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A csepeli városatyák döntésének kö-
szönhetően újabb LED-es lámpasorral 
gazdagodhat a csepeli Kis-Duna-part. 
Az 54 kilométeres csatornafejlesztés óta 
egymás után kapnak aszfaltburkolatot a 
csepeli földutak, de most járdafelújítá-
sokról is döntött a testület. A gyermekek 
pedig ezentúl az ingyenes vagy kedvez-
ményes közétkeztetés, s a fürdőzés mel-
lett cirkuszba is olcsóbban mehetnek. 

Az október 29-ei képviselő-testületi ülé-
sen Borbély Lénárd polgármester napirend 
előtt köszöntötte a 70 éves röplabdázó le-
gendát, Buzek Lászlót a születésnapja al-
kalmából, és gratulált Galgócz Deák Antal 
kerületi tűzoltó parancsnok, tűzoltó alez-
redes tanácsosi kinevezéséhez. A csepeli 
parancsnok október 23-án, Pintér Sándor 
belügyminisztertől vehette át a kitüntető 
címmel járó oklevelet.

Tovább fejlesztik Csepel kincsét
Kerületünk legértékesebb természeti kin-
csét, a Kis-Duna-partot és környékét több 
évtizedes lassú lepusztulás és egy parti te-
lek kiárusítása után, 2010 óta fejleszti ki-
emelten az önkormányzat. A Daru-domb 
környéki egykori hajléktalan-tanyák helyé-
re mára BMX-pálya, fitnesz-parkok épültek, 
de megújult a domb és a parti sétány jelentős 
része is, és a gyermekek hamarosan szintén 
új játékoknak örülhetnek. A fejlesztések-
re szükség van, hiszen a csepeli családok 
szívesen járnak le ide: az elmúlt években a 
korábbi többszörösére növekedett a parti sé-
tány és környékének kihasználtsága. 

A képviselő-testület az október 29-i ülésén 
a közelmúltban kiépített LED-es lámpasor 
folytatásáról döntött. A lámpasor így már 
a hamarosan szintén megújuló „Dagi csár-
dáig” fog tartani. A közvilágítás – a partra 
levezető utakkal együtt – közel 2 kilomé-
ter hosszan épül ki a partvonalon. Az új 
szakasz tervezése és a szükséges engedé-
lyek beszerzése jelenleg is zajlik. Fentie-
ken kívül a Kis-Duna-öbölben egy, a dísz-
kaputól a fahídig vezető háromszáz méter 
hosszú és két méter széles gyalogösvény is 
kialakításra kerül. A sétány és a gyalogos 
ösvény összesen közel négy kilométeren 
újul meg a döntés alapján.

különleges élmények 
a gyermekeknek
A legtöbb ember idős korában is vissza 
tudja idézni azokat a pillanatokat, ami-
kor életében először vitték cirkuszba. 
Ez aligha meglepő. A cirkusz ugyanis a 
maga látványosságával, a zenei kultúrától 
a mozgáskultúrán keresztül az állatokkal 
való találkozásig, és a különböző trükkö-
kig egy olyan különleges keverék, amely 
megigézi a gyermekeket.

A csepeli önkormányzat az elmúlt években 
a közétkeztetésen és a szociális juttatáso-
kon keresztül sokat tett a gyermekszegény-
ség ellen. Miután a Csepeli Strandra ked-
vezménnyel, az előre meghirdetett nyári 
időpontokban pedig ingyenesen is beme-
hetnek a gyerekek, most az önkormányzat 
egy újabb kedvezményt vezetett be. Ezúttal 
arra, hogy olcsóbban juthassanak el a cir-
kuszba a legkisebb csepeli polgárok.

A képviselő-testület ezért fogadta el azt a 
javaslatot, mely szerint a csepeli családok 
2016. január 1-jétől kedvezményes áron 
(66 százalékos kedvezménnyel) látogat-
hatják a Fővárosi Nagycirkusz színvonalas 
előadásait. A 3 alkalmas bérlet így gyer-
mekeknek 2754, felnőtteknek 3978, míg 
nyugdíjasoknak 2958 forintba fog kerülni. 

A javaslatot az MSZP jelen lévő képvise-
lői nem támogatták, Horváth Gyula DK-s 
politikus pedig tiltakozásul kivonult az 
ülésről. A politikus később a kedvezményt 
pénzkidobásnak és herdálásnak nevezte. 
Horváth korábban az uszodát, a csepeli 
mentőkocsi fejlesztését, a rendőrjárőrök 

számának növelését és a Szent Imre téri 
játszótér megépítését is élesen bírálta. 

Uniós fejlesztési forrásokra 
pályázunk
Az elmúlt években több milliárd forint uni-
ós forrást tudott a fővárosi és a kerületi ön-
kormányzat csepeli fejlesztésekre költeni, 
így érthető, hogy a kerület fontosnak tarja 
a további pályázatokat. A testület ennek re-
ményében támogatja a Csepeli Városfejlesz-
tési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft-t. 
A Duna Transznacionális Programhoz csat-
lakozva az Európai Unió 85 százalékos tá-
mogatást biztosít a résztvevők számára.

A Csepel történelmében egyedülálló, 
2013-ban mindössze 10 hónap alatt elvég-
zett 54 kilométeres szennyvíz-csatornázás 
után lehetővé vált a kerület földútjainak 
aszfaltozása és csapadékvíz-elvezetése. A 
feladat hatalmas kihívást jelent egy ekkora 
önkormányzatnak, hiszen ez a hosszúság 
nagyobb, mint a Szolnok-Budapest távol-
ság fele. Miközben folyamatosan zajlik 
az új utak építése és csapadékvíz-elvezető 
csatornázása, a járdák állapota, lepusztult-
sága sok helyen nem tűr több halasztást. A 
képviselő-testület most 20 millió forintot 
szavazott meg járdafelújításokra. 

Csepel Örökség-díj miss Józsefnek
Az idén 90. születésnapját ünneplő Miss 
Józsefnek Csepel Örökség díjat szavazott 
meg a csepeli képviselő-testület. A kitünte-
tő címmel járó emlékérmet és az oklevelet 
Borbély Lénárd, Csepel polgármestere adta 
át az egykori pedagógus részére.

Csepel.hu

Megújuló járdák, újabb fejlesztések, különleges prograMok gyerMekeknek

Ülésezett a képviselő-testület
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Az önkormányzat 
megvédi a Kis-Duna-partot
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Kedvezményes cirkuszbérlet a csepeli gyermekeknek

Kedves Gyerekek! 
Tisztelt Szülők!

Az elmúlt években Csepel Önkormányzata kiemelt figyelmet fordított a 
gyermekekre: óvodaépületeket, udvarokat újított fel, játszótereket, játszó-
házat hozott létre, és rengeteg programot szervezett a kerület legifjabb la-
kói számára. Idén ősszel elindítottuk a Gyermeksziget Programot, melynek 
lényege, hogy minden beruházásban, fejlesztésben, programszervezésben 
keressük gyermekeink támogatásának lehetőségét és kulturált szórakozá-
sának elősegítését. Itt az újabb lehetőség: a csepeli óvodások, általános is-
kolások (és természetesen kísérőik) kedvezményesen válthatnak bérletet a 
Fővárosi Nagycirkusz előadásaira.

A 126 éves Fővárosi Nagycirkusz Közép-Európa egyetlen, egész évben üze-
melő kőcirkusza, amely a legkiválóbb magyar és külföldi produkciókat hozza 
el a fővárosi Városligetbe. Évente három új műsort mutat be: egy tavaszit (ja-
nuár-március), egy nyárit (április-augusztus) és egy őszit (október-december), 
melyek mind egyedi, megismételhetetlen élmény nyújtanak a kisgyermektől 
a felnőttön át egészen a nagyszülőkig. A műsorokról a Fővárosi Nagycirkusz 
hivatalos honlapján (http://www.fnc.hu) találnak részletes információt.

Örömmel értesítek mindenkit, hogy a csepeli óvodások és általános iskolások 
2016 januárjától 66 százalékos kedvezménnyel vehetnek a Fővárosi Nagy-
cirkusznál fejenként egy darab, három alkalomra szóló bérletet. A kedvez-
ményes gyermekbérlet ára így 2700 Ft. Egy gyermekbérlet mellé az önkor-
mányzat legfeljebb 2 kísérő részére biztosít kedvezményes bérletet, melynek 
ára: a felnőtt 3900 Ft, míg a nyugdíjas 2900 Ft. A kedvezmény igénybevéte-
lének feltétele, hogy a gyermek csepeli lakcímkártyával rendelkezzen.

Amennyiben az Ön gyermeke csepeli óvodába vagy iskolába jár, és igény-
be vennék ezt a bérletakciót, jelentkezzenek az intézményben erre kijelölt 
személynél. Ha gyermekük nem csepeli oktatási, nevelési intézménybe jár, 
akkor a levélben megtalálható jelentkezési lapot töltsék ki és a gyermek lak-
címkártyájának másolatával küldjék el a cirkusz@csepel.hu e-mail címre, 
vagy adják le az Önkormányzat információs pultjánál (a gyermek lakcím-
kártya-másolatára ebben az esetben is szükség lesz). A regisztráció határ-
ideje: 2015. november 30.

További információt a 06 1/427-6100-ás központi számon, 
vagy a cirkusz@csepel.hu e-mail címen kapnak.

A bérletek átruházhatók, de elvesztésük esetén ingyenes pótlásra nincs le-
hetőség. 

A műsorhoz jó szórakozást kívánok!

Budapest, 2015. november 

Üdvözlettel: 

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere
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köszönjük!
Kétfajta népképviselet létezik. Van a 
biztos távolból jókat mondó, és van az 
emberek közé járó politikus. Hazánk-
ban, ahol a panaszkodás népi sport, 
és akár van rá okunk, akár nincs, 
mondjuk a magunkét, talán már fel 
sem tűnik, ha valamit jól csinálnak a 
közéletben. Csepelen például azt csi-
nálják jól, hogy évente több száz mil 
lió (!) forintot fordítanak az óvodákra. 
Rokonszenves kezdeményezés, hogy a 
polgármester és csapata végigjárta az 
összes kerületi intézményt, és szemé-
lyesen kérdezte meg az óvodai veze-
tőktől, a pedagógusoktól, mire volna 
szükségük. Még a menzai ételeket is 
megkóstolták, s bár az új ízeket kicsit 
szokatlannak találták, de komolyabb 
kifogás nem érte az ételek minőségét. 
Ez is bónusz pont, hiszen országszerte 
sokan panaszkodnak a menüre, nálunk 
szerencsére másképp van.

Üdítő, ha legalább az óvodai helyzetet 
nem politikai haszonszerzésre, családi 
munkahelyteremtésre, haszonszerzés-
re használják politikusaink. Akadt erre 
példa, de a csepeli vezetés szerencsére 
elkerüli ezeket a csapdákat. A sokat 
emlegetett átszervezés, amelyek miatt 
néhányan háborogtak, zökkenőmen-
tesen lezajlott. Maguk az érintettek 
mondták el, hogy a gyerekek semmit 
sem vettek észre az egészből. Nagyobb 
volt a füstje, mint a lángja.

Szóval, így állunk. A nagy rohanás-
ban álljunk meg egy kicsit, és köszön-
jük meg az intézményvezetőknek és 
valamennyi óvodai dolgozónak, hogy 
rendben mennek a dolgok.

K.P.

fotó: kitzinger adrienn

Csepeli Hírmondó 3



akTUális

November első hetében Borbély Lénárd 
polgármester és kollégái – Morovik Attila 
alpolgármester, Pintér István, a Csepeli 
Városgazda vezérigazgatója, Hierholczné 
Faragó Tünde egyesített intézményvezető, 
Lantai-Metz Tímea intézményfelügyeleti 
ágazatvezető és Nagyné Kovács Tímea, 
a kabinet humánerőforrásért felelős mun-
katársa – az összes csepeli óvodába és 
bölcsődébe ellátogatottak azzal a céllal, 
hogy felmérjék az intézmények állapotát 
és találkozzanak a tagóvoda-vezetőkkel. 
A többnapos bejárás során minden épület-
ről hibalista készült, a legsürgősebb prob-
lémákat a napokban orvosolta/orvosolja a 
Csepeli Városgazda.

Biztonságos és otthonos
Csepel önkormányzata az elmúlt évben 
több száz millió forintot fordított nevelé-
si intézmények és játszóudvarok korsze-
rűsítésére, felújítására; s ezt a tendenciát 
a következő években is folytatni kívánja. 
A ciklus végére a polgármester minden 
óvodában és bölcsődében biztonságos és 
otthonos körülményeket szeretne biztosí-
tani a gyermekek számára. Épp ezért az 
önkormányzat munkatársai kíváncsiak 
voltak arra, az egyes tagóvoda-vezetők 
hogyan vélekednek. Velük egyeztetve az 
önkormányzat munkatársai rangsorolják 
az elvégzendő munkák fontosságát; foko-
zatosan újulnak meg az épületek (külsőleg 
és belsőleg), valamint a játszóudvarok a 
következő néhány év során. (Már a jövő 
évi költségvetésbe is külön soron kerül be 
a nevelési intézmények felújítása.)

sikeres a nyári átszervezés
Az óvodavezetőket a polgármester az át-
szervezés óta eltelt tapasztalatokról és a 
menzai étkezés minőségéről is kérdezte. A 
válasz mindenhol ugyanaz volt: az átszer-
vezésből a gyermekek semmit sem vesznek 
észre, hiszen ugyanazok az óvó nénik és 
dajkák foglalkoznak velük, mint eddig. A 
tagóvoda-vezetők pedig kétműszakos rend-
ben dolgoznak, így amikor csoportban van-
nak, csak a gyermekekkel foglalkozhatnak.

A szakmai stáb négy napon keresztül azt 
ette, amit a gyerekek. Megállapították, 

hogy az ételek – melyek az új EMMI-
rendelet alapján készülnek – mennyisége 
és minősége megfelelő. Ezt a tagintéz-
mény-vezetők is megerősítették, akik el-
mondták: nagyon változó, a gyerekek mit 
esznek/nem esznek meg, de az elszállítan-
dó moslék mennyisége nem nőtt számotte-
vően az elmúlt néhány hónapban.

olcsóbb foglalkozások
Jó hír a szülőknek, hogy októbertől a Cse-
pel Örökség díjas Csepp-Csepel és Kis-
Csepel táncegyüttesek szakmai vezetői 

oktatnak néptáncot az óvodákban. A fa-
kultatívan igénybe vehető foglalkozás ára 
1000 forint/hó bármely kerületi óvodás 
számára. A kedvező lehetőséget sokan ki 
is használják: ugrásszerűen megnőtt a je-
lentkező kislányok és kisfiúk száma.

Újdonság, hogy ősztől foci is szerepel a 
kerületi kínálatban. A Csepel Utánpótlás 
Sportegyesület szakemberei szintén 1000 
forint/hó összegért tanítják meg a labdarú-
gás rejtelmeire az óvodás korosztályt.

