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November: döntés 
buszvárókról, támogatásokról
A testületi ülés megkezdése előtt Borbély 
Lénárd polgármester ajándékcsomaggal 
köszöntötte azokat a csepelieket, akik a 
főváros napján kitüntetéseket vehettek át 
Tarlós Istvántól, Budapest főpolgármeste-
rétől: dr. Hatala József rendőr altáborna-
gyot, Galgócz Deák Antal tűzoltó alezre-
dest, Szabóné Szőke Hajnalkát, a Csepeli 
Mozgássérültek Önálló Egyesületének el-
nökét és Király Istvánt, a Halker-Kiraly 
Team Kick-box Akadémia vezetőedző-
jét. Továbbá gratulált a kick-box-világ-
bajnokságon kimagasló eredményt elért 
sportolóknak és a Csepeli Birkózó Club 
birkózóinak, akik a 2017-es utánpótlás 

szabadfogású csapatbajnokságon első he-
lyezést értek el. 

A városatyák elfogadták a csepeli busz-
várókkal kapcsolatos polgármesteri elő-
terjesztést, amelynek értelmében a busz-
megállókban új buszvárókat helyeznek ki, 
illetve kijavítják, kicserélik a leromlott ál-
lapotúakat. (Lásd keretes írásunkat!)

A képviselők döntöttek arról, hogy a Cse-
pel Utánpótlás Sportegyesület részére  
a Kossuth Lajos utca 172. alatti önkor-
mányzati tulajdonú ingatlant sporteszkö-
zök tárolására használatba adja. Így ahol 
jelenleg egy korábbi testületi döntés ér-
telmében a sportszereket tárolták (Szent 

István út 1/B), ott az egyesület irodája fog 
működni. 

A testület döntött támogatásokról is. A kép-
viselők a Csepeli Svábok Szabad Kulturális 
Egyesülete részére a Csepeli Sváb Bál meg-
szervezésére 500 ezer forint, a Kisebbsé-
gekért – Pro Minoritate Alapítvány részére 
pedig – a Csángó bál megszervezésére – 
400 ezer forint támogatást szavaztak meg. 

December: újra lesz 
önkormányzati televízió
A testületi ülés megkezdése előtt Borbély 
Lénárd polgármester köszöntötte a Csepe-
li Birkózó Club utánpótlás leánycsapatát, 
akik az esztergomi diák- és utánpótlás leány 
csapatbajnokságon aranyérmesek lettek.  
A polgármester ajándékcsomaggal gratu-
lált a bajnokcsapat tagjainak (Szenttamási 
Róza, Vizi Flóra, Nagy Nikolett, Kádár 

Testületi ülések
ÖNKORMÁNYZAT

A képviselő-testület november végi ülé-
sén elfogadta a csepeli buszvárókkal 
kapcsolatos polgármesteri előterjesztést, 
amelynek értelmében a buszmegállók-
ban új buszvárókat helyeznek ki, illetve 
kijavítják, kicserélik a leromlott állapo-
túakat. A buszvárók megléte és minősége 
alapvetően meghatározza a tömegközle-
kedési eszközöket igénybevevők közér-
zetét, mivel naponta használják őket. Vé-

denek az esőtől, széltől, pihenőhelyként 
szolgálnak, és városképi szempontból is 
meghatározóak. 

Fővárosi tulajdon
A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 
a közelmúltban feltérképezte a csepeli 
buszvárók állapotát. A felmérés megál-
lapította, hogy számos helyen új, fedett 
buszvárókat szükséges kiépíteni. Több 

buszmegállóban nincsenek kijavítva a 
sérült elemek, vagy graffitikkel vannak 
elcsúfítva, így azok nem töltik be funk-
ciójukat és rontják a kerület arculatát.  
A buszvárók egy része ugyanakkor nem a 
kerület, hanem a fővárosi önkormányzat 
tulajdona, ezért első lépésként az a feladat, 
hogy ezek a csepeli önkormányzathoz ke-
rüljenek. Ezzel megoldhatóvá válik, hogy 
a várókat saját hatáskörben rendszeresen 
karbantartsák, takarítsák. A buszvárók 
egységes arculatot kapnak: a tervek szerint 
korszerű, letisztult megjelenésűek lesznek, 
és hozzájárulnak a városkép szépítéséhez.   

Az első ütem
Nem lesz minden megállóban buszváró. 
A helyszínek kiválasztását a járatsűrűség 
és az utazóközönség száma, illetve egy 
esetben egy közintézmény vonzáskörzete 
határozza meg. A beruházás összesen 51 
darab buszvárót érint. Vannak olyanok, 
amelyeket elbontanak, és helyettük úja-
kat építenek. 

Az első ütemben oda helyeznek ki busz-
várókat, ahol eddig ilyen egyáltalán nem 
volt, például a Szent Imre téren (Sziget-
szentmiklós felé), a Völgy utcánál (Csil-
lagtelep felé) vagy a Csepel Plázánál 
(Szent Imre tér felé). A projekt várható 
költsége 127 millió forint. A munkála-
tokat egy közbeszerzési eljárás nyertese 
fogja elvégezni. ● Cs. A.

