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2 Csepeli Hírmondó

Borbély Lénárd, a Fidesz-KDNP polgár-
mesterjelöltje 35 pontban foglalta ösz-
sze azokat a legfontosabb tennivalókat, 
amelyeket választási programként Csepel 
jövőképéről megfogalmazott. Ezek közé 
tartozik a munkahelyteremtés, a családok 
támogatása, a közbiztonság erősítése, a 
betegellátás korszerűsítése, a természet 
kincseinek megőrzése, a kerületi sport 
fejlesztése – mondta Borbély Lénárd al-
polgármester, a Fidesz-KDNP polgár-
mesterjelöltje azon a lakossági fórumon, 
amelyet a Királyerdei Művelődési Házban 
rendeztek meg szeptember 16-án. Kont-
rát Károly, a Belügyminisztérium államtit-
kára előremutató, jó programnak nevezte 
a Fidesz-KDNP jövőképét.

Kontrát Károly az Országjárás rendezvény-
sorozat keretében érkezett Csepelre, és tá-
mogatásáról biztosította Borbély Lénárdot és 
programját. „Csepel valóban új utakon jár, és 
érdemes ezen továbbhaladni. A kormány és 
a – reményeik szerint az újraválasztott Tarlós 
István főpolgármesterrel együtt – főváros is 
támogatni fogja Csepelt a 35 pontban ismerte-
tett programja alapján.”

Munkahelyek, családtámogatás
Borbély Lénárd a munkahelyteremtés kap-
csán megemlítette, hogy elindították a Weiss 
Manfréd munkahelyteremtő programot, és a 
kormánnyal együttműködve ötezer munka-

helyet hoznak létre. Csökkentik az építmény-
adót, radikálisan mérséklik az önkormányzati 
üzlethelyiségek díját, valamint inkubátorházat 
építenek a kezdő vállalkozásoknak. Felvirá-
goztatják a Munkásotthont: együttműködve 
a Csepeli Munkásotthonnal és a kormánnyal, 
közösen felújítják a nagy múltú épületet. 

Valamennyi panelépületet felújítják az EU és 
a kormány támogatásával, az önkormányza-
ti lakások bérleti díját pedig befagyasztják. 
Folytatják a bölcsődés, óvodás és iskolás gyer-
mekek támogatását úgy, hogy nem engedik 
felemelni az étkezések térítési díját. Tanév-
kezdési támogatást adnak minden rászoruló 
családnak. Felújítják a bölcsődéket, óvodákat 
és a kerületi iskolákat. Minden csepeli nyugdí-
jasklub számára ingyen klubhelyiséget bizto-
sítanak, és a nyugdíjasoknak nem kell belépőt 
fizetniük a Csepeli Strandra. 

Közbiztonság, egészségügy, 
fejlesztések
A közbiztonság erősítése érdekében több rendőr 
és közterület-felügyelő lesz az utcákon, javítják 
a közvilágítást és továbbfejlesztik a térfigyelő 
kamerarendszert. Rendbe teszik a romossá vált 
Görgey iskola környékét: a korábbi vezetés ide-
jén off-shore tulajdonba átjátszott intézményt 
visszaszerzik, majd a lakók véleményét figye-
lembe véve közparkot, játszóteret, sportpályát 
létesítenének a lebontott iskola helyén. 

Folytatják az út-, csatorna- és járdaépítése-
ket. Kormányzati segítséggel minden utat 
leaszfaltoznak, és kiépítik a csapadékvíz-csa-
torna rendszert. Teljes egészében elkészül a 
gerincút az EU, a kormány és a főváros tá-
mogatásával, így már a kerület összes belső 
lakónegyede megszabadulhat az átmenő gép-
kocsiforgalomtól. Felújítják és 2x2 sávosra 

bővítik a Gubacsi hidat, hogy csúcsidőben is 
gyorsabb legyen az áthaladás rajta. Gyalogos 
és kerékpár hidat építenek a Kis-Duna fölé, a 
mai „csőhíd” helyén. 

Korszerűsítik a betegellátást, amelynek során 
modern műszerekkel szerelik fel a kerületi or-
vosokat. Megszüntetik a várólistát és beveze-
tik az egynapos sebészetet. Megőrzik a 24 órás 
orvosi ügyeletet. Visszaállítják a 2010 előtt 
megszüntetett gyermektraumatológiát és kor-
szerűsítik a felújításra szoruló tüdőgondozót. 

Természet, szabadidő, sport
A természet kincseinek megőrzése érdekében 
teljes hosszában felújítják és visszaadják a 
csepelieknek a Kis-Duna partot. Szabadidő-
parkot és pihenőligetet építenek a Daru-dom-
bon. Kalandparkot és lovaspályát alakítanak 
ki az Akácfa utcai kiserdőben. Csepel Vize 
néven új gyógy- és ásványvizet adnak Ma-
gyarországnak, amelyet Csepel termálforrá-
saiból nyernek ki. 

Csepelt a sport és az élmények szigetévé ala-
kítják. A kormánnyal közösen nemzetközi 
vízi sportközpontot építenek Észak-Csepelen. 
Minden csepeli gyermek számára biztosítják 
a sportolás lehetőségét. Önkormányzati egye-
sület létrehozásával és az anyagi terhek átvál-
lalásával lehetővé teszik a sportolást minden 
fiatal számára. Megszüntetik a Csepel SC-ben 
uralkodó áldatlan állapotokat. Együttműköd-
ve az egyesületet működtető alapítvánnyal, 
megnyugtatóan rendezni kívánják a Béke téri 
sportklub helyzetét. Támogatják a terület fel-
újítását és működésének biztonságát. Új kö-
zösségi sport pontokat építene ki kerületszerte. 
Továbbfejlesztik a Csepeli Strandot; élményme-
dencét építenek és lefedik a gyógymedencét is. 

Csepel.hu
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Programot hirdetett Borbély Lénárd – Jelentős fejlesztések kormányzati segítséggel

Csepel jövője 35 pontban 

A kormány és a csepeli önkormányzat to-
vábbra is együttműködik

fotó: Szria
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Sokéves huzavona után végre eladja a tu-
lajdonosa azt a Mély utcai romos épületet 
és telket, ami miatt eddig nem lehetett 
rendbe tenni és megszépíteni a királyer-
dei kisposta környékét. A képviselők úgy 
módosították a csepeli adósságkezelési 
programot, hogy több embernek segít-
hessenek. Iskolai sporteszközbeszerzé-
sekről, defibrillátorok vásárlásáról és a 
Ments Életet Alapítvány támogatásáról is 
döntöttek a képviselők. 

A Mély utca és Szent István út sarkán álló 
romos épület évek óta rontotta a környék lát-
képét. Az MSZP-s vezetésű kerület ugyan 
meg akarta vásárolni 52 millió forintért, erre 
azonban a kerület kritikus pénzügyi helyze-
te miatt már nem kerülhetett sor. A fideszes 
önkormányzat sikerrel kerülte el a csődve-
szélyt, megszüntette a kerület 3,8 milliárd 
forintos hiányát, de a piaci ár sokszorosát 
nem kívánta kifizetni: a romos ház és a te-
lek 52 millió forintos megvásárlása egyet 
jelentett volna a hűtlen kezeléssel. Többéves 
huzavona után a tulajdonos végül 15 millió 
forint + áfa áron adta át az ingatlant az ön-
kormányzatnak. Ezzel megkezdődhet a kör-
nyék rendbetétele: az önkormányzat olyan 
környezetet szeretne itt kialakítani, amely 
méltó a Királyerdőhöz. Az eredeti ár töredé-
kéért történő ingatlanvásárlást a balliberális 
képviselők nem támogatták: ők tartózkodtak 
a szavazásnál.

Adósságkezelő program
2014 májusában indult az a csepeli minta-
projekt, melyben az önkormányzat a Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezettel, a Budapes-
ti Elektromos Művekkel és a Főgáz Zrt.-vel 
közösen indított adósságkezelő programot. 
A képviselők most úgy módosították a má-
jusi szándéknyilatkozatot, hogy több több 
olyan fogyasztónak segíthessenek, akik re-
zsitartozással rendelkeznek. A javaslatot csak 
Szenteczky János, az MSZP frakcióvezetője 
nem támogatta – ő tartózkodott a szavazásnál.

Sporteszközök, defibrillátorok
A jelen lévő csepeli városatyák valamennyien 
támogatták, hogy önkormányzati pénzből in-
tézményenként egymillió forintért vásárolhas-
sanak az iskolák nagy értékű sporteszközöket 
és 75 ezer forintért kis értékű sporteszközöket. 
A kerület a költségvetés rendbetételének és a 
hiány megszüntetésének köszönhetően évek óta 
növekvő összeggel tudja támogatni az egész-
ségügyi és oktatási intézményeket. Szintén 
mindenki megszavazta, hogy 700 ezer forintot 
biztosítson a kerület a csepeli rendőrségnek és 
tűzoltóságnak 1-1 defibrillátor vásárlására. 

A képviselők azt a javaslatot is támogatták, 
hogy 200 ezer forinttal támogassa az önkor-
mányzat a Ments Életet Alapítványt. Az ösz-
szegből egy 13 éves chron-beteg kisfiú utazását 
fogja finanszírozni az alapítvány, akinek így 
régi vágya válhat valóra: végre repülőre ülhet.

Lapszél
 

Térrendezés
Én mindig azt hittem, hogy az elkorhadt fák 
életveszélyesek, ezért ki kell vágni őket, he-
lyükre pedig újakat kell ültetni. Most, hogy 
kampány van, mintha már a korhadt fákhoz 
is ragaszkodnunk kellene. A csepeli bal-
oldal legalábbis hetek óta azt állítja, hogy  
a Szent Imre teret „tönkretették”.

Emlékszem, tíz éve nagy vihar söpört végig 
Csepelen, és kicsavart néhány fát a Szent 
Imre téren. Még beszélgettük is, hogy va-
lamit tenni kellene, a feleségemmel meg-
néztük a fákat, és bizony, egyik-másik már 
alaposan elkorhadt. Bár nem járok órán-
ként tapogatni fákat, nyilvánvaló, hogy a 
helyzet azóta csak rosszabbodott.

Most komolyan: már az életveszélyes fák 
eltávolítása is pártpolitikai kérdés? Csak 
azért kérdezem, mert Szabó Szabolcs kép-
viselő a Facebookon közzétett néhány fa-
csonkot, hogy tessék, itt a barbarizmus 
netovábbja, biztosan egészségesek voltak.

Politikailag, Gyuláról nézve, biztosan. 
Csepelről nézve meg életveszélyesek. Nem 
tudom, Szabó Szabolcsnak van-e felesége, 
gyereke. Úgy tudom, nincsen. Nekünk 
azonban tíz éve ott játszottak, szaladgáltak 
a gyerekeink a Szent Imre téren. És egyál-
talán nem örültünk a nagy vihar után, hogy 
maradnak a fák. S bár nem rettegtünk, 
nem gondoltunk arra, hogy mi volna, ha 
éppen most ledőlnének, de azért átcikázott 
rajtunk a gondolat. Jó érzés, hogy most új, 
szebb, egészséges fákat telepítenek oda. 
És milyen jó volna, ha békén hagynának 
bennünket Szabó Szabolcsék, nem volna 
baloldali és jobboldali fa.

Mint vénülő csepeli, akit az emlékezete 
azért ritkán hagy cserben, hadd tegyek fel 
csendben  egy kérdést. A Szabadkikötő úti 
– többségében teljesen egészséges – fákat 
nem az előző önkormányzati vezetés vá-
gatta ki vagy hat éve?

Úgy látszik, ha a Horváth Gyula Big Band 
muzsikál, akkor a láncfűrész hangja is anda-
lító zongoraszó. Ha viszont a Szent Imre te-
ret rendezi a jelenlegi vezetés, az fasizmus.

Hát, tényleg megőrültek itt néhányan, 
felebarátaim.

(korponai péter)

Rendbe teszi az önkormányzat a királyerdei posta környékét – 
Módosították az adósságkezelő-programot 

Üléseztek a képviselők

Tisztelt Lakossági Felhasználó! Tisztelt Vevő/Számlafizető!
 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket arról, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, az 
Ökumenikus Segélyszervezet, a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. és a FŐGÁZ Zrt. összefogása 
révén – kísérleti jelleggel – olyan segélyprogram zajlik, amelynek célja a fogyasztásból eredő 
hátralék felszámolása. 

Amennyiben Önnek elektromos áram-, vagy földgázszámlájának kifizetésében elmaradás mu-
tatkozik, ez a program segítséget nyújthat a számlák rendezésében!

Ha Önnek elektromos áram, illetve földgáz fogyasztásából eredő 30 napot meghaladó, egy 
éven belüli lejárt tartozása van, javasoljuk, hogy keresse fel az Önkormányzat Humán Szolgál-
tatások Igazgatósága XXI. kerület Táncsics Mihály utca 69. szám alatti helységében működő 
tanácsadó irodáját, ahol az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai szívesen tájékoztatják, 
hogy milyen feltételek mellet lehet ezt az egyszeri segítséget igénybe venni.

További felvilágosítást kaphat hétköznapokon 8.00-16.00 óra között az alábbi, ingyenesen hív-
ható zöldszámon: 

06-80-205-485

Németh Szilárd
Csepel polgármestere, 
országgyűlési képviselő
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Hamarosan polgármestert, önkormányza-
ti képviselőkent választunk. Az eltelt négy 
évben elvégzett munkáról, a 2010 óta va-
lóra váltott ígéretekről, Csepel fejlődésé-
ről, közösségi tereiről, munkahelyterem-
tésről, a további tervekről beszélgettünk 
Németh Szilárd polgármesterrel. 

 A költségvetést katasztrofális állapotban, 
3,8 milliárdos hiánnyal vettük át 2010-ben. 
Hogy elkerüljük a csődöt, nagyon gyorsan 
kellet cselekedni: ez hatékony intézkedésekkel 
sikerült. Sőt még abban az évben  szimbolikus, 
de fontos döntést is hoztunk: e szerint a 12 éves 
lányok ingyenesen megkapják a méhnyakrák-
elleni védőoltást. Visszatekintve az elmúlt 
időszakra, azt mondhatom, amit megígértünk  
a kerület lakóinak, azt sikerült teljesítenünk. 
A célunk az volt, hogy Csepelt végre sikerül-
jön felzárkóztatni a többi kerület mellé. Ehhez 
olyan beruházások elindítására és megvalósí-
tására volt szükség, amik a közösségnek és az 
egyes embereknek egyaránt sokat jelentenek, 
gazdagítják a kerületet. Három fontos projek-
tet emelnék ki: a csatornázást, a gerincutat és a 
három városrehabilitációs programot. Ezekben 
az a közös, hogy szebbé, komfortosabbá, ott-
honosabbá tették Csepelt, sőt ahhoz is hozzájá-
rultak, hogy a kerületi ingatlanok értékesebbé 
váljanak a piacon. 

