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Ha kérdése van, 

hívja a 06-80/296-830-as zöldszámot.
E-mail: info@eloduna.hu • www.eloduna.hu

Lakossági fórumot tartottak a Királyerdei Művelődési Házban

Szinte minden utcában elkészült a csatorna
REKORdgYORsAsÁggAL fEK-
TETTEK LE 48 KILOMéTER 
sZENNYvíZcsATORNÁT csEPEL 
uTcÁIN AZ ELMúLT hóNAPOK-
bAN. hÁROsON 100, KIRÁLYER-
dőben 95 százalékban fe-
JEZTéK bE A MuNKÁLATOKAT 
NOvEMbERIg. A fELbONTOTT 
uTAK végLEgEs hELYREÁLLí-
TÁsÁT AKKOR végZIK EL, hA A 
fővárosi Csatornázási Mű-
vek Műszakilag ellenőrizte 
A csATORNÁKAT, és MINdENT 
RENdbEN TALÁLT.

Külön érdekesség, hogy az 1974-
ben épült Királyerdei Művelődési 
Házba is csak most kötik be a csa-
tornát. Egyebek mellett ez hang-
zott el azon a lakossági fórumon 
a Királyerdei Művelődési Házban 
október 22-én, amelyen a csator-
názás és a házi rákötések további 
menetéről tájékoztatták a lakókat.

Németh Szilárd polgármester 
elmondta, hogy a régóta várt be-
ruházásnak köszönhetően gya-
korlatilag minden csepeli lakos 
utcájában lesz szennyvízcsator-
na. Az érintetteknek nem kellett 
közműfejlesztési hozzájárulást 
fizetniük, miközben más települé-
seken átlagosan 150 ezer forintot 
kértek el háztartásonként. A csa-
tornázást a lakók túlnyomó több-
sége, mintegy 85 százaléka támo-
gatja, noha átmenetileg el kellett 
viselniük a munkákkal szükség-
szerűen járó utcai felfordulást.

A csatornázáshoz kapcsolódó 
ügyfélszolgálatnál összesen 1500 
megkeresést dokumentáltak, ami 
jelentős szám. Ennyi kérdést 
kellett megválaszolni a munkák 
kezdete óta, illetve felmerültek 
olyan előre nem látott problémák 
is, melyekre megoldást kellett 
találni. Ezek közé tartoznak az 
ikerházas családok pluszbekö-
tései, amelyek nem szerepeltek 

az eredeti tervben. A 347 ilyen 
jellegű kérelemből 248 esetben 
tudták megoldani a bekötéseket. 
Változtatni kellett a terven akkor 
is, amikor a kimaradó ingatla-
nok bekötésére is módot kellett 
találni. Ez összesen mintegy 200 
családot érint pozitívan, a vár-
hatóan jövő júliusra befejeződő 
pluszmunkák során újabb 2,7 
kilométernyi csatornavezetéket 
fognak lefektetni. Néhány ház-
tartás – mintegy 90 család – így 
is kimaradt a csatornázásból, de  
a polgármester ígéretet tett rá, 
hogy egy következő projekt kere-
tében náluk is pótolják majd ezt a 
hiányosságot.

Önkormányzati segítség 
a rászorulóknak
Németh Szilárd felhívta a figyel-
met arra is, hogy az önkormány-
zat anyagilag segíti azokat, akik 
önerőből nem tudják kifizetni a 
házi rákötés költségét. A támo-
gatás mértéke 50 százalék körül 
lehet. Módosítják a talajterhe-
lési díjról szóló rendeletet is. A 
díj fizetése alól így mentességet 
kapnak majd a szociálisan legrá-
szorultabb családok, ami a szá-
mítások szerint legalább 1150 
háztartást érinthet kedvezően. 
2013-ban nem kell talajterhelési 
díjat fizetnie azoknak sem, akik 
a most zajló szennyvízcsatorná-
zás keretében fognak rákötni a 
hálózatra.

A polgármester tájékoztatta a 
lakókat, hogy a házi szennyvíz-
vezeték kiépítését, illetve a rá- 
kötéseket kellő körültekintéssel 
végeztessék el, mert nem minden 
vállalkozó képes szakszerű mun-
kára. A lakók figyelmébe aján-
lotta a Csepeli Városgazda Zrt.-t, 
amely hároméves garanciával vál-
lalja el a házi hálózat kiépítésével, 
valamint a rákötéssel járó összes 
feladat elvégzését.

Werner Péter, a Csepeli Város-
gazda Zrt. vezérigazgatója újra 
felhívta a figyelmet arra, hogy 
az önkormányzati cég más vál-
lalkozásokkal szemben há-
roméves garanciával vállalja el  
a terveztetéssel, engedélyeztetés-
sel és kivitelezéssel járó feladato-
kat. A házi vezeték megtervezésé-
nek díja húszezer forint.

Hornyák István, a Fővárosi Csa-
tornázási Művek munkatársa 
hangsúlyozta, hogy a rendkívül 
sok – összesen csaknem 4000 
háztartás – ügyintézését igyekez-
nek gyorsan, zökkenőmentesen 
megoldani. A házi rákötések en-
gedélyeztetéséhez a megfelelő do-
kumentumok beszerezése szük-
séges. A dokumentumokat a cég 
internetes honlapjáról és az Élő 
Duna Projekt weboldaláról (www.
eloduna.hu) lehet letölteni, de az 
ügyfélszolgálati irodák munkatár-
sai is segítséget nyújtanak. A kivi-

telezési munka csak a szolgáltatói 
hozzájárulás kiadása után kezdhe-
tő meg. A használatbavételi hoz-
zájárulás engedélyeztetését a házi 
csatorna kivitelezése után lehet 
beadni. A csatornahasználati díj-
ból a lakók 10 százalék locsolási 
kedvezményt kapnak május 1-je 
és október 31-e között.

Amennyiben bármilyen kér-
désük, észrevételük lenne a 
csepeli szennyvízcsatorná-
zással kapcsolatban, fordulja-
nak bizalommal az Élő Duna 
Projekt Ügyfélszolgálatához  
a 06-80/296-830-as zöldszámon, 
valamint az  info@eloduna.hu 
e-mail címen.
Szeptembertől a Királyerdei 
Művelődési Házban működő 
ügyfélszolgálati iroda is a csepe-
li lakosok rendelkezésére áll, ahol 
szerdánként 16:30 és 19:00 óra kö-
zött nyílik lehetőség a felmerülő 
kérdések, bejelentések kezelésére.

MEGBÍZHATÓ MEGOLDÁS HOSSZÚ TÁVRA: 

HÁZI RÁKÖTÉS GARANCIÁVAL 
A CSEPELI VÁROSGAZDÁTÓL!

Fejtörést okoz a házi szennyvízhálózat 
tervezése, kiépítése?

Mit ajánlunk?

 

  További információ a szolgáltatásról, 
előzetes igénybejelentés: 

ÉlőDuna Ügyfélszolgálat zöld szám:
06-80-296-830

Kellemetlen meglepetések helyett…
MEGBÍZHATÓ RENDSZERT! 

A házi hálózat építése során a legfontosabb szempont, hogy  a csatorna 
hosszú távon, megbízhatóan működjön. A csepeli önkormányzat 100%-os 

tulajdonú cégeként az elkészült hálózatra garanciát vállalunk!
KULCSRAKÉSZ HÁZI HÁLÓZATOT! 

Ha minket bíz meg a házi hálózattal kapcsolatos munkákkal, teljes körű 
szolgáltatást kap, mely magában foglalja:  a  tervezést; kivitelezést a szükséges 

anyagokkal együtt; a kapcsolódó ügyintézést (FCSM engedélyek stb.)
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Egymilliárd a tét: 
konzultáció a fejlesztésekről
KONZuLTÁcIóT KEZdEMéNYEZETT AZ 
önkorMányzatot vezető fidesz-
KdNP fRAKcIó ARRóL, hOgY MILYEN 
fEJLEsZTésEKRE fORdíTsA A KERÜLET 
a következő években az újépítésű 
usZOdÁRA ELKÜLÖNíTETT KÖRÜLbE-
LÜL EgYMILLIÁRd fORINTOT. A KEZ-
dEMéNYEZésT hOssZAbb vITA uTÁN  
A JObbIK, AZ MsZP és AZ LMP fRAK-
Ciója is táMogatta a képviselő-tes-
tület noveMber 29-én Megtartott 
ÜLéséN. 

A Fidesz-KDNP frakció javaslatának előz-
ménye, hogy kiderült: az eddigi számítá-
soknál nagyságrendekkel olcsóbban meg 
lehet oldani, hogy a Csepeli Strand terü-
letén a tervezettnél nagyobb, 50 méteres 
uszoda működhessen. Csakhogy az uszo-
dát eddig nem ilyen módszerrel tervezték 
megépíteni, a rendelkezésre álló, nagyjából 
egymilliárd forintot pedig a javaslatok sze-
rint  többek között út- és járdaépítésre is fel 
lehetne használni. Az önkormányzat ezért 
most a csepeliek véleményét várja, őket kér-
dezi meg arról, hogy mire szeretnék költeni 
ezt az összeget.

Mivel kiemelkedően sok pénz felhasználá-
sáról kell dönteni, a Fidesz-KDNP frakció 
eredetileg a választók véleményét felmérő 
népszavazást kezdeményezett: ezt változtat-
ták Németh Szilárd polgármester javaslatára 
a jóval olcsóbb kérdőíves konzultációra.

Korábban döntés született arról a javaslat-
ról, hogy a Csepeli Strand területén lefedik 
az ötvenméteres medencét. Uszoda tehát 
így is lesz, csak olcsóbban. 
A testületi ülés elején adták át az I. Szent 
Erzsébet Jótékonysági Bálon összegyűlt 
mintegy egymillió forintos adományt, me-
lyet a Csepeli Lelkészi Kör nevében Kispál 
György plébános vett át.

Megújuló rendelő, közvilágítás
Felújítják a Szent István út 217. szám alatti 
orvosi rendelőt 130 millió forintért. Gergely 
István (MSZP) kifogásolta, hogy miért ke-
rül ilyen sokba a beruházás, miközben egy 
korábbi javaslatban 76 millió forintos költ-
ségekről volt szó. Borbély Lénárd alpolgár-
mester arra hívta fel a figyelmet, hogy az 
önkormányzat a korábbiakhoz képest jelen-
tősen kibővítette a felújításra kerülő épület-
részek és berendezések körét. Emlékeztetett 
arra is, hogy öt-hat évvel ezelőtt az MSZP 
hasonló felújítási tervet nyújtott be, de ab-

ban körülbelül kétszázmillió forint volt a be- 
ruházás becsült költsége. 

Németh Szilárd a Királymajorban élők kez-
deményezésére nyújtott be javaslatot, amely 
szerint első ütemben a Darudombot és az 
attól északra vezető gyalogsétányt látják el 
közvilágítással.  

Talajterhelési díj: ki kap mentességet? 
A talajterhelési díj eljárási szabályainak 
megváltoztatásának lényege, hogy díjfize-
tési kötelezettsége azoknak van, akiknek 
a közcsatorna műszakilag rendelkezésre 
áll, de arra ingatlanukat nem kötötték rá.  
A talajterhelési díj megfizetése alól to-
vábbra is mentességet kapnak a szociálisan 
legrászorultabbak. 2013-ban mentesülnek  
a díj megfizetése alól azok is, akik számára 
a COL4-es fejlesztési ütem megvalósulása 
miatt csak a jövő évtől válik lehetővé a köz-
csatornára való rákötés.
A képviselők úgy döntöttek, hogy jövőre 
az infláció alatti mértékben, öt százalékkal 
emelkedik a helyi adók mértéke.
Döntés született arról, hogy az önkormány-
zat elfogadja két vállalkozó cég felajánlását 
közutak és közterületek felújítására, korsze-
rűsítésére. A csepeli csatornázásban részt 
vevő vállalkozók adományként ajánlottak 
fel húszmillió forintot, hogy szerződést 
kössenek a kerülettel. Az eljárás újdonság-
nak számít, amellyel az önkormányzat azt 
kívánta hangsúlyozni, hogy a csatornázást 
nem kísérte korrupció, ezért van lehetőség 
pluszfeladatok teljesítésére.
A testület elfogadta a kerületi közoktatási 
esélyegyenlőségi és antiszegregációs cse-
lekvési terv végrehajtását. Karsai Mátyás, 
a Csepeli Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat elnöke szerint a korábbi szocialista 
városvezetés idején a cigányok semmi-
féle támogatást nem kaptak ezen a téren. 
A mostani kormány és az önkormányzat 
ugyanakkor tevőlegesen is azon van, hogy 
a gyerekek iskolába járjanak, a szülők pe-
dig dolgozzanak. 

Gergely István (MSZP) napirenden kívül 
fogalmazta meg kritikáját a városvezetés-
sel szemben, mert szerinte indokolatlanul 
gyakran hívnak össze rendkívüli üléseket, 
a megvitatandó napirendek, javaslatok szá-
ma pedig túl sok a korábban megszokotthoz 
képest. A szocialistáknak szerinte így nincs 
elegendő idejük a felkészülésre, nem tudják 
megfelelően képviselni választóikat.

Cs. A.

Állampolgárság 
nyolcvanévesen
Néhány héttel ezelőtt a nyolcvanéves, jelenleg Né-
metországban élő Costea Iosif combnyaktörést 
szenvedett, így a november 5-ei honosításon nem 
tudott részt venni. Hozzátartozói kérésére novem-
ber 22-én Morovik Attila alpolgármester külön 
ceremónia keretében adta át neki a magyar állam-
polgárságot igazoló dokumentumokat. Az idős fér-
fi a Csepel.hu kérdésére elmondta: az elmúlt 25 
évben Németországban élt, de sosem felejtette el  
a nyelvet, a magyarságát. Hamarosan Csepelre költö-
zik, és szeretett volna teljes jogú állampolgára lenni 
az országnak. 

Virtuális séta 
Budapesten is
A Google néhány évvel ezelőtt útnak indított szol-
gáltatása révén a felhasználók a világ legkülönbö-
zőbb helyeit tekinthetik meg 360 fokos panoráma-
képek segítségével.

A társaság hazai cége 2009 óta folytat tárgyaláso-
kat a magyar hatóságokkal – derül ki a Németh Szi-
lárd, Csepel polgármestere, kulturális és turisztikai 
tanácsnok által a Fővárosi Közgyűléshez beadott 
előterjesztésből. A környező országokban már be 
lehet barangolni a nagyobb városokat gyalogosan. 
Németh Szilárd álláspontja szerint az alkalmazás 
tájékozódási és turisztikai szempontból is fontos 
eligazodási pont, ezért elengedhetetlen, hogy Buda-
pest is megtalálható legyen a felületen. A tanácsnok 
előterjesztésében szerepel, hogy az esetlegesen fel-
merülő adatvédelmi problémákat az illetékes ható-
ság útmutatása alapján kell rendezni, csak ezen fel-
tételekkel engedik a szolgáltatás bevezetését – derül 
ki dr. Péterfalvi Attila állásfoglalásából. Így tehát  
a felvételeken szereplő személyes adatokat – amint 
lehet – el kell homályosítani, valamint akár személy-
ről, ingatlanról, járműről készült fotót töröltetni lehet 
az internetről. 

(Forrás: MTI)
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Tarlós István, Budapest főpolgármestere és 
Németh Szilárd országgyűlési képviselő, Cse-
pel polgármestere adta át ünnepélyes keretek 
között november 22-én a Csepeli Gerincút I. 
szakaszát. A Posztógyár utca és Szállítók útja 
között elkészült, közel 2,5 kilométeres, hétmil-
liárd forintba kerülő beruházás – ebből közel 
4 milliárdot az Európai Unió finanszírozott –,  
a Fővárosi Önkormányzat kiemelt projektje 
volt. Ahogy Tarlós István főpolgármester fo-
galmazott: régi álma valósult meg most Cse-
pelnek, hiszen az új kétszer kétsávos városi 
útszakasszal – mely elkerüli a kerület belső ré-
szét – gyorsabbá és környezetkímélőbbé válik  
a közlekedés. „Ahol szükséges volt, zajárnyé-
koló falak épültek, kialakítottuk a vízelvezőket, 
működnek az új közúti jelzőlámpák, de meg kell 
említenem még, az út mentén és a kerületszerte 
telepített kétezer cserjét és fát, s a több tízezer 
négyzetméternyi füvesítést is, mindez a kerület 
lakóinak jobb közérzetét szolgálja” – hangsú-
lyozta Tarlós István. Majd hozzátette: Csepel 
közlekedésének fejlesztése tovább folytatódik, 
„a kerület továbbra is számíthat a fővárosra.”

Németh Szilárd, a kerület polgármestere be-
szédében kiemelte: Budapest megértette Cse-
pel gondját, s végre pont kerülhetett egy – az 

előző fővárosi és kerületi vezetés által 1993 óta 
ígért és halogatott – fontos beruházásra. A pol-
gármester elmondta: az útszakasz 2013. január 
15-én felveszi Teller Ede nevét – ez a nap a vi-
lághírű atomfizikus 105. születésnapja –, míg 
szeptember 9-én, halálának tizedik évforduló-
ján a tudós szobrát leplezik majd le. 

Járdafelújítás az 
Erdélyi utcában
320 méter hosszúságú felújított járdasza-
kaszt adott át az Erdélyi utcában novem-
ber 23-án Németh Szilárd polgármester és 
Borbély Lénárd alpolgármester. A korábban 
rossz állapotú járdát – a csepeli önkormány-
zathoz szeptemberben érkezett – lakossági 
bejelentésre újították fel a Csepeli Város-
gazda Zrt. munkatársai. 