Egységes arculatú buszvárók

Az első ütemben készül buszváró a Völgy utcai megállóban
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Emese, Nagy Alexa), Ritter Dilettának, a 
bajnokcsapat edzőjének, valamint März 
Józsefnek, a klub elnökének. 

Az együttélés szabályai
A képviselő-testület elfogadta a közösségi 
együttélés szabályait tartalmazó új rende-
letet, amely a lakosság nyugalmát zavaró 
magatartásokat szankcionálja. A szabályok 
megalkotásánál figyelembe vették a gya-
korlati tapasztalatokat, a lakossági panaszo-
kat. A rendelet a korábbihoz képest új elem-
ként szabályozza a zöldterületi parkolásnál 
a gépjármű üzembentartójának felelősségét, 

a közterületi fitneszparkok házirendjének 
megsértését, továbbá a kedvtelésből tartott 
állatok közterületen történő sétáltatását. Az 
új rendelet értelmében közigazgatási sza-
bályszegésnek minősül, ha valaki az ön-
kormányzat tulajdonában lévő közterületen 
elhelyezett emlékművön, utcabútoron gör-
deszkázik, vagy sportpályán, fitneszpark-
ban dohányzik, illetve állatot táblával tiltott 
helyre, parkba, játszótérre bevisz. 

A képviselők döntöttek a településkép 
védelméről szóló rendelet megalkotásá-
ról is. Csepel építészeti öröksége ellenére 

nem található olyan érték, amelyet az ön-
kormányzat a védelme alá vont volna. A 
rendelet megteremti a helyi védelem lehe-
tőségét, és az építészeti értékek védelmére 
Értékvédelmi Alapot hoz létre. 

Televízió, stratégiai megállapodás
A testület döntött a helyi televízió újrain-
dításáról. A helyi önkormányzati televízió 
a közérdekű információkon túl bemutatja 
majd Csepel gazdag kulturális, sport- és 
egyházi életét is. Alapvető feladata az ér-
tékteremtés, a hagyományok ápolása lesz. 

A képviselők a polgármester előterjeszté-
sére egyhangúlag megszavazták a Csepeli 
Szabadidősport Egyesülettel kötött straté-
giai megállapodást. A döntés értelmében a 
Halker-Kiraly Team Kick-Box Akadémia 
edzőinek bérét évi hétmillió forintig az 
önkormányzat átvállalja. 

A testület döntött arról is, hogy az önkor-
mányzat felújíttatja dr. Koncz János, Cse-
pel egykori főjegyzőjének síremlékét. 
● Lass Gábor

ÖNKORMÁNYZAT

boldog új esztendőt kívánunk!áldott, békés karácsonyt és közös sikerekben gazdag,

borbély lénárd
Csepel polgármestere

németh szilárd
országgyűlési képviselő
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Versenytárgyalási felhívás bérlakásokra
Csepel önkormányzatának Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottsá-
ga, az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló  
5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján az önkormányzati tu-
lajdonban álló bérlakások piaci elven történő bérbeadására versenytárgyalást ír ki.

A felhívás letölthető: csepel.hu/Hivatal, Ügyintézés/Hivatali portál fül alatt találha-
tó pályázatok/Felhívás bérlakások piaci elven történő bérbeadására menüpontból.
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„A régi-új csepeli keresztnek 
nemzetmegtartó és közösség-
építő ereje van” – mondta el 
lapunknak Németh Szilárd 
országgyűlési képviselő, a ke-
resztállítás kezdeményezője.
Az Ady Endre út 25. szám 
előtt, szemben a LIDL áru-
házzal felállított, három mé-
ter magas, fehér kőkeresztet 
Kertész Péter, Kispál György 

plébánosok és Prodán Gábor 
görög katolikus parochus áldot-
ták meg és szentelték fel. Innen 
nem messze, a Budafoki úton, 
a Niederkirchner kocsmával 
szemközt, az Erzsébeti (Csicse-
ri) HÉV fordulójánál állt egykor 
egy feszület, de azt megsem-
misítették. „Őseink megannyi 
településen, a kisebb-nagyobb 
lakókörzetekben, a bevezető 

utak mellé mindenhol keresztet 
állítottak, amely Isten erejét, 
Isten bölcsességét szimbolizál-
ja” – hangsúlyozta az átadáson 
Kertész Péter atya. Hozzátette: 
a kereszt mindenhol szent jel. 
Ha elhaladunk mellette, emlé-
kezzünk arra, akiről a kereszt 
szól és emlékezzünk arra, ami-
ért a kereszt szól.

