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Főhajtás 1956 
mártírjai előtt

A Nagy Imre és mártírtársai újratemeté-
sének 25. évfordulóján tartott megemlé-
kezésen a kerület vezetői, önkormányzati 
képviselők, pártok képviselői tisztelegtek 
néma főhajtással a Nagy Imre ÁMK falán el-
helyezett emléktábla előtt. Este Mészáros 
Márta: A temetetlen halott című filmjével 
emlékeztek az 1956. június 16-án kivégzett 
miniszterelnökre.

aktuális

Várhatóan 2014. augusztus végére befejező-
dik az Aprajafalva Óvoda új épületszárnyának 
építése. Ősztől három új csoportszobás épít-
ménnyel bővül az intézmény. (Az új közne-
velési törvény szerint 2014. szeptember else-
jétől minden harmadik évet betöltő gyermek 
számára óvodai férőhelyet kell biztosítani.) A 
Béke téri új rész emelete már áll, a régi és új 
épületet összekapcsolták, átjárhatóvá tették. 
Jelenleg a fűtés megoldása, a vízvezetékek el-
helyezése és a villanyszerelés folyik. A Weiss 
épületben új tálaló konyhát alakítottak ki, és 
az épület régi konyháját szülői fogadószobá-
nak rendezik be.

Csepel polgármestere közjegyző előtt utalta 
át egyhavi illetményét a születése óta szívbe-
teg kislánynak. Németh Szilárd a pénzt Luca 
gyógykezelésére ajánlotta fel.

A találkozóra kerületünk egyik cukrászdájá-
ban, Luca szüleinek, nagypapájának, nagy-
mamájának és unokatestvérének jelenlétében 
került sor. Amíg felnőttek kávéztak, a gye-
rekek egy-egy nagy adag fagylaltot és finom 
süteményeket fogyasztottak. Luca végig jó-
kedvű, cserfes és nagyon eleven volt.

A 2010-ben megválasztott polgármesterek 
a ciklus végéig még irányíthatják a kerület 
életét, de június 1-jétől már nem vehetnek fel 
tiszteletdíjat, mivel a jogszabály értelmében 
összeférhetetlenné vált a polgármesterség 
és a parlamenti tisztség együttes vállalása. 
A politikus – több fideszes polgármesterrel 

együtt – ezért döntött úgy, hogy jótékony cél-
ra fordítja előző havi illetményét. 

Luca édesanyjának kezdeményezésére ta-
valy kezdtek el adományt gyűjteni egy élet-
mentő műtét miatt. A kislány hat nappal szü-
letése óta folyamatos kardiológiai kezelés 
alatt áll. A szívkamrai nyomása 6-8-szorosa 
a normális értéknek, mert a tüdejének erei 
nem képesek elég vért szállítani a parányi 
szívbe. Az elmúlt évben az Országos Kar-
diológiai Intézetben tüdőartéria rekonstruk-
ciós műtétet hajtottak végre a gyermeken. 
A közelmúltban végzett orvosi vizsgálatok 
alapján azonban, további beavatkozás szük-
séges a sikeres és teljes gyógyulás érdeké-
ben – tájékoztatta lapunkat Sári Diána, a 
kislány édesanyja. A család a pénzbeli támo-
gatást Luca gyógykezelésére és immunerősí-
tő gyógyszerek vásárlására fordítja. 

Őszre elkészül az óvoda bővítése

fotó: Szria

Lomtalanítás 
Csepelen
A lakosság minden évben igénybe veheti 
az FKF Zrt. éves, meghatározott időpont-
ban zajló, külön díjazás nélküli lomtala-
nítási szolgáltatását. Az éves lomtalanítás 
keretében lehetőség van megválni a ház-
tartásoknál keletkezett nagydarabos hul-
ladékoktól. 

Ez az alkalom idén június 29-e és július 
9-e között lesz a kerületünkben – értesült 
a Csepel.info.

Luca végleges gyógyulásra vár

fotó: Szria

fotó: Szria
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Szenteczky János ismét 
a vádlottak padjára ül 

Ésszerűen és olcsóbban: kétharmados többséggel fogadta el 
az Országgyűlés az önkormányzati rendszer módosítását

Németh Szilárd támogatta,
Szabó Szabolcs ellenezte

Szenteczky Jánosnak, a Csevak egykori ve-
zérigazgatójának tudnia kellett, hogy az ön-
kormányzati cég kötött-e szerződést és kért-e 
bérleti díjat a Csepeli Ifjúmunkás Sportegye-
sülettől (CSISE) egy Erdősor utcai ingatlan 
használatáért 2007-ben – vallotta N. Gábor 
tanú, a Csepeli Városgazda Zrt. ingatlangaz-
dálkodási osztályvezetője a kispesti járási bí-
róságon a Szenteczky János vádlott elleni per-
ben június 12-én. Szenteczky Jánost, az MSZP 
csepeli elnökét az ügyészség folytatólagosan 
elkövetett hűtlen kezeléssel vádolja.  

Noha Szenteczky János nemrég azt írta inter-
netes blogjában, hogy „emelt fővel áll a cse-
peli választók elé”, a bíróságon jószerivel vé-
gig lehajtott fejjel, alig-alig megszólalva ült a 
vádlottak padján. Ezúttal sem kívánt vallomást 
tenni, és most sem járult hozzá, hogy a tárgya-
lóteremben hang- és képfelvétel készüljön róla.  
A tényfeltáró vallomás elől való folyamatos ki-
térése ellentmond korábbi nyilatkozatának, hogy 
végre a bíróságon fejtheti ki véleményét és tisz-
tázhatja magát a szerinte alaptalan vádak alól.

Az ellene szóló vádirat lényege a követke-
ző. A csepeli önkormányzat még 1991-ben 
kötött bérleti szerződést a CSISE-vel az 
Erdősor utca 45–47. szám alatti ingatlanok 

használatára. A szerződést több alkalommal 
meghosszabbították, de 2007-ben erre már 
nem került sor. Ettől az időponttól kezdve a 
CSISE bérleti díjat sem fizetett az ingatlanok 
használatáért, de előtte is csak a szokásos bér-
leti összeg töredékét utalta át az önkormány-
zatnak. A bíróságon korábban tanúként hall-
gatták meg a CSISE elnökét, aki közölte, hogy 
2007-ben kétszer is találkozott Szenteczky 
Jánossal, a Csevak vezérigazgatójával a szer-
ződés megkötése ügyében, de végül semmi 
nem történt. Szenteczky tudta, hogy a bérle-
ményért nem fizetnek, ezzel pedig a csepeli 
adófizetőket károsítják meg, de szemet hunyt 
a törvénytelenség fölött.

N. Gábor tanú elmondta: „Szenteczkynek 
tudnia kellett, hogy a CSISE-vel kötöttek-e 
szerződést, hiszen neki volt döntési joga”. K. 
Sándor, a Csepeli Városgazda Zrt. karbantar-
tási csoportvezetője azt vallotta tanúként, hogy  
„a szerződések előkészítése a feladatai közé 
tartozott, de a CSISE-vel nem volt szerződés”. 
Ennek nem tudja az okát, de „Szenteczkynek 
joga volt magához vonnia az ügyeket”. 

A tárgyalást szeptember 24-én folytatják újabb 
tanúk meghallgatásával.

Csepel.hu

Az Országgyűlés elsöprő többséggel, 133 igen, 
53 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el az 
önkormányzati választási rendszer módosítá-
sáról szóló törvényjavaslatot. A javasolt módo-
sítások Budapestet érintik leginkább: olcsóbb, 
egyszerűbb és demokratikusabb lesz a fővá-
rosi közgyűlés az őszi önkormányzati válasz-
tás után. A döntéshozatal is hatékonyabb lesz. 
Nem élnek többé „külön életet” a főváros és  
a kerületek. Németh Szilárd országgyűlési 
képviselő elmondta: a főpolgármester, a kerü-
leti polgármesterek, így az ősszel megválasz-
tandó csepeli polgármester, és 9 kompenzációs 
listáról bekerült képviselő lesznek a közgyűlés 
tagjai, összesen 33-an. „A főpolgármestert és 
a polgármestereket most is közvetlenül, sze-
mélyükre leadott szavazatok alapján választ-
juk meg. De teljes mértékben biztosított lesz az 

arányosság is. Bevezettük – az Európai Unió-
ban már ismert és alkalmazott – kettős több-
ség elvét. A kerületek, azaz a polgármesterek 
szavazata a lakosságszámtól függően súlyo-
zott lesz” – tette hozzá a politikus. Több jogi 
természetű módosító indítvánnyal erősítet-
ték az alaptörvényi és szakmai meglapozást, 
sőt, támogatták azokat az ellenzéki módosító 
indítványokat, amelyek azt szolgálják, hogy 
könnyebb legyen elindulni az önkormányza-
ti választáson. Ilyen például a független Fo-
dor Gábor indítványa is, amely lehetővé teszi  
a többes ajánlást, mert ez szintén megkönnyí-
ti az indulást. „A visszaélés lehetősége pedig 
kizárt, mert az önkormányzati képviselőjelölt-
ként vagy polgármesterjelöltként való indulást 
nem támogatja az állam, nincs kampánytámo-
gatás” – hangsúlyozta a politikus.

Lapszél
 

Focimánia
Az a jó ebben a nyárban, hogy süt a nap, 
valamennyi zápor, zivatar is akadt, csak 
rosszabb ne legyen. Meg aztán itt a labda-
rúgó-világbajnokság. Családom nő tagjai 
nemigen örülnek persze, hogy kigúvadt 
szemekkel bámulok a képernyőre egy hó-
napig. Kérdezték is a minap, tényleg min-
den meccs fontos?

Persze hogy fontos. Ha akad egy kis hi-
deg sör, meg a haverok is átjönnek, tel-
jes a boldogság. De úgy vagyok én azzal  
a meccsnézéssel, hogy a mi kis szigetor-
szágunkból nemigen mozdulok ki, a ba-
rátaim is itt élnek, hideg sör mindenhol 
akad, szóval, nem engem fognak puccos, 
belvárosi rockkocsmákba elcitálni bra-
zil–horvátot nézni. A legutóbbi világbaj-
nokság idején nagy nehezen rászántam 
magam, hogy meglátogatok egy ilyen he-
lyet, de annyian voltak, hogy kapásból le-
öntöttek sörrel, az ilyesmit pedig nagyon 
nem szeretem. 

Szerencsére Csepelen akad egy hely, ahol 
elüldögélhetek, garantáltan nem öntenek 
le sörrel, és ami a legjobb, a haverokat 
is vihetem (vittem is eddig már több al-
kalommal). A Szent Imre téren, az ön-
kormányzat sátrában nagy képernyőn, 
válogatott focisták részvételével nagyon 
komoly szambázás zajlik, zajlott már  
a nyitómeccsen is. Nyitva tartanak min-
den nap. Bognár György, az MTK hajdani 
válogatott labdarúgója – és ajjaj, milyen 
jó labdarúgója! – mesélt, sztorizgatott,  
jó volt hallgatni, felidézni a régi szép 
időket, amikor még Csepelen is NB I-es 
meccsre jártunk. 

Azonkívül a sátorban rádöbbentem, hogy 
a politikus is ember. És ez jól van így. 
Egyik alpolgármesterünkről például ki-
derült, hogy egészen jól ért a futballhoz, 
meg az is jólesett, hogy nem hajtott el, 
amikor felhívtam a figyelmét néhány 
lakókörnyezeti problémára. De felbuk-
kannak ott ilyen, olyan vagy másféle 
gondolkodású emberek is, még jó, hiszen 
a futball összeköt, nem szétválaszt ben-
nünket.

Érdemes kinézni, komolyan mondom.

(korponai)
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Jelentős mértékben, éves szinten 64 szá-
zalékkal csökkentek az önkormányzat és 
a hozzá tartozó intézmények telefonkölt-
ségei, miután az új önkormányzat 2010-
ben jócskán leszorította az árakat egy 
új közbeszerzési pályázaton. Összegsze-
rűen számolva évente csaknem 42 millió 
forint megtakarítást értek el a távközlési 
szolgáltatások terén.  

Borbély Lénárd alpolgármester emlékeztetett: 
már 2006-ban, a pénzügyi bizottság elnöke-
ként kezdeményezte, hogy az önkormányzat 
egy új közbeszerzés kiírásával csökkentse az 
általa igénybe vett távközlési szolgáltatások 
tetemes díjait. Abban az időben a telefoná-
lás percdíja 60 forint volt, ráadásul kétperces 
számlázást alkalmaztak a távközlési szolgál-
tatók. Az önkormányzat számára ez rend-

kívül előnytelen volt, de az akkori ellenzék 
hiába szorgalmazta egy új közbeszerzési el-
járás kiírását. A kezdeményezés a szocialista 
vezetésű hivatal ellenállásába ütközött, végül 
tehát nem sikerült új, lényegesen előnyösebb 
szerződéseket kötni a szolgáltatókkal. 

