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A rezsicsökkentés eddigi eredményei-
ről és hatásairól, a további tervekről tar-
tott sajtótájékoztatót Németh Szilárd,  
a Fidesz-MPP országgyűlési képviselője,  
a rezsicsökkentéssel foglalkozó munka-
csoport vezetője január 7-én. 

Németh Szilárd hangsúlyozta: az elmúlt évi re-
zsicsökkentésre azért került sor, mert a magyar 
családok voltak a leginkább leterhelve havi 
rezsiszámláik alapján az európai rangsorban.  
„Itthon az emberek többsége korábban jöve-
delme 25-40 százalékát költötte rezsidíjakra” 
– tette hozzá. Ennek magyarázataként elmond-
ta, hogy 2002 és 2010 között például a villa-
mos áram kilowattóránkénti ára 24 forintról 
48 forintra emelkedett. A korábbi drasztikus 
áremelkedések indokaként a privatizációt je-
lölte meg Németh Szilárd, emlékeztetve: 1995 
és 2008 között szinte a teljes közszolgáltatási 
szektort magán, illetve külföldi kézbe adták  
a baloldali kormányok.

Miért csökkenhettek az árak? 
A munkacsoport vezetője elmondta, hogy 2010-
ben a kormány megállította a rezsiárak drasz-
tikus emelkedését – az árak csak az inflációt 
követően emelkedtek, körülbelül 2,2 százalék-
kal –, és 2012 decemberére az ország gazdasági 
helyzete lehetővé tette, hogy a rezsi csökken-
hessen. „Ennek gazdasági alapja az volt, hogy 
megszűnt Magyarországgal szemben a túlzott-
deficit-eljárás, 3 százalék alatt maradt a költ-
ségvetés hiánya, s a kormány megállította az 
ország eladósodását”, emelte ki az rezsicsök-
kentéshez vezető folyamatokat Németh Szilárd, 
aki azt is hozzátette: ma, ha a villamos energia 
árát nézzük, a 2007-es árszínvonalnak megfele-
lően fizetünk. A villany, a gáz és a távhő tekin-
tetében eddig 20 százalékos árcsökkentést értek 
el a 2012. decemberi árakhoz képest. Az egyéb 
közszolgáltatásokról szólva a rezsibiztos azt 
hangsúlyozta még, hogy a víz, a csatorna, a pa-
lackos gáz, a kéményseprés és a szemétszállítás 
esetében is komoly csökkentések jelentek meg. 
A kéményseprés és hulladékszállítás esetében 

jogszabályt is kellett alkotni, hogy orvosolhas-
sák az ezeken a területeken felmerülő gondokat. 
Németh elmondta, hogy a szolgáltatók trükkö-
zése miatt volt a jogszabályalkotásra szükség.

Mennyit takaríthattunk meg?
A lakosság konkrét, a rezsicsökkenésből adó-
dó megtakarításaival kapcsolatban, a követke-
ző adatok hangzottak el: a lakók számától és  
a lakás típusától függően éves szinten mini-
mum 75 ezer forint marad az emberek zsebé-
ben. „Egy négyfős, panelházban élő család 
például 120 forintot takaríthat meg, de ez az 
összeg családi ház esetén akár 250 ezer forint-
ra is rúghat” – részletezte a munkacsoport-
vezető. Fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy 
az emberek nem kibújni akarnak a csekkek 
kifizetése alól: ha könnyebben kigazdálkod-
ható a havi rezsi összege, nem maradnak el  
a befizetések sem. Jól jelzi ezt, hogy a közmű-
cégek kintlévőségei is csökkentek: a mintegy 
143 milliárd forintos állomány alig egy év alatt 
több mint 20 milliárd forinttal csökkent. 

Fenntartható rezsicsökkentés
A politikus arról is beszámolt, hogy az intézke-
dések hatására javult a tudatos fogyasztói ma-
gatartás, hiszen „soha nem tapasztalt lelkese-
déssel konzultáltak az emberek a politikusokkal 
és a szektor szereplőivel. Különösen a számlák 
értelmezésével kapcsolatban kaptunk számta-
lan megkeresést: ennek hatására február 1-jén 
már egységes, átlátható, érthető számlákat ve-
het mindenki a kezébe” – húzta alá a politikus.   

2014-ben folytatódik a rezsicsökkentés, az or-
szág állapota ezt lehetővé teszi: a részleteket  
a hamarosan induló rezsifórumokon fogják tisz-
tázni az emberekkel. Németh Szilárd felhívta a 
figyelmet, hogy a rezsicsökkentés politikáját 
fenntarthatóvá akarják tenni. Hozzátette, még 
ebben a ciklusban elfogadják azt a törvényt, 
amely a közműszolgáltatások fenntarthatóságát 
szavatolja, azaz a profit visszaforgatására köte-
lezi a szolgáltatókat.

Csepel.hu

aktuális

Rezsicsökkentés 2014-ben is

Olyan szemléletváltás és mun-
ka kezdődött el, amely lehető-
vé teszi, hogy Csepel kimász-
szon a gödörből. A kilábalás 
megkezdődött, és a vezetés 
sokat tesz azért, hogy ez foly-
tatódjon – állítja Ábel Attila. 
Szerinte az elmúlt években 
sokat nőtt Csepel megbecsü-
lése, amit jól mutat a fővárosi 
beruházások sokasága. Sokkal 
jobb hallani, hogy uszoda nyí-
lik, csatorna épül, parkok újul-
nak meg vagy 24 órás orvosi 
ügyelet indul, mint azt, hogy 
több száz ferencvárosi sze-
gényt költöztettek ide, csak 
mert ezt is meg lehetett tenni. 
Az alpolgármester válaszolt az 
elmúlt hónapokban hangozta-
tott vádakra is.

 Több rendezvényen beszélt 
arról a célról, hogy jobb legyen 
Csepelen élni, többre tartsák és 
büszkébbek legyenek az itt élők a 
környezetükre. Miért ez a legfon-
tosabb?
 Budapesten Csepel lett a rend-
szerváltás legnagyobb vesztese. 
Arról szóltak a hírek, hogy itt 
a legalacsonyabb az átlagjöve-
delem, itt vannak a legrosszabb 
utak, alig van csatornázás, rom-
lik a buszközlekedés, korrupt 
a vezetés. A kettős gyilkosság 
megbélyegezte a csepeli politikát. 
A sikeres emberek közül egyre 
kevesebben maradtak itt, a kerü-
let nem tudta azt nyújtani, amit 
elvártak. Minden szomszédos te-
lepülés jobban fejlődött. Az ilyen 
folyamatok nehezen visszafordít-
hatók, és egy idő után megállítha-
tatlanná válnak. 

Ezért volt fontos, hogy nagyon sok 
kicsi és nagy dologban egyszerre 
legyen pozitív változás. Apróság 
például a karácsonyi jászol és a 
csepeli karácsonyfa, melyek a lé-
leknek üzennek. Kisebb dolgok 
a korcsolyapálya, a méhnyakrák-
elleni ingyenes oltás, az iskolások 
ingyenes tisztasági csomagja, me-

lyek szintén nem voltak korábban. 
Nagyobb eredmény a gerincút, a 
bicikliutak, a város-rehabilitáci-
ós programok. Az életminőséget 
javítja a parkok rendbetétele, a 
teljes csatornázás, az uszoda, az 
új királyerdei utak, a rendszeres 
fűnyírás, a tisztább közterületek. 
A közbiztonság javításához kell 
az ötszörösére növelt közterület-
felügyelet, a több rendőr és a fel-
újított térfigyelő-kamerarendszer.

 Apropó: a térfigyelő kamerák-
ról most azt terjesztik, hogy nem 
is működnek…
 2010 októberében kilenc ka-
mera működött az 52-ből. Jelen-
leg az összes, felújított kamera 
működik. Döntés van arról is, 
hogy minden be- és kivezető útra 
felszerelünk egy rendszám-fel-
ismerő kamerát. Sajnálom, hogy 
a kampányban van olyan párt, 
amely önös érdekből hamis infor-
mációkat terjeszt.

 Ismét fókuszba kerültek a 
pénzügyek. Az MSZP vitatja, hogy 
a korrupció visszaszorításával évi 
kétmilliárdot spórol a kerület. Hol 
van a pénz? – kérdezik. Újra vita 
a vezetői fizetések, jutalmak és 
prémiumok nagysága.
 A csepeli költségvetésből 
tényszerűen kimutatható, hogy 
2012-re a kiadásokat a korrupció-
gyanús szerződések megszün-
tetésével, a pénzügyek rendezé-
sével – éves szinten – több mint 
2 milliárd forinttal csökkentet-
tük. Ne felejtsük el, hogy közben 
az önkormányzat számos új szol-
gáltatást is bevezetett. A megta-
karított pénz ott van a költség-
vetésben. Például ott, hogy nem 
nőtt tovább a 2010-ben már telje-
sen elszabadult hiány. Sőt, három 
milliárd forinttal csökkent, és 
csökkenteni tudtuk az adóssága-
inkat is. Az sem utolsó, hogy az 
egykori Csevakban ma – idősza-
konként – nyolcszor annyian dol-
goznak, mint korábban. 

A vezetői fizetések 2010 októbere 
óta sokkal alacsonyabbak, mint 
előtte. Jutalmat szintén azóta nem 
vett fel a kerület vezetése, pedig 
addig tízmilliókat költöttek erre 
évente. Németh Szilárd több po-
zíciót betölt, de erről annyit: ő 

elvégzi a munkát. A gerincút, a 
bicikliutak, a csatornázás, a vá-
ros-rehabilitációk, a BKV-járatsű-
rítések, de még a rezsicsökkentés 
is olyanok, melyekhez kellett az 
ő lobbiereje, kvalitása. Részben 
még az is neki köszönhető, hogy 
2014-től nem lehet több pozíciót 
betölteni: ezt a szabályt a Fidesz 
szavazta meg.

 Állandó bírálat a gépkocsik 
használata és szabályozása.
 Gépkocsik nélkül megbénul-
na az önkormányzat. Időről időre 
venni is kell járműveket, ez ré-
gen is így volt. Ma a polgármes-
ter és mi, alpolgármesterek nem 
veszünk fel költségtérítést, és 
szabályosan használjuk a kocsi-
kat. Elődeink többnyire sofőrrel 
jártak, de volt olyan, aki önkor-
mányzati autóval okozott balese-
tet. Ezért kellett több sofőr 2011 
előtt, mint most, és ezért kellett a 
szabályozás. Hamis tehát a híresz-
telés, hogy elődeink saját kocsit 
használtak. Használták az önkor-
mányzati járműveket is, és a költ-
ségtérítést is felvették mellette. 
 
 A közelmúltban egy közös 
képviselői fórumon mondta, hogy 
34 csepeli lakást vett meg a fe-
rencvárosi önkormányzat 2010 
előtt csak azért, hogy ottani szo-
ciális lakásbérlőket Csepelre 
költöztessenek át. Hogyan tör-
ténhetett ez meg? 
 Ezekről az esetekről 2008-
ban szereztünk tudomást egy 
Szent László utcai lakással kap-
csolatban. Ott egy 17 fős roma 
családot helyezett el a IX. kerület 
egy 52 négyzetméteres lakásban. 
Hatalmas felháborodás lett az 
ügyből. Németh Szilárd – akkor 
még ellenzéki képviselőként – 
sokat tett azért, hogy a szervezett 
áttelepítések leálljanak. Ma már 
tudjuk, hogy 34 lakást vett meg 
a ferencvárosi önkormányzat 
2008-ig Csepelen. Ez több száz 
embert, gyaníthatóan a legszegé-
nyebb roma családokat jelentet-
te. Nyilvánvaló, hogy az akkori 
ferencvárosi vezetés meg akart 
szabadulni tőlük és az is, hogy a 
csepeli vezetés tudott az áttelepí-
tésekről. Velük ezt meg lehetett 
tenni. Ebben az ügyben hamaro-
san teljes körű tájékoztatást fo-
gunk adni.

- cs -

„A legfontosabb, 
hogy jobb legyen 
Csepelen élni”

Önkormányzati politikusok havi illetményei és a jutalmak 

MSZP Illetmény + 
költségtérítés Összesen

Jutalom, pré-
mium összesen 

(2002-2010)

Tóth Mihály polgármester 609 000 
+ 121 800 Ft 730 800 Ft 18 606 000 Ft

Orosz Ferenc alpolgármester 588 000 
+ 117 600 Ft 705 600 Ft 37 920 080 Ft

Horváth Gyula alpolgármester 546 000 
+ 109 200 Ft 655 200 Ft 18 930 383 Ft

Dr. Borsány György 
alpolgármester 

546 000 
+ 109 200 Ft 655 200 Ft 9 370 000 Ft

Szenteczky János vezérigazgató
480 000 

+ 480 000 Ft 
prémium + gh.

960 000 Ft + gh. 37 282 547 Ft

Fidesz-KDNP
Illetmény + 

gépkocsi-
használat

Összesen
Jutalom 
összesen 

(2010-2014)

Németh Szilárd polgármester 567 000 Ft + gh. 567 000 Ft + gh. 0 Ft

Borbély Lénárd alpolgármester 510 300 Ft + gh. 510 300 Ft + gh. 0 Ft

Morovik Attila alpolgármester 510 300 Ft + gh. 510 300 Ft + gh. 0 Ft

Ábel Attila alpolgármester 510 300 Ft + gh. 510 300 Ft + gh. 0 Ft

(Azokon a helyeken, ahol már szabályozott az önkormányzati gépjármű-használat, a költségtérítés 
helyett  gh. rövidítést írtunk)  Adatok forrása: Csepel.hu

fotó: Szria

önkormányzat

Tisztelt Csepeliek!

Kérem, engedjék meg, 
hogy felhívjam figyelmüket arra, 
az ingyenes készpénzfelvételéről 

szóló jogszabályra, amelyet három 
képviselőtársammal együtt 

nyújtottam be az Országgyűlésben.

A pénzügyi rezsicsökkentésről 
szóló törvény értelmében 

a magyarországi lakó- vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező, 

16. életévüket betöltött, folyószámla-
tulajdonos magánszemélyek

2014. február 1-jétől, 
Magyarország területén,

havonta 2 alkalommal, 
összesen 150 ezer forintig,

ingyenes készpénzfelvételre 
jogosultak.

Ehhez azonban a bankjuknál 
személyesen, vagy az interneten ke-

resztül, írásban nyilatkozatot 
kell tenniük 2014. január 20-ig.