 „Hiszem, hogy magyarságunk 
és európaiságunk megmara-
dásának egyik elengedhetetlen 
feltétele a keresztény értékek 
megőrzése. Úgy gondolom, 
hogy Európában azon országo-
ké a jövő, amelyeknek erős hit-
béli, nemzeti és családközpontú 

önazonosságuk van. Semmilyen 
ideológia, még a szekularizá-
ció hamis értelmezése mentén 
sem adhatjuk fel önmagunkat. 
A „szabadság, egyenlőség, 
testvériség” mellett, kell, hogy 
éljen bennünk a „hit, remény, 
szeretet” hármas jelszava is” 
– emelte ki Németh Szilárd. 
„Éppen ezért lényeges, hogy 
minden formában segítsük a ke-
reszténység nemzetmegtartó és 
közösségépítő szerepét. Ezért 
is tartom fontosnak, hogy köz-
életi szereplőként előmozdítsak, 
támogassak minden olyan kez-
deményezést, amely minderre 
hivatott” – hangsúlyozta az or-
szággyűlési képviselő. ● AZS

AKTUÁLIS

Csepel újraállította a hetven évvel ezelőtt 
megsemmisült városvédői szimbólumát

A kőkereszt újraállítását Németh Szilárd országgyűlési 
képviselő kezdeményezte
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Adni jó! 
Karácsony előtt számos tehet-
séges gyermek családja örült 
annak a tartós élelmiszercso-
magnak, amelyet a csepeli ön-
kormányzat jóvoltából kaptak 
a Fasang Árpád Zeneiskolában 
tanulók. A hátrányos helyzetű 
diákok Borbély Lénárd polgár-
mestertől vették át a karácsonyi 

ajándékcsomagokat, amelyek-
ben többek között étolaj, liszt, 
szaloncukor, csokoládé, tea volt. 

A polgármester Balogh Ernő 
önkormányzati képviselővel, a 
kisebbségekért és halmozottan 
hátrányos helyzetűekért, va-
lamint a hárosi fejlesztésekért 
felelős tanácsnokkal közösen 
kívánt boldog karácsonyt és 
boldog új évet a családoknak. 

Egyedülálló élménnyel gazdagodtak a 
BKSZC Weiss Manfréd Szakgimnáziu-
ma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 10. 
évfolyamos tanulói, amikor nemrégiben 
az Országházban jártak. A 2011-ben a Vi-
lágörökség részévé választott impozáns 
épületben Borbély Lénárd polgármester és 
Németh Szilárd országgyűlési képviselő 
üdvözölte őket. 

Csepel polgármestere javaslatára az önkor-
mányzat képviselő-testülete a közelmúlt-
ban döntött arról, hogy a középiskolások-
nak parlamenti látogatásokat szerveznek. 
„Fontos, hogy a fiatalok minél közelebbről 
megismerkedhessenek a magyar nemzet 
büszkeségével, a törvényhozás helyszínével, 
a Szent Korona őrzési helyével” – mondta 
el a diákoknak a polgármester.

Németh Szilárd érdekességképpen a di-
ákoknak elmondta, hogy nemrég egy tu-
risztikai magazin a világ tizenöt legérté-
kesebb, legszebb és legjobban használható 
épülete közé rangsorolta a magyar Parla-
mentet. 

A középiskola két diákja, Fonódi Zorka és 
Szvitek Olivér osztotta meg lapunk olvasó-
ival élményeit. 

„Még nem jártam a Parlamentben, de ma-
radandó emlék marad a látogatás. Nekem 
a könyvtár tetszett a legjobban, szinte visz-
szarepültem az időben a régi könyvek kö-
zött. Örülök, hogy Csepelről elsők között 
jártunk itt” – mondta el Zorka. 

„Az ülésteremben úgy éreztem, egyszer itt 
lesz a helyem. Másodszor jártam itt a Par-
lamentben, de még így is meglepett, milyen 
erős az atmoszférája. Tetszik a rend és  
a fegyelem, én is rendészetet tanulok” – tet-
te hozzá Olivér. ● AZS

AKTUÁLIS

Csepeli középiskolások az Országházban

Borbély Lénárd polgármester és Balog Ernő önkormány-
zati képviselő adták át a csomagokat

fotó: Somfai Sándor
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Ötödik alkalommal rendezték meg a Fo-
gyatékkal Élők Világnapját Csepelen. A 
rendezvény házigazdája Szuhai Erika, 
az önkormányzat szociális, egészségügyi 
és fogyatékosügyi bizottságának elnöke 
volt. „A fogyatékos emberek és család-
tagjaik számára minden nap más. Más-
ként élik meg az örömöket, a bánatokat, 
a mindennapok nehézségeit. Ám bizonyos, 
hogy minden egészséges ember felnézhet 
rájuk, példát meríthet elszántságukból, 
tenni akarásukból” – mondta köszöntőjé-

ben, majd Németh Szilárd országgyűlési 
képviselő levelét tolmácsolta, aki elfog-
laltságai miatt nem lehetett jelen az ese-
ményen. Németh Szilárd ünnepi soraiban 
kiemelte, az elmúlt években paradigma-
váltás ment végbe a fogyatékossággal 
kapcsolatos szemléletmódban. „Nagyon 
fontos, hogy minden embertársunk méltó 
életet élhessen, és hozzáférhessen a kü-
lönféle szolgáltatásokhoz. Az elmúlt évek 
intézkedéseinek köszönhetően számos 
eredmény látható már ezen a területen. Az 

Országgyűlés 2015-ben tárgyalta az Or-
szágos Fogyatékosságügyi Programot, és 
a pártok egyöntetűen elfogadták a 2025-
ig szóló, hosszú távú stratégiát. Az elmúlt 
években folyamatosan nőtt a fogyatékos 
személyek szociális ellátásaira szánt támo-
gatás minden intézményi forma esetében” 
– állt a levélben. 