Az új önkormányzat egyik első dolga volt, 
hogy 2010-ben átvilágították a hivatal és in-
tézményei által használt távközlési szolgál-
tatásokat és azok díjait. Arra jutottak, hogy 
egy új közbeszerzési eljárás után előnyösebb 
szerződések köthetők. Ennek eredményekép-
pen érték el a tetemes, éves szinten 64 szá-
zalékos megtakarítást, ami összegszerűen 41 
millió 790 ezer forintot jelent. A közeljövőben 
ráadásul további spórolások várhatóak a táv-
közlési szolgáltatások terén. 

cs. a. 

A tavalyi évhez hasonlóan idén nyáron 
is háromszáz szociálisan rászoruló gyer-
mek juthat napi egyszeri meleg ételhez. 

A kerület önkormányzata az Emberi Erő-
források Minisztériumának pályázatán 
300 főre nyerte el a támogatást, így a 

szociálisan legrászorultabb gyerekeknek 
és szüleiknek tudnak ingyenes nyári ét-
kezést biztosítani. 

„Minden évben törekszünk arra, hogy minél 
több gyerek jusson meleg ételhez. Az elmúlt 
évben 256 főre nyertünk támogatást, mostani 
pályázatunk azonban háromszáz gyerek me-
leg étel ellátását biztosítja. Önkormányzatunk 
mindent megtesz azért, hogy Csepelen egyet-
len gyerek se éhezzen” – tájékoztatta lapunkat 
Morovik Attila alpolgármester. 

A nyári gyermekétkeztetést azok a családok 
kapják, akik rendszeres gyermekvédelmi tá-
mogatásban részesülnek. A jogosultak körét 
– a Családtámogatási Iroda adatszolgáltatá-
sa alapján – a Gyermekjóléti Központ mun-
katársai állapították meg. A nyári szünidő 
első napjától (június 16.) annak utolsó napjáig 
(augusztus 29.), minden munkanapon a Hu-
mán Szolgáltatások Igazgatósága munkatár-
sainak segítségével kaphatják meg a gyerekek  
a melegíthető ételt. 

fotó: pixabay

Évi 42 millió forintot takarítanak meg az önkormányzat és intézményeinek telefonszámláján

Lefaragták a távközlési költségeket

Szabó Szabolcs fogadóórái
Csepel-Soroksár országgyűlési képviselője, dr. Szabó Szabolcs a következő 
szerdai napokon tartja fogadóóráit a csepeli Együtt irodában (II. Rákóczi Fe-
renc út 155.): július 9., augusztus 13., szeptember 10., október 8., november 
12., december 10. 
A képviselő 15 és 18 óra között várja a lakosokat. 

Ingyenes jogsegély: 
nyári időpontok
Felkainé dr. Klinghammer Júlia ingyenes jogtanácsadásá-
nak nyári időpontjai a következők: június 25-e, augusz-
tus 27-e, 16.30-tól. Bejelentkezés: 427-6124.

Nyári gyermekétkeztetés a rászorulóknak
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Ez év áprilisától 4D ultrahang készülékkel vizs-
gálják a kismamákat a Tóth Ilona Egészségügyi 
Szolgálat nőgyógyászati részlegén. A babamozi 
rögzítésére alkalmas nyolcmillió forint értékű 
berendezést 2013 decemberében a csepeli ön-
kormányzat adományozta az intézménynek. Az 
egészségügy korszerűsítését szolgáló beruhá-
zást a régi készülék meghibásodása indokolta. 

A négydimenziós (4D) ultrahang – dr. Belics 
Zorán szülés-nőgyógyász osztályvezető főor-
vos tájékoztatása szerint – abban különbözik  
a hagyományos, kétdimenziós (2D) és a há-
romdimenziós (3D) ultrahangtól, hogy míg a 
2D vizsgálatok síkmetszeti képeket mutatnak, 
addig a 3D ultrahangtechnika esetében síkok 
sorozatát dolgozza fel a készülék, és ebből al-
kot egy háromdimenziós térben elhelyezett ké-
pet. A 3D ultrahangkészüléknek a test felszíne 
(pl. a magzat arca) úgy jelenik meg, mintha 
egy fényforrás világítaná meg, és inkább fény-
képre hasonlít. A négydimenziós ultrahangnál 
mindezt mozgásban láthatjuk, valósághű képet 
ad, jól felismerhető a leendő újszülött arca. 

A babamozi rögzítésére alkalmas berendezés-
sel évente mintegy harmincezer pácienst vizs-
gálnak a rendelőben. A tapasztalatok szerint  
a leendő szülők leginkább két részletre kíván-
csiak: a magzat nemére és arcának látványá-
ra. A magzat nemének biztos meghatározása  

a várandósság 15. hététől lehetséges. A leg-
alkalmasabb időszak a várandósság 24. és 
32. hete közé esik. Ilyenkor a legmegfelelőbb  
a magzatvíz mennyisége, a magzat méretei és 
szöveteinek ultrahangos „keménysége”.

Az analízist dévédére rögzítik,  melynek kép-
anyaga  számítógépen nézhető meg, de kérésre 
fotót is készítenek. 

További információ és bejelentkezés: 
427-5100/175-ös mellék; 427-5175

(A modern készülék gyógyászati felhasználá-
sáról következő számunkban olvashatnak.)

aktuális

A szülők leggyakrabban a magzat nemére és arcára kíváncsiak

4D ultrahang kismamáknakÉvzárók és 
ballagások
Hivatalosan is véget ért a 2013/14-es tanév 
június 13-án. Elbúcsúztak az általános isko-
lából a végzős diákok, akik ősztől már másik 
tanintézetben folytatják a tanulmányaikat. 
A kerületben mintegy hatszáz nyolcadikos 
tanuló ballagott el. A búcsúzó ünnepségen a 
diákok a zászlóvivőt követve vonultak végig 
a folyosókon, utoljára még a csengőszó is 
megszólalt számukra. A vállukon függő kis 
tarisznyába hagyományosan pogácsa, só, 
föld, aprópénz és az iskola fényképe került. 
A mintegy két és fél hónapos nyári vakáció 
az évzárókkal, a bizonyítványosztással vette 
végérvényesen kezdetét.
 
A következő tanév szeptember 1-jén, hét-
főn kezdődik.

 
HIDEG SÖR, FORRÓ HANGULAT,

GÓLTOTÓ, ÉRTÉKES NYEREMÉNYEK,
BESZÉLGETÉS EGYKORI

VÁLOGATOTT LABDARÚGÓKKAL,
NÉPSZERŰ MŰVÉSZEKKEL!

 

Kövesse figyelemmel
a világbajnokság mérkőzéseit

a csepeli önkormányzat sátrában!

fotó: Szria
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2011-ben a Csepeli Strandfürdő a Tuda-
tos Vásárlók Egyesületének tesztjén a 
legjobb strandnak bizonyult. De vajon 
így van ez most is? A szezon kezdetén 
górcső alá vettük a Csepeli Strandfürdőt: 
valóban felhőtlen perceket tölthetünk-e  
a Hollandi úton?

Takács Ágnes és lánya, Bödecs Szonja béké-
sen napoznak egy méretes fa árnyékába terített 
pléden. „Már 18 éve járunk ide” – kezdi Szon-
ja, mikor a strandról kérdezzük. Tapasztalatai 

egybevágnak az általunk is tapasztaltakkal: a 
környezet fantasztikus, hiszen a pancsoláshoz 
a hátteret a Kis-Duna adja, de a kerítésen belül 
is szépen rendben tartott gyep, ősfák várják a 
látogatókat. „Baráti árakon jutunk magas mi-
nőséghez. Kispestről járunk ide, és bár néha 
a pesterzsébeti strandra is kimegyünk, az drá-
gább és kisebb is”. Szonját megerősíti édesanyja 
és kiemeli: a parkolással nincsenek problémák, 
sok szemetes van és a víz is tiszta. Mindketten  
a nyugalmat hangsúlyozzák, ahogyan a har-
mincéves Zsófi is, aki hétéves Panna lányával 

élvezi az első igazi nyári napok egyikét. „Pan-
na heti 2-3 alkalommal jön, de együtt is stran-
dolunk nyáron hetente legalább egyszer, főleg 
hétköznap” – mondja Zsófi. Szerinte a csepeli 
strand nagy előnye, hogy többféle, különböző 
méretű és hőmérsékletű medence, gyógyme-
dence, valamint csúszda is van, az árakban 
azonban ez nem jelentkezik. Abban a legtöbb 
megkérdezett egyetértett, hogy a büfére nem 
lehet panasz: az itteni palacsinta híre már a ke-
rületen kívülre is eljutott. A büfénél kialakított 
pihenőhelyen virágözön várja a strandolókat. 

Új játékok, 
új élmények
Június 21-étől tovább bővül az élménykínálat 
a Csepeli Strandon. A Csepeli Városgazda 
Zrt. munkatársai új játékokat helyeznek el: a 
gyerekmedencébe béka-csúszda, az élmény-
medence partjára vízköpő virágok érkeznek 
és kialakítanak egy úgynevezett vízi ös-
vényt, amelyen az élménymedence két part-
ja között kifeszített kötélpáron lehet átkelni 
egyik partról a másikra, a víz felületén futó 
kötél korongjain lépkedve, felül kapaszkod-
va. Az új játékok mellett természetesen a há-
rom nagy „öreg”: a két gyors és a kanyargós 
csúszda is várja a strandolókat.

Többféle medence, szauna, napágyak – Ingyenes parkolás, őrzött kerékpártároló

Egyedülálló sikertörténet a strandfürdő

fotó: Szria
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A strand megközelítése egyszerű: a 71-es 
busz Strandfürdő megállója csak pár mé-
terre van a bejárattól. Tavaly különjáratot 
indított ide a Budapesti Közlekedési Zrt.: 
a 171-es busz a Szent Imre tér és a Sorok-
sári rév között közlekedik május 1-jétől 

augusztus 31-éig. Az autóval érkezőket 
ingyenes parkoló várja, ahol két helyet a 
mozgáskorlátozott látogatóknak tartanak 
fenn. A kerékpárosok is nyugodtak lehet-
nek: a strand biciklitárolóját őrzik, így egy 
pillanatra sem kell a pihenés ideje alatt  

a bringára gondolni. A strandon lehetőség 
van széf és napágy bérlésére, valamint sza-
una igénybevételére is. Utóbbi 250 forintba 
kerül, padkendőt biztosítanak.

A strandon két kassza – kánikulában három –
üzemel, a főpénztárban készpénzzel és bank-
kártyával, illetve SZÉP Kártyával, a másik 
kasszában csak készpénzzel fizethetünk.

Az egyetlen kritika, ami felmerült, az a wifi 
hiánya, azonban ahogyan Bödecs Szonja meg-
fogalmazta „ide talán kár is lenne, mert annyi 
minden jobb van itt, mint az internet.”

- angel -

Belépőárak, 2014 nyár
Családi belépő – 
2 felnőtt + 2 gyermek:  4500 Ft
Családi belépő – 
1 felnőtt + 4 gyermek: 5000 Ft
Felnőtt belépő hétköznap: 1800 Ft
Felnőtt belépő hétvégén: 2000 Ft
Felnőtt úszójegy 6–8 óra 
és 18–20 óra között    1200 Ft
Nyugdíjas, diák 
(nappali tagozat) hétköznap 1500 Ft
Nyugdíjas, diák 
(nappali tagozat) hétvégén 1800 Ft
Nyugdíjas, diák 
(nappali tagozat) úszójegy 
6–8 óra és 18–20 óra között 1000 Ft
Gyermekjegy 3 éves kortól 
6 éves korig hétköznap    800 Ft
Gyermekjegy 3 éves kortól 
6 éves korig hétvégén       900 Ft

Tíz alkalomra szóló bérletek is válthatók 
kedvezményes áron.

Nyitva tartás: hétfő–vasárnap: 6–20

Pénztár: hétfő–vasárnap: 6–18

A jegyek és bérletek is megvásárolhatók 
elővételben. A jegyek 90 napig érvényesek.

A Csepeli Strand ma már egész évben a lá-
togatók rendelkezésére áll. A fedett meden-
ce – az első Csepeli Konzultáción a kerületi 
lakosok elsöprő többsége a sátorponyvás 
megoldásra szavazott –, a szauna a téli hóna-
pokban is várták, várják a csepelieket. 

