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Budapest Kormányhivatala XXI. Kerüle-
ti Hivatalának Foglalkoztatási Osztálya 
együttműködésben Csepel önkormány-
zatával és a Csepeli Városfejlesztési és 
Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.-vel ál-
lásbörzét szervezett a Radnóti Miklós Mű-
velődési Házban. 

Az állásbörzét dr. György István, a fővá-
ros kormánymegbízottja nyitotta meg, aki 
elmondta, hogy hazánk foglalkoztatási 
helyzete az ország gazdasági helyzetére 
is befolyással van. Beszédében kiemelte: 
a Kormányhivatal XXI. Kerületi Hiva-
tala a lakosságszámhoz és az álláskere-
sők számához mérten rendelkezésre álló 
munkaerőpiaci forrásokat maximálisan 
kihasználta. Ennek összege az idei évben 
415 millió forint. Mint megtudtuk, a Kor-
mányhivatalon keresztül 2011 óta össze-
sen 2,25 milliárd forint érkezett Csepelre 
a foglalkoztatási helyzet javítására. 

munkahelyteremtés a kerületben
Borbély Lénárd, a kerület polgármestere 
elmondta, az önkormányzat legfontosabb 
feladatának a gazdaságfejlesztést és a 
munkahelyteremtést tartja, e célhoz pedig 
olyan gazdasági partnereket keres, ame-
lyekkel a csepeliek érdekét szolgáló meg-
állapodásokat lehet kötni. A polgármester 
utalt a Metrans Danubia Kft. beruházásá-
ra, amely 2017-től kétszáz új munkahelyet 
teremt Csepelen, és az önkormányzattal 
kötött megállapodás értelmében a munka-
erő-felvételnél a csepelieket fogja előny-
ben részesíteni. 

Sokféle lehetőség
Az állásbörzén több mint harminc mun-
káltató várta az álláskeresőket, mintegy 
négyszáz állásajánlattal. Elsősorban a 
szakképzett munkaerő – lakatos, hegesztő, 
targoncavezető, esztergályos, gépkezelő – 
iránt volt nagy a kereslet, de az állásajánla-
tok széles palettán mozogtak: kerestek köz-
terület-felügyelőt, nyugdíjtervezőt, banki 
tanácsadót, ügyfélreferenseket is. 

Főleg középkorúak
A standok között sétálva több olyan ér-
deklődővel is beszélgettünk, akinek van 
állása, de váltani szeretne. Mint például  
a főiskolai végzettségű Szabó Nikolett, 

aki jelenleg recepciósként dolgozik, és 
máshol szeretné a felsőoktatásban meg-
szerzett tudását kamatoztatni. Több mun-
kaadónak is odaadta az önéletrajzát, és ne-
künk elárulta, az is megfordult a fejében, 
hogy a Magyar Honvédségnél helyezked-
jen el mint szerződéses katona. 

„Elsősorban karbantartó vagy géplaka-
tos munkát keresek. Néhány állásadóval 
beszéltem, még nem tudom, hogy sikerrel 
jártam-e. Nem egyszerű a helyzetem, mert 
mint látja, már ősz a hajam” – mondta egy 
nevét elhallgató 59 éves férfi. „Jelenleg 
közfoglalkoztatott vagyok. Pénzügyi vég-
zettségem van, dolgoztam már a vagyon-
védelemben is. Elsősorban ilyen jellegű 
munkák érdekelnének” – mondta egy kö-
zépkorú asszony. 

Szembetűnő volt a középkorú korosztály 
magas aránya, huszonéveseket alig lehe-
tett látni. Az egyik fiatal lány kérdésünk-
re elmondta, érettségije van, és járműfé-
nyező a szakmája. Elsősorban a pénzügyi 
asszisztensi munka érdekelné, de az ál-
lásbörzésre úgy jött el, hogy minden le-
hetőségre nyitott. Németh Henriett pedig 
arra panaszkodott, hogy az álláshirdeté-
sekre hiába küldi e-mailben az önéletraj-
zát, nem jeleznek vissza. Abban bízik, az 

állásbörze személyesebb jellege meghoz-
za számára a sikert. 

Egy külön teremben szakemberek nyújtot-
tak segítséget, hogyan kell jó önéletrajzot 
és motivációs levelet írni, a pályakezdők 
és megváltozott munkaképességűek pedig 
speciális tanácsokat kaptak. A rendez-
vényt végig nagy érdeklődés kísérte. 

lass

tisztelt Csepeli polgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy Buda-
pest Főváros XXI. Kerület Csepel 
Polgármesteri Hivatala (Szent Imre 
tér 10., Családtámogatási Iroda 
(Petz F. u. 1–3.), Városrendezési, Fő-
építészi és Városépítési Iroda (Kos-
suth L. u. 65.) 2015. december 12-én 
technikai okok miatt nem fogad 
ügyfeleket, ezért 11-én, pénteken 
meghosszabbított ideig, 15.30 órá-
ig tart a félfogadás.

Megértésüket és türelmüket megkö-
szönve, tisztelettel:

dr. Szeles Gábor jegyző

Több száz ajánlat az állásbörzén
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INGYENES 

KARÁCSONYI 

BURGONYA AKCIÓ

A CSEPELI ÖNKORMÁNYZAT

SZERVEZÉSÉBEN

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

KEDVES CSEPELIEK!
Adventhez közeledve megnyitjuk szívünket a szeretet előtt, 
még többet gondolunk, még jobban figyelünk egymásra. 

Ahogy egész évben, a karácsonyi készülődés időszakában is 
folytatjuk a csepeli családok, a gyermekek és a nyugdíjasok 
támogatását!

2015. november 28-án, szombaton ingyenes karácsonyi 
burgonya akciót tartunk egész Csepel területén, az 
Önkormányzat szervezésében.
Szeretettel várjuk Önt is!

                          IDŐPONTOK ÉS HELYSZÍNEK

2015. november 28., szombat:

7:00 óra   Ady Lakótelep – játszótér
8:00 óra   Béke tér – Jézus Szíve Templom
9:00 óra   Királymajor – játszótér
10:00 óra   Sétányok – Erdősor utca és Puli sétány sarok
11:00 óra   Királyerdő – Mély utcai parkoló 
12:00 óra   Háros – Almafa utca

                         TUDNIVALÓK
A burgonya akciót – a készlet erejéig – minden csepeli 
számára ingyenesen biztosítjuk. CSAK KERÜLETI 
LAKCÍMKÁRTYA SZÜKSÉGES HOZZÁ, KÉRJÜK, HOZZA 
MAGÁVAL!

SZERETETBEN, BÉKESSÉGBEN 

GAZDAG ADVENTI  ÜNNEPEKET 

KÍVÁNUNK!

krumpliosztas_hirdok_102x266.indd   1 24/11/15   13:10

Tisztelt Csepeli Polgárok!
 

Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 

tisztelettel meghívja Önöket  
a 2015. évben esedékes 

KÖZMEGHALLGATÁSÁRA, 
melynek témája az 

illegális bevándorlás 
lesz.

 
Időpont: 

november 27. (péntek), 17 óra 
 

Helyszín: 
Királyerdei Művelődési Ház 

színházterme
 (1213 Budapest, 

Szent István út 230.)

Tisztelettel várjuk Önöket!

Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata
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migráció és terror: 
mi történik európában?

Az Iszlám Állam felrobbantott egy orosz 
repülőgépet, Párizsban a terroristáik 
több helyszínen gyilkoltak. Hannover-
ben bombákat akartak robbantani, 
Angela Merkel volt a célpont. Brüsszel-
ben napokra megbénult az élet a terror-
veszély miatt. Budapesten a rendőrök 
mellett fegyveres katonák őrzik a rendet, 
közben pedig egy afrikai hotelben gyil-
koltak meg európaiakat. Mindez másfél 
héten belül történt. Háború kezdődött 
Európa és az Iszlám Állam között. 

Az elmúlt hetekben bebizonyosodott, 
hogy az illegális migrációval terroristák is 
érkeznek Európába. A támadások elköve-
tői harmadik generációs bevándorlók vol-
tak, ami a beilleszkedés csődjét is jelenti. 
Miért történik mindez? Mit szólnak a vá-
lasztott képviselők a kötelező betelepítés 
ötletéhez? Ennek próbáltunk utánajárni.

ezért nyitott németország
Németország, ahol az Európai Unió leg-
erősebb gazdasága működik, veszélyesen 
elöregedett. A fiatalok nem vállalnak elég 
gyermeket, miközben évről évre százez-
rek mennek nyugdíjba. Ez óriási munka-
erő-szükségletet gerjeszt. A nyugdíjakat 

ki kell fizetni, a szakmunkát is muszáj 
elvégezni – ehhez pedig máshonnan kell 
hozni a munkaerőt. 

Az elmúlt évtizedekben a német gazda-
ság munkaerő-szükségletét a lengyel, ma-
gyar, román, szlovák, török migrációból, 
valamint a különböző balkáni országok-
ból fedezte. A Közép-Kelet Európából 
származók a hasonló vallási és kulturális 
háttér miatt gond nélkül beilleszkedtek. 
A török vagy az albán munkaerő eseté-
ben azonban a teljesen eltérő vallási és 
kulturális háttér miatt esetenként komoly 
problémák alakultak ki. 

párhuzamos társadalmak, 
„no-go” zónák
A gazdasági érdekek annyira felülírták 
Németországban a valósággal való szem-
benézést, hogy a migrációs problémákat 
elhallgatták, cenzúrázták. Ezt a csendet 
törte meg a közelmúltban a német ZDF 
köztelevízió egy dokumentumfilmmel. 
Kiderült, hogy sokszor még a 20-30 éve 
Németországban élő muzulmán családok-
ban is elutasítják a német törvényeket. A 
lányok nem mehetnek osztálykirándulásra, 
előfordul, hogy unokatestvérükhöz kellene 

hozzámenniük, és ha nem engedelmesked-
nek, halálra kövezhetik őket. 

Egy rendőr arról is beszélt, hogy naponta 
két-háromszor hívják őket a helyi mene-
külttáborba különféle összetűzések miatt. 
„Itt nem csak vallások, hanem világok csap-
nak össze egymással. Ellenséges nemzetek-
ből származó emberek, egy szír egy iraki 
ellen, egy török egy kurd ellen, és az otthoni 
konfliktusaikat a mi országunkban élik ki 
egymással szemben.” – sorolta a problé-
mákat. Egy tanárnő arról számolt be, hogy 
a Charlie Hebdo-merényletet követően 
muszlim diákjai helyeselték a gyilkossá-
gokat. A tanulók szerint a zsidók olyanok, 
mint a disznók, és sosem néznének kereszt-
re, mert az árt a hitüknek.

Franciaországban és Belgiumban sok helyen 
ennél is rosszabb a helyzet. Az egykori gyar-
matokról érkezett bevándorlók egész város-
negyedeket népesítettek be, és sokan nem 
tartják be az európai kulturális és jogi nor-
mákat. A „no-go” vagyis európaiak belépé-
sére nem ajánlott zónákban bármikor megtá-
madhatják a nem muszlim előírások szerint 
öltözködő nőket vagy az „európai” férfiakat. 
A tömeges bevándorlással ezek a zónák egy-
re nagyobbak lehetnek. Több nagyvárosból 
kiszorulhat az európai kultúra és törvény-
kezés, helyet adva a terrorizmusnak vagy a 
vallásjogi, azaz a saría törvénykezésnek. 

ez már népvándorlás
A tudósok szerint a tömeges migráció 
és a klímaváltozás szorosan összefügg. 
Bár a felmelegedés, a vízhiány, a túlné-
pesedés és a terrorizmus között látszólag 
nincs összefüggés, a valóságban éppen 
ott robbant ki háború, terjeszkedik az 
Iszlám Állam és a terrorizmus, ahol ezek 
a hatások a legerősebbek. Az ENSZ becs-
lése szerint jelenleg a világon 60 millió 
ember keres magának új hazát. Már ez 
is nagy szám. Sokan viszont arra figyel-
meztetnek, hogy a terrorizmustól és túl-
népesedéstől sújtott közép-afrikai orszá-
gokból pár éven belül 100-150 milliósra 
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növekedhet a migráció. Zöld jelzést pe-
dig csak Európa adott nekik.

Ha csak a szíriai polgárháborút nézzük, 
ott néhány millió ember indult útnak. 
Többségük országon belül más városok-
ba vagy csak a szomszédos országokba 
menekült, ahol már biztonságban van az 
életük. Akik onnan tovább utaznak, azok 
logikusan és a nemzetközi jog szerint sem 
háború elől menekülnek. Ők a gazdagabb 
jóléti államok, jellemzően Németország 
vagy a skandináv államok életszínvona-
lát szeretnék elérni. A szírek és a szintén 
észak felé vonuló albán, afgán, pakisztáni 
és afrikai migránsok már most több mint 

egymillióan vannak. A családegyesítéssel 
és az utánuk indulókkal hat-hét millióra nő 
majd a számuk – és ez már biztosra vehető. 

kábítószer és bűnszervezetek
Mára nyilvánvalóvá vált, hogy az Isz-
lám Állam, az illegális migráció, az em-
bercsempészet valamint a drogterjesztés 
között szoros az összefüggés. Az Iszlám 
Államban hatalmas mennyiségben gyár-
tanak és használnak egy Captagon nevű 
kábítószert. Egy kiugrott terrorista démo-
ni hatásúként írta le a „turbózott” amfe-
tamin-származékot: „Nem tudod lehunyni 
a szemed, nem tudsz aludni, felejtsd is el. 
És bármi is próbáljon megállítani, nem fog 

sikerülni.” Mások úgy nyilatkoztak, hogy 
„miután bevettem a Captagont, nem ismer-
tem félelmet.” A párizsi merénylők is vél-
hetően ezért használtak kábítószert, mie-
lőtt gyilkolni kezdtek. 

