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2 Csepeli Hírmondó Új Csepeli Konzultáció

Ez év tavaszán az első Csepeli Konzultáció azt üzen-
te: a kerületben élők számára fontos, hogy szemé-
lyesen is véleményt mondjanak legégetőbb közös 
ügyeinkben. Ősszel újabb három fontos kérdés meg-
válaszolása előtt állt az Önkormányzat, melyekről 
az Új Csepeli Konzultációban kérték ki az itt élők 
véleményét. 

Az Új Csepeli Konzultáció 2013. október 30.–novem-
ber 26. között zajlott. Célja  az volt, hogy a kerület 
vezetése pontosabban megismerje a csepeliek aka-
ratát és ennek megfelelő intézkedéseket tegyen. Az 
Új Csepeli Konzultáció három témáról szólt:

A jövőben is segítsünk-e a kerület a haj-
léktalanokon és ne hagyjunk senkit az 
utcán éhezni vagy megfagyni? 

Kezdeményezze-e a kerület az utcán élés 
szabályozását és tiltását Csepel fonto-
sabb közterületein? 

Terelje-e az önkormányzat szabályozott 
keretek közé az utcai plakátozást és az 
így keletkező hulladékok eltávolítását?

A konzultáció eredményeinek hivatalos összesíté-
sére 2013. november 27-én, közjegyző jelenlétében 
került sor. A rendelkezésre álló egy hónap alatt 4750 
háztartás vett részt a konzultációban, ami 14,4%-os 
aktivitási arányt jelentett. Legtöbben, 3148-an a 
kerületszerte létrehozott Konzultációs Pontokon 
kihelyezett zárt gyűjtőládákba dobták be a kitöl-
tött kérdőívet vagy önkormányzati képviselőjükön 
keresztül juttatták azt el zárt borítékban. 1214-en 
postai úton küldték vissza a véleménynyilvánító 
lapot, 388-an pedig internetes felületen keresztül 
szavaztak. 

Mindhárom konzultációs kérdéskörben hatalmas 
arányban az igenek kerekedtek felül. Egyértelmű-
vé vált tehát, hogy a kerületiek szinte egyhangúlag 
(94%) azt szeretnék, hogy Csepel Önkormányzata 
ahogy eddig, úgy a jövőben se hagyjon senkit az ut-
cán éhezni vagy megfagyni. Ugyanakkor abban is 
széles az egyetértés (93%), hogy a kerületnek kez-
deményeznie kell az utcán élés rendeletben történő 
szabályozását és tiltását Csepel fontosabb közterü-
letein. Legtöbben (95%) azzal értettek egyet, hogy 
az utcai plakátozást és az így keletkező hulladékok 
eltávolítását szabályozott keretek közé kell terelni.
Most a képviselő-testületen és a kerület vezetésen a 
sor, hogy az Új Csepeli Konzultáció döntéseit, az itt 
élők akaratát valóra váltsák.

Véleményt mondtunk közös ügyeinkről 

Eredményesen 
zárult az Új Csepeli 
Konzultáció 
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A hajléktalanság korunk egyik súlyos 
problémája. Csepel Önkormányzata az 
elmúlt években senkit nem hagyott magára, 
2010 vége óta senki nem fagyott meg 
utcáinkon. Önkormányzatunk egyházi és 
civil szervezetekkel közösen hatékony ellátó 
rendszert hozott létre. Utcai segítők, meleg 
tea-, ruha- és ételosztás, nappali és éjszakai 
melegedők, egészségügyi ellátás, átmeneti 
szállások segítik a csepeli hajléktalanok 
életét.

Egyetért-e Ön azzal, hogy Csepel 
Önkormányzata a jövőben is segítsen a 
hajléktalanokon és ne hagyjon senkit az 
utcán éhezni vagy megfagyni?
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94%
 IGEN

5%
1%

CSEPEL SENKIT NEM HAGY ÉHEZNI, 
VAGY AZ UTCÁN MEGFAGYNI.

Igen, egyetértek            Nem, nem értek egyet          Nem tudja/Nem válaszolt

A hajléktalanok jelentős része elfogadha-
tatlan körülmények között tölti életét a 
közterületeken. Ez nem jó nekik és nem jó 
a környék lakóinak sem, mert az utcákat, 
parkokat, játszótereket, buszokat nem lehet 
arra használni, amire valók.

Támogatja-e Ön, hogy a közrend érdeké-
ben a hajléktalanellátás fejlesztése mel-
lett kezdeményezzük az utcán élés ren-
deletben történő szabályozását, valamint 
tiltását Csepel fontosabb közterületein?
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93%
 IGEN

6%
1%

AZ UTCÁN ÉLÉS SZABÁLYOZÁSÁT ÉS TILTÁSÁT KELL 
KEZDEMÉNYEZNI CSEPEL FONTOSABB KÖZTERÜLETEIN

Igen, támogatom            Nem, nem támogatom          Nem tudja/Nem válaszolt

Hiába tisztábbak az utcáink és tereink, ha 
a villanyoszlopokon, szabad falfelületeken 
plakátok és hirdetések tömege lóg. Ez 
igénytelenné teszi az utcaképet, tönkretéve 
igyekezetünket a szép és élhető környezet 
kialakítására.

Szeretné-e Ön, hogy Csepel 
Önkormányzata közterületeink tisztasága 
és rendje érdekében szabályozott keretek 
közé terelje a plakátozást és az így 
keletkező hulladékok eltávolítását?
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95%
 IGEN

4%
1%

SZABÁLYOZNUNK KELL AZ UTCAI PLAKÁTOZÁST 
ÉS A KELETKEZŐ HULLADÉKOK ELTÁVOLÍTÁSÁT

Igen, szeretném            Nem, nem szeretném            Nem tudja/Nem válaszolt
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Illegálisan felragasztott plakátoktól 
tisztították meg a közmunkások a 
Karácsony Sándor utcánál találha-
tó üzletpavilonokat és oszlopokat 
novemberben. A téli közfoglalkoz-
tatási program keretében a Csepeli 
Városgazda Zrt.-nél munkába állók 
különféle céges falragaszokat és 
magánhirdetményeket szedtek le, 
valamint szemetet gyűjtöttek a Sé-
táló utca környékén. A takarítócsa-
pat munkavégzését Karsai Mátyás, 
a Csepeli Roma Önkormányzat 
képviselője irányította.  

A villanyoszlopokon, buszvá-
rókon, szabad falfelületeken 
elhelyezett papírok tömkelege 
folyamatosan csúfítja az utcaké-
pet. A jogellenesen kiragasztók 
tevékenysége köztisztasági sza-
bálysértésnek minősül – tájékoz-
tatta lapunkat Kernné dr. Kulcsár 
Dóra aljegyző. 

Az Új Csepeli Konzultáció harma-
dik kérdése is a közterületek tiszta-
ságára és rendjére vonatkozott. 

azs 

A hideg téli időjárás elől menedé-
ket keresők reggelit és forró teát 
kapnak az Ady Endre út 64. szám 
alatti nappali melegedőben, amit 
a Humán Szolgáltatások Igaz-
gatósága kemény fagyok esetén 
krízisszállóvá alakíthat át. Az el-
múlt évhez hasonlóan tisztálko-
dási lehetőséghez és a krízisidő-
szakban meleg ételhez juthatnak 

a hajléktalanok, szükség esetén 
önkéntesek és szociális gondo-
zók segítik az ellátást és ügyin-
tézést. A Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet a csepeli önkor-
mányzattal együtt működteti az 
épületet, amit tavaly újítottak fel, 
és a téli mínuszokban éjjel-nap-
pali melegedőt nyitottak a fedél 
nélkül maradtaknak.  

aktuális

Megtisztulhatnak 
az utcák

Nappali melegedő 
az Ady Endre úton

Tisztelt Csepeli Polgárok!

Az első Csepeli Konzultáción arról döntött a kerület lakos-
sága, hogy a hagyományosnál olcsóbb, de nagyobb uszoda 
felépítését és a botrányosan rossz úthálózatunk javítását tá-
mogatja. Az uszoda elkészült, és a főváros legolcsóbb úszási 
lehetőségét nyújtja. Az útépítések is megkezdődtek. A csepeli 
lakosság felhatalmazásával az önkormányzat hosszú távú cél-
ja a kerület teljes úthálózatának fejlesztése. 

Budapesten húsz éven keresztül hagyták figyelmen kívül a 
súlyosbodó hajléktalan-helyzetet. Az utcákon, tereken eköz-
ben több száz ember fagyott meg, halt meg különböző fertőző 
vagy más betegségekben. Cserébe viszont a hajléktalanok egy 
része azt tett a közterületeinken, amit csak akart. Ott éltek, 
végezték dolgukat, ahol nekik jólesett. 

A második Csepeli Konzultáción a kerület lakossága támogat-
ta, hogy bővítsük tovább a hajléktalan-ellátást, így adva esélyt 
a normális élethez, tisztálkodáshoz, újrakezdéshez. Az ellá-
tás bővítése mellett a csepeli polgárok is kérnek valamit: ne a 
kapualjainkat, játszótereinket, parkjainkat, buszmegállóinkat 
használják lakóhelyként és mellékhelyiségként. A látványosan 
megszépült természeti értékeink, a Tamariska domb, a Kis-
Duna part vagy a teljesen megújult Kiserdő sem arra valók, 
hogy ismét teleszemeteljék azokat. Ezért - a csepeliek egyér-
telmű felhatalmazása mellett - folytatjuk a hajléktalan-ellátás 
bővítését, és lépünk fel a közterületek tisztán tartása mellett. 

Sokan panaszkodtak amiatt, hogy hiába tisztábbak és szeb-
bek az utcáink, parkjaink, a tereink, ha a villanyoszlopokon, 
szabad felületen vadplakátok tömege lóg. Ez igénytelenné te-
szi az utcaképet, tönkre téve igyekezetünket a szép és élhető 
környezet kialakítására. Közelegnek a választások is. Félő, 
hogy a pártok nem érik be szórólapokkal, újságokkal, óriás-
plakátokkal „legyőzni a másikat”, és ismét vadplakát-háború-
ban gyalázzák majd egymást. 

A második Csepeli Konzultáción a csepeliek egyértelmű 
támogatást adtak ahhoz is, hogy a vadplakátozást, az utcák 
és terek teleszemetelését hathatós eszközökkel akadályoz-
zuk meg. A közterületeket a csepeliek tisztán akarják tar-
tatni. Ehhez az önkormányzat megadja a kellő munkaerőt, 
és biztosítja a bírságolás lehetőségét. Mindenki mástól, a 
rendezvényszervezőktől, ingatlanárusoktól és a pártoktól is 
azt kérjük, hogy a nagyobb tisztaságért cserében érjék be a 
számtalan egyéb reklámozási lehetőséggel. Ne szemeteljék 
tele a csepeli közterületeket.

Csepel, 2013. december 3.

Tisztelettel,

Németh Szilárd
Csepel polgármestere,
országgyűlési képviselő
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Döntött a Fővárosi Közgyűlés november 
14-én: jövőre olcsóbb lesz a budapesti tö-
megközlekedés, a bérletek árát tíz száza-
lékkal csökkentik. A fővárosi városatyák 
többsége támogatta annak a rendeletnek 
az elfogadását, amely jogellenesnek tart-
ja a közterületen való életvitelszerű tar-
tózkodást. Ez számos fővárosi terület mel-
lett Csepel nagy részére is érvényes lesz. 

Tarlós István főpolgármester és Németh Szi-
lárd csepeli polgármester javaslatára egyhan-
gúlag szavazott arról a testület, hogy 2014. 
január 1-jétől tíz százalékkal csökkenhet a 
közösségi közlekedésben a bérletek ára. A 
havi bérlet 10 500 helyett 9500 forintba, az 
éves bérlet 114 600 helyett 103 000 forintba, 
a tanulóbérlet 3850 helyett 3450 forintba, a 
nyugdíjasbérlet 3700 helyett 3330 forintba 
fog kerülni jövőre. Németh Szilárd megje-
gyezte: ez a fajta rezsicsökkenés komoly se-
gítséget jelent a budapesti családoknak, egy 
kétgyermekes család évente 33 600 forintot 
takaríthat meg. Az elfogadott előterjesztés 
további módosításaként jövő hónapban a köz-
gyűlés dönt a kismamabérletek tízszázalékos 
csökkentéséről is.

Németh Szilárd az ülés előtti sajtótájékoztatón 
arról beszélt: a fővárosi közlekedésben a rezsi-
csökkentést azt teszi lehetővé, hogy a főváros 
cégei jobban teljesítenek. A közösségi közle-
kedés jegyárbevétele idén 56 milliárd forintra 
várható, ami közel 4 milliárdos többletet jelent 
a 2012–2013-as években. Köszönhetően mind-
ez többek között annak, hogy tovább tartanak 
nyitva a jegypénztárak, a buszsofőröknél is 
vásárolható jegy, bevezették az elsőajtós fel-
szállást, és hatékonyabb az ellenőrzés. Em-

lékeztetett rá, hogy 2010 és 2012 vége között 
nem emelkedtek a BKV jegy- és bérletárai.

Döntés a fedél nélküliekről
A közgyűlés 21 igen és 12 nem szavazattal el-
fogadta azt a rendeletet, amely meghatározza, 
hogy egyes közterületeken tilos az életvitel-
szerű ott-tartózkodás. Ezek közé tartozik 29 
kiemelt fővárosi aluljáró, a játszóterek, vala-
mint az oktatási és gyermekintézmények kör-
nyéke és a Népliget. Számos kerület, köztük 
Csepel külön területeket jelölt meg, ahol a 
rendelet szerint tiltják az életvitelszerű tar-
tózkodást.

Reagálva Város Mindenkié csoport bírálata-
ira Tarlós István főpolgármester elmondta:  
„A főváros folyamatosan javítja a hajlékta-
lan-ellátás feltételeit. Nem az a demokrácia, 
hogy hagyjuk az utcán szenvedni, meghalni az 
embereket, hanem az, hogy gondoskodunk ró-
luk. Manipulatív aljasság a híresztelés, hogy 
üldözzük a hajléktalanokat.” 

A fővárosban 2010 óta közel ezerrel bővült  
a férőhelyek száma, hajléktalankórház épült, 
a főváros pedig szakmai konzorciumot hozott 
létre a hajléktalanügy kezelésére. A legfonto-
sabb eredménye az elmúlt három évnek, hogy 
a töredékére csökkent a közterületen kihűlés 
miatt életüket vesztettek száma. A rendelet 
elfogadásának célja többek között, hogy a jö-
vőben a hajléktalanellátó intézmények jobb 
kihasználásával senki se veszítse életét kihűlés 
miatt a főváros utcáin.

Csepel: hol nem?
Csepel önkormányzatának tulajdonában lévő 
közterületek közül a következő helyszíneken 

nem engedik az életvitelszerű tartózkodást: 
az Ady Endre út – Ráckevei-Soroksári Duna 
ág – Királyerdő út – Tihanyi utca – Akácfa 
utcai kiserdő déli határvonala – Csepeli út 
– Kis nyírfa utca – II. Rákóczi Ferenc út – 
Klapka utca – Rév utca – Vas Gereben utca 
– II. Rákóczi Ferenc utca – Posztógyár utca 
– Mansfeld Péter utca – Teller Ede út – Károli 
Gáspár utca – II. Rákóczi Ferenc út – Cor-
vin utca által határolt területen belül, és azok 
külső határvonalától számított ötvenméteres 
távolságon belüli, önkormányzati tulajdonban 
álló területeken.

Szintén a nem engedélyezett részek közé tar-
tozik a II. Rákóczi Ferenc út 345. szám alatti 
Vízművek lakótelepen az önkormányzati tulaj-
donban lévő terület, és a lakótelep külső határ-
vonalától számított ötvenméteres távolságon 
belüli, kerületi önkormányzati tulajdonban 
álló terület.

Budapest Márka
A közgyűlés 22 igen szavazattal elfogadta  
a Németh Szilárd képviselői indítványát is 
tartalmazó Budapest Márka cím adományozá-
sáról szóló előterjesztést. Eszerint a Fővárosi 
Közgyűlés tagjai jogosultak javaslatot ten-
ni a fővárosban előállított magas színvonalú 
termékre, szolgáltatásra, közszolgáltatásra és 
művészi alkotómunkára. Ennek köszönhetően 
többek között Budapest Márka címet kaptak 
a csepeli Rizmajer család sörfőzdéjének kéz-
műves sörei is. Az egyedi ízvilágot és minő-
séget képviselő kézműves sörök két évtizede 
készülnek Csepelen, amelyet most a Fővárosi 
Közgyűlés is elismert. A Rizmajer Sörfőzde 
és Sörház 2012-ben elnyerte a Csepel Örökség 
Díjat, így a palackokat Csepel Önkormányza-
tának hozzájárulásával a kerület címere díszí-
ti, ezzel is öregbítve Csepel hírnevét. Ezentúl 
azonban büszkén viselheti a Budapest Márka 
logót is, ezzel nem csak Csepel, hanem Bu-
dapest főváros kitüntetett söreként indulhat  
a nemzetközi sörfesztiválokon és versenyeken.

Emlékmű a Margitszigeten
Ezenkívül Németh Szilárd javaslatára 2014-
ben emlékművet kap dr. Rakovszky Iván po-
litikus, miniszter a nemrégiben felújított mar-
gitszigeti szökőkút közelében. Rakovszky Iván 
a Fővárosi Közmunkák Tanácsának elnöke-
ként a Margitsziget fejlesztési munkálatainak 
irányítója volt. Városrendezési tervei alapján 
történt meg a sziget feltöltése és parkosítása, 
és jelentős szerepe volt a nemzeti sportuszo-
da és a csónakházak megépítésében. 1951-ben  
a megyei tanács határozata alapján a kommu-
nisták által elrendelt budapesti kitelepítések 
során Jászapátira deportálták.

- i -

Jövőre olcsóbb lesz a tömegközlekedés is
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A csepeli képviselő-testület november 28-ai 
ülésén környezetvédelmi alap létrehozásáról 
döntött, amivel azokat a lakosokat segítené, 
akiknek az utcájában már évekkel ezelőtt meg-
épült a csatorna, de szűkös anyagi helyzetük 
miatt nem tudtak rácsatlakozni. Ezzel kibőví-
tik azoknak a körét, akiknek az önkormányzat 
támogatást nyújt az utcai csatornára való rá-
kötésre. A képviselők többsége támogatta azt  
a javaslatot is, hogy a talajterhelési díjat ne 
2014. január 1-jétől, hanem fél évvel később, 
2014. július 1-jétől vessék ki. A rendeletet azért 
módosították, mert idén megfeszített tempó-
ban építették ki a mintegy 3500 családot érin-
tő csatornahálózatot, ezért az érintettek egy 
részének nem jutott elegendő ideje arra, hogy  
a házi rákötéseket még az idén elvégezze.  
A haladékkal lehetőségük nyílik arra, hogy 
talajterhelési díj fizetése nélkül a következő 
esztendő első fél évében megcsináltassák az 
utcai bekötéseket. Az önkormányzat számukra 
is támogatást ad kérelemre.

A testület elfogadta azt a javaslatot, hogy  
a csepeli bölcsődékbe olyan szülők gyerme-
keit is felvegyék, akik nem rendelkeznek 
csepeli lakcímmel, de az önkormányzat in-
tézményeiben, a kerületi rendőrségen, illetve  
a katasztrófavédelemnél dolgoznak. 

Csökken az építményadó
Az MSZP képviselői és a független Borka-
Szász Tamás kivételével a képviselők megsza-
vazták Csepel városrendezési tervét, amely 
szerint a Béke téren található Csepel SC pályá-
jára továbbra is fenntartják az építési tilalmat. 
Gergely István (MSZP) úgy vélte, a rendelettel 
„a komplexum tulajdonosainak kiéheztetése 
a cél”. Tudvalevő, hogy a Csepel SC területe 
nem az önkormányzat tulajdona, hanem egy 
offshore cég birtokolja, amely sportcélú fej-
lesztést nem végzett a területen.

Jövőre tíz százalékkal csökken a helyi kis-
adózók részére fizetendő építményadó. A kö-
zépső adósávba tartozó, a kerületben működő 
kereskedelmi és ipari tevékenységet folytató 
vállalkozók építményadója nem emelkedik. A 
nagy alapterületű építmények adója az infláció 
mértékének megfelelően nő. A kis- és közepes 
vállalkozók adóterheinek mérséklését nem 
szavazták meg az MSZP képviselői, valamint 
Tenk András (LMP) és Borka-Szász Tamás 
(független).