Azt, hogy milyen további fejlesztések, újí-
tások várhatók a strandon Németh Szilárd 
polgármestertől tudtuk meg. Elmondta: a fő 
cél, hogy a fürdő elsősorban a csepelieknek 
nyújtson kellemes kikapcsolódást, tiszta, 
szép környezetben. „A terveink között szere-

pel, hogy – a fővárossal közösen – bővítjük 
a parkolót, természetesen nem a zöld terület 
rovására, hiszen a faültetés is folyamatosan 
zajlik. Nyugdíjas látogatóink kérését meg-
hallgatva, a téli szezonra elkészül az a fedett 
folyosó, ami összeköti majd az öltözőket a 
meleg vizes medencével” – hangsúlyozta a 
polgármester, aki a termálvíz kapcsán azt is 
hozzáteszi: minősíttetni szeretnék a csepeli 
strand meleg vizét. Egy ilyen a szakmai ál-
lásfoglalás azt mondja ki, hogy az adott víz 
milyen gyógyhatásokkal rendelkezik, alkal-
mas-e fogyasztásra is. Jó hír, hogy – a tavaly 

nyárhoz hasonlóan – idén is lesznek olyan 
napok, amikor a gyerekek, illetve a nyug-
díjasok ingyenesen mehetnek be a strandra, 
sőt, idén a családoknak is készülnek kedvez-
ményes akcióval. 

„A Csepeli Strand – mely a főváros legol-
csóbb és legtisztább strandja - fejlesztése 
összekapcsolódik a Kis-Duna part szépíté-
sének programjával: a cél, hogy olyan te-
rülete legyen ez Csepelnek, ahol garantált 
a kikapcsolódás, a pihenés, a nyugalom” – 
tette hozzá Németh Szilárd. 

Bővített parkoló, fedett folyosó, ingyenes napok

Szezonnyitó színes programokkal 
Szezonnyitó programokkal várja a strand a látogatókat június 21-én, szombaton 10 és 18 
óra között. Lesznek vízi akadálypályák,  ugrálóvár, lovaglás, arcfestés, gyermek és felnőtt 
ügyességi játékok és további izgalmas programok. A jegyárak ezen a napon is változatla-
nok, a szolgáltatások ingyenesen igénybe vehetők.
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„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, 
hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás 
iránti étvágyunkat, hogy megtanítson ben-
nünket a jól végzett munka örömére és az al-
kotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, 
amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni 
azt, amit szeretünk csinálni” – Szent-Györgyi 
Albert gondolataival köszöntötte a kerületi 
tanulmányi versenyek díjátadó ünnepségének 
résztvevőit a Nagy Imre ÁMK színháztermé-
ben Bárány Jánosné, a Pesterzsébeti Pedagógia 
Intézet (PPI) alsó tagozatos szaktanácsadója. 
Az alsó tagozatos diákok közül a legjobbak,  
a legeredményesebbek vették át méltó jutal-
mukat kiemelkedő teljesítményükért. 

A közelmúltban 220 tanuló mérte össze tudá-
sát, matematikában, szövegértésben, helyes-
írásban és a Mi micsoda elnevezésű levelezős 
csapatversenyben. 

Az önkormányzat ajándékát (strandbelépő-
ket) Morovik Attila alpolgármester adta át, 
a jutalomkönyveket Tóth János tankerületi 
igazgató osztotta ki, az okleveleket Bondor 
Máriától, a PPI intézményvezetőjétől vették 
át a díjazottak. 

Csepeli iskolájuk jó hírét vitték tovább a bu-
dapesti versenyeken sikeresen szerepelt ta-
nulók, akik elismerő okleveleket is kaptak.  
A fővárosi Montágh Imre Szépolvasó verse-
nyen II. helyezést ért el Tar Krisztina, a Má-
tyás Király Általános Iskola tanulója. A Mi 
micsoda csapatverseny budapesti döntőjében a 
Heuréka csapat II. helyezett lett a Mátyás is-
kola negyedik osztályosainak Kulimák Panna, 
Árvai Péter, Wéber Csenge és Gál Benedek 
részvételével. A fővárosi helyesíró versenyen 
első helyezést ért el Keserű Rebeka Dóra,  
a Kölcsey Ferenc Általános Iskola tanulója.

Német
vendégek 
az óvodában
A müncheni Katolikus Alapítványi Főiskola 
25 hallgatója és két tanáruk látogatott el nem-
régiben a csepeli Népművészeti-Kézműves és 
Szivárvány Óvodákba. Pomothy Györgyné, az 
óvoda vezetője juttatta el szerkesztőségünkbe 
a német vendégek levelét, melyben – többek 
között – a következőket írják: 

„Az intézmény vezetése és néhány óvodapeda-
gógus lehetővé tette számunkra, hogy részlete-
sen betekinthessünk az óvoda életébe, meglá-
togathassuk a csoportokat. Hallgatóinkra mély 

benyomást tettek a látottak: a kézműves-fog-
lalkozások, a szervezett játékok, a zenei foglal-
kozások. Ez utóbbi megerősítette bennünk azt, 
hogy Németországban is újra nagyobb figyel-
met kell szentelni ennek a képzési területnek. 
Nagyon hasznos volt a látogatás Csepelen, sok 
érdekes tapasztalatot szereztünk.”

fo
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Egy édes-
anya levele
Nemrégiben levél érkezett a polgármeste-
ri hivatalba, melyet egy csepeli édesanya 
írt: megköszönte a 24 órás központ ügye-
let gyors, életmentő segítségét. A történet 
röviden: az ötéves kisfiúnak komoly aller-
giás rohama volt, pillanatok alatt feldagadt 
az arca és fulladni kezdett. „Már semmit 
se tudtam tenni, csak önkívületi állapot-
ban hívni a mentőket! Az OMSZ kiérke-
zése előtt néhány perccel megérkezett a 
csepeli ügyelet autója, és profi módon, 
ugyanakkor hihetetlen emberséggel tették 
a dolgukat! Nagyon hálás vagyok, hogy  
a 24 órás ügyelet ekkora biztonságot ad  
a csepeli lakóknak. Ha ők nem jönnek ilyen 
hihetetlen gyorsasággal, a legrosszabb is 
bekövetkezhetett volna. Nagyon szépen kö-
szönöm az összes ott dolgozónak és Varga 
Vandának, aki azonnal küldte az autót! Kö-
szönöm Önöknek is, hogy a kerület egész-
ségügyi szempontból ilyen komoly válto-
zásokon ment át az utóbbi időben” – írta 
Barna Mónika, a kisfiú édesanyja. 

Életveszélyes roham
Az allergiás roham a szervezet olyan ösz-
szetett működési zavara, amely egyszerre 
okozhat több területen is összeomlást, így 
válhat pillanatok alatt halálos veszedelem-
mé. Az életet veszélyeztető folyamat sok-
szor egy hagyományos allergiás reakcióval 
indul, ám a szervezet képtelen megküzdeni 
a betolakodónak vélt idegen anyaggal por, 
pollen, stb. –, így extrém reakciók alakul-
nak ki: az erek kitágulnak, a vér a szöve-
tekbe áramlik, másodpercek alatt lezuhan  
a vérnyomás és szívritmuszavarok alakul-
nak ki. Ez a jelenség leggyakrabban gyógy-
szerek, rovarcsípések vagy ételek (jellem-
zően mogyoró, dió, hal, kagyló, esetleg 
hüvelyesfélék, tej és tojás) hatására alakul 
ki. A pontos kiváltó ok tisztázásához aller-
giavizsgálatra van szükség, ami a várható 
súlyos reakciók miatt minden esetben el-
lenőrzött orvosi keretek közt zajlik.

Tudáspróbák legjobbjait 
jutalmazták

fotó: Szria

fotó: pixabay
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Az Eötvös József Általános Iskola hetedike-
sei május közepén Kalotaszegen jártak a Ha-
tártalanul program keretében. A négynapos 
kiránduláson 48 diák vett részt 5 tanár kísé-
retében. A gyerekek fejenként 29 900 forint 
támogatást kaptak az Emberi Erőforrások 
Minisztériumától. Az utazást komoly felké-
szülés előzte meg, mely során a diákok anya-
got gyűjtöttek, projekteket készítettek.

Lehetőségünk nyílt részt venni a magyar-
lakta területeket látogató Johannita Segítő 
Szolgálat munkájában, adományukat elvinni. 
A rendkívül színes és tartalmas programunk 
során bejártuk Kalotaszeg nevezetességeit. 
A szállásunk Kalotaszentkirályon volt, ahol 
a kinti diákok fogadtak minket. Délután egy 
közös focimeccs, este népviseleti bemutató-
val egybekötött táncház volt, másnap kenyér-
sütés, lovas kocsikázás. Kinntartózkodásunk 

alatt éppen Kalotaszentkirályon forgatott  
a Duna tévé, a forgatócsoportjuk egy teljes 
napon végigkísért minket. A rövidfilm vetíté-
se június végén várható a Duna Televízióban.

Rengeteg élménnyel gazdagodva értünk 
haza. Még hatalmas munka áll előttünk: fel-
dolgozni az élményeket, rendezni az útinap-
lókat, népdalgyűjteményt  készíteni.

oktatás

Jubileumi hangversennyel ünnepelte az Eöt-
vös József Általános Iskola zenei tagozata 
fennállásának 25. évfordulóját. A Királyer-
dei Művelődési Házban rendezett ünnepséget 
Morovik Attila alpolgármester Kodály Zoltán 
örökérvényű gondolatával – „Legyen a zene 
mindenkié” – nyitotta meg. 

„A zene nemcsak a lélek beszéde, de vigasz, 
biztatás, beszélgetőpartner is minden élethely-
zetben. Képes arra, hogy mindenki számára 

érthető nyelven üzenjen, legyen az komolyzene, 
népzene, pop-rock vagy jazz. Felidéz egy pil-
lanatot, egy élményt, olyan emlékeket, melyek 
az életünk egy meghatározott momentumaihoz 
köthetők” – hangsúlyozta az alpolgármester. 

Kórusok és szólisták számtalan fellépése, 
a kerületi énekversenyeken a tanulók nívós 
szereplései népszerűsítik a tanintézményt, az 
iskola falain megszámlálhatatlan oklevél jel-
zi a megtett utat. 

A zenei tagozat elindítója Rózsásné Dömsö-
di Anna (Nusi néni) volt. Tőle tanulták meg 
a diákok a közös éneklés élményét és vitték 
tovább a zene szeretetét. A régi növendékek  
a tagozatalapító vezényletével álltak össze 
újra a színpadon és énekszóval, muzsikával 
idézték fel az elmúlt éveket. 

A rendezvény az Eötvös iskolában folytató-
dott, ahol régi relikviákból, tablókból, okle-
velekből, nosztalgikus fotókból és a gyerekek 
egyéb alkotásaiból nyílt kiállítás. 

Jelenleg az iskola 25 éves zenei tagozatán 
mintegy 250 gyerek tanul – tájékoztatott Haj-
duk Katalin intézményvezető. Kérdésünkre 
válaszolva elmondta: idén is túljelentkezés 
volt a zenei osztályba. „A szeptemberben 
induló osztályban 29-en kezdhetik meg ze-
nei tanulmányaikat. Elsőtől a nyolcadikig 
a furulya a kötelező alaphangszer, utána  
a második évtől mindenki szabadon választ-
hat hegedűt, zongorát, trombitát, fuvolát, hár-
fát vagy harsonát. A most ballagásra készülő 
nyolcadikosok közül ketten tanulnak tovább 
konzervatóriumban. Tanulóink kilencven 
százalékban nem zenei területen haladnak 
tovább, viszont sokan úgy térnek vissza hoz-
zánk, hogy milyen jó volt itt énekelni tanulni, 
hangszeren játszani. Erről régi növendékeink 
tollából visszaemlékezések olvashatók a nem-
rég indított Facebook-oldalunkon” – tette 
hozzá az intézményvezető. 

Antal Zsuzsa

fotó: Szria

Határtalan iskolaprogram Kalotaszegen

25 éves az Eötvös iskola zenei tagozata
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A Szent Imre téren, valamint Csillagtele-
pen, a Szabadság utca egyik parkjában 
folytatták az öt évvel ezelőtt történt csepe-
li kettős gyilkosság eseményeit feldolgozó 
dokumentumfilm forgatását június 4-én. 

2009. január 7-én, a tragédia napján a későb-
bi áldozat, Takács József intézményvezető  
a polgármesteri hivatalban kereste fel az ak-
kori polgármestert és alpolgármestert, majd 
a rendőrségre igyekezett azzal a szándékkal, 
hogy feljelentést tegyen a sikkasztásba kevere-
dett Deme Gábor iskolaigazgató ellen. 

A forgatócsoport a polgármesteri hivatal épü-
lete előtt vette fel azokat a jeleneteket, amelyek 
bemutatják, hogy Takács József a feljelentést 
tartalmazó dokumentumokkal belépett az in-
tézménybe, majd magára hagyottan, kétségek 
közepette távozott onnan. Útja a csepeli rend-
őrségre vezetett, ahol csaknem másfél órát töl-

tött, de valamilyen ok miatt mégsem tett felje-
lentést. A rendőrség épületéből kilépve tovább 
fokozódott a tanácstalansága. 