A bankok az ingyenes tranzakció 
költségét semmilyen formában sem 

háríthatják át a lakosságra! 
A pénzügyi felügyelet kiemelt és átfogó 

fogyasztóvédelmi eljárásban fogja 
ellenőrizni, hogy a bankok betartják-e 

a törvény ez irányú rendelkezéseit.

Kérem Önöket, hogy éljenek ezzel a 
lehetőséggel, hiszen egy csepeli mun-
kavállaló évente akár 20 ezer forintot, 
egy kétkeresős csepeli család pedig, 

akár 40 ezer forintot is megtakaríthat.

Tisztelettel:

 
 

Németh Szilárd
Csepel polgármestere,

országgyűlési képviselő
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Budapesten a tömegközlekedés az uta-
zóknak néha valódi kihívást jelent. Egyes 
járművek a reggeli és délutáni csúcsidő-
ben tömve vannak, napközben pedig elő-
fordulnak járatkimaradások. A probléma 
nem ritka jelenség Csepel Királyerdőben 
sem, ahol a 148-as autóbusz közlekedik. 

Csaknem hat éve annak, hogy a tömegközle-
kedés átszervezése miatt az addigi 48-as és 52-
es autóbuszokat összevonták, és létrejött a mai 
148-as jelzésű busz vonala. Az alapjárat Cse-
pelről, a soroksári révtől indul és – átszállás 
nélkül – 37 megállóhelyet érintve érkezik Kő-
bánya-Kispest M végállomásra. Ezen a vonal-
hosszon több mint 15 kilométeres útszakaszt 
jár be és menetideje mintegy háromnegyed 
óra. Az autóbuszok az egyenletes menetrendi 
követés érdekében a Nagykőrösi út (Határ út) 
és a Szent Imre tér megállóknál néhány percet 
várakozhatnak – olvasható a Budapesti Köz-
lekedési Központ (BKK) honlapján. A 2013. 
július 1-jétől érvényes menetrendtáblázat tá-
jékoztató adatai alapján a busz hétköznap és 
hétvégenként általában tíz percenként (kivétel 
hajnali és esti órák) közlekedik. A királyerdei 
lakosok azonban a gyakorlatban nem ezt ta-
pasztalják. A megkérdezett utasok elmondása 
szerint a legkritikusabb időszak reggel hét és 
nyolc óra között tetőzik, amikor a helybeliek 
iskolába, óvodába, piacra, szakrendelőbe és 
a HÉV-hez igyekeznek. Gyakran előfordul, 
hogy ebben az időintervallumban a Nyárfás ut-
cai megállóban várakozók már fel sem férnek  
a dugig megtelt járatra. 

Lakossági panaszok
B. K. csepeli lakos a BKK-hoz és a kerületi 
önkormányzathoz eljuttatott panaszlevelében 
két esetről is beszámol: „A Szent István úton 
lakom, pár lépésnyire a 148-as busz Nyárfás 
utcai megállójától. Pár éve egy nyári napon 
majdnem 30 percbe telt reggel, hogy felérjek 
a Sétáló utcáig és átszálljak a csepeli HÉV-re. 
Papíron ez csak öt perc lenne. Gondolom, két 
járat kimaradt. Másik alkalommal 15 perc vá-

rakozás után szálltam fel este a Széchenyi Ist-
ván utcánál a tömött buszra. A Sporttelepnél 
egy házaspár fel sem jutott babakocsiban ülő 
kisgyermekükkel.” 

Az alacsonypadlós jármű vonalán hétközna-
pokon csuklós buszok, míg hétvégenként és 
ünnepnapokon – a csekély utasforgalom miatt – 
szóló járművek közlekednek. Aki kisebb szaka-

szok megtételére vállalkozik, az is pórul járhat. 
B. S. Rigó utcai lakos Csepel polgármesteréhez 
címezte több hónapja panaszát: „Sokszor busz-
szal utazom a munkahelyemre, a kisfiam pedig 
a nagymamával az iskolába. Amióta az 52-es 
helyett a 148-as számú busz jár Királyerdőben, 
egyszerűen szörnyű lett a közlekedés. Gyakran 
előfordul, hogy kimaradnak járatok, ilyenkor a 
következő buszra már föl sem lehet szállni. Ha 
szerencsésebb az ember és feljut rá, szinte egy-
máshoz préselődve, embertelen körülmények 
között utazunk. Tűrhetetlen, hogy az egyébként 
tíz perces út várakozással együtt gyakran 45 
percig tart. Reggel hét órakor kint vagyunk a 
Borz utcai megállóban, és jó, ha háromnegyed 
nyolcra beérünk a Sétáló utcai iskolába.”

A lakossági észrevételeket az önkormányzat 
munkatársai továbbították a BKK-hoz, és az 
utóbbi években megnövekedett lakossági pa-
naszok érdekében Németh Szilárd polgármes-
ter nyílt levében fordult a BKK vezérigazga-
tójához. 

- antal- 

Bosszankodó utasok, járatkimaradások 

Nyílt levél Vitézy Dávid, a BKK Zrt. vezérigazgatója részére

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a 2013-ban megvalósult, Csepel számára ki-
emelten fontos fejlesztésekért: a Csepeli (H7) HÉV járatainak sűrítéséért, a kapcso-
lódó buszjáratok összeegyeztetéséért, az újonnan létesített gyalogos átkelőhelyekért, 
valamint a 71-es busz útvonalának a lakosság számára kedvező módosításáért. 

Engedje meg, hogy most egy újabb, de nem új keletű probléma megoldásában kér-
jem segítségét, mellyel a kerület polgárai fordultak hozzám: Csepel közlekedésének 
vérkeringésében kiemelkedő szerepet lát el a Királyerdőt a városközponttal ösz-
szekötő, majd három kerületen átívelő útvonalú 148-as buszjárat. Ebből adódóan 
számos probléma van, ami viszont kiszámíthatatlanná teszi a busz menetrendjét. 
Előfordul, hogy 3-4 perces különbséggel, egymás után akár két 148-as busz követi 
egymást, de gyakran 15-25 perces várakozás után érkezik a járat. 

A csepeli polgárok nevében ezért kérem segítségét a 148-as járat kiszámíthatóbbá té-
telében, az utazóközönség számára kiemelt időszakokban való járatszám sűrítésében, 
és az átszállási kapcsolatok felülvizsgálatában, azok összhangjának megteremtésében.

Segítő együttműködését előre is köszönöm, egyúttal kívánok sikeres újévet Önnek és 
a BKK Zrt. minden munkatársának!

Budapest, 2014. január

Tisztelettel, 

Németh Szilárd
Csepel polgármestere

aktuális

Németh Szilárd országgyűlési 
képviselő és csepeli polgármes-
ter büntető feljelentést tett hamis 
magánokirat felhasználása vét-
ségének megalapozott gyanúja, 
illetve más bűncselekmények 
gyanúja miatt.

A feljelentést a polgármester 
az után tette, hogy Mesterházy 
Attila MSZP-elnök Facebook-
oldalán olyan képet mutattak be, 
melyen a polgármester megha-
misított vagyonnyilatkoza volt 
olvasható. A meghamisított va-
gyonnyilatkozat úgy mutatta, 
mintha Németh Szilárd kertes 
háza 539 négyzetméteres lenne. 
A hamisítást úgy követték el, 
hogy eltüntették az okiratból azt 

a sort, melyből kiderül, hogy a 
területnagyság a házra és az ud-
varra együttesen érvényes.

Mesterházy Attila január 6-án 
telefonon hívta fel a csepeli pol-
gármestert, és bocsánatot kért a 
történtek miatt. Az MSZP elnöke 
szerint egy blog-oldalról vették 
át a képet, ami valóban hamis-
nak bizonyult. Azt mondta, hogy 
elítéli az ilyen típusú hamisítást, 
és a kampányban nem kíván 
ilyen eszközökkel élni. A politi-
kus a hamis vagyonnyilatkozatot 
levetette honlapjáról, később 
pedig levélben is elnézést kért 
a történtekért. (A részletekről 
a Csepel.info internetes oldalon 
olvashatnak.)

A képviselő-testület december végi dön-
tésének értelmében a rendőrség az ön-
kormányzat finanszírozásával körzeti 
megbízotti irodákat hoz létre a kerület 
három helyszínén: a Dunadűlő úton, a Csi-
kó sétányon és a Nap utcában. A testület 
támogatta azt a javaslatot, hogy a csepeli 
közterület-felügyelők létszámát 12 fővel 
növeljék, hogy hatékonyabbá tegyék a 
közrend védelmét. 

Csepelen jelenleg 11 rendőrségi körzet van, 
ahol körzeti megbízottak végzik a munká-
jukat. Ők azok, akik a legjobban ismerik  
a helyben élő állampolgárok hétköznapjait és 
a közbiztonsággal kapcsolatos panaszokat. A 
lakók is hozzájuk fordulhatnak a legegysze-
rűbben a rendőrségre tartozó mindennapos 
ügyeikkel. A fogadóórákat eddig a csepeli 
rendőrkapitányság épületében tartották meg. 
Az önkormányzat finanszírozásával hamaro-
san megnyíló három új iroda a következő hely-
színeken fogadja majd a lakókat: Dunadűlő 
utca 3., Csikó sétány 2/B és Nap utca 14. 
Minden irodához több körzet tartozik.  
A három új iroda létrehozásával mód nyílik rá, 
hogy a körzeti megbízottak az állampolgárok 
lakhelyéhez közeli helyszínen bonyolítsák le a 
személyes találkozókat. Fontos szempont az is, 
hogy a jelenleginél még élőbb kapcsolatot ala-
kítsanak ki a rendőrség és a polgárok között. Ter-
mészetesen nemcsak a fogadóórákon van lehe-
tőség a kapcsolat felvételére, hanem lényegében  
a nap 24 órájában. A körzeti megbízottakat fő-

ként mobiltelefonon lehet elérni éjjel-nappal. A 
tapasztalatok szerint a helyben élő lakók arány-
lag gyakran élnek ezzel a lehetőséggel, első-
sorban telefonon érik el körzetük megbízottját. 
Minden körzeti megbízottnak saját mobilszáma 
van, amely nyilvános.

Több közterület-felügyelő
Sághi Jenő, a csepeli közterület-felügyelet ve-
zetője arról számolt be, hogy a közrend fenn-
tartásában egyre több feladat hárul rájuk, ezért 
vált szükségessé 12 új fel-ügyelő felvétele. Bi-
zonyos területeken – például a Daru-dombon, 
az Akácfa utcai kiserdőben – 24 órás szolgá-
latot látnak el, de lényegében egész Csepelen 
bevethetők. Az állomány létszámának növe-
lésével a csapat reagálóképességét is javítani 
kívánják, hogy a polgárok bejelentését köve-
tően minél hamarabb a helyszínekre jussanak.  
A felügyelet munkatársait leggyorsabban tele-
fonon érhetik el a lakók. 

Január első napjaiban máris jó néhá-
nyan jelentkeztek a munkára, akik közül 
a legalkalmasabbakat veszik fel. Alapve-
tő követelmény a jó állóképesség, hiszen  
a felügyelők gyakorlatilag folyamatosan az 
utcákon teljesítenek szolgálatot. Az új mun-
katársakat tanfolyamra küldik. A közterület-
felügyelettel kapcsolatos hír az is, hogy a már 
meglévő két kutya mellett hamarosan egy har-
madik kiképzett eb is segíti a felügyelők jár-
őröző tevékenységét. 

Csepel.hu

Hamisítás Mesterházy honlapján

Körzeti megbízotti 
irodák nyílnak

fotó: Szria

Meghívó
Tisztelt Csepeli Polgárok!

Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata 

tisztelettel meghívja Önt 
a magyarországi németek 

elhurcolásának emléknapján, 
2014. január 19-én tartandó 

megemlékezéseire.

A rendezvények fővédnöke 
dr. Latorcai János, 

az Országgyűlés alelnöke

8.00 óra
A polgármesteri hivatal falán 

elhelyezett emléktáblánál 
(Petz Ferenc utca) emlékező beszédet 

mond Kaltenecker Gábor, 
a Csepeli Német Nemzetiségi 

Önkormányzat elnökhelyettese, 
a Fővárosi Német Önkormányzat 

elnökhelyettese. Koszorúzás

9.00 óra
A soroksári Nagyboldogasszony 

főplébánia-templomban 
(Soroksár, Hősök tere) 

mise az elhurcoltakért

10.30 óra
A soroksári vasútállomáson 

Németh Szilárd, 
Csepel polgármestere, 

országgyűlési képviselő beszéde.
Weinmann Antal, 

a Soroksári Német Kisebbségi 
Önkormányzat vezetőjének beszéde.

Koszorúzás
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Németh Szilárd polgármester kezdemé-
nyezésére, a csepeli képviselő-testület tá-
mogatásával jött létre a 24 órás központi 
ügyelet Csepelen. Ezzel évtizedes várako-
zásnak lett vége. Varga Vanda, az Orszá-
gos Mentőszolgálat mentésirányítója szá-
mára így december 31-e nem csupán az év 
befejezéséről, hanem egy új, az egész ke-
rületet érintő kezdeményezésről is szólt. 
Aznap 16 órakor vette fel a munkát a Tóth 
Ilona Egészségügyi Központ 24 órás köz-
ponti ügyeletén. Varga Vanda ügyeletve-
zetővel beszélgettünk. 

„Csepelen eddig belgyógyászati ügyelet mű-
ködött. Mi az Országos Mentőszolgálattal 
szoros együttműködésben egy vegyes, tehát 
gyermekek és felnőttek ellátására is felkészült 
ügyeleti rendszert indítottunk el, amelyben 
szinte bármilyen esetre reagálhatunk” – kezdi 
Varga Vanda bemutatkozásukat. Az új, 24 órás 
központi ügyelet a Tóth Ilona Egészségügyi 
Szolgálat épületében kapott helyet, üzemelte-
tését az Inter-Ambulance Zrt. végzi. Szemé-
lyesen itt, kiszállás esetén a beteg otthonában 
állnak rendelkezésre, de telefonon is segíte-
nek tanáccsal, felvilágosítással. Kiderül: az 
ügyeletben ezen túl az orvosok mellett nem 
ápolók, hanem mentőtisztek segédkeznek.  
„A gépkocsivezetők is mentő-szakápolói vég-
zettséggel rendelkeznek” – folytatja a kezde-

ményezés egyik mozgatója. Hangsúlyozza: 
fontos, hogy minél többen, minél sokrétűbb 
tudással rendelkezzenek, mert ha sok hívás 
érkezik vagy az ügyelet várója megtelik, 
rögtön újra kell szervezniük magukat – tehát 
adott esetben az orvos és az őt segítő men-
tőtiszt szétválhatnak, és külön-külön is ellát-
hatnak betegeket. A teljes körű ellátási szem-
lélet a gyakorlatban egyszerűen érvényesül: 
a lumbágós csepelihez is kimegy az autó, 
ha szükséges. Ez azért is lényeges, mert így  
a mentőautó nem megy ki feleslegesen, a ko-
molyabb esetekhez gyorsabban kiér.

