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December 12-én a csepeli önkormányzat 
rendkívüli testületi ülést tartott. Az ülés 
oka az volt, hogy Borka-Szász Tamás, a 
Demokratikus Koalíció képviselője és hat 
ellenzéki támogatója egy gyermekétkezte-
tési javaslatot adtak be. Kiderült azonban, 
hogy az ellenzéki politikusok nincsenek 
tisztában az ellátások jelenlegi szintjével. 
Az előterjesztésük ugyanis szűkítette vol-
na azon gyerekek körét, akik a gyermek-
étkeztetésben már most részt vehetnek. 
A testület ezért rövid vita után levette a 
javaslatot a napirendről.

Bár a rendkívüli ülést az ellenzéki politi-
kusok miatt kellett összehívni, többen is 
hiányoztak a kezdeményezők közül. Nem 
jelent meg Szenteczky János és Takács 
Krisztián az MSZP-ből, de Horváth Gyula,

Borka-Szász Tamás DK-s frakciótársa is 
hiányzott. Szinte mindenkit felháborított, 
hogy pont azok hiányoznak az ülésről, 
akik miatt összehívták. Előterjesztésének 
sikertelensége után Borka-Szász Tamás is 
igazolatlanul távozott a teremből. 

Borbély Lénárd polgármester az ülés 
elején elmondta, hogy a kormány eleve 
döntött a gyermekek szünetekben történő 
étkeztetéséről, az ingyenesség kiszélesí-
téséről. Azt is hozzátette, hogy a csepeli 
önkormányzat a kormányzati döntést is 
megelőzve évek óta biztosítja a szünetek-
ben az étkezést az arra rászorulóknak. 

Az elmúlt évek intézkedéseinek köszön-
hetően egyébként a szakemberek szerint 
minden rászoruló gyermek számára biz-

tosított a folyamatos étkezés Csepelen. 
Ezt nem csak a kerület szociális ágaza-
tában figyelik, de segítenek ebben a böl-
csődei, óvodai, és iskolai dolgozók is. 
A javuló helyzetet mutatja az is, hogy 
a rendkívüli, vagyis az iskolai szünetek 
idején biztosított ingyenes étkeztetésre 
kevesebb, mint tíz csepeli gyerek jelent-
kezett. 

A városatyák ezek után még megszavaz-
ták, hogy 5 millió forintot adnak a csepeli 
általános iskolák és egy középiskola szá-
mítástechnikai eszközeinek fejlesztésére 
az iskolaigazgatók kérése alapján. Ez a 
pénz a magasabb színvonal elérése érde-
kében, kizárólag a kerületen belül kerülhet 
felhasználásra.
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A december 15-i, utolsó önkormányzati 
ülésen döntöttek a képviselők a 2016-os 
költségvetés elfogadásáról. Döntés szüle-
tett a Csepeli Strand további üzemelteté-
séről és a nyugdíjasok kedvezményeinek 
fenntartásáról is, amire csak Horváth 
Gyula, a Demokratikus Koalíció képvi-
selője szavazott nemmel. Aznap az Or-
szággyűlés is összeült: ott adócsökken-
tésről döntöttek, amit Németh Szilárd 
támogatott, Szabó Szabolcs viszont nem.

A 2016-os költségvetés vitájánál Borbély 
Lénárd elmondta: az önkormányzat olyan 
tartalékokkal fog rendelkezni, hogy min-
den feladatát el tudja látni. Így jövőre is 
folytatódik a nevelési és oktatási intézmé-
nyek felújítása. Kiemelt figyelmet kapnak 
a gyermekek és az idősek, segítik a rászo-
rulókat, és a kulturális élet is színes lesz. 
A költségvetést a Fidesz-KDNP frakció 
támogatta, Szenteczky János, Borka-Szász 
Tamás és Takács Mónika ellenzéki képvi-
selők hiányoztak, a többiek tartózkodtak 

vagy nemmel voksoltak. A költségvetés-
ben kormánydöntések, fővárosi döntések 
valamint a Csepeli Munkásotthon önkor-
mányzati kézbe kerülése még változásokat 
hozhatnak. 

Jövőre is miénk lesz 
a csepeli strand 
2016-ban is a csepeli önkormányzat cége, 
a Csepeli Városgazda fogja üzemeltetni a 
Csepeli Strandot, ideiglenesen most még fél 
évre kötik meg a fővárossal az erre vonatko-
zó szerződést. A javaslat vitájában Horváth 
Gyula, a DK politikusa hosszasan kritizálta 
a strand működtetését, kifogásolva annak 
2010 előtti, szerinte túl magas költségeit. 
Borbély Lénárd polgármester ugyanakkor 
arra hívta fel a figyelmet, hogy a strand 
működtetésének csepeli kézbe kerülésével 
töredékére estek vissza a költségek. Emi-
att nagyon is megéri a kerületnek, a kerület 
lakosságának, hogy a Csepeli Strandot az 
önkormányzat, pontosabban az egyik ön-
kormányzati cég üzemelteti. 

A városatyák a vita után arról is döntöt-
tek, hogy a csepeli nyugdíjasok továbbra 
is ingyen látogathatják a strandot. Horváth 
Gyula, a balliberális pártok tavalyi polgár-
mester-jelöltje, a DK képviselője azonban 
erre is nemmel szavazott. 

Utánpótlás-nevelés, 
műemlék-felújítás, oktatás
A képviselő-testület úgy döntött, hogy to-
vábbra is támogatja a Csepel Utánpótlás 
Sportegyesületet, jövőre is biztosítja az 
edzők bérét. Borbély Lénárd elmondta, 
újabb edzők felvételét is tervezik, hiszen 
az egyesület – az óvodásokkal együtt – je-
lenleg már 365 tagot számlál.

Kertész Péter kanonok-plébános és Kispál 
György plébános javasolta az önkormány-
zatnak, hogy a kerületben néhány romos 
emlékművet újítsanak fel. Borbély Lénárd 
egyetértett a kezdeményezéssel, így várha-
tóan húsvétra teljesen megújul a Béke téri 
és a Betű utca sarkán található kőkereszt is. 
Az előző évekhez hasonlóan a csepeli ön-
kormányzat a sváb- és a csángó bál meg-
szervezését is támogatja.

A városatyák döntöttek a fiatalokat támo-
gató Csepeli Tehetségsegítő Tanács létre-
hozásáról. Az önkormányzat Pintér József 

Nem szűkítették a gyermekétkeztetésbeN résztVeVők körét

Rendkívüli testületi ülés

költségVetésről, adócsökkeNtésről Is döNtöttek

Testületi ülés
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Gáborné önkormányzati képviselőt, csa-
ládügyi tanácsnokot és Balogh Ernőt dele-
gálja a tanácsba. 

2016. január 4-vel közös megegyezéssel 
megszüntetik a felek a Csepel-sziget Hu-
mánerőforrás Fejlesztő és Foglalkozást 
Támogató Alapítvány és a csepeli önkor-
mányzat közötti bérleti megállapodást, így 
a Csepel-sziget Általános és Szakképző 
Iskola elhagyja azt a királymajori iskola-
épületet, ahol a kettős gyilkosság történt.

adócsökkentésről 
szavaztak a Parlamentben
Az Országgyűlés is összeült december 
15-én. A honatyák arról döntöttek, hogy 

2016-tól a jelenlegi 27 százalékról 5 szá-
zalékra csökkentik az új építésű lakások 
áfáját. Az első lépésként 2016-2019 kö-
zötti négy évre szóló döntés a gazdasági 
szakemberek szerint az építőipar mellett, 
az egész gazdaságnak jót fog tenni. 

Várhatóan megáll az ingatlanárak és az al-
bérleti árak elmúlt hónapokban tapasztalt 
ugrásszerű növekedése is. 2017-re 30 szá-
zalékkal több új lakást várnak, 2018-ra pe-
dig megduplázódhat az új lakások száma. 
Szabó Szabolcs csepeli-soroksári képviselő 
szokás szerint nem támogatta a kormány ja-
vaslatát (szavazáskor tartózkodott), Németh 
Szilárd viszont igen.

 Csepel.hu
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Németh Szilárd
országgyűlési képviselő

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere
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Humán 
szolgáltatások 
igazgatósága

Ezúton tájékoztatjuk a csepeli 
családokat, hogy a kerületben működő 

családsegítő és gyermekjóléti 
szolgáltatás változatlan helyen, 

de megújult formában várja ügyfeleit 
2016. január 1-jétől. A szolgáltatá-
sok módjáról a Hírmondó következő 

számában adunk tájékoztatást.

Cím: 1211 Budapest, 
Táncsics Mihály u. 69. 

Telefon: 278-0810
Készenléti telefon: 06-20-518-91-50
Email: intezmenyvezeto@hszi21.hu; 

csalad@hszi21.hu
Honlap: www.hszi21.hu

Nyitvatartási idő: 
Hétfőtől csütörtökig 8.00-tól 18.00-ig, 

Péntekenként 8.00-tól 14.00-ig

fotó: benkő-molnár Fanni
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Az elmúlt években köztereink megújul-
tak, megszépültek, élhetőbbé vált kerüle-
tünk. A városvezetés ennek folytatásaként 
szeretné a városkép arculatát is vonzóbbá 
tenni a környezettől idegen közterületi pa-
vilonok megújításával, elbontásával. 

„Szeretném, ha a belvárosi üzletsor meg-
újulna és így Csepel belvárosa egy teljesen 
új képet kapna, hogy akik itt élnek vagy csak 
erre sétálnak, sokkal komfortosabban érez-
zék magukat” – foglalta össze lapunknak 
az intézkedés lényegét Borbély Lénárd, 
Csepel polgármestere. 

A polgármester elmondta, a belvárosi pa-
vilonok tulajdonosai a területfoglalásért 
cserébe rendkívül alacsony bérleti díjat 
– mintegy 15-20 ezer forintot – fizetnek 
az önkormányzatnak, mégis több száz-
ezer forintért adják bérbe azokat vállal-
kozóknak. Ezek a pavilonok a szocialista 
városvezetés alatt létesültek, a közterület-
foglalási engedélyeket, a bérleti szerződé-
seket is akkor kötötték. Ez nem szolgálja 
az önkormányzat érdekeit, és az albérlők-
nek is sokkal hátrányosabb, mintha az ön-
kormányzattal szerződnének.

A városvezetés tehát nemcsak új, mo-
dern arculatú üzletsort szeretne a bel-
városban, hanem rendezett jogviszonyo-
kat is. „Nem feledkezünk el azokról sem, 
akik jelenleg a pavilonokban dolgoznak. 
Keressük annak lehetőségét, hogy nekik 
önkormányzati ingatlanokat ajánlunk fel 
vagy új, modern pavilonokat építünk. 

Nem az ellehetetlenítés a cél, hanem a vá- 
ros arculatának megújítása” – hangsú-
lyozta a polgármester, aki hozzátette, az 
önkormányzat a pavilonok új arculatára 
tervpályázatot fog kiírni. 

Csepel közterületein mintegy ötven olyan 
pavilon található, amely esztétikailag 
rontja a városképet. „Több pavilon évek 
óta használaton kívül van, összefirkálták, 
állapotuk leromlott, mint például a Szent 
László utcai lakótelep pavilonjai, és vannak 
olyan zöldségesbódék vagy kisüzletek, ame-
lyek – túl azon, hogy lepusztult a küllemük – 
gyakorlatilag kocsmaként üzemelnek. Ilyen 
a Víztorony környékén vagy a sétányoknál 
lévő egyik pavilon, amely zavarja a környé-
kén lakókat” – mondta a polgármester, aki 
üdvözölte, hogy a képviselő-testületben 
egyetértés alakult ki arról, hogy szükség 
van a városkép megújítására. 

Mivel folyamatban lévő szerződésekről, 
közterület-foglalási engedélyekről van 
szó, egyenként kell megvizsgálni a jogi 
helyzetet. Adott esetben a közterület-fog-
lalási engedélyeket már nem újítják meg, 
és a tulajdonosnak gondoskodnia kell a 
pavilon elbontásáról, valamint az eredeti 
állapot helyreállításáról.
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fotó: tóth b
eáta

Új városkép, új pavilonok

Borbély Lénárd: a városvezetés 
nemcsak új, modern arculatú 
üzletsort szeretne 
a belvárosban, hanem 
rendezett jogviszonyokat is.

Homoki Jenőné: a na- 
gyon elhanyagolt pa-
vilonokat szerintem 
le kellene bontani.  
A belvárosiak nincse-
nek olyan rossz állapot-
ban, logikus, hogy azok 
megmaradnak, de felújítják. Örülök, ha 
nem lesznek ilyen zsibvásár kinézetűek, 
mint most. 

Pataki István: Csepel 
szépen fejlődik, nagyon 
tetszik, ahogy felújítot-
ták a Szent Imre teret 
is. A régi pavilonok már 
valóban nem illenek 

ebbe a megújult környezetbe. Támoga-
tok minden olyan fejlesztést, ami megfelel  
a mai kor elvárásainak, és amitől az em-
bernek jobb lesz a közérzete. 

Váradi Judit: helyesnek tartom, hogy 
hozzányúlnak a pavilonokhoz, és biztos 
vagyok benne, hogy szebbek lesznek, mert 
őszintén szólva a jelenleginél csúnyábbat 
úgysem lehetne létre-
hozni. Sajnos az a ta-
pasztalatom, hogy itt a 
sétálóutcán kevésbé vá-
sárolnak az embernek, 
mindig van kiadó üzlet. 
Talán a felújítások után 
többen fognak ide járni.

Csepelieket is megkérdeztünk: mi a véleményük 
a rossz állapotban lévő pavilonokról?
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Csepel hat különböző helyszínén össze-
sen 15 tonna burgonyát osztott szét az 
önkormányzat a Csepeli Városkép Kft. 
és Csepeli Városgazda Zrt. együttmű-
ködésével. 

Az önkormányzat hat különböző helyszí-
nen – Ady lakótelep, Béke tér, Királyma-
jor, sétányok, Királyerdő, Háros – össze-
sen tizenöt tonna, Újfehértóról származó 
magyar burgonyával kedveskedett a cse-
pelieknek, akiknek a karácsonyi ajándé-
kért cserébe egy csepeli lakcímkártyát 
kellett felmutatniuk. 

„Tavaly, az önkormányzati választás kam-
pányában a csepeli Fidesz burgonyaosz-
tó akciója annyira sikeres volt, hogy azt 
gondoltam, idén, immár az önkormányzat 
szervezésében, újra megismételhetnénk. Ti-
zenöt tonna krumplit osztottunk szét, amely 
háromezer csepeli családnak jelent segít-
séget. Nagyon hálásak voltak az emberek, 
és köszönetüket fejezték ki, hogy nemcsak  
a választási kampányban gondolunk rájuk”– 
mondta lapunknak Borbély Lénárd, Csepel 
polgármestere, aki az ötkilós zsákokat Ábel 
Attila alpolgármesterrel és a polgármesteri 
kabinet munkatársaival együtt személyesen 
adta át a várakozóknak. A helyszíneken je-
len volt még az adott körzet önkormányzati 
képviselője is. A polgármester és csapata a 
Duna utcai Nyugdíjasházban is látogatást 
tett, ahol minden lakónak egy-egy zsák 
krumplit ajándékozott. 

Voltak, akik már fél órával a meghirdetett 
időpont előtt beálltak a sorba, így kezdés-
kor több helyszínen hosszú sor alakult ki. 
A hideg idő ellenére az emberek türelme-
sen várakoztak, mert a gördülékeny szer-
vezésnek köszönhetően gyorsan haladt az 
osztás. Fiatalok, középkorúak és idősek 
egyaránt eljöttek, akik közül sokan gra-
tuláltak a polgármesternek. A krumpliból 
mindenkinek jutott, senki nem távozott 
üres kézzel. 

A várakozókkal beszélgetve kiderült, 
hogy sok nagycsaládos apuka, anyuka állt 
sorba krumpliért. „Három gyermekünk 
van, így minden segítség jól jön. Tulajdon-

képpen apró segítség, de sok embernek így 
is hatalmas öröm” – mondta a középkorú 
Kovács Attila. 