A hulladékgazdálkodási és- útépítési osz-
tály dolgozói november közepére aszfal-
tozták le a 480 négyzetméteres járdarészt.  
A megújult szakasz a meglévő szegély-
elemek felhasználásával készült, kivéve  
a Szent István út felőli részt: itt – orvosolva 
a megálló esővíz gondját – folyókakövet he-
lyeztek el a szakemberek. 

A rövid időn belül elkészült járda anyagkölt-
sége és munkadíja összesen 2 520 931 fo-
rintjába került a kivitelezést végző cégnek. 
2010-ben az önkormányzat úgy alakította át 
a kivitelező Csepeli Várorgazda (korábban 
Csevak) társaságot, hogy az a jövőben saját 
erőből finanszírozza beruházásait. 

Antal Zsuzsa

Átadták gerincút első szakaszát
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• zajárnyékoló fal az út mentén
• biztonságos kerékpárút
• 2.300 db fa és 14.000 db cserje ültetése
• 59.000 m2 füvesítés
• fellélegezhet az átmenőforgalomtól 

a Szent Imre tér és 
a Kossuth Lajos utca térsége

CSEPEL ÚJ ÚTON
Elkészült a Teller Ede út, melyen az 
ingázó autósok elkerülhetik Csepel 
belvárosát és gyorsabban közelíthetik 
meg Budapest központját.

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.
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November 19-én szokatlan szerepben találták 
magukat a Mátyás Király Általános Iskola  
8. z osztályának tanulói. A fiatalok a Parla-
ment felsőházi társalgójában készítettek inter-
jút Wittner Mária országgyűlési képviselővel, 
1956-os forradalmárral és Németh Szilárd or-
szággyűlési képviselővel, Csepel polgármes-
terével. Az országházi látogatás apropójával 
kapcsolatban Turúné Tóth Anikó osztályfőnök 
elmondta: az iskola Csepel újjáépítésének 300. 
évfordulója alkalmából sok egyéb program 
mellett elhatározta, hogy a kerülethez kötődő, 
meghatározó személyekkel interjúkat készí-
tenek, a visszaemlékezéseket pedig az iskola 
lapjában és egy könyvben is megjelentetik.  
A végzősök választása Wittner Máriára, Cse-
pel díszpolgárára, Németh Szilárd polgár-
mesterre és Kispál György plébánosra esett. 
„Fontos volt számomra, hogy a gyerekek egy, 
a történelemkönyvekből is ismert személy ele-
ven visszaemlékezését meghallgathassák, ezt  
a lehetőséget nem hagyhattuk ki” – mond-
ta el az osztályfőnök, aki a fiatalok magyar-
történelem szakos tanáraként felkészítőként 
is részt vett a munkában. A 8. osztályosok 
eredményesen vették az akadályt: Wittner 
Máriát 1956 eseményeiről, börtönéveiről, csa-
ládjáról kérdezték, Németh Szilárddal többek 
között pályája kezdetéről, elhivatottságáról, 
politikai harcokról és vallásról beszélgettek.  
A Parlamentben Czibulyáné Szonday Szilvia 
önkormányzati képviselő kalauzolta a fiatalo-
kat, akik látogatást tettek az Országgyűlési 
Könyvtárban, majd a karzatról figyelték a kép-
viselők munkáját. A diákok épp akkor sétáltak 
el Kövér László irodája előtt, mikor a házelnök 
megérkezett. Az Országgyűlés elnöke ked-
vesen fogadta a csepeli látogatókat, akik egy 

csoportkép elkészítésére kérték. Amikor a nap 
legszebb pillanatáról kérdeztem Turúné Tóth 
Anikót, a pedagógus így válaszolt: „Ez nagyon 
nehéz kérdés. Ismerem a gyerekeket annyira, 
hogy tudjam, lenyűgözte őket a Wittner Máriá-
val való beszélgetés. Láttam azt is, hogyan cso-
dálkoznak rá a Parlament impozáns méreteire, 
díszítésére. A karzaton sok kérdés felmerült, az 
ülésteremben is ámulva figyeltek, kérdéseket 
tettek fel. Izgalmas, élményekkel teli nap volt.”

- angel - 

Emlékpad 
a Margit-szigeten 
Dr. Urmánczy Nándor (1868–1940) egykori 
országgyűlési képviselő, erdélyi származású 
író emlékére visszaállítanák azt a mészkőpa-
dot a Margit-szigeten, amelyet annak idején  
a politikus tiszteletére emeltek, de a második 

világháborút követő hatalomváltáskor elbon-
tottak. Az emlékpad újbóli elkészítésére Né-
meth Szilárd polgármester, a fővárosi önkor-
mányzat kulturális és turisztikai tanácsnoka 
tett javaslatot a fővárosi közgyűlésnek, mi-
után a maroshévízi székhelyű Dr. Urmánczy 
Nándor Egyesület, valamint dr. Gortvay Ist-
ván, Urmánczy Nándor dédunokája levélben 
kérte a fővárosi tanácsnok támogató segítsé-
gét az ügyben. 

Csepeli suttyók
Vészvillogóval álló autó a Kossuth Lajos utca 
közepén, a Sétáló utcai zebránál: a tulajdonos 
éppen zsemlét vásárol. A Tesco rokkantparko-
lójában álló kocsi, a 159-es buszt akadályozó 
szintén vészvillogós autó, amelynek a tulaj-
donosa „csak egy percre” elugrott valahova. 
Bosszantó, de sajnos jól ismert helyzetek.  
A Csepel.info hírblog három részben foglal-

kozott – Csepeli suttyók címmel – azokkal 
az esetekkel, amelyek joggal háborítják fel az 
emberek többségét. Közelednek az év végi ün-
nepek, a zsúfoltság, a nagyobb bevásárlások 
ideje, így valószínűleg megszaporodnak az 
előbb felsorolt esetek is. Ma már bármelyik te-
lefonnal lehet képet vagy videót készíteni, így 
ha ön is észrevesz ilyet, netán szenvedő alanya 
egy ilyen helyzetnek – némi kiegészítéssel, 
szöveges magyarázattal – továbbra is várják 
üzeneteiket a csepel.info@gmail.com címen.

Parlamenti kérdezz-felelek
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Tisztelt Csepeli Polgárok! 
Kedves Ingatlantulajdonosok!

A Fővárosi Közgyűlés 48/1994. (VIII. 1.) 
Fővárosi Közgyűlés rendeletének 3. § (1) 
a) értelmében az ingatlan tulajdonosa (ke-
zelője, használója) köteles gondoskodni 
az ingatlana előtti járdaszakaszon lévő hó 
eltakarításáról és síkosságának megszünte-
téséről. 

Ezért kérem, hogy a balesetek elkerülése, 
valamint a biztonságos gyalogos közleke-
dés érdekében gondoskodjunk a hó eltaka-
rításáról és a járda csúszásmentesítéséről! 

Csepel Önkormányzata közel egy éve dön-
tött a közterületi feladatok Fővárosi Ön-
kormányzattól történő átvételéről. Kiemelt 
fontosságúnak tartom kerületünkben a köz- 
terület-felügyelői fellépés hatékonyságá-
nak növelését, a köztisztasági szabályok 
betartásának fokozott ellenőrzését. Bízom 
benne, hogy a belső szervezeti egység-
ként létrehozott és 2012-ben megerősített, 
új közterület-felügyeleti csoport az eddig 
megszokottnál jóval hatékonyabban lesz 
képes ellátni feladatát és szolgálni a csepeli 
lakosok érdekét. 

A közterület-felügyeleti csoport rendsze-
resen ellenőrzi a közterületek és az utak 
állapotát, ezért kérem, hogy amennyiben 
közterületet érintő észrevétele van, fordul-
jon bizalommal Sághi Jenő közterületi cso-
portvezető úrhoz az alábbi elérhetőségen: 
278-0150.

Amennyiben az utak állapotával kapcsola-
tos problémát kíván jelezni, kérem, fordul-
jon a Csepeli Városgazda Zrt. munkatársai-
hoz az alábbi elérhetőségek:
Telefonszám: 
06-30/641-7652; 06-30/641-7653

Felveheti a kapcsolatot továbbá az 
info@csevak.hu e-mail címen is. 

Köszönöm az együttműködését, 
számítok Önre!

Üdvözlettel:
      

      
Németh Szilárd
Csepel polgármestere
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Mielőtt azonban a kormány munkájáról, és az 
ország előtt álló kihívásokról szó esett volna, 
a fórum résztvevői igazán kézzelfogható ne-
hézséggel szembesültek. Nemrégiben érkeztek 
ugyanis haza Las Vegasból a World Powerlifting 
Congress erőemelő és fekvenyomó versenyén 
részt vevő csepeli sportolók, Balázs Ferenc, 
Buda Richárd és Csepregi Zoltán. Közülük 
most Balázs Ferenc vállalkozott arra, hogy tisz-
telegve Csepel újratelepítésének 300. évfordu-
lója előtt, kerek 300 kilogrammot nyomjon ki 
fekve. A bemutatón társai vigyáztak arra, hogy 
a rendkívüli súly hiba esetén se okozhasson bal-
esetet, de szerencsére ilyenre nem került sor: 
a puszta megjelenésével is tiszteletet kiváltó 

sportember most is kinyomta ezt az átlagember 
számára elképesztő súlyt.

Fórumok országszerte
Varga Mihály a különleges eseményt követő 
előadáson kiemelte: a választások óta több 
mint két esztendő eltelt, s a Fidesz úgy döntött, 
hogy a kormány miniszterei, a párt vezetői 
lakossági fórumokat tartanak országszerte.  
A találkozókon a párt tagságával, támogató-
ival folytatnak eszmecserét. Ennek jegyében 
érkezett Csepelre. A fórumokon arról beszél-
nek, hogy a kormány mit ért el az eltelt több 
mint két év alatt, hogyan sikerült teljesítenie 
a választási ígéreteit.

A közvélemény-kutatási adatok azt mutatják, 
hogy a választók többsége ma is a Fidesz-
KDNP pártszövetséget tartja a leginkább kor-
mányképes erőnek, s azonosulni tud azzal az 
iránnyal, amelyet a kormány követ. Természe-
tes folyamat következménye ugyanakkor, hogy 
a választások óta csökkent a kormányerőkre 
szavazók száma, hiszen vannak olyanok, akik 
azért éreznek csalódást, mert „csodát vártak”. 
Abban a kritikus helyzetben azonban, amely-
ben az új kormány 2010-ben átvette az ország 
irányítását, nem lehetett egy csapásra „csodát” 
elérni. A miniszter szerint ugyanakkor látha-
tók azok az eredmények, amelyeket az emberek  
a hétköznapjaikban érzékelhetnek. Konkrét 
példaként említette egyebek között a csődbe 
jutott devizaadósok megsegítését, a kilakol-
tatások felfüggesztését, munkahelyek terem-
tését, az adórendszernek azokat a pozitív vál-
tozásait, amelyek főként a családokat érintik. 
Eredményként értékelhető, hogy a nyilvánvaló 
gondok ellenére kikerültünk a legkritikusabb 
helyzetben lévő nemzetek sorából, az ország-
ban nyugalom van, miközben például Görög-
országban rendkívül feszült a helyzet. A vá-
lasztások idején Magyarország is Görögország 
szintjén állt, de nálunk sikerült megfékezni a 
gazdasági hanyatlást és megőrizni a társadal-
mi békét – mondta a miniszter.
Németh Szilárd polgármester, országgyűlési 
képviselő szintén azt emelte ki, hogy hazánk-
ban nem tapasztalható az a fajta társadalmi 
feszültség, amely számos gazdag, történelme 
folyamán nálunk erősebb nyugati országban 
megfigyelhető. Példaként hozta fel a jelentős 
gazdasági erővel bíró Spanyolországot, ahol az 
emberek naponta tüntetnek, s már-már kezelhe-
tetlenné válnak az indulatok. Magyarországon 
nyugalom van, legfeljebb „a múlt erőivel kell 
szembeszállni”. A polgármester közéjük sorolta 
az elmúlt választáson a nép által elzavart, sú-
lyos vereséget szenvedő két korábbi miniszter-
elnököt, Gyurcsány Ferencet és Bajnai Gordont, 
s a hozzájuk köthető „bukott szocialistákat”.

„A választók többsége kitart a kormány mellett” 

A vÁLAsZTóK TÖbbségE MA Is A fIdEsZ-KdNP PÁRTsZÖvETségRE sZAvAZNA EgY vÁLAsZTÁ-
sON, AMI JELZI, hOgY A KORMÁNY A MEgÖRÖKÖLT NEhéZségEK ELLENéRE és A fOLYAMATOs 
MEgPRóbÁLTATÁsOK KÖZEPETTE Is Jó IRÁNYbA vEZETI AZ ORsZÁgOT – MONdTA vARgA MI-
hály tárCa nélküli Miniszter lapunk érdeklődésére. a Miniszter noveMber 20-án, 
teltházas fóruMon vett részt a radnóti Miklós Művelődési házban, ahol az ese-
MéNYRE MEghívOTT vÁLAsZTóPOLgÁROKKAL TALÁLKOZOTT.

fotó: Kitzinger Adrienn és Zarándi Bence
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Németh Szilárd hangsúlyozta, „nem vagyunk 
mindenhatók”, s az új kormánynak is voltak 
tévedései. Az ország azonban hatalmas for-
dulatot vett 2010 után, amelynek fontos része 
az új alaptörvény megszületése. Az emberek 
többsége láthatóan pozitívan fogadta a válto-
zásokat, s továbbra is bízik a kormányában.  
A Fidesz-KDNP-től azt várják a választók, 
hogy négy év alatt érjen el érzékelhető ered-
ményeket. A kommunistáknak évtizedek áll- 
tak rendelkezésükre, és a Gyurcsány- és Baj-
nai-kormánynak is nyolc éve volt, hogy elő-
relendítse az országot, ehelyett leszakadt a 
nemzet. A Fidesz-KDNP kormánya azon van, 
hogy a haladást előmozdítsa, s Dsida Jenő 
szavával mondhassa: „Megtettem mindent, 
amit megtehettem.”

Cs. A. 

A megnövekedett környezetszennyezés a vá-
rosi fákat sem kíméli. Az út menti fasorokban, 
közterületeken, de a parkokban is sajnos egy-
re több fa szárad ki. A fáknak fontos szerepük 
van, hiszen felelősek a levegő tisztításáért, 
élőhelyet nyújtanak madarak és bogarak szá-
mára, nekünk pedig árnyékot adnak. Kerüle-
tünk zöldterületének fenntartásáért a Csepeli 
Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. felelős. 
Dzsida László megbízott osztályvezetőt a fák 
kivágásáról és telepítéséről kérdeztük. 

 Konkrétan mi tartozik a kerület zöldterüle-
tének fenntartásába?
 Csepel térképe segít minket az eligazo-
dásban. Ezen kékkel jelöltök a csepeli önkor-
mányzat tulajdonában lévő területeket: ezek 
túlnyomó részben lakótelepek, utak és a Duna- 
part környezete, illetve sárgára színeztük azo-
kat a területrészeket, melyeket az önkormány-
zat más tulajdonossal együtt, közösen birtokol. 
Összesen két és fél millió négyzetméterről van 
szó: itt folyamatosan füvet nyírunk, egynyári 
virágágyásokat gondozunk, cserjéket met-
szünk, játszótereket, parkokat szépítünk és 
fasorokat tartunk fenn. Utóbbi gallyazásokkal, 
ritkításokkal és néha kivágásokkal is együtt 
jár. Zöldterület-fenntartási osztályunkhoz tar-
tozik a kerület mintegy százezer fája. 

 Mi alapján történnek a fakivágások és új-
ratelepítések?
 Szakembereink felmérése és az önkor-
mányzat környezetvédelmi csoportjának ha-
tósági határozatai alapján vágjuk ki a nem 
megfelelő állapotú fákat. Gyakran lakossági 
bejelentést is kapunk a fagallyazásokkal és 
kivágásokkal kapcsolatban. Sokszor a lakosok 
nehezen fogadják el a tulajdonjogviszonyokat, 
miszerint néhány kerületi utca a fővárosi ön-

kormányzathoz tartozik. Célunk, hogy egy-
ségesen, utcáról utcára haladva végezzük el  
a fenntartási munkákat. A közelmúltban pél-
dául a Táncsics Mihály utca fasorfelújításán 
dolgoztak munkatársaink, zömében gallyazá-
si és faifjítási (ez erőteljes visszavágást jelent) 
munkákat végeztünk, de néhány nyárfát az ál-
lapota miatt sajnos ki is kellett vágni. 
 
 Mi lesz a sorsuk a kivágott példányoknak?
 Telephelyünkön hasítjuk és tároljuk a tete-
mes faanyagot. Idei évi „fakitermelésünkből” 
mintegy 300 köbméter gyűlt össze. Ebből leg-
utóbb a szociálisan rászoruló családok kaptak 
tűzifát, a többi télen kerül szétosztásra. 