Háziorvos vagy ügyelet?
Felmerülhet a kérdés: hétköznap miért van 
szükség ügyeletre, ha a háziorvosi rendszer jól 
működik? Eddig a háziorvos rendelési idejé-
ben, ha beteghez hívták, az orvosnak ott kellett 
hagynia a rendelést és a rá váró betegeket is. 
A 24 órás ügyelettel viszont ez a probléma 
megoldódott: ugyanis a fenti esetben a beteg 
otthoni ellátását az ügyelet oldja meg. „Ráadá-
sul a bent ülő nővérke nem ápolói, hanem men-
tőtiszti végzettséggel rendelkezik. Mentőautón 
ő a mentőegység vezetője, itt pedig ellátási 
kötelezettsége van, tehát vénásan adhat injek-
ciót, elláthat beteget. Ha hétköznap nagy baj 
van az ügyeleten, ő megy ki a reanimációs tás-
kával az esethez.” Napközben az egészségügyi 
szolgálat „mankójaként” is szolgál az ügyelet: 

ha például a betegirányító nem tud dönteni 
egyes esetekről, az ügyelethez küldi, a súlyos 
betegek azonnali ellátását is ők végzik. Sokan 
nem tudják: az ügyelet telefonon is segítséget 
nyújt. Ilyenkor sem marad el az utánkövetés: 
beteg és ellátója telefonon tartják a kapcsolatot 
és döntenek a további lépésekről. Leggyakrab-
ban a lázcsillapításról, vérnyomáscsökkentés-
ről, emésztőszervi tünetek enyhítéséről infor-
málódnak a csepeliek.

A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat ezen 
épületrészében üzemel Csepel ügyeletes 
gyógyszertára is, tehát ha orvosság felírására 
kerül a sor, a beszerzés sem jelent gondot.

Mentőkkel és helyettük
Az ügyeleti rendszer nem csupán a munkatár-
sak tekintetében működik együtt a mentőszol-
gálattal. Ha Csepelről hívás érkezik és nincsen 
szabad kocsi, az ügyelet munkatársai átveszik 
az esetet. „Erre az autóban minden felszere-
lés megvan, végtagrögzítő, szülészeti csomag. 
Szerencsére rendkívül jól felszerelt kocsival 
dolgozunk” – magyarázza az ügyelet vezetője, 
majd hozzáteszi: ha a szülő a lázas gyermeké-
hez ügyeletet hív, gyermekorvos megy ki a hely-
színre. Azonban közterületi riasztásnál, példá-
ul ha egy gyermeksérültes karambol történik,  
a csepeli ügyelet végzi az ellátást, amíg a men-
tők megérkeznek. „Természetesen csak akkor 
megyünk mi, ha az Országos Mentőszolgálat 
jelzi: nincsen szabad kapacitása. Az elmúlt egy 
hétben számos esetben adtak át hívásokat ne-
künk, amíg ők esetleg csak messzebbről tudtak 
kocsit indítani.”

Nyitott ajtók
A szakember elmondja: az a rémhír terjedt el, 
miszerint a nem csepeli lakcímmel rendelkező 
pácienseket nem fogadják. Erre reagálva meg-
tudjuk: „Innen senki sem távozik ellátás nél-
kül. Először segítünk, utána adminisztrálunk. 
Három okmány fontos: a személyi igazolvány, 
a lakcímkártya és a taj-kártya. De ha ezek 
közül valamelyik nincs itt, esetleg egyik sem, 
akkor is fogadjuk a beteget. Az ellátás minden-
kinek jár, minden körülménytől függetlenül, ez 
az egyik alapelvünk” – cáfolja a rosszindulatú 
híresztelést. Kiemeli: hálás lehet, mert nagy-
szerű csapat tagja. A 24 órás ügyelet kezde-
ményezője, Németh Szilárd polgármester szív-
ügyének tekinti az ügyelet kérdését, csakúgy, 
mint a rendelő vezetése: dr. Juhász György fő-
igazgató és dr. Illés Krisztina orvos-igazgató.

Varga Vanda fontosnak tartja, hogy a cse-
peliekkel praxisukon túl is találkozzanak. 
Február 15-ére nyílt napot szerveznek a 
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat ügyeleti 

Elindult a 24 órás központi ügyelet Csepelen

Készenlétben éjjel-nappal

Az orvosi ügyelet a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat ügyeleti helyiségében található (1212 Budapest, Görgey Artúr tér 8.). 
Az éjjel-nappal hívható telefonszámok: 06-1/427-5120, 06-1/427-5190

aktuális

Gyermekes családokat érintő változások 
léptek életbe a 2014. január elsejétől be-
vezetett gyed extrával. Mostantól a szü-
lők a gyermek egyéves kora után akkor 
is megkapják a gyest és a gyedet, ha úgy 
döntenek, hogy visszamennek dolgozni, 
így nem kell választani a munka és a jutta-
tások között. Balog Zoltán emberierőfor-
rás-miniszter törvényjavaslatát 321 igen 
szavazattal, 8 tartózkodás mellett hagyta 
jóvá az Országgyűlés tavaly decemberben. 

A gyed extra része az is, ha valaki a gyes és 
a gyed folyósítása alatt ismét gyermeket vál-
lal, akkor a juttatásokat mindkét gyermek után 
megkapja. Továbbá a három- vagy többgyer-
mekes édesanyák foglalkoztatása esetén há-
rom évig nem kell szociális hozzájárulási adót 
és szakképzési hozzájárulást fizetni a munkál-
tatóknak. Az azt követő fél évben pedig csak 
azok felét. 

A törvényben rögzítették, hogy az ikrek szü-
lei egy évvel tovább jogosultak gyedre, azaz 
legfeljebb a gyermekek hároméves koráig.  
A gyermekgondozási ellátásokat bármely szülő 
választhatja, egyidejűleg azonban mindketten 
nem igényelhetik. A kismamák a gyed extrát 
érintő jogszabály rendelkezéseiről az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár honlapján közzé-
tett, részletes útmutatóból tájékozódhatnak. 

Újdonság: diplomásgyed 
Szintén 2014. január elsejétől igényelhető  
a diplomásgyed. A felsőoktatásban és felsőfo-

kú szakképzésben résztvevők korábbi munka-
viszony nélkül is kaphatnak egy évig gyedet, 
és járhat nekik gyes is a tanulmányaik alatt.  
A jövőben azok lesznek jogosultak gyedre, 
akik nappali tagozaton folytatnak felsőfokú 
tanulmányokat, és megfelelnek az előírt felté-
teleknek, így magyar nyelvű képzésben vettek 
részt a szülés előtti két évben, és volt legalább 
két félév aktív hallgatói jogviszonyuk.  Továb-
bá azok is igénybe vehetik, akik a tanulmá-
nyaik befejezését követő egy éven belül szül-
nek. A diplomás gyed a gyermek születésének 
napjától a gyermek egyéves koráig jár. 

azs
(Forrás: MTI, hirado.hu) 

Megkérdeztünk anyukákat az egyik cse-
peli játszóházban, mi a véleményük a gyed 
extráról. 

Szabó Borbála
„Vonzónak találom a gyed extrát azoknak, 
akik családtervezés előtt állnak. Első gyerme-
kem már iskolás, ide, a játszóházba barátnőm 
gyermekét kísértem el. Nemrég veszítettem 
el a munkámat, így a lányomnak kistestvérre 
gondolni sem merek. A munkakeresés most  
a legfontosabb.”

Dobozy Gergőné
„Alapvetően pozitívan gondolkodom a gyer-
mekvállalásról. Két gyermekem van, a férjem-
mel nagy családot szeretnénk. Valószínűnek 
tartom, hogy – nem csak az új intézkedés miatt – 
a harmadik csemetét is mihamarabb vállaljuk.”

helyiségébe. Vércukormérés, gyermekprog-
ramok és segítőkészség várja azokat, akik 
többet szeretnének tudni a kerületi ellátási 
rendszerről vagy arról, hogy mi kerüljön a 
házi patikába. Az ügyelet várójában egy do-
bozban gyűjtik a visszajelzéseket tartalmazó 
kérdőíveket. „Nagyon jók a visszajelzések, 
sokat segítenek a minőségbiztosításban, az 
igények felmérésében” – mondja Varga. Volt, 
aki a kérdőíven véleményezve, volt, aki egy 
tál süteménnyel fejezte ki háláját, azonban 
az eddigi legmaradandóbb megerősítést egy 
ellátott, otthontalan férfitól kapta az ügyelet-
vezető. „Azt mondta, emberként kezeltük. Azt 
hiszem fontos, hogy lássuk az ember mögött 
a környezetet, a történetet, csak így tudunk 
felelősséggel tanácsot adni.”

A 24 órás ügyelet célja a kerületi lakosok 
jobb, biztonságosabb ellátása, valamint ennek 
érdekében a háziorvosok munkájának segíté-
se, akik így a rendelési idő alatt csak a rende-
lésen megjelentekkel foglalkozhatnak.

- angel -

 

Gyed extra januártól

Mikor hívjunk mentőt?
A mentőket minden olyan esetben kell ér-
tesíteni, amikor eszméletvesztés történik. 
A beteg nincs tudatánál, légzése van, de 
nem tudunk vele kommunikálni, fájda-
lomingerre nem reagál. Mérgezés, szülés 
esetén mindig mentőt kell hívni, illetve 
bármilyen olyan szituációban, amikor 
a beteg vagy környezete veszélyben le-
het, például egy pszichiátriai probléma 
miatt. Hirtelen rosszullét, fulladás, erős 
mellkasi fájdalom felléptekor is azon-
nali segítséget kell kérni a 104-en, mert 
folyamatosan rosszabbodhat a beteg ál-
lapota. Ilyenkor tilos mozogni, járatni a 
beteget. Járóbetegként azonnal kórházba 
kell menni a kisebb zúzott, mart, égett 
sérülésekkel. Nagy felületű, illetve na-
gyobb csonttörésekkel járó sérüléseknél 
haladéktalanul értesítsük a mentőket. 
Gyerekek esetében a Heim Pál Gyer-
mekkórház és a Fiumei úti Baleseti Inté-
zet felváltva látnak el baleseti sebészeti 
ügyeletet.

fotó: Szria

fotó: pixabay
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A jelenlévő csepeli képviselők két ki-
vétellel – Borka-Szász Tamás elutasí-
tásával és Dobák István (MSZP) tar-
tózkodásával elfogadták azt a közös 
nyilatkozatot, amely kimondja, hogy az 
önkormányzat gondoskodni kíván a haj-
léktalanokról és a rászorulókról, és senkit 
se hagy az utcákon éhezni és megfagyni.  
A nyilatkozat aláírói a csepeli közterüle-
tek tisztán tartása érdekében azt is kinyil-
vánították, hogy pártjaik és jelöltjeik nem 
fogják vadplakátokkal teleszemetelni a 
kerület utcáit és tereit.

A csepeli képviselők ezzel aláírásukkal is el-
fogadták és megerősítették meg az Új Csepeli 
Konzultáció eredményeit. A három kérdésben 
4750 csepeli család mondta el véleményét.  
A 2013. december 18-án megtartott rendkívü-
li képviselő-testületi ülésen – többek között 
– döntöttek még két csepeli sportegyesülettel 
kötendő stratégiai megállapodásról, a kerületi 
út- és járdaépítési munkák folytatásáról, va-
lamint a rendőrség részére körzeti megbízotti 
irodák kialakításáról.

A képviselők nyilatkozatot fogadtak el, amely-
ben aláírásukkal erősítették meg – a csepeli 
polgárok véleményét szem előtt tartva – a haj-
léktalanokról, rászorulókról való gondoskodás 
fontosságát, valamint azt, hogy nem kérnek  
a közterületen elhelyezett választási hirdetések-
ből, plakátokból. A civil szervezeteket, gazda-
sági társaságokat, kulturális intézményeket és 

minden állampolgárt szintén arra kérik, hogy 
tartózkodjanak a közterületen történő plakátok 
elhelyezésétől. Az Új Csepeli Konzultáción vé-
leményt nyilvánítók túlnyomó többsége ugyan-
is arra tette a voksát, hogy az önkormányzat ne 
hagyja cserben a hajléktalanokat, rászorulókat, 
és a kerületet ne lepjék el a plakátok. A nyilatko-
zatot aláírta a Fidesz-KDNP, az LMP és a Jobbik 
valamennyi képviselője. Az MSZP frakciójából 
egyedül Dobák István ment el a testület ülésére. 
Ő tartózkodóan azzal a megjegyzéssel látta el 
kézjegyével az ívet, hogy „egyes fejezetekkel 
nem értek egyet”; Borka-Szász Tamás (függet-
len) nem írta alá a nyilatkozatot. A nyilatkozat 
aláírásával a képviselő-testület amellett is kiállt, 
hogy szűnjön meg a kerület közterületeit évek 
óta beszemetelő, elcsúnyító vadplakátolás. 

430 rászoruló gyermek táborozhat
A képviselők megszavazták, hogy az Erzsé-
bet-program „Mesés nyár vár ránk” című pá-
lyázata keretében jövőre is pályázzon az ön-
kormányzat mintegy 430 rászoruló gyermek 
nyári táborozására. Az önkormányzat erre a 
célra ötmillió forintot különít el.

A testület elfogadta azt a javaslatot, hogy az 
önkormányzat stratégiai együttműködési meg-
állapodást kössön sporttal kapcsolatos három 
témában. Az egyik a rendkívül sikeres Csepeli 
Szabadidő Egyesületre (Király Team) vonatko-
zik, melynek tagjai továbbra is kedvezményes 
bérleti feltételekkel használhatják a Rákóczi 
út 88–90. szám alatt található sportcsarnokot.  
A másik a Csepeli Ökölvívó Szakosztály Sport-
egyesületet érinti, melynek tagjai a Szent István 
út 170. szám alatti egykori iskola tornatermét 
vehetik igénybe szintén kedvezményes feltéte-
lekkel. A harmadik megállapodás azt célozza, 
hogy a Csepeli Birkózó Club három edzőjének 
bérét az önkormányzat finanszírozza. 