Többen úgy nyilatkoztak, hogy amikor 
meglátták a hirdetést az újságban, nem 
akartak hinni a szemüknek. B. Angéla 
elmondta, csak egy éve lakik Csepelen, 
előtte Pesterzsébeten élt, ahol soha nem 
volt ilyen lehetőség. „Nemrégen vesz-
tettem el a páromat, ami érzelmileg és 
anyagilag is megviselt. Két felnőtt gyer-
mekem van, akiknek sajnos nincs mun-
kájuk. Megmondom őszintén, amikor az 

újságban olvastam erről a lehetőségről, 
nem is nagyon hittem benne. Gondoltam, 
eljövök, hátha mégsem becsapás. Nagyon 
megörültem, mikor megláttam a zsákokat” 
– mondta Táncos Katalin. 

Egy tinédzser lány nagyon büszkén állt 
anyukája mellett. Mint megtudtuk, azért, 
mert ő olvasott erről az interneten, és rög-
tön szólt az anyukájának, aki megígérte, 
a hétvégén a kedvenc ételét – a rakott 
krumplit – fogja ebből elkészíteni. Beszél-
tünk olyan idős házaspárral is, akik ka-
rácsonykor több mint tizenöt családtagra 
fognak főzni, így a krumpliból biztosan jut 
az ünnepi asztalra is. 

Borbély Lénárd elmondta még, az önkor-
mányzat szeretne hagyományt teremteni, 
és a burgonyaosztást évente megismételni. 
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Lehetőségként tekintünk a fogyatékkal 
élőkre, akik hozzájárulnak a sikereink-
hez – mondta Borbély Lénárd polgár-
mester december 3-án, a fogyatékosok 
világnapja alkalmából a Radnóti Miklós 
Művelődési Házban megrendezett esemé-
nyen, melyre a kerületi autisták, értelmi 
fogyatékosok, vakok és gyengén látók, 

siketek és nagyothallók, mozgássérültek, 
valamint a megváltozott munkaképessé-
gűek kaptak meghívást.

Az eseményen megjelent Nyitrai Imre 
szociálpolitikáért felelős helyettes állam-
titkár, Szekeres Pál, a fogyatékos emberek 
társadalmi integrációjával kapcsolatos fel-
adatok ellátásáért felelős miniszteri biztos,  
dr. Tapolczai Gergely országgyűlési kép-
viselő. A vendégeket Szuhai Erika, a cse-
peli önkormányzat szociális, egészségügyi 
és fogyatékosügyi bizottságának elnöke 
köszöntötte, és adta át Németh Szilárd üd-
vözletét. 

Borbély Lénárd elmondta, akárcsak a kor-
mány, a csepeli önkormányzat is kiemelt 
figyelmet fordít a fogyatékkal élőkre.  
A kerületben a Csepeli Városgazda olyan 
műhelyt is működtet, ahol 48 megválto-
zott munkaképességű ember dolgozik. 
Csepel borát az általuk készített bortartók-
ban adják ajándékba a vendégeknek jeles 
alkalmakkor. „Úgy tekintünk önökre, mint 
olyanokra, akik munkájukkal, tehetségük-
kel hozzájárulnak a sikereinkhez. Ennek 

bizonyítéka az a szép, színvonalas műsor 
is, amelyet a Mészáros Jenő Speciális Ál-
talános Iskola kisdiákjai most bemutattak. 
Mindannyiunk számára pedig a legjobb hír, 
hogy Csepel kiérdemelte a »Fogyatékos-
ságbarát Munkahely« címet” – tette hozzá 
a polgármester.  

Szuhai Erika megemlékezett arról a ha-
gyományról, hogy világszerte december 
3-án ünneplik a fogyatékosok világnapját. 
Külön-külön hosszan lehetne sorolni azo-
kat a csepeli fogyatékkal élő személyeket, 
akik különféle területeken sikereket értek 
el. Zsoldos Irén egy közülük, aki egy súlyos 
autóbaleset miatt kerekesszékbe kénysze-
rült. Egy tehetségkutató versenyen grafika 
kategóriában második lett, egy másik pá-
lyázaton pedig első díjat nyert.

Igazán színvonalas zenés-táncos műsort 
adtak elő a Mészáros Jenő Speciális Álta-
lános Iskola kisdiákjai, akik Tóth Zoltán 
igazgató és László Irén tanár közreműkö-
désével szórakoztatták a közönséget. Ér-
demes megemlíteni róluk, hogy a kerületi 
versenyen kiemelt aranyoklevelet szerez-
tek. Szintén nagy taps fogadta a Nagy Imre 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola autista első osztályos csoportjának 
hat diákjának szavalatát. Felkészítő taná-
ruk Varga Erika volt.

cs. a. 

kiemelt figyelemmel 
fogyatékkal élő társainkra

Fogyatékosságbarát Munkahely elisme-
résben részesült a Csepeli Polgármesteri 
Hivatal. A díjat Borbély Lénárd polgár-
mester vette át a Nemzeti Színházban 
megrendezett gálaesten. 

A Fogyatékosságbarát Munkahely elis-
merést az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma és a Salva Vita Alapítvány hívta 
életre 2010-ben azzal a céllal, hogy az 
álláskereső fogyatékkal élő emberek és 
a foglalkoztatásukra nyitott munkáltatók 
egymásra találását támogassa. A nyertes 
pályázó az elismerés megszerzését köve-
tően két évig jogosulttá válik a Fogyaté-
kosságbarát Munkahely logó használatá-
ra, amely azt közvetíti a társadalom felé, 
hogy a szervezet nyitott a fogyatékkal élő 
munkavállalók foglalkoztatására.

Csepel polgármesteri hivatala négy, 
megváltozott munkaképességű személyt 
foglalkoztat. Nagy hangsúlyt fektet a 
megváltozott munkaképességű emberek 
munkavállalására, és minden eszközzel 
(ingyenes utazás megszervezése, iroda-
helyiség biztosítása, akadálymentesítés) 
támogatja részvételüket a szabadidős 
és kulturális eseményeken. Az önkor-
mányzat több alkalommal adományo-
zott rehabilitációs eszközöket (kádlift, 
járókeret, rollátor), rászorulóknak, il-
letve a Csepeli Mozgássérültek Önálló 
Egyesületének is. A pályázat keretében 
minden szakmai egység vezetője, illetve 
az ügyfélfogadással foglalkozó munka-
vállalók számára érzékenyítő tréninget 
szervezett. A díjat idén huszonkilenc 
szervezet vehette át, nagyvállalat, kö-
zépvállalat, kisvállalat és költségvetési 
intézmény kategóriában. 

lass

Elismerés az önkormányzatnak
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A Baji család kerekes székkel közlekedő 
gyermeke kórházi ágyat kapott novem-
ber 25-én. A tizenéves Bencének nem 
gyógyítható mozgásszervi betegsége mi-
att van szüksége az ágyra – mondta el 
édesanyja. 

A Nagy Imre Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskolában tavaly tanul-
mányait befejező diáknak a speciális fek-
helyet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
adományozta, a hozzávaló új matracot 
a Brand International Kft.-től kapták az 
ÁMK közbenjárásával.   

A Királyerdőn lakó családot otthonában 
a csepeli önkormányzat nevében Borbély 
Lénárd polgármester és Szuhai Erika 
önkormányzati képviselő, a Szociális-, 
Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizott-
ság elnöke látogatta meg. 

A több fővárosi és országos tanulmányi 
versenyen kiváló helyezéseket elért Ben-
cét 2014 decemberében a fogyatékosok 
világnapján, idén júniusban pedig a nyolc 
éven át kitűnő tanulók között köszöntöt-

ték. Középiskolai tanulmányait ősztől az 
Apáczai Csere János Gimnázium termé-
szettudományos tagozatán folytatta. Ki-
emelkedő képességű, a természettudomá-
nyok területén nagyon tehetséges tanuló. 
A család mindent megtesz annak érde-
kében, hogy a fiuk állapota ne romoljon. 
Fürdőszobájukban a kádhoz rendelt eme-
lőszerkezet vásárlásához az önkormányzat 
rendkívüli segéllyel járult hozzá 2014-ben. 

ajándék óvodásoknak

Karácsony közeledtével egy kicsit jobban figyelünk a mellettünk 
élőkre, szívesen lepjük meg egymást apróságokkal, főleg a legki-
sebbeknek, a gyerekeknek ajándékozunk szívesen. Így gondolták 
ezt a Csepeli Piac kofái is, akik példaértékű összefogással 300 
kilogramm gyümölcsöt gyűjtöttek össze és ajánlottak fel csepeli 
óvodások számára. December 8-án a rengeteg gyümölcs, édesség, 
szörp és mogyoró a kerületi önkormányzat munkatársai segítsé-
gével jutott el a Hétszínvirág Tagóvoda, a Bóbita Tagóvoda és  
a Majd Megnövök Baptista Óvoda gyermekeinek.

A kezdeményezés hagyományteremtő céllal indult, és az előzetes 
tervek szerint jövő év tavaszán folytatódik – mondta el Borbély 
Lénárd polgármester. Huszák József piacigazgató elmondása sze-
rint a példaértékű akcióhoz örömmel csatlakoztak a Csepeli Piac 
őstermelői és árusai, és hamar összegyűltek a felajánlások. 

ételosztás
December 21-22-23-án 11 órától 

a Kossuth Lajos utca és a Völgy utca 
sarkán a parkolóban napi ezer adag 
ételt oszt ki a Magyar Ökumenikus 

Segélyszervezet.

December 28-29-30-31-én 
Csepel önkormányzata szervezésében 
a Humán Szolgáltatások Igazgatósága 
munkatársai 1500 adag egy tál meleg 

ételt osztanak a HSZI épületében 
(Táncsics M. utca 69.). 

kórházi ágyat kapott 
a kerekes székes fiú

Békés karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kíván A CSEPELI LMP!
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németh szilárdot a Fidesz 
alelnökévé választották

szabó szabolcs Nem jeleNt meg a közmeghallgatásoN 

nem kellettek az illegális bevándorlók?
Egyetlen kéz sem lendült a magasba 
azon a közmeghallgatáson, ahol Bor-
bély Lénárd polgármester azt kérdezte: 
ki szeretné, hogy Csepelre illegális mig-
ránsokat telepítsenek? Szabó Szabolcs 
csepeli-soroksári országgyűlési képvi-
selő azonban, aki a pártjával 15 ezer 
illegális bevándorlót szeretne betelepí-
teni, nem jelent meg a fórumon. 

A közmeghallgatást Borbély Lénárd pol-
gármesterrel és a csepeli képviselő-testü-
let tagjaival tartották a Királyerdei Műve-
lődési Házban november 27-én. Az ülésen 
Németh Szilárd országgyűlési képviselő, 
az Országgyűlés nemzetbiztonsági bi-
zottságának alelnöke szólalt fel. Szabó 
Szabolcs nem jelent meg, így nem is vett 
részt a vitában. 

Németh Szilárd a beszédében kiemelte:  
a nemzeti konzultáció eredménye alapján 
a magyarok túlnyomó többsége szerint a 
kormánynak meg kell védenie Magyaror-
szágot az illegális bevándorlóktól. Hang-
súlyozta, hogy november végéig 920 ezer 
migráns érkezett a kontinensre, miköz-
ben tavaly csak 47 ezren, korábban pedig 
még kevesebben jöttek. Magyarországon 
390 ezer vándor haladt át október 19-éig, 
vagyis addig, amikor Magyarország meg-
szigorította a határvédelmét műszaki ha-
tárzárral és jogi védelemmel. 

„Az európai országokban tervezett kö-
telező letelepítési kvóta érthetetlen, ab-
szurd, kivitelezhetetlen és elfogadhatatlan.  
A kvótarendszer kötelező bevezetése sérti 
a nemzetek önrendelkezési jogát, mivel el-

fogadása esetén egy ország nem dönthetné 
el, kivel akar együtt élni. A migránsokról 
nem lehet tudni, hogy kicsodák, honnan 
jöttek, mik a céljaik, hányan lehetnek kö-
zöttük terroristák. Németországban a két-
harmadukat képtelenek voltak regisztrálni. 
A párizsi merényletsorozat pedig megmu-
tatta, hogy a bevándorlók között terro-
risták vannak, akik veszélyeztetik a békés 
polgárok életét. A kvótarendszer ráadásul 
ellentmond annak az alapvető uniós érték-
nek, hogy az emberek szabadon mozog-
hatnak és szabadon választhatják meg lak-
helyüket” – húzta alá a nemzetbiztonsági 
bizottság alelnöke.

Németh Szilárd szerint kimondható, hogy 
Európa szervezett megszállása zajlik. 
„Magyarország az egyetlen uniós ország, 

Új alelnököket választott a Fidesz. A párt 
XXVI., tisztújító kongresszusán a kül-
döttek újra bizalmat szavaztak Pelczné 
Gáll Ildikónak, és Gulyás Gergelyt, 
az Országgyűlés törvényalkotásért fe-
lelős alelnökét, Kubatov Gábor párt-
igazgatót valamint Németh Szilárdot, 
a Nemzetbiztonsági Bizottság elnökét a 
párt alelnökeivé választották. 

„A kormány a következő években azon fog 
dolgozni, hogy a saját életében mindenki 
érezhesse az előrelépés lehetőségét” – mond-
ta a Csepeli Hírmondónak Németh Szilárd, 
a Fidesz alelnöke, aki szerint az illegális 
bevándorlással és a kötelező betelepítési 
kvótával veszélybe kerültek az elmúlt öt 
év eredményei: a rezsicsökkentés, a de-
vizahitelek kivezetése, a családi adóked-
vezmények, az egykulcsos jövedelemadó. 
Ahogy fogalmazott, a Fidesz egy olyan 
politikai közösség, amely nemcsak isme-
ri, hanem őszintén ki is mondja a problé-
mákat. „Nem migrációs válság van, hanem 

olyan népvándorlás, amelyben Európa 
szervezett megszállása zajlik. A kötelező 
letelepítési kvóta pedig nem közös európai 
megoldás, hanem a nemzetállamokra eről-
tetett jogtalan, értelmetlen és veszélyes pót-
cselekvés” – fogalmazott. 

Az új kormánypárti alelnök elmondta, a 
Fidesz történelmi felelőssége, hogy meg-
védje Magyarországot. „Ahogy annak 
idején nem volt elég kimondani, hogy mi 
fizetjük Európa legmagasabb rezsijét, hi-
szen a rezsicsökkentést a rengeteg hazai 
és külföldi ellenérdekelttel szemben végig 
is kellett vinnünk, úgy most sem elég ki-
mondani, hogy nem kérünk az illegális 
bevándorlókból” – hangsúlyozta Németh 
Szilárd alelnök. „A Fidesz nemcsak az 
őszinte beszéd, hanem a céltudatos cse-
lekvés pártja is, ezért meg fogják akadá-
lyozni, hogy a brüsszeli bevándorláspárti 
bürokraták a hazai balliberálisokkal kar-
öltve veszélybe sodorják az országot” – 
tett hozzá az alelnök. 
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Kétrendbeli hűtlen kezelés bűn-
tette miatt december 8-án elítélték 
Szenteczky Jánost, a csepeli MSZP 
elnökét és frakcióvezetőjét, a fővárosi 
MSZP alelnökét. A vádlott a bíróság 
ítélete szerint a Csepeli Vagyonkezelő 
(Csevak) Zrt. vezérigazgatójaként kö-
vette el a bűncselekményeket. Egy má-
sik büntetőperben sikkasztás vádjában 
szintén bűnösnek találták K. Máriát,  
a Mátyás Király Iskola korábbi igazga-
tónőjét. Az ítélet ellen mindkét esetben 
fellebbezést jelentettek be. 