 Mely évszak a legideálisabb a faültetésre?
 Általában minden egyes kivágott fa után 
pótlási kötelezettségünk van. A kertészeti ül-
tetési munkákra az ősz és tavasz időszaka  
a legalkalmasabb. Általában vidéki faiskolai 
termelőktől vásároljuk a csemetéket, amiket 
november környékén, a komolyabb fagyok be-
álltáig, vagy tavasszal lombfakadás előtt, illetve 
a fagyok elmúltával ültetünk el. A 2-3 méter ma-
gasságú, kb. négy centi törzsátmérőjű fáknak a 
legnagyobb az eredési valószínűsége, ezek jó 
eséllyel életben maradnak. Persze az első évben 
locsoljuk, metsszük és szakszerűen gondozzuk 
ezeket. Az ültetendő fák fajtáit és helyszíneit  
a terület adottságai alapján és a szakmai szem-
pontok figyelembevételével a csepeli főkertész 
asszonnyal együtt választjuk ki. Nemrég a ke-
rületben mintegy 400 fát ültettünk el, a városi 
környezetet jól bírókat vásároltunk. Hársfák, 
kőrisek, csörgőfák, díszalma- és díszkörtefák 
növesztenek majd gyökeret a Táncsics Mihály 
és a Kossuth Lajos utcában, valamint a Petőfi 
téren és a kerület számos utcájában. 

Antal Zsuzsa

A kivágott fák is segítenek 

Belépő:
140 cm alatt 300 Forint
140 cm felett 500 Forint

Korcsolyabérlési lehetőség
a helyszínen

ISMÉT JÉGPÁLYA 
A SZENT IMRE TÉREN

ISMÉT JÉGPÁLYA 
A SZENT IMRE TÉREN

Csepel szívében
 idén is korcsolyázhatnak 

kicsik-nagyok

Húszmilliós 
felajánlás
Németh Szilárd polgármester a COL4 A-H 
Konzorcium képviselőivel találkozott no- 
vember 30-án. Az előző napi testületi dön-
tés nyomán az önkormányzat elfogadta  
a konzorciumot alkotó két vállalkozó cég 
(A-Híd Zrt. és a Hajdú és Társai Kft.) 20 
millió forintos felajánlását helyi közutak 
és közterületek felújítására, korszerűsíté-
sére. Csepel önkormányzata nevében Né-
meth Szilárd polgármester, az A-Híd Zrt. 
részéről Nagy-Mélykuti Bence és Orosz 
Károly vezérigazgató-helyettesek, a Hajdú 
és Társai Kft. részéről Hajdú Zsolt ügyve-
zető igazgató írta alá a megállapodásról 
szóló dokumentumokat. A csepeli szenny-
víz-csatornázásban részt vevő vállalkozók 
adományként ajánlották fel a szóban forgó 
20 millió forintot az önkormányzatnak – 
az A-Híd Zrt. 13, míg a Hajdú és Társai 
7 millió forinttal járult hozzá a csepeliek 
komfortérzetének javításához.
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Van, akiket egy vakbélműtét, van, akiket egy 
csepeli utcabál, a Vidámpark vagy egy barát 
hozott össze. Ami azonban közös bennük, hogy 
november 23-án ötven, illetve hatvan éve tett 
házastársi esküjüket erősítették meg a polgár-
mesteri hivatalban. A hét pár fogadalomtételét 
Németh Szilárd polgármester vezette, aki az 
ünnepséget követő állófogadáson a házastársak 
boldogságára emelte poharát. 

„Amint megláttam, elhatároztam, hogy ő lesz  
a feleségem” – meséli mosollyal az arcán 
Hollósi József Pál. A feleség a mai napig em-
lékszik: „Nekem is nagyon megtetszett, szép, 
göndör haja volt. Aztán láttam, milyen szolid, 
jó természetű ember, egyértelmű volt a közös 
jövő.” A boldog házasság titkáról állítják: a leg-
fontosabb a családcentrikusság és a türelem.

„Gyanús volt, hogy mindennap jön” – meséli 
Vincze Józsefné, aki 1961-ben a Vidámpark-
ban dolgozott. „Egyszer végre oda mert lépni 
hozzám, megkérdezte, mikor megyek haza. 
Megvárt, hazakísért: azóta egy pár vagyunk.” 
Az Aranylakodalom felhívására lányuk lett fi-
gyelmes, aki közös képet kért szüleiről. „Nem 
tudtuk, mire készül, ő jelentkezett helyettünk. 
De nagyon örülünk, jó itt lenni” – teszi hozzá 
megilletődve.

„Egy csinos fiatalember megállt a kapuban és 
megkérdezte: jó helyen jár-e. A baptista egy-
ház üdülőjét kereste. Rá két évre összeháza-
sodtunk” – nosztalgiázik Kovács Zoltánné. Az 
első pillanat elevenen él benne: „Egy szép szőke 
herceget láttam a kapuban.” Kapcsolatuk tíz év 
házasság után gyermekeikkel lett teljes: örökbe 
fogadott fiuk, István megérkezése után 11 hó-
nappal megszületett második fiuk, Attila. 

1958-ban, a Könyves Kálmán Gimnáziumban 
ismerkedett meg a Madaras házaspár. „Sokat 
gondolok arra az időszakra, rögtön tudtam, 
hogy ő a párom” – meséli Madaras György.  
„A házasságunk legszebb pillanata az volt, ami-
kor megszületett a fiunk. 15 évet vártunk arra, 
hogy szülők lehessünk, ő az életünk legszebb, 
legnagyobb ajándéka” – mondja könnyekkel  
a szemében Madaras Györgyné, aki hozzáteszi: 
„Addig is boldogok voltunk, harcoltunk a közös 
életünkért, de nála nagyobb örömünk nincsen. 
György fiunk 35 éves.” 

Peller Kálmánné jókedvűen mesél házasságuk 
legemlékezetesebb pillanatairól: „Az első nagy 
pillanat a házasságkötésünk volt, a második  
a fiunk megszületése. Őt is Kálmánnak hívják, 
mint a férjemet.” A Peller házaspárról sugárzik 
a derű, bár megismerkedésük körülményei nem 
voltak vidámak: a Vas utcai kórházban találkoz-
tak, mindkettőjükön vakbélműtétet végeztek el. 

„Itt láttuk meg egymást először a ház előtt, 
utcabál volt” – kezdi történetüket Tóth Erzsé-
bet. „Megtetszett, aranyos, csinos volt” – csat-
lakozik férje, Olejár János. A feleség szerint 
házasságuk mozgatórugója a segítőkészség: 
„Mindent megteszünk egymásért. Munkában, 
szórakozásban, szülőként, minden szerepünk-
ben számíthatunk a másikra.” A férj így em-
lékezik közös életükre: „Meghatározó volt  
a házasságkötésünk, a lányunk születése, ami-
kor beköltözhettünk a házunkba, az első autó. 
Nehézség is volt: a kislányunkon egy orvosi 
műhiba miatt műtétet kellett végrehajtani, na-
gyon megviselt bennünket az az időszak. Mára 
szerencsére teljesen egészséges, ő is édesanya 
már, az unokánk 22 éves.” 

A legtöbb házasságban töltött évet a Csalló há-
zaspár tudja maga mögött: hatvan éve, 1952-ben 
kötötték össze életüket. Csalló Imrénét barátnő-
je mutatta be férjének. „Már az első pillanatban 
nagyon szimpatikus volt, arról pedig tudtam, 
hogy milyen ember, mert a barátnőm mesélt 

róla” – eleveníti fel megismerkedésüket a fele-
ség. „Valami komolyabb érzés is lehetett, mert 
gyorsan egy hullámhosszra kerültünk. Ő is na-
gyon megtetszett nekem, nagyon szép kislány 
volt, ma pedig gyönyörű asszony”– teszi hozzá 
a férj. A boldog házasság receptje a feleség sze-
rint egyszerű: „Nagyon türelmesnek kell lenni, 
oda kell figyelni a másikra. Mindig takarékosan 
éltünk, építkeztünk, bíztunk a jövőben.”  

Angel Marianna

Adventi 
gyertyagyújtás

Csepel adventi koszorúján is fellobbant az 
első gyertya december 2-án, vasárnap, 16 
órakor, amelyet Csepel polgármestere, Né-
meth Szilárd gyújtott meg. A Szent Imre té-
ren felállított Betlehem mellett megrendezett 
ünnepségen a Csepeli Lelkészi Kört Kispál 
György plébános és Krammer András diakó-
nus képviselték. Adventi gondolataiban Kis-
pál György az elmélkedés és az elcsendesedés 
fontosságára hívta fel a figyelmet, Krammer 
András pedig a várakozás, a virrasztás és az 
ima jelentőségét hangsúlyozta. A jelenlévők 
imákkal és népi szenténekkel indították az új 
egyházi évet és a karácsonyi várakozás idő-
szakát, adventet. 

Időtálló 
szerelmek

Jótékonysági koncert 
a hárosi gyerekekért
Szeretettel hívunk és várunk minden érdek-
lődőt és támogatót december 12-én, 18 órakor  
a Vienna Konservatorium Budapest Zenemű-
vészeti Főiskola és az Egressy Béni Reformá-
tus Oktatási Központ jótékonysági koncertjére  
a hárosi gyermekek megsegítéséért.
A koncert fővédnöke Németh Szilárd, ország- 
gyűlési képviselő, Csepel polgármestere. Dísz- 
vendég: Mészöly Kálmán (Szőke Szikla) 61-sze-
res magyar válogatott, volt szövetségi kapitány.
A műsor házigazdája Makrai Pál, szervezője 
Balogh Ernő kisebbségügyi tanácsnok, az ön-
kormányzat hárosi biztosa.
A jegy ára 1000 forint, mely a helyszínen  
váltható. Helyszín: az intézmény díszterme  
(II. Rákóczi Ferenc út 121.)

fotó: Zarándi B
ence

fotó: Bede Orsolya
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A szeretet túlcsordulása – Annáról, Annának 
– ez a címe annak a kötetnek, amit Jókai Anna 
írónő nyolcvanadik születésnapján mutattak be 
a Gellért Szállóban november 24-én. A most 
megjelent emlékkönyv olyan verseket, történe-
teket és írásokat tartalmaz, melyekben valóban 
túlcsordul a szeretet. A megjelent alkotás azért 
is példa nélküli, mert Magyarországon még 
nem volt ennyi írója egyetlen kötetnek. Né-
meth Szilárdot, Csepel polgármesterét, ország-
gyűlési képviselőt is az a megtiszteltetés érte, 
hogy a könyv szerzői között jegyzik. A polgár-

mester a 293. oldalon arról ír, hogy 2011-ben 
egy rendhagyó irodalomórán csoda történt 
azokkal, akiket Jókai Anna beavatott gondo-
lataiba, érzéseibe. A kötetből kiderül az is, 
hogy a Béke téren közösen elültetett diófa szé-
pen fejlődik: „Nincs messze az az idő, amikor  
a park legszebb és legillatosabb lombsátrát  
kínálja majd az embereknek”.
Ahogy a majdnem ötszáz oldalas könyv elősza-
vában olvashatjuk: „A jó szavak gyűjteménye 
mindig megmarad. Érvénye átterjed, átjár múlt 
és jövő körein. Hagyomány lesz, és nemesbít.  
A mi történelmünkben így épült szinte valameny-
nyi ünnep. Így épült ez a könyv is, hónapokon 
át, kétszázötven szerzővel, tanulmánytól a pár 
soros köszöntőig, egybeállva, mint szeretetcse-
repek a tetőn.” A főpolgármester a Gellért Szál-
lóban a budapestiek nevében köszönetet mon-
dott az írónőnek munkásságáért. Balog Zoltán, 
az emberi erőforrások minisztere beszédében 
kötésekről és kötelékekről beszélt, melyek be-
folyásolják életünk menetét. Vizi E. Szilveszter 
köszöntőjét követően neves művészek olvastak 
fel és szavaltak a kötetből, melynek első, számo-
zott példányát az írónő, a másodikat a közönség 
soraiban helyet foglaló Mádl Dalma kapta.
Németh Szilárd – miután virágcsokorral kö-
szöntötte a kerek évfordulón Jókai Annát – de-
dikálta azt a bizonyos 293. oldalt, melyen az 
írónőhöz szól.

Kitzinger Adrienn 

Egyházi élet
Királynő 
a királynék szigetén
Hogyan lehet éppen orgonára költeni 
2012-ben, az ország és oly sok család ne-
héz helyzetében? Budapest legszegényebb 
kerületében? Ilyen jól megy a Béke téri 
templomnak?
 
No, kicsit hátrább az agarakkal!
 
Kisemberek szorgalma emelte a Béke-té-
ri templomot. Kezük munkája a plébáni-
át. Ez a szorgalom adta össze és fizette ki  
a pécsi gyárnak a templomok ékét – a vár-
va várt orgonát – 1944-ben! A gonoszság 
meg szétbombázta. Gyárat, állomást és 
a Kistemplom vagonba csomagolt orgoná-
ját. Itthon pedig az új plébániát, kis híján  
a templomot is.
Miért dolgoztak? Miért gyűjtöttek? Az 
álom odalett.
 
Aztán jó harminc évig harmónium kísérte 
az éneket. Újabb harminc évig, szerencsé-
vel kapott villanyorgona. De hát ez utób-
biak rövid életűek, négy éve bizony ez is 
kilehelte lelkét. Éppen akkor települt haza 
operaénekesünk, Halász Marika. Ő vetet-
te föl és kezdte szervezni a havi jótékony-
sági hangversenyeket egy új elektromos 
orgonáért. És jöttek és jöttek, művészek 
és művészpalánták, kórusok… És megint  
a kisemberek adogatták össze forintjaikat. 
Kaptuk a prospektusokat, az ötleteket. És 
már majdnem megvettük, amikor tavaly 
felszabadult a piarista gimnázium igazi 
sípos orgonája! Éppen akkora – 23 regisz-
ter – mint a szétbombázott! Megszereztük. 
Áldott kezek elbontották, szakszerűen res-
taurálták, felújították, csepelivé szépítet-
ték. Mai ára tizedéért.
 
Csepel 300 éves évfordulóján először szó-
lalt meg egy igazi orgona! És most, ahogy 
illik, Szent Cecília ünnepén fölszenteltük. 
De nemcsak az orgonát, hanem a négy-
éves összefogást, a közös munkát, amely 
igazolta a költő szavát: „…egyesített erők-
nek a lehetetlennek látszó is lehetséges.” 
Egyesített erők gyümölcseként valósult 
meg a lehetetlen, a régiek immár hetven-
éves álma: a hangszerek királynője a ki-
rálynék szigetén! 
Istennek hála, embernek köszönet.
 
Kispál György plébános

Jókai Anna 
köszöntése

November 18-án felszentelték a Jézus Szíve-
templom új, adományokból megvásárolt 23 re-
giszteres orgonáját. Az orgonaavatási ceremó-
niát és az azt követő szentmisét Harangozó Imre, 
a Szent Imre téri Kisboldogasszony-templom 
plébánosa celebrálta. „A világháború sebei 
ma gyógyultak be” – mondta el prédikációjá-

ban Kispál György atya, a templom plébánosa.  
A Jézus Szíve-templomot 1933-ban emelték  
a hívek, majd nem sokkal később közadakozás-
ból felépülhetett egy új orgona. A hangszer el 
is készült, azonban mielőtt Csepelre érhetett 
volna, szállítás közben megsemmisült egy má-
sodik világháborús bombázás során. Kispál 
György beszédében kiemelte az emberi ösz-
szefogás erejét, majd hangsúlyozta: az egyház-
község tagjai saját erejükből, kitartó munkával 
érték el céljukat, így tudták megvásárolni és át-
építeni az egykor a Piarista Gimnáziumban álló 
hangszert. A szentmise keretében felszentelték 
a plébánia kórusát is: az énekkar Werner Alajos 
ifjúsági lelkipásztor, zenepedagógus nevét vet-
te fel. A Jézus Szíve-templom plébánosa háláját 
fejezte ki mindenkinek, aki bármilyen módon 
segítette a nemes kezdeményezést. A résztve-
vőknek, adományozóknak természetesen hang-
versennyel kedveskedtek a szervezők: az új 
hangszert Fassang László orgonaművész szólal-
tatta meg, aki repertoárjában Bach és Liszt mű-
vei mellett improvizatív bemutatóval ismertette 
meg a hallhatóságot az orgona hangszíneivel.
Az orgonaavatáson, valamint az azt követő 
ünnepi szentmisén és hangversenyen Németh 
Szilárd polgármester, országgyűlési képviselő, 
Morovik Attila alpolgármester és Ábel Atti-
la alpolgármester képviselték Csepel önkor-
mányzatát.

„A világháború sebei ma gyógyultak be”

fotó: Kitzinger Adrienn
fotó: Halászi Vilm

os
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Különleges eseménynek adott otthont nov-
ember 17-én a Királyerdei Művelődési Ház. 
Ünnepi fények, terített asztalok várták az I. 
Szent Erzsébet Jótékonysági Bál résztvevőit, 
akik nemes cél érdekében vásárolták meg be-
lépőjegyüket. Németh Szilárd országgyűlési 
képviselő, Csepel polgármestere köszöntötte   
a  bál vendégeit, köztük a kerület elöljáróit, tiszt-

ségviselőit, s a bál fővédnökét, Soltész Miklós 
szociális, család- és ifjúságügyért felelős állam-
titkárt. A polgármester beszédében elmondta, 
hogy a bállal hagyományt kívánnak teremteni  
a kerületben, hogy minél többször és több mó-
don tudjanak segíteni a rászorulókon, hiszen 
nemes ügy mellé állni mindig jó érzés. Németh 
Szilárd kiemelte – többek között – azt a tűzifa-

osztási akciót, amelyet a csepeli önkormányzat 
már elmúlt télen elkezdett. A Csepeli Városgaz-
da dolgozói ingyen szállítják ki a rászorulóknak 
azokat a hatósági engedéllyel kivágott fákat – 
felaprítva – amivel komoly segítséget nyújtanak 
a rendszeres szociális segélyben részesülőknek. 
Az idei télen mintegy 300 köbméternyi tűzifát 
oszt szét az önkormányzat. 
Csepel polgármesterének köszöntője után  
a színházteremben folytatódott a program, 
ahol Soltész Miklós államtitkár szólt néhány 
szót az ünneplő közönséghez. Elmondta, hogy 
jól ismeri Csepelt, gyakran járt a kerületbe, 
például gyakori látogatója volt a Radnóti Mik-
lós Művelődési Házban megtartott Radics- 
koncerteknek. Az államtitkár hangsúlyozta  
a jótékonykodás jelentőségét, azt, hogy milyen 
fontos, ha egy közösség kiáll az elesettekért. 
Nagyon jó ötletnek tartja a jótékonysági bál 
megrendezését, s támogatja a kezdeményezést. 