 Kitzinger Adrienn

a köVetkező éVekben újabb fejlesztések Várhatók a kerületI IntézMényekben

Óvodabejárás tapasztalatokkal
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Legutóbbi lapszámunkban beszámol-
tunk arról, hogy az egyesített óvodai 
vezetés, a tagóvodák, valamint a szü-
lői munkaközösség véleménye alapján 
jól vizsgázott az új óvodai rendszer, 
amelyet az  idei nevelési évtől alakí-
tott ki az önkormányzat.

Mint arról már korábban több cikkünk-
ben írtunk, az óvodai rendszer átalakítá-
sát 1997-ben indította el az akkori önkor-
mányzat, azzal a céllal, hogy egységesítse 
az óvodai rendszer működését. A koráb-
ban teljesen széttagolt hálózatot évenként 
vagy önkormányzati ciklusonként lépés-
ről lépésre egyesítették. Ezt a hosszú ide-
je húzódó folyamatot zárta le idén Csepel 
önkormányzata azzal, hogy létrehozta az 
egységes óvodai vezetői rendszert, azzal 
együtt komoly figyelmet fordított arra, 
hogy az óvodák arculata megmaradjon, 
és lehetőség szerint az intézményekben 
csak a gyermekek nevelésével és ellátásá-
val tudjanak foglalkozni.

A korábban széttagolt, több irányítási 
rendszer alatt működő óvodák gazdasá-
gi működése sokszor átláthatatlan volt, a 
szerződéskötések követhetetlenek.

Tiltakozás az átszervezés ellen
Hudák János, a PM önkormányzati kép-
viselője, aki korábban Szabó Szabolcs 
országgyűlési képviselő kampányfőnö-
keként dolgozott, élesen tiltakozott az át-
szervezés miatt. Szabó Szabolcs képviselő 
is már a kezdet kezdetén beszállt a tilta-
kozásba, és a csepeli óvodák működését 
féltette, segítve ezzel korábbi kampányfő-
nökét és pártszövetségesét.

Az átszervezés közben a csepel.info in-
ternetes hírportál számolt be arról, hogy 
Hudáknak gazdaságilag is fájhat az át-
szervezés, mivel azzal, hogy az óvodai 
terembérlések rendjét átláthatóvá akarja 
tenni az önkormányzat annak érdekében, 
hogy megvalósuljon a teljes üvegzseb,  
ezért a képviselő úr – családi vállalkozá-
sán keresztül – komoly pénzügyi bevétel-
től eshet el.

Mint kiderült, Hudák János képviselő csa-
ládi vállalkozása több óvodában tartott 
foglalkozásokat havi több ezer forintért 
gyermekenként, és volt olyan intézmény, 
ahol – éppen az átláthatatlanság miatt – 
a bérleti szerződések és azok rendszere 
a csepeli polgárok számára ellenőrizhe-
tetlen volt, így komoly bevételi forrásra 
nyílt lehetőség.

ezer forint havonta
A képviselő érdekeltségi körébe tartozó 
néptáncoktatás – a korábbi több ezer forin-
tos havi tagdíjhoz képest – az önkormány-
zat új rendszerében és szervezésében ma 
már csupán ezer forintba kerül havonta, 
és a jelentkezők létszáma alapján az egyik 
legsikeresebb új szolgáltatása az átalakí-
tott óvodai rendszernek.

Arról egyelőre nincs pontos információnk, 
hogy Hudák János érdekeltsége mennyi 
bevételtől eshetett így el, mint ahogyan 
arról sem, hogy a vállalkozásuk miként 
működött, mennyit fizettek pontosan a 
szülők, kaptak-e minden esetben számlát a 
havi befizetésükről és a vállalkozásukban 
ez hogyan jelent meg?

Néptáncoktatás: ma már
mindenki számára elérhető
Annyi viszont bizonyos, hogy az átszer-
vezés következtében a szerényebb lehető-
ségekkel bíró csepeli családok számára is 
elérhetővé vált a néptáncoktatás (és nem 
csak a néptánc!), sokkal több gyermek jár 
a foglalkozásokra: számuk meghaladja a 
több száz főt. És az is bizonyos, hogy ma 
már szabályosan és átláthatóan működik 

az összes csepeli óvodai intézmény a ke-
rületi adófizetők pénzéből.

Talán éppen ezért volt olyan erőteljes a 
tiltakozás az új rendszer bevezetése kap-
csán? Szabó Szabolcs, az Együtt képvise-
lője is tudott erről? A válaszokat ma még 
nem tudjuk, csak azt, hogy az új rendszer 
jól vizsgázott.

csepel.hu

Gazdasági érdek állhatott 
a képviselői tiltakozás mögött?

akTUális
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A néptáncoktatás 
az önkormányzat új 
rendszerében és szervezésében 
az egyik legsikeresebb 
szolgáltatása az átalakított 
óvodai rendszernek.

Az óvodai terembérlések 
rendjét átláthatóvá akarja 
tenni az önkormányzat, 
annak érdekében, 
hogy megvalósuljon 
a teljes üvegzseb.

Hudák János
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Összefogás a kötelező kvóta ellen
Az emberek azt várják el a politikusok-
tól, hogy védjék meg az országot, védjék 
meg a jövőnket az újkori népvándorlás 
ma még beláthatatlan veszélyeitől – 
mondta el lapunknak Németh Szilárd 
országgyűlési képviselő, a nemzetbiz-
tonsági bizottság alelnöke

	 Néhány	napja	a	Fidesz	országgyűlési	ha-
tározatban	utasította	el	a	kötelező	betelepí-
tési	kvótát.	Hétvégén	aláírásgyűjtésbe	kezd-
tek	a	kvóta	ellen,	sőt	a	parlamentben	olyan	
törvényjavaslatot	nyújtottak	be,	amely	köte-
lezné	a	kormányt,	hogy	bírósággal	semmisí-
tesse	meg	az	erről	szóló	uniós	 jogszabályt.	
Nagyon elszántak.
 Az illegális bevándorlásról folytatott 
Nemzeti Konzultáció eredménye, a magyar 
emberek akarata erre kötelez bennünket. 
Másrészt politikai krédónk sarokköve a 
haza és a magyarok érdekének szolgálta, eu-
rópai és nemzeti kultúránk ápolása, folytatá-
sa, biztonságunk védelme. Orbán Viktor azt 
mondta a Tudomány Világfórumán tartott 
megnyitóbeszédében, hogy Európa elözön-
lés alatt áll. Ez a korábban nem látott kihí-
vás összeroppanhatja, és maga alá temetheti 
életünk eddig ismert formáját, ezért óriási 
a tét. A miniszterelnök ezzel a véleményé-
vel nincs egyedül, hiszen a konzultációban 
résztvevők 90%-a egyetért ebben a kérdés-

ben. Jól látszik, hogy a magyarok önvédelmi 
reflexe működik. Szinte ösztönösen tesznek 
különbséget menekült és illegális bevándor-
ló, Európát lerohanó migránsok között. Tud-
ják és értik, hogy a népességfogyást nem 
törvénysértő, agresszív, együttműködésre 
képtelen bevándorlók biztatásával, hanem 
a magyar családok támogatásával, a gyer-
mekvállalás segítésével kell megoldanunk. 
A Nemzeti Konzultáción ez a kérdés kap-
ta a legmagasabb támogatottságot, 98%-ot. 
Az emberek azt várják el a politikusoktól, 
hogy védjék meg az országot, védjék meg 
a jövőnket az újkori népvándorlás ma még 
beláthatatlan veszélyeitől.

	 Két	évvel	ezelőtt	2,5	millió	ember	aláírá-
sával	védték	meg	a	rezsicsökkentést	a	brüsz-
szeli	 és	 hazai	 baloldal	 támadásaitól.	 Most	
is	 egy	 közös	 cél	melletti	 kiállást	 kérnek	 az	
emberektől?
 Pontosan így van. Azért indítottuk el a 
„Védjük meg az országot!” című aláírás-
gyűjtést, hogy közösen álljunk ki határaink 
védelme mellett, s közösen utasítsuk el a 
kötelező kvótát. Úgy gondoljuk a petícióhoz 
való csatlakozással nő a kormány mozgás-
tere és felhatalmazása, amikor küzd a ránk 
erőszakolt ügy ellen. Azért volt elengedhe-
tetlen a konzultáció is, hogy az emberekkel 
egyetértésben, az ő érdekükben, az ő tá-

mogatásukkal hozzuk meg ebben a fontos 
sorskérdésben a döntéseket. Nem véletlen 
az sem, hogy – szemben mondjuk Német-
országgal, ahol rendszeresek a tömegtünte-
tések, a verések, a gyújtogatások –, nálunk 
béke van. Ahol a döntéshozók eltávolodnak 
a választóktól, nem képviselik az emberek 
akaratát, ott nő a társadalmi feszültség. Jó 
hír, hogy a kvóta kérdésében már hétvégén 
országszerte, így Csepelen és Soroksáron is 
megkezdődött a hazánkért kiálló támogatá-
sok gyűjtése. Innen is arra biztatok minden 
csepelit és soroksárit, hogy fogjunk össze, 
védjük meg értékeinket, biztonságunkat! 
Arra kérem őket, hogy aláírásukkal is tá-
mogassák a Kormány és a Fidesz kötelező 
betelepítési kvóta elleni küzdelmét!

	 Kikre	számítanak	a	petíció	aláírásánál?	
Ön	szerint	lesz	egységes	parlamenti	fellépés	
ebben	az	ügyben?
 Mindenkit szeretettel várunk magánem-
berként, aki ellenzi az uniós kötelező bete-
lepítési kvótát. Annak ellenére, hogy a Job-
bik ez idáig sem a Parlamentben, sem azon 
kívül semmit sem tett a probléma megoldá-
sára, örömmel vesszük, ha egyáltalán alá-
írásukkal segítik a Fidesz-KDNP munkáját. 
Vona Gábor, a Jobbik elnöke egyébként 
nemrég még az iszlámot tartotta az emberi-
ség utolsó reményének. A hazai baloldaltól 

Részlet a beszédből, melyet Orbán Viktor 
miniszterelnök a Muravidéki Magyar Ön-
kormányzati Nemzeti Közösség megalapí-
tásának 40. évfordulóján mondott el:
	„…a	történelem	manapság	ismét	ránk	rúg-
ta	az	ajtót.	Soha	nem	látott	tömeg	áramlik	
ellenőrizetlenül	 befelé	 a	 határainkon.	 Egy	
olyan népvándorlásnak vagyunk a kezde-
tén,	 melynek	 a	 tartalékai	 beláthatatlanok.	
Más	civilizációjú	emberek	százezrei	 lépték	
már	eddig	 is	 illegálisan	át	határainkat,	 és	
további	milliók	tartanak	felénk.	Jó,	ha	tud-
juk,	 vannak	 Európában,	 akik	 a	 legszíve-
sebben	már	ma	lebontanák	a	nemzetállami	
kereteket,	 hogy	 eltüntessék	 a	 határokat,	 s	
egyáltalán	 bármiféle	 akadályt,	 ami	 a	 be-
vándorlók	 áramlását	 lassítaná.	 Vannak,	
akik	még	pénzt	is	adnának	ehhez,	leginkább	
persze	a	mi	vagyonunkból.	Ha	ez	így	megy	
tovább,	 ha	 nem	 sikerül	 gátat	 vetnünk	 en-

nek	az	áradatnak,	akkor	egyszer	csak	azon	
kapjuk	majd	magunkat,	hogy	az	az	Európa,	
amelyért	mi	annyit	küszködtünk,	már	nem	is	
létezik.	Azt	látjuk	majd,	hogy	Európa	többé	
nem	a	mi	értékeinken	nyugszik,	hanem	va-
lami	máson.	Azt	látjuk	majd,	hogy	az	öreg	
kontinens,	benne	mi	magunk	is	megváltoz-
tunk,	ez	a	föld	többé	már	nem	az	otthonunk,	
nem	utódaink	élhető	jövőjének	tere,	hanem	
valami	 más.	 Valami	 idegen.	 Ezt	 mi	 nem	
akarhatjuk,	és	nem	is	fogadhatjuk	el.	…

…Van	nekünk,	magyaroknak	egy	nemzeti	
parancsolatunk.	 Idézem:	 „Minden	 ma-
gyar	 felelős	 minden	 magyarért.”	 Idézet	
vége.	Most	olyan	időket	élünk,	hogy	ezt	a	
parancsolatot	 ki	 kell	 terjesztenünk.	 Csak	
így	tarthatjuk	meg	a	hazák	hazáját,	Euró-
pát.	Minden	magyar	és	minden	szlovén,	az	
uniót	 alkotó	 összes	 nemzet	minden	 egyes	

tagja	 felelős	a	saját	 fajtáján	 túl,	az	egész	
Európáért	is.	Ez	egy	igazi,	régi,	közép-eu-
rópai	gondolat.	…”
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nem várhatjuk, hogy az összefogás mellé 
álljanak, hiszen eddig is és ezután is beván-
dorláspárti politikát folytatnak, kiszolgál-
ják az európai internacionálét, s a brüsszeli 
bürokratákat. Ha ők lennének kormányon, 
már rég elözönlöttek volna bennünket az 
illegális bevándorlók. Hiszen ellenzik, így 
meg sem építették volna a műszaki határzá-
rat, nem szigorították volna a bevándorlási 
jogszabályokat, hanem megkönnyítették 
volna a határátlépést, önkormányzati laká-
sokat osztogattak volna, s már működne a 
kötelező kvóta rendszere is. Honvédjeink 
se lennének, akiket felhatalmazhatnánk 
a határvédelemmel. Rövid időn belül egy 
szegednyi illegális bevándorlót telepítettek 
volna be. De szerencsére eddig ez nem így 
történt! Azonban a veszély még nem múlt 
el. Ilyen a kötelező letelepítési kvótarend-

szer, amit mi jogtalannak, értelmetlennek 
és veszélyesnek tartunk. Jogtalan, mert sem 
Brüsszel, sem az EU erős államai nem eről-
tethetik ránk azt, amit mi nem akarunk. Ér-
telmetlen, mert ez egy biankó meghívólevél 
a bevándorlók milliói számára: gyertek, 
majd valahogy megoldjuk a gondjaitokat. 
Veszélyes, mert növeli a terrorfenyegetett-
séget, a járványveszélyt, és tönkreteheti 
európai kultúránkat. Ez pedig nem lehet 
cél. Félreértés ne essék, akik valóban me-
nekülnek, azokat fogadni kell és megvéde-
ni, összhangban a genfi konvencióval. Ám 
az érkezők túlnyomó többsége esetében szó 
sincs menekülésről. Kijelenthetjük, hogy 
ma Európa szervezett megszállása zajlik. 
Ezért, nekünk, magyaroknak ismét össze 
kell fognunk, meg kell akadályoznunk a 
kötelező betelepítési kvóta bevezetését.