 A közösségi terek nagyon fontosak egy te-
lepülés életében. Ezek felújítása, illetve újak 
kialakítása jelenleg is zajlik. 
 A szép környezet, azok a helyek, ahová 
szívesen mennek sétálni, beszélgetni, sportol-
ni az emberek, elengedhetetlen ahhoz, hogy 
valódi közösség formálódhasson. És igen: 
ehhez terekre, megfelelő épületekre van szük-
ség, mindehhez pedig önkormányzati forrá-
sokra. Sokan emlékeznek arra, hogy az előző 
önkormányzati vezetés mindent eladott: még 
a Kis-Duna-part egyik értékes részét is, aho-
vá az azóta tönkrement beruházó lakóparkot 
akart építeni. De említhetjük a Görgey iskolá-
val kapcsolatos botrányos történetet is: pusz-
tulni hagyták a kerület egykori legmodernebb 
iskoláját, elképesztő körülmények alakultak 
itt ki.  Ezeket a területeket vissza fogjuk vásá-
rolni, s itt is parkokat, közösségi programok-
ra való tereket alakítunk ki. De hasonló célra 
használjuk fel a királyerdei kisposta melletti 
területet: ennek rendezéséről, az ott álló ingat-
lan megvételéről a legutóbbi testületi ülésen 
döntöttünk. 

De nem csak új terek kialakításáról, hanem a 
már meglévőek megújításáról is fontos beszél-
ni, szerencsére erre is több jó példát mondha-
tok. Az Akácfa utcai kiserdőből 700 köbméter 
sittet és szemetet hordtunk el: ma futópálya, 

tűzrakóhely van itt. Családok, társaságok 
járnak ide sportolni, szalonnát sütni. Az or-
szágos védettségű Tamariska-dombot – ami 
elképesztő állapotban volt – körbekerítettük, 
tanösvényt alakítottunk ki. Megvásároltuk 
az itt álló gázcseretelepet, ahol foglalkozta-
tó- és látogatóközpont épül. Lebontattuk azt a 
mobil-átjátszótornyot is, ami a domb melletti 
óvoda tőszomszédságban állt: itt KRESZ-
park, sportpálya készül. És hamarosan egy ti-
zennégy stációból álló kálvária is helyet kap a 
dombon. A Kis-Duna-part királymajori része 
is döbbenetesen elhanyagolt volt: a Daru-dom-
bot és környékét már sikerült megújítanunk. 
A dombnak kettős funkciója lett: egyrészt 
szakrális hely a már itt álló szobrok miatt, 
másrészt a keleti oldala nagyon jól használ-
ható szánkózásra. Az egykori Dagi éttermet 
megvásároltuk, itt önkormányzati vendégház 
és étterem nyílik: már most megnyugtatom a 
környékbelieket, nem lesz hangos zene. Azt 
szeretnénk, ha minden változás harmonikusan 
illeszkedne a környezetbe. 

 A Szent Imre tér felújítása jelenleg is tart. 
Különösen a fák kivágásával kapcsolatban ka-
pott az önkormányzat hideget-meleget. 
 E téma kapcsán nem tudok kitérni az alól, 
hogy ne említsem Horváth Gyulát, aki pol-
gármester szeretne lenni, s akinek 16 éves 
alpolgármesteri regnálása alatt csupán egy 
182 millióba kerülő terv készült a tér rende-
zéséről. Mi most az egész felújítást 360 milli-
óból megcsináljuk, ráadásul úgy, hogy a pénz 
teljes egészében európai uniós támogatásként 
érkezik, tehát egyetlen fillér önkormányzati 
pénz sincs benne. A tér rendbehozatala annak  
a városrehabilitációs programnak a része, 
aminek keretében éppen most zajlik öt pa-
nelház felújítása: ez is teljesen ingyenes  
a lakóknak. A két munka szorosan összefügg: 
az épületek renoválására csak abban az eset-
ben kapjuk meg a pénzt, ha program szociális 
része is teljesül. Ez utóbbi a Szent Imre téri 
munka: minden korosztály részére készül itt 
olyan hely, ahol programokat szervezhet-
nek, eltölthetik a szabadidejüket; Magyar-
ország legmodernebb játszótere is itt lesz.  
Ami a fákat illeti: csak azokat a beteg és kor-
hadt fákat vágtuk ki, amik balesetveszélyesek 
voltak és a nyárfák is elkerülnek innen: ezzel 
megszüntetjük azt az allergiaforrást, ami mi-
att sok csepeli szenvedett, panaszkodott. Ne-
mes fákat ültetünk a régiek helyére, és többet, 
mint amennyit ki kellett vágni.  

interjú

Modern iparra, új munkahelyekre, a beruházások folytatására van szüksége a kerületnek – 
Közösségi terek alakultak, megújulnak az oktatási intézmények, megszépül a Szent Imre tér

Németh Szilárd polgármester: 
„amit ígértünk, megvalósítottuk”

Németh Szilárd (balra) polgármester és Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a Tama-
riska-domb országos védettségének bejelentésén a Fenyves utcai óvodában

fotó: Halászi Vilm
os és Szria
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 Hamarosan átadják a nyugdíjasházat:  
a volt MDF-székházat tette rendbe az önkor-
mányzat. 
 Ez is egy szimbolikus történet. Az ingatlant 
még a nyolcvanas években építették, és eredeti-
leg is nyugdíjasháznak szánták. Aztán a rend-
szerváltás forgatagában az MDF csepeli szék-
házává vált, a párt megszűnése után vállalkozók 
használták, míg ki nem ürült a teljesen lepusz-
tult ingatlan. A 2013 szeptemberében szavazta 
meg a képviselő-testület, hogy a ház – az eredeti 
céljainak megfelelően – a csepeli nyugdíjasok 
közösségi életét gazdagítsa. Megjegyzem, a ja-
vaslatot csak az MSZP képviselői nem támogat-
ták. Ezek után haszonbérleti szerződést kötöt-
tünk a fővárossal – az épület ugyanis az övék 
–, s megkezdődtek a munkák: a házat október 
elsején, az idősek világnapján adjuk át. Most is 
szeretném azonban hangsúlyozni: a nyugdíjas-
klubokat továbbra is ugyanúgy támogatja az ön-
kormányzat, mint eddig. Az új intézmény egy 
olyan közösségi hely lesz, amit az önkormány-
zat tart fenn és – például – információs bázist 
biztosít, programokat szervez, tanulási lehető-
séget ad a kerület nyugdíjasainak. 

De ejtsünk néhány szót a gyerekekről is. Soha 
annyi pályázati pénz nem érkezett óvoda- és  
iskolafelújításra a kerületbe, mint az utóbbi 
években. Csak a legutolsó nagy büszkeségünket 
említem meg: a Jedlik gimnázium – és persze 
így a kerület is – olyan természettudományos 
laboratóriummal lett gazdagabb, ami a legmo-
dernebb technológiával készült. Ezt a kerület 11 
iskolájának több mint ezer diákja is használhat-
ja. Nagyon fontosnak tartom, hogy a rosszabb 
anyagi körülmények között élő, nehezebb sorsú 
gyerekek is maximális segítséget, lehetőséget 

kapjanak ahhoz, hogy elérjék mindazt, amire 
tehetségükből, képességükből futja. Becsületes, 
egyszerű munkáscsaládból származom: ponto-
san tudom, mennyit jelent, ha egy iskola, egy-
egy tanár életre szóló útravalót ad a fiataloknak. 

 Egy kerület fejlődése szorosan összefügg 
azzal, tud-e lakosainak munkahelyeket terem-
teni. Ebben milyen előrelépés történt? 
 Weiss Manfréd alakjának felelevenítése nem 
véletlen: olyan alakítója volt Csepel életének, 
aki szerintem a legnagyobb tiszteletet érdemli. 
Ő és családja volt az, aki a XX. század elején 
megalapozta Csepel világhírnevét. És nemcsak 
munkát adtak az embereknek, hanem jó gazda-
ként, felelős közéleti emberekként a kultúra, az 
egészségügy, a sport területén is rengeteget tet-
tek: kórházat, sportpályát, katolikus parókiát, 
munkásotthont építtettek, mindent megadtak  
a munkásaiknak, ami a mindennapi jól létük-
höz szükséges volt.  Szerintem ez az a vállalko-
zói minta, amit ma is követni kell. Csepelt újra 
iparosítani szeretnénk: a Weiss Manfréd-terv 
ezt célozza. Ehhez azonban előbb rendezni kell  
a több mint hétszáz tulajdonossal rendelkező 
terület sorsát, amihez kormányzati támoga-
tás szükséges: e nélkül nem lehet itt több ezer 
munkahelyet teremteni. Szorosan összefügg 
a terv megvalósításával a Sintan-telepen levő 
épület megvásárlása is. Ha folytatni tudjuk a 
választások után a munkát és az együttműkö-
dést a kormánnyal, akkor itt is olyan magas 
színvonalú papíripari termelő munka kezdőd-
het, ami jelenleg Dunaújvárosban zajlik. Vajon 
miért ott, és miért nem Csepelen? Mi az oka 
annak, hogy az előző vezetés leállította a fej-
lesztéseket, és utcára tette az embereket? Cse-
pelen a papírgyártás százéves múlttal rendelke-

zik: vajon miért nem itt van az a fantasztikus 
gyár, ami most Dunaújvárosban működik? Ér-
dekes kérdések…

 Hamarosan új polgármestert választunk: 
hogyan adja át a stafétát az utódjának? 
 Pozitív költségvetéssel, gyarapodó vagyon-
nal, a munkahelyteremtés lehetőségével. Én is 
Csepelen maradok: országgyűlési képviselő-
ként továbbra is dolgozni fogok a kerületért. A 
munka, a tervezett fejlesztések csak központi 
pénzekkel, pályázati forrásokkal vihetők to-
vább, ehhez pedig a kormánnyal való együtt-
működés szükséges. Borbély Lénárd személye 
garancia arra, hogy a fejlődés ne álljon le, s 
Csepelt még inkább magukénak érezzék a ke-
rület lakói.

– r 

interjú

Csepelt újra iparosítani szeretnék, több 
ezer munkahelyet teremtenének 

Megújult az Akácfa utcai kiserdő: szabad-
idős park lett a szeméthalom helyén

Igazi sétánnyá vált a Kis-Duna-part, újjá-
építették a megrongált fahidat

Több mint kétmilliárdos többlettel adja át az 
önkormányzati kasszát a jelenlegi vezetés

-10,212 
Mrd Ft

77,858
Mrd Ft

2010

+2,213 
Mrd Ft

80,071
Mrd Ft

2014
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Értelmetlen pénzkidobásnak nevezte 
Horváth Gyula, a balliberális pártok pol-
gármester-jelöltje  az elmúlt évek vagyon-
növekedését. A politikus szerint  négy 
évig  valójában csak rombolt és pusztított  
a fideszes vezetés. Rámutatott: a Fidesz bir-
toklási vágya okolható a vagyonnövekedé-
sért, a  kétmilliárdos gyarapodás ugyanis 
„értelmetlen és betegesen egoista” volt. 

Horváth Gyula internetes honlapján reagált 
arra, hogy Németh Szilárd polgármester és 
Borbély Lénárd alpolgármester bejelentették: 
ismét gyarapodni kezdett kerületünk vagyona. 
Amíg 2005 és 2010 között – Horváth Gyula al-
polgármestersége idején – 10,2 milliárd forint-
tal lett szegényebb a kerület, az elmúlt négy 
évben sikerült megállítani és megfordítani ezt 
a negatív folyamatot. „A Fidesz Csepeli Szer-
vezete, mivel semmi kézzelfoghatót sem tud 
felmutatni, a vagyongyarapodásra és a megta-
karításokra építi a kampányát. Két megfogha-
tatlan fogalom. Jól hangzik, de semmi tartalma 
nincs” – emelte ki Horváth Gyula. 

A politikus állítása szerint a kétmilliárdos 
vagyonnövekedés részben az uszodának „kö-

szönhető” – ami értelmetlen és beteges pénz-
kidobás volt. „Uralni valamit betegesen egois-
ta embereknek, mindenekfelett álló dolog. Ez 
már magyarázatot adhat a cselekedeteikre. 
Ezért dobták oda számolatlanul a csepeliek 
pénzét a fővárosiaknak, ezért ragaszkodtak a 
birtokláshoz. Nem számított, hogy nincs felké-
szült szakemberük, nincs szakértelmük. A régi 
sémák éltek bennük: »akinek az Isten hatalmat 
adott, annak észt is ad majd hozzá«. Tévedtek! 
Nem adott!” – emelte ki az uszodára utalva.

Horváth Gyula és az általa vezetett ballibe-
rális összefogás minden alkalommal hangsú-
lyozzák: rombolásnak és pusztításnak tartják 
mindazt, ami Csepelen az elmúlt négy évben 
történt. A közterületek felújítása mellett ezért 
a rendvédelem erősítésével sem értenek egyet. 
A polgármesterjelölt ki is emelte program-
jában: „csökkentjük a kerületi rendvédelem 
eszköz- és emberállományát”. Horváth azt is 
többször hangoztatta, hogy szeretné lebontani 
az 1944-ben lebombázott, 2012-ben helyreál-
lított, a magyarság összetartozását jelképező 
Szent Imre téri Országzászlót. A teret ismét 
felújítaná, de nem a mostani tervek szerint.  
„A váltásra készülő szövetség elképzelése 

ezzel szemben a park megtartását, lehető-
ség szerinti bővítését (a Munkásotthontól, a 
CSM  I. kapuig) szorgalmazzák, a zöldfelület 
fejlesztésével, frissítésével és telepítéssel, a 
történelmi és kulturális környezet közösségi 
hagyományainak erősítésével. A főtér köze-
pének nem talponállók sokaságának, a gomb-, 
bugyi- és gatyaárusok mekkájának, hanem 
tradicionális közterületnek, a kerület szabad-
idős és kulturális fellegvárának kéne lennie. 
A térfalak (a teret övező épületek) földszinti 
részeinek kell a kereskedelmi, vendéglátási és 
turisztikai célokat kielégíteni. Tehát az ellen-
zéki szövetség alternatív javaslata a mostani-
akkal ellentétben az, hogy a tér közepe legyen 
mindig a népé, és csak a szélei az üzleti szfé-
ráé!” – emelte ki. Vagyis a politikus a gyár-
kaputól a Munkásotthonig minden épületet és 
üzletet lebontana. 

Horváth Gyula új Szent Imre téri tervei a ko-
rábbi MSZP-s elképzelésekkel is szemben áll-
nak. A jelenlegi – általa rombolásnak nevezett 
– felújítások ugyanis 2005-ös tervek alapján 
történnek, vagyis a tervek akkor készültek, 
amikor Horváth MSZP-s alpolgármester volt. 