Csillagtelepen, a Szabadság utca egyik park-
jában azt a jelenetsort vették fel, hogy Papp 
László, a gyilkosság másik áldozata felsza-
badultan gitározik barátai között és verseit 
mondja el egy lánytársaságnak. Papp László  
a Szabadság utca egyik lakásában lakott, s 
nyaranta gyakran ült ki a parkba barátaival.  

A film várhatóan a jövő év elején készül el. 

Lászlóné Balázsovits Magdolna, a Csepeli 
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
március 15-e óta Csepel Díszpolgára. Az ő 
nevéhez fűződik a német nemzetiségi ok-
tatás megszervezése óvodában és iskolá-
ban, évek óta a csepeli német nemzetiségi 
gyermek és ifjúsági táncegyüttesek veze-
tője, koreográfusa. A tánccal való minden-
napos kapcsolatát csak harmadik gyerme-
kének születése idejére függesztette fel, de 
azóta szinte állandóan „mozgásban van”. 

„Ötéves koromtól művészi tornát – ezt ma rit-
mikus sportgimnasztikának hívják – és klasz-
szikus balettet tanultam a Csepeli Munkásott-
honban Sándori Antóniánál, Toncsi néninél. 
14 éves koromig leigazolt versenyző voltam 
a Csepel SC-ben. Ezután a Soroksári Német 
Nemzetiségi Táncegyüttes tagja lettem, ahol  
a német nemzetiségi és magyar néptánc ha-
gyományokat tanultam Manninger Miklóstól. 
A torna és a tánc kicsi koromtól az életem ré-
szévé vált” – meséli a kezdetekről. Majd foly-

tatja: „A tánc szeretete a családi vonás, hiszen 
a férjemmel egy tánccsoportban táncoltunk, 
ott ismerkedtünk össze. Az önkormányzati 
munka a harmadik gyermekünk megszületé-
se után néhány évvel kezdődött. A család és 
a férjem kezdetektől támogatta a tánccso-
portokban és az önkormányzatban végzett 
munkámat. Sok segítséget kaptam a Csepeli 
Svábok Szabad Kulturális Egyesületétől – ki-
emelten a Kaltenecker családtól –, akiknek 
köszönhető a német önkormányzat és a kultu-
rális csoportok megalakulása. A Csepeli Né-
met Kisebbségi Önkormányzat tagjaitól is sok 
támogatást kaptam, hiszen lassan húsz éve 
együtt dolgozunk. Középső és legkisebb gyer-
mekünk a tánccsoport aktív tagja, két unokám 
a legutóbbi időkig a gyermekcsoport tagjai 
voltak” – mondja.

Balázsovits Magdi az 1970-es évek köze-
pétől táncol a Soroksári Német nemzetiségi 
táncegyüttesben, és több éve Csepelen vezeti  
a német nemzetiségi gyermek és ifjúsági tánc-
csapatot. Ahogy mondja, szép sikereket, sok 
külföldi utazást köszönhet a táncnak. Jártak 
már Erdélyben, Ausztriában, Németországban, 
Olaszországban, Franciaországban, Spanyol-
országban, Portugáliában, Lengyelországban, 
Litvániában, Szlovéniában. És természetesen 
számos csepeli rendezvényen is megmutatják 
tudásukat.

antal 

Dokumentumfilm-forgatás 
a Szent Imre téren

Néptánc és önkormányzati munka

Lászlóné Balázsovits Magdolna tanítványaival a német nemzetiségi táncgálán

fotó: Szria

fotó: Szria
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RÚZSA MAGDolnA 
ÉlŐ KonCERT

CSEpEl nApjA
július 18-án, 20 órakor a Szent Imre téren

Mindenkit szeretettel várunk!
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Egyházi élet
Kisimított redők
A paplak kapubejárója összetöredezett.  
A garázshoz vezető, valamikor sima 
aszfaltot föltörte a gyom. Évek óta csak 
botladoztunk benne. A Penta Kft. a múlt 
héten új burkolattal látta el a kapubejárót. 
Ajándékba. Nemcsak az utat simították 
ki, hanem a lelkünket is. Mármint a gyü-
lekezetét. A magunk erejéből ugyanis so-
sem tudtuk volna mindezt megvalósítani. 

Az önzetlenség sok mindent kisimít. Ar-
cunkon is kevesebb ránc lenne, ha több 
jósággal találkoznánk a hétköznapokban. 

Ma – úgy mondják – mindenért fizetni 
kell. Igaz lehet. Törvények és jogszabá-
lyok rengetegében keressük az emberség 
maradványait. Alig találjuk. Egyre gyű-
röttebbek vagyunk. Az igazságszolgál-
tatásban nincs pardon. Legalábbis azok-
nak, akik nem tudnak drága ügyvédet 
fogadni. Ha beteg valaki, fizetnie kell, 
hogy megfelelő ellátást kapjon. Gyerme-
keink művelődésben, sportban, tanulás-
ban pénz híján lemaradnak. 

Nemzetünk minősítő mutatója a vásárló-
erő. Ez a jövő záloga. Tényleg ez? De ki si-
mítja el a redőket, ráncokat? Maradt-e még 
közvetlenség, segítőkészség, önzetlenség 
nagyképűen polgárosodó hazánkban? 

Sokszor hallottam az utóbbi években: Nem 
segíthetek! Kötnek a szabályok! És a sze-
retet? Régen egy-egy gyári brigád ingyen 
karbantartotta az iskolát, óvodát. Most egy 
gombostűről is számlát kell kiállítani. 

Nemrég lakógyűlésen voltam. A lakás-
szövetkezet elnöke azt mondta: Nem kell, 
hogy szeressük, csak tartsuk tiszteletben 
egymást. Nem értek egyet. Kell, hogy 
szeressük egymást. E nélkül az egész élet 
fabatkát sem ér. 

A szeretet – így mondja a Biblia – sok vét-
ket elfedez. A nagy átvilágítások és lelep-
lezések korában ez valahogy elsikkadt. 
Csak a jóság késztet jóságra. Készítsétek 
az Úrnak útját! – mondja Ézsaiás. Nálunk 
az udvaron az Úrnak útja készült, mert 
az építők gazdag adománya bennünket is 
önfeledt, önzetlen jóságra kötelezett. 

Zólyomi Mátyás, 
evangélikus lelkész      

A Csepel Galéria ad otthont Balogh Gyula 
festőművész kiállításának. A festészet kedve-
lőinek talán nem kell bemutatni a Monoron 
élő Balogh Gyulát, hiszen megannyi kiállítá-
son varázsolta már el a látogatókat és – mint 
művészeti díjainak a száma mutatja –, a szak-
mát is. A festőművész képei a környezetünket 
ábrázolják szinte fényképszerűen. „A fest-
mény abban különbözik a fotótól, hogy nem 
egy az egyben képezi le a valóságot, hiszen a 
festő a maga szempontjából értelmezi a lát-
ványt és bizonyos részleteket kiemel. A port-
réfestésnél kapcsolatban vagyok az alannyal, 
a képen a karakterét hangsúlyozom, reagálok 
a kisugárzására, de a tájképnél is az előbbi 
szempont érvényesül.  Szeretek kijárni a hely-
színekre, mert nem fotóról, és nem emlékezet-
ből dolgozom” – mondta a művész. 

A kiállítás június 27-éig, hétfőtől csütör-
tökig kilenc és tizenhat óra, míg pénteken 
kilenc és tizennégy óra között látogatható a 
Csepel Galériában (Csete B. u. 15.) .

- c - 

Ha a Nagy Imre ÁMK környékén nem lehet parkolni, az biztos jele annak, hogy az intéz-
ményben olyan rendezvény van, amire nem csak a szülők, de a csepeli lakosok is kíváncsi-
ak. Legutóbb a tornacsarnokban adtak gálaműsort az iskola diákjai. Tóth János tankerületi 
igazgatót beszédében először az ÁMK harmincéves múltjára emlékezett, majd így folytat-
ta: „A mai gálaműsor is példa arra, hogy csak akkor lehet sikeres egy nevelési folyamat, 
ha az együttműködésbe minél többen bekapcsolódnak. Mint jelen esetben is: az iskola,  
a művészeti iskola, a közművelődés, a szülők, a gyerekek és a pedagógusok közös munká-
ját láthatjuk. Boldog születésnapot kívánok!”

Balogh Gyula festményei 
a Csepel Galériában

Boldog születésnapot!

fotó: Halászi Vilmos
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Sikert sikerre 
rajzolnak
A csepeli Berkenye Egyesület kis tagjai ismét 
ceruzát ragadtak, és újabb sikerrel örvendez-
tették meg a felkészítőiket, szüleiket. A Me-
zőgazdasági Múzeumban június 7-e és 9-e 
között rendezett Miénk a vár! című program 
rajzversenyén – a nyolc éven felüliek kategó-
riájában – Tekeres Judit és Szilvásy Deniz is 
a legjobbnak bizonyult: kedvenc szabadidős 
elfoglaltságukat rajzolták le. 

A Hajógyári-sziget Gyermeksziget nevű prog-
ramján is díjazták a csepelieket: Kiss Fruzsi-
na, Tekeres Judit, Szilvásy Deniz, Vaslabán 
Anita, Hájas Balázs és Molnár Eugénia rajzai 
kiállításon tekinthetők meg ebben a hónapban.

 

Táncoltak, énekeltek, zenéltek, csopor-
tos előadást mutattak be csepeli fiatalok 
és egészen kicsik azon a gálaműsoron, 
melyet a Csepeli Munkásotthonban ren-
deztek június 6-án. Az előadáson a Csepel 
Kapuja szociális célú városrehabilitációs 
program három művészeti csoportja, va-
lamint a Munkásotthon táncegyüttesei, 
balettiskolája, gyermekcsoportjai léptek 
fel. A tartalmas és színes programra több 
százan voltak kíváncsiak.

A Csepel Kapuja projekt keretén belül 2012 
februárjától támogatás jutott három amatőr 
művészeti csoport létrehozására és működte-
tésre, melynek köszönhetően csepeli diákok 
ingyenes művészeti foglalkozásokon vehettek 
részt a Munkásotthonban. A gálaműsorban 
fellépő fiatalok harmadik alkalommal mutat-
hatták be tudásukat, amire az utóbbi években 
tettek szert. A Csepeli Munkásotthon Alapít-
vány vállalta, hogy a projekt zárását követően 
egy művészeti csoportot tovább működtet a te-
hetségek gondozására.
A gálán a Csepel Kapuja program három 
művészeti csoportja lépett fel: a moderntánc- 
együttes, a zenekar és a Csepeli Szirmok 
Művészeti Csoport. Az utóbbi csapat hat tag-

ból áll; énekeltek, hegedültek és fuvoláztak. 
Kállai József és Farkas Zsolt, a csoport veze-
tői elmondták: két és fél évvel ezelőtt csepeli 
iskolákból válogatták ki azokat a cigányzenét 
kedvelő diákokat, akik nyitottak a közös ze-
nélésre, éneklésre. Tehetséges gyerekeket ta-

láltak, akik örömüket lelik a közös fellépések-
ben. Szeretnék, ha a projekt végeztével tovább 
folytathatnák a művészeti tevékenységüket.  
Ennek érdekében pályázatokat nyújtanak be, 
hogy ne vesszenek el a tehetséges kamaszok.

Cs. A.

Fiatalok gálaműsora a Munkásotthonban

Felvételi a Csetében
Közgazdasági alapképzésben felveszünk 
8. osztályt végzett tanulókat nappali tago-
zatra. Érettségi vizsga után OKJ-s emelt 
szintű pénzügyi termékértékesítő szakmát 
szerezhetnek a diákok.

Esti tagozatra felvételt hirdetünk nem tankö-
teles fiataloknak és felnőtteknek 9–12. évfo-
lyamig. 11. osztálytól térítési díjat kell fizetni. 
Szakmunkás bizonyítvánnyal az érettségi 
vizsga megszerzése két tanítási év.
Beiratkozás: június 25-26-án, illetve folya-
matosan július 21-éig és augusztus 12-étől.

Jelentkezni az elvégzett osztályokról szóló bi-
zonyítvánnyal lehet.
Cím: Csete Balázs Szakközépiskola
Csete Balázs u. 6–8.
telefon: 276-4856
e-mail: suli65@csete.sulinet.hu
www.csete.sulinet.hu 
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Horvátországi vármegyék 1. 