Az Iszlám Állam az olajból, adókból, 
emberrablásokból, védelmi pénzekből, 
kábítószer-terjesztésből és más bűncse-
lekményekből szerzi a bevételeit. Az ille-
gális migrációval sem csak a terroristáit 
és drogterjesztőit juttatja Európába. Az 
embercsempészet hatalmas üzlet, hatalmas 
nyereséggel, a háborúhoz pedig pénz kell, 
pénz és pénz, méghozzá bármi áron.

Csepel.hu

NéMeTH SzIlárd 
a kötelező betelepítés 
szétteríti a terrorizmust
A kötelező kvóta szétterítené a terrort 
Európában, fenyegeti a belső rendet és 
biztonságot – állítja Németh Szilárd, aki 
személyesen vett részt Csepelen a köte-
lező betelepítések elleni aláírásgyűjtésen.

„Németország korábban arról beszélt, 
hogy nincs felső határa a migránsok be-
fogadásnak. Most meg sokallják őket, a 
bevándorlók jelentős részét pedig szétosz-
tanák az uniós országok között. Az egy do-
log, hogy jó eséllyel a képzetlenebb vagy 
problémás migránsokat „kapná ajándék-
ba” a többi ország. Másik dolog, hogyan 

lehetne őket olyan országokban tartani, 
ahova nem vágytak, ahol nem olyan ma-
gas az életszínvonal és nincs annyi segély, 
mint ahogy elképzelték. Mintha nem is ép 
ésszel találták volna ki ezt az egészet. Az 
is tény, hogy a terrorizmus és a migráció 
között kapcsolat van. Valamennyi eddig 
megismert terrorista bevándorló család-
ból származik, többen pedig az eredetileg 
Magyarországot is keresztező útvonalat 
használták” – emelte ki Németh Szilárd 
országgyűlési képviselő a Csepel.hu-nak. 

„A terrorizmus szempontjából Magyar-
ország most még a legbiztonságosabb or-
szágok közé tartozik. De a terror lényege 
éppen a megmagyarázhatatlan és min-
denhol megjelenő félelem. Ezért támad-

tak vendéglőt, sportrendezvényt, repü-
lőt, hotelt és koncerttermet. Azt is látjuk, 
hogy a magyarnál sokkal több emberrel 
és pénzzel rendelkező francia vagy német 
rendőrséget, titkosszolgálatokat készület-
lenül érték, meglepték a terrorakciók. A 
legtöbb magyar ezért köszöni, nem kér a 
kötelező betelepítésből. A Nemzeti Kon-
zultáció során az emberek többsége kiállt 
a kormány politikája mellett, a kötelező 
betelepítések elleni aláírásgyűjtésben pe-
dig már 750 ezren vettek részt. Amit pedig 
a németek migrációval próbálnak pótolni, 
azt egy normális társadalomban a férfi és 
nő közötti házasság és a család, a gyer-
mekvállalás tudja megoldani. Ezért tá-
mogatja a Fidesz a családokat és a mun-
kavállalást” – húzta alá Németh Szilárd.

eGyüTT, dK 
legyen kötelező 
a migránsok betelepítése
Nem csak kiállnak a migránsok tömeges 
betelepítése mellett, de aláírásgyűjtést is 
indított az Együtt és a Demokratikus Koa-
líció a betelepítések kötelezővé tételéért. Az 
Együtt kezdetben svéd mobil házakat vásá-
roltatna a kormánnyal 10.000 bevándorló-
nak, a DK pedig a rászorulóknak szánt ön-
kormányzati bérlakásokat adná oda nekik. 

Szabó Szabolcs, az Együtt csepeli parla-
menti képviselője elsőként állt pártja mel-
lé, amikor azt javasolták, hogy Magyaror-
szág önként telepítsen le 15 ezer muszlim 
bevándorlót. A párt ebből 10 ezer ember-

nek még 2015-ben adott volna otthont 
Magyarországon, ötezret pedig később 
telepítettek volna le. Csepel szempontjá-
ból különösen érdekes lehet, hogy Szabó a 
párt egyetlen egyéni parlamenti képvise-
lője, a javaslatuk tehát Csepelt kiemelten, 
gyaníthatóan mintaprojektként érintené. 

Szigetvári Viktor, az Együtt elnöke levél-
ben is követeléseket fogalmazott meg a 
kormány felé. A politikus ebben azt java-
solta, hogy a kormány „állapodjon meg a 
UNHCR-en keresztül az IKEA Alapítvány-
nyal, és rendeljenek hazánkba legalább 
10 ezer fő befogadására elegendő Better 
Shelter mobilházat, természetesen a meg-
felelő kiegészítő felszerelésekkel (például 
ágyak) együtt. A magyar kormány így embe-

ri körülmények között, tisztességesen és biz-
tonságosan el tudná szállásolni a várhatóan 
hazánkba érkező menekülteket.” Szigetvári 
később azt is kijelentette, hogy az Együtt 
folytatja a menekültügyben indított aláírás-
gyűjtését, „egy az Európai Unióhoz, Euró-
pához tartozó Magyarország érdekében.”

Az Együtt nincs egyedül a kötelező bete-
lepítések követelésével. Gyurcsány Ferenc 
pártja, a Demokratikus Koalíció is hason-
ló programmal állt elő, és szintén aláírás-
gyűjtést indítottak ennek elérésére. A DK 
azonban nem IKEA-tól venne sok ezer 
faházat, inkább azokat az önkormányzati 
bérlakásokat osztaná ki a bevándorlóknak, 
amelyeket eddig a rászorulóknak adtak ki 
az önkormányzatok.
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migránsok
Egész Európa felfordult, egész Euró-
pa megváltozott néhány hónap alatt.  
Európa soha többé nem lesz az a hely, 
ami mondjuk tíz évvel ezelőtt, amikor 
a harmadik világ még nem lepte el csó-
nakjaival és konvojaival az unió álla-
mait. Most azonban már itt vannak, és 
ideje számba venni a teendőket.

Az egyik leggyakoribb tévedés a jö-
vevényekkel kapcsolatosan, hogy 
vannak, akiket nem érint a jövetelük. 
Hogy mondjuk a lengyeleket, nyír-
bátoriakat, vagy minket, csepelieket 
elkerüli az áradat, abból nem szabad 
arra következtetni, hogy soha nem is 
érnek el bennünket. Megfigyelhettük 
azt is, hogy mindenki addig humánus, 
amíg a migránsok át nem lépik orszá-
guk, városuk határait. Akkor aztán 
szeméthegyek, agresszió, és sajnos, 
mint a párizsi események is mutat-
ják, terrorcselekmények maradnak 
utánuk, még akkor is, ha a többségük 
nyilván nem született terrorista. Meg-
dőlt ugyanis az a tézis, hogy a népára-
dat és a terrorizmus között semmilyen 
összefüggés nem létezik.

Éppen ezért kellene felhagyni vég-
re a humánus szólamokkal. Igen, itt 
nálunk, Csepelen is. Mint jelen szá-
munkban is láthatják, akad olyan fe-
lelős politikus, aki voltaképpen simán 
együtt tudna élni mondjuk tízezer 
csepeli afgánnal és szíriaival. Jó kér-
dés persze, hogy kinek kellene együtt 
élni velük, és kinek nem, gondolom 
lakva ismeri meg egymást az ember.

Talán nem volna rossz, ha megnéz-
nénk azt is, mit mondanak erről ma-
guk, az emberek, a csepeliek. Aki 
időnként felkel az íróasztaltól, pon-
tosan tudja: pártállástól függetlenül 
szinte egyöntetű a vélemény hazánk-
ban és Budapesten, hogy Európa meg-
telt, Magyarországnak nem kellenek  
a muszlim százezrek.

Ne tegyünk úgy, mintha volna itt 
igény rájuk. Nincs. Tessék az embe-
rek akaratát képviselni humánus szó-
lamok helyett!

K.P.

korrupciós 
vitanap
Az MSZP és a Jobbik közösen kezdemé-
nyezték azt a vitanapot, ahol korrupci-
ós ügyeket próbáltak a kormánypártra 
olvasni. Németh Szilárd országgyűlési 
képviselő ugyanakkor arra hívta fel a 
figyelmet, hogy az ellenzéki pártok a 
korrupció szajkózásával a saját ügye-
iről próbálják elvonni a figyelmet. 
Közben befogadták azt a pótmagán-
vádat, amellyel teljessé vált a csepeli 
lakásmutyi ügy bírósági aktája. 

A parlamentben a szocialisták és a Jobbik 
közösen kezdeményezték a nyolcórás vitát, 
ahol az MSZP-s Tóbiás József azt hangoz-
tatta, hogy állami szintűvé vált a korrupció, 
és az elmúlt huszonöt évben minden kor-
mánynak volt egy-két ilyen esete. Vona Gá-
bor arról beszélt, hogy az antikorrupcióval 
kampányoló pártok kormányra kerülve ma-
guk váltak a korrupció melegágyává, és a 
Fidesz meg az MSZP története inkább egy 
maffiafilmre emlékezteti. Az LMP részéről 
Szél Bernadett azt mondta, a rendszerváltás 
utáni pártok felelőssége a korrupció. 

Halász János, a Fidesz szóvivője Gyur-
csány Ferencet idézte a felszólalásában, 
aki korábban arról beszélt, hogy tisztázat-
lan eredetű, külföldről érkező pénzeket 
kapott az MSZP. Majd az előző MSZP-
elnök Mesterházy Attilát is citálta, aki 
azt mondta: „Hatalmas gondot jelentenek 
szocialista párttársaim korrupciós ügyei.” 
Halász szerint a Jobbik elnöke, Vona Gá-
bor szintén azt ígérte, kivizsgálja a kém-
kedéssel vádolt Kovács Béla ügyét. 

Németh Szilárd a Fidesz vezérszónokként 
rámutatott arra, hogy miközben a kormány 
zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval 
szemben, az ellenzék a saját korrupciós 
botrányairól akarja elterelni a figyelmet. 
A Kovács Béla-ügyet „európai szintű kor-
rupciós botránynak” minősítette. Kiemel-
te: még mindig várják Vona Gábor nyilat-
kozatát arról, hogy hány „Kágébélája” van 
a Jobbiknak, kiktől és mennyi pénzt kapott 
a radikális párt. Bár Szabó Szabolcs nem 
vett részt a vitában, Németh arra is kíván-
csi lett volna, hogy az Együtt miért titkolja 
azokat a külföldről kapott milliókat, amit 
a pártalapítványon keresztül szivattyúztak 
ki még Bajnai Gordon vezetésével. Szerin-
te egy korábbi MSZP-s politikushoz köthe-
tő csepeli gyermekmolesztálást is tisztázni 
kellene, hiszen Szabó Szabolcsot az MSZP 
is támogatja. A csepeli képviselő külön is 
megemlítette a Honvédelmi Minisztérium-
ban lefülelt lakásmutyit. A vádirat szerint 
ott 43 millió forint kár érte a minisztériu-
mot, amikor törvénytelenül utaltak ki egy 
lakást Fapál László államtitkárnak.

Csepelen is volt lakásmutyi
A minisztériumban történtek kísértetiesen 
hasonlítanak a csepeli lakásmutyi ügyre, 
ahol szintén pályázat nélkül, törvénytele-
nül adtak ki lakásokat kivételezett szemé-
lyeknek. A felújított ingatlanokat a bérlők 
az átvétel után rendkívül kedvezményes 
áron megvették meg. A csepeli lakásmutyi 
ügyben öt vádlott van, közülük Szenteczky 
János MSZP-elnökre felfüggesztett bör-
tönbüntetést kért az ügyészség. Ez azon-
ban súlyosabb lehet, miután a bíróság be-
fogadta az önkormányzat pótmagánvádját, 
amely többszörösére növelte a vádiratban 
szereplő esetek számát. A csepeli MSZP-
elnök büntetőperei közül ezen kívül kettő 
is ítélet előtt áll.

Csepel.hu

emlékezés 
az áldozatokra
Szinte felfoghatatlan, ami november 13-
án este Párizsban történt – az események 
arra intenek, hogy Európa nemzeteinek 
eddig talán példátlan módon kell össze-
fognia. Ennek az összefogásnak a jegyé-
ben gyűltek össze másnap este csepeliek 

a Tamariska-dombon lévő kálváriánál, 
ahol – Németh Szilárd országgyűlési 
képviselő kezdeményezésére –, megem-
lékeztek a franciaországi terrortámadás 
áldozatairól. Kispál György atya mon-
dott imát az elhunytakért, Európáért és 
hazánkért, majd a jelenlevők elhelyezték 
mécseseiket a három kereszt tövénél. A 
szertartás a Himnusz halk eléneklésével 
fejeződött be.
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Felháborodott cikket tett közzé internetes 
blogján Hudák János, a Párbeszéd Magyar-
országért (PM) politikusa. A felháborodás 
oka az volt, hogy a Csepeli Hírmondó kér-
déseket tett fel a politikushoz kötődő óvo-
dai néptáncoktatással kapcsolatban. Bár 
válasz még nem érkezett, egy nyilvános 
cégadatbázisból annyit sikerült megtudni, 
hogy a politikus betéti társaságának árbe-
vétele 2014-ben 75,445 millió forint volt.