Szabó Szabolcs 
a kötelező kvóta mellett

Az emberek kétharmada támogatja a kvó-
tát, vagyis azt, hogy a Németországba és a 
skandináv országokba igyekvő migránsok 
kötelező betelepítésére kényszerítsék Eu-
rópa más országait – állítja Szabó Szabolcs 
csepeli és soroksári országgyűlési képvise-
lő. A politikus pártja az Együtt még idén 10 
ezer migránst telepítene be Magyarország-
ra, a Demokratikus Koalíció pedig az eddig 
rászorulóknak kiadott önkormányzati laká-
sokat adná oda a muszlim bevándorlóknak. 

A balliberális pártok politikusai korábban 
feleslegesnek és hatástalannak nevezték az 
országhatárt védő kerítést, de novemberre 
közülük is volt, aki elismerte, hogy Orbán 
Viktor jól döntött annak megépítésekor 
„Nem	szeretem,	hogy	az	országunk	hatá-
rán	kerítés	van,	csak	már	mondjon	valaki	
ennél	jobbat” – fogalmazott Hiller István 
november 3-án az InfoRádió műsorában. 
A parlament MSZP-s alelnöke hozzátette: 
magyarként és európaiként is szeretne egy 
olyan európai uniós közös megoldást tá-
mogatni, ami erre a problémára akár csak 
alternatív megoldást nyújt. Arra a kér-
désre, hogy az európai baloldalnak van-e 
egységes elképzelése a migrációra, azt 
mondta, szerinte nincs. Úgy fogalmazott: 
„addig,	amíg	más	ország	határánál	van	a	
probléma,	 addig	 látok,	 hallok	 kijelentése-
ket,	aztán	amikor	a	migrációs	hullám	eléri	
a	kijelentő	politikus	országhatárát	is,	akkor	

minthogyha	a	gyakorlat	36	órán	belül	meg-
döntené	az	addigi	kijelentéseket”. 

Hiller István azonban még a pártjában is 
elszigetelődött a nézeteivel. Kijelentése 
után Tóbiás József, az MSZP jelenlegi és 
Mesterházy Attila, a párt korábbi elnöke 
is siettek hangsúlyozni, hogy nem érte-
nek egyet vele. Bírálta Hillert Szigetvári 
Viktor, az Együtt vezetője, a Demokrati-
kus Koalícióhoz (DK) közel álló Európa 
Kávézó blog pedig egyenesen Orbán-
Hiller paktumot valószínűsített, árulónak 
beállítva a szocialista politikust. 

A balliberális pártok csepeli politikusai is 
a védelem nélküli határok és a muszlim 
bevándorlók tömeges beengedése, lete-
lepítése mellett, a határvédő kerítés ellen 
foglalnak állást. Szabó Szabolcs csepeli és 
soroksári parlamenti képviselő Facebook-
oldalán írt arról, hogy szerinte az emberek 
döntő többsége igenis örülne a migránsok 
tízezerszám történő betelepítésének. Azt 
is kiemelte, hogy az ezzel ellentétes felmé-
réseket fideszes kamunak tartja, és ezért 
nem tudja elfogadni. „A lakosság kéthar-
mada	 a	 kvótarendszer	 mellett	 van,	 amit	
szakmai	alapokon	nyugvó	kutatással	mér-
tek	 fel,	nem	a	Fideszre	 jellemző	 irányított	
és	így	hamis	eredményeket	mutató	kamufel-
méréssel.	Szóval	az	emberek	azt	szeretnék,	
hogy	a	menekülteket	osszuk	szét	az	Uniós	
tagállamok	között.	Aki	ellenkezik	ez	ellen,	
az	az	emberek	akaratával	megy	szembe.” – 
hangsúlyozta Szabó Szabolcs a honlapján. 

Horváth Gyula, a balliberális pártok kö-
zös csepeli polgármester-jelöltje, DK-s 
politikus – Hiller Istvánt bírálva – szin-
tén kiállt a nyitott határok és a migránsok 
beengedése mellett. „Mondjon	már	valaki	
jobb	megoldást!	–	hangzik	már	a	baloldal-
ról	is	sejlő	megengedő	hang.	Ez	a	hang	a	
hazai közhangulatot leképezi ugyan, de az 
eszmei,	elvi	alapokkal	ellentétes.	A	balol-
daliság alapelve a szolidaritás, az egyen-
lőség	és	az	igazságosság.	Ezen	az	alapon	
álló	 embernek	 igen	 kicsi	 a	 képzelőereje,	
ha	 a	 kerítésnél	 jobb	 megoldást	 nem	 ta-
lálnak.	Kétségtelen,	hogy	találna	ő	ennél	
sokkal	jobbat,	de	nem	ez	itt	a	valódi	kér-
dés. A valódi kérdés az, hogy egyetért-e 
Gyurcsánnyal,	 vagy	 nem!	 Manapság	 vi-
szont	a	Fidesz	által	kijelölt	hazai	mozgás-
térben	 nem	 megengedett	 Gyurcsánnyal	
egyetérteni.	Mondhat	ő	jót,	vagy	még	job-
bat,	azt	illik	elutasítani,	mert	ez	lehet	csak	
az	 alapja	 a	 hatalommal	 való	 egyezkedés	
esélyének.” – fejtette ki a DK-s politikus 
az internetes honlapján. 

Arról Horváth nem nyilatkozott, hogy 
mennyi önkormányzati lakást adna át 
Csepelen a migránsoknak. Ezeket az ön-
kormányzat eddig a szociálisan rászoruló 
csepelieknek adta bérbe, méghozzá pályá-
zat alapján. A pályázati feltételek jelenleg 
azt is megkövetelik, hogy a bérlő dolgoz-
zon. Ez pedig a migránsok esetében – leg-
alábbis a letelepítést követő néhány évben 
– aligha lehetne megkövetelni. 

Csepel.hu
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A betelepítési kvóta ellentétes Magyarország érdekeivel. 

A kvóta jogtalan, mert az érvényben lévő szerződések alapján Brüsszelnek  

nincs joga ránk kényszeríteni egy olyan megoldást, amit mi nem akarunk. 

A bevándorlási kvóta értelmetlen, mert meghívót jelent további milliók számára. 

A kvóta növeli a bűnözést és a terrorveszélyt; veszélyezteti kultúránkat. 

Kvóták helyett meg kell védenünk Magyarország és Európa határait! 

1.

2.

3.

4.

5.

peticio_koszonolap_1031_v3.indd   2 06/11/15   13:07

hirdeTés

A csepeli Fidesz aktivistái november 13. és 27. között az alábbi helyszíneken és időpontokban 
gyűjtenek támogató aláírásokat a kötelező betelepítési kvóta elutasítása ellen.

 
Hétköznap délutánonként 16-tól 18 óráig három helyszínen van lehetőség támogatni a petícióit:

 

Boráros tér (csepeli hév megállója közelében)
Csepel – Szent Imre tér (Hév állomás felöli részén)

Csepel – Karácsony Sándor utca (Kossuth Lajos u. felöli részén)
 

Szombatonként a csepeli piacon 7-től 10óráig.
 

Illetve a Fidesz csepeli irodájában (cím: 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 67., telefonszám: 06-1/277-0669) 
hétfőtől csütörtökig, reggel 8 és 18 óra között, péntekenként 8 és 16 óra között 

van lehetőség aláírni a petíciót.

fizetett politikai hirdetés
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TÖrTéNelem

A kerület kiemelkedő szerepet játszott az 
1956-os forradalom és szabadságharc ese-
ményeiben, hiszen a Csepel Művek miatt 
stratégiailag rendkívül fontosnak számí-
tott. Talán kevesen tudják, de a szovjet 
csapatok november 4-i bevonulása után itt 
tartott ki legtovább a forradalmi ellenállás, 
a felkelők 9-én estig védték állásaikat.

Csepelen már 24-én elkezdődtek a fegyve-
res összecsapások. A felkelők elfoglalták a 
kerületi pártbizottság épületét és a rendőr-
séget, ahonnan fegyvereket zsákmányoltak, 
a rendőröket elzavarták, valamint elfogták 
és kivégezték Kalamár József tanácselnö-
köt. 27-ére már a Csepel Művekért folytak 
a harcok, a gyár kommunista vezetői végül 
a központi légópincébe menekültek. 

Október 30-án megválasztották a Nem-
zeti Bizottságot, amely Nagy Imrével is 
egyeztette a csepeliek követeléseit. Amint 
Bolla Dezső csepeli helytörténész írja: „a 
Vörös	 Csepelről	 mesterségesen	 kialakí-
tott	 kép	helyrehozhatatlanul	 szertefoszlott.	
Az	 ellenforradalmi	 szervek	 közül	a	 tanács	
egy-két	nap	alatt	működésképtelenné	vált,	a	
rendőrség	ereje	is	rövid	idő	alatt	felmorzso-
lódott.	Az	MDP	tagjai	közül	csak	a	kommu-
nisták egy része próbálkozott ellenállással, 
közben	 emberek	 ezrei	 nyilvánították	 ki	 a	
pártból	való	kilépési	szándékukat.”

A forradalom úgy látszott, győzött, de 
már november 3-án lehetett tudni a szov-
jet támadás megindulásáról. Az ellenállók 
hosszú és keserves küzdelemre készültek 
Csepelen. Kovács Sándor dandártábornok, 
az 1956-os események egyik csepeli túl-
élője így emlékezett vissza az események-
re az idei megemlékezésen:

„November	 4-én	 jelentette	 be	 Nagy	 Imre	
miniszterelnök	 a	 Magyar	 Rádióban,	 hogy	

a	szovjet	csapatok	megindultak	Magyaror-
szágra,	hogy	megdöntsék	a	 törvényes	ma-
gyar	kormányt.	Kőrösi	Sándor	főhadnagy,	
hadműveleti	 tiszt	 vezetésével	 a	 9318-as	
számú	 honi	 légvédelmi	 alakulat	 öt	 darab	
légvédelmi	 ágyúval	 és	 egy	 sorozatvetővel,	
húsz	katonával,	hatvan	fő	polgári	felkelővel	
tüzelőállást	 foglalt	 Csepelen	 a	 Szent	 Imre	
téren,	és	felkészült	a	szovjetek	támadására,	
ami	4-én	délután	megkezdődött.	Az	ellenál-
lás	során	kilőttek	több	harckocsit,	páncélos	
szállítójárművet	 és	 egy	 felderítő	 repülőgé-
pet	is,	noha	több	oldalról	tüzérségi	tűz	alá	
vették	és	bombázták	őket.	A	csepeli	volt	az	
utolsó	ellenálló	csoport,	9-én	éjszaka	sem-
misítette	meg	állásait	 a	 támadó	hadsereg.	
A	szovjet	beavatkozás	ezzel	megpecsételte	a	
magyar	szabadság	és	függetlenség	sorsát.

A	 forradalom	 leverését	 követő	 megtor-
lások során ezreket internáltak, vetettek 
börtönbe,	 több	 száz	 embert	 kivégeztek,	
köztük	csepeli	katonákat	is.	Kőrösi	Sándor	
főhadnagy	az	utolsó	 szó	 jogán	azt	mond-
ta:	„ilyen	összetételű	bíróságtól	kegyelmet	
nem	 kérek.	 Olyanok	 ítélkeznek	 felettem,	
akiknek a vádlottak padján lenne a helye." 
A	 főhadnagy	mellett	 Somogyi	 Tibor	 tize-

des,	 Magyar	 Ernő	 nemzetőr	 parancsnok	
és	Andi	József	főhadnagy	halt	meg	a	hóhér	
keze	által	1958-ban”

A november 4-ét követő tragikus esemé-
nyekre több helyen is emlékeztek a cse-
peliek. A Csepeli Temetőben a kopjafánál 
helyezhették el a megemlékezés mécseit, 
itt mondott beszédet Kovács Sándor dan-
dártábornok. A Nagy Imre ÁMK-ban tar-
tott megemlékezésen Fráter Béla helyezett 
el koszorúkat, majd mesélt az őt körülve-
vő gyerekeknek arról, hogyan vágták le a 
Sztálin-szobrot a talapzatáról.

Csepelen harColtak legtoVább a budapestI felkelők 

1956 emléke

„A csepeli volt az utolsó 
ellenálló csoport, 9-én éjszaka 
semmisítette meg állásait 
a támadó hadsereg.”

Kovács Sándor dandártábornok, az 1956-os események egyik csepeli túlélője 
emlékezett vissza az eseményekre

fotó: benkő-Molnár fanni
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Kilenc éven át 36 gyereket kénysze-
rített szexre a 39 éves B. Tamás, aki 
előbb egy XI. kerületi gyermekotthon-
ban gyermekfelügyelőként, utóbb pedig 
testnevelő tanárként dolgozott a csepeli 
Burattino Iskola és Gyermekotthonban. 
A pedofíliával, gyermekek megrontásá-
val vádolt férfi pere október 28-án kez-
dődött a Fővárosi Törvényszéken, ahol 
az ügyész hosszan sorolta a vádpontokat. 
B. Tamás ártatlannak vallotta magát. 

A megdöbbentő esetre tavaly év elején de-
rült fény, amikor két diák elmondta a szü-
leinek, mi történt velük. A szülők a rendőr-
séghez fordultak, ezt követően pedig sorra 
derültek ki az elképesztő történetek. Végül 
már 36 fiúgyermek állította, hogy B. Ta-
más szexre kényszerítette őket. A sértettek 
között többen már 17-19 éves fiúk. A bíró-
ság első tárgyalási napján még nem szem-
besítették őket a vádlottal, de a jövő év 
elején minden bizonnyal erre is sor kerül. 

B. Tamás 2005 és 2009 között a XI. ke-
rületi Kossuth Lajos Gyermekotthonban 
gyermekfelügyelőként, 2009-től pedig a 
hátrányos helyzetű gyerekeket oktató cse-
peli Burattino Iskola és Gyermekotthon-
ban dolgozott testnevelő tanárként. Noha 
sem diplomája, sem megfelelő szakkép-
zettsége nem volt, az iskola mégis alkal-
mazta, mert másfél évig hiába hirdették 
meg a tanári állást, senki nem jelentkezett 

rá. Eredetileg átmenetileg alkalmazták, de 
ebből hosszú évek lettek. 