Borbély Lénárd polgármester megnyitó 
beszédében többek között azt hangsú-
lyozta, hogy az elkövetkezendő években 
éppúgy számít a megváltozott munkaké-
pességűek munkájára, mint eddig, de a 
dolgozók is bízhatnak az önkormányzat 
további segítségében. A polgármester ün-
nepi beszéde után Csepel Büszkesége-díjat 
adott át Fazakasné Erdélyi Ilona szájjal 
festő művésznek.

Az ünnepi beszédeket a Gördülő tánccso-
port műsora követte. A kerekes székes 
mozgássérültekből álló csapat előadása 
óriási sikert aratott. A programot – a ha-
gyományokhoz híven – ünnepi ebéd zárta. 

Új foglalkoztató műhely 
a Városgazda központjában 
A fogyatékkal élők foglalkoztatása 2013 
októberérében kezdődött a kerületben. 
E célra a Csepeli Városgazda Zrt. külön-
álló telephelyet alakított ki a Petőfi utcá-
ban. Négy évvel ezelőtt 16 fő kezdte meg 
itt a munkát, ám ez a szám mára 67 főre 
nőtt, így új foglalkoztató kialakítására volt 
szükség. Az új műhelyt 2017. november 
15-én adták át a Városgazda központjában.

A foglalkoztatottak tevékenysége sokféle: 
elsősorban egyszerű szerelési és csoma-
golási feladatokat látnak el, például füg-
gönycsipesz-szerelést, hinta- vagy gyer-
tyacsomagolást. A kinti munkát kedvelők 
parkgondozóként dolgozhatnak, a mérnök 
és szerelő végzettségűek pedig a Város-
gazda műszaki szolgáltatás csoportjában 
nyújtanak segítséget.

A munkavégzés, a képzések és az időbe-
osztás tekintetében az oktatók és a segí-
tők is messzemenően figyelembe veszik a 

Hazánkban több mint 
600 ezerre becsülik a tartósan 
egészségkárosodott 
és fogyatékossággal élő 
emberek számát

Jobb velük a világ

A Gördülő tánccsoport műsora nagy sikert aratott

A csepeli önkormányzat immáron máso-
dik alkalommal nyerte el a Fogyatékos-
ságbarát Munkahely elismerést. A díjat 
Borbély Lénárd polgármester Balogh 
Róberttel, a HSZI jelzőrendszeri tanács-
adójával együtt vette át a Nemzeti Szín-
házban rendezett díjátadón. A Salva Vita 
Alapítvány gálaműsorán 28 nagyválla-
lat, kisvállalkozás, civil szervezet és ál-
lami intézmény képviselői vehették át az 

elismerést. „A fogyatékkal élő embereket 
foglalkoztató munkáltatók utat és példát 
mutatnak a többi vállalkozás, illetve szer-
vezet számára, ezért ők a kormány szö-
vetségesei” – mondta el Czibere Károly,  
a szociális ügyekért és társadalmi felzár-
kózásért felelős államtitkár a díjátadón.  
Az ENSZ 1992-ben nyilvánította a fo-
gyatékkal élő emberek világnapjává de-
cember 3-át.

Díj az önkormányzatnak

ÖNKORMÁNYZAT
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munkavállalók mentális és fizikai állapo-
tát, biztosítják a balesetmentes, biztonsá-
gos munkavégzés feltételeit. Ugyanakkor 
az itt dolgozók munkáját első perctől re-
habilitációs mentorok, tanácsadók segítik, 
támogatják. A monoton munkák mellett a 
dolgozók kreativitása és alkotószelleme is 
érvényre jut, hiszen különféle kézműves 
ajándéktárgyak elkészítésére is vállalkoz-
hatnak. A különféle népi kézműves tech-
nikákat oktatók segítségével sajátítják el.

A kerület megváltozott munkaképességű 
dolgozói a tavalyi évhez hasonlóan idén 
is részt vettek a Ficsak által szervezett 
Jótékonysági Adventi Vásáron, melyet a 
Millenárison rendeznek. Ide különböző 
ajándéktárgyakat, például szőnyegeket, 
bortartót vittek, de szövőszékes bemutatót 
is tartottak. Az eladásra szánt termékek 
mindenütt sikert aratnak. Sokan vásárol-
nak a műhelyből, de péntekenként a Cse-
peli Piacon is megtalálhatók áruik.