Változások a szakrendelőben 
A képviselők megvitatták a Tóth Ilona Ren-
delőintézetet érintő változtatásokat. A ki-
igazítás során ellátásbővítést és csökkentést 

is végrehajtottak annak megfelelően, hogy 
mekkora a betegforgalom. Juhász György fő-
orvos arról számolt be, hogy összességében 
sem mennyiségi, sem minőségi romlás nem 
történt. Kétségtelen, hogy nincsen traumato-
lógus, tüdőgyógyász, radiológus, mert ezeken 
a területeken nehéz szakképzett orvost talál-
ni. Ugyanakkor szolgáltatásbővítés is tapasz-
talható: a labor jól működik, itt megszűnik az 
előjegyzés. A felesleges, finanszírozhatatlan 
rendelési órákat megszüntették, a nem cse-
peliek ellátását szűkítik. Az onkológiai bete-
geket zömében más kórházakban gondozzák, 
ezért kellett  csökkenteni az ellátási órák szá-
mát. Juhász György arra kérte a kritikával élő 
MSZP-t, hogy ne csináljon drámát abból, ami 
nem drámai, hanem éppen pozitív, az ellátást 
bővítő.

A Csepel központjában megvalósítandó ka-
rácsonyi díszkivilágításra csaknem hatmillió 
forinttal többet szán az önkormányzat idén, 
mint tavaly.

A testület úgy döntött, hogy nem egészen két-
millió forinttal támogatja a kerületi általános 
iskolába járó gyerekek utaztatását az iskolából 
a Posztógyár utcai tanuszodába. Ezzel segítik 
a testnevelés órák keretében az úszásoktatást.
 
Az önkormányzat a gyermekek magas szintű 
ellátása érdekében inkubátort vásárol, amelyet 
a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháznál helyeznek el.  

Csepel.hu

Újabb támogatás a csatornázóknak, talajterhelési díj később 

Testületi ülés novemberben

Hirdetmény
Értesítjük Csepel lakosait, a csepeli ingatlan-tulajdo-
nosokat, szervezeteket, egyházakat, hogy önkormány-
zatunk 347/2013.(VI.28) határozatával arról döntött, 
hogy módosítani kívánja Budapest XXI. kerület Csepel 
Városrendezési és Építési szabályzatát a következő pri-
oritások mentén:

•	 Csepel	„intenzív	kertvárosias	lakóövezetű”	városrészek	
építészeti arculatának megóvása;

•	 Felsőbb	szintű	jogszabályok	jelenlegi	és	várható	vál-
tozásainak függvényében szükséges módosítások 
(OTÉK, BVKSZ, Étv.); 

•	 Elektronikus	hírközlési	antennák;	
•	 Közterületen	álló	építmények	(pavilonok);

Ha ezzel kapcsolatban javaslata, észrevétele van, kérjük, 
jelezze	 azt	 Főépítészi	 Irodánkhoz	 küldött	 levelében,	
vagy e-mail-ben.

Elérhetőségünk:
Budapest	Főváros	XXI.	kerület	
Csepeli Polgármesteri Hivatal
Főépítészi	Iroda,	1211.	Budapest	Szent	Imre	tér	10.
e-mail: foepitesz@budapest21.hu

Csepel adventi koszorúján is fellobbant az első gyertya december 1-jén, vasárnap, 16 óra-
kor, amelyet Morovik Attila alpolgármester gyújtott meg. A Szent Imre téren felállított Bet-
lehem mellett megrendezett ünnepségen a Csepeli Lelkészi Kört vezetője, Kispál György 
plébános mondta el adventi gondolatait. A jelenlévők közös énekléssel indították az új 
egyházi évet és a karácsonyi várakozás időszakát.

Adventi gyertyagyújtás
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„A közös költségeket ismét faragni fogjuk" – 
szögezte le Németh Szilárd november 23-ai 
sajtótájékoztatóján. A rezsicsökkentésért fe-
lelős munkacsoport vezetője hangsúlyozta: 
kezdeményezésének húszszázalékos csökke-
nést kell eredményeznie a lakószövetkezeti 
és a társasházi lakásokban. A rezsicsökken-
tés folytatásáról, az azzal kapcsolatos tájé-
koztatás kibővítéséről és a fogyasztóvédelmi 
rendszer megerősítéséről beszélt november 
26-án a parlamentben, a rezsicsökkentés ösz-
szefüggő módosításáról szóló vitában Csepel 
polgármestere. Németh Szilárd az indítvány 
beterjesztőjeként kijelentette: a villamosener-
gia-fogyasztó definícióját kiterjesztik a közös 
használatú helyiségekre, a lakószövetkezeti 
elnököknek és a társasházkezelőknek pedig be 
kell számolniuk a lakóknak arról, hogy meny-
nyit spóroltak azokban a helyiségekben, ame-
lyek költségeit együtt fizetik. 

Az önkormányzati bérlakások esetében is 
változásokra számíthatunk: 2014-től a rezsi-
csökkentést tovább kell számlázni a bérlőnek. 
Németh Szilárd elmondta: a rezsicsökkentés 
alapja a lakossági számla végösszege, ebből 
kell levonni a szabályok által meghatározott 
mértékű összeget. Változtatások várható-
ak a szolgáltatóknál is: azoknak a cégeknek, 

amelyek több megyét is lefednek, minden 
megyében fogyasztóvédelmi referenst kell al-

kalmazniuk. A szakemberek képzéséről a szol-
gáltatóknak kell gondoskodniuk.

Folytatják az utak aszfaltozását, bizonyos he-
lyeken pedig a csapadékvíz csatornaépítését is 
abból a pénzből, amelyet az önkormányzat erre 
a célra különített el a lakók kérésének megfe-
lelően. A Csepeli Városgazda Zrt. tájékoztatása 
szerint a következő utcák kaptak szilárd bur-
kolatot az idén: Somlyói utca, Mályva utca, 
Repkény utca (a Mályva utca és a Kökörcsin 
utca közötti szakaszán), Csipkerózsa utca, Hó-
virág utca, Cserháti utca (a Szentmiklósi út és 
az Aradi vértanúk útja között), Bakonyi utca, 
Vértesi utca, Mecseki utca, Sás utca.

Novemberben a Sás utca építését folytatták. 
Az útpálya aszfaltozása megtörtént, a hónap 
elején a kapubehajtók aszfaltozását végezték, 
majd a forgalomtechnikai jelzéseket tették ki 
a helyükre. 

Az alábbi utcák építésére közbeszerzési eljá-
rás során vállalkozóval és vállalkozási szerző-
déssel rendelkezik a Csepeli Városgazda Zrt.: 
Sás utcában útépítés és csapadékvízcsatorna-
építés, Szigetbecse utca, Szigethalom utca, 
Olt utca (a Szentmiklósi út és a Badacsonyi utca 

között), Pozsonyi utca, Retyezáti utca, Aradi 
vértanúk útja (a Vezeték utca és a Cserháti 
utca közötti szakaszán), Aradi vértanúk útja  
(a Szentmiklósi út és a Magyarádi utca közötti 
szakaszán). 

Az útépítések az időjárástól függően kezdőd-
nek el. Amennyiben nem lehetséges egy-egy 
utca esetében, hogy a teljes munkát be tudják 
fejezni a kedvezőtlen időjárási körülmények 
miatt, akkor az utak csak tavasszal készül- 
nek el.

A következő utcák építésének a közbeszerzési 
eljárása jelenleg folyamatban van: Nagyka-
lapács utca (a burkolat felújítása), Fülemile 
utca, Szajkó utca, Párnás utca (az Őz utca és 
a Kondor utca közötti szakaszán), Csókás utca 
(a Mária királyné útja és a Hollós utca közötti 
szakaszán), Somlyói utca (páratlan oldali jár-
daépítés).

A közbeszerzés előkészítése folyik az alábbi 
utcák építése esetében: Pálma utcában útépí-
tés és csapadékvízcsatorna-építés, Komáromi 

utcában (a József Attila utca és a Szebeni utca 
közötti szakaszán) útépítés és csapadékvíz- 
csatorna-építés, Szebeni utcában (a Komáromi 
utca és a Kassai utca közötti szakaszán) útépí-
tés és csapadékvízcsatorna-építés, Virágos ut-
cában útépítés és csapadékvízcsatorna-építés. 
Ezen utcák építése az eredményes közbeszer-
zést követően, tavasszal kezdődik el. 

• 2012. december 6. – Lázár János, a mi-
niszterelnökséget vezető államtitkár beje-
lenti: 10 százalékkal csökken a lakossági 
gáz és energia ára

• 2012. december 10. – Orbán Viktor minisz-
terelnök Salgótarjánban bejelenti: 10 száza-
lékkal csökkenteni kell a távhő árát

• 2013. január. 1. – 10 százalékkal csökken 
a lakossági gáz, a villamos energia és a 
távhő ára, megkezdődik a lakossági rezsi-
csökkentés. Az első, a rezsicsökkentést is 
tartalmazó számlákat a fogyasztók febru-
árban kapták meg

• 2013. március 27. – Németh Szilárd be-
jelenti: a társasházakban, a szövetkezeti 
lakásokban és a nyugdíjasotthonokban is 
érvényesíteni kell a rezsicsökkentést

• 2013. május 10. – Hatályba lép a rezsi-
csökkentések végrehajtásáról szóló 2013.
évi LIV. törvény (rezsitörvény)

• 2013. július 1. – 10 százalékkal csökken 
a víz- és csatornaszolgáltatás, valamint  

a szemétszállítás díja, továbbá a pb-gázpa-
lackok ára

• 2013. július 1. – 44 százalékkal csökkentik 
a kéményseprési díjakat

• 2013. november 1. – 11,1 százalékkal csök-
ken a villamos energia, a gáz és a távhő ára, 
így összesen 20 százalék a rezsicsökkentés 
mértéke

• 2013. november 11. – A parlament dönt az 
úgynevezett pénzügyi rezsicsökkentésről, 
amely 2014. február 1-jén lép életbe

• 2014. január 1. – 10 százalékkal csökken 
a közösségi közlekedésben a bérletek ára 
Budapesten

• 2014. február 1. – Bevezetik az egysé-
ges, szolgáltatási területenként színekkel 
megkülönböztetett számlákat, amelyeken  
a megspórolt összegeket is feltüntetik

• 2014. február 1. – Ingyenessé válik a kész-
pénzfelvétel havonta legalább kétszer, ösz-
szesen 150 000 forintig.

(forrás: nfh.hu, MTI)

Társasházak: alacsonyabbak lesznek a közös költségek 

A rezsicsökkentés tovább folytatódik

Folytatják az utak aszfaltozását Csepelen 

A rezsicsökkentés eddigi lépései 
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Gyakorlati tanácsokkal, állás-
lehetőségekkel, szakmai elő-
adásokkal segített eligazodni 
a munkakeresés útvesztőiben 
a Királyerdei Művelődési Ház-
ban rendezett állásbörze no-
vember 13-án. Közel 350-en 
látogattak el a rendezvényre, 
melynek szakmai koordináto-
ra Budapest Főváros Kormány-
hivatala XXI. Kerületi Hivatal 
Munkaügyi Kirendeltsége volt, 
melynek képviseletében Kőrö-
si Regina kirendeltségvezető 
köszöntötte a megjelenteket. 

Pontos cégnevekkel és a keresett 
munkaköröket tartalmazó listá-
val böngészhettek az álláskeresők  
a standoknál, ahol közvetlenül  
a munkáltatótól kaptak részle-
tes tájékoztatást a megpályázni 
kívánt foglalkozásról. A 37 cég 
által kínált állásajánlatok között 
szerepelt logopédus, operátor, va- 
gyonőr, orvos, targoncavezető, 
szerződéses katona, köszörűs, 
cukrász és faesztergályos. A bör-
ze kiállítói csepeli álláskeresőket 
toboroztak ingyenes átképzéshez, 
valamint tanfolyamokat kínáltak  

a pályamódosítóknak. Az ingye-
nes szolgáltatások közül az ál-
láskeresési tréningen szakember 
nyújtott segítséget abban, hogyan 
lehet aktívan és jól állást találni. 
A munkavállalói jogokról tartott 
előadáson az érdeklődők a szak-
ma jeles képviselőitől felvilágo-
sítást kaptak arról, hogyan és mi 
módon tudnak eligazodni a mun-
ka világában. 

Segítség 
munkakeresőknek
Csepelen több mint tíz éve rendez 
állásbörzét a helyi munkaügyi 
kirendeltség, ahol októberben 
2600 regisztrált munkanélkülit 
tartottak nyilván. Az aktívabbak 
negyedéven belül elhelyezked-
nek, de sajnos egyre több a tartós 
álláskereső is, akik több mint egy 
éve vannak a rendszerben – tájé-
koztatta lapunkat Kőrösi Regina. 
Hozzátette: „A nők körében sok  
a középfokú adminisztratív mun-
kakört keresők száma, de gyakran 
nincs hozzá megfelelő végzettsé-
gük. Ezért ingyenes szolgáltatá-
sokkal segítjük a munkavállalást, 
és támogatásokat is adunk az el-
helyezkedéshez és a képzések fi-
nanszírozásához. Börzéink egyre 

népszerűbbek, azonban egyre ne-
hezebb munkáltatókat találnunk. 
A novembertől indult téli közfog-
lalkoztatási program is lehetősé-
get ad a csepelieknek a munká-
ba való visszatéréshez. Minden 
iskolai végzettségnek megfelelő 
(általános iskolától a diplomáig) 
közfoglalkoztatási álláslehetőség 
elérhető a Mansfeld Péter utca 1. 
szám alatti kirendeltségünkön. Az 
aktuális feladatok és munkakö-
rök természetesen képzettségtől 
függőek. Egyes szakmunkák (pl. 
karbantartók, gépkezelők, építő-
ipari dolgozók) OKJ-s szakmai 
végzettséget igényelnek, az admi-
nisztratív feladatokhoz érettségit 
és szakközépiskolai végzettséget 
kérnek. A betanított és segédmun-
kákhoz általában nem szükséges 
semmilyen iskolai végzettség. 
Kulturális területen eddig tízen 
helyezkedtek el a kerületben, pél-
dául iskolákban, óvodákban.  
A fizikai és szellemi közfoglal-
koztatottak aránya kétharmad 
részben fizikai, betanított munká-
sokkal, egyharmad részben admi-
nisztratív munkát végzőkkel osz-
lik meg” – számolt be lapunknak  
a kirendeltségvezető. 

- antal - 

Irodahelyiséget kapott a Nagy 
Imre Általános Művelődési Köz-
pontban a közelmúltban meg-
alakult időseket támogató 62 
Felett Civil Társaság. A nonpro-
fit egyesület célja elsődlegesen 
a kerületben élő magányos idő-
sek felkutatása, és számukra 
a mindennapi életvitelükben 
való segítségnyújtás. 

A művelődési központban Tóth 
Endre intézményvezető köszön-
tötte a megjelent vendégeket, 
köztük Borbély Lénárd ország-
gyűlési képviselőt, alpolgármes-
tert, Morovik Attila alpolgár-
mestert és Noé László idősügyi 
tanácsnokot, önkormányzati kép-
viselőt. 

Borbély Lénárd először Csepel 
polgármesterének, Németh Szi-

lárdnak üdvözletét tolmácsolta, 
majd köszönetét fejezte ki Noé 
Lászlónak az idősek felkarolásá-
ért, az egyesület létrehozásáért és 
Tóth Endrének, az iroda biztosí-
tásáért. Ahogy az alpolgármes-
ter beszédében fogalmazott: az 
önkormányzat kiemelt figyelmet 
fordít a gyerekekre és az idősko-
rúakra. Ennek érdekében vezet-
ték be – többek között – az újszü-
löttek köszöntését és hetven év 
fölött az ingyenes házi segítség-
nyújtást. Hozzátette: Csepelen 
az idősellátás jobbá tétele érde-
kében az önkormányzat felújítja  
a Kossuth Lajos utcában található 
volt MDF-székházat, és a helyén 
nyugdíjasközpontot létesít. A ci-
vil társaság képviseletében Noé 
László a szépkorúak élethely-
zetéről és a társaság gyakorlati 
működésének megvalósításáról 

szólt. Elmondta, hogy országo-
san nagyon magas a nyugdíjasok 
száma, a kerületben – a 75 ezres 
lakosságon belül – 16 ezer körül 
mozog.

„Pártfogásukat több egyházi és 
civil szervezet részt vesz, azon-
ban még mindig van olyan réteg, 
akiket nem lehet elérni. Egyedül-
állóak, nincs kapcsolatuk, hiány-
zik a családi támogatás. Szük-
ségük lehet arra, hogy apróbb 
otthoni munkákban, akár recept-
kiváltásban, orvosi vizsgálatra 
való kísérésben segítsük őket, de 
sokszor csak beszélgetésre vágy-
nak. Egyesületünk arra hivatott, 
hogy feltárja az egyedül élőket, 
és melléjük álljon problémáik 
megoldásában” – tájékoztatta  
a résztvevőket az idősügyi ta-
nácsnok. 

Önkénteseket várnak
Az újonnan átadott irodában az 
első feladat az információk be-
gyűjtése lesz. Ezúton várják olyan 
önkéntesek jelentkezését, akik 
hajlandóak hetente pár órában 
telefonügyeletet vállalni. Alkal-
manként felderítik a rászorul-
takat, és felveszik velük a kap- 
csolatot. A felmerült igények alap-
ján megkeresik azokat a személye-
ket, akik az esetleges problémát 
megoldják. A későbbiekben vár-
ható középiskolások bevonása is, 
akik szociális vagy karitatív tevé-
kenységet folytathatnak közösségi 
szolgálatuk megszerzéséhez. 

Az időseket segítő társaság tele-
fonszáma: 277-3860/113-as mel-
lék. Jelenleg az ÁMK munkatársai 
fogadják napközben a hívásokat. 

Antal Zsuzsa

Állásbörze: ajánlatok, lehetőségek

Megalakult a 62 Felett Civil Társaság

fotó: Szria
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A közelmúltban kapott a Csepeli Strand 
ötvenméteres medencéje légtartásos sát-
rat, amit már birtokba is vettek az úszni 
vágyók. A 45 millió forintot meghaladó 
fejlesztést a csepeliek nagy többségben 
támogatták az első Csepeli Konzultáción. 
A vadonatúj légtartásos sátor érdekessé-
ge, hogy napsütéses időben a környező 
fák különleges élőképet rajzolnak rá. Az 
uszodát azonban valószínűleg nem a szép 
árnyjáték, hanem a belépők alacsony ára 
fogja igazán vonzóvá tenni.

Az ünnepélyes megnyitón először a Csepe-
li Öttusa és Vízi Sport Egyesület verseny-
zői tartottak vízi életmentő bemutatót, amit  
a helyszínen tekintett meg Balogh Gábor mi-
niszterelnöki tanácsadó, a Magyar Diáksport 
Szövetség elnöke, Németh Szilárd polgármes-
ter, Borbély Lénárd, Morovik Attila és Ábel 
Attila alpolgármesterek, Werner Péter, a ki-
vitelezést felügyelő Csepeli Városgazda Zrt. 
vezérigazgatója, valamint Szőke László, a Bu-
dapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigaz-
gatója. A rendezvényt a csepeli öttusa ikonjai 
is megtisztelték jelenlétükkel: Németh Ferenc, 
Benedek Ferenc, Földi László és Sárfalvi Péter 
is örömmel tettek eleget a meghívásnak.

A látványos bemutató után Németh Szilárd és 
Balogh Gábor két úszópalánta társaságában  
a nemzeti színű szalag átvágásával adta át hi-
vatalosan is a rendeltetésének a létesítményt. 
Németh Szilárd ezek után kiemelte: újabb 

terv valósult meg, ami minden csepeli hasz-
nára válik majd a jövőben. Az, hogy ebben 
a formában valósulhatott meg a beruházás, 
nagyban köszönhető az első Csepeli Kon-
zultációnak, ahol a lakosság döntő többsége 
tette le voksát a sátortetős befedés mellett. 
A polgármester arról is beszélt, hogy ezzel 
nem fejeződött be a strand téliesítése, ugyan-
is – nyugdíjasok kérésének megfelelően –  
a következő télen már lehetőség lesz a termál-
medencéhez vezető útvonal befedésére is. Ez-
után Werner Péter vezérigazgató mondta el az 
elkészült projekttel kapcsolatos fejlesztések 
kivitelezésének részleteit.