Az MSZP-s politikus az ítélet szerint 
hűtlen kezelést követett el akkor, amikor 
hagyta, hogy önkormányzati ingatlano-
kat éveken keresztül bérleti díj és szerző-
dés nélkül – vagyis teljesen ingyenesen 
– adjanak ki. Az ítélet indoklása szerint 
a Csevak vezérigazgatója a csepeli köz-

vagyon megóvásáért volt felelős, mégis 
szemet hunyt a hiányosságok felett, és ez-
zel megkárosította a csepeli adófizetőket.  
az ítélet szerint Szenteczky János külsős 
szakértőt bízott meg olyan munka elvég-
zésével, amelyet az önkormányzat saját 
cége már részben elvégzett, és teljes egé-
szében is el tudott volna végezni. Ezzel 
szintén kárt okozott az adófizetőknek. 
a bíróság megállapította, hogy a vádlott 
folytatólagosan élt vissza a hatalmával, és 
károkat okozott a csepeli közvagyonban. 

Az ítélet szerint Szenteczky Jánosnak a 
bűncselekmények elkövetése miatt 900 
ezer forint pénzbüntetést kell kifizetnie: az 
az összeg meg nem fizetése esetén ezt 300 
nap fogházbüntetésre változtatják. Ezen 
túl a csepeli önkormányzatnak 1 143 420 
forintot, a Csepeli Városgazda Zrt.-nek 
pedig 768 ezer forintot kell fizetnie kár-

pótlásul. Az összes költség meghaladja  
a hárommillió forintot. 

A védőbeszéd során Szenteczky János 
ügyvédje elismerte, hogy nem tapasztal-
tak politikai befolyásolást az ügy tárgya-
lása során. Szenteczky, aki a per során 
nem tett vallomást, az utolsó szó jogán 
csatlakozott ügyvédje kijelentéseihez.

A csepeli önkormányzatnál és az önkor-
mányzati cégeknél tapasztalt bűncselek-
ményekben indult perek közül elsőfokú 
ítélettel zárult K. Mária büntetőügye is. Őt 
december 4-én ítélték pénzbüntetésre sik-
kasztás miatt. Az ítélet szerint az igazgató-
nő az iskolai tornasátrat adta ki törvénytele-
nül. Az így befolyt pénzekből feketekasszát 
hozott létre. A bűncselekményre a csepeli 
kettős gyilkosság után derült fény. 

A fentiek mellett befejezéséhez közeledik 
Takács Krisztián MSZP-s önkormányzati 
képviselő sikkasztás vádjával indult pere, 
a „csepeli lakásmutyi” ügyként elhíresült 
bűncselekményekben pedig a kerület ko-
rábbi, MSZP-s vezetőit fogja 2016 elején 
a bíróság meghallgatni. Szenteczky János 
ebben a perben is vádlottként vesz részt. 

Csepel.hu

amely betartotta az uniós törvényeket, 
ennek ellenére mégis hazánkat támadják 
Brüsszelben. Az európai emberek ugyan-
akkor más véleményen vannak. Egy leg-
utóbbi cseh közvélemény-kutatás szerint 
Európában Orbán Viktor az a politikus, 
aki képes megoldani a bevándorlás által 
okozott felfordulást” – fejtette ki.

A közmeghallgatáson kérdésekre is vá-
laszoltak. Fogarasi László, az Együtt tá-
mogatója azt kifogásolta, hogy a Csepeli 
Hírmondóban szerinte az jelent meg, hogy 
Szabó Szabolcs országgyűlési képviselő 
15 ezer bevándorlót telepítene le Csepelen. 
Ábel Attila alpolgármester válaszában 
emlékeztetett rá, hogy Szabó Szabolcs és 
pártja valóban 15 ezer illegális bevándor-
ló betelepítését javasolták. Mivel Szabó 
a párt egyetlen egyéni képviselője, az is 
nyilvánvaló, hogy kerületünket kiemelten, 
valószínűleg mintaprojektként érintenék 
az általuk javasolt betelepítések. 

Borbély Lénárd polgármester sajnála-
tosnak tartotta, hogy a csepeli-soroksári 

egyéni képviselő nem jelent meg a köz-
meghallgatáson. A polgármester ez után 
megkérdezte, ki szeretné, hogy Csepelre 
illegális bevándorlókat telepítsenek le. A 

fórum egyetlen résztvevője és egyetlen 
önkormányzati képviselő sem tette fel 
erre a kezét. 

Csarnai Attila 

tárgyalás

Hűtlen kezelés miatt 
elítélték szenteczkyt 

Együtt: fogadja el az ország a kötelező betelepítést!

Szigetvári Viktor, az Együtt elnöke december 5-én levélben szólította fel Orbán 
Viktor miniszterelnököt arra, hogy fogadja el az illegálisan érkező muszlim beván-
dorlók Magyarországra telepítését. 

Szabó Szabolcs csepeli-soroksári képviselő pártja szerint hazánknak nem lett vol-
na szabad az Európai Bírósághoz fordulnia a kötelező kvóta ellen, hiszen szerinte 
éppen ez a legmegfelelőbb európai megoldás. A politikus a párt korábbi javasla-
tainak megfelelően ismét 15 ezer illegálisan érkezett muszlim bevándorló letelepí-
tését követelte.

„Tisztelt Miniszterelnök Úr! Térjen jobb belátásra, üljön újra a kvóták alkalmazásáról 
is tárgyaló uniós tárgyalóasztalhoz! Ennek részeként fogadja el hazánk számára az ön-
kéntes menekültkvótát, és alakíttasson ki kapacitást 15 ezer menekült tartós magyar-
országi befogadására, emberséges ellátására, és közülük a később maradni akarók 
hosszú távú integrálására! Javítsa ki korábbi hibáját, csatlakozzon utólag a közös, eu-
rópai erőfeszítések teljes köréhez, hogy szövetségeseinkkel együtt találjunk megoldást 
a menekültválság jelentette kihívásra, és közös hazánk, Magyarország így váljon újra 
gyarapodó és biztonságos országgá.” – fejtette ki levelében Szigetvári Viktor.
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1945 szeptemberében, pontosan het-
ven évvel ezelőtt a szükség hívta élet-
re a Jedlik Ányos Gimnáziumot, mivel  
a világháborúban elpusztult hidak mi-
att a gyerekek nem tudtak a megszokott 
módon bejárni a budapesti gimnáziu-
mokba. Az évfordulóra kétnapos ren-
dezvénysorozattal emlékezett az iskola.

Az emlékezés részeként új évkönyv is 
megjelent a gimnáziumról, melyben töb-
bek között arra is fény derül, hogy számos 
kiemelkedő tanáregyéniség dolgozott az 
iskola falai között. Ilyen például Krassói 
Kornélia tanárnő, aki nagyon sok csepelit 
tanított azokban az évtizedekben, amíg a 
Jedlik tanári karának tagja volt. „Túlzás 
nélkül mondhatom, hogy az életem volt az 
iskola. Igaz a mondás, hogy a várak ereje 
nem a falakban, hanem a védők lelkében 
van. Így van az iskoláknál is, az iskola ere-

je a tanárok és diákok lelkében van. Nagy 
ajándéka volt életemnek, hogy a Jedlik 
Ányos Gimnázium tanára voltam” – em-
lékezik vissza Nelli néni az iskolában töl-
tött éveire. 

Bese Benő igazgató az iskola alapításá-
nak körülményeiről elmondta, hogy a 
gimnáziumot az akkor elérhető legmaga-
sabb színvonalon szerették volna működ-
tetni, ezért Pannonhalmáról hét bencés 
szerzetes-tanár érkezett az iskolába. A 
nyolcvanas években a Jedlik újra felvette 
a kapcsolatot Pannonhalmával, így vált 
lehetségessé, hogy az alapítás időszakáról 
Pintér Ambrus atya, a Pannonhalmi Ben-
cés Gimnázium tanára tartson beszédet az 
ünnepségen. 

Morovik Attila alpolgármester Németh 
Szilárd levelét olvasta fel a közönségnek. 
Az országgyűlési képviselő, aki egyben a 
Jedlik öregdiákja is, nem tudott jelen lenni 
az ünnepségen, de üzenetében biztosította 
támogatásáról a gimnáziumot. 2010 óta az 
önkormányzat rengeteget segít az intéz-
mény fejlődésében: ilyen például a Vermes 
Miklós Terv keretében megvalósult, több 
mint háromszázmillió forintos beruházás, 
mely során megújultak az iskola termé-
szettudományos előadói. „Öröm, hogy itt 
tanulhattam, életre szóló tudást kaptam ta-
náraimtól. Kívánom, hogy hasonló magas 
színvonalon érje meg a gimnázium a követ-
kező hetven évet is” – áll a levélben. 

miss

iskola

Egykori gimnazisták
Kerek évfordulós öregdiákok talál-
kozóját tartották december 4-én a 
Jedlik Ányos Gimnáziumban. A már 
negyedik alkalommal megrendezett 
eseményre az 1955, 1965, 1975, 1985, 
1995 és 2005-ös tanévekben érettsé-
gizett diákokat hívták meg a szerve-
zők, akik között ott volt Morovik Attila 
alpolgármester, aki 1975-ben fejezte 
be gimnáziumi tanulmányait, így ün-
neplőként vett részt a rendezvényen.

Hetvenéves a Jedlik
Diákok az iskoláról
A gimnázium négy diákját (képünkön 
jobbról balra) kértük meg arra, fo-
galmazzák meg, miért jó jedlikesnek 
lenni.
 
Gerencsér Zsófi (10. osztály)
Már hatodik éve járok ide, és emlék-
szem, hogy már az elején úgy éreztem, 
hogy minden rendben lesz. Minden ta-
nárunk igyekszik később is hasznosít-
ható tudást átadni számunkra. 

Ambrus Gyöngy (10. osztály)
Van egy rituálém: ha iskolaidőn kívül 
elhaladok a Jedlik előtt, mindig ala-
posan megnézem, hiszen kiváltságnak 
érzem, hogy ide járhatok. Nagyon ins-
piráló volt számomra az évfordulós ün-
nepség, hiszen láttam, mennyi lehetősé-
ge van egy volt jedlikesnek: különösen 
tetszett Bükkfejes András beszéde, aki 
a Masat, a magyar műholdas projekt 
egyik tagja.

Cseperkáló Dóra (9. osztály)
Jó alapokat kaptam az általános iskola, 
és noha még csak most kezdődött szá-
momra a gimnázium, úgy látom, hogy  
a tanárok segítőkészek, jól tanítanak.

Józsa Roland (9. osztály)
Számomra az ünnepség legérdekesebb 
része Ambrus atya beszéde volt. Amit 
elmondott, abból az derült ki, hogy  
a tanárok nemcsak most, hanem kez-
dettől fogva rengeteg energiát fektetnek 
az oktatásba.

fotó: b
enkő-m
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A Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvós-
zenekar gálakoncertet adott december 
12-én, melynek idén a Budapesti Olasz 
Kultúrintézet adott otthont. A formáció 
kerek évfordulót ünnepel: hetvenedik éve 
működik Csepelen fúvószenekar – ennek 
alkalmából az év végén szokásos gálakon-
cert mellett egy könyvet és egy zenei albu-
mot is kiad a Péntek János vezette zenekar. 

A telt házas koncerten rendkívül széles 
zenei repertoárt mutatottak be a fúvós-
zenekar. Az előadás A sevillai borbély 
nyitányával indult, majd John Williams 
és Leonard Bernstein művein keresztül 
a kortárs irányába haladt, de kiválóan il-
leszkedett a sorba a 2012-es James Bond-
film, a Skyfall Grammy-díjas főcímda-
lának fúvószenekari átirata is. A koncert 

fővédnöke Németh Szilárd országgyűlési 
képviselő, védnöke pedig Borbély Lénárd, 
kerületünk polgármestere volt, de jelen 
volt – többek között – ifjabb Auth Henrik, 
a fúvószenekar közhasznú alapítványának 
elnöke is.

Az előadás kezdete előtt Németh Szilárd 
bemutatta az évforduló alkalmából készült 
könyvet, valamint az idén június 6-án, a 
Nemzeti Színházban elhangzott, Bogányi 
Gergely zongoraművésszel közös előadás-
ról készült albumot. A korongon két olyan 
szám is található, melyek a koncerten nem 
hangzottak el, ám a teljesség kedvéért még-
is felkerültek a lemezre: a Bogányi-zongora 
készítésének helyén, az ipolytölgyesi zon-
gorastúdióban vették fel Frédéric Chopin és 
Liszt Ferenc egy-egy zongoraművét.

A Nemzeti Színházban adott koncert után 
merült fel, hogy a zenekar történetét egy 
kötetben feldolgozva a nagyközönség elé 
kellene tárni. Mintegy három hónap meg- 
feszített munkájával született meg az 
Egy csepeli fúvószenekar története című 
könyv, mely a történeti feldolgozás és 
a rengeteg fotó mellett betekintést ad  
a fúvóshangszerek történetébe is. A könyv 
létrejötte Péntek János gyűjtése mellett 
nagyban köszönhető a csepeli Munkásott-
hon munkatársainak, valamint a csepeli 
önkormányzatnak. A gondosan összeállí-
tott kötetből többek között az is kiderül, 
hogy a világháború utáni magyar törté-
nelem egy szomorú jelenségének köszön-
hető a zenekar létrejötte: Dömötör Lajos, 
a Zeneakadémia fuvola tanszakának egy-
kori tanára értelmiségiként megbízhatat-
lan volt az új rendszer számára, a kiváló 
zenész ezért gyári segédmunkából tartotta 
el magát és családját. A munka mellett ma-
radt ideje arra, hogy zenekart szervezzen, 
így jött létre a mai fúvószenekar elődje.

Az elmúlt években a Csepeli Auth Henrik 
Fesztivál Fúvószenekar egyre ismertebbé 
vált nem csupán a kerületben, de országos 
szinten is. A Bogányi-lemez és az emlék-
könyv is azt jelzi, hogy nagy jövője van 
kerületünk fúvószenekarának.

miss

A főváros napja alkalmából – 1873. no-
vember 17-én egyesült Pest, Buda és 
Óbuda – díjakat adott át Tarlós István 

főpolgármester. A díjazottak között volt 
a csepeli Filip Tamás költő, aki Buda-
pestért Díjat, és Szilágyi Sándor rendőr 
alezredes, a csepeli rendőrkapitányság 
osztályvezetője, aki a Dr. Barna Sándor 
Emlékérem – A Főváros Közbiztonságá-
ért Díjat kapott. A főpolgármester a Buda-
pest egyesítésének 142. évfordulója alkal-
mából tartott ünnepségen a díjazottakat 
méltatva azt mondta, akik ma elismerést 
kapnak, azok tetteikkel, erkölcsi vállalá-
saikkal gazdagabbá teszik a várost.

Az ünnepség után beszélgettünk Filip Tamás 
költővel. „Meglepődtem, ugyanakkor nagy 
megtiszteltetésnek veszem, hogy ilyen ran-
gos díjra felterjesztettek. A költői pályámat a 
nyolcvanas években kezdtem, amikor még 
jogászhallgató voltam, de átjártam a böl-
csészkarra Nemes Nagy Ágnes költő poéti-
kai kurzusaira. Nemes Nagy Ágnes szájából 

jó volt hallani a verskészítés tudományát. 
Verseim kezdetben a Jelenlét antológiában 
jelentek meg, majd 1986 különösen szép esz-
tendő számomra, mert megszületett az első 
lányom és kiadták az első verseskötetemet. 
Idén a válogatott költeményeimet tartalma-
zó könyvem került a könyvesboltok polcaira. 
Közben dolgoztam a Kortárs és a Magyar 
Napló szerkesztőségében is szerkesztőként. 
A versírás a mindennapjaim része; úgy 
mondanám, hogy folyamatosan készenléti 
állapotban vagyok, gyűjtögetem a képeket, 
motívumokat, állapotokat, s aztán versbe 
foglalom őket, mihelyst megértek bennem” – 
mondta Filip Tamás.

Szilágyi Sándor egyéb elfoglaltsága miatt 
fia vette át a díjat, aki szintén rendőrnek 
készül. (Szilágyi Sándorral készült inter-
júnkat a Csepeli Hírmondó október 29-én 
megjelent, 21. számában olvashatták.)

Egy fúvószenekar évtizedei

csepeli díjazottak a főváros napján

Filip Tamás

fotó: b
enkő-m
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városgazda

változik a kerti 
zöldhulladék 
összegyűjtése 
2016. január 1-jétől változás lesz a kerti 
zöldhulladék gyűjtésében: jövő évtől az 
erre a célra gyártott gyűjtőedényben vagy 
biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsák-
ban kell gyűjteni zöldhulladékot, kivéve, 
ha azt komposztáljuk.