Gerstner Ferencné Éva: „Örülök, hogy itt 
dolgozhatok, jó a csapat, nem kell utaznom, 
közel van a munkahelyem. Leszázalékolt rok-
kant nyugdíjasként anyagilag is többet en-
gedhetek meg magamnak ezzel a munkával.”

Füle Gáborné Zsuzsa: „Korábban nem 
vettek fel sehova részmunkaidőben, itt 
kaptam először lehetőséget. Nehéz fizikai 
munkát már nem tudok végezni, itt könnyű 
munkát kapunk és nagyon jó a társaság, jól 
érzem itt magam.”

Barta Ákos Péter: „Súlyos balesetem volt, 
ami kettétörte az életemet és a lehetőségei-
met. Nagy segítség számomra, hogy megint 
el tudtam helyezkedni, visszatérhettem a 
munka világába.” 
● Antal – Potondi

A 2016-ban megszületett településképi 
törvény új településkép-védelmi eszkö-
zök, a településképi arculati kézikönyv 
és a településképi rendelet megalkotá-
sára hatalmazta fel az önkormányza-
tokat, melyeket Csepel önkormányzata 
a lakossággal és partnerekkel történt 
egyeztetéseket követően megalkotott. 

A Településképi Arculati Kézikönyv 
hiánypótló műfajt teremt a település-
kép alakításában. Az arculati kézikönyv 
olyan segédlet, amely az eddig főként 
szakemberek számára készült leírások 
helyett, mellett, a helyben lakó közös-
séget és érdeklődőket szólítja meg és 
ad iránymutatást Csepel alakítására. 
A könyv a települési táj, az épített kör-
nyezet évszázadok óta alakuló megje-
lenésére, örökségére tekintettel nyújt 
megvalósult jó példák, bemutató ábrák 
segítségével ajánlásokat. A benne meg-
fogalmazott építészeti elvek betartása 

Csepel építészeti arculatának megőrzé-
se és formálása érdekében történik.

A Csepel településkép-védelméről és 
alakításáról szóló önkormányzati ren-
delet az arculati kézikönyv alapján ké-
szült, normatív, mindenkire kötelező 
érvényű részletes szabályozás. Benne 
kerültek meghatározásra a település-
képi követelmények, a helyi építészeti 
értékvédelemmel kapcsolatos előírások 
és ezzel összefüggő támogatási rend-
szer, a reklámokra, cégérekre vonatkozó 
rendelkezések, valamint a rendelet ér-
vényesítési eszközrendszere. A rende-
letet ezentúl kötelező együtt alkalmazni 
a helyi építési szabályzattal, vagyis egy 
építés megtervezésekor figyelembe kell 
venni mindkét rendelet előírásait. 

További újdonság, hogy kibővült a te-
lepülésképi eljárások köre. Az eddigi 
gyakorlat szerint megmaradt, hogy bi-

zonyos építési engedélyhez kötött épít-
kezések előtt településképi véleményt 
kell kérni, illetve egyes, építési enge-
délyhez nem kötött építkezések eseté-
ben településképi bejelentést kell tenni. 
Új eljárás a főépítészi szakmai konzultá-
ció, melyet a rendelet hatálybalépésétől 
kezdve az egyszerű bejelentéssel végez-
hető építkezések esetében kötelezően 
le kell folytatni.

A településképi eljárások elmulasztása, 
valamint a településképi követelmények 
be nem tartása szankcionálhatóvá válik, 
melynek során bírság is kiszabható. A ren-
delet 2018. január 1-jével lép hatályba. 

Az új dokumentumokat az alábbi út-
vonalon lehet elérni az önkormányzat 
honlapjáról: csepel.hu » Település-
fejlesztés és rendezés » Településképi 
Arculati Kézikönyv és Településképi 
Rendelet

Építkezésekkel összefüggő jogszabályi változások Csepelen

ÖNKORMÁNYZAT

Németh Szilárd 
István
Az Ön országgyűlési 
képviselőjelöltje

Budapest  
17. választókerület

fb.com/nemeth.szilard.fidesz/

B   ékés karácsonyi 
ünnepeket és boldog  
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Mint arról előző számunkban beszá-
moltunk, a Béke téri sporttelep előtt 
november 25-én felavatták Czibor 
Zoltán és Tóth II. József, az Arany-
csapat legendáinak szobrát. A szo-
bor alkotójával, Lelkes Márkkal és a 
posztamens tervezőjével, Budahelyi 
Tiborral beszélgettünk. 

A Tóth II. József és Czibor Zoltán emléke 
előtt tisztelgő egész alakos bronzszobrot  
a Csepel Sportpálya főbejáratánál állítot-
ták fel. Az önkormányzat Budahelyi Tibor 
Munkácsy- és Ferenczy Béni-díjas szob-
rászművészt, Dunaszerdahely díszpolgárát 
kérte fel, hogy köztéri emlékművet állít-
son az Aranycsapat két tagjának. 