Kellemes hőmérséklet
A kerületi úszásoktatásban és vízi életmentő 
oktatásban is hiánypótló vízfelület befedése 45 
millió forintba került, a sátor mintegy 58 méter 
hosszú és 25 méter széles, melynek kifeszíté-
séről egy termálvizes légbefúvó berendezés 
gondoskodik. A befúvásnak és a medence 28 
fokos hőmérsékletének köszönhetően a benti 
hőmérséklet folyamatosan kellemes. A sátor-
nak egy vendég- és egy műszaki bejárata van, 
valamint találhatóak rajta fűzött vészkijáratok 
is. A sátor rendelkezik egy úgynevezett szél-
sebesség-érzékelővel, amely bizonyos szélse-
besség felett automatikusan leereszti a sátrat. 
A felépítmény teljes leállás esetén is fél óra 
alatt süllyed le, tehát mindenki biztonságosan 
el tudja hagyni a sátrat. Az uszodához tartozó, 
hamarosan megnyíló szauna két és fél millió 
forintba került: a minden igényt kielégítő szau-

nák is rövid időn belül a vendégek rendelkezé-
sére állnak – tudtuk meg Vágvölgyi Györgytől, 
a Csepeli Városgazda Zrt. divízióvezetőjétől.

- légrádi -

Nyitva tartás 
Minden nap: 6-tól 20 óráig 
Pénztár nyitva tartása: 6-tól 18 óráig
 
Jegyárak, 2013 őszi–téli szezon 
Felnőtt hétköznap: 1100 Ft
Felnőtt, hétvégén: 1300 Ft 
Felnőtt úszójegy 6.00–8.00 
és 18.00–20.00 óra között: 900 Ft 
Nyugdíjas, diák (nappali tagozat), 
hétköznap: 900 Ft 
Nyugdíjas, diák (nappali tagozat), 
hétvégén: 1100 Ft 
Nyugdíjas, diák (nappali tagozat) úszójegy 
6.00–8.00 és 18.00–20.00 óra között: 700 Ft 
Gyermekjegy 3-tól 6 éves korig, 
hétköznap: 450 Ft 
Gyermekjegy 3-tól 6 éves korig, 
hétvégén: 550 Ft 
Gyermekbérlet, 10 alkalmas 
(3 hónap érvényességi idővel): 5000 Ft 
Felnőttbérlet, 10 alkalmas (3 hónap 
érvényességi idővel): 9000 Ft 
Nyugdíjasbérlet, 10 alkalmas 
(3 hónap érvényességi idővel): 7500 Ft 
Diák, közfeladatot ellátó személy, 
10 alkalmas bérlet 
(3 hónap érvényességi idővel): 7500 Ft

Fedett uszoda Csepelenfo
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Újabb felújítási munkák után november 28-án 
hivatalosan is birtokba vehették a gyerekek  
a Csepeli Tanuszodát. Az elengedhetetlen ál-
lagmegóvási feladatok elvégzését követően 
ismét zavartalanul tanulhatnak úszni a csepeli 
gyerekek. A megnyitáskor éppen a Csodakút 
Óvoda kis növendékei sajátították el az úszás 
fortélyait, és rögtönzött bemutatót is tartottak 
a meghívottaknak. Ezt követően Németh Szi-
lárd polgármester röviden felsorolta a cseppet 
sem szívderítő tényeket az uszodával és annak 
előéletével kapcsolatban. Elmondta: a koráb-
bi vezetés 2006-ban eladta a tanuszoda alól 
a telket. Emiatt azóta havonta több százezer 
forintot kell kifizetni az uszoda használatáért. 
Maga az építmény is rendkívül rossz állapotba 
került a karbantartás hiánya miatt.

A Csepeli Városgazda közlése szerint eddig 
már közel harmincmillió forintot fordított  
a kerület arra, hogy a gyerekek végre megfe-
lelő körülmények között készülhessenek. Leg-
utóbb éppen a medencefal tartószerkezete vált 

a korrózió martalékává, és annak cseréjét kel-
lett haladéktalanul elvégezni. A megfelelő sta-
tikai vizsgálatok alapján tervezték meg az új 
tartószerkezetet, és a medencefal úgynevezett 
palástját is teljesen kicserélték. A statikai fel-
újítás, valamint a szervizalagútban elhelyezke-
dő cső- és villamoshálózat cseréje 13 millió fo-
rintba került, míg a fűtési rendszer felújítására 
újabb kétmillió forintot költöttek, a nyílászá-
rók sem feleltek meg a követelményeknek, arra 
1,7 milliót fordított a városvezetés. 

A felújításokat a képviselő-testület által meg-
szavazott 15 millió forintból, illetve az intéz-
ményre tervezett karbantartási és felújítási ke-
ret terhére végezte el a Csepeli Városgazda Zrt. 
Németh Szilárd hozzátette: amíg a szerződés 
le nem jár a terület tulajdonosa és a csepeli ön-
kormányzat között, addig igyekeznek a lehető 
legmagasabb színvonalon fenntartani a létesít-
ményt, ám utána már más helyszínen képzelik 
el a gyerekek kötelező úszásoktatását.

Légrádi G.

Újra nyitva a Szent Imre téri buszvégállo-
másnál felállított jégpálya, melynek 450 
négyzetméteres jégfelületén november 
28-ától ismét csúszkálhatnak a korcsolya-
rajongók. 

A csepeli önkormányzat immáron harmadik 
éve támogatja a téli örömöket adó sportot. 
Morovik Attila alpolgármester a megnyitón 
hangsúlyozta, hogy az önkormányzat kiemelt 
figyelmet fordít arra, hogy a csepeli gyerekek-
nek és felnőtteknek olyan lehetőséget bizto-
sítson, ami a sportolás és a szabadidő hasznos 
eltöltésének kedvez. A kerületben ma már két 
uszodában lehet úszni, a fitneszparkban tor-
názni és az Akácfa utcai Kiserdőben sétálni. 

Sándor Petra jégtáncbemutatója után az iskolá-
sok birtokba vették a pályát. 

Babán József szakedzőtől megkérdeztük, mi-
lyen korcsolyát válasszunk. „Ez alapvetően  
a felhasználás típusától és gyakoriságá-

tól függ, de a legfontosabb szempont, hogy  
a korcsolya jól fogja a bokát oldalirány-
ban. A sportáruházak akciós újságjaiban  
a műanyag, csatos rögzítésű jégkorcsolyákat 
ajánlják a legalacsonyabb árakon. Ezek álta-
lában oldalirányban stabilan fogják a lábat, 
és a szezononkénti néhány alkalmas korcso-
lyázáshoz megfelelőek. Természetesen a fű-
zős megoldásúak illeszkednek legprecízeb-
ben a lábra. Ha sűrűbben járunk csúszkálni, 
akkor érdemes többet áldozni a sportszerre. 
Idényenként két-három alkalommal érdemes 
megéleztetni a korcsolyát”– osztott meg ve-
lünk a gyakorlati tudnivalókat a szakember. 

anzsu

Ismét a gyerekeké a Csepeli Tanuszoda

Nyitva tartás, árak: tanítási napokon 8-tól 12 óráig a csepeli iskolások szervezett keretek 
között, ingyenesen korcsolyázhatnak. A nagyközönség ilyenkor 13-tól 22 óráig használhat-
ja a jégpályát, hétvégén pedig egész nap. A belépődíj 140 cm-es testmagasságig 400 forint, 
140 cm feletti magasság esetén 600 forint/alkalom. A jégpálya mellett melegedősátor, 
korcsolyakölcsönzés és büfé várja a kicsiket és nagyokat. A bérlés ára 35-ös méret alatt 
400 forint, 36-os mérettől 600 forintba kerül alkalmanként. 

Megnyílt a jégpálya!
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Csepelen minden második család a kerületi lakótelepeken él. Csepel 
belvárosa, Csepel Kapuja, az Ady Lakótelep vagy éppen a Sétányok 
környéke közel 15 ezer családnak ad otthont. Az elmúlt évtizedekben 
méltatlanul elhanyagolt lakótelepek sorsa 2010-től új lendületet vett: 
egymás után újulnak meg a panelépületek, több a szórakozási lehetőség 
és a közösségi program, tisztábbak, rendezettebbek az utcák és a 
környezet, csökkennek a rezsiköltségek. Hosszú várakozás után végre új 
lehetőségekhez, jobb élet esélyéhez jutnak a csepeli lakótelepeken élők is.

KORSZAKVÁLTÁS 
A CSEPELI 
LAKÓTELEPEKEN
EGYENLŐBB ESÉLYEKKEL, ALACSONYABB REZSIVEL INDUL 2014

Csepel Önkormányzata azért dolgozik, 
hogy új lendületet adjon a lakótelepek 
fejlődésének. Európai Uniós forrásból, 
önkormányzati támogatással számos 
program indult a kerületben, melyek 
szebbé, korszerűbbé és élhetőbbé teszik 
az elszürkült paneleket és környezetüket. 
Németh Szilárd, Csepel polgármestere 
rezsicsökkentési biztosként a panelfelújítási 
programok mellett a fontosabb lakossági 
közszolgáltatások árcsökkentésével 
is segíti a panelekben élő családok 
mindennapjait.

A CSEPELI LAKÓTELEPEK MÚLTJA ÉS JÖVŐJE

• 

• 

• 

• 

ADY PROJEKT: CSEPEL KAPUJA 
PROJEKT:

CSEPEL DÉLI LAKÓ- 
KÖZPONT PROJEKT: SIKERES EURÓPAI 

UNIÓS PÁLYÁZATOK 
A MEGÚJULÓ 

LAKÓTELEPEKÉRT

A csepeli lakótelepek története a 70-es, 80-as 
évekre nyúlik vissza.
A modern lakótömbök gyors megoldást kínáltak 
az egykor égető lakásproblémákra, családok ezrei 
számára jelentették egy új élet kezdetét. 
A lakótelepek nemcsak kényelmes, komfortos 
környezetet biztosítottak az itt élőknek, hanem 
virágzó közösségi élet színterei is voltak. 
Az azóta eltelt évtizedek súlyos nyomot hagytak 
a paneleken: az épületek állaga leromlott, 
a rezsiköltségek megnőttek, sokan elköltöztek, 
a mindennapok egyre nehezebbé váltak.

1,72
milliárd Ft1,32

milliárd Ft 1,35
milliárd Ft

4700
lakos

4050
lakos

1690
lakos
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2010–2013 
BEFEJEZŐDÖTT AZ ADY 
LAKÓTELEP ÉS CSEPEL
KAPUJA FELÚJÍTÁSA 
14 lakóépület újult meg és váltak 
energiatakarékosabbá az otthonok
4 lakótelepi park, közel 4000 négy-
zetmétere lett esztétikusabb és 
rendezettebb
Tavasztól újra teljes pompában a 
Kossuth Lajos Műszaki Szakkö-
zépiskola parkja 
2 közösségi ház várja a családokat 
a Csete Balázs sétányon és az Ady 
Endre úton
Hamarosan az új sportlétesítmény 
is megnyitja kapuit a Kiss János 
altábornagy utcában

Homlokzati hőszigetelés

Li� korszerűsítés

Új burkolatot kapnak a 
bejárati lépcsőfeljárók

A társasházi bejáratok 
előtetőinek felújítása

Új, hőszigetelő 
ablakok

Homlokzat felújítása 
a lakók által kiválasztott 
színnel

Lapostetők víz- 
és hőszigetelése

FELÚJÍTÁSI CÉLOK:

2014
CÉLEGYENESBEN: 
KORSZERŰBB OTTHONOK 
CSEPEL BELVÁROSÁBAN IS
2014-ben az Európai Unió támo-
gatásával további 5 lakóépület újul 
meg a Csepel Déli Lakóközpont 
projekt keretében 
Csepel belvárosát új padok, kerék-
pártárolók, játszótéri játékok és 
kutak teszik még hangulatosabbá
A Rákóczi Iskolában új játszóház 
várja majd a legkisebbeket
A Karácsony Sándor Iskolában 
tehetséggondozó nyílt 

A szürke betonóriások helyett vidám 
színekben pompázó házak várják a lakókat 
az Ady és a Csepel Kapuja projektek 
eredményeként. 
Nemcsak az épületek, a parkok is megújultak. 
Az elhasznált járdák helyett új burkolatot 
kaptak a legforgalmasabb gyalogos sétányok, 
a tereket új pihenőpadok teszik még 
komfortosabbá.
Rövidesen Csepel belvárosában is indul 
a rehabilitáció!

VÉGE A SZÜRKESÉGNEK! 
SZÍNES HÁZAK, RENDEZETT 
PARKOK ÉS KÖZTEREK

KORSZAKVÁLTÁS A CSEPELI LAKÓTELEPEKEN
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SORSFORDÍTÓ 
SAKKLÉPÉSEK A 
KÖZÖSSÉGI HÁZBAN
Az Ady Lakótelep központjában 
működő Családsegítő Közösségi
Ház ingyenes programokkal várja a 
családokat. Sorversenyek, pingpong,
sakk – csak néhány a legnépszerűbb 
lehetőségek közül. Horváth György 
sakkoktató, a Közösségi Ház
önkéntese: „Rengeteg gyerek van, 
akinek nincs lehetősége, de van 
tehetsége. Adjunk minél több 
lehetőséget a gyerekeknek, hogy 
rátalálhassanak a tehetségükre. 
Csodadolog látni, ahogy a sikerélmény 
egy új gondolkodásmódot indít el a
gyerekekben. Övék a jövő.”

Életveszélyes állapot, le-
járt pályázati határidők és 
elhúzódó kivitelezői viták: 
kilátástalan helyzetbe 
kerültek a Cirmos sétány 
6-18. társasház lakói egy 
2009-ben félbehagyott 

felújítási program miatt. 
A falakról szakadt a vakolat, 
a hőszigetelés hiányzott. 
A lakóközösség az önkor-
mányzat segítségét kérte az 
egyre súlyosbodó probléma 
megoldásában.
Csepel Önkormányzata 2010 
óta elszántan kereste a meg-
oldást, hogy megszüntesse 
a 140 családnak otthont adó 
épülettömb életveszélyes 
állapotát, befejezze az épület 
felújítását és hőszigetelését. 
A megújult társasházat a 
lakók nagy örömére 2013. 
november 29-én átadták!

EGYENLŐ ESÉLYEKET 
ÉS BOLDOG GYERMEKKORT 
A LAKÓTELEPEKEN IS!
A lakótelepek megújulása nem áll meg a szebb és
olcsóbb otthonoknál, a rendezettebb környezetnél.
Új közösségi házakkal, pihenő- és fi tneszparkokkal, új
sportlétesítménnyel, színes szabadidős programkínálattal
válnak újra vonzóvá a panelek az egész család, a jövő
generációi számára. Legyen újra pezsgő a lakótelepi élet!

JÁTSZÓHÁZ NYÍLIK A 
RÁKÓCZI ISKOLÁBAN
Új funkcióval bővül a volt 
Rákóczi Iskola a környék-
beliek legnagyobb örömére! 
2014-ben nyitja meg kapuit 
az iskola földszintjén a ját-
szóház, ahol együtt játszhat 
az egész család. Lehetőség 
van arra is, hogy míg a Polgár-
mesteri Hivatalban intézzük 
aktuális ügyeinket, a gyerme-

KORSZAKVÁLTÁS A CSEPELI LAKÓTELEPEKEN

keket a játszóház szakembe-
reire bízzuk, akik az önfeledt 
játék mellett segítenek akár a 
tanulásban is.

VÉGRE 
MEGOLDÓDOTT 
A CIRMOS SÉTÁNY 
PROBLÉMÁJA IS  
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Jobb környezetben, olcsóbban! Csepel vezetése gondot fordít a lakótelepeken 
élő családok anyagi terheinek enyhítésére is. Az országos rezsicsökkentés 
eredményeként ez év végéig 10+10, összesen 20%-kal csökkenek a családok 
rezsiköltségei. A rezsicsökkentés 2014-ben tovább folytatódik. A kormányzati 
20%-os rezsicsökkentésen felül a csepeli lakótelepeken élő családok még több 
megtakarításhoz jutnak. A kerületi panelek energetikai korszerűsítése miatt 
az itt lakók energiafogyasztása akár további 10%-kal csökkenhet.

ENERGIATAKARÉKOS 
OTTHONOK: DUPLÁN 
CSÖKKEN A REZSI!

„A rezsicsökkentést 
maximálisan támogatom, 
sok kicsi sokat jelent. 
A ház hőközpontját 
korszerűsítették, ennek 
hatása jól érzékelhető. 
A távfűtés, a víz- és 
csatorna számlák adják a 
rezsiköltségeink zömét, 
a megtakarítást is itt 
érzékeljük a legjobban. 
Mindez éves szinten nagy 
könnyebbséget jelent 
mindannyiunknak.”

Hermann József, 
Rákóczi úti lakos

KORSZAKVÁLTÁS A CSEPELI LAKÓTELEPEKEN

AKÁR 30%-KAL 
OLCSÓBB LAKHATÁS 
A CSEPELI LAKÓTELEPEKEN!

20%
KORMÁNYZATI

REZSICSÖKKENÉS

10%
ENERGIAMEGTAKARÍTÁS 
A KORSZERŰSÍTETT CSEPELI 

LAKÓTELEPEKEN

Gázszolgáltatás igénybevételének díja  –20%
Villamosenergia lakossági felhasználói ára  –20%
Távhőszolgáltatás kiszámlázott díja  –20%
Víz- és csatornahasználatért elszámolt díjak  –10%
Szemételszállítás  –10%
Vezetékes és tartályos PB-gáz  –10%
Kéményseprés díja  –10%
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Megrázó gyerekbántalmazásra derült 
fény Szigetszentmiklóson, ahol egy há-
zaspárt azzal vádolnak, hogy éveken 
keresztül rendszeresen verték és meg-
erőszakolták kiskorú gyerekeiket. A saj-
tóhírek szerint a két fiút és a lányt brutá-
lisan kínozták, éheztették és szexuálisan 
molesztálták a szülők, akiket idén febru-
árban helyezett előzetes letartóztatásba 
a rendőrség. K. Rudolfék gyermekei több 
mint egy éve kerültek nevelőszülőkhöz. 

A Lakihegyen élő házaspártól korábban már 
több gyereket elvett az illetékes hatóság. 
A szomszédok szerint a családfő józan életet 
élt, rendszeresen dolgozott a közeli hulladék-
újrahasznosítási telepen. Feleségének viszont 
sosem volt munkája, nyolc gyermeket szült, 
ebből kettő elhunyt. Az anya a kiskorúakat 
elhanyagolta, nem megfelelően gondosko-
dott róluk, piszkosak voltak, gyakran előfor-
dult, hogy az iskolában fürdették meg őket  
a tanárok, akiktől sokszor ennivalót és ruhát 
is kaptak. Négy éven át tartott a huzavona  
a gyermekvédelmi rendszerben, miután dön-
tés született. 

A szigetszentmiklósi önkormányzat honlap-
ján november 27-én megjelent sajtóközle-
ményben az áll, hogy a médiában megjelent 
gyermekvédelmi ügyben érintett kiskorúakat 
a gyámhivatal 2012 januárjában átmeneti ne-
velésbe vette. A híresztelésekkel ellentétben 
az önkormányzat, a védőnői szolgálat és  
a gyermekjóléti szolgálat munkatársai min-
den jogkörükben álló intézkedést megtettek  
a kiskorúak érdekében, jelenleg büntetőeljá-
rás van folyamatban.

Hová fordulhatunk?
A borzalmas eset kapcsán a csepeli önkor-
mányzat konzultációra invitálta a Humán 
Szolgáltatások Igazgatósága (HSZI) szakem-
bereit. Kérdéseinkre Fatérné Rothbart Mária 
intézményvezető, Papp Veronika, a Gyermek-
jóléti Központ és dr. Pálláné Sándor Edina, a 
Védői Szolgálat munkatársa válaszolt. 