A képviselők 30 millió forint támogatást sza-
vaztak meg a jövő évi költségvetésből a Cse-

peli Munkásotthon Alapítvány részére, amely 
akkor lesz felhasználható, ha az alapítvány tel-
jesíteni tudja az önkormányzat feltételeit.

Csepel méltó emléket akar állítani a nagy 
múltú Weiss Manfréd gyárnak és a korábban 
ott dolgozó emberek tízezreinek, ezért a tes-
tület egy martinászszobor állítására 20 millió 
forint keretet szavazott meg. A szobrot várha-
tóan áprilisban avatják fel a gyárkapu előtti 
közterületen. 

Folytatódik az út- és járdaépítés
Folytatják az utak és járdák építését, amelyre 
az önkormányzat összesen egymilliárd forin-
tot különített el a Csepeli Konzultációban részt 
vevők kérésének megfelelően. Közvilágítással 
látják el a Kárpáti, a Medve és a Fűz utcákat. 

A képviselők egyetértésével a Budapesti Rend-
őr-főkapitányság részére körzeti megbízotti 
irodát biztosít az önkormányzat a Dunadűlő 
úton, a Csikó sétányon és a Nap utcában.   

A testület támogatta azt a javaslatot, hogy  
a csepeli közterület-felügyelők létszámát 12 
fővel növeljék. Ennek indoka az, hogy a fe-
lügyelők feladata nőtt, bizonyos területeken 
– például a Daru-dombon, az Akácfa utcai kis-
erdőben – 24 órás szolgálatot látnak el. 

Januári testületi: az állam átvállalja 
Csepel teljes adósságállományát
Az állam átvállalja Csepel Önkormányzata 
2013. december 31-én fennálló adósságállo-
mányát, mintegy 156 millió Ft-ot – aminek 
elfogadásáról január 14-én döntött a képvise-
lő-testület. Az adósságállomány átvállalásáról 
megállapodást köt az önkormányzat és az ál-
lamháztartásért felelős miniszter.

Az állam 2013-ban már átvállalta a csepeli 
adósság 70 százalékát, közel 645 millió Ft-ot.

Csepel.hu

önkormányzat

Ételt osztottak 
a HSZI munkatársai
A csepeli önkormányzat és a Junior Vendéglátó Zrt. három napon 
keresztül osztott meleg ételt a Humán Szolgáltatások Igazgatósága 
közreműködésével négy helyszínen. A Völgy u. 82., a Vereckei u. 10., 
a Csete Balázs u. 5. és a Kiss János altb. u. 54. szám alatt december 
20-án, 21-én és 23-án: összesen mintegy nyolcezer adag étel került 
kiporciózásra. Az ingyen menü daragaluska leves, székely káposzta 
és fahéjas csiga volt.

Képviselő-testületi ülések

Nyilatkozat a hajléktalanok támogatásáról

krónika

Január
Több mint 1,3 milliárd forintot nyert településfejlesztési kiemelt 
uniós pályázaton a csepeli önkormányzat – a pénz felhasználásról  
a januári testületi ülésen döntöttek a képviselők. A pályázat akcióte-
rülete: a Vermes Miklós utca – Kossuth Lajos utca – Karácsony Sán-
dor utca – II. Rákóczi Ferenc úttal határolt terület, valamint érinti  
a Szent Imre teret.
 

Január másodi napján közös sajtótájékoztatót tartott a Csepe-
li Hőerőmű előtt Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője és Németh 
Szilárd országgyűlési képviselő, Csepel polgármestere. Az apropót 
a 2013. január 1-jétől érvényes tízszázalékos rezsicsökkentés adta.  
A rezsicsökkentés ellenőrzésére munkacsoport jött létre, melynek 
vezetője a csepeli polgármester lett. 

Új kolonoszkópot kapott az önkormányzattól a csepeli szakrendelő.  
A 6,8 millió forint értékű diagnosztikai eszközzel a gasztroenterológiai 
szakrendelésen gyulladásos bélbetegségeket, polipokat, daganatot de-
rítenek fel, de a műszer apróbb műtétekre is alkalmas. 

Elhelyezték az új zsinagóga alapkövét a csepeli önkormányzat 
által adományozott üres telken, a Rákóczi Ferenc út 73. szám alatt. 
Az esemény jelentéségét növeli, hogy a fővárosban nyolcvan éve nem 
épült zsinagóga. 

Február
Régi idők hangulatát idéző disznótor volt második alkalommal Cse-
pelen. Az egész napos rendezvényen finom falatok, vonzó programok 
várták a látogatókat.

Kiemelt támogatási programot hirdetett a kerületi önkormányzat 
azoknak a rászoruló családoknak, akik szeretnének rácsatlakozni  
a megépülő szennyvízcsatornára. A vissza nem térítendő támogatás 
mértéke 40 és 100 százalék közötti. 

Ismét nagy sikert aratott a Szent Imre téri jégpálya, mely február 
közepéig fogadta a téli sportot kedvelő csepelieket. 

A tavalyi év is eseményekben gazdag volt Csepelen. Befejeződött a csatornázás, sikere-
sen, nagy részvételi aránnyal lezajlott két konzultáció, melyekben a kerületiek vélemé-
nyét kérdezték meg őket érintő kérdésekben. Megújult az Akácfa utcai kiserdő, elkészült 
a főváros legolcsóbban látogatható fedett uszodája. Az elmúlt esztendő legfontosabb, 
legemlékezetesebb eseményeit idézzük fel, két részben.

Csepel, 2013
1. rész

fotó: Szria
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Március
Elkezdődött a Csepeli Konzultáció. A kerület lakói kérdőíven 
mondhatták el véleményüket arról, hogy mire költsön az önkormány-
zat egymilliárd forintot. Készüljenek új utak, legyen hagyományos 
szerkezetű uszoda, vagy épüljön fedett uszoda olcsóbb megoldással?

Megnyitotta kapuit az eddig csak nyaranta üzemelő Csepeli 
Strand. Az ötvenméteres úszómedence és a termálvizese medence 
várja a fürdőzés szerelemeseit. A belépők árai – újdonságnak számít 
az úszójegy bevezetése – a legalacsonyabbak a fővárosban.

Megkezdődött az Akácfa utcai kiserdő megújítása. Az önkor-
mányzat kiemelt céljai között szerepel az erdőterület kitisztítása, fej-
lesztése,  közösségi tér kialakítása. 

Április
Dr. Vermes Miklós, a legendás Muki bácsi születésnek évfordulójára 
emlékeztek a Vermes Miklós Általános Iskolában és a Jedlik gimná-
ziumban. De a strand úszómedencéje is egy kísérlet helyszíne volt. 

Kimagasló érdeklő-
dés mellett zárult le a Cse-
peli Konzultáció. 6212 
kérdőív érkezett, melyek 
legtöbbjét a konzultáci-
ós pontokon elhelyezett 
ládákba dobták be, de 
érkezett válasz postán és 
interneten is. A csepeliek 
94 százaléka arra szava-
zott, hogy a kerületnek új 
utakra van szüksége, 85 
százalékuk szerint pedig 
megfelelő a sátorkupolás 
uszodafedés, ha gyorsabb 
és takarékosabb.

Földes László, Hobó látogatott el a kerületbe a költészet napján, 
hogy József Attila verseiből összeállított műsorával tisztelegjen a ma-
gyar költészet ünnepe előtt. A nagy sikerű előadást a Jedlik Ányos 
Gimnáziumban tartották. 

Május
Tíz hónapnyi megfeszített munka után Csepelen befejeződtek a 
csatornázási munkák. A rekordidő alatt lefektetett 54 szennyvízve-
zeték közel 4000 család számára biztosítja a tisztább, kényelmesebb 
életkörülményeket. A beruházás eredményeként nem csak korszerű 
lett a szennyvízhálózat, de az útszakaszok is megújultak.  

Ilan Mor izraeli nagykövet Csepelre látogatott. Programjában közép-
iskolás diákoknak tartott előadás, Weiss Manfréd egykori gyárában tett 
látogatás és a kerület polgármesterével tartott megbeszélés is szerepelt. 

A hirtelen jött nyár sokakat kicsalt az Csepeli Majálisra, ahol főző-
verseny – marhagulyás készült bográcsban – , különböző zenés és 
kézművesprogramok várták a látogatókat. 

A NOB terve, miszerint a birkózást száműznék az ötkarikás játékokról, 
világszerte megdöbbenést keltett. A felháborodást összefogás követte, 
amit Csepelen az I. Baracsi Imre Csapat Emlékverseny megrendezésé-
vel támogattak. A hangulatos, kitűnő összecsapásokat hozó versenyen 
kilenc csapat mérkőzött egymással. Első helyen a Csepel végzett. 

Megkezdődött Csepelen a harmadik városrehabilitációs 
projekt. A munkálatok 664 lakást és 1690 lakost érintenek.  
A panelrehabilitációra 615 millió forint jut, de a több mint egymil-
liárdos projekt érinti a civil szervezeteket, és lakosság életkörülmé-
nyeinek javítása is fontos cél. 

Június
A képviselő-testület a szeptembertől kezdődő tanévet a csepeli gyer-
mekek évének nyilvánította.

Fennállása ötvenedik évfordulóját ünnepelte a Radnóti Miklós 
Művelődési Ház május 25-én. Ezen a napon avatták fel Radnóti Mik-
lós mellszobrát, melyhez elsőként a 101 éves Radnóti Miklósné Gyar-
mati Fanni nevében helyeztek el virágot. Az ünnepség után sokféle 
program, igazi kikapcsolódás várta a csepelieket. 

Budapesten június 9-én 891 centiméteres rekordmagasságon 
tetőzött a Duna. Csepelen a legkritikusabb időszakban Németh Szi-
lárd polgármester és az árvízvédelemmel megbízott szakemberek 
naponta többször is bejárták a védvonalat, és minden szükséges óv-
intézkedést megtettek. Csepelen senkinek nem esett baja. Folyama-
tos volt a segítség, a tájékoztatatás, éjjel-nappal hívható telefonszám 
is működött a kritikus időszakban. 

A lélegeztetett betegek szállítást megkönnyítő, egymillió forint ér-
tékű berendezést adtak át a csepeli mentőállomáson. Az eszköz tel-
jes összegét a kerületi önkormányzat finanszírozta. 

krónika
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Január 7-én volt öt éve, hogy a Csepel-
sziget Általános és Szakképző Iskolában 
meggyilkolták Takács József intézmény-
vezetőt és Papp László tanárt. Rájuk emlé-
keztek hozzátartozóik, barátaik, valamint 
a kerület elöljárói egykori munkahelyü-
kön, illetve a Csepeli temetőben. 

Takács József és Papp László sírjánál fejet 
hajtott és koszorút helyezett el a Csepeli teme-
tőben Németh Szilárd polgármester, ország-
gyűlési képviselő, Borbély Lénárd alpolgár-
mester, országgyűlési képviselő, Ábel Attila és 
Morovik Attila alpolgármesterek, Dudás Zol-
tán, a kerületi járási hivatal vezetője, valamint 
Szeles Gábor jegyző.   

A Csepel-sziget Általános és Szakképző Isko-
lában az elhunytak hozzátartozói, barátai, kol-
légái tartottak megemlékezést. Egy harangszó 
jelezte az emlékezés pillanatát, amely a lélek 
halhatatlanságát idézte fel. A harangot immár 
ötödik éve csak ezen a napon kongatják meg az 
iskolában. A jelenlévők egy szál virágot helyez-
tek el Takács József és Papp László fényképei 
előtt, amelyeket az aulában helyeztek el. 

Kosik György, az iskolát működtető alapít-
vány elnöke arról beszélt, hogy a gyilkosság 
a kapzsiságról, egy sikkasztó bosszúvágyá-
ról szólt. Az áldozatokkal való együttérzés 
egyben tiltakozás a gátlástalanság és az erő-
szak ellen.

Tragédia az iskolában
A gyilkosság 2009. január 7-én történt, ami-
kor Deme Gábor, az iskola igazgatója és Kun 
Tamás gondnok előre kitervelten megölték az 
intézményvezetőt és egy tanárt. Utóbb kide-
rült, hogy a tragédiához az igazgató pénzügyi 
visszaélései vezettek, amit számon kértek tőle. 
Deme bosszút forralt, és Kun Tamással együtt 
végrehajtották az általuk kigondolt „tökéletes 
gyilkosságot”. A nyomozók azonban az egyik 
áldozatnál még aznap éjjel megtalálták azt  
a diktafont, amely rögzítette a tragikus esemé-
nyek perceit. Az elkövetőket azonnal őrizetbe 
vették, a bíróság pedig jogerősen elítélte őket. 
Kun Tamást tényleges életfogytiglani, Deme 
Gábort pedig szintén életfogytiglani fegyház-
büntetésre ítélték azzal, hogy leghamarabb 36 
év múlva szabadulhat feltételesen. 

Cs. A.

Négy textilművész – Bényi Eszter, Kiss Kata-
lin, Málik Irén, Rónai Éva – közös kiállítását 
nyitotta meg január 9-én Pálffy Katalin szob-
rászművész a Csepel Galériában. Az év első 
kiállításán a művészek életútját és a műveit 
Wehner Tibor mutatta be. A kiváló művészet-
történész többek között a következőket mondta: 
„A magyar textilművészet oly gazdag jelenko-
rának négy, fontos életművet építő alkotója ad 
bepillantást a munkásságába. Az élet szépségei 
és furcsaságai, csodái bomlanak ki előttünk.” 
A kiállítás január 30-áig a Csepel Galériá-
ban tekinthető meg hétköznapokon 9 és 16 
óra között. 

Emlékezés az áldozatokra 
civil élet

Egyházi élet
140, avagy „ott nem 
tanul rosszat a gyerek”
Szeptembertől az első és ötödik osztályban  
a magyar gyerekek többsége hittant tanul 
az iskolákban. Van hatása? Csak egy ap-
rócska jelet lássunk karácsony idejéből:  
a Béke téri templomban közösen szoktunk 
adventi koszorút készíteni. Sok család jön 
el, boldog örömmel viszik haza. Csillogó 
gyermekszemek várják esténként a gyer-
tyagyújtást. Idén jóval többen jöttek, 140 
koszorút készítettek! 140 család biztosan 
gyújtott gyertyát az adventi estéken! Hon-
nan tudták? Sok gyermeket, sok családot 
a hitoktatók értesítettek. 