Nem csitultak az indulatok, miután kide-
rült, hogy az átláthatóságot is növelő óvo-
dai fejlesztések ellen leginkább tiltakozó 
csepeli politikus egy, óvodákban néptán-
cot oktató vállalkozáshoz kapcsolódik. Az 
ügyben felszólalt és nyílt levelet tett közzé 
Hudák János és Szabó Szabolcs parlamenti 
képviselő is. 

Hudák: hamis látszat, 
hogy tisztességtelen
„A Csepeli Hírmondó november 12-ei szá-
mában Gazdasági érdek állhatott a képvise-
lői tiltakozás mögött? címmel egész oldalas 

írás jelent meg, mely engem és családomat 
rossz színben tüntet fel. Valótlanságokkal 
és csúsztatásokkal azt a hamis látszatot 
kelti, mintha tisztességtelenül jutottunk vol-
na bevételhez, és csupán ennek féltése állt 
volna az óvodaegyesítéssel kapcsolatos til-
takozásom hátterében, ami természetesen 
hazugság” – válaszolta Hudák János a vele 
kapcsolatban felhozott állításokra. 

A politikus arról is beszámolt, hogy kér-
désekkel fordult az óvodai táncoktatással 
kapcsolatban az önkormányzathoz, ami 
után ők szó szerint ugyanolyan kérdése-
ket kaptak. Szerinte azonban a kérdések 
rosszindulatot tükröznek. „Szép ez a tör-
ténet, ugye? Vajon erről a szabadságról 
papolt Németh Szilárd október 23-ai be-
szédében? Amikor egy ellenzéki képviselőt 
vagy bármely kritikust az aktivitása miatt 
a családján keresztül próbálnak meg elle-
hetetleníteni? Vajon ezért küzdött az akkori 
Orbán Viktor a rendszerváltás idején? Nem 
hinném” – fogalmazott Hudák János a köz-
érdekű adatkérésre reagálva.

Szintén megszólalt az ügyben Szabó Sza-
bolcs parlamenti képviselő, aki gyakran 
sejt korrupciót és kétes politikai összefonó-
dásokat a közéletben. Korábbi kampányfő-
nökének óvodai üzleteiben azonban nem lát 
kivetnivalót. Szabó szerint politikustársá-
nak családi vállalkozása elismerésre méltó 
munkát végzett a csepeli óvodákban. Eh-
hez képest szerinte most egy ócska politikai 
bosszúhadjárat keretében megfelelő vég-
zettséggel és gyakorlattal nem rendelkező 
emberek foglalkoznak a gyerekekkel. 

ez egy álságos helyzet – 
állítja az alpolgármester
Ha egy fideszes képviselő családi cége ke-
resne évi 75 millió forintot – többek között 
– néptáncoktatással és néptánckellékek 
forgalmazásával úgy, hogy ebben a csepe-
li óvodák is érintettek, akkor erről naponta 
számolna be az RTL Klub híradója – reagált 
Ábel Attila alpolgármester a történtekre. 
Az alpolgármester szerint látni kell, hogy 
önkormányzati képviselőknél álságos, ha 
önkormányzati intézményekben üzletelnek. 

„Hudák János önkormányzati munkája 
többnyire az óvodák körül forgott az elmúlt 
egy évben. Ennek ilyen körülmények között 
elég rossz üzenete van. Egy demokráciában 
ráadásul természetes, hogy politikusként 
neki ugyanolyan kötelessége kérdésekre vá-
laszolni, mint ahogy ő elvárja ezt más poli-
tikusoktól” – emelte ki Ábel Attila. 

Csepel.hu

népszerű dallamok 
az iskolában
Egy átlagos napon a Nagy Imre ÁMK elő-
terét délután négy körül elárasztják a gyer-
mekükért érkező szülők. November 13-a 
azonban nem tartozott az átlagos napok 
közé: az aulában az Auth Henrik Fesztivál 
Fúvószenekar zenélt. Péntek János kar-
mester hagyományt szeretne teremteni – 
célja, hogy minden csepeli általános isko-
lás megismerkedjen a zenekarban használt 
hangszerekkel. „Az időpontválasztás telje-
sen tudatos volt. Azt szerettük volna, hogy 
ne csak a gyerekek, hanem a szülők is hallják 
ezeket a szép dallamokat. Úgy láttam, hogy 
jól sikerült, ezért minden segítséget meg-
adunk az Auth Henrik zenekarnak, hogy más 
iskolákba is eljussanak ezzel az előadással” 
– tette hozzá Tóth Endre intézményvezető.

75 milliót fialt 
a politikus cége

fotó: Tóth Beáta
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királymajor: elköltözik az iskola

Elhagyja az alapítványi működtetésű 
Csepel-sziget Általános és Szakképző 
Iskola a királymajori iskolaépületet, mi-
után az önkormányzat nem kívánta meg-
hosszabbítani velük a bérleti szerződést. 

Lapunk úgy tudja, hogy a kerület vezetése 
az iskola környékén állandósult botrányok 
miatt régóta várt arra, hogy megszüntet-
hesse a 2016 nyarán lejáró jogviszonyt. In-
formációink szerint végül az iskola döntött 
úgy, hogy nem várja meg a szerződés lejár-
tát, és még az év végéig elköltözik. 

balhék az iskolánál
Jó néhány éve annak, hogy az alapítványi 
iskola Királymajorba költözése felbolygat-
ta az addig csendes környéket. Egy szakis-
kola akkor is hasznos és jó lehet, ha prob-
lémás, többszörösen hátrányos helyzetű 
gyerekek járnak oda. Csakhogy az itteni 
diákok sokszor nem tanulni mentek az in-
tézménybe. Sőt. Ahogy arra a környékbeli 
lakók hamar rádöbbentek, a diákok egy ré-
sze rendszeresen használt és árult egymás 
és a környékbeli fiatalok között kábítószert.

itt történt a kettős gyilkosság
Az iskola neve azonban egy tragikus ese-
mény miatt híresült el: 2009. január 7-én 
Takács Józsefet, az intézmény vezetőjét va-
lamint Papp László tanárt agyonlőtték az 
intézmény első emeleti tanári szobájában. 
Az elkövetők egy roma diákot neveztek 
meg lehetséges tettesként, a televíziók pedig 
azonnal tudni vélték, hogy a két áldozatot is 
a drogterjesztés akadályozása miatt ölhették 
meg. A tökéletes bűncselekmény azonban 
nem sikerült. Az egyik áldozat zsebében 
diktafont találtak, és a felvételből kide-
rült, hogy egy iskolai sikkasztást és a helyi 
MSZP-frakción belüli konfliktust próbálhat-
ták az emberöléssel lezárni. A történtek az 
egész országot megdöbbentették, utána pe-
dig sokan csak úgy beszéltek az intézmény-
ről, úgy utaltak rá, mint ahol a gyilkosság 
történt. Mivel sokan nem is ismerik az isko-
la hivatalos nevét, idézőjelbe téve lapunk is 
írt a „gyilkos iskola” megnevezésről.

kifogásolják a jelzőt
A Csepeli Hírmondóban megjelent cikk 
után Kosik György, a Csepel-sziget Hu-

mánerőforrás Fejlesztő és Foglalkozta-
tást Támogató Alapítvány kuratóriumi 
elnöke levélben kereste meg lapunkat. 
A kuratóriumi elnök kifogásolta az idé-
zőjelbe tett megnevezést. „Mindamellett, 
hogy a »gyilkos iskola« kifejezés ízléstelen, 
szenzációhajhász, mélyen sérti az iskola 
jogi értelemben vett jó hírnevét, diákkö-
zösségét, szülői közösségét, tantestületét és 
minden dolgozóját az immáron tizedik éve 
végzett pedagógiai munka ismeretében. Az 
iskola a továbbiakban is a tanulók korszerű 
szakképzését tartja elsődleges feladatának. 
Az iskola egészének, egy egész iskolai kö-
zösségnek (melynek tagjai nagyrészt jogi 
szempontból fiatalkorú személynek számí-
tanak) »gyilkos iskolaként« történő leírása, 
egyfajta hamis megbélyegzés, és – mind-
amellett, hogy súlyosan jogsértő – azt a ha-
mis látszatot kelti, mintha a cikkben is em-
lített, évekkel ezelőtt jogerős ítélettel lezárt, 
roppant súlyos büntetőügy elkövetése, és 
az iskola mostani diákjai, tanárai, vezetői, 
dolgozói között összefüggés lenne” – írta 
levelében Kosik György.

A kuratóriumi elnök szerint a cikkben 
helytelenül állt az, hogy az önkormány-
zat felbontotta az iskolával a bérleti szer-
ződést. Álláspontjuk szerint ugyanis az, 
hogy az önkormányzat az alapítványi is-
kola írásbeli és személyes megkeresése és 
kérése ellenére sem kívánta újra megköt-
ni a bérleti szerződést, és nem szeretné, 
hogy az intézmény Királymajorban ma-
radjon, szigorúan jogi szempontból nem 
minősül a szerződés felbontásának. „Ne-
vezett szerződés határozott időre köttetett, 
mely határozott idő lejárt, eltelt, a szerző-
dés annak bármely fél általi felbontása nél-
kül teljesedésbe ment” – emelte ki Kosik 
György.

csepel.hu

a kazinczy 
a legsportosabb 
iskolák között
A Budapesti Diáksport Szövetség és a Fő-
város közösen tüntette ki azt a 20-20 fő-

városi közép- és általános iskolát, amely 
a 2014/2015. tanévben a legsportosabb 
intézménynek bizonyult, azaz a legered-
ményesebben szerepelt a diákolimpiai 
versenyeken. 

A 17 ezer budapesti diákot megmozgató 
sportesemény-sorozaton 380 iskola kö-
zül 200 intézmény nyerte el a Fővárosi 

Önkormányzat mintegy 14 millió forint 
értékű sportszervásárlási támogatását.  
A legsportosabb 40 iskolát Kőbán Rita, 
Kásás Zoltán, Nébald György és Kamu-
ti Jenő olimpikonok díjazták az ünnep-
ségen. Az általános iskolás kategóriában 
a 2014/2015. tanévben a legtöbb pontot 
gyűjtő három iskola egyike a XXI. kerü-
leti Kazinczy Ferenc Általános Iskola.

fotó: Tóth Beáta
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Az Ökumenikus Segélyszervezet és a 
csepeli önkormányzat összefogásával 
kapott új hűtőgépet ajándékba a Mányó 
házaspár. 

A Nyuszi sétányon lakó nyugdíjas pár 
otthonába november 17-én ellátogatott 
Borbély Lénárd polgármester, akitől idén 
szeptemberben kért segítséget Mányó Já-
nos. Levelében arról írt, hogy a régi hű-

tőjük elromlott, javítani már nem lehet, 
így szívesen részt vennének az államilag 
támogatott hűtőgépcsere-programban. 

A házaspár azonban lecsúszott a kormány 
által kiírt pályázat határidejéről, ezért az 
önkormányzat munkatársainak közben-
járásával az Ökumenikus Segélyszerve-
zeten keresztül jutottak az új háztartási 
géphez, amely már a konyhában áll. 

aktuáliS

A szociális munka napja alkalmából pol-
gármesteri kitüntetéseket és intézmény-
vezetői elismeréseket adtak át azoknak  
a szociális területen dolgozó csepeliek-
nek, akik kiemelkedő munkájukkal kiér-
demelték a nagyrabecsülést. A kitünteté-
seket és a velük járó pénzjutalmat Borbély 
Lénárd polgármester, Fatérné Rothbart 
Mária, a Humán Szolgáltatások Igazgató-
ságának intézményvezetője és Tóth End-
re, a Nagy Imre ÁMK intézményvezető-
je adta át a Radnóti Miklós Művelődési 
Házban november 11-én. 

Borbély Lénárd polgármester emlékezte-
tett rá, hogy a kerületben mintegy három-
százan tevékenykednek szociális terüle-

ten. Munkájukra nagy szükség van, hiszen 
ők azok, akik a leggyakrabban találkoz-

nak a rászorulókkal. A kormány arra tö-
rekszik, hogy több szakmában kidolgozza 
és bevezesse az életpályamodellt, amellyel 
vonzóbbá teheti a pályaválasztást.