 Hová forduljunk gyermekmolesztálás esetén?
 Bejelentéssel élhet bárki, akinek tudomá-
sára jut ilyen eset: a gyermekjóléti központ-
nak, a rendőrségnek, a gyámhivatalnak és  
a védőnői szolgálat munkatársainak jelezhetik. 
A bejelentés történhet névtelenül is, és a beje-
lentő kérheti adatainak zárt kezelését.

 Előfordultak-e már gyermekbántalmazások 
Csepelen?
 Bántalmazott gyermekről 2013 szeptem-
beréig 30 esetben érkezett jelzés. 11 fizikai, 
17 lelki és 2 szexuális bántalmazásról kap-
tunk tájékoztatást. 26 alkalommal szülő bán-
talmazta a gyermeket, 4 alkalommal egyéb 
rokon vagy hozzátartozó. Minden tudomá-
sunkra jutott esetnél megtettük javaslatun-
kat a szükséges hatósági intézkedésre, illet-
ve megkezdtük a családgondozást. Abban az 
esetben, ha szülők között fordul elő bántal-
mazás, akkor is értesítjük a gyámhivatalt, 
mint a családvédelmi koordinációs szervet. 
A bántalmazott felet tájékoztatjuk arról, 
hogy van lehetősége gyermekeivel úgyneve-
zett „védett házba” kerülnie. Az Országos 
Kríziskezelő és Információs Telefonszol-
gálat (OKIT) koordinálja a védett házakba 
kerülést. A nap 24 órájában ingyenesen el-
érhetők 06-80/20-5520-as telefonszámon, 
e-mail: okit@ncsszi.hu. Minden bántalma-
zott szülőt tájékoztatjuk az elérhetőségük-
ről. A bántalmazott szülő – akár őt, akár a 
gyermeket bántalmazták – távoltartás elren-
delését kérheti mind a rendőrségtől, mind a 
bíróságtól. 

- antal -

gyerekvédelem

Bántalmazott 
gyerekek 

A HSZI készenléti telefonügyeletet is biz-
tosít nyitvatartási időn kívül hétfőtől pén-
tekig 18 és másnap reggel 8 óra között, 
valamint pénteken 14 és hétfő reggel 8 óra 
között. A készenléti/krízistelefon száma: 
06-20/518-9150

Munkaidőben hétfőtől csütörtökig 8-tól 
18 óráig, pénteken 8-tól 14 óráig fogadják 
a bejelentéseket – akár személyesen is –  
a Gyermekjóléti és Családsegítő Köz-
pontban: 1211 Budapest, Táncsics Mi-
hály u. 69., telefon: 425-2408; 425-7632; 
278-0810; 278-0811

A	 Fehér	 Kereszt	 Közhasznú	 Egyesület	 Csepel	 önkormányza-
tával kötött ellátási szerződése keretében évek óta biztosítja 
a településen élő családok számára a helyettes szülői gon-
dozást. Az ellátást azok a szülők kérhetik, akik egészségi ál-
lapotuk, lakhatási problémájuk vagy anyagi gondjaik miatt 
átmenetileg nem tudják gyermeküket ellátni saját háztartá-
sukban. A helyettes szülők saját otthonukba, családtagjaik 
közé fogadják be a segítséget kérő családok gyermekeit, gon-
dozzák-nevelik őket, míg a szüleik a gyermeknevelés terhe 

alól mentesülve minden energiájukat helyzetük rendezésére 
fordíthatják. A gyerekek elhelyezésekor fontos szempont, 
hogy a lehető legkevesebb változást szenvedjék el: a közelben 
lakó, segítő családok bevonásával továbbra is járhatnak meg-
szokott bölcsődéjükbe, óvodájukba, iskolájukba. Helyettes 
szülői hálózatunk várja tagjai közé azokat a segítőkész em-
bereket, legyenek fiatalok vagy idősek, nagycsaládosok vagy 
egyedülállók, akik szívesen megnyitják otthonukat a bajba 
jutottak előtt néhány napig, hétig, esetleg hónapokig. A he-

lyettes szülők munkájukért szerény díjazást, a gyerekek ellá-
tásért gondozási díjat, ellátmányt kapnak. A hálózathoz való 
csatlakozást egy ingyenes ötvenórás felkészítő tanfolyamon 
való részvétel előzi meg, amely 2014 januárjában kezdődik, 
péntek délutáni és szombati napokon.

Rabi	Edina	szakmai	vezető,
Fehér	Kereszt	Közhasznú	Egyesület	

Jelentkezés: egyesulet@feherkereszt.hu e-mail címen. 
Telefonon: a 343-6680 számon (munkanapokon 10-től 
16 óráig), valamint a 06-20/961-9359 és 06-70-317-5354 
mobilszámokon. 
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Ingyenes szűrővizsgálat
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat. A XXI. kerületben lakó 45–65 éves nők, akik utolsó mammográfiás 
vizsgálata	óta	eltelt	két	év,	névre	szóló	meghívót	kapnak,	amin	szerepel,	hogy	mikor	várják	őket	a	MAMMA	Eü.	Zrt.	mobil	állomásán	(Csepeli	
szakrendelő	melletti	parkoló,	Görgey	Artúr	tér;	tel.:	06-30/257-2836)	vizsgálatra.	A	vizsgálat	ideje:	2013.	december	17.–2014.	január	20.
Vegyen	részt	ön	is	a	mammográfiás	szűrővizsgálaton!	Az	idejében	felismert	melldaganat	gyógyítható.	A	szűrővizsgálat	térítésmentes.

egészség

Két betegellenőrző monitort, va-
lamint egy magzati szívműködést 
regisztráló CTG-készüléket ado-
mányozott a csepeli önkormány-
zat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kór-
ház szülészeti és nőgyógyászati 
osztályának. Az összesen másfél 
millió forintot érő készülékeket 

Morovik Attila alpolgármester 
adta át dr. Ralovich Zsoltnak,  
a kórház főigazgatójának novem-
ber 20-án.  

Morovik Attila az átadás során 
arról beszélt, hogy az önkor-
mányzat és a kórház között inten-

zív kapcsolat alakult ki az utóbbi 
években, s ennek köszönhetően  
a kerület vezetése aktív részt vál-
lal az egészségügyi intézmény 
körülményeinek javításában. Te-
szi ezt azért is, hogy a kórházban 
ápolt csepeli polgárok a lehető 
legmagasabb színvonalú diag-
nosztikai és terápiás ellátásban 
részesüljenek. A csepeli képvi-
selő-testület idén nyáron döntött 
úgy, hogy az említett értékes 
készülékek megvásárlásával tá-
mogatja a kórházban folyó beteg-
ellátást. A tervek között szerepel, 
hogy a csepeli önkormányzat ha-
marosan újabb gyógyászati esz-
közt ad át a kórháznak. 

Dr. Ralovich Zsolt megköszönte 
az adományt, s méltatta azt a jó 
együttműködést, amely a csepeli 
önkormányzat és a kórház kö-
zött kialakult. 

- cs - 

Szemészeti szűrővizsgálatot vé-
geztek a Nagy Imre ÁMK óvodá-
ba járó gyermekeknél november 
végén, melynek célja a fénytörési 
hibák korai felismerése és a ké-
sőbbi látásproblémák megelő-
zése. A fejfájás és a fáradtság 
hátterében gyakran szemészeti 
rendellenességek állnak, melyek 
kiválóan szűrhetők a kompu-
teres hordozható szemvizsgáló 
készülékkel, amit kifejezetten a 
gyerekeknek fejlesztettek ki – tá-
jékoztatta lapunkat Sütöri János, 
a Csillagtelepi Szemészeti Szol-
gáltató Kft. ügyvezetője. 
A gyerekek szemészeti szűrésein 
általában öt százalékban találnak 
rendellenességi hibát – tudtuk 
meg az ott dolgozó szakemberek-
től. Javaslatuk szerint már egy-
éves korban célszerű felkeresni 

a szemészetet. Az utóbbi évek 
statisztikái alapján romlik a fia-
talok látása, egyre több a szem-
üveges gyerek, amit a számítógép 
és a mobiltelefon állandó nézése 

okoz. A kerületi iskolákban a kö-
zeljövőben várható a szemészeti 
szűrés, amit évente egyszer tör-
vény ír elő – tette hozzá Tóth Já-
nos tankerületi igazgató.

Ingyenes 
edzés 
Az egészség megőrzését tartják 
szem előtt azok a sportgyaloglók, 
akik szerdánként az Akácfa utcai 
kiserdőben nordic walkingoznak. 
A másfél órás edzés bemelegítés-
sel kezdődik, a résztvevők utána 
megtanulják, hogyan kell helye-
sen használni a speciális botot, 
majd gyalogolva bejárják az erdő 
egyik választott útvonalát.

A nordic walking célja egy meg-
határozott táv teljesítése adott 
időn belül, azonban a csoport tag-
jai rendszerint az általuk diktált 
tempóban haladnak. A bemele-
gítést és a gyalogoló járás végén 
a testizmok nyújtását Fábián Éva 
gyógytornász vezeti. 

A sportgyaloglás ötletét Menyhért- 
né Tóth Terézia nordicwalking- 
oktató kezdeményezte, mert vall-
ja: mozogni az erdőben a leg-
egészségesebb. Az edzések ingye-
nesek, nem megerőltetőek, bátran 
kipróbálhatják idősek is. 

Találkozó szerdánként 15 órától 
az Akácfa utcai kiserdő melletti 
parkolóban, a Tihanyi utca felé 
eső bejárat előtt.

Bővebb információ a szervező te-
lefonszámán – 06-20/927-7858 – 
kérhető. 

Segít Csepel önkormányzata

Egyre több a szemüveges

fotó: Szria
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44 év pedagóguspályán töltött munkavi-
szony után nyugdíjba vonult dr. Fazekas 
Lászlóné, a Kölcsey Ferenc Általános Is-
kola igazgatója. Munkájának méltó elis-
merése, hogy október 23-án Csepel Dísz-
polgára kitüntetést kapott. A nyugdíjas 
pedagógust eddigi életútjáról kérdeztük. 

 Ha elölről kezdené, újra pedagógus lenne?
 Igen. Ezt a munkát ízig-vérig a sajátomnak 
érzem, szívből és szeretettel műveltem. Min-
dig is hittem abban, hogy a következetes, a tel-
jes odaadással végzett munkának eredményes-
nek kell lennie. 

 Befolyásolták-e pályaválasztásában?
 Középiskolai matematikatanáromnak és 
egyben igazgatómnak köszönhetem, hogy 
erre a pályára kerültem. Az ő biztatására je-
lentkeztem tanárnak, és a szakot is miatta vá-
lasztottam. 

 Milyen életpályát tudhat maga mögött? 
 1969 augusztusa óta tanítok Csepelen. 
1983-ig a Szárcsában, majd a Kölcsey Ferenc 
Általános Iskolában: itt már iskolaigazgatóként 
kezdtem el az 1983/84-es tanévet. A harminc-
éves vezetői pályám alatt nagyon sok változás 
történt, és igen szép eredményeket értünk el. 
Ez megmutatkozik az iskola épületében, ud-
varán, a tantestület összetételében, de minde-
nekelőtt az elért eredményekben, melyet gyer-
mekeink produkáltak, produkálnak. Csepel  
a második szülőföldem, mindig itthon éreztem 
itt magam. Bármerre járok a kerületben, isme-
rősökkel, barátokkal, régi diákjaimmal talál-
kozom. Jó tudni, hogyan alakult az életük az 
iskola után.

Engem ösztönösen a megértés, a mások tisz-
telete, az empátia, a szeretet vezérelt, még ha 
keményen és határozottan irányítottam is az 
iskolát. Humánum, erkölcs, emberi tisztesség, 
becsületes, kitartó munka: ezek voltak elvárá-
saim középpontjában. 

 Mi volt a kedvenc tantárgya?
 A kedvenceim között mindig a reáltárgyak 
szerepeltek, főképpen a matematika, a fizika. 
Nem véletlen, hogy a pályám során a mate-
matikát mindvégig tanítottam. Végzős diák-
jaimtól mindig visszahallottam, hogy még  
a gyengébbekkel is sikerült megszerettetnem 
ezt a tantárgyat.
 
 Mit gondol, hogy vélekedtek önről a diákok?
 Ez részben érződik, érződött a tanítvá-
nyaimmal való kapcsolatban, másrészt a szü-
lőktől is kapok visszajelzéseket. Mindig volt  
a diákjaimra időm, nemcsak vezetőként, hanem 
megértő felnőttként, szinte barátként tudtak 
velem beszélni. Nem a szidást, hanem a jó útra 
terelést tartottam fontosnak. Örültem annak, 
hogy szívesen voltak az óráimon, hogy sikerült  
a matematikát megszerettetni, de legalábbis 
közelebb hozni hozzájuk.

 Mi a véleménye a mai fiatalokról?
 A felnőttek rendszerint a saját fiatal éveik-
kel próbálják meg összehasonlítani a mai élet-

módot, de ez nem jó. A világ változik, benne 
az emberek, köztük a fiatal korosztály is. A mai 
ifjúság – és most általánosságban fogalmazok – 
sokkal önállóbb, korábban érnek, hihetetlen sok 
külső inger éri őket, és ez rányomja a bélyegét 
a viselkedésükre is. Tájékozottabbak, a tudásu-
kat nem csak az iskolában szerzik. Ugyanakkor 
kevesebb figyelem jut rájuk a családban, ezért 
állandó kontaktust, azonnali reagálást és sok 
figyelmet igényelnek az iskolában. Sajnos sok 
gyermek nem eléggé kitartó, a könnyebb utat 
igyekszik választani. De szerethetőek, keresik  
a kapcsolatot, és mi azért vagyunk pedagógu-
sok, hogy segítsük őket.

 Mit tanácsolna azoknak a diákoknak, akik 
a tanári pályát választják? 
 Erre a pályára csak optimista ember vál-
lalkozzon, hiszen itt bízni kell a fejlődésben, 
a dolgok jóra fordulásában. Bízni kell nemcsak 
a gyermekben, de a szülőkben is, abban, hogy 
ők is velünk együtt, egy célért dolgoznak. Aki 
tanár szeretne lenni, annak – a gyerekek szere-
tete mellett – fontos a kiváló kommunikációs 
készség, a megértés, az empátia, a remek konf-
liktuskezelés, az elhivatottság. 

Antal Zsuzsa

Nyílt osztályfőnöki óra keretében 
tartották meg a közigazgatási na-
pot a Csete Balázs Gimnázium, 
Szakközép- és Szakiskolában 
november 28-án. 
A nyílt közigazgatási nap orszá-
gos program, ezen a napon egy 
időben rendezték meg számos te-
lepülésen. Dudás Zoltán, a csepeli 
járási hivatal vezetője a hivatal 
működéséről, feladatairól, az ügy-

intézés formáiról tartott beszámo-
lót a diákoknak. 

A hivatalvezető arról beszélt, hogy 
Magyarországon a közigazgatás 
korszerűsítése 2010-től folyamato-
san valósult meg. A fővárosi kor-
mányhivatal, s a szervezetileg alá 
tartozó 23, kerületi járási hivatal 
feladata, hogy a helyi lakosokat 
kiszolgálja. A munkatársak nagy 

része felsőfokú végzettségű fia- 
tal. Főleg igazgatásszervezői képe-
sítéssel rendelkeznek, de vannak 
közöttük pénzügyi, humánpoliti-
kai szakemberek is. A kormány-
hivatalok feladatai közé tartozik 
egyebek között a védelmi bizott-
ság, a szociális és gyámhivatal,  
a munkaügyi központ, a közle-
kedési felügyelet, az építésügyi 
hivatal működtetése, a fogyasztó-

védelemi panaszok kezelése. Az 
ügyfelek az okmányirodákban in-
tézhetik el például a személyi iga-
zolvánnyal, a vezetői engedéllyel, 
a lakcímkártyával, az útlevéllel, az 
állatvédelemmel, a különféle sza-
bálysértéssel kapcsolatos ügyeiket. 
A Csete Balázs középiskola jó 
néhány tanulója a közigazgatás-
ban helyezkedik el tanulmányai 
befejezése után, számukra tehát 
különösen tanulságos volt a tájé-
koztatás.

Cs. 

Négy évtized az iskolában

Közigazgatási nap a Csetében
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55 éves 
a Kölcsey 
A Kölcsey Ferenc Általános Iskola 
fennállásának 55. évfordulóját ala-
pítványi bállal ünnepelte november 
22-én. „A Gyermekekért, A Jövőért” 
Alapítvány a jótékonysági rendez-
vény bevételét az iskolai hangosító-
berendezés fejlesztésére fordítja.  

Az iskola feldíszített tornatermében 
Málek István intézményvezető kö-
szöntötte a megjelent vendégeket.  
A tanintézet elmúlt éveire dr. Faze-
kas Lászlóné korábbi iskolaigazgató 
tekintett vissza. „Az 55 év alatt ki-

alakított tudásszintet a jövőben is to-
vább visszük, méltó követői lehetünk 
a kezdetektől itt dolgozóknak, az is-
kola életét meghatározó tanítóknak, 
tanároknak. Övezze tisztelet és meg-
becsülés őket” – hangsúlyozta beszé-
dében Fazekas Lászlóné.
Ünnepi beszédét követően Tóth Já-
nos tankerületi igazgató bejelentette: 
a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Csepelen először dr. Faze-
kas Lászlóné részére adományozza 
a címzetes igazgatói díjat. A virág-
csokor átnyújtása után kezdődött az 
ünnepi műsor, amelyen a jelenlegi és 
régi diákok szórakoztatták a közön-
séget. A báli este hátralévő részében  
a zene, tánc, tombola és büfé garan-
tálta a jó szórakozást. 

- antal - 

Ezzel a címmel nyílt meg november 
22-én az örökifjú Varga Sándor festő-
művész kiállítása a Kazinczy Ferenc 
Értékközvetítő és Képességfejlesztő 
Általános Iskolában. 

„Sándor kora ellenére mindig tud 
valami újat, valami haladót mutat-
ni. Ezek számomra a lelki működését 
dokumentáló letétek, egy művésznek 
született ember életének térképei, 
amelyeken kezdettől fogva szívesen, 
és ahogy említettem, meghatottan 
barangolok. Varga Sándor művész-
nek született. Minél több idő halad el 
felettem, annál inkább biztos vagyok 
bizonyos dolgokban, így abban is, 
hogy valaminek, valamilyennek, va-
lamilyen munícióval születtünk. Ez 
így van jól” – mondta el megnyitó 
beszédében Erdei Kvasznay Éva mű-
vészetszervező, képzőművész.

A kiállítás december 13-áig tart nyit-
va. Megtekinthető hétköznaponként 
9-től 16 óráig a Kazinczy iskolában. 

aktuális

Cipősdoboz akció 
2013 

www.segitsegkove.hu  +36 30 342 2857   www.facebook.com/segitsegkove 
A Baptista Szeretetszolgálat és a Segítség Köve Alapítvány közös akciója. 

Végy egy üres cipősdobozt, töltsd meg sok apró csodával, aminek gyerekként te is 
örülnél! Fűszerezd ízlés szerint csipetnyi együttérzéssel, tégy bele jó sok 

vidámságot, ötletet, kreativitást, s végül díszítsd fel szíved minden melegével!  
Ne feledd: nem az számít, mit teszel a dobozba, hanem, hogy milyen szívvel! 

Az elkészült ajándékcsomagot legkésőbb  
december 23-ig juttassa el az alábbi címre: 

Rákóczi Kert Civil- és Közösségi Ház 
1212 Budapest, Rákóczi tér 34. 