Csepel.hu

Megerőszakoltak egy fiatal lányt az Arany 
László és a Szent László utca sarkán augusztus 
20-án, akire még aznap hajnalban rendőrök ta-
láltak rá az utcán. A lány személyleírást adott 
az elkövetőről, majd a nyomozók elfogták a 22 
éves H. Bélát, akit szexuális erőszak bűntet-
tével és súlyos testi sértés elkövetésével gya-
núsítanak. Az erőszakoskodót a DNS-mintája 

buktatta le. Felröppent a hír, hogy az elköve-
tő esetleg összefüggésbe hozható a soroksári 
gyilkossal, aki tavaly erőszakolt meg és ölt 
meg egy fiatalasszonyt, de a rendőrség nem 
erősítette meg a szóbeszédet. 

A fiatal lány egy buli után indult hazafelé au-
gusztus 20-án hajnalban, amikor a 22 eszten-

dős H. Béla leszólította az utcán. Valószínűleg 
már előzőleg kiszemelhette a lányt és követte. 
A lány elmondása szerint a fiatalember egyből 
erőszakoskodni kezdett vele: súlyosan bántal-
mazta és megerőszakolta. A magára maradt 
lányra a csepeli rendőrök találtak rá, akik 
gondoskodtak a sértett orvosi ellátásáról és 
azonnal megkezdték az adatgyűjtést. Másnap 
egy gyanús férfira figyeltek fel, aki a személy-
leírás alapján hasonlított az elkövetőre, ezért 
előállították a rendőrségen. DNS-mintát vettek 
tőle, amelynek vizsgálata napokig eltartott. Az 
eljárás során szerzett adatok eredményeként  
a nyomozók beazonosították, majd a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal Merkúr speciális bevetési 
egységének segítségével szeptember 11-én haj-
nalban elfogták H. Bélát. Információik szerint 
a gyanúsított a Kossuth Lajos utca egyik laká-
sában lakott albérletben. 

A rendőrség összevetette a férfi DNS-mintáját 
a tavaly szeptemberben Soroksáron meggyil-
kolt fiatalasszonyon talált DNS-mintákkal, de 
nem erősítették meg, hogy azonosságot ta-
láltak volna. H. Béla ellen kényszerítés miatt 
már folyik egy korábbi eljárás. A rendőrség  
a férfit őrizetbe vette és indítványozta előzetes 
letartóztatását. 

Cs. A.

Horváth Gyula szerint pénzkidobás 
a vagyonnövekedés és a rendvédelem

aktuális

Elfogták az erőszaktevőt

fotó: pixabay
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Polgármesterjelöltek:
1. Kőszeginé Benedek Anna (Munkáspárt)
2. Borbély Lénárd (Fidesz-KDNP)
3. Horváth Gyula (DK)
4. Tenk András (LMP)
5. Pákozdi József  (Jobbik)
 
1-es EVK választókerületi jelöltjei:
1. Menyhért Péter (LMP)
2. Kendl István (Jobbik)                                     
3. Bercsik Károly (Fidesz-KDNP)
4. Bosnyák Norbert (DK-Együtt-PM-MSZP)
 
2-es EVK választókerületi jelöltjei:  
1. Paál Géza (DK-Együtt-PM-MSZP)  
2. Klocsko Katalin (Jobbik)
3. Zupkó János (Fidesz-KDNP)
4. Erdélyi-Szerencse Ödön (MIÉP)
5. Perity János (LMP)
 
3-as EVK választókerületi jelöltjei: 
1. Morán Rafael (LMP)
2. Tóth István  (Jobbik)   
3. Beer Livia (Fidesz-KDNP)
4. Dobák István  (DK-Együtt-PM-MSZP)
 
4-es EVK választókerületi jelöltjei: 
1. Hudák János (DK-Együtt-PM-MSZP)
2. Bán János (Jobbik)
3. Morovik Attila (Fidesz-KDNP)
4. Rezsnyák Zoltán (Munkáspárt)
5. Tenk András (LMP)
 

5-ös EVK választókerületi jelöltjei:
1. Kulinyi Márton (DK-Együtt-PM-MSZP)
2. Hajdu Imre (független)
3. Mikus Ilona  (Jobbik)
4. Szuhai Erika  (Fidesz-KDNP)
5. Ádám Szilvia Zita (LMP)

6-os EVK választókerületi jelöltjei:
1. Noé László (Fidesz-KDNP)
2. Mezei Dávid (LMP)
3. Dániel András  (Jobbik)
4. Takács Krisztián  (DK-Együtt-PM-MSZP)
5. Kőszeginé Benedek Anna (Munkáspárt)
    
7-es EVK választókerületi jelöltjei: 
1. Czibulyáné Szonday Szilvia (Fidesz-KDNP)
2. Tóth Sándor (LMP)
3. Mészáros Gergely Csaba (Munkáspárt)
4. Szücs Jenő István (Jobbik)
5. Szántóné Józsa Julianna   

(DK-Együtt-PM-MSZP)
 
8-as EVK választókerületi jelöltjei:
1. Váradi Zsolt  (LMP)
2. Aradi Nikolett (Jobbik)
3. Balogh Ernő (Fidesz-KDNP)
4. Paál Gabriella (DK-Együtt-PM-MSZP)
 
9-es EVK választókerületi jelöltjei:
1. Makray Barbara (Fidesz-KDNP)
2. Váradi Zsoltné (LMP)
3. Pilajeva Marina  (Munkáspárt)
4. Csendes Imre (DK-Együtt-PM-MSZP)
5. Mácsai Veronika (Jobbik)
6. Zsivity Zoránné (független)

10-es EVK választókerületi jelöltjei:
1. Pintér József Gáborné (Fidesz-KDNP)
2. Király Balázs (LMP)
3. Dobos Bálint (DK-Együtt-PM-MSZP)
4. Tasi Sándor (Jobbik)
 
11-es EVK választókerületi jelöltjei:
1. Székely Péter  (LMP)
2. Kováts Dániel (Fidesz-KDNP)
3. Sipos Zsolt (DK-Együtt-PM-MSZP)
4. Rezsnyák Zoltánné (Munkáspárt)
5. Máthé László (Jobbik) 

12-es EVK választókerületi jelöltjei:
1. Takács Mónika (DK-Együtt-PM-MSZP)
2. Kuti Balázs (Fidesz-KDNP)
3. Stier Károly  (Jobbik)
4. Kocsis Péter (LMP)
 
13-as EVK választókerületi jelöltjei:
1. Losonci Róbert (DK-Együtt-PM-MSZP)
2. Ábel Attila (Fidesz-KDNP)
3. Takács László (Jobbik)
4. Slakta Norbert (Munkáspárt)
5. Fábián János (LMP)
 
14-es EVK választókerületi jelöltjei:
1. Tóth Ildikó (LMP)
2. Pákozdi József (Jobbik)
3. Gulyás Ferenc (Munkáspárt)
4. Borka-Szász Tamás (DK-Együtt-PM-MSZP)
5. Nagy László  (Fidesz-KDNP) 
 

választás

Önkormányzati választás 2014
Az alábbiakban a kerületi polgármesterjelöltek és a képviselőjelöltek névsorát közöljük. Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy  

a nevek abban a formában és sorrendben szerepelnek, ahogy a szavazólapon látni fogják. A nevek sorrendjét sorsolás döntötte el.

Fontos tudnivalók 
a szavazásról

•	Budapesti kerületekben, így Csepelen is, 
három szavazólapot (kerületi önkormány-
zat, kerületi polgármester, főpolgármester 
választása) kapunk. A szavazólapon érvé-
nyesen csak egy szavazatot lehet leadni. 
Szavazni két, egymást metsző vonallal 
lehet (pl. X vagy +). A szavazat akkor is 
érvényes, ha nincs borítékban. 

•	Az önkormányzati választáson minden-
ki csak a saját lakóhelye szerinti szava-
zókörben szavazhat. Aki azonban a la-
kóhelye mellett bejelentett tartózkodási 
hellyel (korábbi nevén ideiglenes lakcím) 

is rendelkezik, választhat, hogy melyik 
település önkormányzatának megvá-
lasztásában szeretne részt venni. Ha úgy 
dönt, hogy a tartózkodási helyén akar 
szavazni, akkor kérheti átjelentkezését  
a lakcíme szerinti választási irodától. 
Átjelentkezni október 10-e, 16 óráig, ki-
zárólag a választás kitűzését megelőzően 
legalább harminc nappal (vagyis június 
23-áig) létesített tartózkodási helyre le-
het azzal a feltétellel, hogy a tartózkodá-
si hely érvényessége legalább a szavazás 
napjáig tart.

•	Mozgóurnát igényelhetnek azok a szava-
zóköri névjegyzékben szereplő választó-
polgárok, akik: mozgásukban egészségi 
állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt, 
vagy fogvatartásuk miatt akadályozot-

tak. Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. 
kényelmi szempontok miatt) kéri, annak 
a kérését a helyi választási iroda, illetve 
a szavazatszámláló bizottság elutasítja. 
Mozgóurnát október 10-e, 16 óráig a he-
lyi választási irodától, a szavazás napján 
(október 12-e, 15 óráig) pedig attól a sza-
vazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, 
ahol a választópolgár a névjegyzékben sze-
repel. Fontos: aki mozgóurnát kért, a sza-
vazókörben „hagyományos módon” nem 
szavazhat, kizárólag mozgóurnával! Moz-
góurnát személyesen (a polgármesteri hi-
vatalokban működő választási irodákban), 
levélben,online lehet igényelni. A mozgó-
urnát csak olyan címre lehet kérni, amely 
ugyanazon szavazókörben található, ahol 
a választópolgár lakik.

(forrás: valasztas.hu)
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Látogatás a csepeli Csodák Palotájában – Több kísérlet, több élmény, több tudás, több izgalom  

Muki bácsi legendájának nyomában

Új természettudományos labort adtak át  
a Jedlik Ányos Gimnáziumban szeptem-
ber 8-án. A legmodernebb oktatási segéd-
eszközökkel felszerelt terem jobb helyre 
nem is kerülhetett volna, az intézmény-
ben a hazai fizikaoktatás kultikus alakja, 
az elismert pedagógus és tankönyvszerző 
dr. Vermes Miklós teremtette meg az átél-
hető tudomány hagyományát, amely az új 
tanév kezdetén magasabb szintre lépett  
a kerületben.

1952 augusztusában érkezett a Jedlik Ányos 
Gimnáziumba dr. Vermes Miklós. Az elismert 
pedagógus a legendás, Nobel-díjasokat kine-
velő Fasori Evangélikus Gimnázium bezárása 
után került Csepelre, a szemfüles tanár pedig 
mentette a menthetőt: az akkoriban a világ 
egyik legjobb oktatási intézményének tar-
tott Fasoriból elhozta a természettudományos 
demonstrációs eszközök egy részét. A Jedlik 
Ányos Gimnázium azóta is ezen az ösvényen 
jár: a természettudományos oktatás kerületi 
központja idén újabb mérföldkőhöz érkezett, 

az uniós finanszírozással kialakított, két össze-
nyitható teremből álló laborban Takács Attila 
matematika-fizika-informatika szakos peda-
gógussal és két tanulóval beszélgettünk.

Biztonság és izgalom
„Izgalmas” – összegzi eddigi tapasztalatait 
Szentpétery Vanda, 9. A osztályos tanuló, aki 
a labor átadóján a glicerin és víz sűrűségvizs-
gálatát végezte el. Vanda zenei pályára készül, 
nem a reál tárgyak a kedvencei, az új labor 
azonban őt is megnyerte magának. „Sokkal 
jobb, hogy nem csak a tábla előtt álló tanárt 
figyeljük. Ösztönző, hogy mi is a kezünkbe ve-
hetjük az eszközöket, a kísérleti anyagokat.” 
Takács Attila matematika-fizika-informatika 
szakos tanár is ebben látja az új labor egyik 
legnagyobb hasznát: a modern környezetbe 
helyezett kísérleti eszközök, az olyan info-
kommunikációs technológiák, mint a digitális 
tábla, a 3D-s vetítési lehetőség vagy a digitális 
szavazórendszer mind hozzájárul a kíváncsi-
ság felkeltéséhez, a figyelem fenntartásához. 
„A Z-generációra mindenhonnan ömlik az 

információ, az inger. Ők ebben szocializálód-
nak, nekünk pedig ebben a helyzetben kell fel-
kelteni az érdeklődésüket a természettudomá-
nyok iránt. Itt azt is elkaphatja a gépszíj, akit 
egyébként annyira nem érdekel ez a terület” 
– magyarázza Takács Attila. 

A labor valóban eltér a hagyományostól: a ta-
nulók két, egymással szemben elhelyezett pult 
mögött végezhetik el a kísérleteket, a legna-
gyobb biztonságban, amelyet vegyianyag-álló 
bútorok, saját szellőzőrendszer, amely a veszé-
lyes anyagok tárolására használt szekrények-
ben külön cseréli a levegőt, illetve szemmosó, 
speciális zuhanykabin, elszívófülke, mindenki 
számára kötelező fehér köpeny és védőszem-
üveg, valamint biztonsági oktatás garantál.  
A 303 millió forintból kialakított laborhoz 
saját tanulói munkafüzeteket és tanári segéd-
könyveket készítettek mindhárom tantárgyból, 
külön az általános, külön a középiskolások ré-
szére, a pedagógusok pedig speciális képzésen 
vettek részt, hogy minél jobban kihasználhas-
sák a terem adottságait.

fotó: Szria
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Fesztivál
a Plázában
Második alkalommal rendezték meg Csepe-
len az Ifjúsági Fesztivált, melynek házigazdája  
a Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egye-
sület és a Csepeli Gyermek- és Ifjúsági Ön-
kormányzat volt. Volt extrém sportágválasztó, 
országos tánccsapatok versenye, graffitishow, 
vetélkedők, ügyességi feladatok, koncertek. 
A kézműves-foglalkozásokat, a különböző mű- 
vészeti és egyéb kiállításokat a Nagy Imre 
ÁMK és a Nagy Imre Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola munkatársai rendezték. 
A fiatalokat kerekasztal-beszélgetésen vettek 
részt Varga Norman ifjúsági referens szervezé-
sében a Csepeli Ifjúsági Szolgáltató Központ-
ban, ahová Borbély Lénárd alpolgármester is 
ellátogatott. A tanácskozáson arról érdeklődött, 
hogyan látják a fiatalok Csepel fejlődését, illet-
ve milyen a kerületben az ifjúsági élet. Az alpol-
gármester a résztvevőknek elmondta, hogy az 
önkormányzat a közeljövőben is támogatni fog-
ja a különböző szórakoztató rendezvényeket. 