Dicsőségemelvény
Budahelyi Tibor művészetét elsősorban  
a nonfigurális ábrázolás jellemzi, két 
szobra és számos emléktáblája látható 
kerületünkben. „Mivel a felkérés egy fi-
gurális szobor elkészítésére vonatkozott, 
ezért megkerestem Lelkes Márkot, akit a 
figurális szobrászat egyik elegáns képvi-
selőjének tartok. Megegyeztünk, hogy én 
készítem a szobor posztamensét, illetve a 
szobor körüli tereprendezést, Márk pedig 
a két szoboralakot. Márk elfogadta a kom-
pozícióra vonatkozó javaslatomat is, hogy 
a két szoboralak ne mozgásban legyen, ha-
nem álljon, tegyék a kezüket egymás vállá-
ra és legyen egy focilabda a lábuk alatt” 
– mondta lapunknak Budahelyi Tibor.  

A vörös gránitból készült posztamens tu-
lajdonképpen egy dicsőségemelvény, ami-
re a bajnokok fellépnek eredményhirdetés-
kor. A művész a talapzatot kétoldalt egy 
háromszöggel támasztotta meg, hogy még 
jobban hangsúlyozza a két alakot. 

A számos díjjal elismert szobrász nem mű-
vész családból származik: édesanyja és ne-
velőapja is a Csepel Műveknél dolgozott, 
ő pedig géplakatosként kezdte a pályáját. 
Húsz éven át volt a Csepel Művek Vas- és 
Acélöntödéjében dekorációs, itt tanult meg 
művészi módon bánni a fémmel. Ahogy 
lapunknak fogalmazott, a családban egye-
dül ő tudott kitörni a munkáslétből. Hu-
szonöt éven át lakott Csepelen, a Béke téri 
sporttelep közelében. Még emlékszik arra, 
amikor óvodába menet reggelente elhaladt 
az ötvenes évek elején épülő sporttelep 
mellett, és később sokat járt a focicsapat 
meccseire. Az Aranycsapat mérkőzéseit 
sokszor a HÉV végállomáson kihangosí-
tott rádióból hallgatta. Idős kora ellenére 
ma is aktívan alkot. Most éppen egy kis-
plasztikán dolgozik, a Győr Sportjáért 
Életműdíjon, amelyet év végén szokott át-
adni a város a legjobb győri sportolónak. 

Csepeli legendák: 
hogyan készült 
a bronzszobor?

Lelkes Márk és Budahelyi Tibor szobrászművészek

AKTUÁLIS
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Borbély Lénárd polgármester veze-
tésével immáron a harmadik alka-
lommal ült össze az a munkacsoport, 
amely a nagy mennyiségű illegális 
szemétlerakás visszaszorítása ér-
dekében alakult. A munkába a Vá-
rosgazda és a kerületi rendőrség 
munkatársai mellett a helyi közterü-
let-felügyelet szakemberei is bekap-
csolódtak. Az összehangolt munka 
hamar eredményt hozott, tennivaló 
azonban akad még bőven.

A munkacsoport aktuális havi ülésén ko-
moly eredményekről számoltak be a szak-
emberek. Lapunk megtudta, hogy a rendőr-
ség novemberben három személyt ért tetten 
illegális szemétlerakás közben, ellenük 

megindult a megfelelő eljárás. Ezenkívül 
két nagy fogás akadt, ezekkel kapcsolatban 
büntetőeljárás is indult. Az egyik esetben 
egy költöztetőcég ellen tettek feljelentést, 
amely állítólag 150 ezer forintért vállalta 
egy szigetszentmiklósi ingatlan költözte-
tését, csakhogy a ház berendezése Csepel 
egyik közterületén landolt. 
A munkacsoport beszámolt arról is, hogy 
a kerület megfelelő szerveivel való kiváló 
együttműködés eredményeként a Csepe-
li úton sikerült visszaszorítani az illegális 
szemétlerakást.

Ugyancsak pozitív fejleményekről tájé-
koztatta lapunkat a Csepeli Városgazda 
Nonprofit Zrt. A cégtől kapott információ 
szerint az idei év novemberében, az elő-
ző hónaphoz képest mintegy harmadával 
esett vissza az illegálisan lerakott szemét 
mennyisége. Októberben 940 köbmé-
ter szemetet szállítottak el a Városgazda 
munkatársai, novemberben ez a szám le-
csökkent 690-re. Fontos tudni azonban, 

hogy a külterületi, nem közterületi ingat-
lanokon továbbra is előfordul, hogy több-
konténernyi szemét gyűlik össze. Ezek 
elszállítása és a terület megtisztítása az 
ingatlantulajdonos feladata.