Ki volt 
Szent Erzsébet? 
A ciszterci szerzetes, Heisterbachi Caesarius 
így kezdi Szent Erzsébet életrajzát: ,,A tiszte-
letreméltó és Isten előtt oly kedves Erzsébet 
előkelő nemzetségből származott, s e világ kö-
dében úgy ragyogott föl, mint a hajnalcsillag.” 
Erzsébet Magyarországon született 1207-ben, 
apja II. András magyar király, anyja a me- 
rániai Gertrúd volt. Erzsébetet már négyéves 
korában eljegyezték Türingia leendő grófjá-
val, Lajossal. A kis menyasszony hamarosan 
megérkezett a wartburgi várba, ahol kedves-
ségével mindenkit megnyert. Később, a há-
zasságkötés után a fiatalok boldogsága teljes 
volt. Erzsébet teljes szívével átadta magát 
férjének, akihez a szeretet sokkal erősebb kö-
telékei fűzték, mint a szülők akarata vagy az 
együtt töltött gyermekkor. 
Lajosnak tapasztalnia kellett, hogy felesége 

szívét, jóllehet nagyon szereti őt, nemcsak ő 
birtokolja: Isten volt az, aki Erzsébetet egé-
szen lefoglalta magának. Az 1225-ben kitört 
éhínség idején teljes tekintélyével mögötte 
állt, amikor Erzsébet fölnyitotta a kamrákat 
és hombárokat, és ,,kifosztva” a várat, segített 
az éhezőkön.

Lajos 1227-ben keresztes hadjáratra indult, 
ám útközben megbetegedett és meghalt.  
A hírt alig merték közölni Erzsébettel, s mikor 
megtudta, ezzel a kiáltással rohant végig a vár 
termein: ,,Jaj, uram Istenem, most az egész vi-
lág meghalt számomra!”
Lajos oltalma nélkül nem folytathatta tovább 
addigi életét, ezért egy óvatlan pillanatban, 
gyermekeivel együtt elhagyta a várat. Utol-
só éveiben nagy szerepet játszott Marburgi 
Konrád, akit maga a pápa jelölt ki Erzsébet 
lelkiatyjául. Lajos még életben volt, amikor 
Erzsébet már arra a Konrádra bízta lelke veze-
tését, akinek 1226-ban engedelmességi foga-
dalmat is tett. 1228-ban követte őt Marburgba. 

Konrád komoly, szent buzgósággal teli feren-
ces pap volt, aszkézisben és szegénységben 
élt. Nagy feladatának tekintette Erzsébet tö-

I. Szent Erzsébet Jótékonysági Bál 

fotó: Halászi Vilm
os
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Soltész Miklós köszöntője utána fergeteges és 
sokszínű műsor következett. Fellépett a Cse-
peli Német Nemzetiségi Ifjúsági Tánccsoport,  
a Freetime Tánccsoport, Tabáni István énekes. 
A jó hangulatról később a Kozelka Band,  
a Kalteneckerné Várnai Adrienn, Vanya Ró-
bert, Mészáros Adél alkotta Operett voices 
énekegyüttes és Nyertes Zsuzsa színművész 
gondoskodott. A J.A.M. zenekar igazi táncol-
ni való nótákat játszott hajnalig. Asztali áldást 
Ullrich Ágoston c. esperes, plébános mondott. 

A jótékonysági bálon egymillió forint gyűlt ösz-
sze, amelyet a november 29-ei testületi ülésen  
a Csepeli Lelkészi Kör vezetője, Kispál György 
plébános vett át. A pénz elosztásáról, felhaszná-
lásáról a Lelkészi Kör gondoskodik. 

kéletességének kibontakoztatását; szigorú 
lelki vezető volt. 
Özvegyi javaiból Erzsébet ispotályt rende-
zett be Marburgban: ott szolgált a ferences 
harmadrend szürke ruhájában, mint beteg-
ápoló. Gyermekeit nevelőkre bízta, mert 
úgy látta, hogy nem tud számukra megfelelő 
nevelést biztosítani. E döntésében bizonyára 
része volt annak is, hogy a szívét most már 
osztatlanul Istennek akarta adni. Legkisebb 
lányát, Gertrúdot boldogként tiszteljük.
1231 novemberében Erzsébet megbetege-
dett. Utolsó napjait gyermeki derű ragyogta 
be. Elajándékozta a még meglévő holmi-
ját, s vigasztalta a mellette lévő nővéreket.  
16-án, éjfél körül halt meg. Marburgban 
temették el, s már négy évvel halála után, 
1235-ben szentté avatták.
Ünnepét 1670-ben vették föl a római nap-
tárba, november 19-re, a temetése napjára. 
1969-ben ünnepét visszatették november 
17-re, halálának napjára.

(forrás: www.katolikus.hu)

December 1-jén, Csepel újjáépítésének 300. 
évfordulója alkalmából rendhagyó öregdiák 
találkozóra invitálta a 10, 20, 30, 40, 50 és 60 
éve érettségizett tanulóit a Jedlik Ányos Gim-
názium. Az eseményen megjelent dr. Hoff-
mann Rózsa, a Nemzeti Erőforrás Minisz-
térium oktatásért felelős államtitkára és dr. 
Simicskó István, a minisztérium sportért fe-
lelős államtitkára. Csepel önkormányzatát 
Németh Szilárd polgármester, Borbély 
Lénárd alpolgármester, valamint Ábel 
Attila és Morovik Attila alpolgármeste-
rek képviselték. Bese Benő igazgató, az 
intézmény egykori diákja ünnepi beszé-
dében elmondta: az öregdiák-talál-
kozó az egykori tanulók számára 
emlékeik miatt fontos, az intéz-
mény számára pedig visszaigazo-
lás az oktatás-nevelés sikerességé-
ről, a tanítványok boldogulásáról. 
A tornateremben megrendezett 
eseményen a Jedlik történetéről 
szóló filmmel elevenítették fel az 
intézmény 67 éves múltját. A rö-
vidfilm megtekintése után Hoffmann Rózsa 
hangsúlyozta: „Nagy és méltó dolog az, ami-
kor egy gimnázium ilyen tiszteletteljesen ápol-
ja és őrzi a hagyományokat.” 
Nemcsak a kerület elöljárójaként, hanem az 
1982-ben érettségizett évfolyam öregdiákjaként 
is jelen volt az eseményen Németh Szilárd, aki 
az ünnepségen Csepel Örökség díjat adott át 
az iskolát alapító Pannonhalmi Szent Benedek 
Rendnek. Az elismerést Kispál György plé-
bános vette át és juttatja el a kitüntetettekhez. 

Csepel Örökség díjjal jutalmazták Zanati Bé-
lát, az iskola egykori igazgatóját, aki több mint 
negyed századon át vezette a gimnáziumot.  
A polgármester ünnepi beszédében visszaem-
lékezett középiskolai éveire és hangsúlyozta:  
a jó iskolában a tanulók biztonságban érzik ma-
gukat és bíznak tanáraikban. Bese Benő az este 
folyamán adta át az arany érettségi bizonyít-

ványokat, Borbély Lénárd alpolgármesterrel 
pedig emléklappal és ajándékokkal jutal-
mazták az ünneplő évfolyamok képvi- 
selőit. A műsor után Bese Benő és Né-
meth Szilárd koszorút helyeztek el  
a Jedlik-szobornál, Vályi Hugó emlék-

táblájánál és a Vermes-teremnél. 
A 3. emeleten az 1-es számú fi-
zika-előadó Jedlik Ányos, a 2-es 

számú Vermes Miklós nevét viseli. 
December 1-jén a 3. emeleten újabb 

meghatározó pedagógus előtt tisztel-
gett az iskola és a kerület. Németh 
Szilárd polgármester javaslatára  
a biológia-előadó a Kövesi-terem 
nevet kapta. Kövesi Sándorné Pálfi 

Györgyike emlékét tábla őrzi, amelyet a pol-
gármester és az igazgató leplezett le. Az em-
léktáblánál megható beszédet mondott dr. Mező 
Róbert főorvos, a pedagógus egykori tanítvá-
nya, aki hálásan emlékezett: „Ha ő nincs, ak-
kor lehet, hogy én most nem állok itt, nem lesz 
belőlem orvos. Györgyi néni velem van minden 
pillanatban.” 
Az este befejezéseként a jubiláló osztályok  
a régi termeikben gyűltek össze.

- angel - 

Jedlik: emlékek, 
diákok, hagyományok

A bál támogatói: 
Nagykálló TÉSZ, Rákóczi úti Diego áruház, Szent István úti orvos-
esztétikai stúdió, Csepeli úti olasz bútorbolt, Kossuth Lajos utcai 
Biohair szalon, Enviroduna Kft., Pusoma étterem, vanjegy.hu, 
(Tóth Ilona Szakorvosi Rendelőintézetben lévő jegyiroda)

Részletes beszámoló és fotógaléria a www.csepel.hu oldalon található
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Az Egressy Béni Református Művészeti Kö-
zépiskola nagytermében kortárs magyar szerző 
művei hangzottak el azon a koncerten, amely-
nek fővédnöke Németh Szilárd, Csepel polgár-
mestere volt. Balassa Sándor, Kossuth-díjas 
zeneszerző műveit az iskola tanárai és tanulói 
adták elő. A szerzői est méltó befejezése volt 
az erre az alkalomra komponált fúvósnégyes, 
amit dr. Csetényi Gyula tanított be a növendé-
keinek. Balassa Sándor a koncert után elmond-
ta: „Nagyon örülök, ha itthon hangzanak el  
a műveim. Legújabb szerzeményem a Csepe-

li kvartett címet kapta. Hála a tanár úrnak és  
a négy tanulónak, nagyon jól sikerült az ősbe-
mutató.” Az esten a magyar komolyzenei élet 
kiválóságai, a Zeneakadémia és az akadémiai 
bizottságok tagjai, kortárs zeneszerzők, neves 
előadóművészek és tanárok jelentek meg. Az 
estének lesz folytatása, ezt az iskola igazgatója, 
Balogh Gábor is megerősítette: „A mai alka-
lom a Kortárs Zenei Esték előadássorozat első 
állomása volt. Szeretnénk rendszeressé tenni  
a találkozásokat.” 

- cz -

Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte  
a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépis-
kola november 23-án. A születésnapi ünnep-
ségen köszöntötték a főváros képviseletében 
megjelent Nagyné Horváth Katalint, a Főpol-
gármesteri Hivatal Oktatási, Gyermek- és If-
júságvédelmi Főosztályának szakreferensét,  
a csepeli önkormányzat részéről Morovik Attila 
alpolgármestert, valamint a Csepel Térségi In-
tegrált Szakképző Központ (TISZK) tagintéz-
ményeinek vezetőit, a budapesti és a kerületi 
középiskolák intézményvezetőit. Az 1987-ben 
megnyílt Vásárhelyi szakközépiskola 18 éve áll 
cserekapcsolatban a remscheidi Berufskolleg 
Wirtschaft und Verwaltung iskolával, melynek 
két pedagógusa is eljött a rendezvényre.  
Bédiné Dancs Zsuzsanna igazgató ünnepi be-
szédében felidézte a negyed évszázados szak-
középiskola történetét. Majd elmondta, hogy 
jubiláló iskolájukban – a piaci igényeknek 
megfelelően – elsősorban a kereskedelemre, az 
informatikára és a nyelvoktatásra helyezik a fő 
hangsúlyt. Ünnepi beszéde után Bédiné Dancs 
Zsuzsanna igazgató és Nagyné Horváth Katalin 
szakreferens megkoszorúzták az iskola névadó-
ja, Vásárhelyi Pál szobrát. Ezután Morovik At-
tila alpolgármester Csepel önkormányzata dísz-
zászlóját adta át Bagyarik Erika zászlóanyának. 
Ezután a diákok virágokkal köszöntötték az 

iskola egykori és jelenlegi tanárait, majd kez-
detét vette az ünnepi műsor. A megjelent ven-
dégeknek Ármainé Kondor Márta pedagógus 
diafilmjét vetítették le, mely a kezdetektől 
napjainkig elevenítette fel az iskolai ünnepek, 
vidám hangulatú diákesemények és a külföl-
di cserekapcsolatok emlékezetes mozzanatait.  
A színvonalas évfordulón igazi ünnepi hangu-
latot teremtett az aulában a bolgár tánccsoport,  
a ritmikus gimnasztika és társastánc képvise-
lői, valamint a néptáncosok és a tanárok énekes, 
zongorás produkciói. 
A jubileumi ünnepség végén az érdeklődők 
Szabó Lászlóné (Nóra néni) egykori könyvtáros 
összeállításában az elmúlt 25 év élményeiből 
nyílt iskolatörténeti kiállítását tekintették meg. 

A.Zs.

Ősbemutató az EgressybenIskolahívogató
A KERÜLET IsKOLÁIRóL sZóLó sORO-
ZATuNKbAN KéT-KéT TANINTéZMéNYT 
MuTATuNK bE. sZERETNéNK MEgKÖNY-
NYíTENI EZZEL AZ IsKOLAvÁLAsZTÁsT.

Negyed évszázados szakközépiskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola
Iskolánk zöldövezetben fekszik, zárt te-
rületen, biztonságos, szép környezetben 
tanulhatnak a gyerekek. Jó feltételek 
mellett, kiválóan képzett pedagógusok-
kal dolgozunk 55 éve. Eredményeinket 
humánus, gyermekközpontú neveléssel, 
a szülőkkel való jó együttműködéssel ér-
jük el. Iskolánk fő profilja a nyelvoktatás, 
az angolt emelt szinten tanítjuk. Kiemelt 
a matematika, az informatika, a környe-
zeti és művészeti és az erkölcsi nevelés. 
CHEF személyiségprogramot alkalmaz-
zuk. Több szakkör, művészeti csoport 
működik, zeneiskolai foglalkozások van-
nak. A DÖK, SZMK és Alapítvány jól 
működik. Két osztályt indítunk. 

Nyílt nap: 2013. február 27-e, szerda
1. óra: Halász Judit (magyar); 
2. óra: Szvorényné K. Julianna (matematika); 
3. óra: Törökné T. Ilona (matematika); 
4. óra: Németh Ildikó (magyar)

Címünk: 1214 Bp., Iskola tér 45.
Tel.: 278-21-50 Ig.: dr. Fazekas Lászlóné
További információ: http://kolcsey.eu

···
Kék Általános Iskola
Legfontosabb pedagógiai célunk a sze-
mélyiség- és általános alapkészségek 
sokoldalú kibontakoztatása, fejlesztése, 
az általános műveltséget megalapozó ok-
tatás, hagyománytisztelő nevelés. A te-
hetséggondozás keretén belül kiemelten 
foglalkozunk a matematika, és az idegen 
nyelv iránt fogékony tanulókkal.  Fontos 
a művészeti nevelést, a művészetek párto-
lása. Iskola Galériánk méltó helyszíne és 
műhelye a művészeteknek. 
A sport területén is hagyományokkal, 
eredményekkel rendelkezünk. Megha-
tározó szerep jut a környezettudatos ne-
velésnek: 2012-ben elnyertük az örökös 
Ökoiskola címet.
Délután szakkörök, sportfoglalkozások 
közül választhatnak tanulóink.

Játszóház: 2013. január 10-e, 16 óra
Nyílt nap: 2013. január 14-e, 8 óra.

1213 Budapest, Szent László utca 84. 
Tel.: 427-06-87, www.kekiskola.hu 

fotó: Bede Orsolya
fotó: Bede Orsolya
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„Szeretem a magyar nótát”
A csEPELI NéPdAL és NóTAKÖR KuLTuRÁ-
lis hagyoMányőrző egyesület közel 
KéT évE ALAKuLT. hIvATALOs ÜgYEKbEN 
MONOKI TAMÁs ELNÖK, KóRusTAg JÁR EL, 
Míg A NéPdALKóRus sZAKMAI MuNKÁ-
ját péter anna vezeti. a víg kedélyű, 
énekelni szerető hölgy Most is Mo-
sOLYOgvA éRKEZETT AZ INTERJúRA, Nó-
TÁs KEdvéT bEsZéLgETésÜNK KÖZbEN Is 
MEgTAPAsZTALTAM. A JELENLEg 17 TAgOT 
sZÁMLÁLó EgYEsÜLET IRÁNYíTóJÁT EddIgI 
tevékenységükről kérdeztük. 