A fesztivál zenei színpadán nagy sikerrel lé-
pett fel Poplesz, Burning Sloth, Headbengs, 
Majka & Curtis, valamint Péterffy Lili. 

Élmény és tudás 
minden csepeli diáknak
„Megnézném, mi történik, ha franciumot te-
szünk a vízre” – Holczer Zsolt, Vanda osz-
tálytársa ezt a kísérletet végezné el a legszíve-
sebben. „Nagyon heves reakciót látnánk, ami 
gázfejlődéssel és akár kisebb robbanásokkal 
járhat” – örül már előre a fiatalember, aki 
manapság kevésbé népszerű tárgyak, a fizika,  
a kémia és a biológia iránt lelkesedik. Monda-
ni sem kell, számára a kánaánt jelenti a labor, 
amely a jedlikeseken kívül a tíz csepeli part-
neriskola minden 7. és 8. osztályos tanulója 
számára tartogat meglepetéseket. Az egyik, 
szinte az amerikai filmek világát idéző beren-
dezés az USB-s mérőeszköz. „A szerkezetet 
a számítógéphez kell csatlakoztatni, ott pedig 
egy program kiértékeli a szenzor által mért ér-
tékeket” – Takács Attila szerint a labor „csak-
nem high-tech, a profi laborokkal vetekszik.” 
Épp fejlesztés alatt áll az az internetes felület, 
amelyen a gimnáziumi és általános iskolai ta-
nárok időpontot foglalhatnak a csepeli Csodák 
Palotájába, ahol nem csak a természettudomá-

nyok, hanem a számítástechnika ifjú titánjai is 
lubickolhatnak a lehetőségekben.

„Én is ide jártam fizikatagozatra, itt tanultam 
kísérletezni, és elmondhatom: az egyetemen 
abból a mérési ismeretanyagból éltem, amit 
az órákon dr. Sebestyén Zoltánné tanárnő,  
a délutáni legendás szakkörön pedig maga 
Muki bácsi adott át nekünk” – meséli a peda-
gógus, aki egy mellettünk elhelyezett kis lá-
dára mutat. A labor mögött lévő előkészítő he-
lyiségben, az Ötvös-teremben a patyolattiszta 
berendezés és a modern eszközök mellett egy 
dobozban, falapra szerelt kapcsolók vannak. 
„Ezeket még Vermes tanár úr hozta a Fasori 
Gimnáziumból” – tudom meg.  A múlt ha-
gyományai és a jelen legkorszerűbb demonst-
rációs eszközei mostantól közösen segítenek 
meggyújtani a szikrát, amely a kíváncsiságot 
lobbantja lángra, a tehetséggondozás kereté-
ben pedig a kiemelkedő tanulók még mélyeb-
ben beleáshatják magukat a miért és a hogyan 
megválaszolásának szellemi kalandjába. 

Angel Marianna
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Minden oktatásra fordított forint sokszo-
rosan megtérül, azonban gyakran éppen 
azok, a tartósan munka nélküliek nem en-
gedhetik meg maguknak ezt a biztos be-
fektetést, akiknek a leginkább szükségük 
lenne a kitörést jelentő oklevélre. Csepelen 
idén 26-an szereztek OKJ-s szakképesítést 
ingyen, a Csepel déli lakóközpont szociális 
célú rehabilitációja projekt keretében.

Nagy Ferenccel a JP Fémker Kft. Csepel Mű-
vek területén található hegesztőcsarnokában 
találkozunk. Pattognak a szikrák, olvadnak  
a fémek, az 55 éves Ferenc éppen dolgozik. 
Két év sikertelen munkakeresés után, a csepe-
li Munkaügyi Központ javaslatára jelentkezett  
a Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabi-
litációja projekt keretében meghirdetett, ingye-
nes OKJ-s szakképzettséget adó fogyóelektró-
dás védőgázas ívhegesztő tanfolyamra. „Négy 

hónap alatt gyakorlatilag három év anyagát 
sajátítottuk el, s bár az elméleti rész nem volt 
könnyű, örülök, hogy belevágtam. Sokáig ke-
restem munkát, de mivel nem volt semmilyen 
szakképzettségem, szinte reménytelen vállalko-
zásnak tűnt” – meséli Ferenc, aki bizakodóan 
néz a jövőbe: szakmáját szereti, a hosszú távú 
elhelyezkedésre pedig jó esélye van képzettsé-
gével, ami keresett a munkaerőpiacon. 

Támogatott képzés, 
támogatott elhelyezkedés
A Budapest Esély Nonprofit Kft. 2013 augusztu-
sában hirdette meg térítésmentes, OKJ-s képzési 
lehetőségét. Az igények felmérését személyesen, 
szóban, illetve kérdőívekkel végezték, végül két 
szakma akadt fenn az idő, a pénz, valamint a 
munkaerőpiac és az érdeklődők igényeiből szőtt 
rostán: a személy- és vagyonőr, valamint a már 
említett fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő. 
„Korábbi munkáink kapcsán több csepeli mun-
káltatóval megmaradt a jó kapcsolat, azt láttuk, 
hogy ezek azok a munkakörök, amelyekben a 
leginkább tudunk segíteni az elhelyezkedés so-
rán” – tájékoztat Gerő Dániel képzési koordiná-
tor. Előbbi három és fél, utóbbi öt hónapra foglal-
ta le a harminc, kommunikációs és motivációs 
szempontok alapján kiválasztott résztvevőt, akik 

közül 28-an kapták kézhez bizonyítványukat. A 
részvétel feltétele a csepeli bejelentett lakcím és 
a tartósan munka nélküli státus volt; a képzések 
február végén indultak.
 
Egy szakképesítést adó tanfolyam nem olcsó 
mulatság: 100-120 ezer forintnál olcsóbban 
ritkán találni megbízható színvonalú kurzust, 
ráadásul a nappali rendszerű oktatás kizárja a 
pénzkeresetet. „A térítésmentes szakképzések 
időtartama alatt a résztvevők havi nettó 46 ezer 
forint megélhetési támogatást kaptak” – mond-
ja a szakember, aki szerint a nemrég még a ta-
nulópadokat koptató csepeliek elhelyezkedési 
aránya is biztató. Jelenleg összesen nyolcan 
álltak munkába: hárman támogatott formában, 
öten pedig piaci alapon találtak állást. A támo-
gatott foglalkoztatás időtartama három hónap, 
ilyen esetben a munkáltató vállalja a munkata-
pasztalat-szerző gyakorlat biztosítását, a Buda-
pest Esély Nonprofit Kft. pedig az együttműkö-
dés negyed éve alatt biztosítja a fix munkabér és  
a járulékok összegét, összesen tíz munkaválla-
ló esetében. Pillanatnyilag négy munkáltatóval 
él munkaerő-kölcsönzési keretszerződés, ezek  
a cégek a fémmegmunkálás, valamint a sze-
mély- és vagyonvédelem területén dolgoznak. 
Gerő Dániel hozzáteszi: „a résztvevők a szak-
képzésen kívül folyamatos mentori támogatás-
ban, álláskeresési tanácsadásban és igény sze-
rint pszichológusi támogatásban részesültek, 
részesülnek, valamint egy nyolcnapos motivá-
ciós tréningen is részt vettek.” 

Angel Marianna

A programról 
dióhéjban
A csepeli önkormányzat által megnyert, 
immáron harmadik városrehabilitációs 
projekt a Csepel déli lakóközpont szoci-
ális célú rehabilitációja néven indult el.  
A projekt az Európai Regionális Fejleszté-
si Alap százszázalékos finanszírozásával 
valósul meg. 664 csepeli családot érint 
közvetlenül, összköltsége 1,351 milliárd 
forint; a programban részt vevő panelhá-
zakat a családok számára teljesen ingye-
nesen modernizálják. A megnyert pályázat 
kötelező eleme volt a lakókörnyezet teljes 
rendbetétele is. Így a Vermes Miklós utca–
Kossuth Lajos utca–II. Rákóczi Ferenc út 
által határolt terület panelépületeinek teljes 
felújítása mellett szintén uniós pénzből va-
lósul meg a Szent Imre tér zöldterületeinek 
fejlesztése, az egykori Rákóczi Iskola föld-
szintjének szociális központtá alakítása és 
– a Budapest Esély Nonprofit Kft. bevoná-
sával – az iskolai felzárkózást és a munka-
erő-piaci beilleszkedést segítő kezdemé-
nyezések is. Az Európai Unió kizárólag 
olyan városrehabilitációt támogat, amely 
közösségi funkciót (közterület-felújítás) és 
a szociális szolgáltatások bővítését is ma-
gába foglalja: ezért a fejlesztések egyetlen 
eleme sem hagyható ki.
Bővebb felvilágosításért keressék fel a 
www.csepeldelilakokozpont.hu honlapot!

Térítésmentes szakképzések a jobb esélyekért: 
Csepelen huszonhatan szereztek idén ingyen szakképesítést

Vissza a munkaerőpiacra 
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Őszi cserjeültetés
A tavaszi Virágos Csepelért felhívás foly-
tatásaként az önkormányzat meghirdeti 
az őszi cserjeültetési programját. Lebo-
nyolítását a Csepeli Városgazda Közhasz-
nú Nonprofit Zrt. Zöldterület-fenntartási 
osztályának munkatársai végzik. 

Cserjefoltok, sövények kialakítására lakcí-
menként (társasházaknál lépcsőházanként) 
átlag tíz db konténeres díszcserjét (pl.: cser-
jés pimpó, törpe som, törpe aranyvessző, kék-
szakáll cserje, mályvacserje, gyöngyvessző) 
ajánl fel az önkormányzat. A növények elülte-
tésénél kérjük, törekedjenek rá, hogy a növé-
nyek a közterület szépítését szolgálják, jól lát-
ható helyre kerüljenek. Társasházak esetén az 
ültetésre a be nem kerített előkert, a bejáratok 
melletti terület, vagy a járda melletti zöldsáv 
használható; kertes házak esetén az ingatlan 
előtti járda és az úttest közötti zöldsáv. 

A növények elültetéséről és későbbi ápolásá-
ról a jelentkezőknek kell gondoskodniuk! A 
szakszerű ültetésről és ápolásról a növények 
átadásakor tájékoztatjuk a jelentkezőket. 

Amennyiben szeretne részt venni programun-
kon, töltse ki a jelentkezési lapot, amely be-
szerezhető a Csepeli Városgazda Közhasznú 
Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálati iroda 1-es 
ablakánál, vagy letölthető a www.csepel.hu 
és www.varosgazda.eu weboldalakról.

Társasházak esetében a lakóközösség ne-
vében eljáró közös képviselő (cégszerű 
aláírással), kertes házak esetében az adott 
címre érvényes lakcímkártyával rendelkező 
lakos jelentkezését várjuk. 

A növények átvételére a jelentkező megha-
talmazást állíthat ki.

A jelentkezési lapok benyújtásának határ-
ideje: 2014. október 1.

A benyújtás módjai: postán (Csepeli Vá-
rosgazda Közhasznú Nonprofit Zrt., 1215 
Budapest, Katona József u. 62–64.), szemé-
lyesen az ügyfélszolgálati irodán, vagy a 
viragoscsepelert@varosgazda.eu e-mail-en.

A növények átvételének időpontja: 2014. ok-
tóber 4-e, szombat, 8–14 óra.

A növények átvételének  helyszíne: Cse-
peli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt., 
1215 Budapest, Katona József u. 62–64. 
(Kassai utca felőli dolgozói parkolóban)

A növények átvételekor kérjük a személyi 
igazolványukat és lakcímkártyájukat, szük-
ség esetén meghatalmazásukat is hozzák 
magukkal!

Bővebb információ és felvilágosítás: 
Erdeiné Schuch Beáta zöldterületi asszisztens, 
277-7856, 06-30/698-5921, 
erdeine.beata@varosgazda.eu

A lakosság kérését figyelembe véve az 
önkormányzat forgalomtechnikai eszkö-
zökkel csökkenti a forgalmat, ezzel együtt 
jócskán mérsékli a zajszintet és a környe-
zetszennyezést a Szabadság utcában és 
az Arany János utcában, valamint bizton-
ságosabb lesz az áthaladás az Erdősor és 
a Szabadság utca kereszteződésében. Ezt 
is elmondta Borbély Lénárd alpolgármes-
ter azon a lakossági fórumon, amelyet eb-
ben a témában rendeztek meg a Kölcsey 
Ferenc Általános Iskolában szeptember 
1-jén. Az alpolgármester ígérete szerint 
a fórumon elfogadott intézkedéseket 
szeptember 30-áig megvalósítják. 

Borbély Lénárd emlékeztetett rá: a Csepel 
központját elkerülő gerincút már elkészült sza-
kasza is csökkentette a belvároson áthaladó 
forgalmat, de a gerincút 2. ütemének megépíté-
sével lenne igazán érezhető a változás. Az ön-
kormányzat azon van, hogy a főváros és a kor-
mány támogatásával mihamarabb folytassák  
a gerincút építését. Az alpolgármester jó esélyt 
lát erre, mert megvan rá a politikai szándék.    

A lakók kérték
Az önkormányzat a lakók kérésének tesz ele-
get: javaslataik figyelembe vételével módosítja 
a közlekedést a Szabadság utcában és az Arany 
János utcában, valamint az áthaladást az Erdő-
sor utca és a Szabadság utca kereszteződésében 

a következő hetekben. A lakók szerint túlsá-
gosan megnőtt a forgalom a környéken, amely 
növelte a balesetveszélyt, valamint emelkedett 
a zajszint és a környezetszennyezés. 

Mi változik? 
A Szabadság utcán a Csepeli úttól két jelzőlám-
pa átprogramozásával csillapítják a forgalmat. 
Kevesebb zöld jelzést kapnak a járművek, ami-
vel lassítják és mérséklik az áthaladó közleke-
dést, valamint forgalomtechnikai eszközöket 
fognak kihelyezni a legkritikusabb útszakaszra. 
Megváltozik az Arany János utca forgalmi rend-
je is. A környéken élők számára több javaslatot 

is megfogalmaztak a fórumon. Végül a két alter-
natív javaslat közül – az Arany János utcai lakók 
kérésére – mind a kettőt megvalósítják egyide-
jűleg. Ezek szerint egyirányúsítják az Arany 
János utcát a Szent László út felől az Erdősor 
utca, valamint a Völgy utca irányába. A lakók 
határozott kérésének megfelelően fekvőrendőrö-
ket is elhelyeznek az utcában szeptember 30-áig. 
Az Erdősor utca és a Szabadság utca keresztező-
désében úgy javítják az átmenő forgalmat, hogy  
a Szabadság utcáról a jobbra kanyarodó sávot ki-
szélesítik. A közlekedéstechnikai változtatások 
eredményeképpen felére, harmadára csökkenhet 
a forgalom a problémás útszakaszokon. 