Plébániánk területén hét iskola van. Mind 
a hétben elindult az órarendi hittan. Új, 
fiatal, tehetséges pedagógus-hitoktatókat 
kellett felkérnünk a gyermekek szolgála-
tára. Lám ez az apróság is jelzi – megérte! 
Minek a hittan? – kérdik. Úgyis az nevel, 
amit a családból hoz a gyermek. És ma 
hány gyermeknek van családja?! Teljes 
családja!

Miért panaszolják a tapasztalt óvónők, 
hogy ma először a fiatal szülőket kell ne-
velniük?

Hát elkezdődött. Csepelen jól kezdődött. 
Köszönet az önkormányzat, a tankör veze-
tője, az óvónők, iskolaigazgatók, pedagó-
gusok, a Csepeli Lelkészi Kör és a hitok-
tatók összehangolt munkájának! Lesz-e, 
lehet-e kifutása? Az ország népe ad-e 
esélyt a tisztességre nevelő programhoz?

Kispál György plébános

Textilművészek a Csepel Galériában

Wass Albert íróra emlékeztek születésnap-
jának évfordulóján a Nagy Imre Általános 
Művelődési Központban január 8-án. Wass 
Albert életéről Takaró Mihály irodalomtör-
ténész beszélt, majd – Simó József előadó-
művész közreműködésével – az Ismerős 
Arcok zenekar adott koncertet. Az Úttalan 
utakon című zenés, történelmi, irodalmi 
műsorra nagyon sokan voltak kíváncsiak. 

Takaró Mihály egyebek között azt említette meg 
Wass Albertről, hogy élete során kevés alkalom-
mal érezhette magát a magyar nemzet teljes jogú 
tagjának. A trianoni békeszerződés után határon 
túli magyarként élt, Erdély egy részének Ma-
gyarországhoz való visszacsatolása után pedig 
„visszatért magyarként” határozta meg magát. 
A második világháború után Németországba 
távozott, ahol „hontalan menekültként” tartot-
ták nyilván. Ezt követően utazott az Egyesült 
Államokba, ahol „emigránsként” aposztrofál-
ták. Szívében ugyanakkor mindig magyar volt, 
a magyar haza iránt érzett elkötelezettséget. 
Halála után, 2010-ben vált lehetségessé, hogy  
a világ bármely táján élő magyar a magyar nem-
zet teljes jogú tagja legyen, miután a parlament 
elfogadta a honosításról szóló törvényt. 

Simó József előadóművész közreműködésé-
vel az Ismerős Arcok zenekar adott koncertet.  
A zenés történelmi, irodalmi műsorban felele-
venítették Wass Albert életpályájának fontosabb 
állomásait, irodalmi munkásságának üzeneteit. 
A legfontosabb alighanem az, amelyet maga az 
író hangsúlyozott ismételten: „Ismerjétek meg 
az igazságot!” 

Simó József az előadás után érdeklődésünk-
re közölte: jó érzéssel töltötte el, hogy nagy 
számban és lelkesen fogadták a műsorukat. Az 
országban és a határokon túl is többször bemu-
tatták előadásukat, amelyet sehol nem kísért 
tiltakozás, a közönség mindenhol szívesen látta 
őket. Tervezik, hogy hamarosan a Délvidéken és 
Kárpátalján is fellépnek. Wass Albert küldetése 
az igazság keresése volt, „az előkelőség pedig 
nem rangot jelentett nála, hanem lelki tartást”. 

cs. a.

Hontalanból újra magyar
kultúra

Csepel 2012

Lens  ZOOM 10-1000mm     1
:16-22

Fotópályázat
Csepelről

Ma már mindenki készít fotót,  
köszönhetően a sokféle 

eszköznek – mobiltelefon, 
digitális fényképezőgép –, 

amelyekkel bárhol, 
bármikor megragadhatjuk 

a pillanatot. 

Ez adta az ötletet, 
hogy a Csepel Galéria 

meghirdessen egy olyan 
pályázatot, melyre várjuk 

a fotókat, s amelyekből – előzetes 
zsűrizést követően – kiállítás 

is nyílik majd. 

a téma: 
Csepel 

Készülhet tájkép, portré, 
vagy bármilyen témájú fotó, 
ami a kerülettel kapcsolatos. 

A fotók mérete: 
minimum A4-es, 

de ettől nagyobb is lehet. 
A fotókat kiállítható állapotban 
– paszpartuzva – kérjük beadni. 

A legjobb fotók alkotói 
díjazásban részesülnek. 

Az első helyezett 20 ezer, 
a második 15 ezer, 

a harmadik 10 ezer forintos 
vásárlási utalványt kap. 

Leadási határidő: 
2014. január 31-e

Csepeli Városkép 
1215 Budapest, Csete Balázs u. 15., 

hétköznap 9 és 16 óra között. 

Olvassa 
be a 

QR-kódot, 
és 

nézze meg 
online

galériánkat! 

fotó: Halászi Vilmos

fo
tó

: H
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zi 
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os

fotó: Szria
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Népszerű fellépők, tűzijáték
Csepelen második alkalommal volt nagy sikerű óévbúcsúztató rendezvény december  
28-án, melyre népszerű fellépők érkeztek, hogy szórakoztassák a Sétáló utcában össze-
gyűlteket. A Blackriders együttes feldolgozásokat játszott, utánuk a V-Tech következett, 
majd Janicsák Veca és Kocsis Tibor, a 2011-es X-Faktor győztese lépett a színpadra. 

A tűzijáték előtt Németh Szilárd polgármester kívánt sikerekben gazdag új évet minden 
csepelinek. Képeink a rendezvény hangulatát idézik. 

A korcsolyázás friss levegőt, egészséges moz-
gást és jó mulatságot jelent gyerekeknek és fel-
nőtteknek egyaránt – és nem csak a hosszúra 
nyúlt téli szünet idején. Csepel központjában, 
a Szent Imre téren tavaly november végén fel-
állított jégpályát január elejéig több százan ke-
resték fel. A kicsik cseperedésével a szülőknek 
nagy élményt, igazi családi programot nyúj-
tott a közös csúszkálás, annál is inkább, mivel  
a korcsolyázás általában minden korosztálynak 
javasolt. A szabadtéri sport előnyére írható, 
hogy növeli a szervezet betegségekkel szem-
beni ellenálló-képességét, és segíti a tanulási 
készségeket. Mindenképpen érdemes tehát még 
egy bő hónapig felkeresni a csepeli jégpályát. 

Kata korcsolyát talált a karácsonyfa alatt, ami-
nek jobban örült, mint bármilyen más játéknak. 
„Anyukám az elmúlt években több alkalommal 
elhozott korizni. Eddig mindig kölcsönöztük  
a korcsolyát, azzal tanultam meg egyedül sik-
lani, és most már a sajátommal forogni is tu-
dok párat. Szeretek ide kijárni, jó a hangulat, 
néhány osztálytársammal találkozhatok” – osz-
totta meg lapunkkal élményeit interjúalanyunk.  

Az első esések
Természetesen három évvel ezelőtt Kata 
sem úszta meg kisebb esések nélkül. Min-

den kezdet nehéz, erre bizony számíthatunk 
az elején. Fontos, hogy ne erőltessük, és ne 
vegyük el gyermekünk kedvét, hanem –  
a szakedző javaslata szerint – az ő tempójához 
igazodjunk. Nincs abban semmi rémisztő, ha 
néha elesünk, ez is a korcsolyázás része. Ha 
már az első lépésen, az esésből való felál-
lás megtanulásán túl vagyunk, akkor jöhet 
a lényeg, a saját egyensúlyunk megtalálása. 
Segítségünkre az oktatók lehetnek, akiktől 
szakszerűen megtanulhatjuk a könnyed jégen 
csúszást és az esés-kelés fortélyát.

A csepeli jégpálya február közepéig várja 
látogatóit. 

Európa-bajnokság Budapesten 
Aki nézni is szereti ezt a téli sportot, idén 
élőben, profiktól is elleshet néhány fortélyt. 
Lapunk megjelenésekor is tart Budapesten  
a műkorcsolyázók és jégtáncosok Európa-
bajnoksága. Összesen 36 ország 180 verseny-
zőjét várták a szervezők a Syma Csarnokba 
január 15-e és 19-e között. Az Eb-t hetedszer 
rendezik a fővárosban, ahol a versenyen hár-
man képviselik a magyar színeket: a férfiak-
nál Forgó Kristóf, míg a jégtáncosoknál Tu-
róczi Dóra és Major Balázs. 

- anzsu - 

„Megtanultam korcsolyázni”
program

2014. FEBRUÁR 1., 8-17 óra között
a Sport- Szabadidő és Rendezvényközpontban (1213 Budapest, Hollandi út 8-10.)

A belépőjegy ára: Felnőtteknek: 500 Ft, ami beváltható egy pohár forralt borra vagy teára 
   Gyermekeknek: 14 év alatt a belépés ingyenes

Legyen a vendégünk egy hagyományőrző disznóvágáson,
ahol a régi idők hangulatát felidéző eszem-iszom, vigadalom elevenedik meg!

Menü
8 óra: Érkezés a rossz alvóknak

8.30: A disznó pörzsölése, bontása, kolbász- és hurkatöltés
9-től 14 óráig: Kézműves-foglalkozások

10.30: Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia
11.30: Mohácsi vigalom busókkal és sokácokkal

13.30: Csepeli Mosolygó Dalkör
14 óra: Kiss Kata Zenekar

15 óra: NEOTON – 
Csepregi Éva és Végvári Ádám

3. Csepeli Disznótor

„Eljöttem én kántálni-kántálni
Ablak alatt fát vágni

Én is fogtam fülét-farkát
Adjanak egy darab hurkát!”

Olvassa 
be a 

QR-kódot, 
és 

nézze meg 
online

galériánkat! 

fotó: Szria

fotó: Halászi Vilmos
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A 2013-as év utolsó korcsoportos sakkvilág-
versenyére az Egyesült Arab Emirátusok-
beli Al-ain városában került sor, ahol 14 já-
tékos képviselte Magyarországot, köztük 
Horváth Dávid, a Csepeli TK tehetsége.

A Magyar Sakkszövetség ifjúsági sakkpor-
táljának beszámolója szerint a szervezők egy-
általán nem voltak felkészülve a játékosok és 
kísérőik hatalmas létszámára (121 ország 1773 
versenyzőt delegált) ám meglepő hidegvérrel és 
nyugalommal próbáltak meg felülkerekedni a 
verseny elején kialakult káoszon. A zűrzavar-
ban a szervezők az akkreditációs kártyákkal 
sem készültek el időben, ami miatt három órá-
val később kezdődött az első forduló, ahol 20-30 
regisztrált játékost kihagytak a forduló párosí-
tásából, többek között a csepeli sakkozót is, akit 
ezután kézzel sorsoltak össze ellenfelével. Az 
első napon Dávid magabiztosan hozta a partiját, 
majd a második napon bravúros döntetlent ért 
el a 3-as sorszámmal rendelkező Eliseev ellen, 
habár ennek az eredménynek inkább az ellenfél 
örülhetett. Dávid elmondása szerint bejött a fel-
készülés, ennek köszönhette ezt az eredményt.  
A harmadik fordulót sajnos már elveszítette 
Szőllősi László tanítványa egy 2480-as pont-
számmal rendelkező iránitól – aki később meg-
nyerte a világbajnoki címet 8,5 ponttal – majd 
kicsit megtörve remizett egy jóval gyengébb 
riválisa ellen. Szőllősi László (aki anyagi okok 
miatt nem lehetett tanítványa mellett és csak 
Skype segítségével tudtak kommunikálni) el-

mondása szerint azt követően nagyon nehéz volt 
lelket önteni Dávidba, de valamelyest sikerült, 
hiszen a következő meccsét ismét meg tudta 
nyerni, majd remizett. A nyolcadik fordulóban  
a játéktudáson kívül ismét kedvezett a szerencse 
Dávidnak, és újabb győzelmet szerzett csakúgy, 
mint a kilencedikben, ám a tizedik fordulóban 
már nem sikerült a pontszerzés. Horváth Dávid 
végül (37. kiemeltként) korosztályának 140 fős 

mezőnyében 6 megszerzett pontjával a 41. he-
lyen végzett, ami a rendkívül erős mezőnyben 
szép eredménynek számít. Mestere elmondása 
szerint a fiatal csepeli sakkozót – anyagiak hiá-
nyában – igen nehéz lesz továbbra is megtarta-
nia a Csepeli TK-nak, töretlen fejlődése érdeké-
ben azonban tovább kell majd lépnie – mondta 
el Szőllősi László.

Légrádi G.

Mind a négy korcsoportban befe-
jeződtek decemberben a röplabda 
diákolimpiai kerületi megmérette-
tései. A Kék iskola csapatai ezúttal 
sem engedték át másnak a dobogó 
legfelső fokát.

A Börcsök Csaba és Fehér Gábor 
dirigálta lány- és fiúcsapatok még 
játszmát sem vesztettek a tornák 
során, így méltán lehetnek részt-
vevői a budapesti diákolimpia 
döntőjének.

Sakk: hat pont a világbajnokságról

Kékek a finálébanBúcsú Wágner Józseftől
Életének 85. évében elhunyt Wágner József egykori csepeli kajakos, 
későbbi sikeres sportvezető. Az elismert sportember 1943-tól a cse-
peli Weiss Manfréd Gépgyár Testgyakorló Klubjának (WMTK) ka-
jakozója, később az egyesület kajak-kenu szakosztályának intézője 

volt. 1964 és 1974 között a budapesti 
szövetség titkári, főtitkári teendő-

it látta el, részt vett a fővárosi 
kajak-kenu technikai bázis 
megteremtésében, hazai 
és nemzetközi versenyek 
szervezésében, továbbá  
a versenybírók és edzők 
képzésének létrehozásában. 

A Testnevelési és Sport-
mozgalom Kiváló Dolgo-

zója címmel is kitüntetett 
sportember búcsúztatására 

január 21-én, 14.30 óra-
kor az Új Köztemető 
szóróparcellájában ke-
rül sor.

sport

Rendkívül erős mezőnyben vé-
gül harmadikként végzett Sastin 
Marianna világbajnok birkózó  
a Syma Csarnokban rendezett 
2013. évi Az év legjobb sportoló-
ja szavazásán. A Magyar Sportúj-
ságírók Szövetségének 56. alka-
lommal kiírt voksolásán Csepel 
díszpolgárát Kozák Danuta ka-
jakos és Hosszú Katinka úszó 
előzte meg a sorban. A férfiak-
nál a világbajnok Gyurta Dániel,  
a csapatoknál a férfi vízilabda-vá-
logatott bizonyult a legjobbnak,  
a szövetségi kapitányok versen-
gését Benedek Tibor, míg az 
edzőkét az amerikai Shane Tusup 
úszóedző – Hosszú Katinka férje 
– nyerte. Az év fogyatékos spor-
tolói Biatovszki Mira hallássérült 
sportlövő és Osváth Richárd kere-
kes székes vívó lettek, a szövetsé-
gi kapitányoknál Beliczay Sándor 
(vívás), az edzőknél pedig dr. Sós 
Csaba (úszás) végzett az élen.