Ügyelet: hétfőtől vasárnapig 9-19 óráig 

1213 Budapest, Szent István út 230.  •  T.: 278-2747  •  e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu  •  www.csepelivaroskep.hu

KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ
DECEMBER 6. PÉNTEK 18.30

Öreg fa is hoz virágot
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A nagycsaládosoké 
a bál bevétele
A Királyerdei Művelődési Ház 
november 23-án este ünneplő-
ruhába öltözött emberekkel telt 
meg: a II. Szent Erzsébet Jóté-
konysági Bálra gyűltek össze 
a vendégek. A belépőjegyek 
megvásárlásával – ahogy tavaly 
is – jó ügyet támogattak. Idén 
a Nagycsaládosok Országos 
Egyesületének csepeli csoport-
ja kapta az egymillió forintot, 

melyet Ádámcsó Angéla csepe-
li elnök vett át jelképesen Né-
meth Szilárd polgármestertől. 
A pénzből élelmiszercsomago-
kat vásárolnak, melyeket még  
a karácsonyi ünnepek előtt 
megkapnak a rászoruló csalá-
dok. Ádámcsó Angéla kérdé-
sünkre elmondta, nagy meg-
lepetés és öröm volt, mikor 
megtudták, ők kapják a jóté-
konysági bál bevételét „Körül-
belül ötven családnak tudunk 

II. Szent Erzsébet Jótékonysági Bál 

A szegények segítője
Szent Erzsébet 1207-ben született, 
öt testvér közül harmadikként. 
Bátyja később IV. Béla néven lett 
magyar király. I. Hermann türin-
giai őrgróf kérésére Erzsébetet  
a kor szokásának megfelelően 
négyéves korában eljegyezték 
Hermannal, az őrgróf fiával, aki-
nek korai halála miatt öccse, Lajos 
veszi feleségül Erzsébetet. Erzsé-
bet korán elkezdte a vezeklő élet-
módot: gyakran böjtölt, ostorozta 
magát, vezeklőövet is hordott. Első 
gyermekének születése után me-
nedékhelyet alapított árva gyere-
kek részére, szegényeket segített. 
Második gyermeke születése után 
hálából 28 ágyas kórházat alapí-
tott, ahol maga is segített a beteg-
ápolásban.

Férje halála után annak rokonai  
a húszéves özvegyet megfosztot-
ták a vagyona kezelésének jogától 
és férje birtokainak jövedelmétől.

A kialakult helyzet miatt észrevét-
lenül elhagyta Wartburgot újszü-
löttjével, majd másnap két másik 
gyermekét is elhozatta. Fonással 

tartotta fenn magát, gyermekeit  
a megmaradt ékszereiből nevel-
tette. Később Assisi Szent Ferenc 
rendjének tagja lett, ettől kezdve 
egyszerű szürke köntösben járt. 

Erzsébet három nappal előbb meg-
mondta halálának napját. Sírja 
mellett számos csodás esemény 
történt. IX. Gergely pápa avatta 
szentté 1235-ben. A szentté avatás 
ugyanott történt, ahol hét évvel ko-
rábban Assisi Szent Ferencé. 

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének csepeli csoportja 
kapta az egymillió forintot, melyet Ádámcsó Angéla csepeli 
elnök vett át jelképesen Németh Szilárd polgármestertől

aktuális
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A kerületi óvodákban és általános iskolák 
alsó tagozatában ősszel indult mesemondó 
előadás-sorozat zárórendezvényét tartották 
november végén a Nagy Imre ÁMK színház-
termében. A Csepeli Gyermekek Évéhez kap-
csolódó program keretében óvodások és kis-
iskolások ismerkedtek meg Sikli László költő, 
meseíró műveivel. 

A rendezvényen az Óvodavezetők Munkakö-
zösségének nevében Hermanné Laboncz Etelka, 
az Erdősor-Festő Utcai Óvoda vezetője köszön-
tötte a megjelent vendégeket. Ezután kicsikhez 
és nagyokhoz szólt a pályafutása során mintegy 
kilencezer gyerekkel találkozott író. A mesék 
gazdag érzelemvilágára hívta fel a figyelmet, 
amitől a gyerekek képzeletvilága a legjobban 
fejlődik. „Édesapám minden este mesélt, tőle 
hoztam a mese szeretetét, amit igyekszem szív-
ből tovább vinni. Számomra mindig hatalmas 
élményt jelent, ha apróságok között vagyok. Tő-
lük többszörösen visszakapom azt, amit kedves 
mesemondásommal adok. Ezt az örömet nem 
adnám semmiért, örökre az enyém marad” – 
tette hozzá Sikli László, majd ezután saját ver-
sesköteteit mutatta be a közönségnek. A Lepke 
száll… című könyv és a Történelmi ABC leg-
újabb kötetének érdekessége, hogy mindkettőt 
10-12 évesen gyermekei illusztrálták. 

A mesemondó a Csodakút Óvoda udvarán 
található búbos kemencéhez írt, Az öreg 
molnár kemencéje című meséjével búcsúzott  
a csepeli gyerekektől. 

anzsu 

majd ajándékot adni az ünnepek előtt: főleg 
tartós élelmiszert vásárolunk a pénzből, de lesz  
a csomagban édesség, szaloncukor, s más fi-
nomság is” – tette hozzá az elnök. Ahogy  
a kerület polgármestere beszédében elmondta, 
Csepelen hangsúlyozottan figyelnek a rosszabb 
körülmények között élőkre, s ez a jövőben is 
fontos és kiemelt feladata lesz az önkormány-
zatnak. Németh Szilárd felolvasta Hoffmann 
Rózsa államtitkár levelét is, aki – bár nem tudott 
jelen lenni az eseményen – a bál fővédnökeként 
köszöntötte a vendégeket, s Szent Erzsébet éle-
tét felelevenítve, a jótékonyságra s a rászorultak 
segítésére hívta fel a figyelmet. 
A bál megnyitása után a palotással indult  
a műsor, majd csepeli, nagycsaládból érkező 
gyerekek muzsikáltak, Ungár Anikó bűvész-
kedett, Koós Réka és Sasvári Sándor énekelt 
ismert musicalszámokat. A tombolán számos 
ajándék várt gazdára, köszönet a felajánlók-
nak. A vacsora után tánc és kaszinó várta  
a szórakozni vágyó vendégeket. A hajnalig tar-
tó színvonalas mulatságot ezúttal is a Csepeli 
Városkép Kft. szervezte.

Laci bácsi szívből mesél

Köszönjük!
Szeretnénk megköszönni vendégeinknek és az ünnepséget megszervező önkormányzati dol-
gozóknak azt, hogy ötvenéves házassági évfordulónk, illetve házasságkötésünk megerősítése 
alkalmából november 16-án, a csepeli önkormányzaton rendezett eseményen részt vettek. 

Piros Albert és Piros Albertné

Csepeli 
Aranyanyu

Méltatásában a nevét sem kellene említeni: 
Csepelen rengetegen ismerik azt a pedagó-
gust, aki több mint húsz éve küzd a legne-
hezebb sorsú gyerekekért, az esélyegyen-

lőségért. Neve egyet jelent a Kovács Zoltán 
Alapítványi Óvodával, ahol cigány és magyar 
gyerekek együtt cseperednek. Debre István-
né, Magdi néni nem régiben megkapta a Rich-
ter Aranyanyu Díj pedagógus kategóriájának 
ez évi zsűridíját. A díjat 2011-ben alapította 
Rácz Zsuzsa írónő és a Richter Gedeon Nyrt. 
azzal a céllal, hogy ráirányítsa a figyelmet  
a segítő szakmákban dolgozó nők teljesít-
ményére. Debre Istvánné megkeresésünkre 
elmondta: „Először is szeretném megköszönni 
a díjat, nem számítottam rá. Azonban el kell 
mondanom: nem én vagyok a fontos ebben  
a történetben, hanem a gyerekek. Az ő ügyük 
érdemel támogatást, ha lehetne, azt kíván-
nám: ezek a kisemberek kapják meg azt  
a bizalmat, támogatást, amit megérdemelnek.”
Gratulálunk!

A díjról és a díjazottakról bővebben: 
www.aranyanyu.hu 

Debre Istvánnéról készült portrénkat a Cse-
peli Hírmondó V. évfolyamának 3. számában 
olvashatták.

aktuális

A rendezvény fő támogatója:
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

és az Alpiq

 
Természetbeni támogatás: 

Adu Vállalkozói Szakközépiskola, 
Szakiskola és Gimnázium; 

Folly Arborétum; 
Rizmajer Kézműves Sörfőzde 

 
A tombola nyereményeit felajánlották: 

BioHair Hajvágószalon (Kossuth Lajos u.) 
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara; 

Kontur Pál országgyűlési képviselő; 
La Panna cukrászda; 

Rákóczi úti Diego áruház; 
Rizmajer Kézműves Sörfőzde; Szatmári Kft.
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Nem ismerte el bűnösségét Takács Krisz-
tián, az MSZP önkormányzati képviselője 
abban a perben, amelyben másodrendű 
vádlottként sikkasztás bűntettével állt 
bíróság elé. A vádirat szerint a politikus 
1,5 millió forint kárt okozott a kerület ön-
kormányzatának még 2010-ben. A Cse-
peli Járásbíróságon november 22-én tar-
tották meg az első tárgyalást, amelyen az 
elsőrendű vádlott K. István, a Csepeli Ön-
kormányzat Oktatási Szolgáltatási Intéz-
ményének (OSZI) korábbi igazgatója, akit 
az ügyészség hanyag kezeléssel vádol.

Dr. Kercsmarics Mariann bíró az ügy ismer-
tetése során emlékeztetett rá, hogy Takács 
Krisztiánt korábban magánokirat-hamisítás 
miatt elmarasztalták, egy év próbára bocsá-
tották. A vádirat szerinti sikkasztása a próbára 
bocsátás időszakára esik, ezért az akkori ügyét 
a bíróság újra megnyitja.

A vádirat szerint a csepeli önkormányzat 
2009. július 15-én kötött vagyonhasznosítá-
si szerződést a V-Tel Kft.-t képviselő Takács 
Krisztiánnal egy műfüves pálya létesítésére. 
„A megállapodás alapján a 10 millió forint 
kivitelezési költség ellentételezéseként az 
önkormányzat 2009. szeptember elsejétől 10 
évre átengedte a pálya hasznosítását a V-Tel 
Kft. részére.”

K. István a labdafogó háló létesítésére pót-
lólag fizetett ki 860 ezer forintot, miközben  
a vagyonhasznosítási szerződésben eleve a ki-
vitelező kötelessége volt ezt megépíteni.
„Ezenfelül az OSZI az önkormányzati tulaj-
donba került létesítmény palánkját a lakos-
ságot zavaró hangossága miatt leszereltette, 
majd azt a 2010. július 20-án aláírt szerző-
déssel 1,5 millió forint vételáron megvásárolta  
a V-Tel Kft.-től.”

Az ügyész szerint összesen 2 millió 360 ezer 
forintot fizettek ki indokolatlanul a közpénzből, 
amivel az önkormányzatot megkárosították.

Vallomások
K. István azt vallotta a bíróságon, hogy nem 
követett el bűncselekményt, de elismerte val-
lomásának a korábban tanúként tett nyilatko-
zatait. Azt bizonygatta, hogy nincs is olyan 
paragrafus, amely alapján vádat emelhettek 
volna ellene. A bírónő nyomatékosította, hogy 
K. Istvánt korábban már megbüntették számvi-
teli rend megsértése miatt.

Takács Krisztián vallomásában nem tagadta, 
hogy a tulajdonában lévő V-tel Kft. valóban 
szerződést kötött a műfüves pálya létesítésé-
re, amelyet felépítettek, és az önkormányzat 
átvette azt. A pálya azonban a szerződésben 
megszabott labdafogó háló nélkül, palánkkal 

épült meg, és a megnövekedett zaj miatt, a la-
kossági panaszok hatására az önkormányzat 
később kérte a labdafogó háló megépítését. 

Takács Krisztián állította: valóban aláírt egy, 
a palánkra vonatkozó eladási szerződést, de – 
ahogy fogalmazott – „nem tudtam pontosan, 
mit takar a megállapodás, mert nem vagyok 
jogász”, és szerinte a szerződés színlelt volt.  
A palánk eladása szerinte valójában a labdafo-
gó háló finanszírozását takarta. 

K. István cáfolta Takács Krisztiánt, mert sze-
rinte a szerződés ügyében többször egyeztettek, 
Takács tehát pontosan ismerte annak tartalmát.
Takács Krisztián védője szerint az önkor-
mányzatot nem érte kár amiatt, hogy a szerző-
désben foglalt megállapodáson felül még más-
fél millió forintot fizetett ki a labdafogó hálóra, 
amelyet felszereltek a pályára. Az ügyvéd sze-
rint azzal, hogy az önkormányzatnak Takács 
Krisztián eladta az önkormányzat tulajdonát, 
nem történt káresemény, mert a palánk valahol 
még megvan, még ha nem is használják.

A bíróság azzal rekesztette be a tárgyalást, hogy 
legközelebb a tanúkat hallgatják meg, illetve be-
kérik a műfüves pálya pontos engedélyeztetési 
és kivitelezési terveit, valamint az átadás-átvétel 
dokumentumait. A pert február 6-án folytatják.

Csepel.hu

Nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágal-
mazással vádolja az ügyészség Szenteczky 
Jánost, az MSZP csepeli szervezetének el-
nökét. A vádirat szerint Szenteczky 2010 
októberében olyan újságot készített és 
terjesztett Csepelen, amellyel a politikai el-
lenfeleit igyekezett lejáratni. Az ügyészség 
2012 júliusában nyújtotta be a vádiratot  
a Csepeli Járásbíróságra, de az ügyről csak 
most szerzett tudomást a Csepel.hu. A bí-
róság még nem tűzte ki a tárgyalás napját. 

A vádiratban az áll, hogy Szenteczky János, 
aki 2010 őszén az MSZP polgármesterjelöltje 
volt, az önkormányzati választásokat megelő-
zően, „fel nem deríthető körülmények között 
a csepel.info internetes hírblog címmel olyan 
lapszám összeállítása érdekében intézkedett, 
mely politikai vetélytársai, Németh Szilárd és 
Borbély Lénárd sértettek becsületének csorbítá-
sára alkalmas tényeket állít.” Szenteczky János  
a demokratikus politikai ellenfeleinek becsüle-

tét sértő cikkekből újságot szerkesztett össze, 
s ebből 11 ezer darabot meghaladó példányt 
nyomtattak ki. „Emellett Szenteczky János 
vádlott 2010. szeptember végén, október elején 
az MSZP csepeli irodájában megbízást adott  
a lapszám példányainak szétosztására.” Az 
újságból csak néhány százat sikerült a postalá-
dákba dobni október 2-án, mivel a rendőrök egy 
bejelentés alapján ellenőrizték a kézbesítőket, s 
mintegy 11 ezer darab lapszámot lefoglaltak.

Ábel Attila alpolgármester, a Fidesz csepeli 
szervezete elnökének közleményében egye-
bek mellett ez áll: „Minősített emberölésben 
való bűnsegédség, folytatólagosan, bűnszö-
vetségben elkövetett sikkasztás, magánokirat-
hamisítás, közpénz magánügyvédre költése: 
ezekben a cselekményekben van eddig jogerős 
ítélet, amely a csepeli MSZP-frakció előző és 
jelenlegi tagjait sújtotta. Sikkasztás, hűtlen 
kezelés, rágalmazás – ezekben a bűncselekmé-
nyekben emelt négyszer vádat eddig az ügyész-

ség a négyfős csepeli MSZP-frakció több tag-
ja ellen. És itt még nincs vége, hiszen számos 
bűncselekmény gyanújában nyomoz jelenleg is 
a rendőrség és az ügyészség. 

Bár a csepeli MSZP becsületét a legújabb 
vádemelés már aligha süllyeszti tovább, nagy 
teher ez az önkormányzat képviselő-testü-
letére nézve. A vádlottak ugyanis nemcsak  
a hatalom visszaszerzéséért, hanem az ellenük 
folyó eljárások megszüntetéséért is küzdenek. 
Amennyiben ugyanis sikerülne az önkormány-
zat vezetését újra megragadniuk, a már folyó 
büntetőügyekben ők adhatnák a sértetti jogi 
képviseletet. Azon keresztül próbálhatnák „ki-
dumáltatni” magukat. Hihető-e ezek után, hogy 
a rágalmazással, politikai ellenfeleik bemocs-
kolásával is gyanúsított pártvezetés nem fordul 
a választások előtt ismét ezekhez az undorító 
módszerekhez? Aligha, sőt az elmúlt hónapok 
történései, „üzenetei” után egyáltalán nem.

A jelenlegi MSZP-frakció tagjai kivétel nélkül 
listáról kerültek az önkormányzatba. Lemon-
dásuk nem járna új választások kiírásával. 
Kérdés, hogy meddig akarnak még várni ezzel, 
és kimeríti-e a Btk.-t addig a csepeli MSZP?”

Csepel.hu 

MSZP-s képviselő a bíróság előtt

Rágalmazással vádolják 
az MSZP csepeli elnökét 
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A Csepeli Járásbíróság előzetes letartóz-
tatásba helyezte a harmincéves B. Tamást, 
aki november 16-ára virradóra beosont 
egy Temesvári utcai családi házba, s on-
nan egy laptopot vitt magával. A bírósá-
gon kiderült: a férfi egy másik családi ház-
ba is besurrant, és szintén egy laptoppal 
távozott. A hasonló bűncselekményekért 
többszörösen büntetett előéletű B. Tamás 
azzal igyekezett meghatni a bíróságot, 
hogy „ez volt élete utolsó kisiklása”. 

A már fiatalkorában számtalan lopásért meg-
büntetett B. Tamás november 16-án éjszaka 
surrant be egy Temesvár utcai családi házba. 
Az ott lakó, álmából felriadt asszony megza-
varta, de sikerült elmenekülnie a helyszínről. 
A rendőrök másnap elfogták.

Az asszony egyedül tartózkodott otthon, így 
emlékszik a történtekre:  
„Nem alszom túl mélyen, ezért egyből fel-
ébredtem, amikor különös zajokat hallottam  
a konyhából. Amikor kiléptem a szobámból, 
láttam a férfi alakját, de a sötétben nem tudtam 
kivenni az arcát pontosan. Az biztos, hogy na-
gyon meglepődött és megijedt, mert rögtön me-
nekülni próbált. De nem a kijárat felé, hanem 
egy másik helyiségbe szaladt. Talán fél másod-
perc alatt döntöttem el, hogy nem utána roha-
nok, hanem inkább kimegyek a házból. Kintről 
kulcsra zártam a bejárati ajtót… Percek alatt 
kiértek a rendőrök, s tüzetesen átvizsgálták  
a házat. Azt hittük, a tolvaj még a házban van, 
de kiderült, hogy egy ablakon keresztül kimá-
szott. A rendőrök alapos munkát végeztek, s 
végig nyugtattak, hogy mindenképpen elfogják 

a tettest. Engem utólag fogott el az idegesség, 
hogy bármi megtörténhetett volna…”

B. Tamás egy laptopot vitt magával a házból, 
de nem örülhetett sokáig. A IX. kerületben 
igazoltatták, majd előállították. A férfi tárgya-
lását a Csepeli Járásbíróságon tartották nov-
ember 19-én. 

„Véletlenül” tévedt be
A középtermetű, sovány testalkatú B. Tamás 
egykedvűen ült a bíróság folyosóján megbilin-
cselve, két rendőr kíséretében. A helyszínen,  
a tárgyalásra várva két sértett is szemrehá-
nyást tett neki, mire B. Tamás bocsánatot kért 
tőlük, amit azzal toldott meg, hogy „nem ve-
zette rossz szándék”. Aztán meggondolta ma-
gát, s az egyik sértett esetében közölte, hogy 
„magánál mégsem én jártam”.  

A tárgyaláson kiderült, hogy B. Tamás leg-
utóbb három hónapja szabadult a börtönből. 
Amikor a bíró megkérdezte tőle, jelenleg hány 
eljárás folyik ellene, a férfi a fejét rázva felelte, 
hogy „fogalma sincs”. A konkrét bűncselek-
ményről azt közölte, hogy „véletlenül tévedt be 
a sértetthez”. Nyitva találta a bejárati ajtót, s 
„csak be akart kukkantani”. Ekkor pillantotta 
meg egy asztalon a laptopot, s ha már ott volt, 
úgy gondolta, magával viszi. „Semmi rosszat 
nem akartam, bocsánatot kérek a tulajdo-
nosoktól, soha többé nem fordul elő hasonló 
eset…” – mentegetőzött. 

A bíró úgy számolta össze, hogy B. Tamás 
ellen legalább húsz alkalommal folytattak ed-
dig eljárást, fogadkozásának kimenetele tehát 
kérdéses. A férfi kérte a szabadlábra helye-
zését, mert „jó útra akar térni”, de a bíró he-
lyesebbnek látta, hogy előzetes letartóztatást 
rendel el.  