 Milyen céllal jött létre a csepeli nótakör?
 Mindig szerettem a magyar népzenét. Úgy 
érzem, hogy nem kap kellő megbecsülést, pedig 
kultúránknak ez az alapja. Barátaimmal alakí-
tottuk meg egyesületünket azzal a nem titkolt 
szándékkal, hogy ahol lehet, énekeljük, fenn-
tartjuk, megismertetjük szebbnél szebb nótáin-
kat. Ezekkel a dalokkal őszintén kifejezhetünk 
örömet, bánatot, csalódást, szerelmet, vagyis 
szinte minden érzelmet. Több zenei klubnak va-
gyok tagja, megismertem közösségformáló ere-
jüket. Máté Ottíliánál, világhírű magyarnóta- 
és operett-énekesnőnél tanulok hangképzést 
színpadi párommal: Kisnémedi Varga Pállal. 
Ahová szerepelni mentünk, oda beajánlottam 
vegyes kórusunkat is. Olyan zenés-táncos mű-
sorokra vittem el az énekkart, ahol megízlel-
hették, mit jelent a színpad, mit jelent a taps. 
A kórustagok az első dicséret után – melyet 
Tolnai András nótakirálytól kaptak –, rájöttek, 
hogy érdemes komolyan venni a próbákat, mert 
a magyar népdalokat mindenütt szeretik. Több 
város kulturális rendezvényein megfordultunk 
már, öregbítve Csepel jó hírét. Többek között 
felléptünk a Kispesti Vígadóban, a szomszédos 
kerületek művelődési házaiban, de jól sikerült 
szereplésünk Kunszentmiklóson és Diósdon is. 
Fellépőruháinkat, a hímzett blúzokat, ingeket 
és mellényeket pályázati pénzből vásároltuk.  

 Mikor szeretett bele a magyar népdalokba?
 Borsod megyéből származom, igazi nótás 
családban nőttem fel. Azt mesélték a szüle-

im, hogy már nyolc hónaposan azt énekeltem, 
hogy „hajnalban, hajnal előtt, rózsafa nyílik 
a házam előtt”. Egészen kicsi koromtól kezd-
ve, ahol csak lehetett, mindenütt énekeltem. 
Templomban, a Magyar Rádió és Televízió 
Gyermekkórusában, de beatzenekarokban is. 
Általános iskolában négy évig tanultam hege-
dülni, de az éneklés mindig az első volt. Művé-
szi hitvallásomat legszívesebben ma is dalban 
mondom el: „Szeretem a magyar nótát, tudja 
meg mindenki, Amikor a hegedűhúr a fülembe 
zengi. Azt mesélte édesanyám: dalolva szület-
tem, amikor világra jöttem nem sírtam én, ha-
nem énekeltem.” Ezt a nótát minden műsorra 
magammal viszem. 
 
 Mennyit kell dolgozni a sikerért?
 Minden héten, csütörtökön két órát próbá-
lunk a Családsegítő Közösségi Házban. Félórát 
az ügyes-bajos hivatali dolgoknak szentelünk, 
aztán elemezzük előző fellépéseinket. Kritiku-
sak és szigorúak vagyunk magunkkal szemben. 
Kijavítunk mindent helytelenül énekelt szót, 
nem lehet összemosott a beszéd, oda kell figyelni  
a szép magyar kiejtésre. Ahányszor elrontjuk, 
újrakezdjük a dalokat. Addig korrigáljuk, amíg 
jól rögzül. Nyáron tartottunk egy kis szünetet, 
de ősztől megújult erővel kezdtünk a munkának; 
már a karácsonyi műsorunk is elkészült. Szíve-
sen megyünk mindenhová, ahol szükség van vi-
dám jó hangulatra. Házi költőnk, Kótay Margit 
minden alkalomra verset ír: ezzel kezdjük műso-
runkat. Egy-két kivétellel valamennyien nyugdí-
jasok vagyunk, szeretnénk taglétszámunkat bő-
víteni. Sajnos kevés a férfi a kórusunkban, pedig 
azt tapasztaltam, aki szereti a nótát, az szívesen 
énekli is. Ezért hívunk és várunk jó hangú, jó 
kedélyű, énekelni szerető férfiakat – és nőket is 
– a kórusunkba, ám zongorakísérőre és citerásra 
lenne a legnagyobb szükségünk. 

A.Zs. 

Következő fellépések: december 8-a, 15 óra, 
Vakok és Gyengénlátók Intézete (Ajtósi Dürer 
sor 35.). December 9-e, 15 óra, Törekvés Mű-
velődési Központ (Könyves Kálmán körút 25.) 

Zeneünnep
Ugyan még csak közeledik az év végi ünnepi 
időszak, a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fú-
vószenekar már november 30-án elhozta az ün-
nepet Csepelre. 

Péntek János karnagy és zenekara ismét elkáp-
ráztatták a nagyérdeműt a Munkásotthonban 
adott koncerten. Klasszikus művek, népszerű, 
ismert filmzenék is elhangzottak a koncert vé-
gén ráadást is követelő közönség előtt. 

Karácsonyi 
receptverseny

Hölgyek, urak, háziasszonyok, 
szakácsok, kukták és mindenki, 

aki szeret és tud főzni, 
s aki szívesen megosztaná 

legkedvesebb ünnepi receptjét, 
receptjeit a nagyközönséggel. 

Itt a remek alkalom, 
hogy közkinccsé tegyék 

főzőtudományuk egy részét. 
Keressük Csepel legízletesebb, legötle-
tesebb levesének, főételének, édességé-

nek receptjét. 
S nem csak a karácsonyi, 

hanem a szilveszteri 
és újévi menühöz is 

várjuk ötleteiket.   

A receptek beküldési határideje: 
december 13-a. 

A recepteket szakértő zsűri értékeli, s 
azon kívül, hogy a legjobbnak ítélt 

ételleírások a Csepeli Hírmondó 
hasábjain is megjelennek, díjakat is 
kiosztunk. Három szakácskönyv és 

egy kétszemélyes vacsorameghívás a 
Pusoma étterembe vár a csepeli 

szakácsokra.  

A recepteket 
az info@csepelihirmondo.hu 

e-mailre, vagy a 1751 Pf. 28. 
postai címre várjuk, de személyesen is 

leadhatják szerkesztőségünkben, a 
Csete Balázs utca 15. szám alatt. 

fotó: Bede Orsolya
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November 26.
Huszonhat csepeli, illetve a kerülethez kötő-
dő művész kiállításával kezdődött el a Csepeli 
Művészeti Hét. A Csepel Galériában megnyílt 
Tisztelet Csepelnek című tárlaton festmények, 
grafikák, szobrok, fotók, textilek várják a láto-
gatókat. A kiállítás december 10-éig tekinthető 
meg a Csepel Galériában hétfőn és szerdán 8 és 
16 óra között; csoportoknak előzetes bejelent-
kezés szükséges a következő telefonszámon: 
278-0711 (Csete Balázs u. 15.)   

•••
November 27. 
Rendhagyó művészettörténeti óra: 
festő és grafikus
Az első rendhagyó művészettörténeti óra elő-
adói Csepel díszpolgárai, Lacza Márta Mun-
kácsy-díjas festőművész és Dékány Ágoston 
grafikusművész voltak. A művész házaspár 
saját munkáikon keresztül adott ízelítőt a képi 
kultúra megjelenítéséből. Egyetértettek abban, 
hogy a legnehezebb műfaj az emberábrázolás, 
ahol a kéz és arc arányai, érzelmi kifejezései  
a döntően meghatározóak. 

•••
Versek szódával – Lackfi János
„A költőt ne úgy képzeljék el, hogy egy komor 
szobában üldögélve és „lila ködök” közepette 
megszállja az ihlet, majd papírra veti fajsúlyos 
gondolatait. A költő lényegében ugyanolyan 
ember, mint más, legfeljebb az a megkülönböz-
tető jele, hogy verseket farag” – mondta Lackfi 

János József Attila-díjas költő. Az ötgyermekes 
költőt Szentmártoni János, a Magyar Írószövet-
ség elnöke mutatta be. A költő elmondta, hogy 
a szépírás bizonyos elemeit meg lehet tanulni, 
a képességek pedig fejleszthetők, ám úgy vél-
te, „ez nem szakma”, hanem „szent hivatás”.
Az irodalmi kávéház műsorában Török Máté, a 
Misztrál zenekar tagja is részt vett.

•••
Egressy-koncert
Este a Királyerdei Művelődési Ház gyűltek 
össze a zenét kedvelők: az Egressy Béni Re-
formátus Művészeti Középiskola diákjai adtak 
koncertet. 

•••
Táncbemutató a Radnótiban
A másik esti helyszín a Radnóti Miklós Mű-
velődési Ház volt, ahol csepeli Freetime Tánc-
csoport apraja-nagyja tartott fergeteges tánc-
bemutatót. 

November 28.

A hangszerek világában
Fasang Árpád Zeneiskola növendékeinek közel 
egyórás műsora nemcsak az előadó-művészet, 
hanem a hangszerek világába is elkalauzolta  
a kisiskolásokat és óvodásokat. A hangversenyt 
vezető Romosné Turbucz Gabriella zenepeda-
gógus bemutatta a zongorát, a csellót, a trombi-
tát és a hegedűt. Ezeken a hangszereken csen-
dült fel az a 15 műsorszám, melyet a Fasang 
hangszer-előkészítős növendékei és felsőbb 
évfolyamosok adtak elő.

•••
Csepel – ecsettel, grafittal  
– a pályázat eredményhirdetése
A beérkezett több mint 150 művet szakmai  
zsűri bírálta el. Pálffy Katalin szobrászművész 
személyesen is találkozott a rajzmesterekkel, 
mindenkinek gratulált. 

•••
November 29. 
Rendhagyó művészettörténeti óra: 
szobrász és textilművész
Pálffy Katalin szobrászművész és Málik Irén 
textilművész tartottak izgalmas előadást az 
alkotás folyamatáról, műhelytitkairól a Csepel 
Galériában. Az egyik ifjú hallgató így fogal-
mazott: „Kedvelem a képzőművészetet, tetszett 
az előadás és a galériában látható kiállítás is. 
Kellemes itt lenni és jó, hogy nem csak az iskola 
falai között hallhatunk a művészettörténetről.” 

Csepeli Művészeti Hét 
november 26. – december 1. 
az elMúlt héten a Művészeté volt a főszerep Csepelen. a Csepeli városkép kft. szervezésében különböző helyszíne-
ken sokféle Műsor várta az érdeklődőket: a képzőMűvészet, az irodaloM, a zene, a tánC kerületi vagy kerülethez 
kötődő képviselői Muzsikáltak, tartottak rendhagyó Művészettörténeti órákat, tánCbeMutatókat, rendeztek kiál-
LíTÁsT. KéPEs ÖssZEfOgLALóNKKAL fELIdéZZÜK A héT EsEMéNYEIT. (A RésZLETEs ÖssZEfOgLALóK A www.csEPELIvAROsKEP.hu 
és a www.Csepel.hu oldalon olvashatók, ugyanitt a képgalériák is Megtekinthetők.) 
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•••
Hangszerbemutató az Egressyben
Madarász Iván Erkel-díjas zeneszerző szólisták 
segítségével, három hangszert mutatott be ezen 
a délelőttön: a zongorát, a hegedűt és a fagottot. 

•••
Versek szódával – Kiss Judit Ágnes
A József Attila-díjjal elismert alkotó jelenleg  
a Nemes Nagy Ágnes Gimnázium pedagógusa, 
de sokrétű művészeti érdeklődésére jellemző, 
hogy az ELTE Bölcsészkara mellett Pécsen 
oboa szakon, a Színház- és Filmművészeti 
Egyetemen pedig drámapedagógusként szer-
zett diplomát. A meghitt légkörű estén – melyet 
Szentmártoni János vezetett – fontos szerepet 
kaptak a költő zenész barátai: Fűri Anna és 
Keönch László. 

•••
Művésztanárok koncertje

A Fasang Árpád Zeneiskola tanárainak kon-
certjét a Királyerdei Művelődési Házban tar-
tották. Erre az estére is igaz volt az a mottó, 
amit Sipos Katalin a műsor elején felolvasott: 
„a koncertek abban segítenek nekünk, hogy  
a zene esztétikumában feloldódva, megleljük  
a helyünket a kozmikus egészben, és lélekben 
nemesülve erőnk legyen az igaz úton járni.”  

•••
November 30.
Egressy: a gitár, a fuvola és a kürt
Ezen a délelőttön az Egressy Béni Reformá-
tus Művészeti Középiskolában Madarász Iván 
Erkel-díjas zeneszerző – diákok segítségével –  
a gitárt, a fuvolát és a kürtöt mutatta be. Ma-
darász professzor úr elmondta, hogy az egyik 
legnehezebb hangszer a kürt. „Az egy centimé-
ter átmérőjű, kanyargós csövek közel öt métert 
tesznek ki, nagyon nehéz megtanulni és jól ját-
szani rajta.” 

•••
„Ne szégyelld, hogy van lelked”
„Ahogy bölcsebbé válunk, rájövünk, hogy éle-
tünk eseményeiből 80-90 százalék az a rész, 
amely felejthetően felesleges” – vallotta Németh 
Nyiba Sándor költő, dalszerző, egykori kiváló 
csepeli birkózó a Csepel Galériában megrende-
zett irodalmi estjén. Legfontosabb üzenetének 
azt tartja, hogy „ne szégyelljük, hogy van lel-
künk”. Ennek jegyében beszélt életéről, szülei-
ről, iskolai éveiről, sportolói múltjáról, zenészi 
tevékenységéről.

•••
Csepeli néptáncgála 
A közel kétórás esten mintegy száz táncos lábú 
fiatal lépett színpadra. A Nagy Imre ÁMK AMI 
első és második osztályosai, majd a Kölcsey Fe-
renc Általános Iskola AMI előképzősei, a Kis 
Csepel Táncegyüttes, a Kazinczy Ferenc Érték-
közvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola 
néptánccsoportja, a Móra Ferenc Általános Is-
kola táncosai. A Csepp Csepel Gyermek Tánc-

együttes ősbemutatóval érkezett. A színvonalas 
néptáncgálát a Csepel Táncegyüttes zárta.

•••
A Szentháromságról mesélt az orgona
A Jézus Szíve-templomban adott orgonahang-
versenyt a nemrégiben felszentelt orgonán Pócs 
Béla, a XI. kerületi Szent Gellért-templom 
kántor-orgonistája. A hallgatóságot a templom 
plébánosa, Kispál György köszöntötte, aki el-
mondta: Pócs Béla 15 éven át szolgált a Szent 
Imre téri Kisboldogasszony-templom kántora-
ként, ezért „csepelinek érezzük”. 

•••
December 1. 
Csep’ Jazz Dance
A Radnóti színpadán a 16 éve működő tánccso-
port növendékei nyitották meg a művészeti hét 
utolsó napját. Fergeteges előadásuk a tánc igazi 
ünnepe volt. 

•••
Békességóhajtás
Tallián Marianne és Lázár Balázs színművé-
szek ötszáz év „békességóhajtó” verseiből vá-
logattak. Többek között Balassi, Arany, Ady, 
Babits, József Attila versei hangzottal el a Jé-
zus Szíve-templomban. 

•••
Tabáni István koncertje
A Csepeli Művészeti Hét zárórendezvénye Ta-
báni István teltházas, nagy sikerű koncertje volt.
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fENNÁLLÁsÁNAK TíZévEs JubILEuMÁT 
ÜNNEPLI IdéN csEPEL EgYIK LAbdARú-
gó-utánpótlást nevelő egyesülete, 
A csEP-góL fc. A KLub ugYAN MÁR fu-
ZIONÁLT A csEPEL fc-vEL, dE ÖNÁLLóAN 
is Működtet Csapatot, és a tervek sze-
RINT KIsEbb TÖRTéNETI KIÁLLíTÁssAL Is 
KésZÜL A csEPEL PLAZÁbAN.

Ambruzs József, a Csep-Gól FC megálmodója 
és alapítója a Csepeli Hírmondónak nyilatko-
zott a kerek évforduló kapcsán.

 A klub alapításának gondolata 2002-ben 
fogalmazódott meg bennem: akkoriban ke-
restem a fiamnak a kerületben olyan helyeket, 
ahol futballra tanítottak gyerekeket, de igazá-
ból sehol sem találtam jónak a körülményeket 
és biztosítottnak a megfelelő képzést számára. 
Így – bár lehet, hogy nagyképűen hangzik – 
elhatároztam, hogy én magam hozok létre egy 
klubot: ebbe hamarosan bele is vágtam. 

 Hol sikerült ezt megvalósítani?
 A Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Ké-
pességfejlesztő Általános Iskola szabadtéri bitu-
menes pályája jó választásnak tűnt: itt kezdtük 
el egy szeptemberi napon a munkát. Emlék-
szem, az első toborzóra még csak heten jöttek 
el, velük kezdtük el a foglalkozásokat. Abból  
a hét lurkóból napjainkban hatan még mindig 
kergetik a labdát, Bese Barnabás például a ma-
gyar U19-es labdarúgó válogatott tagja.

 Van pontos létszám, hogy az elmúlt tíz év-
ben hányan fordultak meg itt?
 Nyilvántartásunk szerint több mint 450 fo-
cipalánta kergette a labdát a Csep-Gól FC csa-
patánál. Az egyre növekvő létszám miatt klu-
bunk egyik visszatérő és állandó problémájává 
vált az infrastruktúra hiánya, és egy saját sport-
telep megléte. Szerencsére sikerült egy hosszú 
távú együttműködéssel a már említett Kazinczy 
iskolában egy műfüves kispályát kialakítani, 

amit tanítási időben az iskola diákjai használ-
nak testnevelés órákon. Ebben az együttmű-
ködésben maximálisan partner volt a kerületi 
önkormányzat, és Bartók Péter, az intézmény 
igazgatója, aki messzemenőkig támogatta az 
elképzeléseinket. Az azóta eltelt időszak is azt 
igazolja, hogy egyesületünk és az iskola is csak 
nyert ezzel az együttműködéssel.