Január 1-jétől a lakosok az alábbi lehe-
tőségek közül választhatnak:
• Május 31-éig a korábban megvásárolt 
zöldhulladék gyűjtésére használt polieti-
lén zsákok továbbra is felhasználhatóak 
kommunális többlethulladék tárolására, 
ezeket az FKF munkatársai szükség ese-
tén elszállítják. A megvásárolt zsákok 
árában benne van az elszállítás költsége 
is.
• Amennyiben ez a megoldás az ügyfe-
leknek nem megfelelő, a Fővárosi Közte-
rület-fenntartó Zrt. ezeket a zöldhulladék-
zsákokat visszavásárolja 185 Ft + áfa/db 
áron. Nem szükséges számlával igazolni 
a vásárlást, de fontos szempont, hogy csak 
bontatlan és sértetlen zsákokat tudnak visz-
szavásárolni. A visszavásárlás a lakosság 
részére kizárólag az Ecseri úti ügyfélszol-
gálaton (Budapest IX., Ecseri út 8–12.), va-
lamint a hulladékudvarokban 2016. január 
4-e és március 31-e között történik. 

A gyűjtőedényekről és az új hulladék-
gyűjtő zsákokról bővebb információt ja-
nuárban adunk majd olvasóinknak.  

További információ: www.fkf.hu

Faforgácsból tüzelő 
A gyermekjátékok gyártása során kelet-
kezett hulladékot, faforgácsot a szakem-

berek újrahasznosítják az önkormányzat 
által vásárolt brikettáló gép segítségével, 
melyet egy hónapja helyeztek üzembe, ez 
alatt az idő alatt több mint másfél tonna 
brikettet sikerült préselni. Ez a munka-
végzés folyamatos, mert a műhely folya-
matosan gyártja a játékokat. Ezzel az el-
járással a kerületben több mint nyolcvan 
család fűtési költségei csökkenthetők. 

Meleg otthon nyolcvan családnak
Évek óta hagyomány, hogy a Csepeli Ön-
kormányzat a Csepeli Városgazda Zrt.-vel 
közösen ingyen tűzifával is segíti átvé-
szelni a rászoruló szegényebb családok-
nak a hideg téli hónapokat. November 
26-án kezdődött az ingyen tűzifaosztás, 
és egészen február végéig tart.  A 200 
köbméter vegyes vágott fa körülbelül 
nyolcvan család megsegítésére szolgál, 
a fák keménysége változó, vannak puha 
és kemény fák, melyek a fasorfenntartási 
munkálatok során keletkeztek. 

Családonként 1,5 köbméter fát és 5 
láda brikettet osztanak szét.

Kellemes Karácsonyi ünnepeket,

        és sikerekben gazdag

       boldog új évet kívánunk

Csepel Soroksár

Demokratikus Koalíció Csepel Frakcióiroda         Telefon:

Cím: 1212 Budapest, Zrínyi utca 2/A         (06-1) 226-2518

 

a fővárosban 
egyedülálló 
kezdeményezés csepelen

fotó: pixabay
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Színvonalas produkciókkal ajándékozták 
meg a Királyerdei Művelődési Házba lá-
togatókat a Ki Mit Tud? döntőjének fellé-
pői december 4-én. A versenyzők között 
volt kisiskolás és nyugdíjas korú is, volt, 
aki egyedül állt színpadra, de együttesek 
is szerepeltek a programban. A több mint 
kétórás rendezvényen, melyet a csepeli 

önkormányzat támogatott és a Csepeli Vá-
roskép Kft. szervezett, mindenki nagysze-
rűen érezte magát. 

Az október végén lezajlott elődöntőn to-
vábbjutottak ismét jó hangulatot vará-
zsoltak a terembe. A közönség hallhatott 
magyar népdalokat, ír és skót népzenét, ma-
gyar és külföldi slágereket, Juhász Gyula, 
Szép Ernő versét, együtt tapsolhatott a kü-
lönleges, „füttyös szám” előadójának, vagy 
éppen egy kilencéves kislány improvizáci-
ójának. A tisztelt publikum azonban nem 
csak tapssal jutalmazhatta a fellépőket:  
a közönségdíjról a nézők dönthettek.

Nem volt könnyű helyzetben a zsűri a 
kerületi tehetségek értékelésénél, mivel 
a különböző kategóriák versenyszámait 
nem volt könnyű összehasonlítani. Végül 
megszületett a döntés, ám még az értéke-
lés előtt – versenyen kívül – a Bartos test-
vérek léptek színpadra egy énekszámmal.

A döntőről egy fellépő sem távozott üres 
kézzel. Aki most nem ért el helyezést, 
könyvutalványt és emléklapot kapott. S 
mivel valóban nagyon nehéz volt a döntés, 
hiszen sok jó produkció hangzott el, a zsű-
ri végül megosztott első, második és har-
madik helyezés mellett döntött.

civil élEt

tehetségek a kerületi 
ki Mit tud? döntőjében

„Boldog vagyok, 
ha táncolok”
Magyar Boglárka a Kazinczy Ferenc 
Általános Iskolában tanul. 
„Szüleim is táncolnak, nem idegen 
számomra ez a műfaj. Háromévesen 
kezdtem klasszikus balettel, majd jazz- 
balettel folytattam a tánctanulást.  
A Csepp Jazz Dance csapatban is tán-
colok, szívem-lelkem benne van minden 
előadásban. Nagyon sokat gyakorolok, 
otthon is rendszeresen bemutatót tar-
tok a szüleimnek. Mindig boldog va-
gyok, ha táncolok.

Könyvjutalmat kapott:
Bartos testvérek, Csepeli Mosolygó 
Dalkör Kamara Kórusa, Zelenák 
Jennifer (vers), Nagy János (fütty), 
Kontur zenekar
                       
Harmadik helyezést értek el:
Csapó Máté (vers), Magyar Boglárka 
(mozgás-improvizáció)

Másodikak lettek:
Lakatos Klaudia és Sándor Elemér 
(ének gitárkísérettel), Island zenekar
 
Első díjat kaptak:
Geier Ildikó (ének), Csorba Sándor 
(ének), Kovács Eszter (vers). 

Közönségdíjas:
Magyar Boglárka

„Színésznő szeretnék lenni”
A versmondásáért első helyet kapott 
Kovács Esztertől megkérdeztük, mi-
lyen pályára készül, és miért jelentke-
zett a versenyre.
„Jó, ha az ember időnként megmé-
retteti önmagát, kellenek a kihívások.  
A Vörösmarty Mihály Gimnáziumban 
drámatagozaton tanulok, színésznő 
szeretnék lenni. A Gór Nagy Mária 
Színitanodába több mint tíz éve járok. 
Kifejezetten élvezem, amikor a szín-
padon állok a reflektorfényben, és ér-
zem a nézők figyelmét. Egyik kedvenc 
műfajom a komédia.” 

A Csepeli Mosolygó Dalkör Kamarakórusa első fellépőként jó hangulatot teremtett
fotó: benkő-molnár Fanni
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Mesebeli 
alkotások
Mesék szárnyain című kiállítással mutat-
koztak be Szerémi Lotti, a Nagy Imre Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola pedagógusának tanítványai az Erdei 
Éva Galériában december 6-án.  
A gyerekekhez aznap a Miku-
lás is ellátogatott. 

A tárlatot Kerepesi Ágnes, a 
Nagy Imre Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti 
Iskola intézményvezetője 
nyitotta meg. „A kiállítás 
a csodát közvetíti. A képek 
mind-mind azt mutatják, 
hogy a gyerekek hogyan 
látják, és hogyan élik át 
a mindennapi csodát, a 
mindennapi varázsla-
tot. A gyönyörű képek, 
a színek, a formák, az 

anyagok, a technikák a gyerekek szemén és 
világán keresztül vezetnek el bennünket a 
mesék és a varázslatok világába”– mondta 
Kerepesi Ágnes.

A tanulók felkészítő tanára, Szerémi 
Lotti is szólt a megjelent vendégekhez. 
Ahogy beszédében fogalmazott: jó len-
ne, ha ezt a gyermeki tisztaságot felnőtt-
korunkban is megőriznénk.  

A kiállítás 2016. január köze-
péig tekinthető meg.

köszönet a segítőknek
Idős olvasónk telefonált a szerkesztő-
ségbe, hogy köszönetet mondjon azok-
nak az ismeretleneknek, akik segítettek 
neki egy novemberi, késő délutánon.  
A 82 éves Ködmön Lászlóné a HÉV-vel 
utazott Csepelre, mikor a szerelvény mű-
szaki probléma miatt megállt a nyílt pá-
lyán. Az utasok leszálltak és gyalogosan 
mentek tovább. „Képtelen voltam egyedül 
leszállni, nagyon fáj a térdem, magasak 
a lépcsők. Két fiatalember emelt le a sze-
relvényről. Sötét volt, a köveken botorkál-
tam, amikor két ismeretlen hölgy belém 
karolt és segíttek eljutni egészen az Ady 
Endre útig. Nem tudom a segítőim nevét, 
de szeretnék nekik köszönetet mondani, 
mert nélkülük nem tudom, mihez kezdtem 
volna” – meséli az idős hölgy.  

Csepelről és Soroksárról is ér-
kezetek vendégek Pánti Imre 
festőművész Remény című 
kiállításának megnyitójára, a 
Nagy Imre ÁMK Galériájába. 
A hetvenéves művész munkás-
sága elismeréséül három évvel 
ezelőtt „Budapestért” díjban 
részesült. 

A jubileumi tárlat védnöke, 
Borbély Lénárd polgármester 
üdvözletét, és fővédnökének, 
Németh Szilárd országgyűlési 
képviselőnek köszöntő levelét 
Bondor Varga Ildikó mb. in-
tézményegység-vezető tolmá-
csolta. Ahogy a képviselő le-
velében fogalmazott: az alkotó 
festményeiben és egész művé-
szetében ott van a hit, remény 
és szeretet hármasa.

„A képek közvetítik a mű-
vész merengő, múltba tekin-
tő, elemző és egyben összegző 

szemléletét, a világról alkotott 
szemérmes, de karakteres lá-
tásmódját” – mondta megnyi-
tójában Németh Márta képző-
művész, pedagógus.

A kiállítás 2016. január 23-áig 
tekinthető meg, hétköznapo-
kon 9-től 19 óráig, szombaton 
9 és 13 óra között a Simon Bo-
livár sétányon (tel.: 420-7874).

Hit, remény, szeretet 
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civil élEt

Elhunyt 
Miss József
Hosszú, méltósággal vi-
selt betegség után elhunyt 
a Csepel Örökség-díjjal 
kitüntetett Miss József, 
csepeli tanár, volt önkor-
mányzati képviselő.

Miss József már kisgyer-
mekkora óta Csepelen élt, 
élete során végig a kerüle-
tért dolgozott. Fiatal éveit a 
Csepel Művek szakmunká-
saként töltötte, majd 1956-
ban okleveles középiskolai 
tanári diplomát szerzett az 
ELTE Bölcsésztudományi 
Karán. Egyetemi hallgató-

ként részt vett az 1956-os 
forradalom eseményeiben, 
október 23-án jelen volt a 
Magyar Rádió ostrománál 
is. Ez az élmény kihatott 
tanári pályájára is, hiszen 
mindvégig ’56 szellemében 
tanította diákjait. Tanítvá-
nyaival bejárta kerületünk 
nevezetességeit a Csepel 
Művektől egészen a szi-
geten fellelhető természeti 
kincsekig. Hatalmas hely-
történeti anyagot dolgozott 
fel, melynek egyik eredmé-
nye A Budapest-csepeli Re-
formátus Egyház története 
című könyvben jelent meg. 

Önkormányzati képvise-
lőként jelentős szerepet 

játszott a kerület kulturá-
lis és társadalmi életében, 
ünnepségek, rendezvé-
nyek megszervezésében.

Miss Józsefet az önkor-
mányzat saját halottjának 
tekinti. Búcsúztatása de-
cember 4-én volt. 

Karácsony felé
Karácsony felé Juhász Gyula kedves 
sorai jutnak eszünkbe:

„Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben…”

Ez az igézet sugallta a Csepeli Lelké-
szi Kör vezetőinek – római és görög- 
katolikusnak, reformátusnak és evan-
gélikusnak, baptistának és zsidónak – 
hogy az ünnep közeledtével ebédet ad-
janak a rászorulóknak. A Rákóczi Kert 
művelődési házát kaptuk meg minden 
évben erre a célra. Ahogy a pásztorok 
ajándékot vittek Betlehembe, úgy jöttek 
a gyülekezetek segítői. A szép kis kul-
túrházban ki díszített, ki felszolgált, ki 
apró meglepetéseket hozott.

És a meghívások? Másik költőnk sza-
vával: „lélektől lélekig.” Végigjárva 
Csepel minden zugát, felkutatva a rá-
szorulókat, a hajléktalanokat. Kétszáz-
kétszáz ember érezhette pár órára, hogy 
itt embernek tekintik.

És az idén? Idén másként lesz. Évek óta 
a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgá-
lat sikeresen, hatékonyan osztja az ebé-
deket Csepelen. Ezért a Lelkészi Kör 
most hozzájuk szegődik. Nekik adjuk át 
a gyülekezetek pénzadományát – ebéd-
osztásra. És közben nem felejtjük:

„…A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendü-
letlen, S ne csak így decemberben.”

Kispál György, Csepeli Lelkészi Kör

Ünnepi 
alkalmak
Béke téri Jézus szíve-templom
december 24-e, 
15.00: Pásztorjáték gyerekeknek
23.15: Pásztorjáték felnőtteknek
24.00: éjféli mise

december 25-e, mise: 7, 9, 11, 18 óra

december 26-a, mise: 7, 9, 11, 18 óra

december 27-e, mise: 7, 9, 11, 18 óra

a betlehemi békeláng a szentmisék után 
a templomból elvihető!

Evangélikus templom 
december 24-e, 14.00
december 25-e, 10.30 
december 26-a, 10.30
december 31-e, 18.00
január 1-je, 10.30
január 6-a, 10.30

csepel központi református templom
december 15-e, 17.30:    
a kék kereszt-csoport karácsonya a gyülekezeti 
teremben (kiss j. alt. u. 48., emelet)

december 21-22-23-a, 18.00:    
Úrvacsorai előkészítők a gyülekezeti teremben 

december 24-e, 14.00:     
gyülekezeti karácsony a templomban   
(táncsics m. u.–károli g. u. sarok) 

december 25-e és 26-a, 10.00:   
ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással 

csepel-királyerdői 
református Egyházközség
december 24-e, szenteste, 15.00:   
karácsonyi műsor

december 25-e, karácsony első napja, 10.00:  
ünnepi istentisztelet és úrvacsoraosztás

december 26-a, karácsony második napja: 10.00: 
ünnepi istentisztelet

december 31-e, óév, 15.00: óévi hálaadó

január 1-je, újév, 10.00: újévi áldáskérő

Baptista gyülekezet 
december 20-a, 
9.15: imaóra
10.00: Istentisztelet
16.00: nyugdíjasok karácsonya

december 25-e, karácsony első napja
9.15: imaóra
10.00: Istentisztelet
17.00: Istentisztelet – gyermekek karácsonya

december 27-e, 9.15: imaóra
10.00: Istentisztelet
(délután nincs Istentisztelet)

december 31-e, óév napja
18.00: Istentisztelet

január 1-je, újév napja
10.00: Istentisztelet

január 3-a, 9.15 óra: imaóra
10.00: Istentisztelet
17.00: Istentiszteletfotó: pixabay

fotó: tóth beáta

Csepeli Hírmondó 15
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Ünnepi 
nyitva-
tartások, 
ügyeletek
A téli szünet december 21-étől  
december 31-éig tart, de összesen  
tizennégy napig nem kell iskolába 
menni. Az utolsó tanítási nap decem-
ber 18-a, péntek, a szünet utáni első 
tanítási nap 2016. január 4-e, hétfő.

csepeli Piac
2015. december 19-e, szombat: 
6-tól 16 óráig

2015. december 20-a, aranyvasárnap: 
7-től 16 óráig

2015. december 23-a, szerda: 
7-től 17 óráig

2015. december 24-e, csütörtök: 
7-től 13 óráig

2015. december 25-e, péntek: zárva

2015. december 26-a, szombat: zárva 

2015. december 30-a, szerda: 
7-től 17 óráig

2015. december 31-e, csütörtök: 
7-től 13 óráig 

2016. január 1-je, péntek: zárva

2016. január 2-a, szombat: 
6-tól 14 óráig

egyéb napokon a nyitvatartás 
változatlan

csepeli Fürdő
Tájékoztatjuk önöket, hogy 2015. 
december 1-jétől a strand nyitva- 
tartási ideje módosult.

a fürdő mindennap 6-tól 18 óráig 
várja a vendégeket. 

záróra rendje – medencék és meden-
cetér zárása: 17.30 óra

Pénztár: minden nap 6-tól 17 óráig.