Csökkentik a forgalmat a Szabadság 
és az Arany János utcákban
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Csepel önkormányzatának képviselő-testü-
lete tavasszal döntött arról, hogy 28,2 millió 
forinttal támogatja az Országos Mentőszolgá-
latot (OMSZ). Németh Szilárd polgármester 
javaslatára a megszavazott pénzből új mentő-
autót vásároltak, melyet az OMSZ kizárólag  
a Csepeli Mentőállomáson üzemeltet majd. 

A támogatás egy „C” típusú, azaz eset- 
rohamkocsi, Mercedes Sprinter bázisjármű 
beszerzését tette lehetővé, az egészségügyi 

felszerelést az OMSZ biztosítja – tájékoztatta 
lapunkat Győrfi Pál, az OMSZ kommuniká-
ciós és PR igazgatója. A mentőautót október 
4-én adják át a kerületben. 

Hirtelen szívhalál ellen
Az önkormányzat továbbá 1-1 defibrillátort 
is vásárolt a csepeli rendőrségnek és tűzol-
tóságnak, amivel hirtelen szívhalál esetén 
azonnali segítséget lehet nyújtani, életet le-
het menteni.  

Alapítványi támogatással kádliftet és rollátort 
adtak át a mozgáskorlátozott Ipacs János-
nénak a kerületi vezetők, Borbély Lénárd 
és Morovik Attila alpolgármesterek, vala-

mint Szuhai Erika önkormányzati képviselő, 
fogyatékosügyi tanácsnok. 

A mintegy 120 ezer forint összértékű ado-
mány mostantól Julika néni közlekedését és 
mindennapi tisztálkodását könnyíti meg. Az 
idős hölgynek gyakran gondot okozott a kádba 
történő ki- és beszállás. A rehabilitációs esz-
köz segítségével azonban a nehezen mozgók 
is könnyebben boldogulhatnak. Az akkumulá-
torral működő kádlift a legtöbb fürdőkádba be-
helyezhető és jól használható. Az idős asszony 
a vendégek fogadásakor is két bottal közleke-
dett, nehézkesen járt. A most ajándékba kapott 
négykerekű rollátor a megfelelő helyre került: 
használatával Julika néni biztonságosabban 
közlekedhet. Az idős asszony lakótelepi la-
kásban él lányával, akinek szintén nagy álma 
vált valóra. Az önkormányzat támogatásával 
– közel harmincezer forint értékben – asztali 
hifikészüléket kapott, amin egyik kedvenc idő-
töltésének, a zenehallgatásnak hódolhat. 

Az önkormányzat munkatársai a közelmúlt-
ban három kádliftet és öt rollátort szállítottak 
ki olyan mozgásukban korlátozottak részére, 
ahol szintén elkél a segítségnyújtás. 

A. Zs. 

Új mentőautót vásárolt 
az önkormányzat

fotó: Halászi Vilm
os

Kádlift és rollátor 
mozgáskorlátozottaknak

Miért fontos 
a defibrillátor?
Magyarországon vezető halálok a hirtelen 
szívhalál: évi 50 ezer haláleset szív-keringé-
si eredetű okból következik be. Ebből körül-
belül 20 ezer eset a kórházon kívül történik. 
Ezen esetek 65-85 százalékában  kamrai 

szívritmuszavar, ún. kamrafibrilláció áll  
a háttérben, melyet a szívizomzat kaotikus 
elektromos tevékenysége jellemez: ez lehe-
tetlenné teszi a szív normális mechanikai 
működését, azaz normális összehúzódását. 

A kamrafibrilláció egyetlen hatásos kezelé-
si módja a defibrillálás, mely során áramot 
vezetnek keresztül a szíven.

Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata, 
az Országos Mentőszolgálat, 
a XXI. kerületi Rendőrkapitányság 
és a Fővárosi XXI. Kerületi 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
tisztelettel meghívja Önt a Sport-, 
Szabadidő- és Rendezvényköz-
pontban (1213 Budapest, Hollandi 
út 8.) tartandó Életmentő napra.

Program:
 

9.30 A rendőr, mentő- 
 és tűzoltó autók   
 gyülekezése 
 a Szent Imre téren              
10.30 Új mentőautó átadása 
 a Szent Imre téren 
10.50 A felvonulók elindulnak 
 a Szent Imre térről 
 a Sport-, Szabadidő- 
 és Rendezvényközpontba 
11.30 Járművek érkezése 
 a Rendezvényközpontba  
12.00 A mentők, a rendőrség 
 és a tűzoltóság közös 
 mentési bemutatója  
12.30 A tűzoltóság bemutatója 
13.00 A rendőrség bemutatója 
13.30 A mentőszolgálat 
 bemutatója 
14.00 A főzőverseny 
 eredményhirdetése  
14.30 Futballverseny 
 a mentőszolgálat, 
 a rendőrség és a tűzoltóság 
 csapatai között  
15.00 Szórakoztató műsor 
 a színpadon 

A rendezvény fővédnöke 
Németh Szilárd 
polgármester, 
országgyűlési képviselő

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

ÉLET-
MENTŐ
NAP
OKTÓBER 4.
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Egyházi élet
Őszi ünnepek
A héber kalendárium szeptember 24-
én ránk köszöntő új hónapjában – amit 
Tisrének neveznek – érkezik el a zsidó év 
legnagyobb ünnepegyüttese. 

Elsőként a két napig tartó ros hásáná, 
azaz az újév, amely az első emberpár, 
Ádám és Éva megteremtésének évfor-
dulója. 

Tíz napra rá érkezik el jom kippur, az 
engesztelés napja, amikor Mózes mes-
terünk másodszori, negyvennapos fenn-
tartózkodása után visszatért a Sináj hegy 
lábánál táborozó néphez, a második pár 
kőtáblával a kezében és az Örökkévaló 
tizenhárom tulajdonságával a szívében, 
melynek legfőbb jellemzői a szeretet, ir-
galom és a hosszan tűrés. 

Jom kippur október 3-a napnyugtától ok-
tóber 4-e napnyugtájáig tart: ezen a leg-
magasztosabb napon – a sok imádkozás 
mellett – egy 25 órás böjtöt is tartunk. 

Az őszi ünnepi csokor harmadik, és egy-
ben leghosszabb (hét plusz egynapos) 
ünnepe a szukot, szó szerint a „sátrak” 
ünnepe vagy a sátras ünnep, amely idén 
október 8-ára esik. 

A betakarítás, a szüret örömét, a bőség 
nyújtotta biztonság érzését vegyítjük el 
az élet átmenetiségére és mulandósá-
gára emlékeztető egyszerű, az egyipto-
mi kivonulás és a negyvenéves sivata-
gi vándorlás idején használt sátrakban  
való lakással: egyszerű sátrat építünk, 
ahova ilyenkor illik kiköltözni, abban 
étkezni, aludni. Természetesen, ha az 
időjárás és egyéb körülmények ezt nem 
teszik lehetővé, akkor igyekezni kell 
az ünnep hetében arra, hogy legalább 
a sátorban való étkezés megvalósuljon. 
Amíg állt a Szentély, egy jeruzsálemi 
zarándoklat is hozzátartozott ehhez az 
ünnephez. 

Az őszi ünnepsorozat leguniverzálisabb, 
emberiség történetét elindító ünnepé-
re, az emberiség születésnapjára, a ros 
hásánára hivatkozva kíván boldog szü-
letésnapot a dél-pesti közösség minden 
tagja Csepel minden kedves lakosának. 

Fináli Gábor , rabbihelyettes

Felvidéki és észak-magyarországi várme-
gyék 5.

Turócz vármegye mindössze 1123 km² terü-
letű volt. 55 708 főnyi lakosságának 69 szá-
zaléka volt szlovák, a magyarok számaránya 
épp elérte a 10 százalékot. Az egész várme-
gye tulajdonképpen egy magas hegyektől 
körülvett katlanban terült el. Közigazgatási 
központja Turóczszentmárton község volt. 
Az Árpád-ház idején kezdetben királyi tu-
lajdonban lévő, lakatlan terület, valamikor a 
XII. században kezdtek el letelepedni a kör-
nyező megyékbe korábban behívott szász 
bányászok. Mint önálló vármegye csak a 
XIV. századtól kezdve létezett. 1707-ben, az 
ónodi országgyűlésen a vármegye követei, 
Rakovszky Mihály és Okolicsányi Kristóf 
ellenvéleményüknek adtak hangot, emiatt a 
képviselők Rakovszkyt halálra kaszabolták, 

Okolicsányit pedig kivégezték. II. Rákóczi 
Ferenc parancsára Turóczot a vármegyék 
sorából törölték, címerét összetörték, zászla-
ját szétszaggatták. I. József király 1709-ben 
a vármegye jogi helyzetét helyreállította, és 
új címert adományozott,melyen bal kéz fe-
lől a Rakovszky-család, jobb kéz felől az 
Okolicsányiak címerének fő motívumai je-

lennek meg. 1920-ban ez a vármegye is Cseh-
szlovákiáé lett, majd meg is szűnt.
    
Zemplén vármegye 6282 km² területű, ezál-
tal Magyarország 10. legnagyobb kiterjedésű 
megyéje volt. Jellemzője volt, hogy szinte 
minden hegycsúcson vár állott. A számta-
lan erősség közül a XIII. századra királyi 
várispánságként működött Zemplén, Patak, 
Szerencs, később Tállya és Keresztúr. A ta-
tárjárást követő újjáépítés során IV. Béla 
olasz vincelléreket telepített le Olaszliszka és 
Bodrogolaszi környékén, akik megalapozták 

a tokaji borvidék máig tartó hírnevét. A kö-
vetkező évszázadban a különálló ispánságok 
egy vármegyévé lettek összevonva, melynek 
székhelye Sárospatak lett. II. Rákóczi Ferenc 
a vármegyében (Borsiban) született, szintén e 
megyében, Monokon született Kossuth Lajos. 
1910-ben a vármegyében 343 194 lakos élt,  
a lakosság 56,5 százaléka volt magyar. Tria-
nont követően a vármegye területének 72 szá-
zalékát csatolták Csehszlovákiához. Zemplén 
címerében a terület természeti értékeit szim-
bolizálják az ábrák. 

Dósa István
(Következik: Felvidéki és észak-magyarorszá-
gi vármegyék 6. )

Egykori vármegyéink 
címerei 10. rész

©
 S

tie
fe

l E
ur

oc
ar

t K
ft,

 2
01

4.

Hajókirándulás az 
idősek világnapján

Csepel önkormányzata ingyenes buda-
pesti hajókirándulásra hívja a kerület-
ben élő nyugdíjasokat október 1-jén, az 
idősek világnapján. A részvétel regiszt-
rációhoz kötött, férőhelyek a délelőtti 
kirándulásra korlátozott számban még 
rendelkezésre állnak. 

Jelentkezni szeptember 22-e, hétfő, 16 
óráig lehet a következő elérhetőségéken:
Babics Sarolta: 06-30 995 5980; 
e-mail: babics.munka@gmail.com

fotó: Halászi Vilm
os
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Lufiszobrász bohóc, arcpingá-
ló, hangszerbűvölő, számtalan 
zenész, színész és táncos mu-
tatta be tudományát szeptem-
ber 13-án, a Királyerdei Műve- 
lődési Házban. A Művész(et)- 
bejáró azt kínálta, amit nevé-
ben ígért: az önkifejezés iz-
galmas, sokszínű lehetőségeit 
mutatta be az önkormányzati 
rendezvény, ahol a művészete-
ken túl a művészekkel is megis-
merkedhettek a résztvevők.

„Hol a motor?” – robban be a 
helytörténeti gyűjtemény ajtaján 
egy szőke, három év körüli kisfiú 
édesapjával, akit minden erejé-
vel a tárlat hátsó részén elhelye-

zett Pannóniák felé vonszol. Egy 
percre hátratekint: a bejáratnál 
ezúttal színes ceruzák és papírla-
pok is Csepel múltjáról mesélnek 
és végre olyan színű mocija lehet, 
amilyet szeretne. A Művész(et)- 
bejárón a legnagyobb alkotók a ki-
csik voltak: a rajzverseny mellett  
a kézműves-foglalkozásokon bizo-
nyították, mire képes a kreativitás, 
ha teret engednek neki. Süsü-csi-
peszeket készítünk egy asztalnál 
gyerekekkel és szüleikkel, Zsófi 
már messziről széles gesztusok-
kal üzen a festék száradására váró 
anyukájának: sikerült! A hétéves 
Zsófi dzsungelt, szivárványos va-
rázsindákat és napocskát álmodott 
a fehér lapra a rajzversenyen, ame-

lyet a szervező Csepeli Városkép 
Kft. értékes ajándékcsomaggal 
jutalmazott. „Voltunk a színház-
teremben meseelőadáson, aztán 
arcfestésen, lufit hajtogattattunk 
Dani bohóccal és már ebédeltünk 
is” – mondja édesanyja, Nagy Il-
dikó, akit az eddigi tapasztalatai-
ról kérdezek. „Nagyon szeretünk 
kézműveskedni, múlt héten a Sétá-
ló utcában is ott voltunk, jövő hé-
ten pedig a Radnótiba megyünk, 
nincs is más lehetőségem, Zsófi 
annyira lelkes” – meséli, miköz-
ben lencséből orrlyukakat ragasz-
tanak Süsünek.

Beugrom a nagybőgőbe!
Csepel önkormányzata ezúttal ri-
zses hússal és Csepel borával ven-
dégelte meg a résztvevőket, a kíná-
lásban segédkezett Borbély Lénárd 
alpolgármester is, aki a csepeliek 
felmerülő kérdéseire is válaszolt.  
A Maroni Kft. a desszertről gon-

doskodott: a gesztenyés finomságok 
még több lendületet adtak a kicsik-
nek, így délután a buli magasabb 
fokozatba kapcsolt. A zenés-táncos 
bemutatók után az Ének iskolája 
című tévéműsor legjobb tanulói: 
Karcagi Józsika, Kenedi Veronika, 
Varga Vivien és Berki Artúr lépett 
a színpadra, majd az X-Faktorból 
megismert, Fonogram-díjas előadó, 
Vastag Tamás adott fergetes kon-
certet a művelődési házban.

Még két állomás
A kaland szeptember 20-án, 
a Radnóti Miklós Művelődési 
Házban folytatódik, ahol a sport 
kerül a fókuszba, az utolsó állo-
máson pedig elrugaszkodhatunk 
a Földtől: mobilplanetárium és az 
ország egyetlen űrhajósa várja az 
érdeklődőket szeptember 27-én a 
Daru-dombnál, ahol a tudomány 
lesz a középpontban. 