Miután kiderült a bűncselekmény, la-
punknak még 2014 tavaszán nyilatkozott 
Molnár László, a Burattino Hátrányos 
Helyzetűeket Segítő Iskola Alapítvány 
kuratóriumának elnöke, aki elmondta: 
„Az	 elkövető	 érvényes	 erkölcsi	 bizonyít-
vánnyal	rendelkezett,	s	bár	az	előző	mun-
kahelyén	 eljárás	 indult	 ellene,	 az	 ügye	
bírósági	szakaszban	tartott,	jogerős	ítélet	
híján	 pedig	 fennállt	 az	 ártatlanság	 vélel-
me	 (…)	 A	 diploma	 megléte	 vagy	 hiánya	
pedig	 nem	 befolyásolta	 a	 cselekmények	
elkövetését.”	A kuratórium elnöke szerint 
B. Tamás rendkívül rafináltan kezelte a 
gyerekeket, akik közül jó páran imádták 
őt. A környezetét olyan ügyesen megté-
vesztette, hogy a kollégái sem sejtették 
valódi természetét. A gyerekeket pszi-
chológusok kezelték az ügy kirobbanása 
után. „Meg	 nem	 történtté	 nem	 tehetjük	
ezeket	a	szörnyű	eseményeket,	a	cél,	hogy	
az	áldozatok	együtt	tudjanak	élni	azzal	az	
igazságtalansággal,	 ami	 velük	 megesett” 
– mondta Molnár László. (A teljes cikk 
a Csepeli Hírmondó 2014. március 13-ai 
számában olvasható.) 

A vádirat szerint a nevelő rendszeresen 
felvitte a fiúkat édesanyja lakásába, leau-
tózott velük a Duna-partra, az intézetben 
és az iskolai táborokban pedig félreeső 

helyekre csalta őket. A nehéz sorsú, hát-
rányos helyzetű diákok hiába tiltakoztak 
ellene, B. Tamás fajtalankodásra kénysze-
rítette őket. A testnevelő tanár sportkö-
rében bokszolásra is tanította a diákokat, 
ami nemritkán abból állt, hogy megverette 
a gyengébbeket vagy az általa bűnösnek 
nevezett „vádlottakat”. 

B. Tamás a bíróságon ártatlannak vallotta 
magát, és órákon át sorolta, miért lehetetle-
nek azok az állítások, amelyeket az ügyész 
felhozott ellene. A sértettek azonban mást 
mondanak, s a legközelebbi tárgyaláson 
várhatóan szembesítik őket a vádlottal. 

Csepel.hu 

Bíróság előtt a pedofíliával gyanúsított tanár

illusztráció: pixabay

szabó szabolcs 
a Burattino 
támogatását kérte 
a csepeli 
önkormányzattól
Szabó Szabolcs országgyűlési kép-
viselő a Burattino Általános és Szak-
képző Iskola, Gyermekotthon támo-
gatásának növelését kérte a csepeli 
önkormányzattól – értesült a Csepel.hu.

Az országgyűlési képviselő szerint is, 
ha egy intézmény ellen büntető el-
járás van folyamatban, akkor annak 
támogatása „súlyos erkölcsi kérdé-
seket vetne fel”. Miután Mezei Kata-
lintól, a Burattino igazgatójától azt a 
tájékoztatást kapta, hogy az iskolával 
szemben nem folyik büntetőeljárás, 
Szabó Szabolcs ismételten az önkor-
mányzat támogatását kérte, mivel 
véleménye szerint egy jól működő, 
„a városvezetés által is elvárt módon 
teljesítő intézmény hozzájárul Csepel 
jó hírének öregbítéséhez”.

A csepeli önkormányzat azonban 
– értesüléseink szerint – csak B. 
Tamás, a Burattino testnevelő taná-
ra perének lezárása után és annak 
eredménye ismeretében szándéko-
zik újragondolni az intézmény tá-
mogatását.

10 Csepeli Hírmondó
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Nagyobb 
hulladékgyűjtő 
konténerek
Kísérletképpen hat darab, egyenként 
1100 literes hulladékgyűjtő konténert 
helyezett el a Fővárosi Közterület-fenn-
tartó Zrt. (FKF) a Táncsics Mihály út 
36-66. szám alatt található tömbházak-
hoz október végétől. Ez azt jelenti, hogy 
épületenként 2-2 darab konténer áll a la-
kók rendelkezésére, ahová a szelektíven 
összegyűjtött hulladékokat dobhatják ki. 

Ezzel csökkentik a kommunális hulla-
dék mennyiségét is. 

Az FKF hulladékgyűjtő konténerei újdon-
ságnak számítanak, mert Csepel az első 
hely, ahol ilyen nagyméretű tartályokat he-
lyeztek ki. Eredetileg 32 darab kisebb kuka 
állt volna a lakók rendelkezésére, amelyek-
nek az ürítése nagyobb munkával és zajjal 
járt. Az újításnak köszönhetően az ott élők 
ráadásul kevesebb helyen találkoznak a 
szeméttel. A lakók az egyik konténerbe a 
műanyag palackokat és fémdobozokat, a 
másikba a papírt dobhatják. A konténere-
ket hetente egyszer ürítik, a szolgáltatásért 
nem számít fel külön díjat az FKF Zrt. 

Csepel.hu 

Csepeli bódék, 
új pavilonok

Az utóbbi években számtalan pozitív vál-
tozás történt a kerületben: panelházak, 
óvodák, iskolák újultak meg, szépültek 
a közterületek, játszóterek, egyre több a 
virág. Még nem általános ugyan, de új, 
szép kivitelű pavilonok is megjelentek 
már Csepelen, ám még mindig megle-
hetősen sok a városképet elcsúfító bódé. 
Csepelieket kérdeztünk arról, mi a véle-
ményük a rossz állapotú pavilonokról? 

Brusztné Tóth Erzsébet: Örülnék, ha 
lebontanák a rossz állapotú pavilonokat.  
A lakóhelyem közelében lévő bódé sze-
szesitalt is árusít, 
így gyakorlatilag 
kocsmaként műkö-
dik. Talán egy fel-
újított pavilon nem 
vonzaná annyira a 
kétes elemeket, és 
újra élhető lenne a 
környék. 

Madarassyné Szabó Judit: Csepel 
szemmel láthatóan épül-szépül, úgy gon-
dolom, az egységes pavilonok megjelené-
se is része ennek a folyamatnak. A 159-
es busz végállomásán is található egy 
elhanyagolt pavi-
lon. Maximálisan 
támogatom, hogy 
ezeket elbontsák, 
de csak akkor, ha a 
jelenleg ott dolgo-
zó emberek emiatt 
nem veszítik el a 
munkájukat. 

Gócz Béla Istvánné: Úgy tudom, Pest-
erzsébeten elbontották a városképet el-
csúfító bódékat. Támogatnám, hogy itt a 
kerületben is ilyen 
döntés szülessen; 
nagyon kíváncsi 
lennék, milyen ar-
culata lesz majd az 
új pavilonoknak. 
Remélem, szebbek 
lesznek, mint a 
mostaniak. 

MEGHÍVÓ
A Jedlik Ányos Gimnázium 

és Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata

Öregdiák Találkozóra hívja 
„kerek évfordulós” egykori 
tanítványait, az 1955, 1965, 
1975, 1985, 1995, 2005-ben 

érettségizett diákokat.

A találkozó időpontja: 
2015. december 4-e, 18 óra

Helye: 
Jedlik Ányos Gimnázium 

(Budapest XXI. kerület 
Táncsics Mihály utca 92.)

Regisztráció: 
17-18 óráig

Program: 
• köszöntők

• jedlikes diákok műsora
• filmek, képek vetítése

• állófogadás
• koszorúzás
• beszélgetés

a régi osztálytermekben

Az érdeklődőktől 
2015. november 25-ig 
kérünk visszajelzést a 

gimnázium titkárságára. 

Telefon: 276-0161, 
e-mail: diosysz@jedlik.hu 

A részvétel díjtalan.

Mindenkit szeretettel vár 
az Alma Mater!
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Negyvenöt 
alkotó művei 
a biennálén
Sokféle stílusú alkotás látható a nyol-
cadik alkalommal megrendezett 
Csepel-szigeti és dél-pesti regionális 
képző- és iparművészeti biennálén. A 
Nagy Imre ÁMK Galériájában nyílt 
kiállításon negyvenöt alkotó ötvenhét 
munkája látható. 

A megnyitón Insula Danubii – Insula 
Magna Biennále díjat adott át Ábel Attila 
alpolgármester Beretvás Csanád szobrász-
művésznek, Gulyás Anna képzőművész-
nek, Sztadky Margit festőművésznek és 
Sz. Varga Irén képzőművésznek. A Cse-
pelen és a régióban élő művészek műveit 
Sipos Endre festőművész, művészeti író 
zsűrizte.

A legelső biennálét 2001-ben rendezték 
meg az akkori intézményvezető Feith 
Bence és a Csepeli Alkotó Fórum elnöke, 
Erdey Kvasznay Éva ötletéből – mondta 
el Hollné Farkas Enikő, a kiállítás egyik 
rendezője. Beszédében hangsúlyozta: a 
kiállítással a legfontosabb céljuk az, hogy 
erősítsék a művészekben a lokálpatrióta 
szemléletmódot, érzelmileg is támogassák 
kötődésüket, kapcsolatukat a térség kultu-
rális életéhez. A vendégeket Tóth Endre 
intézményvezető köszöntötte, aki a nagy-
közönség figyelmébe a biennále alkalmá-
ból megjelent, az alkotók bemutatkozását 
tartalmazó színes kiadványt. 

Szakmai megnyitó beszédében dr. Prokopp 
Mária művészettörténész, a Magyar Mű-
vészeti Akadémia művészetelméleti díja-
zottja örömét fejezte ki, hogy Csepelen a 
képzőművészet minden műfaja jelen van. 
A tárlat december 9-ig tekinthető meg 
hétfőtől péntekig 9-19 óráig, szombaton 
9-13 óráig. 

AZS

Miután megműtötték, túl van az életveszé-
lyen F. Zsolt mentős, akit egy csepeli 16 
éves, bedrogozott fiú szúrt meg november 
4-én. A fiút a Petz Ferenc utcából szállí-
tották el a mentők, mert bódult állapotban 
volt. A mentőautóban azonban agresszív-
vé vált, s többször megszúrta a rajta segí-
teni akaró mentőst. A támadót a rendőrség 
őrizetbe vette, és életveszélyt okozó testi 
sértés miatt eljárást indítottak ellne.

Kispál György atya beszámolt az esetről a 
híveinek, akiket megrázott, hogy egy há-
romgyerekes apa majdnem az életét vesz-

tette egy drogos fiú miatt. „Csepeli	fiatalem-
ber okozta a bajt, tehát tartozunk annyival 
a	mentőápolónak,	 hogy	a	 csepeli	 katolikus	
hívek	 adakozásával	 enyhítsük	 a	 sértett	 ter-
heit.	Az	összefogás	nagyszerű	példája	volt	a	
vasárnapi	váratlan	gyűjtés	november	8-án.	
A	templom	közepére	kitett	kosárba		199	ezer	
900,		azaz	kettőszáz	ezer	forintot	adtak	össze	
a	Jézus	Szíve	templom	hívei	a	mentőtisztnek.	
Csak	 meghatódva	 és	 tisztelettel	 tudok	 be-
szélni	a	hívek	összefogásáról.	A	mentős	csa-
ládjának	november	10-én	adtuk	át	a	pénz-
összeget”	– mondta Kispál György. 

cs. 

Az Egressy Béni Művészeti Középisko-
la tanulói a Constellation of Budapest 
– Youth, Inspiration, Talent elnevezé-
sű nemzetközi gitárversenyen méltóan 
képviselték iskolájukat. A rangos ese-
ményen a következő eredmények szü-
lettek: Harmadik korcsoport: Mátó 
Zsombor, II. hely, Dorogi Kata, III. 

hely.  Negyedik korcsoport: Kóbor Já-
cint, III. hely (képünkön balról jobbra). 
Tanáruk: Bernáth Ferenc.

Civil éleT

mise szent imre 
emlékére 
Megemlékező szentmisét tartottak a 
belvárosi római katolikus templomban 
november 5-én. Az egyházi szertartást 
Kertész Péter és Kispál György plébá-
nosok Harangozó Imre nyugalmazott 
plébánossal közösen mutatták be. 

Kertész Péter atya a híveknek arról 
szólt, hogy azért ezen a napon emlé-
keznek meg Szent István király fiáról, 
mert 1083-ban Szent László király 
november 5-én emeltette fel a her-
ceg testét, ami a szentté avatás egyik 
fontos része volt. A plébános felhívta 
figyelmet a templom melletti Árpád-
házi királyfiról mintázott szoborra, 
mely nem csak tér díszéül szolgál: 
eszméjét mindenkor tisztelnünk kell. 
Szent Imre hercegtől bátorságot, alá-
zatot, Isten iránti szeretetet, imádságos 
lelkületet tanulhatnak az emlékezők – 
hangsúlyozta a plébános. 

Az esti szentmise után a téren álló 
bronzszobornál mécsest gyújtottak a 
tiszteletadók. A tavaly átadott emlék-
mű Lantos Györgyi szobrászművész 
alkotása. 

AZS

Ünnepi istentisztelet
A Csepel-Királyerdői Református Egy-
házközség Presbitériuma szeretettel 
vár mindenkit november 15-én, vasár-
nap, 10 órától a Gyülekezet fennállá-
sának 75. évfordulója alkalmából tar-
tandó ünnepi istentiszteletre és az azt 
követő szeretetvendégségre. Cím: 1213 
Budapest, Szent István út 194-196.

Nemzetközi 
gitárverseny

adakozás a megkéselt mentősnek
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városGazda

megújult fiúöltöző
A Csepeli Városgazda Zrt. Műszaki és 
Karbantartási Osztálya teljes körű vizes-
blokk-felújítást végzett a Herman Ottó 
Általános Iskolában. A szakemberek ki-
cserélték a fiúöl-
töző zuhanyzóit, 
kifestették az öl-
tözőt. Megújult 
a teljes gépészeti 
hálózat, új bur-
kolatot raktak le, 
lefestették a fa-
lakat, kicserélték 
a világítótesteket 
és a radiátorokat.

kis-duna-part
A Hollandi úti Sport- Szabadidő- és Ren-
dezvény Központ új kerítést kapott a Kis-

Duna-parti sétány felőli oldalon. A szak-
emberek az egységes látvány kialakítására 
törekednek, ezért a sétányon lecserélik a 
régi kerítést: új alapot kap, az oszlopokra 
pedig drótfonat kerül. A több méteres sza-
kasz folyamatosan készül.

külső-belső átalakítás
A nagy vihar, az esőzések és a beázások 
következtében több helyen is átázott a 
mennyezet a Magyar Ökomenikus Sze-
retetszolgálat három épületében. A sérült 
részeket a szakemberek kicserélték, lefes-
tették. A külső munkálatok során a tető-
szerkezet is javítják: már két épület tető-
szerkezete el is készült.

Új kerítést kap a kerek világ Óvoda
A Városgazda szakemberei elvégezték a 
Posztógyár utcai óvoda kerítésének az-

besztmentesítését. 
A kerítés elkészü-
lése után a gallyazás 
és – szükség szerint – a 
fakivágás is lezajlik. A szak-
emberek folyamatosan végzik 
az egyéb kerítésjavítási munkákat 
is a kerületben. 