Belovár-Kőrös vármegye
Monarchián belüli társországunk ábécérend 
szerinti első vármegyéje két korábbi várme-
gye egyesítésével, 1897-ben jött létre. Területe 
5050 km² volt, az 1910-es népszámlálási ada-

tok szerinti több mint 330 000 fős lakosság alig 
több mint 4 százaléka volt magyar. A várme-
gye címerét a két korábbi önálló terület címe-
reinek változtatás nélküli egymás mellé helye-
zésével hozták létre. Külön érdekesség, hogy  
a két oldal felcserélésével egyaránt használat-
ban volt. Belovár vármegye címerében láthat-
juk Szent Györgyöt, amint megöli a sárkányt, 
mellette ezüstszínű Szent András-kereszt lát-
ható. A pajzs alsó mezeje Horvátország ősi 
jelképe. Kőrös címere rendkívül összetett: 
az aranykoronás párducfej Bosznia, a nyest 
Szlavónia, majd a sakkolt mező Horvátország 
jelképe. Alul, a felszállni készülő kacsa a gróf 
Nádasdy, míg a koronán ágaskodó arany orosz-
lán a gróf Draskovich család címere. Középen, 
az ezüstszínű latin kereszt mellett látható M és 
T betűk Mária Terézia emlékét őrzik.

Lika-Krbava vármegye
A közel ezer évig létezett horvát-szlavón határ-
őrvidék több zsupánságából alakították ki ezt 
a 6 211 km² területű vármegyét. Népszámlálá-
si adatok alapján a több mint 200 000 lakosból 
mindössze 22 volt magyar. A címer első mező-

jében lépkedő ezüst hattyú a Korbáviai grófok 
címeréből került ide, a fekete sas a korabeli cí-
merek egyik leggyakoribb állata volt. A pajzs 
alsó mezeje Horvátország címerére utal.

(Következik: horvátországi vármegyék) 

Egykori vármegyéink címerei 3. rész

Hirdetmény
környezetvédelmi hatósági eljárásban 
tartandó közmeghallgatásról

Az ügy tárgya: A Budapesti Szabadkikötő 
Logisztikai Zrt. (1211 Budapest, 
Szabadkikötő út 5–7.) által a Budapesti 
Szabadkikötőben folytatott tevékenységre 
vonatkozó környezetvédelmi teljesítmény-
értékelési eljárása a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény alapján.

Az ügy iktatási száma: KTF: 26481/2014
Az eljárás megindításának napja: 
2014. április 10.
Az ügyintézési határidő: 3 hónap

A közigazgatási hatósági eljárás és szol-
gáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdésében 
foglaltak az ügyintézési határidőbe nem 
számítanak be.

Az ügyintéző neve és elérhetősége: 
Dencs Boglárka; tel.: 06-1/478-4443

Közmeghallgatás helyszíne:
Budapest Főváros XXI. Kerület Csepel  
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 
nagytanácsterem (Szent Imre tér 10.)
Időpont: 2014. július 3-a, 14 óra

Bajnokavatás Csepelen

A Csep-Gól FC labdarúgói már öt mérkő-
zéssel a bajnokság vége előtt megnyerték  
a BLSZ III. 1. csoportját, és ezzel jövőre a má-
sodosztályban folytathatják a szereplést. 

Ennél jobban nem is sikerülhetett volna  
a Csep-Gól FC utánpótlás nevelő egyesület 
és az AFC Soroksár felnőtt csapatának fú-
ziója. A két klub tavaly nyáron egyesült, és  
a felnőttek a Siketek-pályáról a Csepeli Papír 
pályára költöztek. A győzelemhez vezető út 
elején, még tavaly nyáron közösen újjáépí-

tették a sporttelepet, rendbe rakták a pályát,  
a kispadokat, a lelátót, majd megfiatalították 
és megerősítették a keretet. 

A Csep-Gól FC végül már öt fordulóval a vége 
előtt megnyerte a csoportját a BLSZ III-ban. 
A fiúk a mostani idényben 122 gólt is rúgtak, 
a záró fordulóban 10-0-ra győztek, s vágtak 
vissza az egyetlen vereségért a Közgáznak.  
A remek szereplésének köszönhetően a csepe-
li együttes volt Budapest első bajnokcsapata.

„A sikert a fiatalok és az idősebb játékosok 
remek elegyében látom, de mindenekelőtt csa-
patként funkcionáltunk kiválóan. Ugyanak-
kor nagyon sok segítséget kaptam a háttérből 
Ambruzs Józseftől, aki az egyesület elnöke és 
szakmai vezetője. Amikor tavaly egyesültünk, 
a célunk az volt, hogy három éven belül a 
BLSZ I-be jussunk. Most egy év alatt léptünk 
egy osztályt, és nagyon bízom benne, hogy 
már jövő nyáron elérhetjük az álmunkat. Per-
sze ehhez tovább kell majd erősíteni a keretet” 
– mondta Hajdu Imre, a Csep-Gól FC társel-
nöke és a csapat játékos-pályaedzője

A bajnokcsapat június 7-én, az utolsó forduló 
után kapta meg az aranyérmeket a BLSZ veze-
tőitől. A Csep-Gól FC a nagy napon a gyerek-
csapati legjobbjait is díjazta, köztük az 1999-
es korosztály gólkirályát, Borza Bencét.

©
 Stiefel Eurocart Kft, 2014.

fotó: Halászi Vilm
os
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Utazáshoz – koffer és derű
Graham Greene: 
Utazások nagynénémmel

„Nem az években rejlik a hosszú élet titka. 
Az emlékezet nélküli ember száz esztendőt 
megérhet, mégis úgy érezheti, rövid élet 

volt.”

Vízpartra – kortalan humor
Mikszáth Kálmán: 
Szent Péter esernyője
„Azelőtt is, beszélték, némelykor a me-
zőn eltűnt a Gongolyné a rozsokba, aztán 

kisvártatva valahonnan csak előbukkant 
Srankó, és az is eltűnt a rozsokba. Oh, azok 

az istentelen rozsok! Olyan magasra 
megnőnek, hogy minden bo-

londságot eltakarnak!”

Kávé mellé – külföldi kortárs irodalom
Jonathan Safran Foe: 
Rém hangosan és irtó közel
„Szóval, ami egészen elképesztő, hogy azt 
olvastam a National Geographicban, hogy 
napjainkban több ember él, mint amennyi az 
emberiség egész történelme folyamán meg-
halt. Vagyis ha mindenki egy időben akarná 
eljátszani Hamletet, nem tudná, mert nem áll-
na rendelkezésre elegendő koponya!”

Jeges tea mellé – magyar kortárs irodalom
Jókai Anna: Napok
„Valami egészen új kezdődik. Nem árt, hogy 
egy kicsit lefogytam, három évvel ezelőtt már 
egy kicsit pocakos voltam, most meg újra 
slank, anya így mondaná, snájdig és slank, 
persze hogy lötyög rajtam a régi zakó!” 

Szívmelengető nyárra
Szabó Magda: Abigél
„Most majd Abigél leszáll a talapzatról, és 
elindul kőléptekkel, bemegy a tanáriba a dol-
gozatfüzet-szekrényhez, kiemeli Aradi dolgo-
zatából a fényképet, visszajuttatja Aradihoz, 
aztán megfésülködik, és ha már úgyis benne 
van a járásban, kimegy a kapun, és beül va-
lami moziba.”

Tippek a nyaraláshoz: ezt olvassuk!
Vonaton zötyögve, a parton napozva, a hűvös nappaliban vagy a konyhában egy kávé mellett nincs is kellemesebb, mint egy jó könyvben 
elmerülni. Rövid könyvkínálatunk után csepelieket is megkérdeztünk: mit olvasnak, mit ajánlanak a szabadság, a pihenés idejére?

Lajos Máté, 25 éves, tanuló
Agatha Christie: Tíz kicsi néger
„Nagyon szeretem Agatha Christie köny-
veit, mert könnyedek, olvasmányosak, 
fordulatosak. Nehéz letenni őket, ezért 
nyáron is szeretnék tőle több könyvet is 
elolvasni. Gyerekeknek a Harry Potter-
sorozatot ajánlom.”

Varga Brigitta, 29 éves, kismama 
Ken Follett: A katedrális
„A férjemmel nagy kedvencünk ez  
a könyv. Rendkívül izgalmas, aki ráérez 
az ízére, tényleg nem tudja letenni. Nyolc-
éves kislányunk kedvence a Bat Pat-soro-
zat, amelyben három testvér befogad egy 
kis denevért, akivel rengeteg kalandot él-
nek át. A kisebbek nagyon szeretik Bartos 
Erika Anna, Peti és Gergő sorozatát, ami 
nem csak a szöveg, a bájos illusztráció 
miatt is értékes.”

Molnár Tamás, 35 éves, informatikus 
Jeffrey Stone: Az Éj trilógiája
„Ezt a könyvet jó szívvel ajánlom, csakúgy 
Coelho könyveit, például Az alkimistát. A 
gyerekeknek a ma élő egyik legnagyobb gon-
dolkodó, Stephen Hawking könyveit adnám 
oda elolvasni. Bár az író elméleti fizikus, 
nem kell érthetetlen tudományra gondolni:  
a kicsik egy malackával járják be az univer-
zumot, így szórakozva tanulnak.”

Halász Ferencné, 75 éves, nyugdíjas
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai
„Lelkes könyvtárlátogató vagyok. Legin-
kább a történelmi regényeket választom, 
kedvencem Jókai Mór. Az egyik legkedve-
sebb könyvem tőle A kőszívű ember fiai, 
mert mind témaválasztásában, mind nyel-
vezetében nagyon érdekes. A fiataloknak is 
tőle ajánlanék könyvet, a nyár jó alkalom 
újra elővenni azokat a köteteket, amiket az 
iskolában inkább csak átfutnak.”

Ön milyen olvasmányt ajánl nyárra, pihenéshez?
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Akárcsak Brazíliában, úgy Csepelen, a 
Szent Imre téren is elkezdődött a 20. 
labdarúgó-világbajnokság június 12-én. 
Az önkormányzat által felállított sátorban 
Bognár György ötvenszeres válogatott 
futballistával szurkolhatták végig a ven-
dégek a nyitómeccset, a Brazília–Horvát-
ország (3–1) mérkőzést.

Nemcsak São Paulóban, a Corinthians otthoná-
ban, az Itaquera Stadionban volt telt ház csütör-
tökön este, hanem Csepelen is. Az önkormány-
zat által felállított vb-sátorban akkora volt az 
érdeklődés az első világbajnoki csoportmérkő-
zés iránt, hogy Borbély Lénárd alpolgármester 
már az első nap után bejelentette: bővíteni fog-
ják a befogadóképességet, és több férőhellyel 

várják a sportbarátokat. A nagy érdeklődésre 
számot tartó nyitómérkőzésen Bognár György 
volt a vendég. Az ötvenszeres válogatott lab-
darúgó az utolsó magyar játékosok egyike, aki 
még játszott világbajnokságon. 

„Fantasztikus érzés ott lenni egy világbajnok-
ságon, szavakkal nem is tudom leírni, vissza-
adni, mit éreztünk Mexikóban. Az eredmények 
sajnos nem úgy alakultak, ahogy vártuk, várta 
tőlünk a nemzet. A végeredményt bizonyára 
mindenki tudja, nem jutottunk tovább a cso-
portból. De ez már a múlt: nagyon bízom ben-
ne, hogy a 2018-as, oroszországi tornán már 
ott lehet a magyar válogatott. Persze ezúttal 
is van miért és kikért szorítani. A vb egyértel-
mű esélyese szerintem is Brazília, még úgy is, 
hogy nem azt a játékot nyújtották a nyitómecs-
csen, amit vártam. Én azt tippeltem, hogy 2–0-
ra nyernek a házigazdák a horvátok ellen.”

A kerület főterén nézte meg a nyitómérkőzést 
Farkas Bertalan is. Az első magyar űrhajósról, 
vadászpilótáról, űrkutatóról kiderült: imádja  
a futballt. „Gyermekkoromban labdarúgó 
vagy mérnök szerettem volna lenni, de az édes-
anyám azt mondta: a foci veszélyes, így hát  
a repülést választottam.”

A futballhoz mindenki ért, de Borbély Lénárd 
azon kevesek közé tartozik, aki ezt be is bizo-
nyította. Csepel alpolgármestere 3–1-es brazil 
győzelmet várt és tippelt a meccs előtt, és te-
libe talált. A politikustól a meccs után többen  
a hétvégi lottószámokat is megkérdezték az 
1,41 milliárd forintos nyeremény reményében, 
de azt megtartotta magának a házigazda.

Június 16-án, a Németország–Portugália cso-
portmérkőzésen Hajszán Gyula, a győri Rába 
ETO kétszeres magyar bajnoka, harminchétsze-
res válogatott labdarúgó volt a csepeliek vendége.