Angel Marianna

Művész(et)bejáró: 
alkotni jó!

Olvassa be a QR-kódot, 
és nézze meg online

galériánkat! 

fotó: Szria
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Gyümölcstől roskadozó alma-
fa, az egészségtől kicsattanó 
paradicsomok, ropogós pap-
rikák és gondosan rendben 
tartott kert dicséri Seres Sán-
dor keze munkáját. A legszebb 
konyhakertek elnevezésű 
országos verseny csepeli for-
dulójának nyertese együtt él  
a természettel, amely meghá-
lálja a gondoskodást: a kiskert 
öt családot lát el friss gyü-
mölccsel, zöldséggel.

Friss fügével és almával kínál 
Seres Sándor, a legszebb csepeli 
konyhakert tulajdonosa. „Látja, 
ez a különbség a házi és a bolti 
gyümölcs között” – büszkélkedik 
teljes joggal. Pedig a kezdetek 
kezdetén, az 1960-as évek máso-
dik felében Sándor akár el is ke-
seredhetett volna: mikor szüleitől 
átvette a kert gondozását, nagy 
lelkesedéssel ültette be szinte az 

egészet szamócával – hiszen a nö-
vény éppen a Csepelre jellemző, 
homokos talajt szereti. De aho-
gyan nincsen két egyforma em-
ber, úgy két egyforma kert sem: 
az itteni talaj mégsem tetszett  
a szamócának. „Több mint negy-
ven éve foglalkozom a kerttel. Ki-
cseréltük a földet, a humusztartal-
mat gombatrágyával javítottuk” 
– meséli Seres Sándor, akinek 
elhivatottságáról édesanyja me-
sél. „Egy szem gyerekem van, ő 
pedig 14 évesen azt mondta, akár 
a határ szélére is lemegy tanulni, 
csak hogy mezőgazdász lehessen. 
Mindig imádta a növényeket, egy-
értelmű volt, hogy – bár az édes-
apja a gyárban dolgozott –, ő ezt 
az utat választja majd” – tudom 
meg. Sándor ügyesen választott 
hobbit a kertészkedés mellé: főzni 
legalább annyira szeret, mint élel-
miszert termelni. „Tegnap lecsót 
tettünk el, de a savanyúságot is 

itthon készítjük. A kert öt csalá-
dot, körülbelül 15-16 embert lát 
el. Szerencsére a szomszédaim is 
lelkes kertészek, így kinek miből 
van több, abból ad a másiknak.”

A természet okos
A száz négyszögölnyi kertben 
idén közel húszféle zöldség és 
gyümölcs élte, éli a világát, míg 
be nem köszönt a hideg. „Nincs 
olyan kerti munka, amit ne sze-
retnék. Aki ismeri a vidéki éle-

tet, pontosan tudja, hogy nincs 
is lehetőség a kedves feladatok 
kimazsolázására: mindent el 
kell végezni a maga idejében. A 
természet okos, meghálálja, ha 
nem hanyagoljuk el a köteles-
ségeinket, felelősségtudatra és 
rendszerességre nevel minket” – 
mondja Sándor, aki burjánzó kert-
jével képviseli Csepelt A legszebb 
konyhakertek verseny országos 
döntőjében.

angel

III. Szent 
István Kupa
Harmadik alkalommal rendezték meg a Szent 
István Kupa kézilabda-utánpótlás tornát 
szeptember 6-a és 7-e között. Az eseményen 
öt korosztályban 18 csapat, közel 300 gyer-
mek küzdött az éremkért és a győzteseknek 
járó kupákért.

A Csepel DSE csapatai ezúttal is nagysze-
rű eredményekkel örvendeztették meg a szép 
számban kilátogató szurkolóikat, hiszen U13-as 
leány (2001) és U14-es (2000) fiú korosztályok-
ban egyaránt tornagyőztesek lettek. Az U12-es 
(2002) korosztályos fiúk és az U11-es (2003) 
korosztályos leányok is végig derekasan küzd-
ve, harmadik és negyedik helyezést értek el.

Szegeden, a Nemzeti Kajak-kenu és Evezős 
Olimpiai Központban rendezték meg az eve-
zősök felnőtt és masters országos bajnoksá-
gát, valamint Sport XXI. Mini Kupa, illetve 
diákranglista-versenyét. Az eseményen belül 
a 2014/2015. tanévi diákolimpia küzdelmeit 
is lebonyolították. A felnőtt csapatverseny-
ben a Csepel EK a második helyen végzett. 
Pickermann Zsolt, a csepeliek klubigazgatója 
elmondta, hogy Győr népes versenyzőgárdával 
képviseltette magát, míg Csepel felnőtt szak-
ága jelenleg létszámgondokkal küzd, így ösz-
szességében reális végeredmény született. 

A háromnapos eseményen a hölgyeknél a Kül-
ker EK négyese nyerte az aranyat a Csepel előtt 
(Hajdú Zsuzsanna, Kabódi Erzsébet, László 
Éva, Vasadi Gabriella), a dobogó harmadik fo-
kára pedig a DNHE csapata állhatott fel. 

A felnőtt férfi nyolcasok döntőjében az aranyat 
és az ezüstöt is a győri csapat hozta el, mögöt-
tük pedig a Csepel EK nyolcasa ért be a cél-
ba. Az egyesületi pontversenyt a Győri VSEK 
nyerte meg 151,5 ponttal, mögöttük a Csepel 
EK végzett 109,4 ponttal, a harmadik pedig  
a Szegedi VE lett 80,1 ponttal.

Csepel legszebb konyhakertjében jártunk

Csöppnyi édenkert

Pontverseny:  
második hely
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fotó: Cucz Bálint
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PROGRAMOK, GALÉRIÁKÁMK

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

Figyelem! A Fővárosi Szabó Ervin Könyv-
tár Központi Könyvtára és valamennyi 
tagkönyvtára október 1-jén szakmai nap 
miatt zárva. 
Játsszunk együtt!
A DélUtán Alapítvány társasjáték-klubja vár 
minden játszani szerető 9-99 évest szept-
ember 24-én, 14 órától. 
Kineziológia-klub
Kéthetente szerdán 16.30 órától. A követke-
ző időpont: szeptember 17-e, 16.30 óra. 
Novák Ágnes előadásának témája ezúttal: 
„Mindig van választásunk” lesz.
eZÉrt-klub
Következő időpont: szept. 26-a, 17 óra. 
Minden programunk ingyenes. A progra-
mokat beiratkozott olvasóink részére szer-
vezzük. Regisztrációs tagság ingyenesen 
váltható a könyvtárban. További hírek, 
információk a www.fszek.hu honlapon, il-
letve a Facebook-on keresse a „Vénusz utcai 
könyvtár”-at!

* * *

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

Új kiállítás!
Színek vonzásában címmel új kiállítás nyílik 
Rózsa Mária festőművész olajfestményei-
ből. Megnyitó: szeptember 25., 17 óra.  

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

egynapos felvidéki buszkirándulás 
nyitrára és környékére október 11-én. 
Buszköltség: 4500 Ft belépőkkel. Étkezés 
egyénileg 

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

Élő emlékezet-múltunk értékei. Októ-
ber 16-a, 17 óra:  Ocskay Zoltán technika-
történész mutatja be legújabb könyvét! 

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

számítógépes tanfolyam idősebbek 
részére: 20 órás (5 alkalom ) kezdő szintű 
internethasználói tanfolyam. Következő 
tanfolyam már csak szeptemberben indul. 
Jelentkezés folyamatosan. Nyugdíjasok ré-
szére: 2400 Ft + könyvtári tagság (2050  Ft), 
70 év felett 2400 Ft.

Kanasztacsata! Minden kedden kártya-
klub 10 órától

eZ(O)KOs klub 
Kronobiológia – avagy a személyiség 
percmutatója. Szász István parapszichológus 
interaktív előadása szeptember 24-én, 17 
órakor.  Minden előadás ingyenes!

színház jegyárusítás szeptember 8-tól. 
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! 
Helyben használat ingyenes. Egyéb díjak-
ról érdeklődjön honlapunkon vagy szemé-
lyesen, illetve a 2763-512 telefonszámon.

Október 1-én valamennyi szabó ervin 
Könyvtár Zárva. 

* * *

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

OrigaMi Klub néven új kézműves-foglalko-
zás indul szeptember 17-én, 17 órakor, ahol el-
sajátíthatják a 3D-s papírhajtogatás fogásait.

Kreatív Klub!  Szeptember 19-e, 16.30

Új! öröm klub indul!
Mindenki megoszthatja, hogy milyen 
örömteli esemény, boldog érzés találta meg 
aznap, vagy hetekkel, esetleg hónapokkal, 
évekkel korábban. Nem kötelező az élmény 
megosztás, az is elég, ha valaki hallgatóként 
érkezik. Időpont: szept. 26-a, 16.30

A fenti klubfoglalkozásokat havi rendsze-
rességgel tartjuk.

ismét Hahota klub! Minden páros csütör-
tökön 16 órától (szept. 18., okt. 2.)

A könyvtár állományából kivont zenei cd-k 
200 Ft/db áron vásárolhatók meg.

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

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

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

prOgraM 
szeptember 27-e 18.00:  ZÁMBÓ JIMMY 
Díjátadó gálakoncert
Október 5-e, 15.00 óra: Nótacsokor Kár-
pátaljáról – Jótékonysági est a kárpátaljai 
magyarokért. Fellépnek: Bangó Margit, 
Miklóssy József, Farkas Rozália, Zámbó Imre, 
Hajnal Nikolett, Bányai Márton; kárpátaljai 
énekesek és táncosok
Csepel Színház 2014-es őszi
Turay Ida  bérlete:
Október: Nóti Károly - Nemlaha György: 
Maga lesz a férjem zenés vígjáték 
november: Topolcsányi Laura: Segítség, én 
vagyok a feleségem! vígjáték
december: Kiss Feke+te Vilmos: Doktornők  
történelmi játék 

Nyugdíjas kamara bérlet  2014. ősz:
Október 21-e, 10.30: Mesés operett (Vi-
dám operett összeállítás) 
november 18-a, 10.30:  Sárból, napsu-
gárból – Huszti Péter vallomása színházról, 
pályatársakról, önmagáról
december 9-e, 10.30: Egressy Zoltán: 
Vesztett éden

FelHívás!
A Csepel Színház színjátszó kört indít  12-
18 éves korosztály számára hétköznap heti 
1 alkalommal. A foglalkozásokat neves szín-
művészek tartják.  Jelentkezés: a Csepeli 
Munkásotthon Kulturális Központban, vagy 
a 276-7733-as telefonszámon.

OKtatás
Óvodai dajka, pedagógiai, gyógypeda-
gógiai segítő, családsegítő, kisgyermek-
gondozó képzések. 
erdei tanOdú, a képességfejlesztés ottho-
na. Alapozó mozgásterápia gyerekeknek.
Nebuló iskolai felkészítő, iskolába készülő 
nagycsoportos gyerekeknek.
nebuló iskolai felkészítő, iskolába készülő 
nagycsoportos gyerekeknek.

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

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

* * *

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

Minta - textilkiállítás.  Nyitva: október 10-ig.

* * *

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

Életmozaik rajzokban. 

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

Kiállítás
A Nagy Imre ÁMK 20 éves Galériája szeretet-
tel meghívja Önt, családját és barátait 2014. 
szeptember 19-én, 18 órára, sZÉCsi 
ilOna fotóművész írók, költők és má-
sok című kiállításának megnyitójára. 
A kiállítást Döbrentei Kornél költő nyitja 
meg, közreműködik Petrás Mária népdaléne-
kes és Sinkovits – Vitay András színművész.

ii. továbbtanulási börze – az áMK-ban
A kerület középiskolái mutatkoznak be az 
érdeklődő diákoknak és szüleiknek, 2014. 
október 7-8-án.

a Csepp-Csepel néptáncegyüttes vár-
ja leendő táncosait!
Beiratkozás szeptember  22., 29., (hétfő) 
17.00 – 18.00. 
„Hogy miért táncoljunk? Nem tudtad, hogy a 
néptánc a magyar kultúra egyik legszínesebb, 
legélvezetesebb, leginteraktívabb eleme? És 
ha ez a tény még nem győzött meg, akkor fi-
gyelmedbe ajánljuk, hogy egy új, színes isme-
retségi körre tehetsz szert. Csak el kell jönnöd! 
Mindenkor mindenkit tárt karokkal várunk!”
Jelentkezni lehet az alábbi csoportokba!
A kezdés időpontjáról, költségekről infor-
mációk honlapunkon: www.csepelamk.hu,
vagy a Facebook oldalunkon és telefonon: 
420-78-74

aJánlatUnK 

tÜndÉreKneK, ManÓKnaK (3–7 év)
akrobatikus rock and roll
kedd, csütörtök: 17.15-18.00
Vezeti: Koleszár Viktória
Cseppecske néptánc
hétfő: 16.30-17.30
Vezeti: Kreiszné dr. Paál Sára
ritmikus gimnasztika
hétfő, szerda: 17.00-18.00
Vezeti: Polákovics Rita

sUliba JárÓKnaK (7 – 18 év)
akrobatikus rock and roll
kedd, csütörtök: 16.30-18.00
Vezeti: Juhász Péter
blaCK tOp hip-hop tánciskola
szerda: 17.00-18.00, péntek: 18.00-19.00
Vezeti: Fekete Zsolt
Csepp Csepel néptánc
hétfő: 17.30-19.00,
Vezeti: Kreiszné dr. Paál Sára
Fashion dance
kedd: 18.00-19.00
Vezeti: Toronya Alexandra
íjász klub
szombatonként: 9.30-10.30, 
10.30-11.30, 11.30-12.30, vezeti: Sárfi László
Kis-Csepel néptánc
szerda: 18.30-20.10, vezeti: Varga Edit
ritmikus gimnasztika
hétfő, szerda: 16.00-17.00
Vezeti: Polákovics Rita
Wing-tsun Kung-fu
hétfőn 19.00-20.30, csütörtökön 
18.30-20.00, vezeti: Bereczky Péter

FelnŐtteKneK
íjász klub
szombatonként: 9.30-10.30, 
10.30-11.30, 11.30-12.30; vezeti: Sárfi László

Zumba
hétfő: 18.00-19.00, szerda: 19.00-20.00, 
péntek: 17.00-18.00, vezeti: Pinelli Andrea

Meridián torna – 
„Élj száz évig egészségesen”
Október közepétől hétfőnként újra indul! 
Vezeti: Orbán Tamásné, Kati. Ez a torna a 
szervezet öngyógyító képességét fokozza, 
betegség-megelőző, regeneráló. A gya-
korlatok nem megerőltetőek, idősebbek-
nek is ajánljuk!