NYOMRAVEZETŐI DÍJ 

Az illegális szemétlerakóhelyek felszá-
molása, a tettesek elfogása érdekében 
az önkormányzat továbbra is kéri a 
lakosság segítségét. Amennyiben il-
legális szemétlerakást észlel, kérjük, 
azonnal jelezze a 112-es hívószámon, 
vagy a kerületi közterület-felügyelet 
278-0150-es telefonszámán. A cse-
peli önkormányzat továbbra is nettó 
100 ezer forintot ajánl fel a nyom-
ravezetőnek. Az összeg annak fizet-
hető ki, aki az elkövető személyével 
kapcsolatban olyan pontos adatokkal 
rendelkezik, melyek segítségével az 
elkövető azonosítható, vele szemben 
büntető- vagy közigazgatási eljárás 
indítható, valamint együttműködik a 
hatóságokkal.

Kevesebb az illegális szemét

Októberben 940 köbméter 
szemetet szállítottak el, 
novemberben ez a szám 
lecsökkent 690 köbméterre

Hiteles alkotás
Lelkes Márk négy gyermek édesapja, 
Biatorbágyon él és alkot. Művészcsalád-
ból származik: nagyszülei festőművészek 
voltak, édesapja pedig iparművész-forma-
tervező. Sokáig szakács vagy külkereske-
dő akart lenni, 17 éves kora óta azonban 
„már nem érdekelt semmi más, csak hogy 
szobrokat készítsek.” Harmadjára vették 
fel a Képzőművészeti Egyetemre, 1997-
ben végzett Farkas Ádám szobrászmű-
vész osztályában, később tanári diplomát 
is szerzett. 2001-ben megalapította a Za-
laszentgróti Szimpóziumot, amelyet éves 
rendszerességgel szervez és koordinál, 
valamint állandó résztvevője. 2004-ben 
megalapította a Villa Negra Művésze-
ti Egyesület, melynek azóta is az elnöke. 
Közterületen látható alkotásai mellett szá-
mos díjat tervezett minisztériumoknak és 
önkormányzatoknak.

Mozgás, mimika, öltözék
Szerinte a szobrászművészet ötven szá-
zalékban tehetség, ötven százalékban 
habitus kérdése. Például egy sikeres 
szobrászművész sokat foglalkozik ön-
menedzseléssel. Magát sikeresnek tart-
ja, amit szerinte főleg annak köszönhet, 

hogy reménytelen helyzetben sem adta fel 
a hivatását. Önálló alkotásai elsősorban 
kőszobrok és vaslemezszobrok, nem figu-
rális, inkább modern alkotások. A köztéri 
szobrainak kilencven százaléka figurális. 
Az alkotói munka előtt mindig nagyon 
mélyen elmerül az adott témában. Czibor 
Zoltánról és Tóth II. Józsefről sok fény-
képet, felvételt nézett meg. „Figyeltem 
a mozgásukat, a mimikájukat, ügyeltem, 
hogy a kornak megfelelően karakteresek 
legyenek. Nem gumírozott nadrágot hord-
tak, mint korunk focistái, hanem fűzőset, 
így a nadrág redőzése is másmilyen volt. 
A részletekig menően igyekeztem mindent 
megfigyelni, hogy hitelesen alkossam meg 
őket” – mondta a Cserny-díjas szobrász-
művész, aki egy megdöbbentő dolgot is 
elárult. Nem sokkal azután, hogy befejez-
te Tóth II. József portréjának mintázását, 
és munkájával elégedetten távozott a mű-
helyből, a híreket hallgatva értesült arról, 
hogy a legendás focista elhunyt. 

Lelkes Márk nagyszülei a Fagyalkás utcá-
ban laktak, nem messze a szobor helyszíné-
től. Gyerekkorában sokszor sétált a szobor 
környékén: úgy érzi, a szoborral nagyszü-
lei emléke előtt is tiszteleg. ● Lass Gábor

Lelkes Márk családjával

AKTUÁLIS
fo

tó
: Tó

th
 B

e
áta



10 csepeli hírmondó

A december 14-én kezdődött európai uni-
ós csúcstalálkozóra vitte Orbán Viktor mi-
niszterelnök annak a 2,3 millió embernek 
a véleményét, aki a nemzeti konzultáción 
elutasította a Soros-tervet. A kormányfő 
Facebook-oldalán közzétett, a Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtéren, a magyar dele-
gáció Brüsszelbe indulása előtt készített 
videóban a következőket mondta: „A hely-
zetünk sokat javult, mert itt vihetem a há-
tizsákomban annak a kétmillió-háromszáz-
ezer magyar embernek a véleményét, aki 
világossá tette, nem kíván Soros-tervet és 
nem támogatja, hogy Brüsszel ilyen terve-
ket hajtson végre”. Orbán Viktor hangsú-
lyozta, Magyarország az egyetlen ország 

Európában, ahol meg merték kérdezni az 
embereket a migráció és a bevándorlás 
kérdéséről. Ez a 2,3 millió ember súlyt ad 
a magyar álláspontnak és javítja az ország 
esélyeit a vitában.