 

A Csepeli Fürdő ünnepi nyitvatartása:

2015. december 24–26.: zárva

2015. december 27–30.: 7-től 18 óráig

2015. december 31-e és   
2016. január 1-je: zárva        

2016. január 2-án nyitás 6.00 órakor

csepeli városgazda 
közhasznú nonprofit zrt. 
Tájékoztatjuk önöket, hogy 2015. 
december 21-én, 22-én és 23-án  
az ügyfélfogadás előzetes telefonos 
megbeszélés alapján történik 8 és 15 
óra között. 

2015. december 24-étől 2016. január 
4-éig katasztrófavédelmi feladatok 
ellátására, rendkívüli események 
kezelésére telefonos ügyfélszolgálat 
működik: 
zöldfenntartás: 06-30/641-7610

lakás vagy műszaki probléma:  
06-30/641-7653

Útfenntartás vagy beruházás:  
06-30/641-7672

Intézményműködtetés:   
06-30/563-5157 

Vezető: 06-30/632-2313

Egyéb fontos, nem a zrt.-hez  
kapcsolódó telefonszámok, ahol 
hibabejelentést lehet tenni:  
Fővárosi csatornázási művek zrt.      
06-80/455-1600, 06-80/455-000

Fővárosi Vízművek zrt.:  
csőtörés, vízszivárgás       
06-40/247-247

Fővárosi gázművek zrt.:       
06-40/474-474,   
gázszivárgás: 06-40/477-1333

elmű-hibabejelentés:  
06-40/38-39-40

Városkút kft.:   
csapadékvíz szállítás:       
06-1/420-4527

Főtáv zrt. (távhőszolgáltatás)  
06-40/200-108

XXI. ker. tűzoltó-parancsnokság      
06-1/277-7917

XXI. ker. rendőrkapitányság      
06-1/427-4600

Fővárosi közterület-felügyelet  
csepeli kirendeltség:06-1/276-1633

csepeli bűnmegelőzési Iroda:      
06-1/427-0285

áNtsz: 06-1/276-8101

FkF zrt. zöldszám: 06-80/204-386

a tóth ilona Egészségügyi 
szolgálat 2015. év végi  
munkarendje:
2015. december 24-e, csütörtök: 
munkaszüneti nap 

2015. december 25-e, péntek:  
ünnepnap 

2015. december 26-a, szombat:  
ünnepnap 

2015. december 27-e, vasárnap:  
munkaszüneti nap 

2015. december 28-a, hétfő:   
munkanap 

2015. december 29-e, kedd:   
munkanap

2015. december 30-a, szerda:  
munkanap                  

2015. december 31-e, csütörtök:  
munkanap (a szakorvosi rendelő  
16 óráig tart nyitva)

2016. január 1-je, péntek: ünnepnap

2016. január 2-a, szombat:   
munkaszüneti nap

2016. január 3-a, vasárnap:   
munkaszüneti nap

a felnőtt 24 órás orvosi ügyelet  
minden nap folyamatosan,   
nonstop üzemel. 

a gyermekorvosi ügyelet éjszaka 
(20-tól 8 óráig), valamint hétvégén 
és a munkaszüneti, ill. ünnepnapokon 
fogadja a betegeket.

Felnőtt és gyermekorvosi ügyelet: 
1212 budapest, görgey artúr tér 8. 
tel.: 427-5120

Kijáró gyermekorvosi ügyelet  
(éjszakai, hétvégi, ünnepnapi)  
tel.:  783-1037 

az év végi szabadságolások   
és az ebből adódó esetleges műszak-
cserék miatt kérjük betegeinket, 
hogy a szakorvosi rendelő egyes 
szakrendeléseinek felkeresése előtt 
telefonon szíveskedjenek tájékozódni 
az aktuális rendelési időpontokról! 
telefonközpont: 427-5100;   
betegirányító: 427-5307.

Budapest Főváros   
kormányhivatala   
ügyfélszolgálati rendje
2015. december 22-én és 29-én ked-
den az okmányirodák és kormány-
ablakok általános keddi nyitva tartás 
szerint nyitnak ki, azonban 16 órakor 
bezárnak. az okmányirodai kirendelt-
ségek zárva tartanak.

2015. december 23-án, szerdán és 
december 31-én, csütörtökön az ok-
mányirodák és kormányablakok 8-tól 
12 óráig tartó nyitvatartás szerint 
fogadják az ügyfeleket. az okmány-
irodai kirendeltségek zárva tartanak.

2015. december 28-án, hétfőn az 
okmányirodák és kormányablakok 
általános hétfői nyitva tartás szerint 
fogadják az ügyfeleket. az okmány-
irodai kirendeltségek zárva tartanak.

2015. december 30-án, szerdán az 
okmányirodák és kormányablakok 
általános szerdai nyitva tartás szerint 
nyitnak ki, azonban 17 órakor bezár-
nak. az okmányirodai kirendeltségek 
zárva tartanak.

2015. december 24-én, csütörtökön, 
2015. december 25-én, pénteken,  
valamint 2016. január 1-én, pénteken 
az ügyfélszolgálatokon a munka- 
végzés és az ügyfélfogadás szünetel.

Áldott karácsonyt
és sorsfordító új esztendőt!

C S E P E L I  S Z E R V E Z ET E

Fotók a vásznon
Megnyílt a Csepeli Munkásott-
hon Stemmer Ferenc Fotóklub-
jának Fotók a vásznon című 
kiállítása. Az ünnepélyes meg-

nyitón Ábel Attila alpolgár-
mester köszöntötte a megjelent 
művészeket és érdeklődőket. 
A tárlat 2016. január 6-áig 
tekinthető meg, munkanapo-
kon 8 és 20 óra között.

karácsony18 Csepeli Hírmondó



„Harang 
csendül, 
ének 
zendül”  
Talán nincs is olyan magyar költő, de minden 
bizonnyal más országokban sem akad olyan 
poéta vagy regényíró, akit nem ihletett meg 
karácsony ünnepe. A karácsony a megvál-
tás reményének és az élet megszépülésének 
a jelképe. Ha ezer gond és fájdalom is nyo-
maszt, a karácsony békére int és vigaszként 
szolgál az embereknek. Nem lehetséges 
ugyanis, hogy csupán bajok létezzenek, és 
ne volna ellensúly, amely elsimítja a bánatot.  
Karácsony ígérete arról szól, hogy meg-
született a Megváltó, aki képes eltörölni  
az összes rosszat. Temérdek a kín, de bősé-
gesebb a szeretet. Az ünnep az élet szépsé-
gével vigasztal, miként az öröm és szelídség 
hatalmasabb lesz a bánatnál és erőszaknál.  

A költők, legyenek hívők vagy nem hívők, 
magasztos napként említik a karácsonyt, 
amikor csoda történik, mert csodák nélkül 
nem lehetséges élni. Csodavárással telik 
minden nap, s amikor szembesülünk a pil-
lanattal, szinte nem hiszünk a szemünknek. 

József Attila Betlehemi királyok című 
versében gyermeki bámulattal néz az 
égre, és így szól: 

Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta – biztos
itt lakik a Jézus Krisztus.
Menyhárt király a nevem.
Segíts, édes Istenem!

Ady Endre pedig így ír a Harang  
csendül… című versében: 

Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének 
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lélek.
Minden ember 
Szeretettel 
Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumban 
A Messiás 
Boldogságot szokott hozni.
A templomba 
Hosszú sorba' 
Indulnak el ifjak, vének, 
Az én kedves kis falumban 
Hálát adnak 
A magasság Istenének.

Kosztolányi Dezső Karácsony című 
verse igazi, meghitt ünnepet idéz:

Ezüst esőben száll le a karácsony, 
a kályha zúg, a hóesés sűrű; 
a lámpafény aranylik a kalácson, 
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.
Kik messze voltak, most mind összejönnek 
a percet édes szóval ütni el, 
amíg a tél a megfagyott mezőket 
karcolja éles, kék jégkörmivel.

Luca-napi 
néptáncgála 
Királyerdőben
Advent harmadik vásárnapjának dél-
előttjén zsúfolásig megtelt a Király-
erdei Művelődési Ház. Itt rendezték 
meg a Csepp-Csepel és Kis-Csepel 
táncegyüttesek Luca-napi Angyalváró 
Néptáncgáláját.  A csepeli önkormány-
zat által támogatott eseményen a né-
zőket Tóth Endre, a Nagy Imre ÁMK in-
tézményvezetője köszöntötte. A nagy 
sikerű program táncházzal zárult, a tán-
cosokat a Gázsa zenekar kísérte.

Betlehemes  
játékok 
Advent időszakában igazi karácsony-
váró hangulatot varázsoltak a Rad-
nóti Miklós Művelődési Ház színpa-
dára a csepeli óvodások és iskolások.  
Idén negyedik alkalommal rendezték 
meg a Szabad-e bejönni betlehemesek-
nek? című programot, amelyen a Gróf 
Széchenyi István Általános és Két Tan-
nyelvű Iskola 3. d osztálya, a Gyer-
meksziget Óvoda nagycsoportosai, a 
Karácsony Sándor Általános Iskola 4. 
c osztálya, valamint a Csodakút Óvoda 
Katica és Mókus csoportjai szerepeltek.

karácsony

Minden kedves olvasónknak békés, boldog karácsonyt kívánunk!

fotó: pixabay
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Mikulás Kupa 
óvodásoknak
Huszonhatodik alkalommal rendezték 
meg a csepeli óvodásoknak a Mikulás 
Kupa ügyességi vetélkedőt a Nagy Imre 
ÁMK tornacsarnokában december 2-án.  
A népes létszámú gyereksereghez a Miku-
lás is ellátogatott, mindenki ajándékcso-
magot kapott a részvételért.

Hatalmas tapssal üdvözölték egymást a 
Csepel összes óvodájából felsorakozó csa-
patok és az őket segítő óvodapedagógu-
sok. Az esemény lebonyolításáért felelős 
főszervező Jenei János, a testnevelés mun-
kaközösség vezetője munkáját kerületi 
testnevelő tanárok és a Jedlik Ányos Gim-
názium tanulói segítették. A szurkolók 
táborát szülők és testvérek is növelték, ki 
hajrázva, ki fütyölve drukkolt a kicsiknek.

Az önkormányzat által támogatott játé-
kos versenyt Hierholczné Faragó Tünde,  
a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 

intézményvezetője nyitotta meg. A gye-
rekeket a Mikulás Kupának helyszínt 
biztosító tornacsarnok házigazdája, Tóth 
Endre intézményvezető buzdította sport-
szerű versengésre.

A hatfős csapatok először virgácsos vál-
tójátékban mérkőztek, amelyet a miku-
lássapka- és a szaloncukor-váltóverseny 
követett. A fenyőfadíszítésnél az ovisok 
a szlalomfutás után igyekeztek felakaszt-
gatni a díszeket. Az utolsó versenyszám-
ban a télapózsákokat kellett szaloncukor-
ral megtölteni. 

A sportszerű versengésért mindenki Mi-
kulás-csomagot kapott ajándékba, több 
mint 280 darabot osztottak szét a szerve-
zők a verseny lebonyolításban részt ve-
vőknek is.

Berkesné Urfi Beatrix
„A kézügyességem nem a legjobb, így rend-
szerint inkább megvásárolom az ajándékot. 
Emlékszem gyerekkoromban még rajzoltam 
a szüleimnek, sikerült mindig meglepnem vele 
őket. Természetesen a személyes kötődésű 
tárgyaknak jobban örülök, megőrzöm azokat. 
A fiamnak azért besegítek, ha a nagymamá-
nak szeretne valamit barkácsolni.”

Baski János
„Általában a megvásárolt ajándékokat cso-
magoljuk be a feleségemmel az unokáknak. 
Nagyon örülünk, ha rajzolnak nekünk az ün-
nepekre és azt teszik a fenyőfa alá. Mindig 
megőrizzük azokat. Nekünk ilyenkor az a lé-
nyeg, hogy együtt legyünk a családdal.”

Csuka Noémi 
„Régebben csináltam személyes ajándékot, 
de manapság már nem jellemző. Ha még-
is kedvet kapok, akkor általában használa-
ti tárgyat, házi készítésű szappant készítek. 
Pár évvel ezelőtt a nagymamámnak adtam 
illatszeres krémet. Nekem az ajándékozásnál  
a szándék számít, nem az ára. A karácsonyt 
most külföldön töltöm, de általában szűk 
családi körben ünneplem.”

Pipsics Melina
„Amióta az eszemet tudom, mindig saját kézzel 
gyártom az ajándékokat. Az évek során elég 
sokat készítettem már, például dekorgumiból 
babákat, tárolókat. Szerencsére értékelik  
a gyerekek, de azért vásárolok is.”

Dobogósok
1. helyezett: Csodakút óvoda
2. helyezett: Kádár Kata óvoda 
3. helyezett: Hétszínvirág óvoda 

karácsony

Karácsonyi ajándékok: 
ön megvásárolja vagy elkészíti? 

Vannak, akiknek a saját kezűleg készített ajándékok hozzátartoznak az ünnepi készülődéshez, ám sokan inkább megveszik  
a fa alá való meglepetéseket. Pedig egy otthon sütött mézeskalács, egy szépen becsomagolt házi lekvár, egy saját kezűleg kötött 
sál, vagy éppen egy fényképalbum, ami az elmúlt év fontos pillanatait örökíti meg, sokkal szebb és személyesebb ajándék lehet 
a boltban vásároltnál. A kerületi lakosokat kérdeztük: ők vásárolják vagy maguk készítik a karácsonyi meglepetéseket? 

fotó: tóth b
eáta

fotó: b
enkő-m

olnár Fanni
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Közeleg az év vége. Egymást 
követik az ünnepek, karácsony, 
szilveszter, újév. Nagy kihí-
vást jelent egészségeseknek 
és emésztőszervi betegségben 
szenvedőnek egyaránt, ha a 
hagyományoknak megfelelően 
akarunk étkezni, hiszen a ma-
gyaros ételek többsége kalória-
dús. Ahhoz, hogy elkerüljük  
vagy mérsékeljük a súlygya-
rapodást, ügyelni kell a bevitt 
kalóriákra, az étel összetételé-
re, az étkezések időpontjára.

kalóriaszámláló
A sok kicsi sokra megy elve  
alapján érdemes legalább ma-
gunkban számolgatni, mennyi  
kalóriát eszünk meg egy nap. 
Az asztalon sorakozó sütemé-
nyek még akkor is „veszélye-
sek”, ha csak egy-egy darabot 
kapunk be belőlük. Az ügyes 
kezű anyukák, nagymamák pe-
dig igyekeznek kedvébe járni  
a családnak: bejgli, édes és sós 
aprósütemények, torták csábí-
tanak otthon és vendégségben 
egyaránt. És mindenütt helyt 
kell állni! Bizony az ünnepek 
végére a mérleg 2-5 kilóval is 
többet mutathat, s ezt a túlsúlyt 
utána nehéz leadni. Egyetlen 
megoldás a mérsékletesség. 
Persze a „ fakanalat fogók” és  
a „gyúródeszka királynői” is 
segíthetnek ebben. Az ünnepi 
menüsor összeállításakor kerül-
jük a sok zsiradékot, helyezzük 
előtérbe a halból készült étele-
ket, pulykát, baromfit (bőr nél-
kül) nyulat, vadhúst. Magyar-
országon egy főre évente 3,5 
kg hal fogyasztása jut, míg az 
uniós átlag ennek nyolcszorosa. 