Téliesített szökőkút
A Csepeli Városgazda Zrt. szakemberei 
téliesítették a szökőkutat a Szent Imre té-
ren, s a szükséges javítási és karbantartási 
munkákat is elvégezték.

hírek a városgazdától

hol adhatjuk le 
az üres üveget?
A Csepeli Városgazda Közhasznú Non-
profit Zrt. ügyfélszolgálatán többen is 
érdeklődtek – a szelektív hulladékgyűjtő 
szigetek megszűnése után –, hol lehet le-
adni az üres üvegeket.

Csepelen három hulladékgyűjtő sziget 
maradt:
•	Rakéta utca és Kozmosz sétány sarka
•	Krizantén utca 2. számmal szemben.
•	Vízmű lakótelep 345/B/2.   

(II. Rákóczi F. 345.)
 
Az üveghulladék továbbá a Fővárosi 
Közterület-fenntartó Zrt. XXI. Kerületi 
Lakossági Hulladékgyűjtő Udvarában is 

leadható: 1211 Budapest, Mansfeld Péter 
utca 86. Telefonos ügyfélszolgálat: 06-
40-353-353

lakossági szol-
gáltatások: kert-, 
lakásfelújítás 

A Csepeli Városgazda Közhasznú Non-
profit Zrt. Városfenntartási Főosztálya, 
valamint a Műszaki és Intézményműköd-
tetési Főosztálya kedvező árakon nyújt 
szolgáltatást a csepelieknek. 

A Városfenntartási Főosztály igénybe ve-
hető szolgáltatásai: kertgondozás, fakivá-
gás, gallyaprítékolás, kerttervezés, növé-
nyekkel kapcsolatos tanácsadás.

A Műszaki és Intézményműködtetési 
Főosztály igénybe vehető szolgáltatá-
sai: szakipari munkálatok, építőmesteri 
munka, épületgépészet (fűtés, elektromos 
és vízhálózat-szerelés), vasszerkezetek 
gyártása, lakatos munkák (kerítés, korlát, 
lépcső), lakások felújítása.

Az árakkal kapcsolatban Városfenntar-
tási Főosztályon és a Műszaki és Intéz-
ményműködtetési Főosztályon érdek-
lődhetnek.

A lakossági igényeket ügyfélfogadási idő 
alatt lehet bejelenteni.
Hétfő:  7.00–16.00 
Kedd: 8.00–16.00
Szerda:  7.00–18.00
Csütörtök:  8.00–16.00
Péntek:  7.00–12.00

A csepeli önkormányzat kezdeményezésére a 
Csepeli Városgazda Zrt. Műszaki és Karban-
tartási Főosztálya felújított egy önkormány-
zati lakást, azzal a céllal, hogy a kerületben 
élő daganatos gyereket nevelő  családok 
– átmenetileg – a kórházból kikerülő be-
teggel steril szobás lakásba költözhessenek.  

A panellakásban fontos kritérium volt a 
mosható, tisztítható padló. Ezért a szakem-
berek a gyermeknek kialakított szobában 
parkettát, a másik két szobában laminált 
padlót, a konyhában és a fürdőszobában 
járólapot raktak le. A frissen festett falak 
felülete mosható és könnyen tisztítható. 

Felújították a nyílászárókat, a steril szobá-
ban az ablakra redőny is került. A fürdő-
szobát és a wc-t újra csempézték, a kony-
hában a konyhabútort kicserélték.

A lakásba egy édesanya költözik gyerme-
keivel. Az egyik gyermeke leukémiás, a 
felépüléséhez szükséges körülményeket 
kell biztosítania számára. 

steril szoba a beteg gyerekeknek
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A Kruj Iván sportcsarnokban, az ESMTK 
birkózó komplexumában rendezték meg 
november 4-én az NB I-es birkózó csa-
patbajnokság odavágó mérkőzéseit, ame-
lyet az „A”, „B” és „C” csoport győztesei 
vívtak egymással. Az itt induló három 

csapat – a Csepeli BC, az ESMTK és a 
Vasas – már biztos dobogósok, ám a vég-
ső sorrend november 18-án, a Nemzeti 
Sportcsarnokban megrendezésre kerülő 
visszavágón dől majd el.  

Bár a csepeliek az erzsébetiekkel vívott 
szoros, de végül verséggel záruló meccs 
miatt két pont hátránnyal vágnak neki a 
visszavágónak, de nagyon bíznak abban, 
hogy ez különbség behozható. A kiélezett 
küzdelemben nagy jelentősége volt, hogy 
Gulyás Zsombor, és a most nehézsúlyban 
birkózó Szmik Attila is az ESMTK által 
igazolt ukrán ellenfeleiket győzték le. 
Ennek a két meccsnek, valamint Szabó 
Martin győzelmének köszönhetően sike-
rült lépést tartani az ESMTK-val. A Cse-
peli BC idegenlégiósai – akik közvetlenül 

a verseny előtt érkeztek Magyarországra 
– Orkhan Ahmadov junior világbajnok és 
Adil Huseynov azeri bajnok voltak, akik 
november 18-án is szőnyegre lépnek.

A versenyre kilátogatott – többek között 
– Ritter Árpád, a szabadfogású, Sike 
András, a kötöttfogású birkózó-váloga-
tott szövetségi kapitánya, Gulyás István, 
a női szakág vezetője, Növényi Norbert 
és Kocsis Ferenc olimpia bajnokok, vala-
mint Kruj Iván, a csarnok névadója. 

sporT

Csepel use

Győzelem 
a fradi ellen
A Csepel Utánpótlás Sportegyesület 2005-
ös korosztálya (U-11) nyerte az Októberi 
Futball Fesztivál elnevezésű tornát. 

A tornán az FTC, a Dalnoki AK, a Szent 
Pál AK, a Főnix, a Csepp-Gól FC, az 
Amazonok, az Újpesti Haladás, és a Sal-
gótarjáni Utánpótlás Egyesület (SUPE) 
csapatai vettek részt. „A	csoportküzdelmek	
során	a	Fradit	és	a	székesfehérvári	Főnixet	
sikerült	 legyőznünk.	 A	 döntőbe	 jutásért	 a	
Csepp-Gól	FC-vel	 játszottunk,	akiket	3-1-
re	megvertünk.	A	döntőben	a	SUPE	ellen	
végig	 vezettünk,	 de	 ellenfelünk	 az	 utolsó	
másodpercben	 egy	 ártalmatlan	 lövésből	
kiegyenlített.	Végül	 büntetőpárbajban	8-7-

re	 sikerült	 diadalmaskodnunk.	 Kapusunk	
több	büntetőt	 is	védeni	 tudott,	 így	Molnár	
Szabolcs	 a	 torna	 legjobb	 kapusa	 lett” – 
mondta Fazekas Attila, az egyesület szak-
mai vezetője, akitől megtudtuk, az U-11-es 
csapat augusztus óta több tornán is részt 
vett: a sülysápi tornán és a Hali-kupán má-
sodik helyezést értek el, a nyergesújfalui 
tornán pedig bronzérmesek lettek. 

A többi korosztály is szép sikereket ért el. 
A 2003-as korosztály a Hali-kupán ezüst-
érmes lett, a Törő László vezette 2004-es 
korosztály pedig negyedik helyezést ért 
el a Kölyökliga-bajnokságban. (A mérleg: 
15 mérkőzésből 10 győzelem, 5 vereség.) 
Tavasszal a felső ágon folytatják a ver-

sengést, olyan neves csapatokkal, mint az 
MTK, a Honvéd, a Debrecen, és az FTC. 

„Több	 csapattal	 is	 részt	 veszünk	 a	 Bo-
zsik-programban,	a	gyerekek	itt	 is	nagyon	
jól	 teljesítenek.	 Ami	 a	 közeljövőt	 illeti,	 a	
2003-2005-ös	 korosztály	 benevezett	 a	
hamarosan	 induló,	 22	 csapatos	 Futsal-
bajnokságba,	 ahonnan	 az	 első	 három	 he-
lyezett	jut	az	országos	döntőbe” – mondta 
a Csepel Utánpótlás Egyesület szakmai 
vezetője. Év végén még egy rangos vidé-
ki verseny vár a gyermekekre: a 2004-es 
korosztály két csapattal november végén, a 
2003-as, 2005-ös, és a 2007-es korosztály 
pedig december elején egy-egy csapattal 
fog kiállni a felújított egri Körcsarnokban. 

A november 4-ei odavágó eredményei: 
Vasas	SC	-	Csepeli	BC			10:22
ESMTK	-	Vasas		29:1
Csepeli	BC	-	ESMTK		14:16

Birkózás: már dobogósok a csepeliek
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hirdeTés

Állásbörze
Budapest Főváros Kormányhivatala és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata szervezésében

Info: Budapest Főváros Kormányhivatala
XXI. Kerületi Hivatala, Foglalkoztatási Osztály, 
tel.: 061/277-1033, e-mail: fmkmansfeld@lab.hu

Hozzon magával 
önéletrajzából 
legalább 5 példányt!

Több mint

30
munkáltató

Több mint

400
álláslehetőség

2015. november 17.
Nyitva tartás: 9:00-12:00
Radnóti Miklós Művelődési Ház
1214 Budapest, Vénusz u. 2., Tel.: 278-2757

Budapest Főváros
Kormányhivatala
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Több százan vettek részt a negyedik alka-
lommal megrendezett Márton-napi vigas-
ságok programjain, amelyeket a Radnóti 
Miklós Művelődési Ház előtt tartottak 
meg november 8-án. A kellemes őszi idő-
járás is hozzájárult ahhoz, hogy sok-sok 
család, rengeteg gyerek volt kíváncsi a 
különféle műsorokra, színpadi produk-
ciókra, látványos bemutatókra és játékos 
versenyekre. Az önkormányzat egész na-
pos programját a Csepeli Városkép Kft. 
munkatársai szervezték. 

A legizgalmasabb műsornak ezúttal is a 
szokásos párnacsata ígérkezett, amit egy 

kis „avarcsata” előzött meg. A fákról le-
hullott vastag levéltakaró sok gyereket 
játékra invitált: ez volt a bemelegítés az 
igazi „harchoz”. Aztán csak úgy röpköd-
tek a tollak, s hamarosan mindent fehér 
takaró borított.  

Az egész napos műsorsorozat a szokásos 
libafuttató versennyel kezdődött, majd a 
Pódium Színház bemutatta Lúdas Matyi 
előadását. Ezt követően az Operett Voices 
Társulat adta elő a Márton-napi zenés 
kavalkádját. Délben a Csepeli Mosolygó 
Dalkör műsorát, aztán a SZÖSZ Társulat 
nosztalgia kabaréját nézhették meg a né-

A négyéves Fancsali Viktória nagy-
papájával, Fancsali Ferenccel láto-
gatta	 végig	 a	 különféle	 programok	
helyszíneit, és 
mindennel	 na-
gyon	 meg	 volt	
elégedve. „Sze-
retem	 a	 nyula-
kat,	magam	etet-
tem	 meg	 őket.	
Utána	 kiszínez-
tem	ezt	az	állatos	
rajzot, nézzétek 
meg!”	–	mutatta	
a kislány.  

A	 hároméves	 Böhm Zorka édesany-
jával, Diligens Klaudiával érkezett a 
párnacsata	helyszínére,	aki	ezt	mond-
ta:	 „Tavaly	 is	 jól	 éreztük	 itt	 magun-
kat.	 Megnéztük	
a	 Lúdas	 Matyi	
előadását,	 az-
tán az állatokat 
látogattuk	 meg.	
A	 kislányom	
otthon is szere-
ti az állatokat, 
van két kutyánk, 
de	 a	 birka	 kü-
lönösen tetszett 
neki.”

Az ötéves Szabó Illés édesanyjával, 
édesapjával	 és	 egyik	 nővérével	 érke-
zett. Szabóné Hujber Éva édesanya 
mesélte,	hogy	a	legidősebb	lánya	már	
18	esztendős,	ő	 távol	maradt.	Egyéb-
ként	 minden	 évben	 részt	 vesznek	
a	 Márton-napi	
mulatságokon,	
mert	a	gyerekek	
élvezik a játéko-
kat,	 és	 érdemes	
a szabadban 
eltölteni	az	időt.	
Leginkább az 
állatsimogatás,	
a	különféle	szín-
padi	 előadások	
és	 az	 avarcsata	
tetszett. 

márton-napi vigasság a radnótinál
fotó: tóth beáta
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zők. Sok izgalommal járt a lúdgége-tész-
takészítő verseny, amelynek döntőjében 
öt kislány mérte össze tudását, hogy ki 
tud szebb lúdgégét kigyúrni hagyomá-
nyos tésztából. A zsűri nagy tanakodás 
után hirdetett eredményt, de végül min-
denki győztes lett és jutalmat kapott. A 
Gázsa Zenekar népzenei koncertet adott, 
a Kis-Csepel Táncegyüttes kanásztánco-
kat járt. Fellépett a Motiva Zenekar, vala-
mint a Csepeli Német Nemzetiségi Tánc-
együttes, amelynek műsorát Kaltenecker 
Gábor kísért tangóharmonikán. 

Közben Márton-napi finomságok és kéz-
műves-foglalkozások is várták az érdek-
lődőket. Már sötétedett, amikor a befőttes 
üvegekbe helyezett mécsesekkel rendez-
ték meg a lampionos felvonulást, amely 
egy régi népi hagyományt idézett fel.  

cs. a.

tájékozódásI búVárúszás 
aranyak a vb-n 
A csehországi Liberecben került megren-
dezésre a Felnőtt Tájékozódási Búvár-
úszó Világbajnokság és a Junior Európa 
bajnokság. A viadalon tizenkét ország, 51 
férfi és 45 női versenyzője mérte össze tu-
dását. A Csepel Barakuda Búvár SE Wág-
ner Zsófia, Dunszt Károly, Holczmüller 
Antal, valamint a junior korcsoportú 
Láng Péter és Hofmeister Aliz személyé-
ben öt versenyzővel képviseltette magát a 
11 fős magyar válogatottban. 

Hatházi Katalin és csepeli Wágner Zsófia 
alkotta duó jóvoltából már a nyitónapon 
világbajnoki címet ünnepelhettünk. Ők a 
felnőtt nők, úgynevezett MONK verseny-
számát követően állhattak fel a dobogó 

legfelső fokára. A páros gyakorlat lénye-
ge, hogy a rajt pillanatáig titkosan kezelt 
térkép alapján a versenyzőknek víz alatti 
pontokat kell megtalálniuk. 

A hatodik, befejező napon a csoportos te-
vékenységé volt a főszerep. A tavaly Eu-
rópa bajnoki címet nyert női alakulatunk 
a Világbajnokságon is diadalmaskod-
ni tudott, ennek köszönhetően Wágner 
Zsófia második aranyérmét gyűjtötte be.                                                                                                            
A csepeli versenyzők – bár igen nehéz kö-
rülmények között készülnek a versenyekre 
- két arany, egy ezüst és két bronzéremmel 
járultak hozzá a Magyar Búvárúszó váloga-
tott sikereihez és a nemzetek közötti érem-
táblázaton elért kimagasló eredményéhez.