 Ahogy nőtt a létszám, nagyobb területre is 
szükség volt. 
 Az, hogy egyre többen lettünk, szerintem 
annak jele volt, hogy amit csináltunk, azt jól 
csináltuk, így később már az egykori Csepeli 
Papírgyár sporttelepén béreltünk területet, hogy 
zökkenőmentesen folytathassuk az utánpótlás-
képzést. A kissé magára hagyott területen közös 
munkával építettünk, szépítettünk, otthonosab-
bá varázsoltuk a pályát és környékét.  Akkor már 
100 fölé nőtt a hozzánk járók létszáma.

 Itt már további segítőket is be kellett vonni…
 Így van, és ezzel párhuzamosan megnöve-
kedtek az egyéb feladataink, illetve kiadásaink 
is. Így keresnem kellett egy társat, akit hama-
rosan meg is találtam a török Fenerbahce lab-
darúgó klub egyik magyarországi képviselője 
személyében. Vele közösen megalapítottuk  
a Csep-Gól FC Fenerbahce névre hallgató 
csapatunkat. Bár gyümölcsöző kapcsolatnak 
indult, de csupán két évig tartott, aztán külön-
böző okok miatt megszakadt, és felbomlott az 

együttműködés. Kezdhettünk mindent elölről, 
teljesen önállóan, de a már a meglévő tapasz-
talatainkat felhasználva, folyamatos munkával 
ismét életképessé tettük az egyesületet. A kez-
deti húszfős létszámot ismét felduzzasztottuk 
100 fölé, majd 2009-ben csatlakoztunk a Cse-
pel FC-hez.

 Miért?
 Nagyon egyszerű: ismét pályagondjaink 
adódtak, és mivel mi magunk is láttuk, hogy 
egyesült erővel nagyobb utánpótlásbázist lehet 
kialakítani, megállapodást kötöttünk a csepeli 
labdarúgás egykori zászlóshajójával. Ez már 
három éve működőképes, bár az igazsághoz 
hozzátartozik, hogy nem olyan ütemben fej-
lődik, mint ahogyan kellene. Sajnos, a körül-
mények nem kedveznek a komoly munkának; 
napi gondokkal küzdünk, sokszor például 
nincs fűtés a Béke téri sporttelepen.

 Mi lehet a megoldás?
 Mi egy együttműködési szerződéssel csat-
lakoztunk be a Csepel FC-hez, ezért az áldat-
lan állapotok ellen semmit nem tudunk tenni, 
pedig nagyon szeretnénk, de maga az anya-
egyesületünk is ugyanezzel a gonddal küzd. 
Mivel a sporttelep a Csepel SC Alapítvány ma-
gántulajdona, nagy beleszólásunk nem lehet  
a területen zajló eseményekbe.

 Azért némi pozitív változás is látszik…
 Eltűnt végre a salakos pálya, helyét egy  
már használt, de edzésekre még alkalmas, 
műfüves pálya vette át, és teljesen megújult az 
egyik füves játéktér is: mindez önerőből, saját 
finanszírozásból.

 Hogyan tovább?
 A Csep-Gól FC vezetősége nemrégiben 
megújult, ötfős elnökségének kitűzött célja 
a körülmények javítása, a szakmai munka szín- 
vonalának fejlesztése. A gyerekeknél – az ered-
ménycentrikusságot picit mellőzve – inkább az 
egyéni képzésre helyezzük a hangsúlyt. Az igazi 
cél persze egy egységes csepeli futballklub létre-
hozása lenne, közös, kerületi összefogással. Csak 
így lehetne megint felkerülni a magyar futball 
komolyan vett csapatainak térképére.

Tíz éve nevelik a focipalántákat
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Óriási sikerrel zárta a bukaresti Eb-szereplést 
a Magyar Pointfighting kick-box válogatott. 
Király István szövetségi kapitány harcosai ösz-
szesen 6 arany-, 4 ezüst- és 3 bronzérmet sze-
reztek, ezzel immár nyolcadik éve vezeti ha-
zánk az összesített szakági éremtáblázatot, 
jelenleg Olaszország és Írország előtt.
A helyezettek névsora a www.csepel.hu olda-
lon olvasható.

A Vasas nyerte a felnőtt csapatbajnokság arany-
érmét, a Csepeli BC pedig a bronzmedált sze-
rezte meg kettős győzelemmel a birkózó CSB 
négyes döntőjében. A Nemzeti Sportcsarnok-
ban rendezett összecsapásokra ismét nagyon 
sokan voltak kíváncsiak, s a Csepel – hosszú 
kihagyás után – ismét érmes helyen végzett. 
A csepeliek annak ellenére tudták megverni  
a Haladást, hogy a szombathelyieknél szőnyeg-
re lépett a Londonban, a szabadfogásúak 74 
kilogrammos kategóriájában ötödik, ám az őt 
legyőző üzbég Szoszlan Tyigijev doppingvét-
sége miatt bronzérmessé előlépett Hatos Gábor 
is. Bánkuti Zsolt, a Csepel edzője előzetesen 
is esélyesnek tartotta csapatát a 3. hely meg-
szerzésére, és elmondta: amennyiben nem jön 
közbe semmi rendkívüli, akkor a meglehetősen 
szerény anyagi körülmények között létező kék-
piros klub birkózói ismét a dobogóra állhatnak. 
Az egykori Európa-bajnok szerencsére jól mér-
te fel a lehetőségeket, és tanítványai beváltották 
a hozzájuk fűzött reményeket.
1. mérkőzés: Csepel–Haladás 15:12
2. mérkőzés: Csepel–Haladás 15:10

A szentendrei skanzenben rendezték meg az 
idei év utolsó szabadtéri utánpótlás atlétikai 
versenyét, a mezei ob-t. November 24-én a cse-
peli sportolók közül a 14 éves fiúk teljesítettek  
a legjobban. A Magyar Atlétikai Szövetség 
által szervezett országos megmérettetés nem 
csak a versenyzők számára volt jelentős, hanem  
a december 9-ei Spar Mezei futó Európa baj-
nokságra készülő szervezőknek, versenybí-
róknak is – adta hírül a szövetség honlapja. A 
Csepeli Diák Atlétikai Club sportolói – Kar-
dos Bence öttusázóval kiegészülve – a 14 éves 
korcsoport 2. helyén végeztek a Gödöllői EAC 
mögött, és megelőzve a DSC-SI csapatát. A kék-
piros csapat a Kavecsánszki András–Kardos 
Bence–Dancs Tamás összeállításban vívta ki 
az ezüstérmes helyezést, és zárta méltóképpen 
a 2012-es szabadtéri atlétikai szezont.

Budapest Főváros Közgyűlése idén 43. alka-
lommal adományozott „Élen a tanulásban, 
élen a sportban” kitüntető címeket az arra 
érdemes fiataloknak. Az elismeréssel 19 ál-
talános, 12 középiskolai diákot, négy egyete-
mistát és két, sajátos nevelési igényű tanulót 
is jutalmaztak, közöttük két csepeli sportem-
bert. Kerületünkből Molnár Mónika, a Jedlik 
Ányos Gimnázium tanulója, és Német Roland, 
a Csepel Barakuda Búvár SE sportolója része-
sült elismerésben.

Az ünnepség díszvendége, Szilágyi Áron 
kardvívó olimpiai bajnok azt mondta: „hálás 
vagyok a díjazott tanulóknak, mert ugyan-
azt bizonyítjátok, amit magam is tettem, 
lehet eredményeket felmutatva sportolni és 
tanulni, és maradandót nyújtani”. Német 
Roland teljesítményét lakóhelye, Újbuda ön-
kormányzata is jutalmazta, s a tájékozódási 
búvárúszásban jeleskedő fiatalember koráb-
ban megkapta a Vitéz Pokorny Endre sport-
ösztöndíjat is.

Nyolc éve a csúcsonIsmét a dobogón 
a csepeli birkózók

Csepeli ezüstcsapat Szentendrén

Csepeli tehetségek fővárosi elismerése
 

Röplabda 

Csepel SC Alapítvány, Bajnokok csarnoka 
NBI alapszakasz, december 7-e, 19 óra:
Gergi Háló Csepel–Szolnoki Főiskola RKSI
December 9-e, 17 óra: Gergi Háló Csepel–PTE-PEAC
(a bajnoki mérkőzések pályaválasztói joga a csepeli csarnok fűtetlen-
sége miatt felcserélődhet.)

Kosárlabda

Kazinczy Ferenc Általános Iskola (bejárat az Ív utca felől)
Dec.  8-a, 15 óra: BC Csepel-ATTE–Yellow Sun (felnőtt ffi. A csoport)
16:40: BC Csepel–Muff (felnőtt női A csoport)
Dec. 15-e, 16 óra: BC Csepel-ATTE–HKK-Elder (felnőtt ffi. A csoport)

18 óra: Boci Klub BC Csepel–Óbudai Kaszások II. 
(felnőtt ffi. NB II Közép A csop.)
December 18-a, 19 óra: BC Csepel II.–Monori SE 
(felnőtt ffi. NB II Közép B csop.)

Vermes Miklós Általános Iskola, Tejút u. 2
20 óra: Csepeli Rombolók–Budai XI,-Major (felnőtt ffi. C csop.)

Asztalitenisz
Budapest I/A osztályú bajnokság, Duna utca 42. (23. épület, II. em.)
15. forduló: dec. 10-e, Szabadkikötő SE–Atlanta SE I.-Klebersberg

A II-XII-XXI. kerületi csapatbajnokság 
I. osztály 2. csoport
Központi út 17-19.
December 10-e, 18 óra: Csepeli Vállalkozók II.–Baross Gábor SK
Karácsony Sándor Általános Iskola
Csepel-Sziget SE II.–túróS Csusza

II. osztály
Karácsony Sándor Általános Iskola
December 10-e, Csepel-Sziget SE IV.–Szigeti Veszedelem SK
Központi út 17-19.
Csepeli Vállalkozók III.–Újpesti PC II.
(A mérkőzések pontos kezdési időpontjairól 
a keruletipinyo.atw.hu oldalon tájékozódhatnak)

Sportprogramok a kerületben
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Látványos operettshow 
Szulák Andreával
Különleges szerepben lesz látható év végén egy nagyszabású 
operettshow-ban Szulák Andrea, aki ezen az estén énekel, 
táncol és mindenkit megkacagtat fergeteges humorával.
A Hungaroperett show-jában a legismertebb dallamok 
szólalnak meg a Hungaroperett fiatal sztárjai és Szulák Andrea 
tolmácsolásában. A két felvonásos produkció december 29-én 
este 7 órakor lesz látható. 

A nagy érdeklődésre való tekintettel 
jegyek elővételben válthatók: 
Csepel Színház (Csepeli Munkásotthon), 
Árpád út 1., tel.: 276-7733, www.jegy.hu

Szociális vásár decemberben
 A Magyar Vöröskereszt Csepeli Szervezete 

ismét nagyszabású szociális vásárt tart. 
Lesz ruha, játék, könyv és egyéb használati tárgyak: minden korosz-

tály megtalálhatja a kedvére valót.  
Nagyon olcsón lehet hozzájutni új és használt dolgokhoz egyaránt! 

Időpont: december 11-e, 9-től 16 óráig. 
Helyszín: Ady Endre út 61., tel.: 276-0478

Érvényes Vöröskereszt tagsági igazolvány felmutatása esetén 
10 százalék kedvezményt adunk a ruhák árából.

Előre is köszönjük a vásárlást, 
hiszen ezzel támogatják további munkánkat!

PROGRAMOK, GALÉRIÁKÁMK

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

December 8-a: Molnárné Várkonyi Margittal, 
a Nagytétényi Kastélymúzeum karácsonyi 
kiállításának megtekintése. Találkozó 9:45 
órakor a csepeli Szent Imre téren, a 138-as 
busz végállomásánál. (A busz 9:59-kor indul, 
20 percenként közlekedik.) A belépőket a 
helyszínen lehet megvásárolni, áruk: Teljes 
árú: 1400, Ft nyugdíjas, diák: 700, családi jegy: 
2800 forint. További információ a múzeumról 
és a kiállításról: http://www.nagytetenyi.hu/
Előzetes jelentkezést kérünk személyesen vagy 
a könyvtár telefonszámán (061/276-8953),
email-címén: fszek2105@fszek.hu, vagy Face-
book-oldalán (http://www.facebook.com/
venuszutcai.fszek).
December 12-e, 16:30: Kineziológia klub 
Novák Ági vezetésével. A téma: Szeretet, el-
fogadás.
Decemberben is lesz EZÉRT-klub.
A csütörtök továbbra is a játék napja. 
Délelőtt kártyával várjuk az érdeklődőket.
Minden programunk ingyenes.
Ajándékozzon könyvtárat! Kevesebb, 
mint egy könyv áráért éves tagság váltható. 
A részletekről érdeklődjön a könyvtárban!
Továbbra is nagy szeretettel várjuk óvodai 
és iskolás csoportok jelentkezését.

* * *
SÉTÁLÓ UTCAI KÖNYVTÁR  
II. Rákóczi F. út 106., tel.: 276-3512
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 21/1 
fszek2101@fszek.hu, www.fszek.hu/setalo 

Kiállítás: December 3-tól: A „tiffany-
művészet közelről" címmel  Máténé Vágány 
Tünde alkotó, lámpakészítő kiállítása, ahol  
álló-és asztali lámpák, különleges üveggel 
díszített ékszerek és egyéb képzőművésze-
ti alkotások tekinthetőek meg. A kiállítás 
január 30-áig tekinthető meg a könyvtár 
nyitvatartási idejében.
December 14-e, 16 óra: Karácsonyi party 
- ünnepi kézműves foglalkozás gyerekeknek 
Program: Jertek, menjünk Betlehembe! 
Gerencsér Valéria drámapedagógussal me-
sejáték. Kézműves-foglakozások.  
Következő számítógép-ismereti tanfo-
lyam kezdőknek 2013. január közepén 
várható. Jelentkezni lehet a könyvtárban, 
vagy telefonon.
Színházjegyvásárlás: Novák Zoltánné 
Rózsa várja a színházrajongókat hétfőnként 

16-18 óráig a Sétáló utcai könyvtárban. 
novak.rozsa@gmail.com tel:.06/304141684
Tipp! Ajándékozza meg szeretteit az olvasás 
élményével. A Sétáló utcai Könyvtár szolgál-
tatásait egész évben élvezheti, aki olvasó-
jegyet kap ajándékba. Éves, egy vagy több 
könyvtár használatára jogosító olvasójegyet 
ajándékozhat szeretteinek, ha nem tud dön-
teni, hogy melyik könyvet is adja ajándékba. 
1 olvasójegy ára ~ 1 könyv ára! 
Kedves pedagógusok! Várjuk az iskolás-és 
óvodáscsoportokat könyvtárbemutató és 
könyvtárhasználati foglalkozásokra. Előzetes 
bejelentkezés szükséges. Tel.: 276-35-12 
Ünnepi nyitva tartás: 
2012. december 24-26-a., december 29 -ja-
nuár 1-je között a könyvtár zárva!

* * *
KIRÁLYERDEI KÖNYVTÁR
Szent István u. 230., Tel.: 277-5278
Nyitva tartás: 
H-Sz-P: 13-19 óráig; Cs: 10-16 óráig
Kiállítás 
December végéig látható a 100 éves a Csepel 
FC című kiállítás
Programok 
Hahota klub: minden páratlan csütörtökön 
16.30-kor (dec.6.,  dec.20.)
Meridián-torna: minden páros csütörtökön 
16.30-kor (dec13.,   dec.27.)
Kreatív klub: minden péntek délután.
A könyvtárban nyugodt, családias környezet 
várja az internetezőket és az olvasni vágyó-
kat. Filmek, hangoskönyvek, zenei cd-k köl-
csönzésére is van lehetőség.

* * *
CSEPELI MUNKÁSOTTHON
Árpád u. 1., tel.: 276-7733
www.csepelimunkasotthon.hu
csmo@csepelimunkasotthon.hu   

CSEPEL SZÍNHÁZ
December 8-a, 11 óra: Hétvégi matiné, a 
Hahota Gyermek Színház műsora: Mikulás bá-
csi bajban. Zenés, verses interaktív mesejáték.