Csarnai Attila

Előzetesben egy besurranó tolvaj

A hazai evezős edzők és egyesületi vezetők Esztergomban vet-
tek részt a Magyar Evezős Szövetség éves edzői továbbkép-
zésén november 16–17-én. A program keretében adták át az 
év legjobbjainak járó díjakat is: a Csepel Evezős Klub ismét  
a legeredményesebb felnőttegyesületnek bizonyult. Az után-
pótlás-kategóriában a szintén előkelő harmadik helyen végez-
tek a kék-pirosak. 2013 legjobb edzői és legjobb egyesületi 
díjait Pál Tibor ESUA-elnök és Szlatényi György, a Magyar 
Evezős Szövetség főtitkára adta át.

Evezés: ismét 
a Csepel a legjobb

aktuális
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A magyar labdarúgó-válogatott 1953. novem-
ber 25-én Anglia ellen Londonban kivívott 
6:3-as győzelmének 60. évfordulójáról kerü-
letünkben is megemlékeztek. Az Aranycsa-
pat Alapítvány idén másodízben tartotta meg 
ünnepi összejövetelét a Csepelen. A Szent 
István-bazilika altemplomában vette kezdetét  
a megemlékezés, ahol a meghívottak koszorút 
helyeztek el Puskás Ferenc és Kocsis Sándor 
sírjánál. Csepelen, a Királyerdei Művelődési 
Házban folytatódott a program, ahol – többek 
között – Tarlós István főpolgármester, Németh 
Szilárd, Csepel polgármestere, Wittner Mária 
országgyűlési képviselő, Csepel díszpolgára, 
Borbély Lénárd alpolgármester, Ábel Attila 
és Morovik Attila alpolgármesterek, valamint 
Samna Gábor kabinetfőnök is részt vett. Az 
Aranycsapat Alapítvány képviselői és a ma-
gyar sport kiválóságai közül is többen meg-
jelentek. Kű Lajos egykori kiváló labdarúgó, 
az Aranycsapat Alapítvány elnöke szokásához 
híven nagy átéléssel beszélt az évszázad mér-

kőzéséről, a sportolókról, akik aranybetűkkel 
írták be magukat a magyar és a nemzetközi 
sport történelemkönyvébe. Természetesen 
elhangzott az alapítvány jelmondata is: „Hit-
tel, sporttal és kultúrával”, melynek kapcsán  
a határokon túl élő magyarság összefogásáról 
beszélt és az általa életre hívott Kárpát-me-
dencei Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság 
összetartó erejét is méltatta az egykori BEK-
döntős játékos, aki a Csepeli Hírmondónak is 
nyilatkozott:  

 Miben határozná meg a mai este üzenetét?
 Emlékezz és emlékeztess! Méghozzá nem 
is akármire, nem is akárkikre! Minden, magá-
ra valamit is adó közösség megünnepli nagy 
tetteit, ezt tesszük mi is. A 6:3 nem akármilyen 
tett volt, az egész világot elkápráztatta, majd 
az angolok által revánsul kért második talál-
kozó is, ahol 7:1-re nyert a magyar válogatott.  
A labdarúgás legnagyobb tanítómestereivel 
állt szemben az Aranycsapat, amit korábbi 

eredményeikkel méltán vívtak ki maguknak 
az angolok. Csak hogy egyet idézzek: 1936-
ban 6:2-re kaptunk ki tőlük Londonban. Ki-
lencvenéves angol veretlenséget törtek meg 
Puskásék, aminél kevesebb fantasztikus dolog 
volt akkoriban, és van még napjainkban is.

 Csepel másodízben házigazdája a rendez-
vénynek.
 Tavaly is kitűnő hangulatban és méltókép-
pen ünnepeltünk, így Németh Szilárddal egyet-
értésben döntöttünk úgy, hogy ebben az évben 
is eljövünk a kerületbe. A hatvanadik évforduló 
különös jelentőséggel bír az eddigiekhez ké-
pest, amit megfelelő módon kell ünnepelnünk, 
szerencsére még sokakkal, akik akkor része-
sei, vagy legalábbis szemtanúi voltak a világ-
sikernek. Elég csak a csepeli Tóth II. Józsefet, 
Grosics Gyulát és Buzánszky Jenőt említenem.

 Önt milyen emlékek fűzik a kerülethez?
 Az 1958-59-es bajnokcsapat elevenen él 
bennem. Kisuczky Robi volt a gólkirály. Nem 
akármilyen csapatok, fantasztikus sportembe-
rek voltak itt akkoriban. Fatér Karcsi, Kalmár, 
Ughy, Kleibán, Rottenbiller, Nagy II., Maros-
vári, Keszthelyi és még sorolhatnám. Nagy 
szomorúsággal láttam, hogy e remek emberek 
egykori klubja a süllyesztőbe került, de bíz-
zunk benne, hogy ez a helyzet javulni fog. 

A gálavacsora közben azt 1953-as mérkőzést 
megelőző utazás és maga a találkozó kép-
kockái elevenedtek fel a képernyőn. Majd dr. 
Kőrösi Mária, az alapítvány kuratóriumának 
tagja kérte a teremben helyet foglaló sport-
legendákat, hogy osszák meg gondolataikat  
a vendégsereggel. A teljesség igénye nélkül dr. 
Fenyvesi Máté, Rudas Ferenc, Jónyer István és 
Maracskó Tibor is szólt néhány szót, Tolcsvay 
Béla és Wichmann Tamás pedig gitárt is raga-
dott. Az ünnepi program jó hangulatú, kötetlen 
beszélgetésekkel folytatódott. 

Légrádi G.

Korabeli hangulat fogadta a láto-
gatókat november 28-án a Radnóti 
Miklós Művelődési Házban, ahol 
kiállításmegnyitóra gyűltek össze 
a vendégek. A téma az évszázad 
mérkőzése volt, ám az emlékezés 
ezúttal humoros formában történt. 
A két kiállító – Teszák Sándor 
grafikus-karikaturista és Doro-

gi Ferenc kerámiaszobrász – az 
Aranycsapat minden tagját leraj-
zolták, illetve kifaragták. Néze-
lődés közben meghallgathattuk 
a mérkőzés rádiófelvételét, vala-
mint elolvashattuk a korabeli új-
ságok cikkeit is. 
A kiállítás december 20-áig te-
kinthető meg.                                 - c - 

6:3 – Másodszor ünnepelték Csepelen

Sport és humor 
a Radnótiban
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A Nemzeti Sportcsarnokban november 27-
én került sor a birkózó-csapatbajnokság má-
sodik körére. A hármas döntő csatáinak első 
köre után még a Dorog vezetett az FTC és  
a Csepel előtt, ám a második etapban brillírozó 
kék-pirosak mindkét riválisukat felülmúlták, s 
2002 után ismét elhódították a bajnoki trófeát. 
A Ferencvárost 14:13-ra, míg a Dorogot 18:12-
re verte a csepeli alakulat, akik Bánkuti Zsolt, 
Gulyás István és Nagy József vezetésével ér-
tek fel a csúcsra. Az „aranyfiúk” névsora: Ba-

logh László, Birkás Krisztián, Börcsök László, 
Greksa Máté, Gulyás Zsombor, Györgyi Pé-
ter, Gyurits Gergely, Kardos Róbert, Kincses 
András, Lukács Norbert, Nagy Bálint, Nyíri 
Milán, Szmik Attila, Vida Csaba. 

A döntő végeredménye:

1. Csepeli BC 5 pont (56-57)
2. Ferencvárosi TC 4 (62-47)
3. Dorogi NC 3 (49-63)

Összefogás 
a birkózásért
Négyoldalú stratégiai megállapodás aláírására 
került sor november 29-én a Magyar Birkózó-
szövetségben. A csepeli önkormányzat, a Ma-
gyar Birkózószövetség, a Csepeli Birkózó Club 
és a Csepel SC Alapítvány képviselői látták el 
kézjegyükkel azt a megállapodást, amely a jö-
vőben egy birkózócentrum, illetve egy birkó-

zóakadémia megteremtését teszi lehetővé. Dr. 
Hegedűs Csaba, a szövetség elnöke dolgozószo-
bájában látta vendégül Németh Szilárd polgár-
mestert, Borbély Lénárd alpolgármestert, Tóth 
Endrét, a Csepeli BC elnökét, valamint Szeles 
Bélát és Jellinek Dánielt, a Csepel SC Alapít-
vány képviselőit. A felek egyöntetűen a sportág 
országos szintű fejlesztésére, és ezzel együtt  
a csepeli birkózás támogatására vállaltak kö-
telezettséget. A megállapodás részleteiről a 
Csepel.hu internetes oldalon, illetve későbbi 
lapszámunkban olvashatnak részleteket.

- l -

Dobd 
a kosárba! 
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövet-
ségének Dobd a kosárba! elnevezésű utánpót-
lásprogramjának második alkalommal volt 
házigazdája Csepel. A Vermes Miklós Általá-
nos Iskola tornatermét november 12-én ismét  
a gyerekek lelkes hangorkánja töltötte be:  
a Vermes, a Kölcsey, a Móra, valamint a Ka-
tona iskolák I-II., illetve III-IV. osztályos ta-
nulói csaptak össze a palánkok alatt. A gyere-
kek vérbeli küzdelmeit a helyszínen nézte meg 
Liptay István, a legendás „Csúzli” , a csepeli 
kosárlabdasport ikonja, Cziffra Mihály, a fő-
városi szövetség elnöke, valamint Tóth János 
tankerületi igazgató. A programot a Csepel 
Kosárlabda Iskola növendékeinek bemutató 
mérkőzése zárta.

Kövér Márton
az év 
maratonistája
Az év legjobb maratoni kenusának járó díjat 
vehette át az idén világbajnoki címét megvé-
dő, többszörös magyar bajnok Kövér Márton,  
a Csepeli Kajak-kenu Egyesület maratonistája 
az MKKSZ gálavacsoráján. Ludasi Róbert ta-
nítványa olyan neves sportolók társaságába 
került, mint Kozák Danuta, Dombóvári Ben-
ce, vagy Csay Renáta. Kövér Márton nemcsak 
egyesben, hanem párosban is jól szerepelt az 
idei dániai világbajnokságon, ahol állandó 
párjával, Györe Attilával a második helyen ér-
tek célba. A csepeli kenusduó aranyérmes lett  
a kolumbiai Caliban rendezett Világjátékokon 

is, ahol hatalmas fölénnyel nyerték meg verse-
nyüket. A hölgyeknél Kozák Danuta sorozatban 
harmadszor lett az esztendő legjobb női kajako-
sa, a duisburgi vb-n három aranyérmet szerzett, 
ebből kettőt olimpiai számban.

Birkózás: újra bajnok a Csepel!
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A címben olvasható kérdést  
a Vermes Miklós Általános Isko-
la egyik diákja tette fel az Olim-
pikonok Csepelen című rendez-
vénysorozat újabb állomásán, 
az intézményben vendégeskedő 
kenustriónak. November 26-án 
Vajda Attila olimpiai bajnok, 
háromszoros világbajnok egye-
nesen Szegedről, egy hajnali fu-
tóedzést követően pattant autóba, 
és vette az irányt Csepel felé, 
míg az olimpiai bronzérmes, 
friss Universiade-győztes Kiss 
Tamás, és a világbajnoki bronz-
érmes Korisányszky Dávid,  
a Hollandi úti kajak-kenu telep-
ről érkezett az iskolába, szintén 
edzés után. A program filmve-
títéssel indult: először Vajda 
Attila nyári, duisburgi világ-
bajnoki sikere elevenedett fel, 
majd Korisánszky Dávid kenu-
négyesben elért vb-bronzérmes 

futamát nézték meg, és Kiss 
Tamás Kozmann Györggyel el-
ért, csodaszámba menő pekingi 
futamát is felidézték a képkoc-
kák. Közben rengeteg dolog ki-
derült a sportolókról: hogy miért 
éppen a kenuzás mellett tették 
le voksukat, milyen tanulók vol-
tak, mennyi küzdelem, elszánt-
ság és kitartás kell ahhoz, hogy 
kitűnjenek az egyre sűrűsödő 
nemzetközi mezőnyből. Mind-
annyian a legnagyobbaknak 
kijáró tisztelettel és szeretettel 
beszéltek a néhai kenulegendá-
ról, Kolonics Györgyről, akinek 
életműve nagyban meghatározta 
és meghatározza napjainkban 
is sportpályafutásukat. Ugyan 
még kicsit messze van, de szóba 
került a 2016-os riói olimpia is, 
amit mindhárman megcéloztak, 
és már most gőzerővel készül-
nek rá. 

Luca napjához rendkívül sok népi hie-
delem kapcsolódik, amelyek gyakran 
tájegységenként változnak. Összeállí-
tásunkban bemutatjuk a legérdekeseb-
beket és eláruljuk: mit ne tegyünk de-
cember 13-án, és mire kell figyelni az azt 
követő 12 napban.

Luca napján nem csupán ezt az egyre népsze-
rűbb keresztnevet viselő hölgyeket ünnepel-
jük; a Magyar Néprajzi Lexikonból meglepő 

információkat tudhatunk meg de-cember 
13-áról. De egy pillanatra térjünk vissza a 
Luca név diadalmenetéhez: míg 2000-ben 
összesen 380 kisbaba kapta ezt a latin ere-
detű magyar keresztnevet, addig tavaly már 
771 Lucával gazdagodtunk, ami így az ötö-
dik legnépszerűbb választásnak számít. Je-
lentése: virradatkor született, fényhozó. 

Tiltott meszelés 
Nem véletlen, hogy éppen december 13-án 
ünnepeljük a fényhozókat, hiszen a Ger-
gely-naptár bevezetése előtt a téli napfordu-
lót ünnepelték ekkor. Úgy tartották, az év 
legrövidebb napján, amely után már csak 
hosszabb nappalok következnek, legfő-
képpen a boszorkányok rontásai ellen kell 
védekezni, így a jószágokat fokhagymával 
kenték be és az emberek is fokhagymát et-
tek, mielőtt nyugovóra tértek volna. Luca 
napja és karácsony között éppen 12 nap 
van, a népi hiedelem szerint ez a 12 nap 
megmutatja, milyen is lesz az elkövetkező 
év időjárása. Luca napjához a házimunká-
hoz köthető tilalmak tartoznak: így aki nem 
akar pórul járni, az ne időzítse a szövést,  
a fonást, a lúgozást, a kenyérsütést és a me-
szelést december 13-ára.
 
Lányos házak, vigyázzatok!
A falvakban december 12-e estéje is tarto-
gatott meglepetéseket, főleg a lányos há-
zaknál, amelyek Luca napján meglepetésre 

ébredhettek. A régi hagyományok szerint 
Luca napjának előestéjén ugyanis bosszantó 
csínyeket szenvedtek el ezek a háztartások: 
például eltorlaszolták ajtajukat vagy szalmát 
szórtak szét portájukon.

„Jó tojósak, jó tojósak legyetek!” – Luca 
napján a házaknál megpiszkálták a tyúko-
kat, hogy sokat tojjanak és a szaporulat is 
bő legyen. Aznap tilos volt varrni, de jót je-
lentett a bab fejtése, így „kifejtették” a tojást  
a tyúkokból.

A hosszú munka kezdete
Luca napján fogtak hozzá az úgynevezett 
lucaszék készítéséhez, amely a boszorká-
nyok felismerésében nyújtott segítséget.  
A tizenháromféle fából készült szék általában 
karácsony estéjére készült el, a katolikusok 
az éjféli misére, a reformátusok pedig a ke-
resztútra vitték magukkal. A hiedelem szerint  
a szék készítője meglátta a mások számára 
láthatatlan tollakat és szarvakat viselő bo-
szorkányt. A meghatározott felépítésű luca-
széket azonnal el kellett égetni, nehogy ron-
tást hozzon a házra. Fontos kikötés volt, hogy 
a széken mindennap kellett egy kicsit dolgoz-
ni, de csak karácsony estéjére készülhetett 
el teljesen. Innen származik mondásunk is: 
„Lassan készül, mint a Luca széke.”
 

(forrás: Magyar Néprajzi Lexikon,
 magyarnevek.hu, kerekito.hu) 

„Hogy bírjátok egy szusszal?” 

A fényhozó 
napja 
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PROGRAMOK, GALÉRIÁKÁMK

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

Nyitva tartás: H: 12-19 óra; K-CS: 10-18 óra;  
SZ-P: 13-19 óra;  Szo: 9-14 óra

Kiállítás: Kiss Róbert grafikáit december 
10-éig lehet megtekinteni a könyvtár 
nyitva tartási idejében.

Következő kiállítás: Karácsonyi Scrap-
book	technika	–	Huber	Edit	kiállítása

Program:
December 5-e, 17 óra: 	 EZ(O)KOS	 klub	
– Denke Ibolya numerológus – Mindent 
a számmisztikáról szóló ismeretterjesztő 
előadás-sorozata	 (Egyéni	 sorselemezés	
megbeszélés szerint)

Pódium – Színházbarátok köre – közös 
színházlátogatás. December 15-én, 15 
órától Thália Színházban nézzük meg Ivan 
Kusan:	Balkáni	kobra	című	komédiáját.	Je-
gyek	vásárolhatók:	3000	Ft/db 

Gyerekeknek! Adventi játszóház! Decem-
ber 13-án 16.30-tól közös betlehemes játék 
Gerencsér Valéria drámapedagógussal, Csi-
csergő	kézműves-kuckó.	Földi	Évával	karácso-
nyi díszeket, apró ajándékokat lehet készíteni.

Jelentkezni	 lehet	 	 20 órás kezdő szintű 
internet-használói tanfolyamra. A 
résztvevők csak számítógép-használati díjat 
fizetnek, mely: beiratkozott olvasók részére: 
110	Ft/óra,	regisztrált	olvasók	részére:	220	Ft/
óra. A novemberi csoport betelt. Következő 
számítógépes tanfolyam januárban indul. 

Színházjegyvásárlás: Novák Zoltánné Ró-
zsa várja a színházrajongókat hétfőnként 16 
és 18 óra között a könyvtárban. 
(novak.rozsa@gmail.com; 06-30/414-1684)

Kanasztacsata: minden kedden kártya-
klub 10 órától.

Ha ön még nem tagja könyvtárunk-
nak, ne késlekedjen! Jöjjön	el!	16	év	alatt	
és	70	év	felett	a	beiratkozás	ingyenes!	Hely-
ben	használat	 ingyenes.	 Egyéb	díjakról	 ér-
deklődjön honlapunkon vagy személyesen, 
illetve a 2763-512 telefonszámon. 

Kedves pedagógusok! Várjuk az óvodás-
csoportokat könyvtárbemutató és könyv-
tárhasználati	 foglalkozásokra.	 Előzetes	
bejelentkezés szükséges. Tel.: 2763-512

Kéthetente új könyvek!  60 féle folyó-
irat,	internet,	fénymásolás,	nyomtatás!	
Az év végi újdonságok folyamatosan 
érkeznek	könyvtárunkba!

Minden rendezvény ingyenes, szere-
tettel várjuk!

December 23-án, hétfőn, nyitva a könyv-
tár, december 24-től 29-éig zárva.
December 30-án, hétfőn, nyitva a könyv-
tár, december 31-től január 1-éig zárva

* * *
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.

Kineziológia-klub következő időpontja: 
december 11-e, 16.30 – Novák Ágnes elő-
adásának	témája	ezúttal:	„Szeretettel	egy-
más	felé”	lesz..

Játsszunk együtt!
A DélUtán Alapítvány társasjáték klubja vár 
minden játszani szerető 9-99 évest decem-
ber 4-én, szerdán, 14 órától. 

Adventi kézműves foglalkozás dec-
ember 12-én, 16 órától – Csillagok a ka-
rácsonyfára teás tasakokból. Minden kor-
osztálynak. Alapanyagokat biztosítunk, de 
lehet hozni teás tasakokat, szalvétát.

Csütörtök délelőttönként kártyával 
várjuk az érdeklődőket. Ha szeret römiz-
ni, kanasztázni, de nincs kivel, jöjjön el a 
könyvtárba!

Minden programunk ingyenes. Kérjük 
a programok résztvevőit, hogy beiratkozá-
sukkal	 támogassák	 a	 könyvtár	működését.		
Regisztrációs tagság ingyenesen váltható a 
könyvtárban.

További hírek, információk a www.fszek.hu 
honlapon,	 illetve	 a	 Facebookon	 keresse	 
a	„Vénusz	utcai	könyvtár”-at!

* * *

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

Kreatív klub: péntekenként 16.30-tól. 