Szuhai Erika, az önkormányzat szociális, 
egészségügyi és fogyatékosügyi bizottsá-
gának elnöke érdeklődésünkre elmondta, 
hogy a szociális területen dolgozó mun-
katársak között vannak bölcsődében dol-
gozók, szociális munkások, mások a házi 
segítségnyújtásban vesznek részt. Külön 
megemlíthető a nagycsaládosokkal való 
fokozott törődés, ezen belül az ikerszü-
lések: a kerületben jelenleg három család 
van, ahol az utóbbi időben ikrek születtek. 
A csepeli önkormányzat a kicsik húszhe-
tes koráig ingyen biztosítja a gondozónői 
ellátást. Jó hír, hogy hamarosan újabb ik-
rek születése várható Csepelen. 

Gondoskodás a hivatásuk

Új hűtőgép a nyugdíjas házaspárnak

„A kerületben mintegy 
háromszázan dolgoznak 
szociális területen”

Borbély Lénárd polgármester megköszönte az eredményes, közös munkát

Kitüntetettek

Polgármesteri kitüntetésben részesült 
Balajthy Zoltánné pénzügyi ügyintéző, Me-
zei Mónika, az ÁMK szociális munkása, 
valamint a szolgáltatásszervezési csoport 
munkatársai: Halász József Péter csoport-
vezető, Hamza Károly, Márton András, 
Nedoma Miklós és Szabadi Csaba. 

Intézményvezetői dicséretet kapott Fábián 
Jánosné, az ÁMK kisgyermekgondozó-
ja, Farkas Tiborné, a Belvárosi bölcsőde 
kisgyermeknevelője és Nagy Katalin tech-
nikai dolgozó. Pap Eszter, a Családsegítő 
Központ tanácsadója, Reményi Zsuzsanna 
raktáros, Pák Éva konyhai dolgozó, Ha-
lász Gézáné konyhai dolgozó. Kuglicsné 

Gál Gabriella, az Erdősori bölcsőde kis-
gyermeknevelője és Kiss Lilla technikai 
dolgozó. Pap Gábor, a Gyermekjóléti 
Központ családgondozója. Dr. Nász Ildikó 
gyermekfogorvos. Az idősellátás területén 
Jávor Anikó házi segítségnyújtás gondozó-
nő, Portik-Hegyiné Krizsán Krisztina házi 
segítségnyújtás gondozónő, Urbancsek 
Beatrix házi segítségnyújtás gondozónő, 
Tamasián Józsefné szociális ügyintéző, 
Németh Józsefné nappali ellátásban dol-
gozó gondozónő. A Kertvárosi bölcsődé-
ből Diós-Nagy Orsolya kisgyermeknevelő 
és Balog Bertalanné technikai dolgozó.  
A munkaügy területén Csabáné Velkei 
Andrea munkaügyi ügyintéző. A Védőnői 
Szolgálattól Szabó Dénesné iskolai védő-
nő és Gyapjas Katalin területi védőnő. 

fotó: Tóth Beáta
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Tartalmas erdélyi kiránduláson vettek 
részt a kerületi óvodák tagintézmény-
vezetői november 12-e és 15-e között.  
A programra az óvodapedagógusokat elkí-
sérte Hierholczné Faragó Tünde, a csepeli 
Csodakút Egyesített Óvoda intézmény-
vezetője, Borbély Lénárd polgármester és 
Morovik Attila alpolgármester. A jó han-
gulatú utazás célja – a csapatépítés mellett 
– a szakmai tapasztalatszerzés volt, így  
a résztvevők óvodákat és gyermekotthont 
is meglátogattak a négy nap alatt.

Félnapos óvoda
Az intézménylátogatások alkalmával el-
sősorban az derült ki, hogy az erdélyi 
vidéki óvodák teljesen más munkarend 
szerint működnek. Ezekben a szerényebb 
felszereltségű intézményekben rövidített 
programú munkarend szerint dolgoznak, 
ami azt jelenti, hogy a gyerekek csak dél-
előtt vannak az óvodában, ebéd nincs, a 
kicsik otthon ebédelnek, és a nap többi ré-
szét is otthon töltik. 

A Nagyszalontán és Tusnádfürdőn tett óvo-
dalátogatások mellett a pedagógusok a Böjte 
atya által alapított egyik gyermekotthont is 
meglátogatták, ami a csepeli látogatókban 
mély nyomott hagyott. Az atya gyermekott-
honai rendkívül fontos társadalmi szerepet 
töltenek be, hiszen olyan gyerekeket nevel-
nek, akik egyébként az utcán hányódnának.

ajándékcsomagok a gyerekeknek
Az intézményekben a gyerekek minden-
hol műsorral fogadták a látogatókat, akik 
nem érkeztek üres kézzel. Korábban több 
csepeli oviban szerveztek gyűjtést a pe-
dagógusok, így játékokkal, könyvekkel 
feltöltött csomagokat ajándékozhattak az 
erdélyi gyerekeknek.

A szakmai ismeretszerzés mellet a prog-
ram részeként a művelődés is szerepet 
kapott: Farkaslakán, Tamási Áron szülő-
helyén a kultúrházban előadást hallgat-
tak, emellett több székelyföldi templo-
mot meglátogattak, többek között jártak 
Csíksomlyón és Csíkdelnén is.

Sikeres csapatépítés
A programok mellett lehetősége nyílt  
a pedagógusoknak kötetlenül beszélget-
ni a polgármesterrel és az alpolgármes-
terrel. Borbély Lénárddal és Morovik 
Attilával természetesen szóba kerültek 
az óvodai szervezeti átalakítások, de 
mindegyik beszélgetés jó hangulatú és 
politikamentes volt.

A kiránduláson egy kivételével minden 
tagintézmény-vezető részt tudott ven-
ni, és a már említett vezetőkön kívül ott 
voltak az Egyesített Óvoda munkatársai 
is. Hierholczné Faragó Tünde értékelé-
se szerint a program maximálisan elérte  

a célját, egy egyre inkább összeszokott, 
hatékony csapat kezd létrejönni.

miss

CSaPaTéPíTéS, TaPaSzTalaTCSere, KÖTeTleN BeSzélGeTéSeK, KulTurálIS ProGraMoK

Székelyföldi tanulmányút óvodavezetőknek

Szücsné Gál Etelka, a Csepeli Cso-
dakút Egyesített Óvoda intézmény-
vezető-helyettese
„Úgy gondolom, hogy hasznos volt a ki-
rándulás, elsősorban azért, mert a tagin-
tézmény-vezetők egymást és az igazgató-
ság tagjait is közelebbről megismerhették, 
illetve azért, mert lehetőség nyílt a kerület 
vezetőivel való kötetlen beszélgetésre. Az 
intézménylátogatásokon pedig egy kicsit 
átértékeltük a saját munkánkat az ottani 
körülményeket látva. Ottlétünk egybe-
esett a magyar nyelv napjával, és meg-
ható volt látni azt a büszkeséget, amivel 
ünnepeltek a székelyföldiek.”

Szántó Tiborné Ica, a Repkény Utcai 
Óvoda tagintézmény-vezetője
„Kellemes, jó hangulatú és nagyon ügye-
sen megszervezett négy nap volt a kirán-
dulás, egy percig sem unatkoztunk, hiszen 
nagyon feszes volt a tempó. Jó volt, hogy 
polgármester úr velünk tartott, beszélge-
téseink hasznosak és hangulatosak vol-
tak. Úgy érzem, hogy a jó szervezésnek is 
köszönhető, hogy alakul a csapatszellem 
az intézményvezetők között.”
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Az elmúlt években a Vermes Miklós Álta-
lános Iskola hetedikes diákjai a Határtala-
nul pályázat segítségével Erdélyben jártak. 
Az idei tanévben a Felvidékre utaztunk, és 
felvidéki témanapot valósítottunk meg. 
Október 5-étől 8-áig 45 tanuló és 5 peda-
gógus gazdagodott a sok-sok látnivalóval, 
túrával, érdekességgel és vidám sztorival. 
Állomásaink a történelmi Magyarország 
híres városai voltak. Utunk során, amely 
Párkánytól Kassáig, északon a Magas-Tát-
ráig tartott, meglátogattuk Léva, Selmec-
bánya, Körmöcbánya, Besztercebánya, 
Lőcse, Késmárk, Rozsnyó, és Kassa te-
lepüléseket. Szent István, Károly Róbert, 
Mária Terézia, Thököly Imre, II. Rákóczi 
Ferenc neve köthető e városokhoz, és a fel-
sorolás korántsem teljes.

De mi is az a száz sárga csikó? Móra Fe-
renc Kevély Kereki című műve lett az uta-
zásunk kerettörténete, melyet előzetesen 
dramatizáltunk. A történetben a Selmec-
bányához is kapcsolódó Petőfi Sándor jele-

nik meg diákként, a száz sárga csikó pedig 
a híres körmöci aranyak. Körmöcbánya 
a középkori Európa egyik leggazdagabb 
aranybányája volt, ahol Károly Róbert ma-
gyar király verette a híres aranyforintot.
Két alkalommal látogattunk meg magyar 
alapiskolát, Léván és Rozsnyón, ahol 
szívélyesen fogadtak minket, együtt fo-
ciztunk, táncoltunk, játszottunk egy-egy 

délelőtt. A tanulóink által készített dísz-
dobozokat, logikai játékokat, könyveket 
és tanszereket vittünk ajándékba.

A pályázaton 1 millió 210 ezer forintot 
nyertünk. A program sikeréhez – anyagi 
támogatással – hozzájárult a csepeli ön-
kormányzat is, amelyet ezúton is köszö-
nünk – és a szülők is besegítettek. 

Somogyi Mihályné és Molnár Andrea 
osztályfőnökök  

Tisztelt Csepeliek!
 

az MSzP csepeli önkormányzati képviselőinek 
(dobák István, Takács Mónika, Takács Krisztián, 
Szenteczky János) fogadóórája minden héten, 

szerdán, 17 és 19 óra között 
van a XXI. kerület, Kossuth l. u. 150. 

szám alatti képviselői irodában. 
Kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal!

 Decemberi teadélután 
és fenyőfaosztás

az mSZp képviselőivel

 az MSzP csepeli önkormányzati képviselői 
decemberben minden szerdán 17 és 19 óra 

között forró teával várják a hozzájuk betérőket!
ahogyan az elmúlt években megszokhatták, 

az MSzP képviselői idén decemberben is fenyőfát 
osztanak az arra rászorulóknak! 

a részletekért keressék dobák Istvánt, Takács 
Mónikát, Takács Krisztiánt és Szenteczky Jánost 

– a szerdai fogadóórákon személyesen.

Száz sárga csikó nyomában

DÖNTŐ
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 

és a Csepeli Városkép KFT. 
a kerületi tehetségek számára Ki Mit Tud?-ot szervezett. 

Az elődöntő október végén lezajlott. 

A döntőre 2015. december 4-én, 18 órától 
kerül sor a Királyerdei Művelődési Házban.

Várunk minden érdeklődőt. 
A versenyzők közül egyet a közönség is jutalmazhat; 

szavazni a közönségdíjasra a helyszínen lehet. 

A verseny védnöke: Borbély Lénárd polgármester. 
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2015-ben a csepeli autistákat és a kö-
röstárkányiakat támogatja a csepeli ön-
kormányzat a már hagyománnyá vált 
Szent Erzsébet Jótékonysági Bál bevé-
teléből. A belépők és támogatói jegyek 
árából befolyt összeget Felkainé dr. 
Klinghammer Júlia ügyvéd és családja 
további 100 ezer forinttal egészítette ki, 
így összesen 1,1 millió forintot tud az 
önkormányzat jótékony célra fordítani. 
700 ezer forintot kap az Esőgyermeke-
kért Egyesület és 400 ezer forint jut az 
erdélyi Köröstárkány református egy-
házközségének, akik a pénzt kazánvá-
sárlásra fordítják.

November 21-én a Királyerdei Művelődé-
si Ház előtere ismét bálteremmé alakult: 
a Szent Erzsébet Jótékonysági Bálnak 
immáron negyedszer adott otthont a kul-
tikus épület. Négy évvel ezelőtt Németh 
Szilárd országgyűlési képviselő – akkor 
még Csepel polgármestereként – hívta 
életre a kezdeményezést, melynek célja, 
hogy Erzsébet-napon lehetőség nyíljon  
a jótékonykodásra. 

Borbély Lénárd polgármester köszöntőjé-
ben kiemelte, büszke arra, hogy a csepeli 
emberek ilyen jó szívvel adakoznak és im-
már rendre nemes célokat támogatnak. 

Az idei bál fővédnöke Novák Katalin, az 
EMMI család- és ifjúságügyért felelős 
államtitkára volt, aki egyéb elfoglaltsága 
miatt nem tudott személyesen megjelenni. 
Levelét Borbély Lénárd polgármester tol-
mácsolta a jelenlévőknek.

„A kormányzat családok iránti elkötelezett-
sége fontos, de önmagában kevés. Kellenek 
azok a helyi vezetők, akik hasonló kezdemé-
nyezéseket indítanak el, akik a jó ügyek élé-
re állnak, és kellenek önök, akik ismételten 
bizonyságot tesznek arról, hogy a csepeliek 
másoknak is kinyújtják segítő kezeiket” – 
fogalmazott az államtitkár asszony.

Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztéri-
um parlamenti államtitkára is levélben üd-
vözölte a rendezvény nemes kezdeménye-
zését: „… ezért is tartom fontosnak, hogy 
karitatív program keretében, összefogással 

cselekedjünk a gyermekek védelme, az idő-
sek emberi méltósága, a hátrányos helyzetű 
családok és társadalmi csoportok, a fogya-
tékos és megváltozott munkaképességű em-
berek rehabilitációja érdekében”.