Felnőtt világbajnokság:
1. Csehország (7 aranyérem)
2. Magyarország (4 aranyérem)
3. Oroszország (1 aranyérem)

Junior Európa-bajnokság:
1. Oroszország (4 aranyérem)
2. Magyarország (3 aranyérem)
3. Csehország (2 aranyérem)

b.s.

A szőlőművelés 
hagyománya Csepelen
Szent	Márton	napja	az	újbor	ünnepe	 is.	
Talán	kevesen	tudják,	de	a	szigeten	nagy	
hagyományai	 vannak	 a	 borászatnak.	
Néhány	régi	csepeli	családban	még	él	a	
borászkodás	emléke,	ám	a	gyár	megszü-
letésével	 a	 lakosság	 új	 megélhetési	 for-
mát	választott,	illetve	a	talaj	és	a	levegő	
is	 túl	 szennyezetté	 vált	 a	minőségi	 nedű	
előállításához.	

Csepel-sziget	 kiválóan	 alkalmas	 szőlő-
termesztésre.	A	Duna	üledéke	alkotta	ho-
mokos	talajon	–	a	források	szerint	–	már	
a	XII.	században	termeltek	szőlőt.	Csepel	
lakossága	a	gyár	1892-es	létrejöttéig	fő-
ként	mezőgazdasági	munkából	 élt,	 ami-
hez	szervesen	hozzátartozott	a	szőlőmű-
velés.	Az	itteni	borászok	specialitása	volt	

a	 siller-bor	–	ez	olyan	vörösbor,	melyet	
a szokásosnál hosszabb ideig érleltek a 
törkölyön.

A	 gyár	 létrejöttével	 településünkön	 lé-
nyegében	megszűnt	a	szőlőművelés,	de	a	
sziget	 többi	 részén	 intézményes	 keretek	
között	 tovább	 élt	 a	 hagyomány.	 Sziget-
csépen,	 ahol	 már	 a	 dualizmus	 korában	
királyi	szőlőbirtok	volt,	 létrejött	a	Kerté-
szeti	Egyetem	több	száz	hektáros	tangaz-
dasága,	amely	még	ma	is	működik	–	igaz,	
csupán	árnyéka	régi	önmagának.	A	cse-
peli-szigeti	 szőlőművelést	 a	 szigetcsépi	
Gál	Szőlőbirtok	és	Pincészet	űzi	 jelenleg	
a	 legmagasabb	szinten.	Kerületünkben	a	
szőlőművelés	hagyományát	a	Királyerdei	
Művelődési	Házban	élesztették	fel:	az	idei	
szüreti	fesztiválon	140	tő	szőlőt	ültettek	el,	
amiből	talán	jövőre	már	bor	is	készülhet.

Wágner Zsófia (elöl), a Csepel Barakuda 
SE világbajnoka és Hatházi Katalin
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TÓTh iloNa eGészséGÜGyi szolGálaT

Amikor az alkohollal, az alkoholizmussal 
kapcsolatos kérdések felmerülnek, min-
denki unottan félrenéz. Állandóan beszél-
nek, írnak róla, szinte mindenki tapasztalja 
környezetében. A téma már lerágott csont-
nak számít. Amikor valakinek az ital okoz-
ta tragikus állapotáról hallunk, azt gondol-
juk: „hát	igen,	miért	nem	hagyta	abba?”	

Pedig a kérdés nem is ilyen egyszerű. Az 
alkohol molekula (C2H5OH) egy biológi-
ailag nagyon hatékony anyag. Kifejezett 
szorongáscsökkentő hatással bír, de van 
néhány hibája: rendszeres használat mel-
lett az emberi szervezetben számtalan kárt 
okoz. Körülbelül 50 százalékban többen 
halnak meg ma Magyarországon olyan 
betegségekben, melyek visszafordítha-
tatlanná válásában az alkoholfogyasztás-
nak van döntő szerepe. Az alkohol nagy 
addiktív potenciállal bír, ami azt jelenti, 
hogy könnyű hozzászokni és függővé vál-
ni tőle. A tapasztalat azt mutatja, hogy a 
rendszeresen, nagyobb mennyiséget fo-
gyasztók sokkal jobban ki vannak téve a 
következményeknek. Egészséges felnőtt-
nél 20 g tiszta szesz az az alkohol meny-
nyiség, melyet a máj le tud bontani. Hogy 
mennyi ez a mennyiség? 1 dl 12,5v% 
bor alkoholtartalma kb. 10 g, 2 korsó sör 
(4,5v%) kb 20 g. 

A legártalmasabb ivásminta a „túl sokat, 
túl gyorsan, túl gyakran”.  Szomorú, hogy 
a fiatalok körében ez az ivási minta na-
gyon gyakori. 

Az európai kultúránkat „nedves” kultú-
rának is nevezhetjük, hiszen része ha-

gyományainknak az alkoholfogyasztás. 
Számos írásos dokumentumunk van, mely 
az alkohol használattal kapcsolatos javas-
latokat tartalmaz.  A Biblia mellett például 
Hammurabi törvénykönyve is számtalan 
rendelkezést tartalmaz az alkoholfogyasz-
tással kapcsolatban.

Az alkoholprobléma csökkentése nem 
egyedül az alkoholistákon múlik. Nem-
csak egészségügyi, hanem pénzügyi, gaz-
dasági, adóügyi, szociális vonatkozásai is 
vannak. Komplex megoldásokra kell töre-
kedni. Ennek része, hogy megtanuljuk, és 
környezetünknek, a fiataloknak is megta-
nítsuk a „felelős” alkoholfogyasztást. Ez-
zel kerülhetők el a társadalmi, gazdasági, 
családi és egészségügyi szövődmények.

Ha valaki mégis alkoholfüggővé válik, 
mindannyiunk felelőssége, hogy minél 
hamarabb elkezdődjön a kezelése. Ehhez 
– saját elszánásán kívül – nagyon jó, ha a 
család, a barátok is segítséget nyújtanak. 

Gyakran halljuk ezt a mondatot: „én	nem	
vagyok	alkoholista,	bármikor	abba	tudom	
hagyni.”	

Egy nagyon egyszerű, négy kérdésből 
álló teszt elvégzése könnyen eldöntheti, 
hogy valakiken van-e alkoholproblémája 
vagy sem.   
1.	Érezte-e valaha, hogy abba kell hagy-

nia az ivást?
2.	Zavarták-e valaha az emberek azzal, 

hogy kritizálták az ivását?
3.	Rossznak vagy vétkesnek érezte-e ma-

gát az ivásával kapcsolatban?

4.	Előfordult-e, hogy ivással kezdte a napot 
reggel, hogy megerősítse az idegeit vagy 
megszabaduljon a másnaposságtól?

Bármelyik kérdésre adott igen válasz a 
probléma jelenlétét igazolja, ilyen esetben 
segítséget kell kérni.  Fontos, hogy a pá-
ciensek érezzék, a problémával nincsenek 
egyedül. Sokat segít, ha a szakemberen kí-
vül egymással is meg tudják beszélni ta-
pasztalataikat, ezzel segíteni tudják a má-
sikat a gyógyulás útján. De az is fontos, 
hogy a család, a barátok, a környezet is 
tudjon beszélgetni más hozzátartozókkal 
a problémáról, egymást segítve, nyíltan 
őszintén. Természetesen ezeket a találko-
zásokat szakorvosok vezetik, hogy a fel-
merülő kérdéseket meg lehessen beszélni.

Egymással, egymásért
A	 Tóth	 Ilona	 Egészségügyi	 Szolgálat	
Pszichiátriai	 Gondozójában	 alkohol	
problémával	küzdők	számára	edukáci-
ós	csoport	indult	minden hónap máso-
dik csütörtökjén 18.30 és 19.30 között 
–	a	következő	november	12-én	lesz	–,	a	
hozzátartozói	csoport	pedig	minden	hó-
nap	negyedik	csütörtökjén	ugyanebben	
az	időben.		

Minden érdekeltet és minden érdek-
lődőt várunk.
Dr.	Kassai-Farkas	Ákos
pszichiáter
c.	egyetemi	docens
Pszichiátriai	Gondozó

egy pohár, két pohár…

szakrendelőben: 
bejelentkezés, iratok
Ha betegek vagyunk, és felkeressük a 
rendelőt, van néhány fontos tudnivaló, 
amivel tisztában kell lennünk, mielőtt a 
szakorvoshoz kerülnénk. Ezeket gyűjt-
jük össze. 
• Miután megérkeztünk, jelentkeznünk 

kell az első emeleten lévő betegirányí-
tóban.  Ezt akkor is meg kell tennünk, 

ha előre egyezetett időpontunk van, 
s attól is független, hogy beutalóval, 
vagy a nélkül érkeztünk. 

• Abban az esetben nem kell bejelent-
kezni, ha vérvételre érkeztünk.  

• A betegirányítóban a következő sze-
mélyi iratokat kérik: személyazonosító 
igazolvány, lakcím kártya, TAJ kár-
tya, és – beutaló-köteles rendelés ese-
tén – a beutaló. 

	(folytatjuk)

fotó: pixabay
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reJTvéNy

a helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek 1 000 forintos libri utalványt nyerhetnek. a beküldési határidő: november 23

sorsoltunk!   az október 29-ei skandináv rejtvény nyertese: bognár Virág, 1213 Vihorlát út. a gyerekrejtvény nyertese: zakar lacika, 1212.bp. szabadkai u. 5/a. nye-
reményük 1 000 forintos libri utalvány. a nyeremények szerkesztőségünkben vehetők át hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között. (Csete balázs u. 15.)    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:  antal zsuzsa, Csarnai attila, Csordás andrea, halászi Vilmos, 
kis györgy, kitzinger adrienn, kónya gábor, Mezey lászló, Miss nándor, zubor Mónika

nyomtatja: Magyar közlöny lap- és könyvkiadó, lajosmizse 
felelős vezető: köves béla ügyvezető igazgató

terjesztés: Magyar posta zrt.; reklamáció: 278-0711

Issn 2062-3585

Következő számunk 2015. november 26-án, csütörtökön jelenik meg.

im
pr

es
sz

um

Gyereksarok
Rejtvényünkben egy rövid vers két sorát fejthetitek meg. 
Ki a költő?

Vízszintes: 1. A vers első sora (zárt betűk: F; Á; A; G) 9. A 
levegővel kapcsolatos 10. Hiányos étlap! 11. Kerti eszközöket 
13. Puma egyneműi 14. Hasra…, elvágódsz 15. Éke 17. Üres rozs! 
18. Kiejtett betű 19. Kézzel nyomva mozdít el valamit 20. Erdő egy 
részén kialakított mező, legelő 23. Időszámítás előtt 24. Palántát 
földbe tesz 26. Kiejtett betű 28. Gyarapszik 29. Bíróság elé vinne 
egy vitát 32. Vegyjele: Cr 34. A görög abc első betűje

Függőleges: 2. Itáliai 3. Motorizál 4. Lágy vissza! 5. Melyik 
dolgok? 6. Ilyen sas is van 7. Asztácium vegyjele 8. Panzio 
keverve! 11. A vers második sora (T; B; C; E) 12. Juttatná 
16. Séta egyneműi! 18. Ételét fogyasztotta 21. Amper visszafelé! 
22. Majdnem szelne! 25. Ihatatlan bor 27. Össze-vissza felé! 
30. Olasz közszolgálati televízió 31. Majdnem nagy 33. Vegyjele: Sn

Előző rejtvényünk megfejtése: November 8-án, vasárnap

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
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proGram

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

Kineziológiaklub
Kéthetente szerdán 16.30-tól. Csalá-
dias hangulatú beszélgetés és előadások 
életvezetési kérdésekről, érdekes témákról. 
Előadást tart: Novák Ágnes kineziológus. 
november 25-e: Nyitott szemmel és 
szívvel. 

„Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás” 
Kézműves-foglalkozás a könyvtárban no-
vember 27-én, 16-tól 18 óráig.  

Minden programunk ingyenes!
Kérjük támogassa könyvtárunkat be-
iratkozásával! További hírek, informá-
ciók a www.fszek.hu honlapon, illetve 
a Facebookon keresse a „Vénusz utcai 
könyvtárat”.

* * *

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

Kiállítás!
FeketeFehérzsebMandala – kiállítás  
november 6-ától 

eZ(O)KOs klub
november 18-a, 17 óra: Betekintés az 
álmok világába címmel Király Szilvia álom-
fejtő előadása 

előadások
november 21-e, 9 óra: International 
Games Day a könyvtárban. 12 gépen Lan 
parti (Counter Strike) és „Legyen Ön is 
milliomos” interaktív kvízjáték. Előzetes 
bejelentkezés szükséges.
December 3-a, 17 óra: Stonehenge-től 
a fenyőfáig, azaz hogyan lett a karácsony? 
Ismeretterjesztő előadás. Előadó: Berzsenyi 
Emese vallástörténész. Nem magáról a kará-
csonyról, hanem az ünnepkör kultúrtörténeti 
előzményeiről szól az előadás. Hogyan vált 
a fény ünnepe az ajándékozás ünnepévé, és 
milyen ősi jelképeket hordoz maga a fenyőfa? 
December 12-e, 11 óra: „Bolondos világ” 
– bábszínház és karácsonyi kézműves-fog-
lalkozás. Közreműködik: Alela Bábszínház. 
Ismert és kevéssé ismert versek, mesék 
feldolgozása bábokkal és játékokkal.

Kanasztacsata! Minden kedden kártya-
klub 10 órától 

20 órás (5 délelőtt) számítógépes-
tanfolyam idősebbek részére. A kö-

vetkező csoport 2016. január közepén 
indul. A jelentkezés folyamatos. 

Használt könyveket 100 Ft/db áron le-
het vásárolni.

segítünk az internetes ügyintézés-
ben! Csütörtökön és pénteken 14 és 16 óra 
között. További információ, előzetes beje-
lentkezés a 276-3512-es telefonszámon.

színházjegyvásárlás: Novák Zoltánné 
Rózsa várja a színházrajongókat hétfőn-
ként 16-tól 18 óráig. novak.rozsa@gmail.
com tel:.06/30-4141-684

Minden rendezvény ingyenes, szeretettel 
várjuk az érdeklődőket!

* * *

KirályerDei Könyvtár
Szent István u. 230.
www.fszek.hu/szentistvan
fszek2103@fszek.hu 
Nyitvat: h-sz-p: 13–19; cs: 10-től 16 óráig

programok 
3-1-2 Meridiántorna®: kéthetente csü-
törtökön, 15 órától (nov.19., dec. 3.)