önzetlen masszázs gábortól 
Minden csütörtök délután:16.00-20.00
Svéd nyugtató, frissítő illetve relaxáló masz-
százs, állapot-felméréssel, tanácsadással 
ingyenesen.

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

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

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

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

Programjainkról, csoportjainkról szívesen 
adunk információt honlapunkon: www.
csepelamk.hu,  Facebook oldalunkon és 
telefonon: 420 78 74 is!

Boldog születésnapot!
Varga Sándor nevét, a régi és az új Csepelről készült 
képeit jól ismerhetik a kerületi tárlatlátogatók. Az idős 
festő arra kérte szerkesztőségünket, hogy 60. születés-
napját ünneplő fiát, Varga Gábort a Csepeli Hírmondó 
hasábjain keresztül is köszönthesse. A kép – melyet 
Varga Sándor készített – az ünnepeltet ábrázolja.
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EGY SZELET CSEPEL
Szeptemberi programok 10-18 óráig,

kicsiknek és nagyoknak 

C
S E EP

L

SZEPTEMBER 6.
KÖRNYEZETVÉDELEM:

ÖKO NAP
Sétáló utca

SZEPTEMBER 13.

MU"VÉSZET
Királyerdei Művelődési Ház

SZEPTEMBER 20.

SPORT
Radnóti Miklós Művelődési Ház

SZEPTEMBER 27.

TUDOMÁNY
Daru-domb

Részletes program: www.csepel.hu

A helyszíneken képviselői beszámolókat
hallhatnak az elmúlt négy évben

végzett munkáról.

NÉGY HELYSZÍN, NÉGY IDŐPONT,
NÉGY REMEK PROGRAM!

Utazó
Planetárium Jelentkezz!

VERSENY
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SPORT: MOZDULJ RÁ!

EGY SZELET CSEPEL · Radnóti Miklós Mu"velo"dési Ház; 

SZEPTEMBER 20., 10-18 ÓRA

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

Kosárra dobás, kapura lövés, lovaglás, íjászat, 
evezőpadok a Csepel Evezős Klub jóvoltából, 
kalandpark, autós szimulátor, bunkertúra 
Csepel teherautóval (előzetes bejelentkezés 
ajánlott), sportfotó kiállítás, állatbemutató,
kézműves-foglalkozás,arcfestés, kisvasút, 
körhinta, Csepszi – a guruló kiállítás
 

PROGRAM:
1000 Manóolimpia – 
 a Trambulin Színház előadása

1100 Karate és capoeira bemutató

1130 Zenés bemelegítés
 Turcsány Gergellyel

1200 Tiéd a pálya! – 
 ügyességi versenyek

1300 Csepeli fekvenyomó
 világbajnokok bemutatója

1400 Torna móka – a Pódium Színház előadása

1500 Traktorhúzó attrakció – húzz el 
 egy Csepel motoros Dutra kistraktort!

1530 Zenél a Magnetic Light Band
 

Grillételek, saláták, kürtőskalács, rétes, csapolt sör
 

A helyszíneken képviselői beszámolókat hallhatnak
az elmúlt négy évben végzett munkáról

.
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Sorsoltunk!   A szeptember 11-ei skandináv rejtvény nyertese: Barna Aladár 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány. A gyerekrejtvény nyertese: Viszkocsil Anna (e-mailen érkezett a megfejtés). Nyereményük: 
egy-egy 1 000 forintos Libri utalvány.  A könyvutalvány szerkesztőségünkben (1215 Csete Balázs u. 15.) hétfőtől csütörtökig 9 és 16 óra között vehető át.  Gratulálunk!

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

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

Munkatársak: Angel Marianna, Antal Zsuzsa, Csarnai Attila, Csordás Andrea, Czapp József, Halászi Vilmos, 
Kis György, Kitzinger Adrienn, Kónya Gábor, Mezey László, Zubor Mónika
Nyomtatja: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse 
Felelős vezető: Majláth Zsolt László ügyvezető igazgató
Terjesztés: Magyar Posta Zrt.; Reklamáció: 278-0711
ISSN 2062-3585 
Következő számunk 2014. szeptember 25-én, csütörtökön jelenik meg.im
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között egy-egy 1 000 forintos Libri utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2014. szeptember 22-e.

gyereksarok

Rejtvényünkben egy rendezvénysorozat címét, jelmondatát 
fejthetitek meg, de egy sor hiányzik. Melyik? 

Vízszintes: 1. Vágóeszköz 4. A jelmondat eleje 9. Vissza: 
lapozgatni! 11. Báró egyneműi! 12. Kettős betű 13. Alábbi helyre 
14. Szintén ne 16. Bizony 18. Indokát 20. Ilonának 23. Fél Ferenc! 
24. Kövön hibásan! 25. Kórosan sovány 27. A jelmondat vége 
(kettős betűvel!) 28. Férfinév (okt.13.) 29. Majdnem szicíliai 
vulkán! 30. Kápa közepe! 31. Többszólamú ének 33. Demeter 
becézve

Függőleges: 1. A jelmondat folytatása 2. Önmagam 3. És a 
többi röv. 4. Rege közepe! 5. Igazán egyneműi! 6. Madzagos 
játék (idegen írásmóddal) 7. Szép szélei! 8. Férfié (márc.30.) 
ékezethibával! 10. Menyasszonyon 15. Közönség előtt játék 
17. Vajazza a kenyeret 19. Kevert hekk! 21. Ellenszolgáltatás 
nélkül (kettős betűvel!) 22. Kívül 26. Nagyon csúf 30. Fejetlen 
láma! 32. Indok 34. Felmenő   

Előző rejtvényünk megfejtése: Móra Ferenc: A cinege cipője

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
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Csepel-sZiget
KerÉKpárOs találKOZÓ

2014. szeptember 27., szombat

a már hagyománnyá vált programot budapest 
XXi. Kerület Csepel önkormányzata a diáksport 

bizottsággal közösen rendezi, melynek célja 
a diákok figyelmének felkeltése a kerékpározás 

és a túrázás szépségeire, valamint 
az egészséges életmódra való nevelés.

prOgraM:
találkozó: 8.30 órától 

a Csepel Művek I. kapujánál, a főbejáratnál
indulás: 9 óra; Útvonal: Csepel Művek I-es kapu – 

tököli komp; visszafelé ugyanez az útvonal.
visszaindulás (csoportosan): 12.30 óra

részvétel: 6-99 éves korig

A megérkezés helyén – a tököli kompnál – 10.30 
és 12.30 között a résztvevők számára játékos 

kerékpáros sportvetélkedőket szervezünk.
A biztonságos kerékpározást és az útvonal biztosítá-

sát a XXI. kerületi Rendőrkapitányság biztosítja.

Kérjük, hogy minden résztvevő csakis műszakilag 
megfelelően felkészített kerékpárral vegyen 

részt a túrán!

diabétesz délelőtt
Családi vasárnap keretében diabétesz délelőttre hívjuk a cukorbetegeket, 
hozzátartozóikat és az érdeklődőket szeptember 28-án, 9 és 13 óra között. 

sZŰrŐviZsgálatOK: 
• helyszíni vércukormérés ujjbegyes módszerrel
• a cukorbetegség kockázatának felmérése, a kiszűrt betegek előjegyzése további vizsgálatokra (szükség szerint terheléses 

vércukor vizsgálatra)
 Kiket várunk a szűrővizsgálatra? Azokat az embereket, akik nem tudnak még cukorbetegségről, de feltehetően nagyobb 

kockázattal rendelkeznek: túlsúlyosak, családban előfordult 2-es típusú cukorbetegség, akiknél korábban terhességi cukorbeteg-
ség zajlott, vagy korábban már mértek kóros vércukor értéket.

• cukorbetegek számára neuropathia (idegkárosodás) szűrése eszközös vizsgálatokkal. Ez a szűrővizsgálat kiemelt jelentősé-
gű a későbbi lábszövődmények, fekélyek megelőzésére.

 Ide az ismert cukorbetegeket várjuk, akiknek még nem volt neuropathia szűrésük.

elŐadásOK:
•	Megelőzhető-e a 2-es típusú cukorbetegség?
•	 Gyógyítható-e a 2-es típusú cukorbetegség? A cukorbetegség gyógyszeres és nem gyógyszeres kezelése. Táplálkozási tanácsok.
•	Megelőzhetőek-e a szövődmények?

2014. 09. 30. (kedd), 09 – 13 óra: Csepeli anyatejes világnap
„Szoptatás: egy életre nyerhetsz vele!”

Helyszín: Családsegítő Közösségi Ház, 1215 Budapest, Csete Balázs u. 5, T.: 278 0262, 278 0263
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KÉK ISKOLA (1213 BUDAPEST, SZENT LÁSZLÓ UTCA 84.)

SZEPTEMBER 28., 9-13 ÓRA

EGY SZELET CSEPEL

RÁADÁS :-)
Részletes program a szeptember 25-ei lapszámban

C
S E EP

L

EGY SZELET CSEPEL · Daru-domb (Királymajor); 

SZEPTEMBER 27., 10-18 ÓRA

TUDOMÁNY: ÉLD ÁT JÁTSZVA!

RÉSZLETES PROGRAM HAMAROSAN

SOK MEGLEPETÉS!

Jelentkezz!

VERSENY Herman Ottó
vándortanösvény

JÁTÉKOS
TUDOMÁNY

A fizika csodái

Utazó
Planetárium

www.utazoplanetarium.hu

MESÉL AZ ÉG

C
S E EP

L
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Királyerdei 
MŰvelŐdÉsi HáZ

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

november 15-én 9 -13 óra
BABABÖRZE ÉS TINIBÖRZE 

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

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

KiállításOK

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

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

A kiállítások megtekintése díjtalan!

ÚJ tanFOlyaMOK

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

Akrobatikus Rock and Roll – Kezdő csoportok 5-10 
éves gyerekeknek. Időpont: hétfő,szerda 16.00-
17.00-ig (iskolásoknak), kedd, csütörtök: 16.30-
17.30 Ovis rocky; Részvételi díj: 5000 Ft/ hó; Vezeti: 
Tramontini Péter (06 (30) 948-8452)

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

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

gyereK tanFOlyaMOK

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

FelnŐtt tanFOlyaMOK:

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

radnÓti  MiKlÓs
MŰvelŐdÉsi HáZ

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

GÖRÖG TÁNCHÁZ – Élőzenés táncoktatás a cse-
peli Görög Önkormányzat szervezésében.
szeptember 20., október 4.,  december 20., 
18-22- óráig
Zenél: MYDROS zenekar, a belépés ingyenes!

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

tanFOlyaMainK

Csiri-biri torna: kedd: 9.30-10.30
Ringató: szerda: 9.30-10.15; 10.15-11.00
Capoeira Abolicao:
kedd: 18.30-19.30; péntek: 19.30-21.00
Alakformáló Torna: hétfő, csütörtök: 18.30-19.30
Kyokushin Karate:
kedd: 16.30-17.30; csütörtök: 16.30-18.00
Angol Ovisoknak, a Helen Doron szervezésében: 
szombat: 9.30-10.15; 10.15-11.00 
Hip-hop: Hétfő: 16-17; csütörtök: 16.30-17.30
Jóga a mindennapi életben: kedd 18.00-19.30 
Bokwa fitness: hétfő: 19-20, szerda: 18-19
Zumba Fitness:
hétfő: 20-21; kedd: 19.30-20.30;  csütörtök: 19-20
Frissítő Torna:  csütörtök: 9-10 
Dance Express: Kezdő felnőtt társastánc 
(szeptember 22-től): hétfő: 18-19
Önzetlen masszázs (szeptember 23-tól): kedd: 16-20
Aerobic-mix: Szeptember 29-én ingyenes óra lesz!
hétfő: 19-20; csütörtök: 19.30-20.30

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

ingatlan________________________________________
ÜdÜlŐsOrOn ház eladó, akár két családnak is. 80+60 nm 22 
mFt. T.: 06-30-212-1770______________________________________
Csepelen eladó jó állapotú kétszobás családi ház 19,9 mFt-
ért; Soroksár központban felújítandó kétszobás ház 13,9 mFt. 
irányárban. T.: 06-20-241-0000______________________________________
Csepelen eladó 640 nm-es önálló telken 2 szobás téglaház. 
I.ár: 14,9 mFt. T.: 06-30-262-0349. Ingatlanközvetítők ne!

KiadÓ________________________________________
Családi házban külön bejáratú garzon férfi részére, azonnal 
beköltözhető a Vágóhíd utcában. T.: 06-70-213-2495______________________________________
sZigetsZentMiKlÓs-Lakihegyen 160 nm-es, frekventált, 
családi ház, bérlet, beszámítással, kiadó-eladó leinformálható-
nak. T.: 06-70-255-6324

Keres________________________________________
Csepelen, Halásztelken bérelnék önálló kis családi házat 
(udvar lényeges) csendes környezetben. T.: 06-20-916-6841, 
06-30-709-8214

teleK________________________________________
HalásZtelKen 800 nöl-es bekerített gyümölcsös, kétszobás 
házzal leadó, bérbeadó. T.: 06-20-218-3925______________________________________
Csepeli 152 nöl-es vikend telek, 18 nm-es faházzal, fúrt kúttal 
eladó, villany nincs. T.: 06-70-577-6114______________________________________
eladÓ Dömsödön egy faházas telek üdülőövezetben. Kedvez-
ményes áron. T.: 06-30-466-0292

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

állást Kínál
virágKötŐt keresünk a Csepeli Temetőhöz. 
T.: 06-20-584-2328______________________________________
A CSEPELI VÁROSGAZDA ZRT. FELVÉTELT HIRDET 
HUlladÉKgyŰJtŐ segÉdMUnKás MUNKAKÖRBE!
Budapest XXI. ker. Csepel közigazgatási területén belül (meg-
határozott területen) kommunális hulladékgyűjtési feladatok 
ellátása. Elvárások: alapfokú végzettség (8 általános), jó 
fizikum, terhelhetőség, betöltött 18. életév. A foglalkoztatás 
egyszerűsített foglalkoztatás keretében jön létre, hétvégi 
munkavégzéssel. Munkabér 600 Ft/óra. Önéletrajzát eljut-
tathatja az allas@varosgazda.eu e-mail címre, vagy leadhatja 
személyesen a Budapest XXI. Katona J. utca 62-64. sz. alatt, 
2014. szeptember 30-ig.