A bálon jelen volt Borbély Lénárd, Csepel 
polgármestere mellett Németh Lászlóné, a 
Miniszterelnökség nemzeti pénzügyi szol-
gáltatásokért és postaügyekért felelős állam-
titkára, Németh Szilárd országgyűlési kép-
viselő, Ábel Attila alpolgármester, Morovik 
Attila alpolgármester, Fráter Olivér, a Nem-
zetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettese, 
Sebestyén László Elek, a köröstárkányi re-
formátus gyülekezet vezetője, Novák Erika, 
az Esőgyermekekért Egyesület elnöke és 
Varga Erika gyógypedagógus, a Nagy Imre 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola Speciális Csoportjának vezetője.

A rendezvényen három autista fiatal is 
színpadra lépett verssel, mesével: Cseh 
Dominik 5., Prodán Pál 8. osztályos fia-
talember, a Nagy Imre Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola és a Fogyaté-
kosok Nappali Intézmény nebulói és az in-
tézmény egykori tanulója, Baráth Gergő is. 

A bálon résztvevők a Német Nemzetiségi 
Táncegyüttes produkciói (palotás, bécsi 
keringő) mellett Szekeres Adriennt láthat-
ták, hallhatták.

Varga Erika gyógypedagógus, a Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola Speciális Csoportjának vezetője a Csepeli Hírmondónak elmondta, 
nagyon boldog, hogy a csepeliek és a kerület önkormányzata ilyen nemes célt 
támogatnak. „A 700 ezer forint a kerületi autista gyermekeket és felnőtteket 
fejlesztő intézmények között kerül elosztásra és elsősorban fejlesztő eszközök 
vásárlására fogják fordítani” – tudtuk meg

aktuáliS

Szent erzsébet Jótékonysági bál: 
idén 1,1 millió forint jut jótékony célra

A bál főtámogatója
Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata

Támogatók: 
alpiq
Felkainé dr. Klinghammer Júlia
rizmajer Kézműves Sörfőzde

A tombola nyereményeit 
felajánlották: 
Honvédelmi Minisztérium –
Vargha Tamás parlamenti államtitkár
la Panna cukrászda
rizmajer Kézműves Sörfőzde
agricoale  Kft.

fotó: Tóth B
eáta
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néptáncgála 
királyerdőben 
Luca-napi angyalváró évzáró néptáncgála 
és táncház lesz a Kis-Csepel és a Csepp-
Csepel néptáncegyüttesek közreműködé-
sével a Királyerdei Művelődési Házban 
december 13-án, 10.30 és 12 óra között. 
A táncosokat a Gázsa zenekar kíséri. 

A rendezvény ingyenes. Minden ér-
deklődőt szeretettel várnak. 

Az advent időszak négy vasárnapján lob-
ban fel egy-egy gyertya lángja a Szent 
Imre téren, a betlehem mellett elhelyezett 
adventi koszorún. Az esemény minden al-
kalommal 16 órakor kezdődik. Novem-
ber 29-én Kertész Péter, a Csepel-Belvá-
rosi Kisboldogasszony-templom plébánosa 
mondja el az ünnepi készülődéssel kapcso-
latos gondolatait, majd Borbély Lénárd 
polgármester gyújtja meg az első gyertyát. 

Mindenkit szeretettel várnak. 

Civil élet

Fanatizmus
A hitet felfoghatjuk úgy, mint egyfajta 
magyarázatot a nem látható, nehezen 
vizsgálható, vagy nem értelmezhető 
dolgokra. A létezésre, a lelki folya-
matokra, a szenvedésre, a halálra, az 
emberi cselekvés motivációira kínál 
vele feleletet az egyház. Ez a hit lehet 
szűk látókörű, erőszakos  és káros is. 
A hitvalló ember pedig fanatikus.  Lé-
tezik tudományos fanatizmus is. Ilyen 
az evolúcióelmélet. Ennek működését 
soha senki nem igazolta hitelt érdem-
lően. A tényekkel ellenkezve azonban 
sokan hisznek benne. Nem tiltakozik 
senki. Pedig tulajdonképpen vallásnak, 
kötelezően előírt vallásnak kell tarta-
nunk. Ebben is hinni kell, hiszen egzakt 
bizonyítása nincs. A hit lehet kártékony 
dolog, ha megfellebbezhetetlen dogma 
lesz belőle. Az ilyen hit vallója megvet 
mindenki mást, aki nem abban hisz, 
amiben ő. Lehet keresztény, muszlim, 
vagy valamilyen tudományos áligazság 
rajongója egyaránt. A fanatikus ember 
ön- és közveszélyes.

Van azonban egészséges hit is. Nézzük 
a hitet úgy, mint kérdésfeltevést egy raj-
tunk kívül létező személynek, Istennek. 
Jézustól lehetett kérdezni. Ő vagy választ 
adott, vagy tovább kérdezve gondolkod-
tatott. A világban sokféle vallás van, de 
nem kell, hogy ez zavarjon minket. Isten 
senkinek sem mondta, hogy hagyjon fel 
a kérdezéssel. Aki azonban nem tudja, 
hogy még nem tud mindent és tovább 
kell kérdeznie, az fanatikussá lesz. Aki 
azt hiszi, hogy ő az igazság letéteménye-
se, az összekeveri magát Istennel.

Jézusi hitünk lényege: párbeszédben 
maradni Istennel és emberekkel. Amíg 
kérdez az ember, amíg megpróbálja 
megérteni önmagát és mást, addig rend-
ben van. Ne zárjuk rövidre sem Istennel, 
sem emberekkel a kapcsolatot. Óvakod-
junk a dogmáktól mind vallási, mind 
politikai, mind tudományos értelemben. 
A kereszténység legnagyobb kincse a 
nyitottság Isten és a felebarát felé. Ez, 
ha nem is szünteti meg, de kezelni tudja 
a bajokat. Sőt ígér egy végső jó változást 
is, ha az emberiség végleg csődöt mon-
dana: Isten országának eljövetelét.

Zólyomi Mátyás evangélikus lelkész

adventi gyertyagyújtások

A magyar nyelv napját közös versmondás-
sal ünnepelték az óvodások határon innen 
és túl november 13-án. Budapesten, az 
Országgyűlés nemzeti összetartozás bi-
zottsága termében a rákos-menti, terézvá-
rosi, erzsébetvárosi, budafoki és a csepeli 
Gyermekláncfű Óvoda apróságai szaval-
ták Tamkó Sirató Károly: Csigabiga; Kiss 
Dénes: Labdajáték; Bella István: Mondó-
ka; Fecske Csaba: Tündér és Darázs End-
re: Csupa sár című költeményét. A ren-
dezvény keretében közel tízezer magyar 
óvodás szavalta el ugyanazokat a verse-
ket, a bizottsági ülésteremből a kézdivá-
sárhelyi óvodásokat kapcsolták.

„Csepel testvérvárosában, Nagyszalon-
tán mintegy száz gyermek csatlakozott a 
közös verseléshez, Székelyudvarhelyről 
több mint nyolcszáz ovis ünnepelte szava-
lással a magyar nyelv napját” – mondta 
el Hanczár János beszédtanár, a 2012-ben 
indított kezdeményezés ötletgazdája. 

tízezer óvodás közös versmondása

fotó: Tóth B
eáta

fotó: Tóth B
eáta
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vároSGaZDa

A Csepeli Városgazda Zrt. munkatársai 
a téli átálláskor az úszómedence felé sát-
rat állítottak fel, aminek két bejárata volt, 
az egyik az öltözők, a másik pedig az él-
ménymedence felől. A fürdőzők kényelme 
érdekében a fedett uszoda idén egy harma-
dik bejárattal bővült a termálmedence fe-
lőli oldalon, amihez viacolorral kikövezett 
járdát raktak le a Városgazda szakemberei. 

Jó tudni
•	 A termál ülőmedence vízhőfoka 36-38 

fok, vízmélysége 90 centi. Az úszó-

medence vízhőfoka 
26-28 fok, vízmélysé-
ge 1,4-2 méter.

•	 Az őszi-téli időszakban öl-
tözködni fűtött öltözőkonténe-
rekben lehet. 

•	 A finn típusú sport- és relaxszauna 
mindennap 6-tól 19 óráig üzemel. Eh-
hez merülőmedence is tartozik, mely-
nek hőfoka 12-20 fok. 

•	 Nyitva tartás: mindennap 6-tól 20 órá-
ig; a pénztár nyitvatartása: 6-tól 18 
óráig.

karácsonyi vásár 
a Csepeli piacon
Az ünnepi készülődésben nagy segítség, 
ha egy helyen megvásárolhatunk min-
dent, ami a főzéshez, sütéshez, ajándéko-
záshoz szükséges. 

A Csepeli Piacon friss húsok, füstöltáruk, 
savanyúság, gyümölcs, zöldség várja a vá-
sárlókat, de ruházati termékek is beszerez-
hetők. Élőhal-, szaloncukor-, és fenyőfavá-
sár december 10-étől. Ingyenes parkolás, 
jó tömegközlekedés.

Nyitvatartás és egyéb információk:  
www.csepelipiac.hu, www.varosgazda.eu

tisztelt Csepeliek!
A 2015. november elején meghirdettük 
lakossági szolgáltatásainak. Tájékoz-
tatjuk önöket, hogy nagy érdeklődésre 
való tekintettel, a kertgondozási és kert-
tervezési, növényvédelmi tanácsadási, 
valamint a műszaki felújítási, szakipari 
és gépészeti munkálatokra legkorábban 
2016 nyár végére, illetve őszre tudunk 
időpontot javasolni.

Azoktól, akik élni kívánnak a lehető-
séggel és előjegyzést adnak le, türelmet 
kérünk. 

Terveink között szerepel a lakossági 
szolgáltatási üzletág bővítése, amiről 

megfelelő időben és fórumon tájékoztat-
juk majd a kerület lakosságát.

társasházi tudnivalók 
Hasznos címek és telefonszámok talál-
hatók azokon az információs táblákon, 
melyeket a csepeli önkormányzat készít-
tetett. Így a társasházak lakói könnyen és 
gyorsan juthatnak közérdekű informáci-
ókhoz. 

A Csepeli Városgazda Zrt. a színes, A4-
es méretű táblákat a társasházak hirdető-
tábláin vagy egyéb, hirdetések közzété-
telére használt felületein helyezi el.

Új helyszínen 
nyit a műjégpálya
Ötödik alkalommal nyílik meg jégpályája 
Csepelen. Idén új helyszínen, a Szent Imre 
tér Csepel Művek felőli oldalán, az Aldival 
szemben lévő területen építették fel az  
ideiglenes pályát, amelyen november vé-
gétől egészen február közepéig korcso-
lyázhatnak a téli sport szerelmesei. 

Az önkormányzat először 2011-ben nyi-
totta meg a műjégpályát, s azóta minden 
évben lehetőséget biztosít a csepeli fiata-
loknak, hogy a kerületben sportoljanak. 
A korcsolyázni szerető csepeliek körében 
rendkívül népszerű helyszínen már több al-
kalommal rendeztek jégdiszkót a tinédzse-
reknek, valamint a családoknak is ideális 
megoldást nyújtott szabadidejük eltöltésé-

re a téli hétvégéken. Az elmúlt években , 
aki,itt tanult meg korizni, és nem egy olyan 
gyerek akadt, aki a jégpálya miatt korcso-
lyát kért szüleitől karácsonyra.

A mostani több mint négyszáz négyzet-
méteres jégfelületet a hét minden napján 
használhatják az érdeklődők, azonban – 
az előző esztendőkhöz hasonlóan – hét-
köznap délelőttönként kizárólag a kerüle-
ti iskolásoké a terep, amikor szervezetten, 
elsősorban testnevelés órák keretében, 
ingyenesen oktatják őket. A nagyközön-
ség hétköznap délután és este, valamint 
hétvégén kedvező jegyárakkal veheti bir-
tokba a pályát. Természetesen korcsolyát 
is lehet bérelni.

A tervek szerint büfé is lesz mellette, ahol 
forró tea, hurka, kolbász, kürtős kalács 
kapható majd. 

A jégpálya ünnepélyes megnyitója: nov-
ember 27-e, péntek, 16 óra 

Strand: új zsilipajtó a fedett medencénél

fotó: Tóth B
eáta
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tótH ilona eGéSZSéGüGyi SZolGálat

Pszichiátriai ambulanciánk a lelki egész-
séget tűzi ki céljaként. Ez nem egyszerű 
feladat! Mindannyiunk életében adód-
hatnak problémák, léphetnek fel kelle-
metlen tünetekkel járó zavarok, hisz nem 
könnyű alkalmazkodni stresszel terhes 
világunkhoz. Munkánk a párkapcsolati 
zavaroktól a legsúlyosabb elmezavarok 
ellátásáig terjed. Talán a leggyakoribb 

betegség a szorongás, mely számos arcot 
ölthet: feszültségérzés, pánik rosszullé-
tek, közlekedés során fellépő kellemetlen 
tünetek, traumákra adott reakciók.