Hahota-klub: kéthetente csütörtökön, 
16 órakor (nov.12., 26.)

Matematikakorrepetálás általános is-
kolásoknak minden szerdán: 14.30–15.30

örömklub: november 27-e, 16 óra

szemtorna: minden második csütörtö-
kön 15.30-tól (nov.19., dec. 3.) 

Bevezetés a reiki világába – Csikós Oli-
vér előadása: november 20-a, 17 óra 

A könyvtár állományából kivont könyvek 
100 Ft/db áron vásárolhatók meg a nyitva-
tartási időben.

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

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

* * *

Csepeli MUnKásOttHOn
KUltUrális KöZpOnt
1215 Bp., Árpád u. 1., tel.: 276-7733
www.csepelimunkasotthon.hu
csmo@csmoa.hu   

prOgraM
november 14-e, 11.00: Hétvégi gyermek 
matiné: Kippkopp és a téli hónapok
november 15-e, 15.00: „Zúg az őszi szél” 
nótaest. Madarász Katalin, Gáspár Anni, 
Budai Beatrix, Sülyi Károly, Nánássy Lajos, 
Csepeli Öregtáncosok Együttese, Sárközi 
Béla és Cigányzenekara

Csepel sZínHáZ
tUray iDa sZínHáZ előaDása:
november 18-a, 19.00: Párizsi éjszakák 
– zenés párizsi történet
nyUgDíjas KaMara-előaDás:
December 8-a, 10.30: Szerelmem, Sárdy 
– zenés történet egy eltitkolt szerelemről.
Előadja: Derzsi György

Könyvtár és rendezvényei
Nyitvatartás: hétfő: 13.00–16.00, kedd: 8.00–
18.00, szerda: szünnap, csütörtök 13.00–
18.00, péntek: 10.00–16.00, szombat: zárva

Olvasó és Kiránduló nagyik programjai 
Klubnap: december 1-e, 11.00; novem-
berben őszi séta a Margitszigeten 

Csepeli Kertbarát Kör előadása:  
november 24-e, 16.30 

tamási lajos irodalmi Klub
november 24-e, 16.00: Drotleff Zoltán és 
Molnár József Bálint (75 évesek) kötői estje

galéria 21 
november 23-áig tárlat a Csepeli Kép-
zőművész Kör alkotásaiból

Oktatás
OKj dajka, gyógypedagógiai segítő, pe-
dagógiai és családsegítő szakképzések
őszi nyelvtanfolyamok: angol-né-
met, heti négy órában. A csoportokhoz 
lehet csatlakozni.

Klubok, szakkörök
Új hiphoptanfolyam, Csepel Táncegyüt-
tes, Csemeték Óvodás Néptánc Csoport, 
Stemmer Ferenc Fotóklub, Csepeli Képző- 
művész Kör, Klasszikus Balett Iskola, 
Komplex Tánciskola, Alakformáló Torna 
Klub, Zumbafitnesz, Hastáncklub, hatha- 
jóga, zumba, gerinctorna, Pilates-torna,  
Sparring Boksz Klub, Nyugdíjas Nosztal-
giaklub, Szenior Táncklub

szolgáltatás
JOGPONT + INGyENES JOGI TANÁCSADÁS – dr. 
Osztrovszky Zoltán – csütörtök: 16.00–18.00
Pszichológiai, életvezetési tanácsadás 
hétfőtől szombatig, előre egyeztetett idő-
pontban! (Kovács Ildikó pszichológus)
Csepeli FOGyASZTÓVÉDELMI Egyesület – 
kedd, csütörtök: 16.00–18.00
ORSZÁGOS és BUDAPESTI SZÍNHÁZAK, kon-
certek, fesztiválok jegyirodája: hétfő-csü-
törtök: 14.00–18.00, Béres Ria: 276-9523; 
06-20/476-3189
A MUNKÁSOTTHON bérlet- és jegypénztára 
hétfő – péntek: 16.00–18.00 és az előadá-
sok előtt egy órával.

* * *

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

Incze Mózes festőművész kiállítása no-
vember 20-áig látható. 

proGramok, Galériákámk

nagy iMre áMK – 
KöZMŰvelőDÉs – 
Könyvtár – iFjÚsági
inFOrMáCiÓs pOnt
Simon Bolivár sétány 4–8., 
tel.: 420-7874; www. csepelamk.hu

Kiállítás
nsUla DanUBii – insUla Magna
VIII. Csepel-szigeti és Dél-Pesti regionális 
Képző- és iparművészeti biennálé decem-
ber 9-ig tekinthető meg. 

iii. tOváBBtanUlási BörZe
november 12-13-a: A csepeli Nagy Imre 
ÁMK Közművelődése idén is kétnapos 
TOVÁBBTANULÁSI BÖRZÉT szervez, ahol a 
csepeli középiskolák mutatkoznak be az 
érdeklődő diákoknak és szüleiknek. 

társasjátÉK KeDvelőK KlUBja
Várjuk a társasjáték kedvelő gyerekeket 
minden szerdán 17.00-18.00 között. 

CsOpOrtjainK 
piCÚrOKnaK (3 éves korig)
Baba-Mama Klub 
Szerda 9.30–10.30. Azoknak, akik szeretnének 
hasonló korú babák és mamák társaságában 
játékkal eltölteni egy kis időt, miközben meg 
tudják beszélni aktuális gondjaikat a kisgyer-
mekgondozóval. Az első alkalom ingyenes.

tÜnDÉreKneK, ManÓKnaK (3–7 év)
Cseppecske néptánc
hétfő: 16.30–17.30, 
vezeti: Kreiszné dr. Paál Sára

Kids Club nyelviskola (6–10 éves korig)
heti 1 alkalommal az alábbi időpontokban:
hétfő: 16.00–16.45, szerda: 16.00–16.45
péntek 16.00–16.45 és 17.00–17.45
vezeti: Tarnóczy Szilvia nyelvtanár 
Tóth Andrea: 06-30/329-1813
www.szigethalom.kidsclub.hu 

ritmikus gimnasztika – haladó
hétfő, szerda: 17.00–18.00
vezeti: Polákovics Rita

ritmikus gimnasztika – kezdő
kedd, csütörtök: 16.00–17.00
vezeti: Recsnik Zsófia

sUliBa járÓKnaK (7–18 év)
akrobatikus rock and roll
kedd, csütörtök: 16.30–18.00
vezeti: Juhász Péter

BlaCK tOp hiphoptánciskola
kezdő – szerda: 17.00–18.00, 
péntek: 18.00–19.00, 
haladó – szerda: 18.00–19.00, 
péntek: 19.00–20.00
vezeti: Fekete Zsolt

Csepp Csepel néptánc
hétfő: 17.30–19.30
vezeti: Kreiszné dr. Paál Sára

Fashion-dance
kedd, csütörtök: 16.00–17.00 (alapozó), 
17.00–18.00 (alsós), 18.00–19.00 (felsős)
vezeti: Toronya Alexandra

Új! irodalom érettségire felkészítő 
foglalkozás
Irodalomolvasás,  értelmezési műveletek, 
elemzési eljárások elsősorban 11. osztálytól 
(jöhetnek 12. osztályosok is). Első alkalom: 
november 21-én, szombaton, 11.00 – 12.30-ig
a könyvtárban. További időpontok 2 hetente 
szombaton a fenti időpontban. Vezeti: Dr. 
Cserhalmi Zsuzsanna irodalomtörténész

íjászklub
Előre meghatározott időpontokban (tájé-
kozódjon telefonon vagy honlapunkon)
szombat: 9.30–10.30, 10.30–11.30, 
11.30–12.30, vezeti: Sárfi László

Kis-Csepel néptánc
szerda: 17.30–20.10, vezeti: Varga Edit
ritmikus gimnasztika
haladó: h, sz 16.0–17 kezdő: kedd: 17–18, 
cs: 16–17, vezeti: Polákovics Rita

Wing-tsun kung-fu
hétfő: 19.00–20.30, csütörtök: 18.30–20.00
vezeti: Pataky Gábor

FelnőtteKneK

Boldogság klub
Minden hónap utolsó hétfőjén: 17.00–
19.00. Vezető: Jurácsikné Marosi Edit. 
Bővebb infó: http://boldogsagprogram.hu
/boldogsagprogram/klub/budapest-21

Csepeli Mozgássérültek 
önálló egyesülete
Klubfoglalkozás minden hónap utolsó 
keddjén 14.00–19.00 között.

Csepeli népdal- és nótakör
kedd: 16.30–20.00, vezeti: Hanczár János 

Hastánc
kedd 18.00–19.00, vezeti: Tóth-Czirják Aliz

íjászklub
Előre meghatározott időpontokban 
(tájékozódjon telefonon 
vagy honlapunkon)
szombat: 9.30–10.30, 
10.30–11.30, 
11.30–12.30, 
vezeti: Sárfi László

Meridián torna – „Élj száz évig 
egészségesen”
csütörtök: 18.30–19.30
Ingyenes! Vezeti: Orbán Tamásné, Kati

pingpongklub
kedd: 17.00–20.00, 
péntek: 17.00–20.00
vezeti: Antal Tivadar

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

jÓgatanFOlyaM inDUl KeZDőKneK 
Heti rendszerességgel pénteken 18 órától
Érdeklődni: 06-20/595-35-18 vagy 
malna1@freemail.hu. 
A tanfolyamot elegendő jelentkező 
(10 fő) esetén indítjuk el. 
Vezető: Hegyes Andrea

Könyvtár
Csepeli nagyik a neten!
Ingyenes internetezési lehetőség nyug-
díjasoknak! 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. 

ingyenes internethasználat
Hétfőtől péntekig:  13-tól 17-ig,
 szombaton: 9-től 13 óráig  
(20 perc/fő/alkalom)

nyitvatartás:
Közművelődés: 
hétköznapokon 12.00–20.00, 
szombaton 9.00–13.00
Könyvtár: hétfőn zárva, keddtől péntekig 
13.00–19.00, szombaton 9.00–13.00 

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

lezsák sándor könyvbemutató
A Kvasznay Gulyás Margit Baráti Társaság szeretettel meghívja Önt és ba-
rátait Lezsák Sándor: Társai elmentek MEGVÁLTÓT nézni c. előadá-
sára, mely november 19-én, csütörtökön,  18.00 órakor kezdődik a  Rá-
kóczi Kert Civil És Közösségi Házban (1212 Budapest, Rákóczi tér 34.)

Bevezetőt mond: Kiss Mária, a társaság alapító elnöke.
A rendezvény fővédnöke: Németh Szilárd országgyűlési képviselő

A rendezvény védnöke: Borbély Lénárd, Csepel polgármestere
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AKKUMULÁTOR ÉS AUTÓALKATRÉSZ
SZAKÜZLET

Autó és motor akkumulátorok
kedvezménnyel!

BÉLI ÉS BÉLI KFT.

A Suzuki Szabó Csepel márkakereskedés és márkaszerviz:
1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 21. 
Nyitva tartás: H-P: 08-17 Sz: 09-13
E-mail: ertekesites@suzukicsepel.hu
Internet: www.szuzukicsepel.hu

A kép illusztráció, a változtatás jogát fenntartjuk. További részletek a www.suzuki.hu weboldalon.

A Suzuki Szabó Csepel márkakereskedésben
Az új Suzuki modell már 2.590.000 Ft-tól!
Suzuki Celerio – üzemanyag-fogyasztás: 3,7-5,1 l/100 km, CO2-kibocsátás 
vegyes használat mellett: 99 g/km. 

KULCSMÁSOLÁS

ZÁRAK-NÉVTÁBLÁK
Zárak, lakatok, hevederzárak,

cilinderbetétek+programozása,

cégtáblák, névtáblák gravírozása,

bélyegző készítés- iratmásolás.

ELEMEK, HOSSZABBÍTÓK

HALOGÉN- NORMÁL-LED ÉGŐK

Csepel, Kossuth Lajos u. 85. (sétáló u. - sarok)

Csepel, Táncsics M. u. 106. (áruháznál-piacnál)
Nyitva: H-P: 9-18-ig. Szo.: 9-13-ig.

Nyitva: H-P: 9-17-ig.

Kossuth L. u. 142-

üzletünk

ELKÖLTÖZÖTT

TÁNCSICS M. u. 106-ba.
Piactérnél a gyermek-

orvosi rendelő mellé

a LILA HÁZBA (függönyös)

Parkolás

a régi Csepel áruház előtt

baba- és gyermekruha börze és játékvásár

Rákóczi Kert
november 14., 9-12 óra

XXI., Rákóczi tér 34. · Asztalbérlés: 1000 Ft/asztal
Foglalás és bovebb információ: 278-0508
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INGATLAN________________________________________ 
HalásZtelKen önálló helyrajzi számmal ren-
delkező, bekerítetlen építési telek eladó. Építés 
esetén 4 év illetékmentesség. Nagyon csendes he-
lyen, távol a város zajától. Szabályos 36mx25m-es 
/900nm/ egyszintes telek. Közművek az utcában. 
4.999.000 Ft. T.: 06-20-945-1214________________________________________ 
terMÉsZet kedvelőknek eladó Soroksáron, a Kis-
Duna partján 92 nm-es, 3 szobás családi ház csen-
des helyen, mégis központban. Árengedmény! 
T.: 06-30-623-9620

KERES________________________________________ 
KiCsi, olcsó lakást keres házaspár. T.: 06-30-469-4032

EGYÉB________________________________________ 
Magyar Éremgyűjtők Országos Találkozója! 2015. 
november 15-e, 8 óra. Érdeklődni a 06-30-564-
4444 telefonszámon; Cím: Rákóczi kert Civil Közös-
ségi Ház . 1212 Budapest, Rákóczi tér 34.