A gálaműsorral egybekötött ün-
nepségen megjelent Borkai Zsolt, 

a Magyar Olimpiai Bizottság elnö-
ke és Simicskó István, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának 
sportért és ifjúságért felelős ál-
lamtitkára is. Az idén harmadszor 
kiírt közönségdíjat az előző két év-
hez hasonlóan ezúttal is Michelisz 
Norbert, korábbi túraautó-világ-
bajnok nyerte. Az MTVA külön-
díját Kamuti Jenő, míg a Magyar 
Aranylabdát Huszti Szabolcs kap-
ta. A Magyar Sportújságírók Szö-
vetségének életműdíját a 76-szoros 
válogatott Fenyvesi Máté egykori 
labdarúgó kapta, az államtitká-
ri különdíjat Tóth Beatrix Eb-
bronzérmes karatés vehette át.

A férfiaknál győztes Gyurta Dáni-
elnek a 75 esztendős Balczó And-
rás, a Csepel SC öttusalegendája 
adta át az elismerést néhány mély-
reható gondolat kíséretében, amit 
az úszó olimpiai bajnok meghatód-
va fogadott. Balczó András nem 
mellékesen 90 pontjával továbbra 
is vezeti Az év sportolója-választás 
örökranglistáját.

Horgászok, 
figyelem!
A horgászokra vonatkozó számos változás lé-
pett életbe 2014. január 1-jén. A módosítások 
érintik – többek között – az állami horgászje-
gyeket, a fogási naplókat, de egyes halfajok 
kifogható méretét és napi kifogható mennyi-
ségét is. 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hiva-
tal (Nébih) rövid tájékoztatót állított össze  
a legfontosabb tudnivalókról. A változtatáso-
kat egy törvénymódosítás, valamint a január 
1-jén hatályba lépő halgazdálkodás és a hal-
védelem egyes szabályainak megállapításáról 
szóló rendelet indokolja. Az új szabályozás ér-

dekében a 2013. évre érvényesített állami hor-
gászjegyeket és fogási naplókat 2014. január 
31-éig meghosszabbították. A 2013. évi fogási 
naplók érvényességét szintén meghosszabbí-
tották 2014. január 31-éig. A fogási naplók le-
adási határideje 2014. február 28-ára módosult. 
A törvényi változásokkal összhangban az Rác-
kevei Duna-ági Horgász Szövetség (RDHSZ) 
elnöksége úgy döntött, hogy a 2013. évi éves 
Duna-ági területi engedélyek úgyszintén 2014. 
január 31-éig érvényesek a jelzett törvény és  
a vonatkozó Vhr.-rendelet előírásai alapján.

A Csepel Horgász Egyesület a 2014. évi RDHSZ 
horgászrendjét a hatóság jóváhagyását követően 
teszi közzé.

A változásokról részletesebben a cshe.hu inter-
netes oldalon olvashatnak.

- l -

Kézilabda: 
nemzetközi 
erőfelmérő
A Csepel Diáksport Egyesület utánpótlás 
leánycsapata nemzetközi mérkőzést játszott 
december végén osztrák ellenféllel szem-
ben. A Nagy Imre ÁMK tornacsarnokában a 

Csepel DSE 1997–99-es születésű csoportja 
nézett farkasszemet az egyik innsbrucki is-
kola csapatával. A kétszer harmincperces 
játék során végig jó hangulatú, sportszerű 
küzdelmet láthatott a közönség, így a mérkő-
zés kitűnően szolgálta mindkét csapat felké- 
szülését, ami hazai sikerrel zárult. Az inns-
bruckiak testnevelőjének és kézilabda edző-
jének, Bruci Évának, valamint a Csepel DSE 
vezetőségének szervezőmunkáját dicsérő 
mérkőzésnek és az ezzel kialakult kapcsolat-
nak a jövőben akár folytatása is lehet.

Év sportolója 2013

Sastin Marianna (képünkön jobb oldalon) világbajnok birkózó  
a rendkívül erős mezőnyben harmadikként végzett. A fotón Hosszú 
Katinka úszó és Kozák Danuta kajakos társaságában látható

fotó: Szria

fotó: M
SÚSZ
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PROGRAMOK, GALÉRIÁKÁMK

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

Program:
EZ(O)KOS klub: január 23-án, 17 órától 
Denke Ibolya numerológus – Mindent a 
számmisztikáról szóló ismeretterjesztő elő-
adás-sorozata (Egyéni sorselemezés meg-
beszélés szerint)

Számítógépes tanfolyam idősebbek 
részére: Jelentkezni lehet 20 órás (5 
alkalom, délelőtt) kezdő szintű internet-
használói tanfolyamra. Díja: 70 év felett 
2400 Ft, 70 év alatt, nyugdíjasok részére 
2400 Ft + könyvtári tagság (2050 Ft). 
A következő számítógépes tanfolyam 
januárban 27-én, 8 órától indul. Várjuk 
a jelentkezőket, akik már jelentkeztek, 
azokat felhívjuk. 

Pódium - színházbarátok köre!
Február 16-án, 15 órától a József Attila 
Színházban nézzük meg az Anconai sze-
relmesek című zenés komédiát. Jegyek 
vásárolhatóak február 3-ig a könyvtár nyit-
vatartási idejében.

Előzetes: Helytörténeti előadás és 
könyvbemutató. A Csepeli Helytörténe-
ti és Városszépítő Egyesület és a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár Sétáló utcai Könyv-
tára szeretettel vár minden érdeklődőt 
február 18-án, 17 órára. Bognár József: 
Csepel című, 1843-ben megjelent tanul-
mánya reprint kiadásának ünnepélyes 
bemutatójára. Előadás után interaktív 
kvízjáték: Ki mit tud Csepelről? 

Edda musical – A kör ! A szigetszentmik-
lósi Városi Sportcsarnokban 2014. február 
28-án, 19 órakor. Jegyrendelés a könyv-
tárban is!

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

Kéthetente új könyvek!  60 féle folyó-
irat, internet, fénymásolás, nyomtatás! 
Az év végi újdonságok folyamatosan 
érkeznek könyvtárunkba!

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

Kreatív klub: péntekenként 16.30-tól. 

3-1-2 Meridiántorna®: páratlan csütör-
tökönként 16 órától (jan. 30., febr.13., 27.)

Hahota klub: minden páros csütörtökön 
16 órától (jan. 23.,febr. 6., 20.) 

A könyvtár állományából kivont könyvek 
100 Ft/db áron megvásárolhatók. 

Nem megy a matek? Eszti néni segít. 
Minden hétfőn 14.00 és 15.00 óra között  
a könyvtárban.

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

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

CSEPEL SZíNHÁZ
2014. Tavaszi BÉRLET, 
a Turay Ida Színház előadásai: 
Február 12-e, 19.00: Gárdonyi Géza: Hosz-
szú hajú veszedelem (vígjáték). 
Március: Van, aki forrón szereti (musical a 
film forgatókönyve alapján). 
Április: Ron Aldrige: Csak kétszer vagy fia-
tal (vígjáték). 
Plusz meglepetés előadás
Január 21-e, 13.00 óra: A Turay Ida Szín-
ház bemutatója – Rómeó és Júlia (Ifjúsági 
előadás!)

PROGRAM
2014. január 25-e,19.00: Zámbó Jimmy 
emlékkoncert

OKTATÁS
Dajka, pedagógiai asszisztens, gyógy-
pedagógiai asszisztens képzés, telefon: 
276-5918 
NEBULÓ iskolai felkészítő (beszéd- és szó-
kincsfejlesztés, játék a betűkkel, szavakkal...)
Erdei Tanodú (Alapozó terápia és fejlesztés 
a könnyebb tanulásért – iskolai előkészítő)
Képzőművészet: Fark László grafikusmű-
vész - rajz, rézkarc, festészet, kollázs oktatása 
kezdőknek, haladóknak, gyermekeknek, 
felnőtteknek. 
Művészeti rajzszakkör: Nógrádi Györgyi 
tanár - gyermekeknek és kezdő felnőtteknek.
2014. első féléves angol-német nyelvtanfo-
lyam; kezdés: január 27. Beiratkozás: január 
21-22-23-a, 16.00 -18.00 óra
2014. első féléves angol – német NYELV-
TANFOLYAM kezdés: január 27. Beiratkozás: 
január 21 – 22 - 23. naponta: 16.00 -18.00 
Gitáriskola: Kovács József László gitár-
művész - kezdés: február 18-a. Beiratkozás: 
február 11-e, 17.00-19.00 óra

KLUBOK – SZAKKÖRÖK
Óvodás Néptánccsoport: 
kedd: 16.45–17.30

Csepel TE Gyermekcsoportja: 
csütörtök 18.00–19.00 
Klasszikusbalett-iskola: 
péntek 16.30–17.15, 
szombat 8.00–9.15 és 9.15–10.00
Komplex tánciskola: 
hétfő, péntek: 17.00–19.30
Bokwa fitnesz: kedd 20.00–21.00
Zumbafitnesz: péntek 19.30–20.30 
NRG hiphop: 
hétfő, péntek: 16.45–18.45
Alakformáló torna: 
hétfő, csütörtök: 8.15–9.15, 
hétfő, szerda, péntek: 17.30–18.30
R3D ONE hiphop: hétfő, szerda 18.30–19.30
Gyermek művészeti csoport 
és rajzszakkör: kedd 17.00–19.00
Képzőművészkör: 
hétfő, szerda: 17.00–20.00, 
szombat 13.00–16.00 
Krav maga és Defendo (önvédelmi 
rendszer): kedd, csüt.: 18.00–19.00 
Wing Tzun kung-fu: kedd, csüt.: 18.00–19.30
HATHA YOGA: hétfő: haladók 17.00 – 19.00, 
kezdők- 19.00 – 21.00
Hastánc: szerda, 18.00–19.00
Zumba fitness: szerda 19.00 – 20.00

SZOLGÁLTATÁS
JOGPONT+Ingyenes JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
ügyfélfogadása: Dr. Szabó Éva, hétfő, 
15.00–18.00 

Ingyenes JOGI TANÁCSADÁS: dr. Osztrovszky 
Zoltán, csütörtök 16.00–18.00

Ingyenes ESÉLYEGYENLőSÉGI SZAKTANÁ-
CSADÁS. Kállai József esélyegyenlőségi 
szaktanácsadó hétfő,  péntek  13.00–15.00

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

Csepeli FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESüLET 
csütörtök 16.00–18.00

ORSZÁGOS ÉS BUDAPESTI SZíNHÁZAK 
JEGYIRODÁJA Hétfő–péntek: 14.00–18.00; 
Béres Ria: 276-9523; 06-20/476-3189

* * *
CSEPEL GALÉRIA
(Csete Balázs utca 15.)
tel.: 278-0711

Négy textilművész kiállítása január vé-
géig tekinthető meg.

* * *

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

Baán Katalin fotóművész kiállítása.

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

MÁGIKUS CSALÁDI DÉLELŐTT
Január 25-én, 10.00 -13.00 órakor 

az ÁMK Közművelődésén

Programok:
10.30: Szemerey László bűvész 

gyerekműsora

Ismerd meg, próbáld ki! 
10.00: hiphop bemutató 

11.30: ritmikus gimnasztika bemutató

Baba-játszóház, 
farsangi kézműves-foglalkozások, 

jóslás a boszorkányunktól, forró varázstea 
és egyéb mágikus programok 

ÚJ! Nippon Zengo- új japán őrület!
Kedd 18.30-19.30; Vezeti: Makay Miklós

ÚJ!  Kismama klub
Azoknak, akik szeretnének hasonló korú babák 
és mamák társaságában eltölteni egy kis időt 
ahol meg tudják beszélni élményeiket, örömü-
ket, gondjaikat, ahol szakemberek tanácsait 
kaphatják kérdéseikre. Szerda 10.00-11.00

Hüllő Zoo 
Ismét az ÁMK-ban 2014. február 3.-9.-ig, 
minden nap 9.00-18.00 óráig. Állatsimogató-
val, játékos feladatokkal, 50 különböző fajta 
állattal, ásványbörzével és kiállítással várunk 
minden érdeklődőt. Belépődíjas rendezvény!