Kiss B. László 

sport

Csepelen is megkezdődött 
a labdarúgó-világbajnokság

Az önkormányzat sátrában Borbély Lénárd alpolgármester (jobbra) beszélgetett az öt-
venszeres válogatott labdarúgó Bognár Györggyel

fotó: Szria
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Birkózás: 
eredményes 
„olasz meló”
A magyar szabadfogású birkózó válogatott 
Sassariban vett részt az Olasz Nagydíjon.  
A csepeliekkel teletűzdelt delegáció öt medál-
lal tért haza Itáliából. Gulyás István tanítvá-
nyai június első hétvégéjén léptek szőnyegre, 
s a Csepeli BC sportolója az 57 kg-os Molnár 
József az ezüstéremig menetelt. A fináléban 
azzal a francia birkózóval vívott végig kiéle-
zett küzdelmet, aki a 2014-es Eb-n bronzérmes 
lett. A 65 kg-os Lukács Norbertnek nem volt 
szerencsés sorsolása, ugyanis súlycsoportjának 
legjobb versenyzői az ő ágára kerültek. Norbert 
végül vigaszágon orosz ellenfelével szemben 
veszített, ezért nem mehetett a bronzért. 

A szabadfogásúak 70 kg-os mezőnyében Gu-
lyás Zsombor a döntőbe jutásért egy Eb-ezüst-
érmes örmény fiúval szemben maradt alul 4:3-
ra: végül bronzéremmel vigasztalódhatott. 
Zsombor erejét jól mutatta, hogy kötöttfogás-
ban is rajthoz állt és 71 kg-ban a dobogó máso-
dik fokáig menetelt. A 97 kg-os Szmik Attila 
a szabadfogásúaknál magabiztosan szerezte 
meg az aranyérmet, míg a kötöttfogásúak-
nál 98 kg-ban csak a tavalyi vb- ezüstérmes, 
olimpiai bronzérmes, idei Eb-győztes örmény 
Alekszanjan tudta őt megállítani a döntőben: 
Attila így ezüstérmes lett.

Mintha újra első osztályú focimeccset játszot-
tak volna a Béke téri pályán, annyi autó volt 
június 8-án és 9-én a stadion körüli utcákban. 
Az MLSZ Budapesti Igazgatósága Csepelen 
rendezte a III. Pünkösdi Gyermek Futball 
Fesztivált hét korosztálynak, s ezen – a több 
mint száz csapatból – két csepeli is nyert.

A III. Pünkösdi Gyermek Futball Fesztiválra a 
szervező BLSZ hét korosztályban, az U7-től az 
U13-ig fogadott el nevezéseket. Az érdeklődés 
hatalmas volt, 106 csapat jelentkezett. „A hét-
évesek között több volt tehetsége gyerek, mint  
a tizenhárom éveseknél. De ezúttal nem az volt 
a lényeg, hogy kiválasszuk az ügyeseket, ha-
nem az, hogy akik eljöttek, felszabadultan játsz-
szanak. Jó lezárása volt ez az évnek” – mondta 
Kiss László, a BLSZ szakmai igazgatója.

A Vasas korábbi 33-szoros válogatott labdarú-
gója elárulta: őt leginkább a jó megmozdulások 
érdekelték, nem pedig az, hogy az egyik csapat 
mennyivel veri a másikat. „Láttam nagyszerű 
fejeseket, védéseket, cseleket, olyanokat is, 
amilyeneket Cristiano Ronaldo csinál, és itt is 
ösztönből jöttek ezek a trükkök. Ennek örültem 
igazán. Vannak tehetségeink, csak nem jutunk 
el odáig, hogy futballista legyen belőlük. Ezen 
kell változtatni” – tette hozzá. 

A III. Pünkösdi Gyermek Futball Fesztiválon 
természetesen díjazták a győzteseket, akik 
labdát, könyvjutalmat kaptak, valamint kü-
löndíjat a csapatok legjobbjai. Két korosztály-
ban hazai győzelem született: az U10-eseknél  
a Csepel FC nyert, míg az U13-asoknál a Cse-
pel Hungary Club ʼ94 SE-Halászi Focisuli.

A törvényi szabályozásnak megfelelően a Cse-
pel HE is vállalta és megszervezi az állami 
horgászvizsga lehetőségét júniustól. A csepeli 
horgásztanyán idén 16 alkalommal tehetnek 
vizsgát a leendő pecások. A halgazdálkodás 
és a halvédelem szabályainak megfelelően az 
állami horgászvizsgán a 11 pontról kell részle-
tesen számot adnia a horgászjelölteknek.

A sikeres vizsgákhoz elengedhetetlen Horgász-
ismeretek című könyvet a helyszínen vásárol-
hatják meg a jelöltek. A vizsgára személyesen 
kell jelentkezni a jelentkezési lap leadásával, 
legkésőbb a vizsga időpontja előtt egy héttel. 
(Félfogadási idő: kedden és csütörtökön 12 és 
18 óra között.) A vizsgadíjat (3 500 Ft) a vizsga 
előtt kell befizetni az egyesület pénztárába.

Vizsgaidőpontok 2014-ben: június 26.; jú-
lius 3.,17., 31.; augusztus 7., 21.; szeptember 
4.,18.; október 2., 16., 30.; november 6., 20.; 
december 4.,18.

A vizsgák minden alkalommal 16 órától 
kezdődnek.

25 éves 
kosárgála
Az 1988–89-es első osztályú kosárlabda-baj-
nokság bajnoki címének kivívása alkalmából 
május 31-én gálamérkőzést rendeztek Cse-
pelen, melynek visszavágójára június 14-én 
Oroszlányban került sor. Mindkét találkozón 
a vendégcsapat bizonyult jobbnak. Az első 
összecsapás a csepeli Kazinczy iskola torna-
csarnokában fergeteges hangulatban zajlott, 

és végül tízpontos vendéggyőzelemmel ért vé-
get. A végkimenetel aztán Liptai István edzőt 
igencsak megviselte így nem volt kérdés, hogy  
a visszavágón kettőzött energiával kellett pá-
lyára lépnie az egykoron bajnokságot nyert ta-
nítványainak. 

A Krajnyik „Akác” András Sportcsarnokban 
ismét hozták a formájukat a szurkolók, akik 
minden alapot megadtak egy jó kosármeccs-
hez, elsősorban a csepeli szimpatizánsok 
hangját lehetett hallani, ők szinte vég nélkül 
éltették kedvenceiket. A csepeliek végül 61:48-
ra visszavágtak a fővárosi vereségért. 

III. Pünkösdi Gyermek Futball Fesztivál: több mint száz csapat

Gyerekzsivaj a stadionban

Horgászvizsgák Csepelen
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TIPPEL JEN!
Ki lesz

a vila'gbajnok?
Brazília? Olaszország? Hollandia? A németek, netán a portugálok? 

Vajon ki nyeri az idei labdarugó-világbajnokságot? 
Lapunk megjelenésének idején már javában zajlanak a meccsek, így talán könnyebb lesz 
olvasóinknak megtippelnie: melyik ország válogatottja nyeri el a kupát? A foci vb-t idéző 

ajándékcsomagokat azok között sorsoljuk ki, akik helyesen tippelnek a bajnokra. 
A tippeket az info@csepelivaroskep.hu oldalra várjuk június 27-e éjfélig.

programok

PROGRAMOK, GALÉRIÁKÁMK

Csillagtelepi Könyvtár  
Vénusz u. 2., 
a Radnóti Miklós Művelődési Ház emeletén, 
tel.: 276-8953, fszek2105@fszek.hu 
Nyitva tartás: h-sz-p 13–19, 
csütörtök 10-től 16 óráig, kedden zárva.

A Csillagtelepi Könyvtár júniusban és július-
ban a szokásos nyitva tartással várja látoga-
tóit. nyári zárva tartás: augusztus 4-étől 
31-éig. nyitás: szeptember 1-jén. 

KluboK, rendezvényeK

Játsszunk együtt! Július 2-a, 14 óra: 
a Délután Alapítvány társasjátékklubja 
vár minden játszani szerető 9–99 évest.

Kineziológiaklub kéthetente szerdán 
16.30 órától. Következő időpontok: június 
11-e – Novák Ágnes előadásának témája: 
Párkapcsolat, kapcsolatok. Június 25-e, 
téma: A víz csodálatos ereje. 

ezért-klub Berényi Ibolyával minden 
hónap végén. Grafológia, rajzelemzés, 
numerológia, enneagram. Érdekes témák-
kal, családias hangulatú beszélgetési le-
hetőséggel várjuk a kedves érdeklődőket.

Minden programunk ingyenes.

A programokat beiratkozott olvasóink részé-
re szervezzük. Regisztrációs tagság ingyene-
sen váltható a könyvtárban. 

További hírek, információk a www.fszek.
hu honlapon, illetve a Facebook-on keres-
se a „Vénusz utcai könyvtár”-at!

* * *

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

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

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

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

Canasta-csata! Minden kedden kártya-
klub 10 órától

ez(o)Kos-klub következő előadása: 
szept. 10-e, 17 óra
pódium színházbarátok Köre legköze-
lebb szeptemberben! 

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

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

nyári nyitva tartás június 16-ától augusz-
tus 31-éig. Hétfő-szerda-péntek: 13–19 óra; 
kedd-csütörtök: 10–16 óra; szombat: zárva.

* * *

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

Kreatív klub: szeptembertől újra indul

3-1-2 Meridiántorna®: júliusban, augusz-
tusban szünetel

Hahota klub: minden páros csütörtökön 
16 órától (június 26.) 

Matematika korrepetálás júniustól 
szeptemberig szünetel.

a könyvtár állományából kivont zenei 
Cd-k 200 Ft/db áron vásárolhatók meg. 

nyugodt, családias környezet várja  
a régi és új olvasókat, internetezni vágyó-
kat a Királyerdei Könyvtárban. 

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

A könyvtár június 30-ától augusztus 17-
éig zárva tart. nyitás: augusztus 18-án, 
13 órakor.

* * *

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

Csepel színHáz 2014-es, 
őszi turay ida bérlete:

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

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

deCeMber – topolcsányi laura: 
doktornők  
zenés vígjáték az első világháború 
hősnőiről        
Bencze Ilona Jászai Mari-díjas, Rárósi Anita, 
Bódi Barbara, Jankovits József, Győri Péter, 
Vásári Mónika, Boros Zoltán, Pásztor Máté, 
Sövegjártó Áron, Zsolnay András, Szabó Anikó

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

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

oKtatás
dajka, pedagógiai asszisztens, gyógy-
pedagógiai asszisztens képzés, telefon: 
276-5918 

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

* * *

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

Balogh Gyula festőművész kiállítása június 
27-éig látható.

 * * *

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

Június 27-e, 17 óra: Prokop Péter-díj ünne-
pélyes átadása. Prokop Péter emlékét fel-
idézi: Tóth Sándor, József Attila- és Prokop 
Péter-díjas költő. A díjazott: Szőnyi Zsuzsa

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

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

nyári FoglalKozásoK 
az áMK KözMŰvelődésén!

Kézműves-foglalkozások, népi játékok, 
könyvtári kutatás, drámajáték (majdnem 
minden) kedden és csütörtökön 14–
től 16 óráig

JátéK! Minden foglalkozáson kapsz 
tőlünk egy matricát, amiből 7 darabot 
kell összegyűjtened, hogy részt vehess 
a sorsoláson! A nyári szünetben 14 
foglalkozást tartunk, így bőven lesz le-
hetőséged a gyűjtésre! Gyűjts, ragassz 
és add le a Közművelődés Irodájában 
bármikor, de legkésőbb 2014. augusz-
tus 14-éig! Díj: három szerencsés gye-
rek eljöhet velünk a csodák palotájába 
augusztus 27-én. Mire vársz Még?

Foglalkozások a Közművelődésen:
június 24., július 1., július 3., július 8., július 
15., július 22., július 29., augusztus 12. 
Foglalkozások a könyvtárban:
június 26., július 10., július 17., július 24., 
július 31., augusztus 14.,
Infó és részletek: www.csepelamk.hu 
vagy 420-7874, és megtalálsz minket  
a Facebookon is!

bábKészítő tanFolyaM
Érdekel a bábkészítés, bábtervezés? Érde-
kel a néprajz, a népszokások, a népmesék? 
Hogyan lehet alkalmazni a bábjátékokat  
a hétköznapokban? Fábián Zsuzsa kisgyer-
mekgondozó segítségével a hét minden 
napján más-más technikával ismerkedünk 
meg és készítjük el saját bábjainkat! (sík-
báb, szalvétabáb, fakanálbáb, kesztyűbáb, 
marionettbáb). Az elkészült bábokkal min-
dennap egy-egy mesét is feldolgozunk és 
eljátszunk! időpont: augusztus 11–15., 
mindennap 16–18. Helyszín: Közműve-
lődés. Ár: 1 alkalom 400 forint, 5 alkalom 
1500 forint. Jelentkezés, bővebb informá-
ció: 420-7874

ÚJ! 
Meridián torna – „élj száz évig egész-
ségesen”. Vezeti: Orbán Tamásné, Kati. Ez 

a torna a szervezet öngyógyító képességét 
fokozza, betegségmegelőző, regeneráló, 
stresszoldó hatású. Mivel a gyakorlatok nem 
megerőltetőek és könnyen elsajátíthatóak, 
ezért idősebbeknek is ajánljuk!
 
