eladó. 
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______________________________________
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. em.-en, egyedül álló, 
bruttó 111 nm-es extra lakás (nettó 91 nm). Egyedi megoldá-
sok, 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 felújítandó ház, melléképülettel 740 nm-es összközműves 
telekkel, eladó 18.9 mFt-ért.  T.: 420-3510, 06-20-945-1214______________________________________
CSEPELEN, a Körtés u.-ban, 1 szintes, 2 kislakásos, 78 nm-
es, jó állapotú ikerház, dupla fürdőszobával, 450 nm-es 
összközműves 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 Királyhágó u.-ban háromszintes, 3 szoba - 
nappalis, 195 nm-es ikerház-fél, irodával, tárolóval, 458 
nm-es telekrésszel, dupla garázzsal 28.9 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, 258 
nm-es, félig kész extra ház, tárolóval, 540 nm-es összközműves 
telekkel, pincével 29.9 mFt-ért.  T.: 420-3510, 06-20-945 1214______________________________________
CSEPELEN, a Lankás u.-ban 2 szintes, 230 nm-es 5 szoba-
nappalis igényes ház, dupla garázzsal, 1140 nm-es 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 
szoba-nappalis ház, dupla garázzsal, 1010 nm-es telekkel, lo-
csolórendszerrel, vízforgatós medencével, beépített bútorokkal 
eladó 42.9 M Ft-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.

Apróhirdetések   

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!  Hirde-
tésfelvétel a szerkesztőségben: Telefon és fax: 278-0711. 

Hétfő, kedd, szerda 8-16 óráig, info@csepelihirmondo.hu

• 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



32 Csepeli Hírmondóprogram

CSEPELI
HUNGARIKUM
FESZTIVÁL

1000 Az aranyszőrű bárány 
 – A Magyar Népmese Színház előadásában

1100 Sebő együttes

1200 Tördemic táncegyüttes, zenél a Harangláb zenekar

1300 Csepel Táncegyüttes

1400 Zenél a Gázsa Zenekar

1500 Táncház

1600 Magyar rapszódia – Grácia hegedű trió

IDŐPONTVÁLTOZÁS:

1800 IRIGY HÓNALJMIRIGY 
 KONCERT

2014. OKTÓBER 11.     9-20 ÓRA     SÉTÁNYOK