Agykontroll tanfolyam
2014. Február 8-9.-én 9-14 éveseknek, szü-
lők részvételével. Vezeti: Pétercsák Maxim. 
Jelentkezés az oktatónál: 20 551 30 79 vagy 
ino@alfahullam.hu. További információ: 
www.alfahullam.hu

TÁRSASJÁTÉKOSOK FIGYELEM!
A Magyar Társasjátékos Egyesülettel kö-
zösen létrehozott klubunkba várjuk az 
érdeklődőket! Következő foglalkozás 2014. 
február 8., szombat 10.00 – 13.00

AJÁNLATUNK 
TÜNDÉREKNEK, MANÓKNAK (3–7 év)
Akrobatikus rock and roll
Kedd, csütörtök 17.15-18.00
Vezeti: Juhász Péter
Kreatív-zene-varázs
Szombat 10.00 – 11.30, vezeti: Drevenka Rita
Csepp Csepel Néptánc
Hétfő 17.30-19.00, vezeti: Kreiszné dr. Paál Sára
Ritmikus gimnasztika
Hétfő, szerda 16.00 – 17.00
Vezeti: Polákovics Rita

SULIBA JÁRÓKNAK (7–18 év)
Akrobatikus rock and roll
Kedd, csütörtök 16.30-18.00,
vagy 18.00-19.00. Vezeti: Juhász Péter
BLACK TOP hip-hop tánciskola
Kölyök: szerda 17.00-18.00, péntek 
18.00-19.00; Haladó: szerda 18.00-90.00, 
péntek 19.00-20.00, vezeti: Fekete Zsolt
íjász klub
Kéthetente szombaton 10.00-11.00; 
11.00-12.00. Vezeti: Sárfi László
Kreatív-zene-varázs
Szombat 10.00 – 11.30. Vezeti: Drevenka Rita
Kis-Csepel Néptánc
Szerda 17.30- 20.30. Vezeti: Varga Edit

Ritmikus gimnasztika
Hétfő, szerda 17.00 – 18.00
Vezeti: Polákovics Rita
Wing-Tsun Kung-fu
Hétfőn 19.00-20.30, pénteken 18.00-19.30
Vezeti: Bereczky Péter

FELNŐTTEKNEK
íjász klub
Kéthetente szombaton, 10.00-11.00; 
11.00-12.00. Vezeti: Sárfi László
Zumba 
Hétfő 18.00–19.00, szerda 19.00–20.00, 
péntek 17.00–18.00. Vezeti: Pinelli Andrea
Wing-Tsun Kung-fu
Hétfőn 19.00–20.30, pénteken 18.00–19.30
Vezeti: Bereczky Péter

NYITVA TARTÁS: 
Közművelődés: Hétköznapokon 
12.00–20.00, szombaton 9.00–13.00
Könyvtár: Hétfőn zárva, keddtől péntekig 
13.00–19.00, szombaton 9.00–13.00

CSEPELI NAGYIK A NETEN!
Ingyenes internetezési lehetőség nyugdíja-
soknak! Nyitvatartási időben 16.00–19.00
A használat feltétele: könyvtári tagság

Info Pont
Várunk, ha információra, telefonszámokra, 
útbaigazításra, programajánlatokra van 
szükséged, barátaiddal be akarsz ülni va-
lahová egy kis beszélgetésre, problémáid 
megoldásához szakemberek segítségét kí-
vánod igénybe venni. Az Info Pont nyitva-
tartási ideje: hétfőtől péntekig: 12.00-
től 20.00-ig, szombat: 9.00-től 13.00-ig

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

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
www.csepelamk.hu vagy 420-7874, 
de megtalál minket a Facebookon is!

 www.szigetszinhaz.com  
www.edda-musical.hu 

 www.pintertibor.com

–2014. Február 28. – Szigetszentmiklós – Városi Sportcsarnok

Jegyrendelés :   +36304223851
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A Béke téri templom urnateme-
tőjében rokonok, barátok, alkotó-
társak sokasága vett örök búcsút 
Sédli István festőművésztől janu-
ár 10-én, majd szentmisén imád-
koztak lelki üdvéért. A művészek 
nevében Erdei Kvasznay Éva bú-
csúzott a festőművésztől. „Sédli 

István művészete az emberi kap-
csolatokból táplálkozott. Nagyon 
közel állt hozzá a költészet és a 
zene. Gyorsan, lendületesen fes-
tett. Sokszor átdolgozta, átfestet-
te a képet a szerint, ahogy éppen 
érzelmei, hangulata diktálta. Ját-
szott a színekkel, foltokkal, vona-

lakkal.  A lényeg, a mondanivaló, 
amivel sikerült megállítania az 
embereket, festés közben alakult 
ki” – emlékezett a 61 éves korá-
ban elhunyt alkotóra Erdey Éva.

(A búcsúztató teljes szövege a 
Csepel.hu oldalon olvasható.)

Tanulj szakmát!
A Weiss Manfréd Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
(1211 Budapest, Tanműhely köz 7. tel.: 276-6677) várja leendő 
tanulóit. A következő szakmákra lehet jelent-
kezni: gépgyártástechnológus és elektrotechnikai 
technikus, informatikai rendszergazda, CAD-
CAM informatikus, elektronikai műszerész, vil-
lanyszerelő, gépi forgácsoló, ipari gépész. 

Ingyenes szolgáltatások leszázalékoltaknak
Munkavállalási igények felmérése, munkahelyfeltárás, munkaköz-
vetítés, állásinterjúra való felkészítés.
Jelentkezni lehet január 21-én, 10 és 12 óra között a XXI. ker. Hu-
mán Szolgáltatások Igazgatósága Családsegítő Közösségi Házában 
(1212 Budapest, Csete Balázs utca 5.). Vagy Üllőn, a Civil Érték 
Egyesületnél (2225 Üllő, Pesti út 124., Telefon 06-29/321-876.)

Cipősdoboz akció 2013
Az idén már tizenhetedik al-
kalommal szerveztük meg 
Csepelen a cipősdoboz akci-
ót, amely közel 500 kisgyer-
meknek és fiatal felnőttnek 
szerzett boldog pillanatokat a 
karácsonyi ünnepségeken.

Szeretnénk köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik 
támogatták, segítették mun-
kánkat. A csepeli önkormány-
zatnak, azoknak a csepeli di-
ákoknak, akik önkéntesként 
segítettek az ajándékok ké-
szítésében, átadásában és 
ezen felül sok-sok ajándékot 
is hoztak. Várakozáson felül 
álltak az ügy mellé a csepeli 
oktatási intézmények vezetői, 
iskolák és óvodák igazgatói, 
tanulók. Segítettek cégek és 
magánszemélyek egyaránt. 
Számunkra mindennél na-
gyobb öröm volt, amikor si-
került a gyermekek arcára 
mosolyt csalni és elfeledtetni 
velük egy pillanatra azt a nyo-
morúságot, amelyben élnek.
Ha azt szeretné, hogy nem 
csak karácsonykor, hanem az 
év minden időszakában segít-
sünk a rászorulókon, kérjük, 
támogassa munkánkat!

Kívánunk minden támoga-
tónknak sikerekben gazdag, 
boldog új évet!

Schönek Alfréd, elnök
Segítség Köve Alapítvány

Köszönet a segítségért
A Csepeli Svábok Szabad 
Kulturális Egyesülete köszö-
netét fejezi ki mindazoknak a 
csepeli és nem csepeli állam-
polgároknak, akik 2013-ben 
adójuk 1 százalékkal segítet-
ték munkánkat. Szíves tájé-
koztatásukra közöljük, hogy 
a felajánlott 87 883 forintot 
kultúrcsoportjaink, valamint 
a Népművészeti és Kézműves 
Óvoda nemzetiségi jelme-
zeinek pótlására használtuk 
fel. Szíves felajánlásaikban 
továbbra is bízva, kívánunk 
minden kedves támoga-
tónknak és csepeli lakosnak 
egészségben gazdag, békés, 
boldog új esztendőt.
Adószámunk: 
19963368-1-43

* * *

Ismét svábbál

2014. február 8-án, a Nagy 
Imre Általános Művelődési 
Központ sportcsarnokában 
rendezzük meg a hagyomá-
nyos német műsoros esttel 
egybekötött XXIV. farsangi 
svábbálunkat, amelyre min-
den érdeklődőt szeretettel vá-
runk. Jelentkezésüket az alábbi 
telefonszámokon tehetik meg.

Csepeli Svábok 
Szabad Kulturális Egyesülete 
Kaltenecker Antalné, elnök
tel.: 276-13-00 vagy 277-03-68

Búcsú Sédli István festőművésztől
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Képzőművészeti pályázati felhívás
1. Kiíró: Nagy Imre Általános Művelődési Központ (1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.)
 Lebonyolító: Nagy Imre ÁMK Közművelődés
2. A pályázat célja és tárgya:
 Kőrösi Csoma Sándor születésének 230. évfordulója lesz 2014-ben. Rá emlékezve, írjuk 

ki pályázatunkat, hogy életét, utazásait, a tibeti nyelv és irodalom feltárásában végzett 
munkásságát, a tibeti-angol szótár megalkotását, a magyarság eredetének kutatásában 
végzett erőfeszítéseit dolgozzák fel, mutassák be a képzőművészet sajátos eszközeivel.

3. A pályázat jellege:
 Nyilvános képzőművészeti pályázat.
4. A pályázat díjazása:
 A bíráló bizottság 3 díj (tárgyjutalom) odaítéléséről dönt. 
5. A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókról bővebben a csepelamk.hu honlapon 

olvashatnak.
6. A pályázat időrendje

- 2014. február 10-11. 9-19 óráig – pályázati anyagok beadása
- 2014. február 11. – 23. között zsűrizés
- 2014. április 7. 18 óra – a kiállítás megnyitója

7. Zsűrizés:
A pályaműveket 5 fős zsűri bírálja el.
A zsűri tagjai:
- Hollné Farkas Enikő, a kiállítás kurátora
- Angyal Mária, művészettörténész
- Geisbühl Tünde, festőművész, tanár
- Sipos Endre, festőművész
- Sára Ernő, tervezőgrafikus

8. A pályázatra leadandó anyagok
- jelentkezési lap kitöltése
- önéletrajz, 1 db A4-es lapon

Kapcsolat: Nagy Imre ÁMK Közművelődés, Hollné Farkas Enikő, a kiállítás kurátora
Telefon: 420-7874; e-mail: amkkozmu@gmail.com

Sorsoltunk!   A december 19-ei skandináv rejtvény nyertese: Tisza Tiborné,  1214 Budapest, Völgy utca Nyereménye Pálffy István Csepelről szóló könyve. A gyerekrejtvény nyertese: Balogh Dorottya Anna, 
1214 Budapest, Nyírfa u. Nyereménye a Téli varázslat című mesekönyv. A nyeremények szerkesztőségünkben (1215 Csete Balázs u. 15.) hétköznapokon 8 és 16 óra között vehetők át.   Gratulálunk!

A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
Ingyenes, megjelenik két hetente 32 000 példányban

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

Munkatársak: Angel Marianna, Antal Zsuzsa, Csarnai Attila, Csordás Andrea, Czapp József, Halászi Vilmos, 
Kis György, Kitzinger Adrienn, Kónya Gábor, Légrádi Gábor, Mezey László, Zubor Mónika
Nyomtatja: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse 
Felelős vezető: Majláth Zsolt László ügyvezető igazgató
Terjesztés: Magyar Posta Zrt.; Reklamáció: 278-0711
ISSN 2062-3585 
Következő számunk 2014. január 31-én, pénteken jelenik meg.im
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek Pálffy István Csepelről szóló könyvét, a gyerekek mesekönyvet nyerhetnek. Beküldési határidő: 2014. január 27-e.

gyereksarok

Vízszintes: 1. A meghatározás eleje 10. Tolózárat használ 
11. Kén vegyjele 12. Régi hosszmérték 13. Haladsz 15. Szemlél 
16. Tsz.2.sz. 18. Magyar hírügynökség 19. Ittrium 20. Emelkedő 
vízszint 23. Ezüst 24. Jövendöl 26. Majdnem veret! 27. Résztáv! 
28. Török méltóság 30. Párt! 31. Fordított okán! 33. Mely sze-
mélyt? 35. Mutató szócska 36. Fejetlenül forogj! 38. Ennek! 

Függőleges: 1. A meghatározás vége 2. Majdnem derék! 
3. Közlekedés messzire 4. Végtelen nesz! 5. Négylábú bútor 
6. Mutatószó 7. …kapocs 8. Vissza:mély! 9. Római 1 
14. Rajthely 17. Idősebb röv. 21. Kismotorral száguldj 
22. Figyelmeztet (két szó) 25. Sajtféle 29. Saját kezűleg 
32. Hím juh 34. Visszaint! 37. Majdnem jár! 39. Üres nád! 
40. Sugár 41. Spanyol autójel  

Előző rejtvényünk megfejtése: 
Weöres Sándor: Szép a fenyő 

Rejtvényünkben egy földrajzi hely meghatározását 
fejthetitek meg. Kiről van elnevezve?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

12 13 14

15 16 17 18

19 20 21 22 23

24 25 26

27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39

40 41

INGATLANÜGYEK ELADÁS, KIADÁS
Energetikai tanusítvány másnapra HíVJA! 06 (30) 616 6888___________________________________________________________________________

KIADÓ Csepel rózsadombján 55 nm-es, 2 szobás családi ház 2 fő részére, háziállat nem probléma: 
55 eFt + rezsi + 2 havi kaucióval___________________________________________________________________________
KIRÁLYMAJORBAN I. em.-i 59 nm-es 1 +2 félszobás erkélyes felújított lakás: 7,4 mFt irányáron eladó___________________________________________________________________________
KIRÁLYMAJORBAN, József Attila u.-ban emeleti 35 nm-es, félszobás, felújított lakás: 5,7 mFt irányáron___________________________________________________________________________
ADY Endre u.-ban emeleti felújított hőszigetelt házban, fűtéskorszerűsített 55 nm-es 1 + 2 félszobás 
erkélyes lakás: 6,9 irányáron eladó___________________________________________________________________________
SZABADSÁG u.-ban, IV. em.-i 70 nm-es, felújított, 2+2 félszobás, gázfűtéses, erkélyes lakás 9,5 mFt i.áron___________________________________________________________________________
KAPOS utcában I. em.-i, extrán felújított 55 nm-es 2 szobás, erkélyes, gázfűtéses lakás, felújított lépcsőház-
ban 10,2 mFt irányáron eladó___________________________________________________________________________
KERTVÁROSBAN, a  József Attila u.-ban I .em.-i 55 nm-es, 2 szobás, felújított, gázfűtéses, erkélyes lakás: 
10,9 mFt irányáron eladó___________________________________________________________________________
MÁRIA Királyné úton egyszintes 165 nm-es 5 szobás családi ház, 150 nöl-es összközműves telekkel: 34,9 mFt

Véradás
Január 24-én, 

pénteken, 
14 és 18 óra között 
a Szent Imre téri 

buszvégállomáson, 
a vérvételi 

kamionban várják 
a véradókat.  
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KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ
1213 Budapest, Szent István út 230. Tel.: 278-2747 Fax: 427-0341; E-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu 

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

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

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

 
 www.csepelivaroskep.hu

KÖSZÖNET_________________________________________
KÖSZÖNETEMET fejezem ki kedves régi kollégáimnak, 
szomszédaimnak és ismerőseimnek, akik elhunyt fiam 
NAGY ATTILA OTTÓKÁR temetésén részt vettek, részvétü-
ket nyilvánították, gyászomban osztoztak.

Édesanya
Nagy Miklósné

(a volt Csepel Művek Egyedi Gépgyár dolgozója)

PÁLYÁZAT_________________________________________
FELHíVÁS az első éves csepeli mérnökhallgatók részére.

Kedves elsőéves csepeli mérnökhallgatók

A Csepeli Mérnökhallgató Közhasznú Alapítvány ösztöndíja 
megpályázható a Csepelen lakó, vagy Csepelen érettségizett, 
és jelenleg elsőéves mérnökhallgatók részéről.

Az első félév eredményes lezárását igazoló „leckekönyv” 
másolatával kiegészített pályázatokat, (személyi adatokkal, 
telefonszámmal, e-mail címmel ellátva) kell küldeni az ala-
pítvány kuratórium elnökének. 

Címzett: Nógrádi László 1211 Budapest, Templom u. 18.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 20.