ÜZLET________________________________________ 
Megnyílt! Papírtól a Vasig Barkácsbolt. 1214 Bp. 
Csikó sétány 2/b. a lottózó mellett. Papíráru, kisgé-
pek, szerszámok, szögek, csavarok, zárak, lakatok, 
kerti szerszámok, kulcsmásolás

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
MUltipast többfunkciós (5+1) tésztakészítő gép 
- kitűnő állapotban - eladó.  Ár: 10 eFt. 
T.: 06-70-439-7767________________________________________ 
OriOn DVD-2406  lejátszó 5  eFt-ért eladó. 
T.: 06-70-439-7767________________________________________ 
KÉsZpÉnZFiZetÉssel vásárolok mindenféle ré-
giséget, bútort, órákat, érmeket,  bizsukat, köny-
veket, hanglemezt, varrógépet, porcelánokat, 
festményeket stb. Díjtalan kiszállás. Vajda Gyula 
06-20-365-1042________________________________________ 
19-20. sZáZaDi magyar és régi külföldi festmé-
nyek, műtárgyak vétele készpénzért. Díjmentes 
értékbecslés. Tel: 06-30-949-29-00 
Email: nemes.gyula@nemesgaleria.hu; 
Nemes Galéria: 1024 Bp., Szilágyi Erzsébet fasor 3.________________________________________ 
vaDOnatÚj menyasszonyi ruha eladó. 
Méret 38-42, 165-70 magasságig. Irányár 35 eFt. 
T.: 06-70-318-5333________________________________________ 
Csepelen és Környékén! Korrekt áron autót ven-
nék készpénzért. T.: 06-30-951-5322

ÁLLÁST KÍNÁL________________________________________ 
Csepeli telephelyű cég, autó- és épületklíma 
szereléshez keres nem dohányzó, fiatal mun-
katársakat. Szakmában való jártasság előny, de 
nem feltétel. Érdeklődni: clima@clima.hu vagy 
06-20-335-9143.________________________________________ 
esZtergályOst felveszünk XXII. kerületi mun-
kahelyre, hagyományos gépre, élő gyakorlattal, 
lehet 4 vagy 6 órás is. Tel.: 06-209808077 

EGÉSZSÉG________________________________________ 
Dr. renCsár Éva főorvos bőrgyógyászati ma-
gánrendelése: Hétfő 14-19 óráig; kedd 14-18 
óráig. Előjegyzés telefonon: 06-30-983-0598 
Helye: Csepeli Rendelőintézet Görgey Artúr tér 
8. II. em. 224-es szoba

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
aUtOMata mosógépjavítás garanciával hétvégén is. 
Javítás esetén ingyenes kiszállás. T.: 06-20-288-5148

aBlaKjavítás! www.ajtoablakdoktor.hu 21 éve 
vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók javítását, 
illesztését, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő 
üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés 
díjtalan! Horváth Ákos 06-70-550-0269________________________________________ 
DUgUláselHárítás falbontás nélkül. Ázások 
csőtörések megszüntetése. Központi fűtésszere-
lés. Mosdók wc-ék, tartályok cseréje. Mindennemű 
vízvezeték szerelés. Munkáinkra garanciát válla-
lunk. Hívjon bizalommal. Tel: 061-402-4330, 
T.: 06-20-491-5089________________________________________ 
MOsÓgÉp gyorsszerviz minden típus, hétvégén is. 
javítás esetén, ingyenes csepeli kiszállással. 
T.:  276-5118, 06-20-230-1443________________________________________ 
reDőnysZerelÉs javítás, gurtnicsere! Reluxa, 
szalagfüggöny, harmonikaajtó, szúnyogháló, kül-
ső-belső műanyag párkányok szerelése. Hétvégén 
is! Nagy Sándor 06-20-321-0601________________________________________ 
MegOlDás Délpesti Háztartási gép gyorsszerviz. 
Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, mosogató-
gép, mikró javítása esetén nincs kiszállási díj. Alkat-
rész csere esetén 1 év garancia! Üzletünkben: mikró, 
porszívó, takarítógép, hajszárító, kávéfőző, vasaló és 
más kisgépek javítása. Bp. XX. ker., Mártírok út 218. 
Nyitva: H-P.-ig 8-17, Szo.9-12.-ig. Tel: 285-34-88, 
06-30-950-1717 www.megoldasszerviz.hu________________________________________ 
aBlaKOK, ajtók passzítása, szigetelése, burkolás, 
kőműves munkák, gipszkarton-szerelés, szőnyeg-
padló; parkettalerakás, festés-mázolás, tapétázás 
javítások. Garanciával Riener és Tsa. T.: 276-1805, 
06-20-410-7695________________________________________ 
FestÉs- mázolás, tapétázás, kőműves javítások, 
kisebb munkák vállalása is. Gipszkartonozás. 
T.: 06-30-568-6255 Kovács Gergely

TÁNC________________________________________ 
HatHa yoga, Pilates, gerinctorna, fitt-dance, 
pilates, moderntánc, klasszikus balett, speciális 
nyújtások, salsa estek, társtaláló estek! Vitart 
Stúdió Csepel: 1212 Bp. Komáromi u. 55. 
T.: 06-70-318-3077; linda@laskaitreningek.hu________________________________________ 
MODerntánC tréningek gyermekeknek 6 
évestől hétfő-szerda 16.30 -17.30 óráig, felnőt-
teknek hétfő-szerda 18 – 19 óráig. Jó hangulat, 
minőségi oktatás, versenyek, fellépések! Laskai 
Linda 06-70-318-3077; Vitart Stúdió Csepel: 1212 
Bp. Komáromi u. 55.  linda@laskaitreningek.hu 
www.laskaitreningek.hu  

OKTATÁS________________________________________ 
MateMatiKa korrepetálás és pótvizsgára való 
felkészítés Csepelen középiskolások és egyetemis-
ta diákok részére. 06-20-248-0320.________________________________________ 
BarátKOZás a számítógéppel. Érdeklődőknek, 
idősebbeknek, civileknek. Álláskeresőknek vagy 
hobbynak. Alapismeretek, levelezés, internet chat. 
Dán Zsuzsa 06-30-592-7740________________________________________ 
pilates, gerinctorna, fitt-dance, hatha yoga, mo-
derntánc, klasszikus balett, táncterápia (gyerme-
keknek), speciális nyújtások, salsa estek, társtaláló 
estek! Vitart Stúdió Csepel: 1212 Bp. Komáromi u. 
55. T.: 06-70-318-3077; linda@laskaitreningek.hu 
www.laskaitreningek.hu  

Apróhirdetések   

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk! 
Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: 

telefon és fax: 278-0711, 
Hétfő, kedd, szerda 8-16 óráig, 

info@csepelihirmondo.hu

KöZpOnti CíMregisZter HirDetMÉnyei
Új címek
hrsz létrehozott címek
213002/44/A/74 1214 Budapest, Szabadság utca 49. 3. emelet 
 14. ajtó
202283/0/A/3 1214 Budapest, Erdősor utca 108. 3. ajtó
208133/0/A/20 1212 Budapest, Késmárki utca 22. 1. emelet 5. ajtó

210235/6/B/247 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 107-115. 
 C lph. 7. emelet 4. ajtó
210235/6/C/55 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 107-115. 
 E lph. 3. emelet 10. ajtó
210235/6/B/245 1211 Budapest, II. Rákóczi ferenc út 107-115. 
 C lph. 7. emelet 2. ajtó

Budapest, 2015. 11.03., Dr Szeles Gábor, jegyző

a Csepeli piac iparcikk árusító pavilonsorán 
kiadó egy 6m2-es pavilon 2 m2-es elárusító 

asztallal. a pavilon zárható, világítással 
és külön villanyórával ellátott.  

érdeklődni a piacfelügyelőségen. 
Telefon/fax: 06-1/427-0836

e-mail: csepelipiac@varosgazda.eu, 
honlap: www.csepelipiac.hu 
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Oszi, a Boszi
és a Mikulás

A belépőjegy ára:
700 Ft,

a csomagjegy ára:
700 Ft,

amely elővételben
vásárolható!

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

e-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

2015. DECEMBER 5., SZOMBAT 10 ÓRA

zenés mikulásváró műsor
a Hahota Gyermek Színházzal

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

KALEIDOSZKÓP
SZÍNES ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSSOROZAT A RADNÓTIBAN!

2015. november 20., péntek 18:00 órától

HÍRES PEREK,
KONCEPCIÓS PEREK
MAGYARORSZÁGON

előadó:

Horváth Attila
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Jog- és Államtudományi Karának docense

A belépés díjtalan! Mindenkit szeretettel várunk!

fo
tó

: fo
r

tepa
n

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

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

Csepeli Varoskép Kft.  |
  

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

Telefon: 278-0711  |  e-mail: info@csepelivaroskep.hu  |
 
 www.csepelivaroskep.hu
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KirályerDei 
MŰvelőDÉsi HáZ

2016. január 16., február 20., március 19., 
április 16., május 7. 
BABABÖRZE – Használt ruhák 
és egyéb gyermekholmik vására.
A jövő évi börzékre asztalokat lehet bérelni 
1000 Ft, 1500 Ft és 2500 Ft-os áron!

tanFOlyaMOK

ÚJ! Okosító torna (Alapozó Terápia) – Jelentke-
zőket várunk! 
Egy mozgásfejlesztésen alapuló idegrendszert 
fejlesztő terápia. Hatásos (5-16 éves korig) diszle-
xiás, megkésett beszédfejlődésű, tanulási nehéz-
ségekkel küzdő, túlmozgásos, mozgás ügyetlen, 
figyelemzavarral küzdő gyerekeknél. A fejlesztés 
– megfelelő létszám esetén – januárban indul. 
Időpont: hétfő17.00 - 17.45, péntek 16.30 - 17.15, 
részvételi díj: 1500 forint/alkalom. Bővebb infor-
mációért érdeklődni a következő telefonszámon 
lehet: 06 70/450 8535

ÚJ! Horgolás – Jelentkezőket várunk! 
A tanfolyamra mely hat alkalomból áll, bárki 
jelentkezhet, nem kell hozzá előképzettség. Elsa-
játíthatják a minta olvasást, a jeleket és elneve-
zésüket. Hozni semmit sem kell, minden eszközt 
(tematika nyomtatott példányban, pénztárcazár, 
patent, gomb) és alapanyagot (fonal, horgolótű), 
biztosítunk. Iidőpont: hétfőnként 18-19.30, vagy 
szombatonként 10-11.30, részvételi díj: 18.000 Ft/6 
alkalom, vezeti: Hete Barbara (70/236-8368) és 
Nagy-Bodnár Beatrix (30/681-6443)

ÚJ! Maminbaba
Latin ritmusra mozgás anyának a babával. Váran-
dósoknak is ajánlott. Kezdés megfelelő jelentkezői 
létszám esetén novembertől szerdánként 10 órától. 
részvételi díj: 1000 Ft/ alkalom, 5000 Ft/ 6 alkalom
vezeti: Székelyhidi Katalin 06/70385-3815

Angol nyelvoktatás gyerekeknek – 
Jelentkezőket várunk! 
3 hónapos kortól 19 éves korig. Játék most, ér-
ték mindörökké! Érdeklődni lehet Vas Viviennél 
a 0670/3260317 telefonszámon.

Jóga a mindennapi életben – 
Jelentkezőket várunk!
Megfelelő létszám esetén szerda reggel is indul 
jóga 8.00-9.30-ig. Részvételi díj: 1600 Ft/alka-
lom 4800 Ft/hó, vezeti: Kun Zsuzsanna Kamla 
Devi (06 20/ 986-3337)

Újra kezdő társastánctanfolyam – 
Jelentkezőket várunk! 
Időpont: szerda 18.30, 
vezeti: Szabó Csilla (06 30/ 999-0702)

Hangfürdő – 
A programra előzetes jelentkezés szükséges! 
Tibeti hangtálak és a gongok rezgései átmossák 
sejtjeinket és segítenek a teljes ellazulásban. Idő-
pont: november 26. 18.30, december 5. 10.00, díja: 
1100 Ft / alkalom, vezeti: Eisenmann Tünde

CSEPELI HELyTÖRTÉNETI GyűJTEMÉNy
Csepel és a gyár története – állandó kiállítás
Megtekinthető: szerda 8.00-14.30, 
péntek 14.00-18.00, szombat 9.00-13.00
A belépés díjtalan!

A tanfolyamokról és a programokról bővebben 
érdeklődhet a 278-2747-es telefonszámon, 
vagy a királyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu 
e-mail címen.

raDnÓti MiKlÓs 
MŰvelőDÉsi HáZ

november 14.,  9-13 óráig
BABABÖRZE
Az asztalfoglalás betelt, a rendezvényre várjuk 
az érdeklődőket, vásárlókat! A december 12-i 
börzére november 14-től lehet asztalt foglalni!

november 14., 15 órától
„NE ÁBRÁNDOZZ ORGONÁRÓL” 
Zenés dínom-dánom a Radnótiban. Fellép: 
Tolnai András nótakirály és Don Stefano. Közre-
működnek: Deák Lajos, Farkas Melánia, Lakatos 
Dóri, Kiss Zsuzsanna, a Meglepetés unokák, 
Nagy János dallamfüttyös, és a Csepeli Mosoly-
gó Dalkör Péter Anna vezetésével. Kísér: Tarnai 
Ágnes (zongora), Nagy Imre (harmonika)  

november 21.
GÖRÖG TÁNCHÁZ – Élőzenés táncoktatás a Cse-
peli Görög Önkormányzat szervezésében. 
A belépés díjtalan!

Felnőtt És gyerMeK tanFOlyaMOK:

Gymstick: 
Szuperhatékony alakformálás jó hangulatban. 
Hétfő: 20.00-21.00, csütörtök: 20.00-21.00

Jóga a mindennapi életben: 
Az első alkalom ingyenes! Kedd: 18.00-19.30

Kyokushin Karate
Kedd: 16.30-17.30, csütörtök: 16.30-17.30 

Ringató
Kisgyerekkori zenei nevelés néhány hónapos
kortól 3 éves korig
Szerda: 9.30-10.15, 10.15-11.00

Csiri-biri torna
Játékos mozgásfejlesztés 1-3 éves korig.
Kedd: 10.00-11.00

Ovis karate
5-6 éveseknek
Hétfő: 17.00-17.30, szerda: 16.30-17.00

Ovis angol Helen Doron módszerrel
Vidám angoltanulás 2-5 éves gyerekeknek
Szombat: 10.00-10.45
Hip-Hop 8 éves kortól
Hétfő: 16.00-17.00, csütörtök: 16.30-17.30

További információért hívjon minket telefonon: 
06-1/278-2757, vagy nézze meg honlapunkat: 
www.csepelivaroskep.hu/radnoti.
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Királyerdei Művelődési Ház
1213 Budapest, Szent István út 230.  •  T.: 278-2747  •  e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu  •  www.csepelivaroskep.hu

VASÚTMODELL
KIÁLLÍTÁS ÉS JÁTSZÓHÁZ

NOVEMBER 14-16., 10-18 ÓRÁIG
NOVEMBER 17., 10-16 ÓRÁIG 

MEGTEKINTHETŐ: belépő:
felnőtt: 700 Ft

gyerek/nyugdíjas: 600 Ft
családi: 2000 Ft

Sündisznócska
lovagol

ZENÉS BÁBELŐADÁS A NEFELEJCS BÁBSZÍNHÁZ ELŐADÁSÁBAN
2015. NOVEMBER 15., 11 ÓRA

KIEGÉSZÍTŐ PROGRAM: 
UGRÁLÓVÁR ÉS INGYENES KÉZMŰVES-FOGLALKOZÁS

BELÉPŐ: 900 FT

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

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

Betanított szakmunkás állást kínál 
szigetszentmiklóson a ChioriNo kft.

jól terhelhető, rugalmas, jó fizikai állóképességű,
műszaki beállítottságú, jogosítvánnyal rendelkező 

pályázók jelentkezését várjuk. előny: német nyelvismeret

érdeklődni lehet a 06-20-569-4589-es telefonszámon
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