A hangulatzavarok nemcsak közérze-
tünket, mindennapi létünket befolyáso-
ló állapotok, hanem akár önpusztításba 
torkolló kórképek is. (Erről már olvas-

hattak a Csepeli Hírmondó október 15-
én megjelent cikkében.) A szorongásos 
betegségek, csakúgy, mint a hangulatza-
varok gyakran társulnak álmatlansággal. 
Étkezési zavarral küszködők (anorexia, 
bulimia) szintén megfordulnak rendelé-
sünkön. Gyakori a hozzászokás/függő-
ség (addikció) megjelenése, akár alkohol, 
akár gyógyszer vagy a túlzott internet 
használat a tárgya. A téveszmékkel, ér-
zékcsalódásokkal járó elmezavarok, a 
szellemi leépüléssel járó állapotok szin-
tén a hatáskörünkbe tartoznak.

A teljesség igénye nélkül említett beteg-
ségek kezelhetőek. Az adott problémák 
kezelésére többféle gyógymód vehető 
igénybe osztályunkon, a gyógyszeres ke-
zelés csak egy a lehetőségek között. 

Rendelőnkben három orvos, két pszicho-
lógus, négy nővér áll rendelkezésre, idő-
pont rendszer alapján fogadjuk kliensein-
ket, akikkel a megfelelő együttműködés 
kialakítása is cél.

Nyugodtan mondhatjuk, a vizsgálat szak-
szerű (és fájdalommentes!) a gyógyszere-
zés pedig protokollok szerint történik. Így 
könnyebb Euripidész szavait megvalósíta-
ni: „Az orvos is csak akkor tud gyógyíta-
ni,  ha látja a kórt s nem osztja gyógyszerét 
meggondolatlanul.”

 Dr. Szikszay László

a pszichiátriai 
rendelésről

„Egyedül nem megy...” 

Mindannyiunk tapasztalata, hogy bá-
torít és reménnyel tölt el, ha olyan em-
berekkel találkozhatunk, akik ugyanazt 
az utat járják, hasonló tapasztalatokkal 
bírnak, mint mi.

Megindultak a pszichiátriai csoportfog-
lalkozások, ahol oldott, jó hangulatban 
telt az idő. A tagok új élményekkel gaz-
dagodtak, számos lehetőségre rácso-
dálkoztak, jól érezték magukat, megkö-
szönték a lehetőséget és azt mondták, 
hogy várják a következő alkalmat.

Emlékeztetőül: A csoportok kéthetente, 
hétfő, illetve csütörtök késő délutáni 
időpontokban szerveződnek nyitott jel-
leggel. Érdeklődni, illetve bejelentkezni 
a Pszichiátriai Gondozó telefonszámán 
(276-9512) lehet.

Szakrendelőben: 
mit kell tudni 
a beutalóról?
Az érvényes beutalónak – amivel a 
szakorvoshoz küldik a beteget – a tör-
vény előírásai szerint a következő ada-
tokat kell tartalmaznia: 
• név, taj-szám, az ellátásra felkért szak-

rendelés pontos megjelölése,  
• a beutalót kiadó orvos munkahelyi 

kódja, pecsétszáma és azon az ellátási 
napon kapott naplószám, amikor a be-
utalást kiadták. 

• A beutaló a kiállítástól számított ki-
lencven napig érvényes. Ha előjegyzést 
csak az ezen időn túl tudnak az ellátók 
adni, addig az érvényesség meghosz-
szabbodik, tehát ebben az esetben nem 
kell új beutaló.

• Az érvényes beutalónak oda kell szól-
nia, ahol az ellátást igénybe kívánjuk 
venni.

• Amennyiben területen kívüli beteg-
ként szeretnénk ellátást  igénybe venni 
egy egészségügyi intézménynél, nem 
elegendő az oda szóló beutaló,  azt 
egyeztetni kell az adott ellátóval is. 
(folytatjuk)

fotó: pixabay
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Sport

Telt ház előtt, a Gerevich Aladár Nemzeti 
Sportcsarnokban zajlottak le a felnőtt NB 

I-es csapatbajnoki döntő visszavágóinak 
küzdelmei november 18-án. Az izgalmas 
és remek küzdelmek után végül 15-15 lett 
a végeredmény, így az összesítés után az 
ESMTK birkózói nyakába került az arany-
érem. A találkozón Németh Szilárd, a Ma-
gyar Birkózó Szövetség elnöke, és Borbély 
Lénárd, Csepel polgármestere is részt vett.

Remek rendezés, izgalmas meccsek: így 
lehetne összefoglalni a felnőtt NB I-es csa-
patbajnoki hármas döntő visszavágó mér-
kőzéseit. Az első csapattalálkozón az er-
zsébetiek nagy fölénnyel, 23-9-re győzték 
le a Vasast, így nyugodtabban várhatták  
a következő mérkőzéseket. A máso-
dik csapattalálkozón a csepeliek kerül-
tek szembe a Vasas birkózóival: itt is a 
papírforma jött be, 24-7 lett a csapatok 
közti pontozás eredménye. Ez alapján 
már hivatalosan is eldőlt, hogy a Vasas 
SC csapata bronzéremmel térhet haza. 

S jött a mindent eldöntő mérkőzés: ha 
eddig tele volt a sportcsarnok, a csapat-
találkozó döntőjére már egy gombostűt 
sem lehetett leejteni. A legkisebb súly-
csoporttól a legnagyobbik zajlottak az 
összecsapások, végül úgy alakult, hogy 
a bajnoki cím sorsa az utolsó meccs-
re maradt. A csepelieknek nagy bra-
vúrt kellett volna végrehajtaniuk ahhoz, 
hogy aranyéremmel térhessenek haza.  
A 86 kilogrammos szabadfogású Gyurits 
Gergely került szembe az erzsébeti Majo-
ros Árminnal, aki négyszer megpörgette 
ellenfelét, eldöntve ezzel a csapatbajnok-
ság végső sorrendjét: az ESMTK (össze-
sítésben 31-29) aranyérmes lett. A tavalyi 
ezüstből aranyat „csináltak”, így a csapat 
történetének során először nyerték meg a 
felnőtt NB I-es csapatbajnoki sorozatot.

A csepeliek nagyon csalódottak voltak, hi-
szen nem titkoltan a legfényesebb éremért 
érkeztek. A fiúkat ugyanakkor dicséret il-
leti, hiszen nagyszerűen küzdöttek.

ezüstérem a csapatbajnokságon

A hármas döntő visszavágóinak 
eredményei:
1. forduló: ESMTK I.–Vasas SC 23-9
2. forduló: Csepeli BC I.–Vasas SC 24-7
3. ford.: ESMTK I.–Csepeli BC I. 15-15

A 2015. évi felnőtt NB I-es 
csapatbajnokság végeredménye:
Bajnokcsapat: ESMTK I.
2. Csepeli BC I.
3. Vasas SC

Az este ugyanakkor nemcsak a csapatok 
küzdöttek a végső helyekért, hanem az 
is eldőlt, hogy a női 58 kilogrammosok 
közül Barka Emese képviseli hazánkat  
a jövő évi kvalifikációs versenyeken, mi-
után 2-1 arányban legyőzte a világbaj-
nok Sastin Mariannát. 

Märtz József, 
a Csepeli BC elnöke

A végeredményt megóvtuk, mert több uk-
rán versenyző birkózott az első forduló-
ban, mint amennyit a szabályok megen-
gednek. Mi az aranyéremért birkóztunk, 
és úgy gondoljuk, ezt ki is vívtuk; termé-
szetesen sikernek tartom az ezüstérmet 
is. Az elnökváltás okozta viszontagságok 
után igazi csapattá formálódtunk. Min-
den versenyzőnknek csak gratulálni tu-
dok, senkit nem szeretnék külön kiemelni. 

Birkózóink a nemzetközi eredményeket 
nagyrészt szabadfogásban érik el. Van-
nak kötöttfogású válogatott versenyzőink 
is, de ezen a téren próbálunk fejlődni, 
hogy ne kelljen vendégjátékosokat köl-
csönkérnünk. Meg kell még említeni, hogy 
az NB II-es felnőtt csapatbajnokságban 
harmadikok lettünk, az utánpótlás-csa-
patbajnokságban pedig ezüstérmesek. 
Érdekesség, hogy itt is az az ESMTK lett 
az aranyérmes, amely külföldi verseny-
zőkkel erősített, mi pedig kizárólag hazai 
versenyzőkkel álltunk fel. 

fotó: Tóth Beáta
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Sport

balázs Ferenc 
újabb 
világcsúcsa
Számos Európa- és világbajnoki cím, 
számtalan országos bajnoki cím után Ba-
lázs Ferenc, a Fitness 2000 egyesület cse-
peli erőemelője Füzesgyarmaton bővítet-
te trófeagyűjteményét. A kétgyermekes 
családapa, akinek 18 éves lánya, Fanni is 
a Fitness 2000 sportolója, a GPC nevű vi-
lágszervezet Világkupa versenyén feküdt 
a súlyok alá, és a 110 kg-osok mezőnyé-
ben – a világ idei legjobbjával – 280 kg-
os súlyt a levegőbe emelve szerezte meg 
súlycsoportjában az első helyet. Ezzel ab-
szolútban a második pozícióban fejezte be 
a versenyt. 

A diabétesz világnapja alkalmából szer-
vezett huszonnégy órás figyelemfelhívó 
röplabdajátékot a Sportos Cukorbetegekért 
Egyesület a Kék Általános Iskolába a cse-
peli önkormányzat támogatásával. 

A november 21-én, szombaton reggel 8 
órától másnap reggelig tartó rendezvényen 
mintegy háromszáz játékos és érdeklődő 
fordult meg – köztük szép számmal cu-
korbetegséggel élők is. A röplabdázók az 
általános iskolás és a gimnazista korosz-
tályból kerültek ki, de az előadások és ki-
állítások miatt bárki számára érdekes lehe-
tett az esemény.

A diabétesz világnapján elsősorban azon 
kutatók, orvosok eredményeit ünnepli 
a világ, akik 1921, az inzulin felfede-
zésének éve óta tettek a cukorbetegek 
életszínvonalának emeléséért. Ma már a 
cukorbetegek is teljes értékű életet élhet-
nek, épp ezért a rendezvény fővédnöke 
Ferjancsik Domonkos világ- és Európa-
bajnok kardvívó, aki a legszebb eredmé-
nyeit már cukorbetegként érte el. Rajta 
kívül is számos profi sportoló fordult 
meg a Kék Iskolában, például sziklamá-
szó, maratonfutó, de olyan is érkezett, aki 
cukorbetegként végigjárta az El Camino 
zarándokutat.

A főváros és az ország minden részéből 
érkeztek röplabdázó fiatalok, akik közül 
sokan diabétesszel élnek. Az egynapos ren-
dezvényre a főszervezői Dávid Zsuzsanna 
és Muskét Erika voltak, akik csapatukkal 
számos programmal készültek. A figyelem-
felkeltő és informatív előadások a cukorbe-
tegek számára is éppoly érdekesek voltak, 
mint a témában járatlanoknak. Mindemel-
lett kézműves-foglalkozások, sportbemu-
tatók várták az érdeklődőket. Ezek mellett 
megtekinthető volt Boldizsár Balázs Lehel 
14 éves diabéteszes fiú képzőművészeti ki-
állítása, és egy kortörténeti kiállítás, mely 
a cukorbetegek kezelésére szolgáló eszkö-
zöket mutatta be a kezdetektől napjainkig.

A felcsúti Pancho Aréna bekerült a világ 
12 legszebb labdarúgó-stadionja közé a 
Four Four Two című szaklap által készített 
összeállításban, melyben feröeri, andor-
rai, portugáliai, horvátországi, gibraltári, 
spanyolországi és ausztráliai létesítmény 
is szerepel, de többségüket vélhetően a 
környezet különlegessége miatt választot-
ták be. Ezzel szemben a felcsúti stadion 
esetében a Dobrosi Tamás, valamint a né-
hai Makovecz Imre tervezte építészeti stí-
lust, valamint a funkcionalitást méltatták. 
A szaklap egyedülállónak nevezte az aré-
nát, ami „egy csodálatos sportlétesítmény, 
a hangulata olyan, mint egy katedrálisnak, 
ráadásul múzeumként is működik”. 

(forrás: MTI)

a pancho aréna 
a legszebbek között

Huszonnégy órás röplabda

Kitartó játékosok a pályán

A rengeteg résztvevő közül alig néhá-
nyan voltak csupán, akik a huszonnégy 
óra alatt végig jelen voltak. A Sportos 
Cukorbetegekért Egyesület egyik tagja, 
Bárdos Réka maga is cukorbetegként 
lépett a pályára, a XIX. kerületi Trefort 
Ágoston Szakközépiskola két tanulójá-
nak, Frisch Martinnak és Hopotoszky 
Rolandnak pedig van diabéteszes osz-
tálytársuk. Ők hárman összesen tizen-
kilenc órán át játszottak.

fotó: Tóth Beáta
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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 (dec. 3., 17.)

Hahota-klub: kéthetente csütörtökön, 
16 órakor (nov. 26., dec. 10.)