önzetlen Masszázs gábortÓl 
Minden csütörtökön 16-tól 20 óráig az ÁMK-
ban, ingyenesen! Alapjában svéd nyugtató, 
frissítő illetve relaxálómasszázs, állapotfel-
méréssel, tanácsadással.

táboroK

június 23–27.: 
kreatív-zene-varázs
július 7–11.: íjász
július 14–18.: 
kreatív- zene-varázs és íjász
július 21–25.: sakk
július 28.–augusztus 1.: sakk
augusztus 11–15.: íjász
augusztus 25–29.: 
akrobatikus rock and roll
További információk: 06-1/420-7874

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

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

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

a nyári nyitva tartásrÓl, 
A CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAINAK IDŐ-
PONTJÁRÓL TÁJÉKOZTATÁST TALÁLNAK 
honlapunkon: www.csepelamk.hu vagy 
a Facebook-oldalunkon és szívesen adunk 
információt telefonon: 420-78-74
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 2014. július 19.,
szombat, 10-19 óráig

Program:
10.00 Paprika Jancsi  – a Fabula Bábszínház előadása

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

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

14.00 Pom-pom meséi – Aranyszamár Bábszínház                                   

15.30 Zenél a Magnetic Band 

16.30 Lángosevő verseny                                                                       

17.00 Retro buli a Magnetic Zenekarral

A helytörténeti gyűjtemény Csepel és a gyár 
című kiállítása a rendezvény ideje alatt várja látogatóit!
 
100 éves körhinta és további gyermekjátékok, 
interaktív mesterség-bemutatók: 
kovács, suszter, szabó; kézműves-foglalkozások
 
Minitúrák Csepel teherautóval

Gasztronómia: 
Sparhelten és gulyáságyúban készült ételek, fánk, rétes 
és egyéb sütemények, Rizmajer kézműves-sörök, üdítők.

Az ipar születése 
 és virágzása Csepelen

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

A részvétel ingyenes!
A műsorváltozás jogát fenntartjuk
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Sorsoltunk!   A június 6-ai skandináv rejtvény nyertese: Pintér Zoltán 1214 Budapest, Erdősor u.  Nyereménye: Pálffy István Csepelről szóló könyve.  A gyerekrejtvény nyertese: Hódi Levente Edmond 1211 Budapest, 
Táncsics M., u. Nyereménye 1000 Ft-os Libri utalvány. 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. július 4-én, pénteken jelenik meg.im
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A helyes megfejtést beküldők felnőttek és gyerekek között a futball világbajnoksággal kapcsolatos ajándékcsomagokat sorsolunk ki. beküldési határidő: 2014. június 30-a.

gyereksarok

Vízszintes: 1. A meghatározás eleje (Zárt betűk: C; A; U) 
9. Ilonánál 10. Strázsa (ékezethiba!) 11. Amit nagyon akarsz 
12. Össze-vissza retur! 14. Olaszország 16. Növekszik (ékezet-
hiba!) 17. Nagy kosár 18. Embléma 19. Római 55 21. Nizza 
franciául 23. Égéskor lobog 25. Sérülés 28. Rettenetest 
31. Tengeri hal 32. Halkan beszél

Függőleges: 2. Gyorsan megy 3. Ritka férfinév (júl.8.) 4. Lepke 
5. Üres sín! 6. Férfinév Gárdonyi Géza regényében 7. Izraeli és 
spanyol autójel 8. Majdnem görögök! 11. A meghatározás vége 
(Zárt betűk: Á; Á; S) 13. Radon és oxigén 15. Suli 18. Ételfoltos 
lett a ruhája 20. Településtípus 22. Csupa keverve! 24. Női tánc 
msh-i! 26. Majdnem botló! 27. Kötegein egyneműi! 29. Félig 
zsebes! 30. Szelénben oxigén!   

Előző rejtvényünk megfejtése: Szabó Lőrinc: Vakáció előtt

Rejtvényünkben egy különlegességre hívjuk fel figyelmeteket. 
Hol találhatjátok meg június 21-én délután és este?

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
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CSEPELI HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNY
KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ,  
1213 BP., SZENT ISTVÁN ÚT 230., TEL.: 278-2747 
  

14 órától sötétedésig: népi játszótér, 
kézműves-foglalkozások

15 óra: Dió Dénes és más mesék – Mariska matiné

16, 18, 20, 22 óra: rendhagyó tárlatvezetés 
a Csepel és a gyár című állandó kiállításon

17 óra: Honfoglalás kori szaruíj-bemutató

19 óra: nemzeti kincsünk a Csepeli Magasröptű Hófehér 
Keringő – ismeretterjesztő előadás galambröptetéssel

21 óra: máglyagyújtás – a jó hangulatról 
a Magnetic Light Band gondoskodik, a szalonnád Te hozod!

23 óra: tűzakrobata-show – Hestia produkció
 

SZENT IMRE TÉR
(AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉPÜLETE ELŐTT)
  

Csepszi, a guruló kiállítás Csepelen
 

CSEPELI VEZETÉSI PONT KIÁLLÍTÓHELY
(FODOR JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA, 1214 BP., TEJÚT U. 12.)
  

Az egész órakor induló bunkertúrákra 
előzetes bejelentkezés szükséges!

A programokon való részvétel ingyenes. 
Mindhárom helyszínen 14 és 24 óra között várjuk a látogatókat! 
www.csepelivaroskep.hu, kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

CSEPELI PROGRAMOK
HÁROM HELYSZÍNEN

A Csepeli
Mosolygó Dalkör
évadzáró műsora

a Radnótiban
2014. június 21-én, szombaton 15 órától

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

Köszöntsük együtt a nyarat egy fergeteges buliban!
A színpadon: a korábbi műsorokban fellépők újra színre lépnek, 

a vakáció kezdetét sok-sok meglepetéssel ünnepeljük!
 

Közreműködnek:
A kedves közönség, a már jelenleg klubtagok,

 és a leendő klubtagok, vagyis mindenki, aki ráér!
Továbbá: a Csepeli Mosolygó Dalkör 

Péter Anna vezetésével
 

A talpalávalót:
  Nagy Imre Harmonika Band és Cselényi László húzza!

 

A műsor után tánc és mulatság estig!

A belépőjegy ára pártoló tagok részére 500 Forint*, a helyszínen 900 Forint.
*(pártolói tagság elővételben váltható 1500 Forintért, mellyel a május 31-i, 

június 21-i és a szeptember 27-i műsoraink látogathatók)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Kánkán hármasban
-de kié a nyakék?

A Pódium Színház bemutatja

szabadtéri zenés bohózat két részben

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

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

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

kedvezőtlen időjárás esetén a művelődési házban.
A belépés díjtalan 

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

Június 27. 18.00
ISLAND ZENEKAR – Ír koncert és táncház
Jegy: 500 Ft

augusztus 16. szeptember 20., 
október 11., november 15. 9.00-13.00
BABöRZE – Használt ruhák és egyéb 
gyermekholmik vására

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

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

tanFolyaM

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

nyári táboroK

LÉGY KREATÍV –  képzőművészeti nyári 
napközis tábor
Festészeti és grafikai technikák, kreativitást 
fejlesztő gyakorlatok, játékok papírral, 
textillel. 
Június 30 - július 4-ig, 8-16 óra. 
A tábor ára 16 eFt, ami tartalmazza 
a foglalkozások és az anyagszükséglet árát. 

Meleg ebéd igényelhető (850 Ft/ fő/nap) 
Foglalkozást vezeti és érdeklődni lehet 
Paulik Orsolyánál a 06-30-579-7658-as 
telefonszámon 17 óra után. 
Jelentkezni folyamatosan lehet, 
létszámkeret max. 12 fő.

SZÍNEK SZÍNES VILÁGA FESTŐTÁBOR 
GYEREKEKNEK  
JOBB AGYFÉLTEKÉS MÓDSZERREL
Tudtad, hogy a világ összes színe
 akár három színből kikeverhető? 
A színek színes világa táborban képeket 
festünk, színeket keverünk, játszunk.
A tábor végén kiállítást rendezünk a tábor 
résztvevői által készített képekből.
időpont: június 30 - július 4.
Érdeklődni lehet Nógrádi Györgyi táborveze-
tőnél a 06-30-944-3460-as telefonszámon

FIT DANCE - SPORT- TÁBOR: 
Balett, Akrobatikus torna 
és Show- tánc oktatással! 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
A tábor utolsó napján bemutatót tartunk!
időpont: Július 21- augusztus 1-ig, 
heti turnusokban 8-16 óráig tart.
A tábor ára: 20 eFt/fő/hét 
– étkezéssel együtt!
Kedvezmények: testvéreknek, 
barátoknak / barátnőknek, 
2 hét tábor igénybevétele esetén.
Jelentkezni lehet Molnár Szilvinél 
a 06-70-313-8423-as telefonszámon.

Minden héten 9-13 óráig
JÁTÉKOS HÉTFŐ
Társas- és kvíz játékok, logikai fejtörők 
Hozz magaddal játszótársat, vagy találj új 
barátokra és tölts el egy derűs délelőttöt!
Kellemes körülmények között sakkozhatsz, 
kártyázhatsz, társasjátékozhatsz, és részt 
vehetsz egy szórakoztató, nyereményt is 
nyerhető kvíz játékban. A részvétel ingye-
nes, mindenkit szeretettel várunk!

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

nyári tábor

SZÍNI-TÁBOR
Színjátszó – helyzetgyakorlat – ének-
szinkron – színházlátogatás – jókedv
Vár a színpad!
a tábor ideje: 2014. július 21-25-ig
Mindennap 9.30 órától 12.45 óráig
A tábor ára: 17 000 Ft / fő, 
ami tartalmazza a napi 10 órai étkezést.
Testvér kedvezmény -25%, 
a második gyereknél.
Jelentkezési határidő: 2014. július 15.
Jelentkezni lehet: Bednai Natália 
06-70-417-9782 

tanFolyaMainK 
nyári időpontJai:

Alakformáló torna
Hétfő: 18.30-19.30
Részvételi díj: 700 Ft/alkalom; 
Kedvezményes bérletvásárlási lehetőség
Vezeti: Mátyok Andrea 06-20-201-7130

AEROBIC MIX
Hétfő: 19.30-20.30; Szerda: 19 - 20 óra
Részvételi díj: 700 Ft/alkalom
Vezeti: KODÁCSI VARGA ANDI 
06-30-870-3077

ZUMBA FITNESS
Hétfő; szerda: 19-20 óra
Részvételi díj: 5600/8 alkalom, 
900 Ft/alkalom
Vezeti: VÁGÁSI SZILVIA
06-70-372-6314

CAPOEIRA ABOLICAO
Kedd: 18.30-19.30; péntek: 19.30-21 óra
Részvételi díj: 8200 Ft/hó; 6000 Ft/fél hó;
2000 Ft/alkalom
Vezeti: JOÃO NOVAIS DA SILVA
06-70-236-3619; www. acbf.eu

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

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

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

9-től 13 óráig

Használt gyerekruhák, játékok cseréje, vására
BABA•MAMA BÖRZE

BABAM
AM

ABÖRZE

BABA

MAMA

BÖRZE

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

baba- és gyermekruha börze és játékvásár

Rákóczi Kert
június 28., 9-12 óra

XXI., Rákóczi tér 34. · Asztalbérlés: 1000 Ft/asztal
Foglalás és bovebb információ: 278-0508
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ingatlanÜgyeK 
eladás, Kiadás

energetikai tanusítvány másnapra 
HívJa! 