3-1-2 Meridiántorna®: páratlan csütör-
tökönként 16 órától (dec. 5., 19.)

Hahota klub: minden páros csütörtökön 
16 órától (dec. 12.) 

A könyvtár állományából kivont könyvek 
100	Ft/db	áron	megvásárolhatók.	

Novemberben gyöngyékszerekből nyílt 
kiállítás. Továbbra is megtekinthető az egye-
di, kézzel készített képeslapok kiállítása.

Nem megy a matek?	 Eszti	 néni	 segít.	
Minden hétfőn 14.00 és 15.00 óra között  
a könyvtárban.

A könyvtárban nyugodt, családias környe-
zet várja az internetezőket és az olvasni 
vágyókat. Részletes felvilágosítás: 277-
5278-as számon nyitvatartási időben.

* * *

CSALÁDSEGÍTŐ KÖZÖSSÉGI HÁZ
(Csete Balázs u. 5.) 

December 9-e, 14 óra: Kína, 3. rész. Mikó 
Imre	fényképes	úti	beszámolója.	Ingyenes.	

* * *

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

CSEPEL SZÍNHÁZ
A	 Magyar	 Nemzeti	 Gyermek	 és	 Ifjúsági	
Színház előadásai: December 9-e, 10.00 
és 14.30; December 10-e, 9.00 és 11.00: 
A	 DIDERGŐ	 KIRÁLY	 –	 Móra	 Ferenc	 verses	
meséje	alapján	írta	Topolcsányi	Laura	Ren-
dező: Nyírő Bea
December 11-e, 19.00: 
Ray	Cooney:	DÉLUTÁN	A	LEGJOBB	komédia	
két felvonásban (a Bulvárszínház előadásá-
ban).	Főszereplők:	Harsányi	Gábor,	Nyertes	
Zsuzsa, Straub Dezső, Harmath Imre
December 28-a, 19.00: 
A	HUGAROPERETT	évbúcsúztatója.		
Fergeteges	OPERETT	GÁLA	az	operett	csilla-
gaival két felvonásban. Sztárvendég: Ban-
gó	Margit	Kossuth-díjas	művész

PROGRAM
December 8-a, vasárnap 15.00: Nánássy 
Lajos	életmű	gálaműsora	(Magyarnóta	est)
December 13-a, 19.30: LUIGI	-	karácsonyi	
lemezbemutató koncert
December 20-a, péntek 18.00: 55 éves a 
Csepel	Táncegyüttes	ÜNNEPI	MŰSOR
(kiállítás és táncház)

TAMÁSI LAJOS OLVASÓ MUNKÁS KLUB
December 10-e, 16.00:	 Benke	 László	
költő, író, könyvkiadó verseskötetének 
bemutatója.  

GALÉRIA 21
December 13-áig Fények,	színek	kiállítás	

OKTATÁS
Dajka, pedagógiai asszisztens, gyógy-
pedagógiai asszisztens képzés, telefon: 
276-5918 
Nebuló iskolai felkészítő (beszéd- és szó-
kincsfejlesztés,	játék	a	betűkkel,	szavakkal...)
Erdei Tanodú (Alapozó terápia és fejlesztés 
a könnyebb tanulásért – iskolai előkészítő)

KLUBOK – SZAKKÖRÖK
Óvodás Néptánccsoport: 
kedd: 16.45–17.30
Csepel TE Gyermekcsoportja: 
csütörtök 18.00–19.00 
Klasszikusbalett-iskola: 
péntek 16.30–17.15, 
szombat 8.00–9.15 és 9.15–10.00
Komplex tánciskola: 
hétfő, péntek: 17.00–19.30
Bokwa fitnesz: kedd 20.00–21.00
Zumbafitnesz: péntek 19.30–20.30 
NRG hiphop: hétfő, péntek: 16.45–18.45
Alakformáló torna: 
hétfő, csütörtök: 8.15–9.15, 
hétfő, szerda, péntek: 17.30–18.30
R3D ONE hiphop: hétfő, szerda 18.30–19.30
Gyermek művészeti csoport 
és rajzszakkör: kedd 17.00–19.00
Képzőművészkör: 
hétfő, szerda: 17.00–20.00, 
szombat 13.00–16.00 
Krav maga és Defendo (önvédelmi 
rendszer): kedd, csüt.: 18.00–19.00 
Wing Tzun kung-fu: kedd, csüt.: 18.00–19.30
Kubai SALSA kezdő tánctanfolyam: 
hétfő 20.00–21.30
Hastánc: szerda, 18.00–19.00

SZOLGÁLTATÁS
JOGPONT+Ingyenes	 JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
ügyfélfogadása: Dr. Szabó Éva, hétfő, 
15.00–18.00, valamint:
december 6-a, péntek, 14.00-17.00
december 11-e, szerda, 14.00-17.00 
december 13-a, péntek, 14.00-17.00 
december 20-a, péntek, 14.00-17.00 

Ingyenes	JOGI	TANÁCSADÁS:	dr.	Osztrovszky	
Zoltán, csütörtök 16.00–18.00

Ingyenes ESÉLYEGYENLŐSÉGI	 SZAKTANÁ-
CSADÁS. Kállai	 József	 esélyegyenlőségi	
szaktanácsadó hétfő,  péntek  13.00–15.00

Pszichológiai, életvezetési tanácsadás hét-
főtől szombatig, előre egyeztetett időpont-
ban!	(Kovács	Ildikó	pszichológus)

Csepeli	 FOGYASZTÓVÉDELMI	 EGYESÜLET	
csütörtök 16.00–18.00

ORSZÁGOS ÉS BUDAPESTI SZÍNHÁZAK 
JEGYIRODÁJA Hétfő–péntek: 14.00–18.00; 
Béres Ria: 276-9523; 06-20/476-3189

* * *

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

December 14-e, 15 óra: Bunyevácz Zsuzsa: 
Félni	 csak…kinek	 is	 lehet?	 című	 könyvének	
bemutatója.

December 15-én, 15 órakor az ÁMK AMI 
VARGA KRISZTINA csoportjának hagyományos 
karácsonyi	GYERMEKRAJZ	KIÁLLÍTÁSA
Hódolat Prokop Péternek 

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

ADVENTI CSALÁDI DÉLELŐTT  
December 14-e,  10.00-13.00

Programok:
10.00:	ÁMK-BAN	működő	NÓTAKÖR	

karácsonyi	műsora

10.00 órától folyamatosan:
Íjászat

Gyerekjátszó - kuckó apróságoknak 
a könyvtárban

Kézműves-foglalkozások	a	karácsony	
jegyében

Társasjáték Klub bemutatkozása
Egészségmegőrző	programok

Könyvárusítás

Teával	és	sütivel	várjuk	a	családokat!
A belépés ingyenes. 

KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT
Kőrösi Csoma Sándor születésének 230. 
évfordulója	 alkalmából	 képzőművészeti	
pályázatot hirdetünk felnőttek számára. A 
pályázat célja, Kőrösi Csoma Sándor életét-
nek, utazásainak, a tibeti nyelv és irodalom 
feltárásában végzett munkásságának, a 
tibeti-angol szótár megalkotásának, a ma-
gyarság eredetének kutatásában végzett 
erőfeszítéseinek feldolgozása, bemutatása 
a	 képzőművészet	 sajátos	 eszközeivel.	 Bő-
vebb felvilágosítás: www.csepelamk.hu 
oldalon, vagy a 420 74 78-as telefonszámon

KIÁLLÍTÁS 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, 
2013. december 13-án 18 órára Galé-
riánkba,	 ahol	 Deák	 Zoltán	 festőművész	
kiállítását	 Mester	 Enikő	 festőművész	
nyitja meg.

TÉLI SZüNET – játékos kézműves fog-
lalkozások (13.00 – 15.00)
2013. december 23-a: – Karácsonyi ké-
szülődés

2013. december 30-a:	–	Szilveszter	–	Újév!

2014. január 2-a: – Téli játékok

2014. január 3 –a: – Mesék a könyvtárban

ÚJ! Nippon Zengo- új japán őrület!
kedd 18.30-19.30; Vezeti: Makay Miklós

ÚJ!  Kismama klub
Azoknak,	 akik	 szeretnének	 hasonló	 korú	
babák és mamák társaságában eltölteni egy 
kis időt ahol meg tudják beszélni élménye-
iket, örömüket, aktuális gondjaikat, ahol 
szakemberek tanácsait kaphatják kérdése-
ikre. Szerda 10.00-11.00

TÁRSASJÁTÉKOSOK FIGYELEM!
A	Magyar	 Társasjátékos	 Egyesülettel	 közö-
sen létrehozott klubunkba várjuk az érdek-
lődőket!	 Tervezett	 kezdés:	 2013.	 december	
14-e, szombat 9.00 – 12.00

AJÁNLATUNK 
TüNDÉREKNEK, MANÓKNAK (3–7 év)
Akrobatikus rock and roll
kedd, csütörtök 17.15-18.00
Vezeti:	Juhász	Péter

Kreatív-zene-varázs
szombat 10.00 – 11.30 
Vezeti: Drevenka Rita

Csepp Csepel Néptánc
hétfő 17.30-19.00
Vezeti: Kreiszné dr. Paál Sára

Ritmikus gimnasztika
Hétfő, szerda 16.00 – 17.00
Vezeti: Polákovics Rita

SULIBA JÁRÓKNAK (7–18 év)

Akrobatikus rock and roll
Kedd, csütörtök 16.30-18.00,
vagy 18.00-19.00
Vezeti:	Juhász	Péter

BLACK TOP hip-hop tánciskola
Kölyök: szerda 17.00-18.00, 
péntek 18.00-19.00
Haladó: szerda 18.00-90.00, 
péntek 19.00-20.00
Vezeti:	Fekete	Zsolt

Íjász klub
December 14-e, 10.00-11.00; 11.00-12.00  
Vezeti:	Sárfi	László

Kreatív-zene-varázs
Szombat 10.00 – 11.30
Vezeti: Drevenka Rita

Kis-Csepel Néptánc
Szerda 17.30- 20.30
Vezeti:	Varga	Edit

Ritmikus gimnasztika
Hétfő, szerda 17.00 – 18.00
Vezeti: Polákovics Rita

Wing-Tsun Kung-fu
Hétfőn 19.00-20.30, pénteken 18.00-19.30
Vezeti: Bereczky Péter

FELNŐTTEKNEK

Íjász klub
december 14-e, 10.00-11.00; 11.00-12.00, 
vezeti:	Sárfi	László

Zumba 
Hétfő 18.00–19.00, szerda 19.00–20.00, 
péntek 17.00–18.00. Vezeti: Pinelli Andrea

Wing-Tsun Kung-fu
Hétfőn 19.00–20.30, pénteken 18.00–19.30
Vezeti: Bereczky Péter

NYITVA TARTÁS: 
Közművelődés: Hétköznapokon 12.00–
20.00, szombaton 9.00–13.00

Könyvtár: Hétfőn zárva, keddtől péntekig 
13.00–19.00, szombaton 9.00–13.00

CSEPELI NAGYIK A NETEN!
Ingyenes internetezési lehetőség nyugdíja-
soknak!	Nyitvatartási	időben	16.00–19.00
A használat feltétele: könyvtári tagság

Info Pont
Várunk, ha információra, telefonszámok-
ra,	 útbaigazításra,	 programajánlatokra	
van szükséged, barátaiddal be akarsz ülni 
valahová egy kis beszélgetésre, problémá-
id megoldásához szakemberek segítségét 
kívánod igénybe venni. 
Az Info Pont nyitvatartási ideje: 
hétfőtől péntekig: 12-től 20-ig, 
szombat: 9-től 13-ig

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

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
www.csepelamk.hu vagy 420-7874, 
de	megtalál	minket	a	Facebookon	is!
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Sorsoltunk!    A	november	14-ei	skandináv	rejtvény	nyertese:	Torda	Lászlóné	1214	Budapest,	II.	Rákóczi	F.	út.	Nyereménye	Pálffy	István	Csepelről	szóló	könyve.	A	gyerekrejtvény	nyertese:	Hegyesi	Evelin	1215	
Budapest,	Ady	Endre	út.	Nyereménye	1	000	forintos	Libri	utalvány.	A	nyeremények	szerkesztőségünkben	(1215	Csete	Balázs	u.	15.)	hétköznapokon	8	és	16	óra	között	vehetők	át.			Gratulálunk!

A XXI. KERüLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
Ingyenes, megjelenik két hetente 32 000 példányban
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Felelős	kiadó:	Vida	István	ügyvezető	igazgató,	vidaistvan@csepelivaroskep.hu
Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 1215 Budapest, Csete Balázs utca 15. (Csepel Galéria), 1751 Pf. 28., 
tel.: 278-0711, zubormonika@csepelihirmondo.hu. A másodközlés jogát a szerkesztőség fenntartja.
Szerkesztőségvezető:	Máger	Judit,	info@csepelihirmondo.hu

Munkatársak:	Angel	Marianna,	Antal	Zsuzsa,	Csarnai	Attila,	Csordás	Andrea,	Czapp	József,	Halászi	Vilmos,	
Kis	György,	Kitzinger	Adrienn,	Kónya	Gábor,	Légrádi	Gábor,	Mezey	László,	Zubor	Mónika
Nyomtatja:	Magyar	Közlöny	Lap-	és	Könyvkiadó,	Lajosmizse	
Felelős	vezető:	Majláth	Zsolt	László	ügyvezető	igazgató
Terjesztés: Magyar Posta Zrt.; Reklamáció: 278-0711
ISSN 2062-3585 
Következő számunk 2013. december 19-én jelenik meg.im
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek szakácskönyvet, a gyerekek mesekönyvet nyerhetnek.  Beküldési határidő: december 16-a. 

gyereksarok

Vízszintes: 1. Az idézet eleje 9. Majdnem laza! 
10. Melyik irányba? 11. Nyakvédő 13. Főétkezés 14. Mai 
romániai megye és folyó magyar neve 17. Római 2000 
18. S! 20. Vissza: piros! 22. Gyors 24. Károly németül 
26. Kenyeret vágsz 28. …Bradbury sci-fi író 
29. …beszéd, a siketnémák használják 30. Alul lévő 
32. Norvég főváros 34. Vissza: hékás! 

Függőleges: 2. Valaminél lentebbre 3. Angol só 
4. Kettős betű 5. Üres nem! 6. Lepottyan 7. Kevert bér! 
8. Irha 11. Az idézet vége 12. Fejetlenül kimossa! 
15. SL! 16. Félig erre! 19. Össze-vissza: zsebes! 
21. Vendéghaj 23. Női név (aug.31.) 25. Rádium 27. Kevert 
szél! 31. Nyakmelegítő 33. Vegyjele: Sn 35. Teljes, sértetlen   

Előző rejtvényünk megfejtése: 
Árpád-házi Szent Erzsébet

Rejtvényünkben egy vers részletét fejthetitek meg. 
Ki a költő és mi a mű címe?

1 2 3 4  5 6 7 8

9 10

11 12 13

14 15 16 17

18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28

29 30 31

32 33 34 35

Csepp-Csepel: 
adventi fellépés
A	 Fővárosi	 Önkormányzat	 kertjében	
felállított	 színpadon	 ad	 adventi	 mű-
sort a Csepp-Csepel Táncegyüttes. A 
Városház utcai programra december 
10-én, 16 órától kerül sor. A belvárosi 
adventi programok része lesz a cse-
peliek	 40	 perces	műsora.	 Ahogy	 Paál	
Sára, az együttes vezetője elmondta, 
készítenek hét nyitható dobozt, me-
lyekbe ajándékot, a Mikulás levelét és 
a következő koreográfia címét helye-
zik el. Azok a gyerekek, akik megtalál-
ják majd nézői székek aljára ragasztott 
borítékokat, kinyithatnak egy dobozt.
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KARÁCSONYI AKCIÓK 
A CSEPELI PIACON

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÜZLETEINK 
HETENTE MÁS-MÁS AKCIÓKKAL VÁRJÁK 

TISZTELT VÁSÁRLÓINKAT.

Őstermelőinknél a zöldségek, 
gyümölcsök, méhészeti termékek széles 

választékát találhatják!
Savanyúság, tej, tejtermék, tojás, aszalvány 

árusok kínálják jó minőségű termékeiket. 
Az ünnepi menühöz 

számos hús és hentesáru, valamint barom� 
szaküzlet várja Önöket!

Karácsony előtt óriási HALVÁSÁR!
 Vállalkozóink alsó- és felsőruházattal, 

cipővel és egyéb kiegészítőkkel várják 
vásárlóikat.

Üzlethelyiségeinkben természet 
patikája, édességbolt, pékség, ruhaszerviz, 
rövidárubolt, gyógyászati eszközök boltja, 

vendéglátóegységek, állateledel bolt, 
100 Ft-os bolt, divatáruüzlet, konyha- 

és fürdőszoba felszerelés, optika üzemel.

DECEMBER 12TŐL 24IG 
AZ ÉSZAKI PARKOLÓBAN

FENYŐFA VÁSÁR!

LÁTOGASSON EL PIACUNKRA, 
ÉS BIZTOSAK VAGYUNK ABBAN, 

HOGY JÖVŐBEN VISSZATÉRŐ 
VÁSÁRLÓKÉNT ÜDVÖZÖLHETJÜK!

Ünnepi nyitva tartás:
Ezüstvasárnap (XII.15.) 7-17 óra
Aranyvasárnap (XII.22.) 7-17 óra

December 29. (vasárnap) 7-15 óra

A www.csepelipiac.hu honlapunkon 
a további nyitva tartásról 

részletes tájékoztatás található.

1212 Budapest,  Deák tér 1.
Telefon: 427-0836
E-mail: csepelipiac@enternet.hu
Honlap: www.csepelipiac.hu

CSEPELI
PIAC

CSEPELI
PIAC

Szabad-e bejönni
a betlehemeseknek?

Karácsonyi készülodés
a csepeli gyerekekkel

 

December 7.
szombat 16 óra

˜

C
S E EP

L

A jó hangulatról a Maraton Band zenekar gondoskodik.

 
A belépőjegy ára elővételben: 5500 Ft/fő, 

amely tartalmazza a vacsorát is.

2013. december 31-én 20 órától hajnalig!
Zenés, táncos óévbúcsúztató, 

slágerek minden korosztálynak!

December 17., 17–19 óráig

Karácsonyi ké�ülődés
kézműves-foglalkozás családoknak

 
Ajándékok

és dí�ek ké�ítése
különféle anyagokból

 
Belépő: 600 Ft/fő

Királyerdei Művelődési Ház  •  1213 Budapest, Szent István út 230.  •  T.: 278-2747  • e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu  •  www.csepelivaroskep.hu
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1211 Bp., Táncsics Mihály utca 110. ∙ T.: 277-2395

BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT KÍVÁNUNK!

 www.diego.hu

Ajánlataink 2013. december 1-31-ig, ezen belül a 
készlet erejéig érvényesek! Csak kiskereskedelmi mennyiséget szolgálunk ki!

CSEPEL, XXI., II. Rákóczi Ferenc út 277. (ÚJ BAUMAX-nál 1200 m²-en) 
Tel: 278-01-09 Nyitva: H-P: 9-19, Sz-V: 9-14

készlet erejéig érvényesek! Csak kiskereskedelmi mennyiséget szolgálunk 

CSEPEL, XXI., II. Rákóczi Ferenc út 277. 

Ft/db

11.990

8.990
80×150

cm

SZŐNYEG Marakesh
4 színben

120×170 cm 19.990 12.990 Ft/db 
150×230 cm 34.990 25.990 Ft/db 
200×290 cm 57.990 44.990 Ft/db

   Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk!

Hajvágószalon
Kossuth Lajos u 91.
Karácsony Sándor utcai megállónál

1490Ft
Rövid haj esetén

Férfi  csomag: Rövid haj Hosszú haj Extra 
Hajmosás+Vágás+Gyors szárítás 1980 Ft 

Női csomagok:
Hajmosás+Vágás+Szárítás 2760 Ft 3150 Ft 3800 Ft

Gyermek vágás 6 éves korig: 1190 Ft
Ammóniamentes Hajfestés 8 percen alatt: 4990 Ft
Hajszárító bérlet-30 napos: 5500 Ft 7700 Ft 11900 Ft

Szépségmenüben 
a vágás ára olcsóbb!