PROGRAMOK
December 15-e, 18 óra: Karácsonyi tánc-
gála. Közreműködnek: Csepel Táncegyüttes, 
Kis-Csepel Táncegyüttes, Csepp-Csepel 
Táncegyüttes, Csemeték Óvodás Néptánc 
Csoport, Csepeli Öregtáncosok Együttese, 
Csep’ Jazz Dance Komplex Tánciskola, Klasz-
szikus Balett Iskola
December 29-e 19 óra: HungarOperett
Évbúcsúztató operett gála Szulák Andreával 
és az operett csillagaival

PESTI FIATALOK SZÍNHÁZA BEMUTATJA:
December 7. péntek, 19.00: 
Jó estét nyár jó estét szerelem zenés dráma

TAMÁSI LAJOS OLVASÓ MUNKÁS KLUB
December 11-e, 16 óra: Tárkányi Imre író, 
költő irodalmi estje

GALÉRIA 21.
December 12. - 2013. január 15. 
Mi négyen, akiket kevésbé ismertek... 
A Réti Pál Fotó Klub kiállítása

KLUBOK – SZAKKÖRÖK
Csepeli KÉPZŐMŰVÉSZKÖR várja az érdek-
lődőket. Hétfő, szerda: 17.00 - 20.00, szom-
bat: 13.00 - 16.00 
Csepel Táncegyüttes Óvodás néptánccso-
portja, Jazz Dance Komplex Tánciskola ovis cso-
portja, 3 – 6 éves gyerekek jelentkezését várja.
Hip-hop Show tánc: hét., sze.: 16.30 - 18.30
Red One hip-hop: 
hétfő 18.00 – 19.00, szerda 17.00 – 18.00
Zumba fitness: péntek 19.30 – 20.30
Defendo/önvédelem: 
kedd, csüt. 19.00 – 20.00
Hatha Yoga: hétfő 17.00 - 21.00

EGYÉB
Országos és budapesti színházak, 
koncertek, fesztiválok jegyirodája: 
hétfő – péntek 14.00 – 18.00 
Béres Ria tel.: 276-9523; 0620 476 3189 
OKJ-s DAJKA, pedagógiai asszisztens, 
gyógypedagógiai asszisztens szakképzés. 
T.: 276-5918

* * *
CSALÁDSEGÍTŐ KÖZÖSSÉGI HÁZ
Csete Balázs u. 5. Tel.: 427-1400

December 12-e, 14.30: Mikó Imre vetí-
tettképes úti élménybeszámolója. 
Téma: Mexikó (2. rész) 

* * *
ERDEI ÉVA 
GALÉRIA 
Király-Erdei Műhely Csepel, Kondor utca 29.
tel.: 420-1728, e-mail: eva@erdeigaleria.hu

Sédli István festőművész kiállítása decem-
ber 12-éig tekinthető meg

* * *
HRICSOVINYI GALÉRIA 
Csepeli Mátyás utca 13.–
Garay utca 10. sarok
tel.: 427-1400

Ezüst György festőművész kiállítása. A kiállí-
tás december 21-éig tekinthető meg előze-
tes bejelentkezéssel.

NAGY IMRE ÁMK – KÖZMŰVELŐDÉS – 
KÖNYVTÁR – IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT
Simon Bolivár sétány 4–8., 
tel.: 420-7874, 
www.amkkozmu.mlap.hu

KIÁLLÍTÁS
Vincze Angéla festőművész kiállítása 
december 11-éig, nyitvatartási időben 
tekinthető meg.

2012. december 14-én, 17 órakor Mán-
doki Halász Zsóka ÉVSZAKOK című 
kiállítását Juhász András, a budapesti 
József Attila Gimnázium igazgatója nyitja 
meg. Közreműködnek: Bartis Ilona fes-
tőművész és költő, Borlói Ildikó hegedű-
művész, Hajtun Zsuzsa zongoraművész, 
László Elemér festőművész és költő. 
A kiállítás 2013. január 15-ig, tekinthető 
meg, hétköznapokon 9-19 óráig, szomba-
ton 9-13 óráig. 

AJÁNLATUNK
APRÓSÁGOK (0 – 3 év)

ÚJ! 
Zeneöröm – babáknak és mamáknak, 
a Kokas módszer alapján
Előzetes jelentkezés szükséges!
Időpont: kedd 9.30-10.15
Vezeti: Drevenka Rita
ÚJ! 
Kismama klub
Előzetes jelentkezés szükséges!
Kedd 10.15-11.00

TÜNDÉREKNEK, MANÓKNAK (3 – 7 év)

Akrobatikus rock and roll
Kedd, csüt.: 17.15-18.00 vagy 18.00-19.00
Vezeti: Hrabovszki Bea
Balett előkészítő – Art Jazz
Hétfő, szerda: 17.00-18.00
Vezeti: Cseppentő Petra
Ritmikus gimnasztika
Hétfő, szerda: 17.00-18.00
Vezeti: Polákovits Rita
ÚJ!! 
Zeneovi
Előzetes jelentkezés szükséges!
Csütörtök: 16.00-16.30 vagy 16.30-17.00
Vezeti: Drevenka Rita

SULIBA JÁRÓKNAK (7 – 18 év)
Akrobatikus rock and roll
Kedd, csüt.: 16.30-18.00 vagy 18.00-19.30
Vezeti: Juhász Péter
Art Jazz – Balett előkészítő
Hétfő, szerda: 17.00-18.00
Vezeti: Cseppentő Petra
BLACK TOP hip-hop
Kölyök – szerda: 17.00-18.00, 
péntek: 18.00-19.00
Nagyobbaknak – szerda: 18.00-19.00, 
péntek: 19.00-20.00
Vezeti: Fekete Zsolt
Íjász klub 
December 8: 10.00-11.00 vagy 11.00-12.00
Az egyesület honlapja: csiie.uw.hu
Vezeti: Sárfi László
Kreatív-zene-varázs
Kedd: 16.00-17.00
Vezeti: Drevenka Rita
Ritmikus gimnasztika
Hétfő, szerda: 16.00-17.00
Vezeti: Polákovits Rita
Zumba
Hétfő, szerda: 18.30-19.30
Vezeti: Pinelli Andrea

FELNŐTTEKNEK
Alakformáló női torna
Hétfő, szerda: 18.30-19.30
Vezeti: Kaszásné Füle Ildikó
Íjász klub
December 8: 10.00-11.00 vagy 11.00-12.00
Vezeti: Sárfi László
Zumba
Hétfő, szerda: 18.30-19.30
Vezeti: Pinelli Andrea

KÖNYVTÁR
A könyvtár nyitvatartási ideje:
Keddtől – péntekig: 13.00-19.00-ig
Szombat: 9.00-13.00-ig
Az intézmény tanulói és dolgozói számára 
minden hétköznap 7.30-tól 19.00-ig, hétfőn 
16.00-ig tudjuk biztosítani a nyitva tartást.

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

Ingyenes internet használat
Hétfőtől – péntekig: 12.00-19.00-ig
Szombat: 9.00-12.00-ig
(20 perc / fő / alkalom)
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A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
Ingyenes, megjelenik két hetente 32 000 példányban
Kiadja: A Csepeli Városkép Kft.
Felelős kiadó: Vida István ügyvezető igazgató, vidaistvan@csepelivaroskep.hu
Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 1215 Budapest, Csete Balázs utca 15. (Csepel Galéria), 1751 Pf. 28., 
tel.: 278-0711, zubormonika@csepelihirmondo.hu. A másodközlés jogát a szerkesztőség fenntartja.
Szerkesztőségvezető: Máger Judit, info@csepelihirmondo.hu

Munkatársak: Angel Marianna, Antal Zsuzsa, Bede Orsolya, Csarnai Attila, Csordás Andrea, Czapp József, 
Halászi Vilmos, Kis György, Kitzinger Adrienn, Kónya Gábor, Légrádi Gábor, Mezey László, Zarándi Bence,  
Zubor Mónika
Nyomás: Pharma Press Nyomdaipari Kft., 1037 Budapest, Vörösvári út 119–121.
Terjesztés: Magyar Posta Zrt.; Reklamáció: 278-0711
ISSN 2062-3585 
Következő számunk 2012. december 20-án jelenik meg.im
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A helyes megfejtést beküldő gyerekek és felnőttek között 1 000 – 1 000 forintos Libri utalványt sorsolunk ki.  A megfejtéseket elküldhetik a következő címre: Csepeli Hírmondó, Budapest, 1751 Pf. 28., de e-mailben 
is várjuk a válaszokat:  info@csepelihirmondo.hu. Beküldési határidő: december 17-e.

Sorsoltunk! A november 20-ai skandináv rejtvény nyertese: Havasköri Lászlóné 1212 Budapest, Szent István út. A gyerekrejtvény nyertese: Szeles Krisztina 1214 Budapest, Zrínyi u. Nyereményük 1 000 – 1 000 
forintos Libri utalvány, amit szerkesztőségünkben (1215 Csete Balázs u. 15.) vehetnek át hétköznapokon 8 és 16 óra között. Gratulálunk!

gyereksarok

Rejtvényünkben egy vers első két sorát fejthetitek meg. 
Ki a költő és mi a mű címe?

Vízszintes: 2. Az idézet eleje 9. Ahova majd nyílászáró kerül 
(Két szó!) 11. Amely személy 12. Togó közepe! 13. Nincs 
kedve 14. Indoka 15. Össze-vissza fáznak! 17. Flastrom 
19. Tánc páratlanjai! 20. Kombinációs lakat 23. Lécházat msh.-i 
25. Cecília, vagy Ilona becézve 26.Ami a hasas pasasban egy-
forma! 27. Lám 28. Majdnem akt! 29. A kvarc régi neve 
31. Alatta lévő helyre

Függőleges: 1. E nap 2. Megfog (pl. mozgó labdát) 
3. Olasz műsorszolgáltató 4. Dánia internet kódja 5. Ahhoz 
a személyhez 6. Milliószoros 7. Létezik 8. Egy nadrágszíjon 
több is van 10. Magasszárú, fűzős cipők 14. Az idézet vége 
15. A legerősebb kártyalapot 16. Orrocska  18. Kevert massza! 
21. 1101  22. Se eleje, se vége tálalás! 24. Hónapja, régiesen 
27. Lányok, asszonyok 30. Mely személy? 31. Rangjelző szócska

Előző rejtvényünk megfejtése: 1953. november 25.
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A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Adventi Cirkuszakadémia
2012. december 7–9. 14 –19 óra között

Varázsolj velünk!

december 8.

Kökény Attila
Sztárvendég

december 6.

 A Mikulás
 meglepetéssel vár!

A rendezvény 
támogatója:

csepelplaza.hu, facebook.com / CsepelPlaza
1211 Budapest, II. Rákóczi F. út 154 –170. Tel.: 425 8004
A sziget, Ahol jó lenni.

Telephely-fejlesztés a Csepel Metall Vasöntöde Kft.-nél 
A Csepel Metall Vasöntöde Kft.  37 266 465 Ft támogatást nyert az  Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett KMOP-
1.5.3/C-11-2011 jelű  telephely fejlesztési pályázaton. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alap társfinanszírozásával, és az Új Széchenyi Terv keretében valósult meg.  A 186 millió forintot meghaladó összköltség-
vetésű projekt 2012. október 31-én befejeződött.

A telephely fejlesztési projekt célja a Csepel Metall Vasöntöde Kft. magas színvonalú öntödei termelő tevékenységének fenntartása és növelése, vevőink 
igényeinek megfelelő, magas minőségi követelmények biztosítása, ill. az energiafelhasználás csökkentése.
A projekt keretében cégünk VAS IV. Csarnok- és Laborépülete teljes felújításra került, valamint Irodaépületünk külső felújítása, hőszigetelése is megtörtént. 

1. A VAS IV. Csarnoképület felújításánál mintatároló csarnok és új szociális blokk kialakítására került sor. Az épület nem felelt meg a mai kor követelményeinek, 
ezért ablakcsere, a hőszigetelés, teljes homlokzat felújítás elvégzése, gáz, víz, csatorna és világítási rendszer teljes korszerűsítése, illetve kiépítése történt.
A technológia kiemelten fontos gyártóeszköze a vevő tulajdonában lévő minta garnitúra, cégünknél mintegy 3000 db nagy értékű minta garnitúrát tárolunk. 
Nagyon fontos feladatunk, hogy e minta garnitúrák tárolását és állagmegóvását vevőink igényeinek megfelelő minőségben tudjuk biztosítani. A gyártási minő-
ség fenntartásának, ill. vevőink ez irányú elvárható igényeinek növekedése szükségessé tette a csarnok épületének felújítását. Az új, speciálisan erre a célra 
kialakított területen a minták biztonságos, jól azonosítható és nyomon követhető tárolása valósul meg, a szükséges állagmegóvás biztosítása mellett.
A csarnok fejépületében a beruházás befejezésével elkészült a szociális blokk, új, saját fekete-fehér öltözőnk lett, amely 130 ember számára biztosít korszerű, 
kényelmes tisztálkodási, és komfortos öltözési lehetőséget. 

2. A megnőtt piaci- és termelési igények kiszolgálására önálló, korszerű laboratóriumi részleget alakítottunk ki, amely egyben további esélyt biztosít a piacon 
maradásra és új piacok megszerzésére a következők szerint: 
A laboratóriumi mérések a minőségbiztosítás elengedhetetlen eszközei, megkívánják a korszerű mérési körülményeket.  Négy új - homokvizsgáló, anyagvizs-
gáló, színképelemző és mechanikai - labort alakítottunk ki. Ezek az új laborok, mint a minőségbiztosítás fontos elemei, lehetőséget teremtenek újabb minőségi 
tanúsítványok megszerzésére, illetve további, sikeres vevői és beszállítói auditok elvégzésére, segítve ezzel új piacok megszerzését, és a már meglévők meg-
tartását.

3. Az energia- és környezettudatos magatartást szem előtt tartva az irodaépületünk energiahatékonyságát kívántunk javítani azzal, hogy a beruházás kertében 
az épület külső hőszigetelését is megvalósítottuk. Az épületen a nyílászárók cseréje és a tető szigetelése már az elmúlt években megtörtént. Mindhárom épület 
külső megjelenésében is megújult, színeiben hasonló, a külső szemlélő számára is az egy céghez tartozást mutatja. A fejlesztésről képek honlapunkon találhatók.

Csepel Metall Vasöntöde Kft. 
1211. Budapest, Öntöde utca 2-12.
csepelmetall@csepelmetall.hu
www.csepelmetall.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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- Emelőgépkezelő
- Hegesztő
- Minősített hegesztő
- Kereskedő, boltvezető
- CNC - forgácsoló
- Szállodai szobaasszony

- Tisztítás- technológiai szakmunkás
- Kisteljesítményű kazán fűtő
- Földmunka-, rakodó szállítógép kezelő
- Élelmiszer és vegyiáru eladó
- Szociális asszisztens
- Villanyszerelő

- Tűzvédelmi 
szakvizsga

- Targoncavezető
- Vendéglátó, eladó
- Gyorséttermi
   és ételeladó

Képzéseket indít az alábbi szakmákban:  

Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.
1212 Budapest, Erdőalja út 12.

Önerős képzések esetén kamatmentes részletfizetési kedvezményt adunk!
Az álláskeresők képzésük támogatásának lehetőségeiről 

a Munkaügyi Központok kirendeltségein tájékozódhatnak. 
Szállodai szolgáltatás nagy akcióval!

Érdeklődni: tel./fax: 06-1/277-05-12,Tel.: 06-1/277-98-48, 06-1/420-39-90
E-mail: csucs91@cs91.axelero.net   •   internetcím: www.csucs91.hu   •   1212 Budapest, Erdőalja u.12

Intézmény akr. 
lajstromsz: AL 0015

(tanusítványsz: 01-0525-04)PROMT
ÉKSZERBOLT-ZÁLOGHÁZ

MÁR MOST GONDOLJON A KARÁCSONYRA
ARANYÉKSZEREK MÁR 8.800 FT./gr.-tól

EZÜSTÉKSZEREK 20-50% ÁRENGEDMÉNNYEL 
a készlet erejéig.

Nyitva: Decemberben: H-P-ig 9 órától- 16.45.-ig

Bp. XXI. ker. Kossuth L. u. 30-46. (a volt munkásszálló alatt)

Minden régi és új Vásárlójának 
ÁLDOTT BÉKÉS BOLDOG 

KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁN!
Cím: Csepel, II. Rákóczi Ferenc út 142. (Korzó üzletház)

Nyitva: Hétfőtől-Péntekig 10-18 óráig, Szombat: 9-13 óráig
Ünnepi nyitva tartás: 

dec. 15-én (szombat) 9-16 óráig, dec. 16-án, ezüstvasárnap: 10-18 óráig, 
dec. 22-én  (szombat) 9-16 óráig, dec. 23-án, aranyvasárnap: 10-18 óráig 

Telefon: 06/70 774-94-49

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

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

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

  
Telefon: 278-0711  |  e-mail: info@csepelivaroskep.hu  |

 
 www.csepelivaroskep.hu

2013. január 19., február 16., 
március 10. 9.00-14.00
BABABÖRZE
A jövő évi börzékre decembertől már 
lehet asztalt foglalni!
Használt gyerekruhák, játékok cseréje, 
vására. Asztalbérlés: kicsi 1000 Ft, 
közepes 1500 Ft, nagy 2500 Ft

2013. január 13. 11.00
BRUMI ÉS A TÉLI ÁLOM- 
A FABULA BÁBSZÍNHÁZ ELŐADÁSA
A bábelőadásra decembertől a jegyek 
elővételben megvásárolhatók!
Jegy: 900 Ft

Az előadás előtt és után díjtalan 
kézműves foglalkozás várja az 
érdeklődőket!