Csepeli Mérnökhallgató Alapítvány kuratóriuma

INGATLAN_________________________________________
ELADÓ a 152-es busz végállomásánál egy 150 nöl-es telek 
50 nm-es kisházzal 11 mFt-ért. T.: 06-30-282-9331______________________________________
XXI., Hollandi úti Duna-parton, örök panorámás, 5 szobás, 
222 nm-es garázsos, korszerű új családi ház, részletfizetési 
lehetőséggel 49,9 mFt. T.: 438-3827, 06-30-977-3588

LAKÁS_________________________________________
6,6 mFt! Ár alatt Csepel központjában, jó állapotú, 2 szobás, 
48 nm-es, nagykonyhás, napfényes panellakás, tulajdonostól 
eladó. T.: 06-30-984-1351

KIADÓ_________________________________________
KAPOS u.-ban fszt.-i, konvektoros, 1 szoba összkomforti 
lakás kiadó hosszú távra január 1-től. Ár: 45 eFt + rezsi 
+kaució. T.: 06-20-332-8129

EGÉSZSÉG_________________________________________
GYÓGYPEDIKŰR,   lábmasszázs, manikűr, (gél)lakkozás, 
paraffin-kezelés, 3D műszempilla- és műköröm-építés. 
Csepelen INGYEN házhoz megyek! 
Akciós árak: www.pedikursziget.hupont.hu; 
www.selyempilla.hupont.hu T.: 06-70-323-1230______________________________________
FELNŐTT, gyermek, bőrgyógyászat, lézeres kezelés, kismű-
tétek Dr. Kulcsár Anna magánrendelésen. XXI. Ady E. u. 17. 
Bejelentkezés: 06 (20) 987-3313

ÁLLÁST KERES_________________________________________
KÖZSZFÉRÁBAN portásként dolgozott nyugdíjas, hasonló 
munkakörben Csepelen, vagy környékén elhelyezkedne. 
T.: 425-4077

ÁLLÁST KíNÁL_________________________________________
FODRÁSZ, kozmetikus, masszírozó, pedikűrös felvétel. 
Csepelen a Sétáló u.-ban. T.: 06-30-292-3737

ADÁS-VÉTEL_________________________________________
VÁSÁROLOK mindennemű régiséget, bútorokat, csillá-
rokat, festményeket, könyveket, pénzérméket, bizsukat, 
hanglemezeket, órákat, porcelánokat, bundákat, ezüstö-
ket, hagyatékot, gyűjteményeket. Díjtalan kiszállás, becs-
lés. Jakab Dorina. T.: 06-20-365-1042______________________________________
LAPMONITOR 8 eFt., Philips színes kistévé 12 eFt-ért eladó. 
T.: 06-30-210-2381______________________________________
KÉSZPÉNZÉRT vásárolok: bútorokat, festményeket, dísztár-
gyakat, porcelánokat, szobrokat, könyveket, hangszert, csil-
lárt, csipkét, bizsukat, ezüstöt, hagyatékot. Díjtalan kiszállás. 
T.: 06-20-597-8280 

SZOLGÁLTATÁS_________________________________________
AUTOMATA mosógépjavítás garanciával hétvégén is. Javítás 
esetén ingyenes kiszállás. T.: 06-20-288-5148______________________________________
MEGOLDÁS Délpesti Háztartási gép gyorsszerviz. Laká-
sán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, mosogatógép, mikró 
javítása esetén nincs kiszállási díj. Alkatrész csere esetén 
1 év garancia! üzletünkben: mikró, porszívó, takarítógép, 
hajszárító, kávéfőző, vasaló és más kisgépek javítása. 
Bp. XX. ker., Mártírok út 218. Nyitva: H-P.-ig 8-17, Szo.9-12.-ig. 
Tel: 285-34-88, 06-30-950-1717 www.megoldasszerviz.hu______________________________________
AJTÓK-ablakok passzítása javítása- szigetelése, szőnyegpad-
ló-parkettarakás, burkolás, gipszkarton szerelés, kőműves 
munkák, javítások, festés, mázolás, tapétázás garanciával. 
Riener és Tsa T.: 276-1805, 06-20-410-7695______________________________________
ÁCS- tetőfedő, kőműves mester vállal (a legkisebb munkáig) 
tetőjavítást-építést, homlokzati szigetelést, ablak – ajtók cse-
réjét, lapostető-szigetelést. Hétvégén is 20% kedvezménnyel. 
T.: 06-30-318-2173______________________________________
LAKÁSSZERVIZ! Javítás, felújítás, szépítés, építés. Bármine-
mű problémája adódik, mi segítünk! Minden, ami lakás, ház, 
kert. Korrekt munka, kedvező áron! T.: 06-30-445-8646______________________________________
GÁZKÉSZÜLÉK szerviz! Kazánok, cirkók, konvektorok, boj-
lerek, illetve minden egyéb gáz és olaj tüzelésű készülékek 
javítása, karbantartása kedvező áron. 
T.: 277-3748, 06-30- 972-7454______________________________________
VíZ-,GÁZ-,FŰTÉS szerelés és javítás, lakásfelújítás, komplett 
családi házak szerelése, garanciával, akár anyagbeszerzés-
sel is. Csatorna bekötése, szerelése. Csepelen kiszállási díj 
nélkül! Telefon: 06-20/490-55-61
_________________________________________

Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben:  
Telefon és fax: 278-0711 

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

Apróhirdetések   

Kövessen minket a

-on is!

www.facebook.com/
CsepeliHirmondo

www.csepelivaroskep.hu 

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!

Adótanácsadó- és Könyvelő cég vállalja:
•	 cégalapítás,	cégmegszűntetés,	átalakulás,	szétválás,	
	 beolvadás	komplex	cégjogi	rendezését	(EU–s	országokban	is)
•	 könyvelést	(egyszeres	és	kettőst),	visszamenőlegesen	
	 engedménnyel	is
•	 komplex	bér	–	munkaügyi	–	TB	ügyintézést
•	 eseti	és	folyamatos	adótanácsadást
•	 adóbevallások,	önrevíziók	szakszerű	készítését,	NAV	vizsgálati	
jegyzőkönyvek	és	határozatok	adójogi	felülvizsgálatát,	

	 fellebbezések	elkészítését,	adóperek	vitelét
•	 befektetési	és	hiteltanácsadást,	pályázatfigyelést	
	 pályázatkészítéssel

Cím: New Ecosystem Kft., 1204 Budapest, Damjanich utca 43.
Telefon/Fax: 284 34 50 • Telefon: 06 30 919 0280

jaNUár 19., 11 órA

zeNÉs MesEJátÉK – a HÓkiRÁlYnő MEseSzÍNpaD ElőADásA

Az eLŐadÁS elŐTt éS UtáN
kéZmŰVes FOgLalKOzáS
váRjA a gYEreKEkeT!

Királyerdei Művelődési Ház
1213 Budapest, Szent István út 230.  •  T.: 278-2747

e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu  •  www.csepelivaroskep.hu

jeGy: 9oO Ft
JegYEk Már KApHatÓaK!

MYDROS zenekar
A belépés
ingyenes!

Élozenés táncoktatás
a csepeli Görög önkormányzat szervezésében

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

Január 18., február 22.,
április 26., május 24.

18-22
ÓRÁIG

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

  A műsor után össztánc és mulatság estig!
A belépőjegy ára pártoló tagok részére 500 Forint*, a helyszínen 900 Forint

 Nótás dínom-dánom a Radnótiban
2014. január 25-én, szombaton 15 órától

Fellépnek: Tolnai András nótakirály és Kerekes Katalin előadóművész
Közreműködnek: Kemény Ági, Németi Pál, Farkas Melánia, 

Nagy János, meglepetés unokák és a Csepeli Mosolygó Dalkör
Kísér: Cselényi László - zongora, Nagy Imre - harmonika

A rendezvény háziasszonya: Péter Anna

Január 18., február 15., március 22.,
április 19., május 17., 9-13 óra
BABABöRZE  – Használt ruhák és egyéb 
gyermekholmik vására

Április 5.,  9-13 óra, május 17., 15 -18 óra
TINIBöRZE – Megunt kamasz holmik vására

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

Január 20. 18.30
HANGFüRDő – Tibeti hangtálak és a gongok 
rezgései átmossák sejtjeinket és segítenek a 
teljes ellazulásban. 
A programra előzetes jelentkezés szükséges! 
Díja: 1100 Ft / alkalom, vezeti: Eisenmann Tünde

TANFOLYAMOK
ÚJ! Maminbaba! Latin ritmusra mozgás Anyának 
a babával. Várandósoknak is ajánlott. Kezdés 
megfelelő jelentkezői létszám esetén szerdánként 
10 órától. Székelyhidi Katalin 06-70-385-3815

ÚJ! Hobby szintű virágkötő tanfolyam indul kez-
dőknek! Aki szereti a virágokat és a növényeket és 
még egy kis kézügyességgel is megáldotta a sors, 

annak itt a helye! Várjuk szeretettel! Jelentkezni: 
Steer Éva virágkötőnél 06-30-465-2840

Új csoportnak kezdő angol tanfolyam indul! 
Időpont: szombat, díja:12000 Ft /20 óra.
Jelentkezni: Nagy Emesénél 06-20-939-2599

Gyerek tanfolyamok
Bukfenc babatorna: szombat 10-11 óra • Gyerek 
Jóga: kedd 17-18 óra • Jazz balett: kedd, csüt. 16-19 
óra, szerda 16-17.30 • Karate: kedd 17-19 óra, csü-
törtök 17.30-19 óra • Légy Kreatív: szerda 17-19 óra 
• Hip-hop: hétfő, szerda 16-17 óra • Fit dance-Disco 
show tánc: hétfő 17-19 óra, péntek 16.30-18.30 

Felnőtt tanfolyamok:
Nyugdíjas hölgyek tornája: hétfő, csüt. 8.30-9.30 • 
Dinamikus gerinctorna: csütörtök 8.30-9.30, pén-
tek 19-20 óra • Tai chi: szerda 19-21 óra • Alakfor-
máló torna: kedd, csütörtök 19-20 óra • Kung-fu: 
hétfő, csütörtök 18.30-20 óra • Társastánc: hétfő 
18.30-20 óra, szerda 19.30-21 óra • Latin Cardio: 
hétfő 20-21 óra, szerda 18.30-19.30 • Jóga a min-
dennapi életben: kedd 18.30-20 óra, Jelentkezőket 
várunk! szerda 8.30-9.30 • Zsírégető torna: hétfő, 
szerda, péntek 8.30-9.30, szerda, péntek 19-20 
óra • Fit-ball: kedd, csütörtök 19-20.30 óra

NÓTA ÉS DALKEDVELőK FIGYELEM!
A Csepeli Mosolygó Dalkör pártoló tagok jelent-
kezését várja 0-99 éves korig. Ennek díja 1500 Ft 
3 hónapra, mely a Nótakör rendezvényeinek belé-
pésére jogosít. 
Műsorsorozatuk első időpontja: 
2014. január 25-én 15 órai kezdettel lesz! 
Bővebb tájékoztatást a Művelődési Házban csü-
törtökönként 14.30-16.30-ig, ill. a munkatársak-
tól kaphat! Minden kedves érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Február 8., március 8., 9-13 óráig
BABA-MAMA BöRZE  – Használt gyerekruhák, 
játékok cseréje, vására.
Asztalbérlés: 1500 Ft

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

TANFOLYAMOK

Zumba Fitness: Hétfő: 20-21 óra; kedd: 19.30-
20.30 óra; csütörtök:19-20 óra. Részvételi díj: 
5600/8 alkalom, 900 Ft/alkalom, vezeti: Vágási 
Szilvia +36 70/372-6314

Zumba gyerekeknek: szerda 17-18 óra.
Vezeti: Vágási Szilvia, +36-70/372-6314
vagasiszilvi@gmail.com

Szupernagyi Torna: csütörtök 9-10 óra
Problémás területek (comb, has) kíméletes edzése. 
Teljes alakformálás főként talajon, széken, extra 
nyújtással, gimnasztikával. Részvételi díj: 700 Ft/ 
alkalom. Vezeti: Végh Alexandra, 06-20-949-1453

Dance Express új tanfolyamai:
Kezdő felnőtt társastánc: csütörtök:18-19 óra. 
Kezdés: január 23.
Kezdő Kubai Salsa: csütörtök:19-20 óra
Kezdés: január 24.
Kezdő gyermek társastánc: péntek: 16.30-17.30

Jóga a mindennapi életben: kedd 18-19.30 óra
Paramhans Swami Maheswarananda eredeti 
jógarendszere. Részvételi díj: 4000 Ft/4 alkalom;  
1500 Ft/alkalom.   Vezeti Füzesi Ilona Santosh 
www.joga.hu
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Nálunk a legolcsóbb!

Nyitva: H-P-ig 730-1500 

1097 Bp., Vágóhíd u. 14-18.
Tel.: 361/215 0865/216 m.

Ajánlataink 2014. január 1-31-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek! 
Csak kiskereskedelmi mennyiséget szolgálunk ki! A tekercsáru termékeket a tekercs teljes szélességében áll módunkban kiszolgálni!

LAMINÁLT PADLÓ
7 mm vadcseresznye
2,964 m²/doboz, 4.443 Ft/doboz

Ft/m²

2.199

1.499499499

Ft/m²

2.999

1.499
m²m²

499499

Ft/m²

449

199
m²m²

199

PADLÓSZŐNYEG 
Long Island 
textil hátú, 4 m széles, barna

FÜGGÖNY
Coctail voile
4 színben, 150 cm-es 
tekercsben,100% 
poliészter, 
674 299 Ft/fm

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

A CASCADE Engineering Europe Kft. 
amerikai tulajdonú, elsősorban autóipari alkatrészeket gyártó vállalat.

Többműszakos munkakörbe

OPERÁTOR munkatársakat keresünk.
Feladat: műanyagipari termékek gyártása és összeszerelése a termelési előírások szerint.
Követelmény: • alapfokú végzettség, fröccsöntő vagy összeszerelő üzemben szerzett ta-
pasztalat előny,  • megfelelő látás és kézügyesség, monotonitástűrő képesség.
Munkavégzés helye: Halásztelek (a munkába járás tömegközlekedéssel vagy saját jár-
művel lehetséges).
Juttatások: versenyképes bér, választható béren kívüli juttatások.

Önéletrajzát az alábbi elérhetőségek valamelyikére várjuk:
cím: 2314 Halásztelek, Kisgyár u. 23. - HR osztály,

e-mail: allas@cee.hu 
vagy a cég portai szolgálatánál személyesen leadva.