Az sem mindegy, milyen hal-
ból és milyen ételt készítünk.  
A rántott ponty helyett próbál-
kozzunk folyami, tengeri ha-
lakkal. Az ételeket zsiradéksze-
gényen készítsük el, pároljuk, 
grillezzük, fóliában süssük.

Ha diétázni kell
Nehezebb a dolga azoknak, 
akiknek betegségük miatt kell 
diétát tartaniuk. Ezekben az ese-
tekben nem lehet felfüggeszteni 
a diétát. Epekővel élőknél puf-
fadás, rossz közérzet, súlyosabb 
esetben epehólyag-gyulladás, 
epeút-elzáródás és hasnyálmi-
rigy-gyulladás lehet a követ-
kezmény. Laktózintoleranciával 
élőknél diétahiba esetén se-
gíthet az enzimpótlás (rágó-
tabletta vagy csepp formában 
alkalmazható, vényre írható). 
Az ünnepi szakácsok pedig az 
étel, a sütemény készítésekor 
használhatnak laktózmentes 
tejterméket. Ezt a laktózt jól 
tolerálók is fogyaszthatják. Ér-
demes azonban figyelni arra, 
hogy a lakózmentes tej édesebb, 
ezért kevesebb édesítőszert 
használjunk.  És ha a kalóriákra 
is ügyelni szeretnénk, használ-
hatunk növényi édesítőszert is 
(xilit) 40 százalékkal kevesebb 
a kalóriatartalma, mint a cukor-
nak. Arra érzékenyeknél vagy 
nagy mennyiségben használva 
hasmenést okozhat.  

Cukorbetegség esetén sem en-
gedhetjük el magunkat, a fel-
boruló egyensúlynak követ-
kezményei vannak. Ebben az 
esetben számoljunk, tervezzük 
meg előre a napi étkezést, ha 
valamit nagyon szeretnénk el-
fogyasztani, vegyük ki a menü-
sorból a kevésbé vágyott ételt.

Fűszerek, italok
Nem tartalmaz kalóriát a fű-
szer, és élvezetessé teszi a ételt. 
Kifejezetten ajánlott antioxi-

dáns tartalma miatt a petrezse-
lyem, de használható a bazsali-
kom, babér, oregánó, zellerzöld 
is. Vigyázzunk azonban a pi-
rospaprikával, hasnyálmirigy- 
izgató hatással bír.

Folyadéknak szénsavmentes 
ásványvizet ajánlunk, vagy vi-
zet, illetve cukor nélküli gyü-
mölcsteát. Az üdítőitalok nagy 
mennyiségben tartalmaznak 
cukrot, kerüljük tehát!

Nemcsak enni szoktunk az 
ünnepek alatt, de alkoholt is 
fogyasztunk. Általában nem 
gondolunk rá, hogy annak is 
van kalóriatartalma, nem is ke-
vés. Mértéktelen fogyasztása 
pedig számos veszélyt jelent, 
többek között hasnyálmirigy- 
gyulladást okozhat.

és ha mégis 
megtörtént a baj
Ha panaszaink vannak, ke-
ressük fel a 24 órás ügyeleti 
szolgálatot. Orvosaink meg-
vizsgálják, tanácsot adnak, 
döntenek a további teendőkről. 
Ha csak felszalad néhány kiló?  
Rajta, kezdődhet a fogyókúra 
és a mozgás! 

Dr. Illés Krisztina

tótH ilona Egészségügyi szolgálat

Ünnepi menü: mire figyeljünk?

Változnak  
a rendelési idők
Felhívjuk olvasóink figyel-
mét, hogy 2016 januárjától 
változások lesznek a rende-
lési időkben. Erről követke-
ző számunkban adunk pon-
tos tájékoztatást. 

Gondoskodjunk arról, 
hogy a bevitt kalóriát 
elégesse szervezetünk, 
vagyis mozogjunk  
többet! 
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Biztos lábakon 
áll a csepel 
Utánpótlás sE
Szülői értekezletet tartott a Csepel Után-
pótlás Sportegyesület. Az egyesület ve-
zetősége Borbély Lénárd polgármesterrel 
együtt értékelte az első toborzás meghir-
detése óta eltelt négy hónapot, majd meg-
hallgatta a szülők észrevételeit, javaslatait. 

„Négy hónap alatt Csepel egyik legna-
gyobb utánpótlás-egyesülete lettünk, ami-
vel a legvérmesebb reményeinket is túlszár-
nyaltuk, hiszen induláskor csak 40-60 fővel 
számoltunk, de már 131 gyermek tagja az 
egyesületünknek” – kezdte a fórumot Jenei 
János, az egyesület elnöke, aki hozzátette: 
az egyesület jövője az önkormányzat által 
hosszú távon biztosítva van. 

Borbély Lénárd először az egyesület lét-
rehozásának céljairól beszélt. Elsődleges 
cél volt, hogy anyagi helyzettől függet-
lenül minél több csepeli gyermek jusson 
sportolási lehetőséghez, ezért az egyesület 
alacsony havi tagdíjat (háromezer forint) 
állapított meg, amely rászorultság esetén 
ingyenes. Megemlítette, hogy ennek hatá-
sára több csepeli egyesület is csökkentette 
már tagdíját. „Egy olyan utánpótlás-sport-
egyesületet szerettünk volna létrehozni, 
amely egyértelmű viszonyokat teremt, és 
amely mögött az önkormányzat maximá-
lisan ott áll”– fogalmazott, majd ismer-
tette, mindez milyen előnyökkel jár. Az 
egyesület rendelkezésére áll a teljes cse-
peli iskolahálózat, ami azt jelenti, hogy  
a tornatermeket, a focipályákat, valamint 
az önkormányzat 21 fős autóbuszát is té-
rítésmentesen kapja meg az egyesület.  
A polgármester elmondta, kezdeménye-
zésére a képviselő-testület idén 25 millió 
forint támogatást szavazott meg az egye-
sületnek, amelyből eddig nyolc millió 
forintot költöttek – többek között – sport-
szerekre, edzőtáborokra és tornákra való 

Az idén három évtizedes Csepel Halker-
Kiraly Team Kick-box Akadémia méltó 
módon ünnepelhet: a november végi dubli-
ni világbajnokságon elért eredménynek kö-
szönhetően ugyanis Kondár Anna a világ 
legeredményesebb női, Mórádi Zsolt pedig 
minden idők legeredményesebb férfi kick-
boxosa lett. 

November utolsó hetében Írországban is-
mét beigazolódott: Csepel a kick-box-vi-
lág közepe. A dublini világbajnokságon 64 
ország közel ezer versenyzője vett részt, 
köztük természetesen a 15 fős magyar 
pointfighting kick-box-válogatott is – kö-
zülük tizennégyen a csepeli Halker-Király 
Team Kick-box Akadémia versenyzői.

Az előzetes információk alapján a legnehe-
zebb, legerősebb világbajnokságnak ígérke-
zett a mostani, ahová mindenki azzal a cél-
lal érkezett, hogy a magyarokat (csepelieket) 
megverje. Az esélyek és az eddigi eredmé-
nyek azonban azt mutatták, lehetetlen kül-
detésre vállalkoznak, hiszen immáron egy 

évtizede rendre Csepelre kerül a legtöbb 
világ- és Európa-bajnoki győzelmi cím.

A forgatókönyv azonban még a szövetség 
várakozásait is felülmúlta: a pointfighting- 
válogatott 15 súlycsoportban 6 arany-, 1 
ezüst- és 4 bronzérmet nyert, ráadásként 
pedig a nemzetek közötti csapatversenyt is 
könnyedén nyerték, ami a legfényesebb tró-
fea mind közül. 

A 7 arany-, 2 ezüst- és 4 bronzéremmel  
a pointfighting szabályrendszert abszolút 
uralták a csepeliek, akik 7 aranyérmükkel 
egyedül is az éremtábla második helyére re-
pítette Magyarországot. Király István mes-
teredző tehát – aki a napokban a WAKO el-
nökségi tagja lett – ismét bebizonyította: a 
csepeli kick-boxnak és versenyzőinek nincs 
párja a világon!

A következő neveket tanácsos megjegyez-
ni, hiszen a legendás klub harminc megfe-
szített év után sem áll le az éremgyűjtéssel:
•	Aranyérmesek: Nagy Henrietta,  

Kondár Anna, Imre Tamás, 
Jároszkievicz Krisztián, Mórádi Zsolt, 
Veres Roland, csapatban: Gömbös László 
és Veres Richárd.

•	Ezüstérmesek: Gál Attila, Veres Richárd
•	Bronzérmesek: Kádas Adrienn, Szabó 

Dorina, Gömbös László, Kiss Roland

A Halker-Kiraly Team hagyományos csa-
ládi évzárója december 21-én, 18 órakor 
lesz a teremben (II. Rákóczi Ferenc út 90.), 
melyre mindenkit szeretettel várnak.

csePelI a VIlág legsIkeresebb NőI és FérFI kIck-boXosa

Harmincéves a legendás klub

Király István elnökségi tag
Király István mesteredző-szakedzőt,  
a Csepel-Halker-Kiraly Team vezetőjét, 
a Magyar Kickbox Szövetség alelnö-
két, a MOB-NOS Edzőképzésért felelős 
munkacsoportjának vezetőjét a Magyar 
Edzők Társasága  december 12-ei tiszt-
újító közgyűlésén a szervezet (MET) 11 
tagú szűkített elnökségébe választották.

Csepel Utánpótlás SE: 
Elsődleges cél volt, hogy anyagi 
helyzettől függetlenül minél 
több csepeli gyermek jusson 
sportolási lehetőséghez
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Az elmúlt néhány hétvége sem zajlott 
események nélkül a Csepel Utánpót-
lás SE (Királymajor DSE) háza táján.  
A csepeli sportolók három tornán is in-
dultak. Mindhárom megmérettetésről 
éremmel tértek haza a fiúk.

viii. agriapipe kupa nemzetközi 
utánpótlás teremlabdarúgó 
torna, Eger
November végén a 2004-es korosztály, 
december első hétvégéjén pedig a 2003-
as, 2005-ös és 2007-es korosztály utazott 
Egerbe, ahol nemzetközi utánpótlástornán 
vettek részt a fiúk. 

A 2004-es korosztály az előkelő második 
helyezést érte el – csak a Fradi előzte meg 
őket. A csepeliek nagyon szép játékot 
mutattak be, ám végül a döntőben végül 
alulmaradtak: kikaptak a Fradi csapatá-
tól. Az ezüstérem mellett Gregus Gergő 
a „Legjobb kapus” címet is bezsebelte. 
Végeredmény: I. FTC „A”; II. Királyma-
jor DSE „B”;; III. Mezőkövesd Zsóry FC; 
IV. FTC „B”

A 2003-as korosztály szintén a II. helyen 
végzett, miután a döntőbe jutásért a Fel-
csút csapatát győzték le tizenegyesekkel, 
ahol Molnár Levente kapus két tizen-
egyest kivédett, egyet pedig berúgott, így 
kiérdemelte a torna legjobb kapusa címet.  
A döntőben végül a házigazda Eger csa-
pata jobbnak bizonyult. Végeredmény: I. 
Plútó SE Eger; II. Királymajor DSE; III. 
PFLA Felcsút; IV. Mezőkövesd Zsóry FC. 
Legjobb kapus: Molnár Levente

vi. kárpát kupa
A Csepelen rendezett tornán nyolc város 
csapata indult. (Részletes beszámoló a 
24. oldalon.)

Lapzárta után érkezett: a 2004-es korosz-
tály december 13-án 1. helyezést ért el  
a téli utánpótlástornán.
 - kitzinger - 

utazásra. Az egyesület a fel nem használt 
összeget jövőre is le tudja hívni. Ezenfe-
lül a képviselő-testület 2016-ra további 25 
millió forintot szavazott meg, tehát mint-
egy 40 millió forintból gazdálkodhat. 

Az egyesület – a polgármester kérésére – 
megállapodást kötött a Csepeli Egyesített 
Óvodákkal, amelynek értelmében az óvo-
dai oktatás ingyenes. Jelenleg 234 óvo-
dással foglalkozik az egyesület, tehát az 
egyesületi tagokkal együtt összesen 365 
gyermek sportol a Csepel Utánpótlás SE 
szervezésében. 

A polgármester kitért arra, ha két év múlva 
az egyesület TAO-képes lesz, akkor plusz 
támogatásokat tudnak szerezni. Bejelentett 
egy örömhírt is: e szerint egy neves csepeli 
cég fejlesztési célokra 350 millió forintot 
ajánlott fel, amelyből szerinte már egy saját 
létesítmény alapjait is le lehet rakni. 

Érkezett egy észrevétel azzal kapcsolat-
ban, hogyan lehetne hatékonyabbá tenni 
az egyesület és a szülők közötti kommuni-
kációt. Borbély Lénárd ezzel kapcsolatban 
elmondta, hogy ennek érdekében a csepel.
hu-n létrehoznak egy aloldalt, ahol napra-
kész információkkal fognak szolgálni. 

A fórumon jelen volt még Kálcsics Ferenc, 
a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfej-
lesztési Nonprofit Kft. főosztályvezetője, 
az egyesület elnökségének tagja, valamint 
Fazekas Attila, a labdarúgó-szakosztály 
vezetője is. 

csePel UtáNPótlás sPortegyesület

Három torna, három ezüst

„Sikeres évet zártunk”

Fazekas Attila szakmai igazgató la-
punknak elmondta: kemény munka áll 
a sportolók és az edzők mögött a nyári 
indulás óta. „A siker kulcsa a csapat-
munka és az alázat, melyről nap mint 
nap tanúbizonyságot tesznek a fiata-
lok. Elégedett vagyok a teljesítménnyel, 
ám eltökélt szándékom, hogy a munkát 
– az edzőkkel közösen – jövőre még na-
gyobb erőbedobással folytassuk.” 

Egyre többen jelentkeznek 
– Indul az óvodai foci
Az egyesületben egyre többen szeret-
nének sportolni, ezt mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy az óvodai oktatás-
ra jelentkezők létszáma meghaladta a 
kétszáz főt. 
Az egyesület továbbra is várja a fut-
ballozni vágyó csepeli gyerekeket.  
A havi tagdíj háromezer forint (rászo-
rulóknak ingyenes). Az óvodai foglal-
kozások ingyenesek.

sPort

A 2004-es korosztály az egri tornán
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December első hétvégéjén nemzetközi 
ifjúsági labdarúgótornának ad helyszínt 
a csepeli Nagy Imre Általános Művelő-
dési Központ. A VI. Extractum Pharma 
Kárpát Kupa nemzetközi ifjúsági férfi 
labdarúgótorna küzdelmeit rendezik az 
intézmény tornacsarnokában. 

A hat évvel ezelőtt életre hívott Kárpát 
Kupa a határon inneni és a határon túli 
ifjú labdarúgók vetélkedése, amelyen idén 
nyolc csapat vesz részt. Határon túlról az 
erdélyi Sepsiszentgyörgy és Székelyudvar-
hely, a felvidéki Dunaszerdahely, a kárpát-
aljai Karácsfalva, a vajdasági Tóthfalu, va-
lamint a magyarországi Karcag, a Szilády 
RFC Kiskunhalas, és a Csepel Utánpótlás 
Sportegyesület. 

Nemes József, az Extractum Pharma Zrt. 
vezérigazgatója megnyitóbeszédében a 
sportban rejlő értékekről beszélt: a sport 
reményt és erőt ad, képes megváltoztatni 
a világot, és megszüntetni az ellentéteket. 
Borbély Lénárd, Csepel polgármestere 
megköszönte a szervezőknek, hogy idén 
Csepel lehet a Kárpát-kupa házigazdája, 

majd elmondta, Csepel önkormányzata 
büszke arra, hogy azok közé az önkor-
mányzatok közé tartozik, amelyik a napi 
feladatokon túl a magyar nemzeti ügyek 
érdekében is szerepet vállal. 