Matematikakorrepetálás általános is-
kolásoknak minden szerdán: 14.30–15.30

örömklub: november 27-e, 16 óra

Szemtorna: minden második csütörtö-
kön 15.30-tól (dec. 3., 17.) 

Origami klub: dec. 9-e, 17 óra

Kreatív klub: dec. 11-e, 16 óra

A könyvtár december 24-27., és dec-
ember 31.-január 3. között zárva. 

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.

* * *

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 nov-
ember 6-ától 

eZ(O)KOS klub
2015. december 2-a, 17 óra: Mindent 
a számmisztikáról - Ismerjük meg önma-
gunkat, társunkat, gyermekünket! A szá-
mok és a betegségek összefüggése 

előadások
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.

Pódium! – közös színházlátogatás 
2016. január 24-én. A rövid a póráz 
című vidám darabot nézzük meg a Thália 
Színházban. Jegyek a könyvtárban kap-
hatók (3200 Ft)

Az év vége közeledtével 2 hetente közel 
150 új könyv érkezik a könyvtárba.

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.

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!

* * *

CSePeli MUnKáSOttHOn
KUltUráliS KöZPOnt
1215 Bp., Árpád u. 1., tel.: 276-7733
www.csepelimunkasotthon.hu
csmo@csmoa.hu   

PrOGrAM
december 11-e, 18.00: „Egy régvolt kará-
csony” Ünnepi előadás különleges köntös-
ben. Fellépők: Csepel Táncegyüttes, Csepeli 
Öregtáncosok Együttese, Csemeték Óvodás 
Néptánc csoport, Klasszikus Balett Iskola. 
Közreműködik: a Kóborzengő Zenekar
december 19-e, 19.00: A Kromatika Kul-
turális Egyesület szervezésében. A zene 
gyöngyszemei – „KromatiCanto” Ének-
együttes előadásában igényes, különleges, 
kifinomult zenei darabok szólalnak meg. 
december 29-e, 19.00: Vazul vére – 
Történelmi rockopera

CSePel SZínHáZ
Óvodás és kisiskolás előadások:
november 30-a, 14.30: A Mikulás manói
december 1-e és  2-a  10.00: A Mikulás 
manói

Nyugdíjas kamara előadás:
december 8-a 10.30: Szerelmem, Sárdy 
– zenés történet egy eltitkolt szerelemről. 
Előadja: Derzsi György 
Turay ida szíNház előadása:
december 21-e, 19.00: Bubamara – 
musical két részben

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 

tamási lajos irodalmi Klub
december 8-a, 16.00: Szöllősi Dávid 
költő, dalénekes műfordító - Vlagyimir 
Viszockij versei és dalai, könyvbemutató; 
utána: Adventi, karácsonyi versek, dalok
december 29-e, 16.00: Az Irodalmi Klub 
hagyományos dalnokversenye

Galéria 21 
december 3-a, 18.00: „Fotók a vásznon” 
– a Stemmer Ferenc Fotóklub retrospektív 
kiállításának megnyitója.

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.

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. december 10-e, 
17 óra: Pánti Imre festőművész reMÉny 
CíMŰ KiállítáSát Németh Márta képző-
művész-pedagógus nyitja meg. Megtekint-
hető: 2016. január 23-ig. 

tárSASJátÉK KedvelŐK KlUBJA
Várjuk a társasjáték kedvelő gyerekeket 
minden szerdán 17.00-18.00 között.

SPOrt PrOGrAM 
tAvASZvárÓ iFJÚSáGi tereMlABdA-
rÚGÓ tOrnA A Nagy Imre ÁMK hagyomá-
nyaihoz híven Tavaszváró labdarúgó tornát 
rendez, 2015. december 30-án, 9 órai 
kezdéssel, hogy ezzel is népszerűsítse az 
egészséges életmódot és találkozási lehe-
tőséget nyújtson a csepeli nem labdarúgó 
sportegyesületek és szakosztályok utánpótlás 
játékosainak. További információk: 420-78-74, 
Nagy Zita, művelődésszervező. 

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 idő-
pontban. 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 egye-
sülete 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 honlapun-
kon) 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

ÚJ! Jógaórák a Chynmaya Jóga szerve-
zésében! Kezdő hatha jóga: hétfő: 18.00-
19.30; szerda: 18.00-19.30. Dinamikus Jóga: 
kedd: 18.00-19.30; csütörtök: 17.00-18.00
Ünnepi bónusz napok decemberben! 
A részletekért kövesd A facebook oldalt! Az 
órákra bejelentkezni a következő telefonszá-
mon lehet: 06 30/ 4912-832. Vezeti: Palotai 
Tünde Hatha jógaoktató www.chinmaya.hu. 
Megtalálsz a facebookon is! www.facebook.
com/ChinMayayoga.Officeyoga/?ref=hl

Könyvtár
Csepeli nagyik a neten!
Ingyenes internetezési lehetőség nyug-
díjasoknak! Nyitvatartási időben, 
a használat feltétele: könyvtári tagság

info Pont
Várunk, ha információra, telefonszámok-
ra, útbaigazításra, programajánlatokra 
van szükséged, barátaiddal be akarsz ülni 
valahová egy kis beszélgetésre, problémá-
id 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

Cipősdoboz akció 
Az idei évben sem szeretnénk közömbösen elmenni a csepeli szükség-

ben élő gyermekek, családok mellett, akik számára igazi öröm egy 
cipős doboznyi szeretet.

Mindez, csak azért jöhet létre immár 19. éve, mert felhívásunkra nagyon 
sokan válaszolnak azzal, hogy színes papírokba csomagolt cipős dobozo-
kat töltenek meg, a gyűjtőhelyre hozzák, majd lelkes önkéntesek elviszik 

az intézményekben történő karácsonyi ünnepségekre. 
Kérjük, hogy az elkészült ajándékcsomagot 
december 23-ig juttassa el az alábbi címre:

Rákóczi Kerti Civil - és Közösségi Ház (1212 Bp., Rákóczi tér. 34., 
Tel: 278-0508) Ügyelet: hétfő – vasárnap, 9-18 óra
Schönek Alfréd, Segítség Köve Alapítvány elnöke

www.facebook.com/segitsegkove, www.ciposdoboz.hu
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reJtvény

a helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek 1 000 forintos libri utalványt nyerhetnek. a beküldési határidő: december 14.

Sorsoltunk!   a november 12-ei skandináv rejtvény nyertese: Kovács ernőné 1213 Budapest, Körtés u. a gyerekrejtvény nyertese: Szeredi zsombor 1215 
Budapest, ady endre u.Nyereményük 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. december 17-én, csütörtökön jelenik meg.

im
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GyerekSarok
A „Gyereksarok”-ban most egy kérdést rejtettünk el. 
A választ kell beküldenetek a sorsoláson való részvételhez!

Vízszintes:  1. A kérdés első fele 9. Ételízesítő (ékezethibával) 
10. Ceruzát farag 11. Szűrke msh-i 13. Időmérő 14. Össze-vissza 
nézik! 16. Ló patája fölötti rész 17. A középkor előtt éltek 
19. Római 55 20. A vezér támadása 21. Azonos betűk 22. Fordítva 
növény! 24. A király támadása, visszafelé! 26. Etna közepe! 
27. Hálóban a labda 29. Fa tárgy természetes mintája 
31. Össze-vissza nyelt! 33. Zsibbadni kezd!

Függőleges: 2. Folyadékot fogyaszt 3. Nagyétkű 4. Indulatszó 
5. Női név (márc.22.) 6. Legó közepe! 7. Fejetlen anyós! 8. Placcain 
11. A kérdés második fele. 12. Igényelek 15. Acélötvöző féme 
16. Cuki egyneműi 18. Erős az elhatározása 23. Majdnem Fótra! 
25. Keverve vesz! 28. Vászon készül belőle 30. Fél zseton! 
32. Kettős betű

Előző rejtvényünk megfejtése: Kisfaludy Károly

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 21 33

?
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Együtt zöldebbek 
vagyunk!

Az összehangoltan működő nagy rendszerek a természetben és a mindennapi életben is hatékonyabbak, mint a sok, különálló, ellenőrizetlen kis rendszer. 
Így van ez a fűtés területén is. A távfűtés nagyobb hatékonysággal és kevesebb tüzelőanyag felhasználásával állítja elő a hőenergiát, mint az egyedi rend-
szerek, miközben a környezetszennyező anyagok ellenőrzött kibocsátásával csökkenti a környezet terhelését.
Együtt nem csak többek vagyunk – többet is teszünk a környezetért!

www.fotav.hu

Egyszer 
mindennek
eljön 
az ideje!

Nyisson 
OTP 
Lakástakarék 
számlát és vegye 
igénybe az állami 
támogatást!

Szebb otthon, jobb élet

Várjuk szeretettel a 1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 86. szám alatt lévő 
OTP Bank fi ókban.

Részletes feltételek: www.otplakastakarek.hu • 06 1 366 6888

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A részletes 
feltételek megtalálhatók a bankfi ókokban és a honlapon közzétett Általános 
Szerződési Feltételekben és a Hirdetményekben. Az OTP Lakástakarék Zrt. 
megbízásából az OTP Bank Nyrt. jár el.

beépített 
konyhabútor  
cseréje

fűtés-
korszerűsítés

szigetelés

fürdőszoba
felújítás

bővítés

nyílászáró 
csere

OTP_209x134.5_LTP_Lakas_1511.indd   1 11/11/15   09:41
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HANUKKA DÉL-PESTEN 

KONCERT ELŐADÓK: 
 

AZ 5 TESTVÉRBŐL ÁLLÓ HAMSA ZENEKAR 
ELŐADÁSÁBAN TRADÍCIONÁLIS KLEZMER, 

SZENVEDÉLYES KELETI DALLAMOK, KESERÉDES 
LATIN BALLADÁK, TÖBB EZER ÉVES HAGYOMÁNYOKAT 
MEGIDÉZŐ LITURGIKUS DALOK EGYEDÜLÁLLÓ JUDEO 

FOLK-ROCK HANGSZERELÉSBEN ÉBRESZTIK FEL A 
MÚLTAT A MA EMBERE SZÁMÁRA. 

JAKAL ZOLTÁN 
A LÁGYMÁNYOSI KÖRZET 
(BÉT  SÁLOM) KÁNTORA 

& 

2015. DECEMBER 13. 18 ÓRAI KEZDETTEL 
TÁNCSICS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ 

1238 BUDAPEST, GRASSALKOVICH ÚT 122-124. 
BELÉPŐJEGY: 800Ft 

MINDEN KEDVES VENDÉGÜNK 2DB FÁNKOT ÉS 
EGY POHÁR ÜDÍTŐT VAGY BORT KAP AJÁNDÉKBA. 
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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

GARÁZS________________________________________ 
GAráZS kiadó a Szent Imre térnél, hosszú távra. 
Önálló, távirányítós. T.: 06-30-922-6545 

TÁNC________________________________________ 
PilAteS, gerinctorna, fitt-dance, hatha yoga, 
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 www.laskaitreningek.hu  

PROGRAM________________________________________ 
AStrAdOMUS Planetárium a Csepel Pláza I. emele-
tén. A csillagos eget hozzuk le a gyerekeknek és fel-
nőtteknek. Ne maradj le erről a csodálatos élményről!

AdÁS-VéTEL________________________________________ 
MUltiPASt többfunkciós tésztakészítő gép - kitű-
nő állapotban - eladó.  Ár: 7 eFt. T.: 06-70-439-7767________________________________________ 
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.

KÉSZPÉnZFiZetÉSSel vásárolok mindenféle régi-
séget, bútort, órákat, érmeket,  bizsukat, könyveket, 
hanglemezt, varrógépet, porcelánokat, festménye-
ket stb. Díjtalan kiszállás. Vajda Gyula 06-20-365-1042

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

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
AUtOMAtA mosógépjavítás garanciával hétvégén is. 
Javítás esetén ingyenes kiszállás. T.: 06-20-288-5148________________________________________ 
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 javítá-
sok, kisebb munkák vállalása is. Gipszkartono-
zás. T.: 06-30-568-6255 Kovács Gergely________________________________________ 
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 cső-
törések megszüntetése. Központi fűtésszerelés. Mos-
dók wc-ék, tartályok cseréje. Mindennemű vízveze-
ték szerelés. Munkáinkra garanciát vállalunk. 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

Apróhirdetések   

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk! 
Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: 

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

info@csepelihirmondo.hu

Csepeli székhelyű hulladékbegyűjtő vállalkozás 
azonnali belépéssel könyvelőt keres.

Feladatok: beérkező számlák könyvelése, számlázási felada-
tok végzése, bank és házipénztár könyvelés, statisztikai jelen-

tések elkészítése, áFa bevallásban való közreműködés
elvárás: minimum számviteli szakügyintézői képzettség
előny: mérlegképes könyvelői végzettség, SaP ismeret

angol nyelvismeret

Jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk:
mariannavobornik@schozon.hu

á l l á S H i r D e t é S
a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit zrt. 

munkatársak jelentkezését várja az alábbi munkakörök betöltésére: 

- parkőr
- Hulladékgyűjtő segédmunkás

- Hulladékgyűjtési csoportvezető
- Gépkocsivezető

Bővebb információ kérés:
a Csepeli Városgazda közhasznú Nonprofit zrt.-nél, 

1215 Budapest, Katona József utca 62-64., 
e-mailben: varosgazda@varosgazda.eu

Telefon: 278-5848 

AKKUMULÁTOR ÉS AUTÓALKATRÉSZ
SZAKÜZLET

Autó és motor akkumulátorok
kedvezménnyel!