OKtatás________________________________________
barátKOZás a számítógéppel. Érdeklődőknek, idősebbek-
nek, civileknek. Álláskeresőknek vagy hobbynak. Alapismere-
tek, levelezés, internet chat. Dán Zsuzsa 06-30-592-7740______________________________________
diplOMás angoltanár nyelvoktatást és korrepetálást vállal. 
T.: 420-8544______________________________________
OKJ-s óvodai dajka, pedagógiai és családsegítő, gyógypedagó-
giai segítő szakképzés, felkészítés. T.: 06-30-269-1061, 
www.kaszaszakkepzes.hu nysz: 01-0064-04______________________________________
ÚsZÓtanFOlyaM Csepelen! Kb 5-8 éves kezdő és középhala-
dó gyerekek részére a Katona József Általános Iskola uszodájá-
ban, heti egy, illetve két alkalommal a késő délutáni órákban. 
Érdeklődni, jelentkezni Fekete Gyula úszóedzőnél. 
T.: 06-20-913-1633

dObOKtatás jól felszerelt stúdióban, kezdő szinttől a felsőfo-
kig. T.: 06-30-495-7470______________________________________
FranCia nyelvoktatás, korrepetálás tapasztalt nyelvtanárnál 
Csepelen. T.: 06-30-338-5945 

adás-vÉtel________________________________________
sZObabÚtOr nagy lakásba való eladó, költözés miatt. 
T.: 06-20-572-0582______________________________________
saMsUng és Sony TV eladó, 7 és 9 ezer forint. T.: 06-20-215-1979______________________________________
vásárOlOK mindennemű régiséget, könyveket, bútorokat, 
órákat-bizsukat, borostyánokat, porcelánokat, érmeket, fest-
ményeket, hanglemezeket, teljes hagyatékot kiürítéssel, díjta-
lan kiszállással, értékbecsléssel. Jakab Dorina T.: 06-20-365-1042______________________________________
Csepelen és Környékén! Korrekt áron autót vennék készpén-
zért. T.: 06-30-951-5322

egÉsZsÉg________________________________________
gyÓgyMassZáZs hát, nyak, váll izületi és izomfájdalmakra, 
mozgásszervi betegségekre. Nyugdíjas és bérletkedvezmé-
nyekkel a Csikó sétányon. Bejelentkezni: 06-30-487-5107; 
További info: www.groszvald-masszazs.com______________________________________
gyÓgypediKŰr, manikűr, géllakkozás, lábmasszázs, 3-4D 
műszempilla óriási akcióban! Csepelen INGYEN házhoz megyek! 
Telefon: 70/323-1230 www.pedikursziget.hupont.hu

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

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

sZOlgáltatás________________________________________
aUtOMata mosógépjavítás garanciával hétvégén is. Javítás 
esetén ingyenes kiszállás. T.: 06-20-288-5148______________________________________
dUgUláselHárítás falbontás nélkül. Ázások csőtörések 
megszüntetése. Központi fűtésszerelés. Mosdók wc-ék, tar-
tályok cseréje. Mindennemű vízvezeték szerelés. Munkáinkra 
garanciát vállalunk. Hívjon bizalommal. Tel: 061-402-4330, 
T.: 06-20-491-5089______________________________________
gáZ-víz fűtésszerelés, lakásfelújítás, gázkészülék-javítás. 
Fürdőszoba felújítás, gázkészülék-csere, új szerelések, cirkók, 
konvektorok javítása, anyagbeszerzéssel, gáztervezések, csö-
vek hegesztése, hidegburkolás garanciával. 
T.: 276-9408, 06-20-955-4768______________________________________
ráCsKÉsZítÉs erkélyre, ajtóra, ablakra. Előtető lakótelepi 
erkélyre is. Erkélykorlát felújítás üvegezéssel, festéssel is. Laka-
tosmunkák, javítások. T.: 284-2540, 06-70-209-4230______________________________________
redŐnysZerelÉs javítás, gurtnicsere! Reluxa, szalagfüg-
göny, harmonikaajtó, szúnyogháló, külső-belső műanyag pár-
kányok szerelése. Hétvégén is! Nagy Sándor 06-20-321-0601______________________________________
Festés, mázolás, tapétázás, ajtók-ablakok passzítása, javítása, 
szigetelése, szőnyegpadló – parkettalerakás. Burkolás, dryvit 
szigetelés, gipszkartonszerelés. T.: 276-1805, 06-20-410-7695

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk! Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: Telefon és fax: 278-0711. 
Hétfő, kedd, szerda 8 és 16 óra között,  info@csepelihirmondo.hu

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

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

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

 ZENÉS DÍNOM-DÁNOM A RADNÓTIBAN
„HOVÁ REPÜLSZ FECSKEMADÁR?”

2014 szeptember 27-én, szombaton 15 órától
Fellép: Bányai Márton – énekes  Közreműködnek: Farkas Melánia, 

Hegyi Erzsébet, Kemény Ági, meglepetés unokák, 
Nagy János dallamfüttyös és a Csepeli Mosolygó Dalkör  
Kísér: Cselényi László – zongora, Nagy Imre – harmonika  

A rendezvény háziasszonya: Péter Anna

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

ingatlanÜgyeK 
eladás, Kiadás

energetikai tanusítvány másnapra 
HívJa! 

06 (30) 616 6888____________________________________
KapOs u.- ban II. em.-i 55 nm-es, 2 szobás, erkélyes, gázfű-
téses lakás kétemeletes házban: 9 mFt______________________________________
KapOs u.-ban, zöldövezetben felújított mfszt.-i, 34 nm-es 
egyszobás, erkélyes, gázkonvektor, alacsony rezsi: 6,3 mFt. ______________________________________
KOZMOsZ sétányon I. em.-i, 55 nm-es, 2szobás, világos, 
felújított lakás négyemeletes házban: 8,9 mFt______________________________________
KriZantÉM u.-ban fszt.-i, 55 nm-es nagyon szépen felújí-
tott 2 szobás lakás saját tárolóval, pincével:8,5 mFt______________________________________
pOsZtÓgyár u.-nál többlakásos társasházban 44 nm-es, 
gázkonvektoros, műanyag nyílászárókkal felújított lakás 
garázzsal, pincével, tárolóval, saját kis kerttel: 6,8 mFt i.áron______________________________________
erdŐsOr u.-nál, teljes körűen extrán, felújított azonnal 
költözhető hőszigetelt családi ház 72 nm-es 2 szobás, klímás, 
150 nöl-es összközműves telekkel: 22,9 mFt______________________________________
sZentMiKlÓsi útról nyíló, csendes mellékutcában önálló 
130 nm-es egyszintes újszerű extra kialakításokkal családi ház, 
100 nm-es, tetőtér beépítés, garázs, melléképület: 28,9 mFt______________________________________
erdŐsOr u.-nál, 450 nm-es telken, 59 nm-es 1+ félszobás 
felújított hőszigetelt családi ház tárolókkal: 14,9 mFt ______________________________________
MáZOlÓ utcánál 72 nm-es újszerű 2 szobás frissen felújított 
földszintes ház (beépített új bútorok, garázs, 150 nöl-es össz-
közműves telek) családi okok miatt sürgősen eladó iá: 21,9 mFt______________________________________
KaZinCZy iskolánál 614 nm-es összközműves telken 50 nm-
es 2 szobás felújított klímás, riasztós családi ház 22 nm-es 
melléképülettel gépkocsi beállóval: 14,9mFt i.áron______________________________________
repKÉny u.-nál akár két generáció számára is, szintenként 
100 nm-es 2 szobás + 4 félszobás, kétkonyhás kétszintes 
jól karbantartott önálló családi ház, 100 nm-es garázzsal, 
műhellyel, tárolóval gondozott 752 nm-es kerttel: 37,9 mFt______________________________________
tUrÓCi Balázs u.-ban extra kivitelezésű új építésű ikerház 
105 nm-es kétszintes 100 nm-es összközm. telekkel 28,9 mFt______________________________________
ÚJ építésű ingatlanok lakásbeszámítással is az Szent László 
utcában vagy a kertvárosban 70 nm-es 1+2 félszobás kert-
kapcsolatos:19,9 mFt -Tól ______________________________________
sZentMiKlÓsi úton 6 szobás kétszintes önálló felújítandó 
családi ház, összeköltözőknek21,9 mFt

KertvárOsban a legjobb helyen 576 nm-összközműves 
telek, önálló 130 nm-es, 3+félszobás cirkófűtéses, felújítan-
dó, egyszintes önálló családi ház: 21,9 mFt i.áron.______________________________________
Csepel rózsadombján 150 nöl-es összközm. telken kívül-be-
lül felújított hőszigetelt betonfödémes,  62 nm-es, amerikai 
konyhás 2 szobás, cirkós családi ház, pince, tároló: 17,5 mFt______________________________________
KirályerdŐben, Repkény u. környékén csendes mellékut-
cában 675 nm –es összközműves telken építménnyel (bon-
tandó házzal): 14,9 mFt______________________________________
bOKrOs u-nál 110 nm-es felújítandó családi ház, 516 nm-es 
összközműves telekkel: 14,9 mFt______________________________________
sZent L. u.-nál, 2000-ben épült sorházi újszerű kiskertes, sok 
extrával (2x60 nm +58 nm) garázzsal:28,9 mFt ______________________________________
sZarvas u. környékén 100 nm-es 2+félszobás egyszintes 
önálló családi ház előkészített tetőtér beépíthetőségi lehető-
séggel, garázzsal, melléképületekkel 831 nm-es összközmű-
ves telekkel: 28,9 mFt______________________________________
aradi Vértanuk u.-nál kétszintes extra ház, 250 nm-es 
kétszintes gépesített berendezett 150 nöl-es összközműves 
telken, garázzsal beállóval: 28,5 mFt______________________________________
ív utcánál újszerű 100 nm-es ház (60+40) összenyitható, 
összeköltözőknek külön is használható. 550 nm-es összköz-
műves telken 28,9 MFt i.áron______________________________________
Királyerdei Művelődési Háznál, csendes mellékutcában, 
720 nm-es, összközműves telek, 2x60 nm-es felújítandó 
házzal 18,9 mFt i.áron______________________________________
HalásZtelKen Hajnal u.-nál újszerű 60 nm-es, I. em.-i, 
1+2 félszobás, erkélyes lakás klímával, garázzsal teljesen 
gépesítve, ha kell bútorozva: 9,9 mFt.______________________________________
laKiHegyen 2007-ben épült újszerű (még nem lakott) 160 
nm-es világos, nagy terekkel, 4 szoba nappalis 2 WC, fürdő-
szobás kétszintes önálló hőszigetelt, családi ház, pince, tároló, 
melléképület, 612 nm-es összközműves telken:19,9 mFt______________________________________
sZigetsZentMiKlÓsOn az Oázisnál 713 nm-es összköz-
műves telken 1991-ben épült 170 nm-es, kétszintes önálló 
családi ház, 90 nm-es szuterénnel, fúrt kúttal: 20,9 mFt i.ár.______________________________________
Mária királyné útján, egyszintes extra 165 nm-es, nappali 
+ 5 db külön bejáratú szobás önálló családi ház, 220 nöl-es, 
összközműves, gondozott, telekkel, alápincézve, garázzsal és 
gépkocsi beállóval: 39,9 mFt______________________________________
van mit befejezni: A Tölgyes u.-ban, újszerű 130 nm-es 4 
szobás kétszintes önálló családi ház 21,9 mFt______________________________________
tOMpa u.-ban, akár kétgenerációs, felújított családi ház, 
(75+35) nm-es külön bejárattal, 150 nöl-es összközműves 
telekkel, garázzsal, tárolókkal, új konyhabútorral 35,5 mFt

Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja
KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0004

PROGRAMALAP – MODELLEZÉS

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

Helyszín: Csepel, Karácsony Sándor Általános Iskolával szemközti sport-
pálya (sétáló utcától 1 perc)

Időpont: Minden szombaton 15 órától, első alkalom 2014. szeptember 20-án

Program: Papírrepülő készítés és verseny. A legjobbakat díjazzuk.

További terveink: Komolyabb modell építése, helikopterek, autók, tank-
csata, hajók és tanácsadás, modellek javítása, szaktanácsadás

Tudtad, hogy Guinness-rekord 69 méter 14 centiméter, és a legnagyobb pa-
pírrepülő 15 méteres volt? Mi csak A4-es papírt fogunk használni.

Aktuális programokat, illetve részleteket 
a honlapunkon lehet olvasni
www.csepelimodse.ini.hu

Csepeli Modellező
Szabadidős Sportkör 

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

A Starkey legújabb vezeték nélküli,
fülben elhelyezett, beszédet kiemelő
hallókészülékének árából.

69%

Cs

ak
 a Nyílt napokon

Az Alpine hallásvédelmi
eszközeire, a készlet erejéig.
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ak
 október 7-8-án
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VERSENY!
EGY SZELET CSEPEL · Daru-domb (Királymajor)

ÉRTÉKES NYEREMÉNY 

LÁTVÁNYOS
BEMUTATÓ

JELENTKEZZ!
06-70-439-7767

SZEPTEMBER 27., 15 ÓRA
DARU-DOMB

C
S E EP

L

hirdetés

TEMETKEZÉSI IRODA

TELJESKÖRŰ ÜGYINTÉZÉS!

Kérésére díjtalanul
házhoz is megyünk

megbeszélésre!
Hamvak kiadása

Szórás (temetői, templomi)
HaHajós

Templomi elhelyezés
Temetői elhelyezés
Koporsós temetés

Búcsúztatás
Koszorú

Sírkő
UUrnák, koporsók

temetkezési kellékek

Gránit sírkő készítés:

Szimpla: 185.000.-Ft-tól
Dupla: 310.000.-Ft-tól

Úrna: 80.000.-Ft-tól
Műkő: 120.000.-Ft-tól

Régi sírkövek felújítása, betűvésés.
Teljes körű épületdíszítő munkák.

Szelepcsényi Tamás
Tel.szám: 06302451361
www.facebook.com/csepstone sírkő

tel.: 06 70 944 47 16
Tel/Fax.: 06 1 276 01 35

Csepel, 1211 II. Rákóczi F. út 142.

Csepel kapuja szociális célú városrehabilitációs program
KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003

PROGRAMALAP – PREVENCIÓS NAP
A TÓTH ILONA EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT
az alábbi rendezvényére

Projekt címe:
„Prevenciós nap megtartása a felnőtt lakosság részére” 
(CSK-PA-2014-003-IV-05).

Helyszín: 1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 22. (SPAR mellett)

Időpont: 2014. szeptember 27. szombat de. 10 órától du. 14 óráig

Programok:
•  Dohányzás és káros hatásai, megelőzés és a leszokás lehetősége;
• Alkohol és drog káros hatásai, megelőzés és a leszokás lehetősége;
• Az emlőszűrés fontossága, lehetőségei és a gyakoriság kérdése;
• A cukorbetegség kialakulása és tünetei;
• Az emésztőszervi daganatok gyakorisága, a vastagbél daganatok 

szűrésének lehetőségei;
• Szív és érrendszeri megbetegedések gyakorisága, gyógyítása és a 

megelőzés lehetőségei.

Várjuk a kedves érdeklődőket!

Európai Regionális
Fejlesztési Alap