November 23 - december 17.
NŐ ÉS HANGSZER
Pekó Zsolt festőművész kiállítása
A belépés díjtalan

ÚJ TANFOLYAMOK

Ovi Fitness
Zene, mondóka, móka aerobic 
5-7 éves gyerekeknek
Időpont: szombaton 11.00
Díja: 800 Ft/ alkalom, 3000 Ft/ hónap
Vezeti: Földesi Tímea 06 20 2075 937 
tigrynccs@gmail.com

Latin Cardio Gold
A Latin Cardio Gold az idős, de aktív 
korosztály alacsonyabb intenzitású 
edzésprogramja. 
Időpont: szerdánként 8-9-ig. 
Díja: 500Ft/fő/óra. Vezeti: Szabó Csilla, 
06-30-999-0702, szabicsili@gmail.com

Zumba
A tánc és az aerobic tökéletes 
és hatékony találkozása.
Időpont: hétfő, szerda 17.00-18.00,
díja: 1000 Ft/ alkalom. Vezeti: 
Böröcky Ádám, +36-20-414-7978

Kézműves foglalkozás
- fonalból készült karkötők,
- szalagszövés, csomózás,
- gyöngyfűzés, gyöngyszövés
- kosárfonás és még sok más...
Időpont: csütörtök 16.00-18.00
Díja: havidíj: 4000 Ft , alkalmanként: 
1200 Ft (2 x 45 perc), 600 Ft (1 x 45 perc)
(anyagköltséggel együtt)
Jelentkezés: Földi Éva 06 20 921 8011
Halasi Éva 06 20 563 6019

Hangfürdő
Tibeti hangtálak csodálatos hangjai 
és a gongok. A rezgések átmossák 
sejtjeinket és segítenek a teljes el-
lazulásban. Időpont: 
2012. nov. 26. (hétfő) 18.30-19.30
2012. dec. 14. (péntek) 18.30-19.30
díja: 1100 Ft / alkalom
vezeti: Sebestyénné Tünde 
A programra előzetes jelentkezés szük-
séges a 278-2747-es telefonszámon.

December 15. 15.00 -18.30-ig
KARÁCSONYI ELŐZETES
A Radnóti Miklós Művelődési Ház 
Nyugdíjas Klubjának rendezvényei:
december 29. szombat 15.00-19.00-ig
ELŐSZILVESZTER 
Élőzenés táncdélutánok családias 
hangulatban. Minden kedves 
érdeklődőt szeretettel várunk!

December 29. 19.30-tól
TÁNCPLACC - A TÁNC MINDENKIÉ!
Latin, standard, salsa buli.
Belépőjegy: 500 Ft,
Érdeklődni: tancplacc@gmail.com,
vagy 0620/232-0519, rendező:
Molnár Melinda és Valentin Viktor

December 8. 9.00-13.00
BABABÖRZE 
Használt gyerekruhák, játékok 
cseréje, vására.

Január 20. 10 órától
VASÁRNAPI MATINÉ
SZAFFI - Dargay Attila rajzfilmje,
utána: ovistánc a Dance Expressz 
tánciskola közreműködésével, 
kézműves játszóház 
Gyerekeknek a belépés díjtalan, 
felnőtteknek: 300 Ft.

December 15. 19.30-tól 21.30-ig
ÉVZÁRÓ ZUMBA PARTY
A tánc mellett lesz csillagtetoválás, 
karácsonyi vásár, és eszem-iszom 
várja az érdeklődőket.
Belépőjegy ára elővételben: 
gyerek 1000Ft, felnőtt 2000Ft,
helyszínen: gyerek 1500, felnőtt 
2500 Ft.

a GYÁR Tamási Gábor 
f o t ó k i á l l í t á s a

A kiállítás megtekinthető: 2013.01.15-ig

MEGHÍVÓ
A csepeli városkép kft. szeretettel meghívja 

Önt és barátait

Tamási Gábor: 
a Gyár 

című fotókiállítására

megnyitó: december 12-én 18 óra
Helyszíne: Csepel Galéria 

1215 Budapest, Csete Balázs u. 15.

Bevezetőt mond: Németh Szilárd
országgyűlési képviselő, csepel polgármestere 

A kiállítást megnyitja: 

Kis Pál István
príma-díjas költő

és

fazekas istván 
fotográfus

A megnyitót verses – fotós prezentáció követi, 
ahol sor kerül

Kis Pál István – Tamási Gábor:

Rekviem
című

a Csepel Vas-és Fémművekről készített
irodalmi képzet- és fotóalbumának

bemutatójára

Szakolczay Lajos művészetkritikus beszélget
az alkotókkal 

A Csepeli Városkép Kft. szeretettel meghívja 
Önt és barátait

Tamási Gábor: 

a Gyár 
című fotókiállítására

megnyitó: december 12-én 18 órakor

Helyszín: Csepel Galéria 
1215 Budapest, Csete Balázs u. 15.

Bevezetőt mond: 
Németh Szilárd

Országgyűlési képviselő, Csepel polgármestere
 

A kiállítást megnyitja: 
Kis Pál István príma-díjas költő és

Fazekas István Fotográfus

A megnyitót verses – fotós prezentáció követi, 
ahol sor kerül

Kis Pál István – Tamási Gábor:
Rekviem

című, a Csepel Vas-és Fémművekről készített
irodalmi képzet- és fotóalbumának bemutatójára

Szakolczay Lajos 
művészetkritikus beszélget az alkotókkal



Csepeli Hírmondó 23hirdetés

INGATLAN_________________________________________
CSEPELEN kertvárosban, Vágóhíd u. 96 szám alatt, kétszo-
bás,75 nm.-es, családi ház, 850 nm-es telken,tulajdonostól 
eladó. Gázfűtéses lakást beszámítok. I.ár: 15.99 mFt. 
T.: 06-30-951-5322 
CSEPELEN nagy telken kis ház eladó! T.: 06-70-632-3265______________________________________
CSEPELEN, Csepeli úton 1000 nm-es telek 50 nm-es ház, 
garázs, melléképület pince, fúrt kút árammal eladó. 
Ára: 8 mFt. T.: 06-20-523-0516______________________________________
CSEPELEN, Csőgyár u. 48-ban, 73 nm-es, 3 szobás kertes 
ház 10,5 mFt. T.: 06-30-522-1099

LAKÁS_________________________________________
ELADÓ a Béke téren egy kétszobás gázkonvektoros lakás 
magánszemélytől I.ár: 11,5 mFt. T.: 06-70-703-2802______________________________________
ELADÓ a Szent Imre térnél magánszemélytől  egy garzonla-
kás. Ár: 7,5 mFt. T.: 06-30-488-4765______________________________________
BUDAPEST XX. Téglás társas házba fszt.-i 37 nm-es lakás 
felújított állapotba autóbeállással centrumba eladó. 
I.ár: 6,9 mFt. T.: 06-20-523-0516

KIADÓ_________________________________________
KIADÓ 1 szobás összkomfortos lakás, külön-bejáratú kertes 
házban. T.: 276-4335, 06-70-298-3645 
CSEPELEN kertes ház alsó része, külön bejáratú, 2 szoba 
összkomfort kiadó. T.: 06-30-459-0645______________________________________
KIADÓ gimnázium mellett, piacnál 47 nm-es, 1+félszobás, 
fszt.-i, gázfűtéses, bútorozatlan szép lakás hosszú távra.
T.: 06-30-394-5695______________________________________
NYUSZI sétányon felújított házban kétszobás, rendezett, 
bútorozott, gázfűtéses lakás kiadó. T.: 06-30-408-1189______________________________________
BORDÁS u.-ban bútorozott, konvektoros lakás hosszútávra 
kiadó. T.: 06-20-972-7629______________________________________
ÉJSZAK őrzött parkolóhelyek kiadók. II. Rákóczi F. út 185-
187. (volt MAGÉV telep) 6000 forint/hó. T.: 06-20-336-5302______________________________________
EGY vagy két személy részére fürdőszobás lakrész kiadó 
kertes házban. T.: 06-30-516-0840

ÁRPÁD u.-ban csendes helyen, másfélszobás, fiatalosan 
berendezett VI. em.-i, alacsony rezsijű felújított panellakás 
január 1-től kiadó. Ár: 55 eFt/hó + rezsi. Kaució 2 hónap. 
Állattartók jelentkezését nem kérem. T.: 06-30-976-4726

GARÁZS_________________________________________
GARÁZS kiadó Csillagtelepen hosszabb távra is, főúthoz 
közel. T.: 06-30-388-3056

TELEK
ELADÓ XXI. Ker. Kórus u. 38 szám alatti 638 nm-es telek. 
I.ár: 18,5 mFt. T.: 06-20-411-4760______________________________________
220 nöl-es telek, 3x2 m-es faházzal berendezve, villany, 
gáz, Norton kút, gyümölcsfákkal. 
Tel.: 277-2890, 06(20) 626-3600

ADÁS-VÉTEL_________________________________________
ALIG használt SONY HDR-CX6EK full HD kamera, minden 
tartozékkal  - kihasználatlanság miatt -  fix 65 eFt-ért eladó. 
Ajándékba egy Sony táskát, egy 4 és egy 16 Gb-os memória-
kártyát adok. (A kamera memória kártyára készíti a felvé-
telt!) Nem garanciális, de állapota, élettartama során eltelt 
üzemideje (pár 10 órát használt!!!), új ára 199 eFt!  
SZUPER jól felszerelt kerékpár kis hölgyeknek! Eladó egy 
kitűnő állapotban lévő - decathlonban vásárolt - Mistigirl 
„20” gyermekbicikli fix 30 eFt-ért. Eredeti ár 42.990 Ft. 
T.: 06-20-852-5018______________________________________
40-60%-os árengedménnyel rozsdamentes (inox) 16 dara-
bos – új - főzőedény garnitúra eladó. Hívjon megegyezünk. 
T.: 277-9007______________________________________
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom. 
Nem vagyok kereskedő. T.: 06-20-956-4084

FESTMÉNY_________________________________________
DIPLOMATA lakás berendezéshez Batthyány, Perlrott, Gulá-
csy, Aba-Novák festményt vásárolnánk. T.: 06-30-949-2900

EGÉSZSÉG_________________________________________
HÁT és gerincproblémákkal vállal gyógymasszőr terápiás 
testkezeléseket. Scoliosis, gerincsérv, ödémák, asztma, és 
relaxációs masszázs. Bővebb információ: 06-30-487-5107 
www.groszvald-masszazs.com  
GYÓGYPEDIKŰR, manikűr, (gél)lakkozás, kéz-és lábápo-
lás, lábmasszázs. Csepelen ingyen házhoz megyek! Akciós 
árak: www.pedikursziget.hupont.hu T.: 06-70-323-1230

TÁRSKERESŐ_________________________________________
EZ nem internet ez a valóság! Társközvetítő iroda fényképes 
adatbázissal, azonnali „ügyintézéssel”! Diszkréció, megbíz-
hatóság, hogy Önnek is legyen társa! T.: 06-30-445-8646

ÁLLÁST KÍNÁL_________________________________________
A WEISS MANFRÉD Szakközépiskolába (1211 Bp., Tanmű-
hely köz 7.) keresünk portás-kazángépkezelőt. Bérezés Kft 
szerint. T.: 606-6158

OKTATÁS_________________________________________
DIPLOMÁS angoltanár nyelvoktatást és korrepetálást vál-
lal. T. 06-1-420-8544______________________________________
MATEMATIKA korrepetálás, magántanulók felkészítése  – 
akár délelőtt is – Királyerdőben türelemmel, szeretettel. 
Általános iskolásoknak 2000 forint/óra, középiskolásoknak 
2500 forint/óra. T.: 06-20-931-0216______________________________________
BARÁTKOZÁS a számítógéppel. Érdeklődőknek, idősebbek-
nek, civileknek. Álláskeresőknek vagy hobbynak. Alapisme-
retek, levelezés, internet chat. Dán Zsuzsa 06-30-592-7740______________________________________
MATEMATIKÁBÓL zárthelyire, vizsgára felkészítés Csepe-
len tudományos fokozattal és 30 éves gyakorlattal rendel-
kező matematikusnál. T.: 277-9664, 06-70-267-4596

SZOLGÁLTATÁS_________________________________________
MOSÓGÉPJAVÍTÁS a helyszínen, minden típus. Csepelen 
javítás esetén ingyenes kiszállással, hétvégén is. 
T.: 276-5118, 06-20-230-1443

AUTOMATA mosógépjavítás garanciával hétvégén is. Javí-
tás esetén ingyenes kiszállás. T.: 06-20-288-5148.  ______________________________________
SZOLGÁLTATÁS Megoldás Délpesti Háztartásigép gyors-
szerviz. Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, mosogató-
gép, mikró javítása esetén nincs kiszállási díj. Alkatrész csere 
esetén 1 év garancia! Üzletünkben: mikró, porszívó, takarító-
gép, hajszárító, kávéfőző, vasaló és más kisgépek javítása. Bp. 
XX. ker., Mártírok út 218. Nyitva: H-P.-ig 8-17, Szo.9-12.-ig. 
Tel: 285-34-88, 06-30-950-1717. www.megoldasszerviz.hu______________________________________
DUGULÁS-elhárítás falbontás nélkül. Víz-, gáz, központi-
fűtés szerelés. Ázások, csőtörések megszüntetése, mosdók, 
tartályok szifonok cseréje, egyéb vízszerelési munkák. 
Tel: 402-4330, 06-20- 491-5089______________________________________
KÉMÉNYBÉLELÉS, kéményjárda, Furan-Flex, acél, turbó, 
szerelt és épített kémények. Metal-Vill Kft. 
T.: 06-70-518-1451, 06-30-688-3683______________________________________
VILLANYSZERELÉS a-z-ig. Lakások, nyaralók, intézmé-
nyek, villanyszerelési problémáit, új szerelések kivitele-
zését elmű ügyintézéssel, bojler, villanytűzhely bekötését 
garanciálisan vállalom. T.: 06-30-921-1417______________________________________
GÁZ-víz fűtésszerelés, lakásfelújítás, gázkészülék-javítás. 
Fürdőszoba felújítás, gázkészülék-csere, új szerelések, cir-
kók, konvektorok javítása, anyagbeszerzéssel, gáztervezé-
sek, csövek hegesztése, hidegburkolás garanciával. 
T.: 276-9408, 06-20-955-4768______________________________________
ÁCS- tetőfedő, kőműves mester vállal (a legkisebb mun-
káig) tetőjavítást-építést, homlokzati szigetelést, ablak 
– ajtók cseréjét, lapostető-szigetelést. Hétvégén is 20% 
kedvezménnyel. T.: 06-30-318-2173______________________________________

Minden jegyet egy helyen!
Színház - koncert - rendezvényjegyek

itthon és külföldön
vanjegy.hu

1211 Bp., Görgey tér 8. (csepeli SZTK)
T.: 276-4136

e-mail: jegyiroda@vanjegy.hu

apróhirdetések

Szerkesztőségünk címe: 1215 Budapest, Csete Balázs utca 15. (Csepel Galéria).  
Telefon és fax: 278-0711, mobilszám: 06-20-439-8485; e-mail címeink változatlanok. Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: hétfőn, kedden, szerdán 8 és 16 óra között.

Hajfestés
a csepeli Biohair szalonban

Újdonság!

Bejelentkezés nélkül!

Hétfő, kedd  |  Hajfestés esetén ingyen hajmosás!

Szerda, csütörtök, péntek  |  Mosás,vágás, szárítás csomag esetén 
5 ingyen melír csík vagy ajándék fejmasszázs!

Szombat, vasárnap  |  A hajápoló termékek árából 20% kedvezmény!

Az akció időtartama: 2012.11.22. – 2012.12.31. A hirdetés felmutatásával érvényesíthető.

Ammóniamentes

8perc
alatt

Rendkívül gyors hatóidő

Ammóniamentes hajfestés

100 % ősz hajfedés

Természetes színárnyalatok

4990 Ft
Rövid haj esetén

Akciók
1490 Ft

Női- férfi  

Hajvágás

Cím: 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 91. (Karácsony Sándor utcai buszmegálló) 
Nyitva a hét minden napján 8.00-20.00 h

Új építésű lakások: 229-239 e Ft/m2

Eladó üzletek: nettó 200 e Ft/m2
FLÓRA HÁZ 54

www.f lorahaz54.hu

FHB Ingatlan Zrt.

Egyedi ajánlat: Költözzön most, 
fizessen később!
Azonnali beköltözés 10%-os önerő-befizetéssel, 
bérlés-vásárlás konstrukcióval.

Helyszíni értékesítés 06 30 645 0444
Budapest XXI. kerület, II. Rákóczi Ferenc utca 144.
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CSEPEL, XXI., II. Rákóczi Ferenc u. 277. (ÚJ BAUMAX-nál 1200 m²-en)
Tel: 278-01-09 • Nyitva: H-P: 9-19, Szo-V: 9-14 • www.diego.hu

Havanna szőnyeg
80×150 cm 9.990 5.990 Ft/db, 160×230 cm 32.990 18.990 Ft/db, 
200×290 cm 49.990 29.990 Ft/db

16.990 9.990
120×170 cm, Ft/db

*Az akció más kedvezménnyel nem  vonható össze! Ajánlataink 2012. december 1-31-ig, ezen belül a készlet erejéig
érvényesek! A feltüntetett ár az alatta megjelölt méretre vonatkozik! Az akció részleteiről érdeklődjön áruházunkban! 

www.diego.hu

facebook.com/DIEGOhomestyle

401/beige 460/beige-ivory410/silver 451/black-violet

SZ
ŐNYEG VÁSÁR

40%
KEDVEZMÉNY
ÖT FÉLE HAVANNA
SZŐNYEG MINDEN

MÉRETÉRE*

Szabad-e bejönni
a betlehemeseknek?

Karácsonyi készülodés
a csepeli gyerekekkel

 

December 8.
szombat 16 óra

˜

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

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

KALEIDOSZKÓP
SZÍNES ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSSOROZAT A RADNÓTIBAN!

A Titanic legenda nyomában
2012. december 11. kedd, 18 óra

előadó:
dr. Elter Tamás

tengerkutató-szakíró, 
a magyar Titanic-expedíció szervezője

A belépés díjtalan!
Mindenkit szeretettel várunk!

2012. december 31-én 20 órától hajnalig!
Zenés, táncos óévbúcsúztató, 

slágerek minden korosztálynak!

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