BÉLI ÉS BÉLI KFT.

FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS 
ÉS VÁSÁR 

a Neves Kor-Társ Galéria rendezésében

DECEMBER 12-13-ÁN
(SZOMBAT-VASÁRNAP) 10-18 ÓRÁIG

Királyerdei Művelődési Ház
1213 Budapest, Szent István út 230.

T.: 278-2747
e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

www.csepelivaroskep.hu

A több, mint hétszáz 
bemutatásra kerülő kép 
a mai magyar festészet

különböző irányzataiban 
készült a hagyományos-
tól a modern stílusokig,
az alkotások témájuk-
ban is szerteágazóak.

A festmények 
részletfizetésre is 

megvásárolhatóak.

A Neves Kor-Társ 
Galéria szeretettel 

várja kiállításán!

TÉLAPÓ
KARÁCSONYA

ZENÉS MESEJÁTÉK
A  HÓKIRÁLYNŐ MESESZÍNPAD ELŐADÁSÁBAN

DECEMBER 6.
11 ÓRA

Oszi, a Boszi
és a Mikulás

2015. DECEMBER 5.,
SZOMBAT 10 ÓRA

zenés mikulásváró műsor
a Hahota Gyermek Színházzal

Bővebb információ 
a 278-2757-es telefonszámon

(Radnóti Miklós Művelődési Ház) 

Bővebb információ
a 278-2747-es telefonszámon
(Királyerdei Művelődési Ház)
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2015. december 05-06.2015. december 05-06.

Mérkõzések idõrendje:

2015.12.05. 8:00-19:00 csoportmérkőzések
9:45 Ünnepélyes megnyitó - Borbély Lénárd

2015.12.06. 8:30-14:00 döntő, helyosztók
14:00 Ünnepélyes eredményhirdetés
(díjakat átadja: Dr. Fazekas Sándor, 
Németh Szilárd, Dr. Sávolt-Szabó Tünde, 
Tarlós István, Szász Jenő, Balogh Gábor, 
Borbély Lénárd, Nemes József, 
Dr. Antal Balázs)

VI. 
KÁRPÁT KUPA
NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI FÉRFI
LABDARÚGÓ TORNA

VI. 
KÁRPÁT KUPA
NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI FÉRFI
LABDARÚGÓ TORNA

Budapest XXI. kerület Csepel
Nagy Imre Általános Művelődési Központ

Tornacsarnok

Budapest XXI. kerület Csepel
Nagy Imre Általános Művelődési Központ

Tornacsarnok

„A” csoport

1. Csepel Utánpótlás Sportegyesület 
2. Sepsiszentgyörgy 
3. Karácsfalva

(Erdély)

„B” csoport

1. Szilády RFC. Kiskunhalas

(Felvidék)

2. Tóthfalu

3. Dunaszerdahely 

(Vajdaság)

2015. december 5. 
vasárnap 13:10-től

Bemutató mérkõzés
Csepeli Önkormányzat -

Nemzetstratégiai Kutatóintézet

(Kárpátalja)

4. Karcag

4. Székelyudvarhely (Erdély)

A torna fõvédnöke:
A torna védnökei:

A torna házigazdája:

Dr. Fazekas Sándor
Németh Szilárd 
Dr. Sávolt-Szabó Tünde
Tarlós István
Szász Jenő
Balogh Gábor

Földmûvelésügyi
Miniszter

Sportért Felelõs
Államtitkár

Budapest
Fõpolgármestere

Nemzetstratégiai 
Kutatóintézet Elnöke

Magyar Diáksport 
Szövetség Elnöke

Országgyűlési 
Képviselő

Budapest XXI. kerület 
Csepel PolgármestereBorbély Lénárd

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

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

Királyerdei 
MŰvelŐdÉSi HáZ

Az elmaradt Best of l’art pour l’art című 
előadás 2016. február 13-án kerül megren-
dezésre. A megvásárolt jegyek erre az idő-
pontra érvényesek, vagy a helyszínen 2015. 
december 14-ig visszaválthatók. A jegyek 
újra értékesítését 2016 januárjától kezdjük. 

december 12. 18 óra 
A VERONILLA STÚDIÓ MUSICAL DÉLUTÁNJA A 
CSEPELI NÖVENDÉKEKKEL

tAnFOlyAMOK

Hangfürdő – A programra 
előzetes jelentkezés szükséges!
Időpont: november 30. 18.30, december 5. 10.00; 
díja: 1100 Ft / alkalom; vezeti: Eisenmann Tünde 

ÚJ! Okosító torna (Alapozó Terápia) – 
Jelentkezőket várunk!
Időpont: hétfő 17.00 - 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!
Időpont: hétfőnként 18-19.30, vagy szombaton-
ként 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
Részvételi díj: 1000 Ft / alkalom, 5000 Ft / 6 al-
kalom; vezeti: Székelyhidi Katalin 06/70385-3815

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

rAdnÓti MiKlÓS 
MŰvelŐdÉSi HáZ

december 5. 15 órától
„ÜNNEPNAP VAN NÁLUNK…”
Zenés dínom-dánom a Radnótiban
Fellép: Fényes György és Pálfi Péter

december 11. 18 óra
KALEIDOSZKÓP
Vegyszermentes krémkészítés otthon.
Előadó: Dr. Torma Viktória vegyész, 
fitoterapeuta, a házikence tanoda vezetője
A belépés díjtalan!

december 12. 9-13 óráig
BABABÖRZE
asztalbérlés: 1500 Ft (Csak személyesen lehet 
foglalni!), kiegészítő állvány vagy nagyobb 
helyigény: 500 Ft

december 12. 16 óra
SZABAD-E BEJÖNNI A BETLEHEMESEKNEK?
Karácsonyi készülődés, a csepeli gyermekek 
betlehemes bemutatója

GyerMeK tAnFOlyAMOK:

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

Kanga Training
Péntek: 10.00-11.30

Ringató
Szerda: 9.30-10.15, 10.15-11.00

Csiri-biri torna
Kedd: 10.00-11.00

Ovis karate
Hétfő: 17.00-17.30, szerda: 16.30-17.00

Ovis angol Helen Doron módszerrel
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.

Csepeli Nyugdíjas Klub
1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 115.,  Tel.: 278-0128

ÜNNEPI PROGRAMOK

December 1-én; December 8-án; December 22-én 16 órától
Adventi műsorok a Nyugdíjas Közösségi Házban. 

Előadók: Fasang Árpád Zeneiskola művésztanárai. Próza: Gergely Vilma, Kövesárki Éva, 
Kállay Endréné, Petzné Krecsmáry Erzsébet valamint a Nyugdíjas Ház kórusa 

December 14-én, 15 órától
Betlehemi játékok a Karácsony Sándor Általános Iskola diákjai előadásában. 

December 11-én , 15 és 17 órakor 
Lehár est az Operett Színház művészeinek tolmácsolásában. 

Helyszín: Nagy Imre Általános Művelődési Központ. 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. 
Megközelíthető a 35 és 36-os jelzésű autóbuszokkal. 

Októberi programok:

Zenei műsorok
Október  16-a:  Varázslatos klasszikus zene.

Október 30-a: Magunkkal hoztuk. Szemelvények a csepeli polgárok zenéjéből.  
A zenei műsorok 16 órától kezdődnek.

Előadóest
Október 20-a: Él e még a Nyugat? Kosztolányi Dezső, 

mint a Nyugat „légtornásza” lírája és legendás segítőkészsége. 
Barátai Karinthy Frigyes, Solyó Zoltán. Költészetük gyöngyszemei.

Előadó: Koppány Zsolt író.
Az előadás 17 órától kezdődik.

Úti beszámolók       
November  08-a: India. Előadó: Füleki László tanár. 

November 15-e: Kína. Előadó: Mikó Imre okl. építészmérnök, okl. közgazdász.
A vetítéssel egybekötött előadások 15 órától 17 óráig tartanak. 

Filmvetítések szerdánként 15 órától           
Október 7-e: Úrilány szobát keres. Rendezte: Bakonyi Béla (1937)

Október 14-e: Szerelmi láz. Rendezte: Lázár István (1942)
Október 21-e: Foto Háber. Rendezte: Várkonyi Zoltán (1963)

Október 28-a: Meztelen diplomata. Rendezte: Palásthy György (1963)   

Jogi tanácsadás 
Minden hétfőn 15 és 18 óra között polgári és közigazgatási kérdésekben tanácsot ad, 

Simonfalviné dr. Seres Éva ügyvéd

Őrizd az egészséged!
Egészségünk védelmében ismeretterjesztő előadások 

október 5-én és október 19-én 15 órától. Előadó: dr. Oláh Ilona belgyógyász.
Gyógy-masszás minden hétfőn 10 órától 15 óráig: dr. Solymosi Mária

Talpmasszázs minden kedden és csütörtökön 14 órától 17 óráig. Terleth Mónika
Szemvizsgálat október 12-én 14 órától.                                                                                                           

Kímélő torna
Minden hétfőn, szerdán és pénteken 8 órától - 10 óráig. 

Meridián torna hétfőnként 10-tól 11 óráig.

Ritmus fejlesztés, mozgás koordináció
Színpadi tánc oktatás a West side story zenéjére. Minden kedden 11 órától 12 óráig. 

Koreográfus és balettmester: Hegyesi Aranka

Táncos szombatok  
A zenét szolgáltatja: Somogyi Károly előadóművész. 

A zenés táncesték 16 órától 19 óráig tartanak.          

Ének                   
A muzsika téged köszönt jó barát. Énekelni, együtt lenni jó, énekelj velünk 

október 6-án és október 20-án 16 órától 17 óráig. Énektanár: Józsa Éva                                                          

Játékos délelőttök és délutánok
Minden kedden és csütörtökön 15 órától  18-óráig  

vetélkedővel egybe kötött társas játékok. 
A sakkozni és kártyázni vágyókat szeretettel várjuk 

nyitvatartási napokon 12 és 18 óra között.

Programokra a regisztrált jelentkezőket tudjuk fogadni.
Regisztrálni a 278-0128-as telefonszámon 

vagy a nyugdijashaz@csepelivaroskep.hu címen lehet 

Minden nyugdíjast szeretettel várunk. A programok ingyenesek.
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JÉGPÁLYA A SZENT IMRE TÉREN

KORCSOLYÁZZUNK EGYÜTT  

CSEPEL SZÍVÉBEN!

KEDVEZMÉNYES BELÉPŐDÍJAK:

Kicsiknek (140 cm alatt): 400 Ft

Nagyoknak (140 cm fölött): 600 Ft

HELYSZÍNI  

KORCSOLYABÉRLÉS ÉS OKTATÁS  

Korcsolyaoktatásra bejelentkezés 

telefonon: 70/426-0769

NYITVA TARTÁS: 

Hétfő–Péntek: 12:00–22:00 

Szombat–Vasárnap: 8:00–22:00

Ünnepnapokon és iskolaszünet  

idején: 8:00–22:00

ÚJRA! 

CSEPEL, SZENT IMRE TÉR 

A HÉV MEGÁLLÓ MELLETT

2015. NOVEMBER 27-TŐL  

2 016 .  F E B R UÁ R  14 - I G

Ünnepélyes megnyitó: 

2015. november 27-én, pénteken, 16 órakor

ÚJ HELYSZÍNEN!

koris_hird.indd   1 23/11/15   21:52

Hosszú távra keresünk megbízható kollegát,
akinek első a vásárló, aki szívesen dolgozik 
csapatban, és aki szeretne egy nemzetközi 
áruházlánc megbecsült tagja lenni.
Ha úgy érzed, Te vagy az, küldd el önéletrajzodat
a www.jysk.hu/munkalehetosegek oldalon
keresztül regisztrálva.
A jelentkezési határidő: 2015. december 12.

Csapatot építünk! 
Keressük a hiányzó
láncszemet...

jysk-2015-11-10_jysk-hirdetes  2015.11.10.  16:50  Page 1

SZŐNYEG 
Shaggy Joy

80×150 cm 8.990 5.990 Ft/db 
160×230 cm 29.990 19.990 Ft/db

*200×290 cm 44.990 29.990 Ft/db
(7801/441, 7802/405)

16.990

Ft/db
10.990

120×170 cm

LAMINÁLT PADLÓ 
Standard Plus 7 mm 
vintage tölgy, 2,467 m²/ 3.945 Ft/doboz

Ft/m²

2.299

1.599
7801/441*

7804/3427804780478077807878780478047877878780404780487804780487877780047877888047787808078077807807804804780804407804808080087888878047802/405
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CSEPEL, XXI., II. Rákóczi Ferenc út 277.   Tel: 278-01-09 
Nyitva: H-P: 9-19, Sz: 9-19, V: zárva   www.diego.hu

Ajánlataink 2015. november 1-30-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek!

December 5-én, szombaton 15 órától a Görgey téren

MIKULÁSVÁRÓ
A BUBORÉK EGYÜTTESSEL!

24 Csepeli Hírmondó