Nyitva hétfőtől vasárnapig 8.00h - 20.00h

Hajvágás 
női/férfi 

Ammóniamentes

HAJFESTÉS

8perc
alatt

4990 Ft
Rövid haj esetén

Hajszárító bérlet-30 napos: 5500 Ft 7700 Ft 11900 Ft

www.biohajvagoszalon.hu

Készüljön 
velünk 

az ünnepe
kre!

QM13114091-Mester-hirdetes.indd   1 11/27/13   8:42 AMSILVER ÓRA-ÉKSZER-AJÁNDÉK

KARÁCSONYI  ÉKSZERVÁSÁR
MINDENKI SZÁMÁRA ELÉRHETŐ ÁRON!

Arany és ezüst ékszerek!
Órák, bőr pénztárcák

5-10% KEDVEZMÉNNYEL!

Csepel, II. Rákóczi F. út 142. (Korzó Üzletház)
Tel: 06-20/412-8326
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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

December 11., 18.30, december 14., 10.00
HANGFÜRDŐ	
Vezeti: Eisenmann Tünde
December 4., 18.30 óra
ÚJ! MEDITÁCIÓ-HANGTÁLAKKAL-Találd meg 
belső békédet a lecsendesített elme erejével.
Meditációt vezeti: Blága Beatrix
Díja: Mindkét program 1100 Ft/alkalom
A programokra előzetes jelentkezés szükséges!

KIÁLLÍTÁS

November 15. – december 22. 
KREATÍV	MŰVÉSZET	–	Lovay	Andrea	
és Kovács Ildikó munkái
Vintage, Decoupage és paverpol textilszobrászat.
Megtekinthető: november 15 - december 22.
A kiállításon látható technikák elsajátítására tan-
folyamot indítunk, amelyre jelentkezőket várunk. 

TANFOLYAMOK

ÚJ! Maminbaba
Latin ritmusra mozgás Anyának a babával. Váran-
dósoknak is ajánlott. Kezdés megfelelő jelentkezői 
létszám esetén szerdánként 10 órától. 
vezeti:Székelyhidi Katalin 06/70385-3815

Gyerek tanfolyamok
Bukfenc babatorna: szombat 10.00-11.00
Gyerek Jóga: kedd 17.00-18.00
Jazz balett: kedd, csütörtök 16.00-19.00, szerda 
16.00-17.30
Karate: kedd 17.00-19.00, csütörtök 17.30-19.00
Légy Kreatív: szerda 17.00-19.00
Hip-hop: hétfő, szerda 16.00-17.00
Fit dance-Disco show tánc: hétfő 17.00-19.00, 
péntek 16.30-18.30 

Felnőtt tanfolyamok:
Nyugdíjas hölgyek tornája: 
hétfő, csütörtök 8.30-9.30
Dinamikus gerinctorna: csütörtök 8.30-9.30, 
péntek 19.00-20.00
Tai chi: szerda 19.00-21.00
Alakformáló torna: kedd, csütörtök 19.00-20.00
Kung-fu: hétfő, csütörtök 18.30-20.00
Társastánc: hétfő 18.30-20.00, szerda 19.30-21.00 
Latin Cardio: hétfő 20.00-21.00, szerda 18.30-19.30
Jóga a mindennapi életben: kedd 18.30-20.00, 
Jelentkezőket várunk! szerda 8.30-9.30 
Zsírégető torna: hétfő, szerda, péntek 8.30-9.30, 
péntek 19.00-20.00
Fit-ball: kedd, csütörtök 19.00-20.00

December 7., 9-13 óráig 
BABA-MAMA	BÖRZE	
Asztal bérlése: 1500 Ft

Szombatonként 10-13 óráig 
SZÍNJÁTSZÓ	HÁZ	–	ZENÉS	SZÍNISULI
7 éves kortól 30 éves korig. Vezető tanár: Bednai 
Natália, a Pódium Színház vezetője. Részvételi díj: 
7500 Ft/hó, testvérkedvezmény – 25%

TANFOLYAMOK

Zumba gyerekeknek
Gyere táncolni, mozogjunk együtt! 
Szerda 17.00-18.00. Vezeti: Vágási Szilvia, 
+36-70-372-6314, vagasiszilvi@gmail.com

Hip-Hop 8 éves kortól
Hétfő: 17.30-18.30, csütörtök: 16.30-17.30
Részvételi díj: 5000 Ft/hó
Vezeti: Vegera András +36-30-399-2001

Capoeira Abolicao
kedd: 18.30-19.30; péntek: 19.30-21 óráig
részvételi díj: 8200 Ft/hó; 6000 Ft/fél hó;
2000 Ft/alkalom
Vezeti: JOÃO NOVAIS DA SILVA, 06-70-236-3619

Aerobic Mix
Hétfő: 19-20; csütörtök: 19.30-20.30 óráig
Részvételi díj: 700 Ft/ alkalom
Vezeti: Kodácsi Varga Andi 06-30-870-3077

Szupernagyi Torna
Csütörtök: 9-10 óráig
Részvételi díj: 700 Ft/alkalom
Vezeti: Végh Alexandra
+36-20-949-1453

Bokwa Fitness
Szerda: 18-19 óráig
Csütörtök: 17.30-18.30 óráig
Részvételi díj: 700 Ft/alkalom
Vezeti: BÁCSIK SZILVIA 06-20-533-9717

Ringató
Szerda:9.30 - 10.15 óráig; 10.15 – 11 óráig
Részvételi díj: 800 Ft/alkalom
Vezeti: VENCZEL MÓNIKA  06-70-382-0026

További tanfolyamainkról érdeklődni lehet sze-
mélyesen, illetve a 278-2757-es telefonszámon.

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

KALEIDOSZKÓP
SZÍNES ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSSOROZAT A RADNÓTIBAN!

2013. december 10. kedd, 18 órától

 Amit az óriáskígyókról
tudni kell...

Szanyi Zsolt
kígyótenyésztő előadása

A belépés díjtalan! Mindenkit szeretettel várunk!

Az előadás után kígyósimogató!

2013. december 13–14–15. (péntek–szombat–vasárnap)
Lurdy-Ház, 1. emelet� Bp., Könyves Kálmán krt. 12-14.
Nyitva: péntek 14-19, szombat-vasárnap 10-19 óráig

LURDY-HÁZI 
ÁSVÁNY- ÉS ÉKSZERBÖRZE

+36 (70) 340-7471 � www.asvanyborze.com

9.

Belépõjegy: felnõtt: 500 Ft, gyerek: 200 Ft Levásárolhatóság részletei a honlapon!

Ásványok, õsmaradványok,
drágakövek, meteoritok, illetve
ezekbõl készült dísztárgyak és
ékszerek kiállítása és vására.

� Aranymosás – játszóházak – kígyó- és kisállat-
simogató

� „Egészség-sziget”, Ezoterikus szolgáltatások,
� 3D vetítés barlangokról!

ÆsvÆny.qxd  2013.11.13.  14:02  Page 1

SPORT ÉS humor 
– AZ ARANYCSAPAT

6:3-AS GYŐZELMÉNEK
60. ÉVFORDULÓJA

TESZÁK SÁNDOR
grafikus-karikaturista és

DOROGI FERENC
kerámia szobrász

kiállítása megtekinthető:

november 28 – 
december  20.

Radnóti Miklós Művelődési Ház
1214 Budapest, Vénusz u. 2., Tel.: 278-2757, e-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu
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INGATLAN_________________________________________
XXI.	 Hollandi	 úti	 Duna-parton	 örökpanorámás,	 ötszobás	 222	
nm-es	garázsos	korszerű,	új  családi	ház  részletfizetési	 lehető-
séggel!  49,9	mFt. 	T.:	438-3827, 	06-30-977-3588

LAKÁS_________________________________________
Eladó	Királymajorban	teljesen	felújított	34	nm-es	1+félszobás	
lakás.	Ár	6,6	mFt	T.:	06-30-492-6881	
Csillagtelepen,	Orion	u.-ban	csendes,	közepes	állapotú,	 fszt.-i,	
42	nm-es,	nagy	loggiás	lakás	6,3	mFt-ért	eladó.
 T.: 06-30-543-8431 

KIADÓ_________________________________________
Kiadó	egyszobás	lakás	december	1-től	45	eFt	+	rezsi	+	kéthavi	
kaució. T.: 277-1344, 06-70-563-6370______________________________________
Csepelen 4 szobás ház kocsi-beállóval kiadó. T.: 276-1238, 
420-2686, 06-20-803-5092______________________________________
Kiadó Csepelen 1 szoba összkomfort (39 nm-es, szoba üresen). 
Ár:	45	eFt/hó+	2	havi	kaució.	T.:	277-7327______________________________________
Csepelen kiadó másfélszobás, összkomfortos lakás házaspár-
nak	 vagy	munkásoknak.	 Ár:	 40	 eFt	+	 kaució.	T.:	 420-6413,	
06-30-214-4143

 
CSERE_________________________________________
Csepeli	lakásra	cserélném	Pongrácz	úti,	2	szobás	konvektoros	
lakásomat. T.: 06-30-201-5006

EGÉSZSÉG_________________________________________
Manikűr,	pedikűr,	műköröm	személyes	igények	szerint	a	Ró-
zsa szalonban (Sáska u. 16.). Év végi kedvezmények, aján-
dékkártyák. A hirdetés felmutatójának 10% kedvezmény. 
T.: 06-70-219-2862, Orsi______________________________________
GYÓGYPEDIKŰR, 	lábmasszázs,	manikűr,	(gél)lakkozás,	paraffin-
kezelés,	3D	műszempilla-	és	műköröm-építés.	Csepelen	INGYEN	
házhoz	 megyek!	 Akciós	 árak:	 www.pedikursziget.hupont.hu;	
www.selyempilla.hupont.hu T.: 06-70-323-1230______________________________________
FELNŐTT,	 gyermek,	 bőrgyógyászat,	 lézeres	 kezelés,	 kismű-
tétek	Dr.	 Kulcsár	 Anna	magánrendelésen.	 XXI.	 Ady	 E.	 u.	 17.	
Bejelentkezés: 06 (20) 987-3313

Gyógymasszázs izületi- és izomfájdalmakra. Hyaluronsavas 
ultrahangos arckezelés, lávaköves masszázs, nyugdíjas kedvez-
mények,	bérlet	akciók	a	Csikó	sétányon.	Ajándékozz	masszázst!	
T.: 06-30-487-5107, www.groszvald-masszazs.com

ADÁS-VÉTEL_________________________________________
Samsung	TXT-s	TV	10	eFt-ért,	szobakerékpár	4	eFt-ért,	ke-
rek	nagyobbítható	asztal	8	eFt-ért,	monitor	1	eFt-ért	eladó.	
T.: 06-20-215-1979______________________________________
Kiemelt	áron	vásárolok	mindennemű	régiséget,	bútorokat,	csil-
lárokat, festményeket, órákat, varrógépet, hanglemezt, bundá-
kat, hangszereket, érméket, porcelánokat, könyveket, minden 
féle	gyűjteményeket,	válogatás	nélkül.	Teljes	hagyaték	kiürítés.	
Kiszállás,	értékbecslés	díjtalan.	Jakab	Dorina	06-20-365-1042______________________________________
Eladó	régi	típusú	konyhabútor	6	eFt-ért.	
T.: 277-1344, 06 (70) 563-6370______________________________________
KÉSZPÉNZÉRT	VÁSÁROLUNK!	Aranyat,	ezüstöt,	Herendit,	fest-
ményeket,	 órákat.	 Arany:	 7500	 -	 12000	 Ft,	 ezüst:	 180-360	
Ft.	Tekintse	meg	 interneten:	www.wesselenyigaleria.hu	VII.,	
Wesselényi u. 19. T.: 317- 9938______________________________________
Megunt,	 kidobásra	 szánt	 könyveit	 boldogan	 elszállítom!	
Nem	vagyok	kereskedő!	T.:	06-20-956-4084______________________________________
Klára	színház	részére	 is	vásárol.	Készpénzért	bútorokat,	 fest-
ményeket, dísztárgyakat, ezüstöt, hangszereket, ékszereket, 
bundát,	 ruhaneműt,	 teljes	 hagyatékot.	 Díjtalan	 kiszállással.	
T.: 06-70-651-1028

ÁLLÁST KERES_________________________________________
Közszférában portásként dolgozott nyugdíjas, hasonló munka-
körben Csepelen, vagy környékén elhelyezkedne. T.: 425-4077______________________________________
Fiatalos,	nyugdíjas	hölgy	gyermekfelügyeltet	vagy	idős	ember	
gondozását vállalja Királyerdőben. T.: 425-4077

OKTATÁS_________________________________________
Alsó tagozatos gyerekek korrepetálását, és német korrepe-
tálást, tanítást vállal diplomás tanító és német nyelvtanár 
hétvégénként. T.: 06-30-361-8860______________________________________
Matematika korrepetálás Királyerdőben 6-99 éves korig. 
Felzárkóztatás,	 készségfejlesztés,	 felkészítés	 gimnáziumi	
felvételire,	érettségire.	Egyéni	és	kis	csoportos	(max	6	fő)	fog-
lalkozás	heti	1x2	órában.	T.:	06-20-391-0216

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

SZOLGÁLTATÁS_________________________________________
AUTOMATA	mosógépjavítás	garanciával	hétvégén	is.	Javítás	
esetén ingyenes kiszállás. T.: 06-20-288-5148______________________________________
Gázkészülék	 szerviz!	 Kazánok,	 cirkók,	 konvektorok,	 bojlerek,	
illetve	minden	egyéb	gáz	és	olaj	 tüzelésű	készülékek	 javítása,	
karbantartása kedvező áron. T.: 277-3748, 06-30- 972-7454______________________________________
Festést-	mázolást,	burkolást	vállalunk	rövid	határidővel.	
T.: 06-30-232-2928______________________________________
Ajtók-ablakok passzítása javítása- szigetelése, szőnyegpad-
ló-parkettarakás,	 burkolás,	 gipszkarton	 szerelés,	 kőműves	
munkák, javítások, festés, mázolás, tapétázás garanciával. 
Riener és Tsa T.: 276-1805, 06-20-410-7695______________________________________
Ács-	 tetőfedő,	 kőműves	 mester	 vállal	 (a	 legkisebb	 munkáig)	
tetőjavítást-építést, homlokzati szigetelést, ablak – ajtók cse-
réjét, lapostető-szigetelést. Hétvégén is 20% kedvezménnyel. 
T.: 06-30-318-2173______________________________________
www.ablak-ajtodoktor.hu	 Becsületesen	 már	 20	 éve!	 Min-
denféle ablakok, ajtók javítását, szigetelését, festését, zárak 
cseréjét	vállalom	garanciával,	ingyenes	felméréssel!	
Homok	Ferenc	06-30-962-8704______________________________________
Kéménybélelés, szerelt kémény, kéményjárda. Metall-Vill Kft. 
T.: 06-70-518-1451, 06-30-688-3683______________________________________
DUGULÁS-elhárítás	falbontás	nélkül.	Víz-,	gáz,	központi-fűtés	
szerelés. Ázások, csőtörések megszüntetése, mosdók, tartá-
lyok szifonok cseréje, egyéb vízszerelési munkák. 
Tel: 402-4330, 06-20-491-5089______________________________________
Redőnyös	munkák	készítés-javítás.	Reluxa,	szalagfüggöny,	 ro-
letta,	szúnyogháló,	gurtni	csere.	Megbízhatóság	elfogadható	ár.	
Üzenet: 276-5827, 06-30-212-9919______________________________________
Csatornatervezés- engedélyeztetés, víztervezés – (mellékvíz-
óra) engedélyeztetés. Kivitelezőt ajánlok. T.: 06-30-370-2521, 
e-mail: ujkanaan@net-tv.hu ______________________________________
Ablak	javítás!	www.ajtoablakdr.hu	20	év	vállalom	becsülete-
sen ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését 
és	 szigetelését	 garanciával.	 Felmérés	 díjtalan.	Horváth	Ákos	
06-70-550-0269

Antialkoholista csapat festést, mázolást, tapétázást, csempé-
zést, gipszkartonozást, szőnyegpadlózást parkettázást vállal.  
Hőszigetelést	 továbbá	 víz,	 villany,	 ács,	 asztalos	 és	 kőműves	
munkák szakértelemmel. Szükség szerint nagytakarítással is 
vállalunk. T.: 06-20-998-2369______________________________________
GÁZ-víz	 fűtésszerelés,	 lakásfelújítás,	 gázkészülék-javítás.	
Fürdőszoba	felújítás,	gázkészülék-csere,	új	szerelések,	cirkók,	
konvektorok javítása, anyagbeszerzéssel, gáztervezések, 
csövek hegesztése, hidegburkolás garanciával. T.: 276-9408, 
06-20-955-4768______________________________________
Takarítás, házvezetés, gyermekfelügyelet Csepelen. 
www.csepelihaziasszony.iwk.hu ______________________________________
Díjmentes	ügyintézés.	Kedvezményes	kamatozású	hitelek,	
gyorskölcsön,	hitelkiváltás.	Önnek	is	elérhető	állami	támo-
gatás	önerőhöz,	lakásvásárláshoz,	-	felújításhoz.	Válasszon!	
Jelezze	igényét.	T.:	06-30-985-5000______________________________________

A	Budapest	XXI.	Kerület	Csepel	Önkormányzata	
Erdősor-Festő	Utcai	Óvoda	pályázatot	hirdet	

dajka munkakör betöltésére.
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan	idejű	közalkalmazotti	jogviszony
Munkavégzés helye: 

1214	Budapest	Erdősor	u.	110-112.
A pályázat elbírálásánál előny jelent az érettségi, 

dajkai	szakképesítést	igazoló	OKJ-s	oklevél	
A pályázat részeként benyújtandó iratok igazolások: 

bizonyítvány másolatok, erkölcsi bizonyítvány, fényképes 
önéletrajz

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 8 
A pályázat benyújtásának módja: 

elektronikus	úton:	ovoda@erdosorovi.t-online.hu
A munkakör legkorábban 2013 december 16.- tól tölthető be 

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan érdeklődi lehet: 
Hermann-né	Laboncz	Etelka	óvodavezetőnél:	06	20	265	1215

Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben:  
Telefon	és	fax:	278-0711.	Hétfő,	kedd,	szerda	8	és	16	óra	

között, zubormonika@csepelihirmondo.hu. 
A	hirdetések	tartalmáért	felelősséget	nem	vállalunk!

Apróhirdetések   

A CSEPELI VÁROSGAZDA ZRT. 

GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÜGYINTÉZŐT

KERES

A feladat: 
• Bérszámfejtésben és tb ki�zetőhelyi teendőkben való részvétel, ellátások számfejtése

• Jogszabályban meghatározott adatszolgáltatások teljesítése 
• Havi statisztikai jelentések készítése

• Kimutatások készítése

Az elvárások: 
• Minimum középfokú szakirányú végzettség

• NEXON program ismerete
• Ki�zetőhelyi gyakorlat

• Kapcsolódó jogszabályok naprakész ismerete és alkalmazása
• Felelős és önálló munkavégzés

• Precizitás

Előnyt jelent:
• Közfoglalkoztatás területén szerzett tb ügyintézői tapasztalat

Amit kínálunk: 
• Bejelentett állás

• Választható béren kívüli juttatási csomag

A foglalkoztatás teljes munkaidős, határozatlan idejű munkaviszony. Fizetés megegyezés szerint.
A munkába állás feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány megléte. 

Önéletrajzát bérigény megjelölésével 
az allas@varosgazda.eu e-mail címre várjuk 

2013. december 15-ig. 
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Nálunk a legolcsóbb!

Nyitva: H-P-ig 730-1500 

1097 Bp., Vágóhíd u. 14-18.
Tel.: 361/215 0865/216 m.

Ajándékkészítés, 
lufihajtogatás

Találkozz a 
Hóemberrel, 
a Mikulással és 
a krampuszokkal! 
Zenés mesejáték

Játssz kedvenc 
mesehôsöddel!

Tiéd ez a délután!
Mesés ünnepek

December 6. 
14–18 óra között

a Mikulással és 
a krampuszokkal! 
Zenés mesejáték

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Részletek: csepelplaza.hu, facebook.com/CsepelPlaza
1211 Budapest, II. Rákóczi F. út 154–170. Tel.: 425 8004
A SZIGET, AHOL JÓ LENNI
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