A szombati csoportmérkőzések után vasár-
nap a helyosztókra és a döntőre került sor: 
ezt végül a Csepel Utánpótlás Sportegye-
sület focicsapata játszotta a felvidékiekkel. 
A meccset kemény küzdelemmel nyerte 
meg a címvédő FC DAC Dunaszerdahely 
utánpótláscsapata, így az első hely mellé 
járó vándorkupát és a jövő évi versenyre 
szóló meghívót Dunaszerdahely kapta. A 
döntő után tartott gálamérkőzésen a Nem-
zetstratégiai Kutatóintézet csapata küzdött 
a Csepeli Önkormányzat focistáival, akik 
között 9-es mezszámmal Borbély Lénárd, 
Csepel polgármestere is pályára lépett. A 
baráti mérkőzést végül 2-1-re nyerte a Ku-
tatóintézet.

A díjkiosztón jelen volt, és a díjakat átad-
ta Borbély Lénárd, Csepel polgármestere, 
Németh Szilárd országgyűlési képviselő, 
Fráter Olivér, a Nemzetstratégiai Kutató-

intézet elnökhelyettese, Nemes József, az 
Extractum Pharma Zrt. vezérigazgatója, 
illetve dr. Antal Balázs igazgatósági el-
nökhelyettes. 

A verseny fővédnöke dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter volt.

sPort

Idén is elsők lettek

Nagyszerű játékkal győzte le az FC 
DAC csapata a Csepel Utánpótlás 
Sportegyesület fiataljait. Tapasztala-
taikról a csapatkapitányt kérdeztük.

„Tetszett a verseny, nagyon jót játszot-
tunk. Nem is volt más a cél, csak hogy 
jól érezzük magunkat, de jó érzés, hogy 
nyertünk. A csepeliek nagyon ügyesen 
játszottak, kihívás volt velük játszani mind 
a tizennégyünk számára. Tavaly voltunk 
először ezen a versenyen, ami akkor Sá-
toraljaújhelyen zajlott – ott is sikerült 
elhoznunk az első díjat. Ami a jövőnket 
illeti, nem pihenünk, hiszen még számos 
versenyre kell készülnünk, aztán jövő-
re még nagyobb lendülettel folytatjuk.”

NemzetközI FocIkUPa az ámk-baN

csepelen rendezték 
a kárpát kupát 

Eredmények:
8. helyezett: Karácsfalva (Kárpátalja)
7. helyezett: Székelyudvarhely (Erdély)
6. helyezett: Tóthfalu (Vajdaság)
5. helyezett: Sepsiszentgyörgy (Erdély)
4. helyezett: Karcag
3. helyezett: Szilády RFC. Kiskunhalas
2. helyezett: Csepel Utánpótlás Sport-
egyesület
1. helyezett: Dunaszerdahely (Felvidék)

Különdíjak:
Legjobb kapus: Borka Barnabás – 
Szilády RFC. Kiskunhalas
Gólkirály: Veress Zsombor –  
Sepsiszentgyörgy (Erdély)
Legtechnikásabb anyaországi játékos: 
Balogh József – Karcag
Legtechnikásabb határon túli játékos: 
Zsigmond Kevin – Dunaszerdahely 
(Erdély)
Legjobb csepeli játékos: 
Gauzer Levente
Legjobb karcagi játékos: 
Bajúsz Szabolcs
Legsportszerűbb csapat: 
Karácsfalva (Kárpátalja)
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rEJtvény

a helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek 1 000 forintos libri utalványt nyerhetnek. a beküldési határidő: 2016. január 11-e. 

sorsoltunk!   a november 25-ei skandináv rejtvény nyertese: adler antalné 1214 budapest, reggel u. a gyerekrejtvény nyertese: Varga Péter 1203 baross u. Nye-
reményük 1 000 forintos libri utalvány. a nyeremények szerkesztőségünkben vehetők át hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között. (csete balázs u. 15.)   gratulálunk!

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

kiadja: a csepeli Városkép kft.
Felelős kiadó: Vida István ügyvezető igazgató, vidaistvan@csepelivaroskep.hu
szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 1215 budapest, csete balázs utca 15. 
(csepel galéria), 1751 Pf. 28., tel.: 278-0711, zubormonika@csepelihirmondo.hu. 
a másodközlés jogát a szerkesztőség fenntartja.
szerkesztőségvezető: máger judit, info@csepelihirmondo.hu

munkatársak:  antal zsuzsa, csarnai attila, csordás andrea, halászi Vilmos, 
kis györgy, kitzinger adrienn, kónya gábor, mezey lászló, miss Nándor, zubor mónika

Nyomtatja: magyar közlöny lap- és könyvkiadó, lajosmizse 
Felelős vezető: köves béla ügyvezető igazgató

terjesztés: magyar Posta zrt.; reklamáció: 278-0711

IssN 2062-3585

Következő számunk 2016. január 14-én, csütörtökön jelenik meg.

im
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gyErEksarok
Rejtvényünkben egy megzenésített vers elejét fejthetitek meg. 
Ki a költő, mi a mű címe és melyik együttes zenésítette meg?

Vízszintes: 1. Az idézet eleje (zárt betűk: A; F; Ő; J) 
9. Férfinév (ápr.2.) 10. Fejünkre, fölénk 11. Vegyjele: S 
12. Eszesen 14. „A” fonóeszköz 16. Üres zagy! 17. Belga város 
19. Kettő, római számmal 20. Készítsd a gödröt 22. Havert 
összekeverve! 24. Cica fél! 26. Vegyjele: Cu 27. Nedves földtől 
koszosak 30. Kiejtett betű 31. Talján 32. Vissza késő!

Függőleges: 2. Van ideje 3. Férfinév (jún. 18.) 4. Idegen nem 
5. Visszafelé vékony! 6. Peron, két vége nélkül! 7. Menyegző 
8. Fordítva higany! 11. Az idézet vége (R; N; U) 13. Kicsit 
keverve: agarak! 15. Mely személy? 18. Össze-vissza kérője! 
21. Hiányos sirály! 23. Nem az 25. Soha keverve! 28. Tesz 
29. Iszap egyneműi! 30. Mesei szám 33. Zsák közepe!

Előző rejtvényünk megfejtése: Eljövetel

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12 13

14 15 16

17 18 19

20 21 22 23

24 25 26

27 28 29 30

31 32 33
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PrograM

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

A könyvtár december 24–27., és de-
cember 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

Kiállítások
FeketeFehérzsebMandala – kiállítás no-
vember 6-ától 2016. január 15-ig  
Csepel-Kertváros története – Tablókiállí-
tás 2016. január 15-éig látható a könyv-
tár nyitvatartási idejében. 

eZ(O)KOS klub
legközelebb 2016. január 20-án, 17 
órakor: Denke Ibolya spirituális pszi-
chológiai tanácsadó, numerológus elő-
adássorozata 

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 kéthetente közel 
150 új könyv érkezik a könyvtárba.

Kanasztacsata! Minden kedden kártya-
klub 10 órától 

20 órás (5 délelőtt) számítógépes tan-
folyam idősebbek részére. A következő 
csoport 2016. január közepén indul.  
A jelentkezés folyamatos. 

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

Kedves pedagógusok! Várjuk az óvodás-
csoportokat könyvtárbemutató és könyv-
tárhasználati foglalkozásokra. Előzetes 
bejelentkezés szükséges. Tel.: 276-3512 

dvd-, Cd-kölcsönzési akció 2-t fizet, 
3-at vihet! Az ünnepek alatt hosszú köl-
csönzési határidő!

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

Ünnepi nyitva tartás: 2015. december 
21-e, 22-e, 23-a, 28-a, 29-e és 30-a: a 
könyvtár NYITVA! December 31-e és janu-
ár 3-a között: ZÁRVA! 

Minden kedves olvasónknak békés, boldog 
ünnepeket kívánunk!

* * *

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

PrOGrAM
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
Nyugdíjas kamara előadás:
december 8-a 10.30: Szerelmem, Sárdy 
– zenés történet egy eltitkolt szerelemről. 
Előadja: Derzsi György
2016. január 16-a, 19 óra: Újévi Operett 
Gálaműsor. Sztárvendégek: Tihanyi-Tóth 
Csaba és Bognár Rita. Közreműködnek: 
Turpinszky Gippert Béla, Balog Tímea, 
Ágoston Katalin, Kádár Szabolcs 

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: 2016. január 1-je, 11 óra
Csepeli Kertbarát Kör előadása  
2016. január 26-a, 16.30 óra 

tamási lajos irodalmi Klub
december 29-e, 16.00: Az Irodalmi Klub 
hagyományos dalnokversenye
2016. január 12-e, 16 óra: Rentsch Piros-
ka író, költő (írószövetségi tag) és a 85 éves 
László Elemér író és (festőművész) estje.

Galéria 21 
2016. január 7-éig „Fotók a vásznon” – 
a Stemmer Ferenc Fotóklub retrospektív 
kiállítása tekinthető meg.

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. (2015.
december 22-étől 2016. január 5-éig  
a félfogadás szünetel!)
ORSZÁGOS és BUDAPESTI SZÍNHÁZAK, kon-
certek, fesztiválok jegyirodája: hétfő-csü-
törtök: 14.00–18.00, Béres Ria: 276-9523; 
06-20/476-3189
A MUNKÁSOTTHON bérlet- és jegypénztára 
hétfő – péntek: 16.00–18.00 és az előadá-
sok előtt egy órával.

* * *

CSePel GAlÉriA
(Csete Balázs u. 15.), tel.: 278-0711

2016. január 5-e, 17 óra: Fazakasné 
Erdélyi Ilona szájjal festő és Zsoldos 
Irén grafikus kiállításának megnyitója.  
A mozgásukban korlátozott alkotók mű-
vei január 22-éig tekinthetők meg. 

PrograMok, galériákáMk

nAGy iMre áMK – 
KöZMŰvelŐdÉS – 
Könyvtár – iFJÚSáGi
inFOrMáCiÓS POnt
Simon Bolivár sétány 4–8., 
tel.: 420-7874; www. csepelamk.hu

KiállítáS
2016. január 23-áig Pánti Imre festő-
művész Remény című kiállítása tekinthető 
meg. 

tÉli SZÜnet AlAtt
íjászfoglalkozás december 21-én és 22-én 
13.00 és 16.00 között (fizetős)
téli szüneti játszóház december 21-én, 
22-én és 23-án, 13.00–-15.00: szeretettel 
várjuk a kézművesedni vágyó kicsiket és 
nagyokat. 

tárSASJátÉK KedvelŐK KlUbJA
Várjuk a társasjáték kedvelő gyerekeket 
minden szerdán 17.00–18.00 között.

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

CSOPOrtJAinK 
Az ünnepek közti nyitvatartásról és a 
csoportok foglalkozásairól információt a 
420-78-74-es telefonszámon kaphatnak. 
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 kéthetente szombaton a fenti 
időpontban. Vezeti: dr. Cserhalmi Zsuzsanna 
irodalomtörténész
íjászklub
Előre meghatározott időpontokban (tájé-
kozódjon telefonon vagy honlapunkon)
szombat: 9.30–10.30, 10.30–11.30, 
11.30–12.30, vezeti: Sárfi László
Kis-Csepel néptánc
szerda: 17.30–20.10, vezeti: Varga Edit
ritmikus gimnasztika
haladó: h, sz 16.0–17 
kezdő: kedd: 17–18, cs: 16–17, 
vezeti: Polákovics Rita
Wing-tsun kung-fu
hétfő: 19.00–20.30, 
csütörtök: 18.30–20.00
vezeti: Pataky Gábor

FelnŐtteKneK
boldogságklub
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 és 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

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

Meghívó
koncertre

A Segítség Köve Alapítvány Ifjúsági 
Zenekara és Kórusa szeretettel 

meghívja Önt és kedves családját  
a december 20-án, vasárnap 17 órakor 

kezdődő Örvendj világ című 
karácsonyi gospelkoncertjére  

a Királyerdei Művelődési Házba  
(Budapest XXI., Szent István út 230.) 

A belépés díjtalan. 
A rendezvény fővédnöke: 

Németh Szilárd 
országgyűlési képviselő

köszönjük!
A Csepeli Gyermekekért 
Alapítvány ezúton mond 
köszönetet mindazoknak, 
akik ebben az évben adó-
felajánlásukkal segítették 
az alapítvány munkáját. 

Egyúttal áldott, békés 
karácsonyt és sikeres új 
esztendőt kíván minden 
kedves támogatójának, 

segítőjének és a program-
jain közreműködőknek.

Csepeli Gyermekekért 
Alapítvány
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Kellemes karácsonyi 
ünnepeket és boldog új 
évet kívánok!

Dr. Szabó Szabolcs 
Csepel és Soroksár 

országgyűlési képviselője

ünnepeket és boldog új 

Dr. Szabó Szabolcs
Csepel és Soroksár 

Nehéz, munkás év áll mögöttünk. Az elmúlt 
12 hónap egyaránt tartogatott számunkra 
örömteli és szomorú pillanatokat. Volt okunk 
bizakodásra, de átélhettük a bizonytalanság 
és az aggódás kevésbé kellemes érzését is. Bí-
zom benne, hogy a következő év kiegyensú-
lyozottabb és örömtelibb lesz mindannyiunk 
számára. Ennek elérése érdekében továbbra is 
számíthat rám, mint Csepel és Soroksár meg-
választott országgyűlési képviselőjére.

A következő napok azonban remélhetőleg 
a felhőtlen ünneplés időszakát hozzák el szá-
munkra. Vallástól, felekezeti hovatartozástól 
függetlenül kívánom, hogy mindenki lelje 
meg békéjét és nyugalmát.

Kellemes karácsonyi 

szsz karácsonyi CSH .indd   1 2015.12.11.   10:45:20
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PrograMok/HirdEtés

ÉPÍTSÜNK HIDAT
Zenés irodalmi est Wass Albert műveiből

ISMERŐS ARCOK

Közreműködik: 
Simó József előadóművész  

Nagy Imre Általános Művelődési Központ (Tornacsarnok)
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.

 
A belépés díjtalan!

JANUÁR 8., 18 ÓRA

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

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.

Januári programok:
Zenei műsorok 

Január 22-e: Varázslatos klasszikus zene. 
Előadók: Tier Enikő zongoraművész és Dávid József klarinétművész  

Január 29-e: Magunkkal hoztuk – szemelvények a csepeli polgárok zenéjéből. 
A zenei műsorok 16 órától kezdődnek.

Úti beszámolók 
Január 14-e: Kína 4. rész. Előadó: Mikó Imre okl. építészmérnök, okl. közgazdász

Január 19-e, 26-a: El Camino 1-2. rész. Az élménybeszámoló előadója: Hegyi Istvánné
A vetítéssel egybekötött előadások 16 órától kezdődnek      

Filmvetítések szerdánként 15 órától  
Január 6-a: Ez a villa eladó. Rendezte: Ci�ra Géza 1935; Január 13-a: Mese autó. 

Rendezte: Gaál Béla 1934; Január 20-a: A férfi mind őrült. Rendezte: Gertler Viktor 1936; 
Január 27-e: Harapós férj. Rendezte: Keleti Márton 1937  

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 január 4-én, 

január 18-án 15 órától. Előadó: dr. Oláh Ilona belgyógyász.
Gyógy-masszás minden hétfőn 10 órától 15 óráig: dr. Solymosi Mária

Egyéb januári programokról tájékozódni személyesen a Nyugdíjas Közösségi Házban 
vagy telefonon a 278-0128-as telefonszámon lehet

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.

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
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Királyerdei 
MŰvelŐdÉSi HáZ

Az elmaradt best of l’art pour l’art című elő-
adás 2016. február 13-án kerül megrende-
zésre. A novemberben megvásárolt jegyek 
erre az időpontra érvényesek. A jegyek újra 
értékesítését 2016 januárjától kezdjük. 

2015. december 20., 17.00
ÖRVENDJ VILÁG
A Segítség Köve Alapítvány ifjúsági Zene-
kar és Kórus karácsonyi gospel koncertje.
A belépés díjtalan!