06 (30) 616 6888____________________________________
szent László utcánál, családi ház alsó szintje kiadó: felújított 
100 nm-es 2+félszobás gépesítve, bútorozva, saját mérhető 
órákkal felszerelve, 2 gépkocsival garázs és beálló 100 eFt /hó______________________________________
Kertvárosban József Attila u.-ban, IV. em.- i, 52 nm-es 
2 szobás teljes körűen felújított erkélyes gázfűtéses lakás, 
beépített szekrényekkel, konyhabútorral 8,5 mFt ______________________________________
Kapos u.- ban II. em.-i 55 nm-es, 2 szobás, erkélyes, gázfű-
téses lakás kétemeletes házban 9,3 mFt______________________________________
Kapos u.-ban, zöldövezetben felújított mfsz-i, 34 nm-es 
egyszobás, erkélyes, gázkonvektoros alacsony rezsivel 6,3 mFt ______________________________________
szent LÁSZLÓ u.-ban műanyag nyílászárókkal IV. emeleti 55 
nm-es 2 szobás erkélyes gázfűtéses lakás 7,5 mFt ______________________________________
KozMosz sétányon I. em.-i 55 nm-es 2 szobás világos, fel-
újított lakás négyemeletes házban 8,9 mFt______________________________________
KrizantéM és a Rakéta utcában, III. emeleti 55 nm-es 
nagyon szépen felújított, 2 szobás lakások saját tárolóval, 
pincével 7,5 mFt______________________________________
raKéta u.-ban zöldövezetben, fsz-i felújított, 76 nm-es 
3+félszobás, erkélyes, házközponti fűtéses lakás 12,2 mFt 
i.áron eladó______________________________________
Királyerdőben Hollandi úthoz közel, 110 nm-es 3+fél-
szobás hőszigetelt ikerház, 500 nm-es telek, garázs: 19,9 mFt______________________________________
szentMiKlÓsi u.-ról nyíló, csendes mellékutcában, önálló 
130 nm-es egyszintes, újszerű, extra kialakításokkal családi 
ház, 100 nm-es tetőtér beépítéssel ______________________________________
erdősor u.- nál 450 nm-es telken, 59 nm-es 1+ félszo-
bás, felújított, hőszigetelt családi ház tárolókkal 14,9mFt 
i.áron eladó______________________________________
KazinCzy iskolánál 614 nm-es összközműves telken, 50 
nm-es 2 szobás felújított klímás, riasztós családi ház, 22 nm-
es melléképülettel, gépkocsi beállóval 14,9 mFt i.áron eladó______________________________________
repKény utcánál akár két generáció számára is, szin-
tenként 100 nm-es, 2szobás+4 félszobás, kétkonyhás, 
kétszintes masszív jól karbantartott önálló családi ház, 100 
nm-es garázzsal, műhellyel, tárolóval gondozott 752 nm-es 
kerttel 38,9 mFt

ÚJ építésű ingatlanok, lakásbeszámítással is az Erdősor u. 
környékén vagy a kertvárosban 70 nm 1+2 félszobás kert-
kapcsolatos 19,9 mFt-tól ______________________________________
vesszősFia János utcánál 100 nm-es, 3-4 szoba kertkap-
csolattal nappali, amerikai konyhával, két szinten új építésű 
IKERHÁZ, 337 nm-es összközműves telekkel 28 mFt______________________________________
szatMári utcában ÚJÉPÍTÉSŰ, KuLCSRAKÉSZ, 70 nm-es, 2 
szoba nappalis, egyszintes, önálló családi ház kertkapcsolat-
tal, gépkocsi beállóval 20,9 mFt______________________________________
Kertvárosban a legjobb helyen 576 nm-es, összközmű-
ves telek, önálló 130 nm-es 3 és félszobás cirkófűtéses, felújí-
tandó egyszintes önálló családi ház 22,9 i.áron eladó______________________________________
Csepel rózsadombján 150 nöl-es összközműves telken 
kívül-belül felújított hőszigetelt betonfödémes, 55 nm-es, 
amerikai konyhás 2 szobás, cirkófűtéses családi ház, pincével, 
tárolóval 17,5 mFt______________________________________
Királyerdőben, csendes mellékutcában 675 nm–es 
összközműves telken, építménnyel (bontandó ház): 15,9 mFt______________________________________
szent L. utcánál, 2000-ben épült sorházi újszerű kiskertes, 
sok extrával (2x60 nm+58 nm) garázzsal 28,9 mFt ______________________________________
Királyerdei Művelődési háznál, csendes mellékutcában, 
720 nm-es, összközműves telek, 2x60 nm-es felújítandó 
házzal 18,9mFt i.áron eladó______________________________________
HalásztelKen Hajnal u.-nál újszerű 60 nm-es I. em.-i, 
1+2 félszobás erkélyes lakás klímával, garázzsal teljesen gé-
pesítve, ha kell bútorozva 9,9 mFt i.áron eladó ______________________________________
szigetszentMiKlÓson az Oázisnál, 120 nm-es két-
szintes, nagykonyhás, nappalis, emeleten 2 db nagyméretű 
szobával,  100 nöl-es kerttel, 2 db gépkocsi beállóval  13,9mFt______________________________________
szigetszentMiKlÓson az Oázisnál 713 nm-es összköz-
műves telken, 1991-ben épült 170 nm-es, kétszintes önálló 
családi ház, 90 nm-es szuterén, fúrt kút 20,9 mFt  i.áron eladó______________________________________
Mária KIRÁLyNÉ útján, egyszintes extra, 165 nm-es, nappa-
li + 5 db külön bejáratú szoba,  önálló családi ház, 220 nöl-es 
összközműves, gondozott telekkel, alápincézve, garázzsal és 
gépkocsi beállóval 39,9mFt______________________________________
van mit befejezni: A Tölgyes utcában,  Újszerű 130 nm-es, 4 
szobás kétszintes önálló családi ház: 21,9 mFt______________________________________
toMpa utcában, akár kétgenerációs, felújított családi ház, 
(75+35) nm-es külön bejárattal, 150nöl-es összközműves 
telekkel, garázzsal, tárolókkal, új konyhabútorral 35,5 mFt______________________________________
daMJaniCH u.-ban, 120 nm-es kétszintes, 3+félszobás 
ikerház 100nöl telekkel 20,9 mFt i.áron eladó______________________________________
Csepelen a városközpontban, II. Rákóczi F úton 900 nm-es, 
összközműves, építési telek 12,5mFt

ingatlan________________________________________
sás u.-ban eladó 614 nm-es telken 50+22 nm-es önálló 
téglaház. I.ár: 15 mFt. T.: 06-30-262-0349

laKás________________________________________
puli sétányon fszt.-i, 2+félszobás lakás eladó. I.ár: 10,6 
mFt. T.: 420-4326

teleK________________________________________
sÜrgősen eladó kedvezményes áron Dömsödön egy fahá-
zas telek. T.: 06-30-466-0292 

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

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

oKtatás________________________________________
angol nyelvoktatást vállal minden szinten diplomás 
nyelvtanár 25 év tanítási gyakorlattal. Állásinterjúra felké-
szítés. T.: 06-30-509-3735

társKereső ________________________________________
JÓ megjelenésű, káros szenvedélytől mentes, biztos eg-
zisztenciájú mérnökvállalkozó keresi, munka-, természet-, 
zeneszerető, 60-on felüli nőies társát. 
harmonia1943@gmail.com

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

állást Kínál________________________________________
Heti egy napra adatrögzítőt keresek 06.24-én 17-18 óráig a 
420-6036 telefonszámon.______________________________________
Fodrász, műkörmös felvétel Csepelen a Sétáló u.-i szép-
ségszalonba! T.: 06-30-292-3737

egészség________________________________________
gyÓgypediKŰr, manikűr, lakkozás, géllakkozás, lábmasz-
százs, 3D műszempilla óriási akcióban! Csepelen ingyen házhoz 
megyek! T.: 06-70-323-1230 www.pedikursziget.hupont.hu

szolgáltatás________________________________________
autoMata mosógépjavítás garanciával hétvégén is. 
Javítás esetén ingyenes kiszállás. T.: 06-20-288-5148______________________________________
duguláselHárítás falbontás nélkül. Ázások csőtörések 
megszüntetése. Központi fűtésszerelés. Mosdók wc-ék, tar-
tályok cseréje. Mindennemű vízvezeték szerelés. Munkáink-
ra garanciát vállalunk. Hívjon bizalommal. 
Tel: 061-402-4330, T.: 06-20-491-5089______________________________________
szobaFestést-, mázolást, tapétázást vállalunk 20% ked-
vezménnyel. Precíz pontos munka, több évtizede a kerület 
szolgálatába. T.: 06-20-358-9867______________________________________
FestőMester vállal szobafestést, mázolást, tapétázást, 
penészes falak rendbetételét, garanciával. 
T.: 285-2882, 06-30-878-8972______________________________________
gáz-víz fűtésszerelés, lakásfelújítás, gázkészülék-javítás. 
Fürdőszoba felújítás, gázkészülék-csere, új szerelések, cir-
kók, konvektorok javítása, anyagbeszerzéssel, gáztervezé-
sek, csövek hegesztése, hidegburkolás garanciával. 
T.: 276-9408, 06-20-955-4768______________________________________
ráCsKészítés ajtóra, ablakra, erkélyre. Előtető lakótelepi 
erkélyre is. Erkélybeépítés, korlátfelújítás festéssel, üvege-
zéssel is. Egyéb lakatosmunkák-javítások. 
T.: 284-2540, 06-70-209-4230______________________________________
redőnyszerelés javítás, gurtnicsere! Reluxa, sza-
lagfüggöny, harmonikaajtó, szúnyogháló, külső-belső 
műanyag párkányok szerelése. Hétvégén is! Nagy Sándor 
06-20-321-0601

Apróhirdetések   

A Csepeli Városgazda Zrt. 

Gyakorlattal rendelkező
BÉRSZÁMFEJTŐT és/vagy 

TÁRSADALOMBIZTOSíTÁSI üGyINTÉZŐT
keres!

A feladat: 
 • Munkaviszonnyal és közfoglalkoztatási jogviszonnyal alkalmazott 

munkatársak részére havi és hó-közi bérszámfejtés, az ehhez  
kapcsolódó feladatok ellátása

 • Munkaügyi nyilvántartások vezetése
 • Adóbevallások készítése
 • Tb kifizetőhelyi teendőkben való részvétel, ellátások számfejtése
 • Jogszabályban meghatározott adatszolgáltatások teljesítése 
 • Havi statisztikai jelentések készítése
 • Kimutatások készítése.

Az elvárások: 
 • Minimum középfokú szakirányú végzettség
 • NEXON program ismerete
 • Kifizetőhelyi gyakorlat
 • Kapcsolódó jogszabályok naprakész ismerete és alkalmazása
 • Felelős és önálló munkavégzés
 • Precizitás

Előnyt jelent:
 • Közfoglalkoztatás területén szerzett bérszámfejtői/tb ügyintézői 

tapasztalat

Amit kínálunk: 
 • Bejelentett állás
 • Választható béren kívüli juttatási csomag

A foglalkoztatás teljes munkaidős, határozatlan idejű munkaviszony. 
Fizetés megegyezés szerint. A munkába állás feltétele 3 hónapnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítvány megléte. 
Önéletrajzát bérigény megjelölésével az allas@varosgazda.eu e-mail 
címre várjuk 2014. június 30-ig.

Határtalanul Észak-Erdélyben
A Szárcsa Általános Iskola a Határtalanul pályázat keretében 23 het-
edik osztályos diákkal egy Észak- Erdélyi kiránduláson vett részt 
május 12-e és 14-e között. Célunk volt, hogy tanulóink megismerjék 
Észak- Erdély történelmi, irodalmi, földrajzi, néprajzi kincsekben 
bővelkedő magyar lakta területeit. A három nap alatt bejártuk Szat-
márnémeti, Erdőd, Koltó, Nagybánya, Nagykároly, valamint Érmind-
szent nevezetességeit is. Közös programokat szerveztünk a koltói 
Petőfi Sándor Általános Iskola hasonló korú tanulóival. A magyar 
nemzet és az államhatárok feletti összetartozás fogalmának elmé-
lyítése is nagy hangsúlyt kapott. Nagyon jól éreztük magunkat, szép 
élményekkel és új barátságokkal gazdagon tértünk haza.

Vígh Krisztina, pedagógus

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk! 
Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: 

Telefon és fax: 278-0711. Hétfő, kedd, szerda 
8 és 16 óra között,  zubormonika@csepelihirmondo.hu
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Nálunk a legolcsóbb!

Nyitva: H-P-ig 730-1500 

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

K L Í M A
telepítés, javítás, karbantartás

Nyári akciós ajánlatunk:
Panasonic 2,6 kW: 125.000 Ft

(Nyári ár: 180.000 Ft)

Telepítési díj: 40.000 Ft
(Nyári ár: 60.000 Ft)

 Karbantartás: 12.000 Ft helyett 8.500 Ft

Reál Klíma Kft. T.: 06-20-335-9143

8 mm tabak akácia
1,985 m²/doboz, 3.571 Ft/doboz

Ft/m²

2.299

1.799

Ajánlataink 2014. június 1-30-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek! 
Csak kiskereskedelmi mennyiséget szolgálunk ki! 

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

INCOGNITO
SÖTÉTÍTŐ FÜGGÖNY
150 cm-es tekercsben,
100% poliészter
3.299 1.799 Ft/fm

Ft/m²

2.199

1.199

• véd a napfénytől, melegtől
• láthatatlan, fekete
 szálbeszövéssel
• teljes sötétséget biztosít

mmelem gtőőőtőlg

zzttosísíttt

T
E

L
J
E

S
 SÖ

TÉ TÍT É S