2016. január 16., február 20., március 19., 
április 16., május 7.  9.00-13.00
BABABÖRZE 
Használt ruhák és egyéb gyermekholmik vására.
A jövő évi börzékre asztalokat lehet bérelni 
1000 Ft, 1500 Ft és 2500 Ft-os áron!

KiállítáS

KÉPEKBE ZÁRT EMLÉKEZET – 
Fazekas Klára festőművész kiállítása
Megnyitó: 2016. január 4. 17.00
Megtekinthető: 2016. január 4 - február 4.

tAnFOlyAMOK

ÚJ! Okosító torna (Alapozó Terápia) - Jelentke-
zőket várunk!
Bővebb információért érdeklődni a következő tele-
fonszámon lehet: 06 70/450 8535

ÚJ! Horgolás- Jelentkezőket várunk!
Bővebb információ: Hete Barbara (70/236-8368), 
Nagy-Bodnár Beatrix (30/681-6443)

Maminbaba
Latin ritmusra mozgás anyának a babával. Váran-
dósoknak is ajánlott. 
Bővebb információ: 278-2747

CSePeli HelytörtÉneti GyŰJteMÉny
CSEPEL ÉS A GYÁR TÖRTÉNETE – állandó kiállítás
Megtekinthető: szerda 8.00-14.30, péntek 14.00-
18.00, szombat 9.00-13.00. A belépés díjtalan!

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

tisztelt látogatók! 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. december 
19-től 2016. január 3-ig a Királyerdei Művelő-
dési Ház és a Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény 
zárva tart. Megértésüket köszönjük!

rAdnÓti MiKlÓS 
MŰvelŐdÉSi HáZ

2015. december 19. 19 órától
ROCK KARÁCSONY
Fellépők: Pedig az Icának tetszik; 
Hoss Williams’ Grave; Burning Sloth. 
Jegyek a helyszínen:  1.200,-/fő, 
mely tartalmaz egy pohár italt

2016. január9., február 6., március 12., 
április 9., május 21.  9.00-13.00
BABABÖRZE 
Asztal bérlés: 1500 forint, 
állvány bérlés: 500 forint!

Az alábbi tanfolyamokról bővebben érdek-
lődni a 278-2757-es telefonszámon lehet. 
KARATE, CAPOEIRA, ZUMBA, JÓGA , BOKWA 
FITNESS, HASTÁNC, GYM STICK, AEROBIC MIX
DANCE EXPRESS, MH JÓGA, ALAKFORMÁLÓ TORNA, 
HIP-HOP, CSEP’ JAZZ DANCE, OVIS ANGOL
KANGA TRAINING, RINGATÓ, CSIRI-BIRI TORNA, OVIS 
KARATE, ÖNZETLEN MASSZÁZS, KATTANJ RÁ!

ÚJ tAnFOlyAM: 
Gerinctorna nyugdíjasoknak
Január 12-től keddenként: 8:30-9:30

További információért hívjon minket telefonon: 
06-1/278-2757, vagy nézze meg honlapunkat: 
www.csepelivaroskep.hu/radnoti
Kövessen minket Facebook oldalunkon: 
www.facebook.com/radnotimuvhaz

áldott, békés karácsonyi ünnepeket és egészségben, 
sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk!

Jelentkezés
allas@julius-k9.hu

Tel.: 06-24-515-560
Levélben vagy személyesen: 

2310 Szigetszentmiklós Fás utca 13-17.

20 éve a textiliparban működő cégünk szigetszentmiklósi varrodájába 
keresünk szakképzett férfi varrókat, varrónőket

 
Feladatok:

Világszínvonalú kutya-, sportfelszerelés és munkaruházat gyártása 
 

Amit biztosítunk:
Kiemelt bérezés

Modern, gyors gépek
 

Amit ELVÁRUNK:
szakmai gyakorlat – 

előny, ha ezt munkaruha, táska vagy nehézáru varrása során szerezted
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Édes pillanatokat
kívánunk karácsonyra!

2016-ban is
szeretettel várjuk Önt

és családját.
La Panna cukrászda

(1213 Bp., Szent István út 136.)

„az élet bizonytalan. 
Kezdd a desszerttel!”
Sokaknak ismerős lehet Ernestine Ulmer írónő 
bölcsessége.  De vajon milyen egy jó desszert? 
Lehet klasszikus és modern, minőségi, 
na és persze kézműves.

Ilyen süteményért nem kell messzire menni, 
a Szent István úton található 
La Panna cukrászdában mindenki megtalálja 
a számára legédesebb élményt.

Dulcz Gábor mestercukrász ajánlásával 
az ünnepi asztalt díszítheti, az alábbi cake pop desszert:
"Egy gyorsan elkészíthető receptet ajánlok, ami az 
egyszerűsége mellett, nagyszerű ízeket tartalmaz. 
Vidám hangulatú édesség, amit bárki, bátran 
elkészíthet. A bonyolultabb édességeket pedig 
bízzák ránk, karácsonykor is.”  

Recept: kb. 20 db pálcikához
• 20 dkg piskótamorzsa, vagy kekszmorzsa
• 10 dkg őrölt olajos mag (dió, mogyoró)
• 5 dkg szeletelt mandula 
• 2,5 dkg sötét nem zsírszegény kakaópor
• 5 dkg kandírozott gyümölcs kocka, vagy aszalt áfonya
• 1 teáskanál mézes fűszerkeverék
• 15-20 dkg sárgabarack lekvár
• Mártáshoz kb. 30 dkg étcsokoládé
• Dekorációs szóró cukrok

A recept összetevőit alaposan összegyúrjuk és 3,5 dkg-os golyókat formázunk 
belőle. A műanyag nyalóka pálcikákat beleszúrjuk és hűtőbe tesszük.

Amíg kissé megdermed, addig a csokoládét felaprítjuk egy száraz tálba és 
vízgőz felett megolvasztjuk (ügyeljünk arra, hogy se víz, se kiáramló gőz ne 
kerüljön a csokoládéba, mert az azonnal tönkreteheti).
Ha felolvadt a csokoládé és langyosnál melegebb, akkor egy kis olajjal 
hígíthatjuk. A cake popokat egyenként belemártjuk, majd óvatosan lerázzuk 
és beleforgatjuk az előkészített dekorációs anyagba (ez lehet: gorombára tört 
olajos mag, színes cukorkák, csoki lapocskák).
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VÉDJÜK MEG 
AZ ORSZÁGOT!

Összefogás a kötelező betelepítési kvóta ellen

Írja alá Ön is

a Fidesz petícióját!
fidesz.hu

Készült a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség országgyűlési képviselőcsoportja megbízásából.

Csepeli_hirmondo_209x134.5mm_12_10.indd   1 12/7/15   10:54

A XXI. KERÜLETBEN IS FEJLESZTI
HÁLÓZATÁT A TELEKOM
Ide is megérkezett a Telekom még gyorsabb internetezést nyújtó fejlesztése

	 2015	 őszén	 megkezdődött	 Budapest	 XXI.	 kerületében	 is	 a												
Telekom	 nagysebességű,	 szélessávú	 internet	 szolgáltatásának													
kiépítése.	Hamarosan	az	itt	élő	Telekom	előfizetők	is	élvezhetik	az	
eddigieknél	még	gyorsabb	internet	minden	előnyét,	például	az	in-
teraktív	tévé	szolgáltatást.

 A Telekom fejlesztéseinek eredményeként országszerte 440 000 ház-
tartás számára válik elérhetővé a nagysebességű szélessávú internet 
2015 végéig, amit a vállalat több milliárd forintos beruházással segít 
elő. A  helyi lakosokat is érinti a fejlesztés, így közel 9000 itteni új ház-
tartás számára nyílik lehetőség arra, hogy használhassák a szupergyors 
technológiát. 

De	mit	jelent	ez	a	XXI.	kereületiek	számára?	

 Elsősorban nagyobb adatátviteli sebességet, a korábbinál gyorsabb 
internetet; olyan érzést, mintha magasabb fokozatba kapcsolnának a 
számítógépek. Ez pedig egyszerűbb kapcsolattartást, gyors és biztos 
kép- és videóletöltést és -megosztást is jelent. Hamarabb letöltődnek 
az emailek, egyszerűbben és élvezetesebben használhatják majd ez 
előfizetők a közösségi oldalakat. Új szolgáltatások válnak elérhetővé, 
így például már itt is élvezhetővé válik az interaktív tévézés számos 
már meglévő funkciója, mint például a megállítható és visszatekerhető 

élő adás, a programozható és egy gombnyomással rögzíthető műsorok, 
a digitális műsorújság, a Videotéka, vagy a tévé képernyőjén elérhető 
változatos online alkalmazások. 

 2015 végére, a fejlesztéseknek köszönhetően megnyílik az út ahhoz, 
hogy a legújabb infokommunikációs megoldásokra alapozva még ma-
gasabb minőségű szolgáltatások váljanak az itt élők számára is elér-
hetővé, valamint a közösségi életet, a helyi kis- és közepes vállalko-
zásokat támogató környezet alakuljon ki. A szélessávú internet kínálta 
előnyökből a helyi vállalkozások is profitálhatnak, hiszen gyorsabbá, 
rugalmasabbá válhat működésük, javulhat a versenyképességük.

 A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamosan, folytatódik a 4G 
hálózat bővítése is, amely már meghaladta a 96%-os kültéri lakossági 
lefedettséget; a vezetékes és mobilhálózati fejlesztések hozzájárulnak 
a Digitális Magyarország célkitűzéseinek mielőbbi megvalósulásához 
is.

További információ a 
fejlesztésekről 
a	telekom.hu/fejlesztes	
weboldalon olvasható.

30 Csepeli Hírmondó



HirdEtés

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
bányAtÓ mellett, a sóderos utcában telek ház-
zal eladó (ugyanitt 11 kg-os gázpalack is eladó). 
T.: 06-30-393-4280

LAKÁs________________________________________ 
CSePeli, szép 55 nm-es öröklakást, idős hölgy élet-
járadékot kötne, vagy eltartást. T.: 06-70-638-8073

ÁLLÁs________________________________________ 
eSZterGályOSt felveszünk XXII. kerületi mun-
kahelyre, hagyományos gépre, élő gyakorlattal, 
lehet 4 vagy 6 órás is. Tel.: 06-209808077 ________________________________________ 
tOtÓ-lOttÓ terminál kezelői vizsgával rendel-
kező hölgyet keresek csepeli munkahelyre 45-65 
éves korig. T.: 06-70-627-877

sZOLGÁLTATÁs________________________________________ 
AUtOMAtA mosógépjavítás garanciával hétvé-
gén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás. 
T.: 06-20-288-5148________________________________________ 
GArAnCiávAl vállalom ajtók-ablakok szigete-
lését, passzítását,  festést- mázolást, tapétázást, 
szőnyegpadló, parkettafestést, burkolást, gipsz-
kartonozást, javításokat.  Riener és Tsa. 
T.: 276-1805, 06-20-410-7695________________________________________ 
MOSÓGÉP gyorsszerviz minden típus, hétvégén 
is. javítás esetén, ingyenes csepeli kiszállással. 
T.:  276-5118, 06-20-230-1443________________________________________ 
tŰZiFA, vegyes, bontott, ömlesztve kis nagy mé-
retben bontott tégla, kis kockakő, cement, mész, 
sóder, murva, kedvezményes áron eladó. 
T.: 06-20-332-5025________________________________________ 
dUGUláSelHárítáS falbontás nélkül. Ázások 
csőtörések megszüntetése. Központi fűtéssze-
relés. Mosdók wc-ék, tartályok cseréje. Minden-
nemű vízvezeték szerelés. Munkáinkra garanciát 
vállalunk. Hívjon bizalommal. 
Tel: 061-402-4330, T.: 06-20-491-5089

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________________________________________ 
FeStÉS- mázolás, tapétázás, kőműves javítások, 
kisebb munkák vállalása is. Gipszkartonozás. 
T.: 06-30-568-6255 Kovács Gergely

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

TÁNC________________________________________ 
HAtHA yoga reggel-este, moderntánc gyermek 
felnőtt, klasszikus balett óvodás kortól, speciá-
lis tréning gerincbántalmakra, pilates, nyújtá-
sok, magánórák, salsa, fitt-dance! Vitart Stúdió 
Csepel: 1212 Bp. Komáromi u. 55. 
T.: 06-70-318-3077; linda@laskaitreningek.hu 
www.laskaitreningek.hu  

OKTATÁs ________________________________________ 
bArátKOZáS a számítógéppel. Érdeklődőknek, 
idősebbeknek, civileknek. Álláskeresőknek vagy 
hobbynak. Alapismeretek, levelezés, internet 
chat. Dán Zsuzsa 06-30-592-7740

ADÁs-véTEL________________________________________ 
CSePelen és Környékén! Korrekt áron autót ven-
nék készpénzért. T.: 06-30-951-5322________________________________________ 
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 
régiséget, bútort, órákat, érmeket,  bizsukat, köny-
veket, hanglemezt, varrógépet, porcelánokat, fest-
ményeket stb. Díjtalan kiszállás. 
Vajda Gyula 06-20-365-1042

Apróhirdetések   

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

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk! 
Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: 

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

info@csepelihirmondo.hu

KULCSMÁSOLÁS

ZÁRAK-NÉVTÁBLÁK
Zárak, lakatok, hevederzárak,

cilinderbetétek+programozása,

cégtáblák, névtáblák gravírozása,

bélyegző készítés- iratmásolás.

ELEMEK, HOSSZABBÍTÓK

HALOGÉN- NORMÁL-LED ÉGŐK

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

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

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

Kossuth L. u. 142-

üzletünk

ELKÖLTÖZÖTT

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

orvosi rendelő mellé

a LILA HÁZBA (függönyös)

Parkolás

a régi Csepel áruház előtt

KöZPOnti CíMreGiSZter HirdetMÉnyei
Címkezelési eljárás alá vont címek
213001/19 1214 Budapest, Erdősor utca 101-115. Társasház
213002/22 1214 Budapest, Nyuszi sétány 2. Társasház
208124/2 1212 Budapest,  Késmárki utca 17-19. Társasház
213002/44 1214 Budapest, Szabadság utca 47-55. Társasház
213002/26 1214 Budapest, Szabadság utca 47/A, 49/A,  51/A.  Társasház        
213002/20 1214 Budapest, Szabadság utca 57/A-H Társasház        

Módosult címek
hrsz cím címkezelési eljárás előtt cím címkezelési eljárást követően
209364/18/A/1 1212 Budapest, Ady Endre út 25. 1. ajtó 1212 Budapest, Ady Endre út 25. FSZ 1. 
209364/18/A/2 1212 Budapest, Ady Endre út 25. 2. ajtó 1212 Budapest, Ady Endre út 25. FSZ 2. 
209364/18/A/3 1212 Budapest, Ady Endre út 25. 3. ajtó 1212 Budapest, Ady Endre út 25. FSZ 3. 
209364/18/A/44 1212 Budapest, Ady Endre út 27. 1. ajtó 1212 Budapest, Ady Endre út 27. FSZ 1. 
209364/18/A/45 1212 Budapest, Ady Endre út 27. 2. ajtó 1212 Budapest, Ady Endre út 27. FSZ 2. 
209364/18/A/172 1212 Budapest, Ady Endre út 27.   1212 Budapest, Ady Endre út 27. FSZ 43.
209364/18/A/86 1212 Budapest, Ady Endre út 29. 2. ajtó 1212 Budapest, Ady Endre út 27. FSZ 1. 
209364/18/A/88 1212 Budapest, Ady Endre út 27. 3. ajtó 1212 Budapest, Ady Endre út 27. FSZ 3. 

Új címek
1214 budapest, rózsa utca 7A társasház 
hrsz létrehozott címek
210660/0/A/1 1213 Budapest, Rózsa utca 7A A ép. 1. ajtó
210660/0/B/1 1213 Budapest, Rózsa utca 7A B ép. 1. ajtó

Budapest, 2015. 11. 20. 
Dr. Szeles Gábor, jegyző
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fényfestés és tűzijáték

óévbúcsúztató
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32 Csepeli Hírmondó