Magyarország védi 
Európa szárazföldi határait
A visegrádi négyek arról döntöttek, hogy 
jelentős pénzügyi támogatást adnak és köz-
reműködést is vállalnak Olaszország meg-
segítése érdekében, hogy meg tudja védeni 
tengeri határait, így Európát és Magyaror-
szágot is – közölte Orbán Viktor kormányfő 
Brüsszelben, a visegrádi országokkal tartott 
tanácskozást követően, december 14-én. 

A miniszterelnök kijelentette: „Mindany-
nyian tudjuk, hogy Magyarország védi 
Európa szárazföldi határait, a tengeri ha-
tárokat pedig Olaszországnak kell véde-
nie”. Jean-Claude Juncker, az Európai 
Bizottság elnöke múlt hét csütörtökön,  
a visegrádi országok vezetőivel közösen 
tartott brüsszeli megbeszélést követően ki-
jelentette: az uniós határvédelem erősítését 
szolgáló, jelentős összegű felajánlás bizo-
nyíték arra, hogy a visegrádi négyek szo-
lidaritást mutatnak, és kiállnak Olaszor-
szág és más országok mellett. A bizottság 
elnöke nyilatkozatában aláhúzta, tovább 
kívánja erősíteni a visegrádi országokkal 
való együttműködést megbeszéléseken és 

Orbán Viktor Brüsszelbe vitte 
2,3 millió magyar véleményét

A kivételes eljárásban tárgyalt javaslat 
összevont vitájában Németh Szilárd mind 
Magyarországra, mind Európára nézve 
rendkívül veszélyesnek nevezte az EP 
november 16-ai plenáris ülésén elfogadott 
véleményét.

Hozzátette: már a javaslat címét sem egy-
szerű megfejteni, de amikor belelapoznak 
abba, kiderül, hogy „az gyakorlatilag a 
Soros-terv”. Megjegyezte, az EP-ben elfo-
gadott javaslat a második lépcsője az uniós 
jogalkotásnak, mert az Állampolgári Jogi, 
Bel-és Igazságügyi Bizottság (LIBE) már 
októberben elfogadta ezt az előterjesztést.

Németh Szilárd szerint a határozatban 
egyértelműen kimondják: szükség van a 
kötelező kvótára. Szerinte ez azt jelenti, 
amit Soros György leírt, vagyis évente 
1-1,5 millió embert – leginkább a mu-
zulmán országokból – kell beengedni és 
szétosztani a 27 tagországban felső lét-
szám- és időkorlát nélkül. A kormány-
párti képviselő értékelése szerint ezzel 
gyakorlatilag egész Európára kötelezővé 
tennék a párhuzamos társadalmakat.

A terv részeként beszélt arról, hogy at-
tól a tagállamtól, amely ebben nem haj-

landó részt venni, elvennék azt a pénzt, 
amely uniós tagállamként jár neki. Ezek 
felzárkóztatási és földalapú támogatá-
sok – jegyezte meg, hozzátéve: ezekből 
a pénzekből új pénzalapokat hoznának 
létre, amelyből jutalmaznák azokat, akik 
bevándorlóországokat akarnak létre-
hozni. Szó van büntetésről is – folytatta 
Németh Szilárd –, minden egyes be nem 
fogadott bevándorló után az országnak 78 
millió forintot kellene befizetnie Brüsz-
szelnek.

A fideszes politikus szerint szembe-
megy a genfi egyezménnyel és a dublini 
rendszerrel, hogy az ideérkezők megvá-
laszthatnák, hol élnek. A menekültügyi 
egyezmények szerint az első biztonsá-
gos országban kell dönteni arról, ki az, 
aki menekült – magyarázta. Hozzátette: 
harmincfős csoportok dönthetnek arról, 
hol szeretnének élni. A családegyesítésre 
vonatkozó elképzeléseket is elképesztő-
nek nevezte, mert „bemondásra” lehetne 
családokat létrehozni. Elmondta, a nem-
zetbiztonsági szervek szerint egy-egy 
ember után 10-15, akár 20 családtag is 
érkezhet Európába. Szólt az úgynevezett 
szponzorációról is, ami elmondása szerint 
arról szól, hogy ha vannak olyan „álcivil 

szervezetek, Soros-szervezetek”, amelyek 
részt vehetnek a menedékkérők szétosztá-
sában és ezért fizetnék is őket.

Németh Szilárd úgy összegzett: ez az EP-
határozat teljes egészében szembemegy a 
magyar érdekekkel, és nemcsak Magyar-
ország, hanem valamennyi ország szuve-
renitását csorbítja. Közölte, a határozat  
a lisszaboni alapszerződéssel is ellentétes, 
amely kimondja, hogy a menekültügy kö-
zösségi, a bevándorlás azonban tagállami 
hatáskör. Ez a határozat ezt a kettőt össze-
mossa, hogy a nemzetállamok szuvereni-
tását megkérdőjelezze – mondta. Kitért 
arra, a menekültek az összes bevándorló 
másfél százalékát teszik ki, míg a gazda-
sági bevándorlók, illegális bevándorlók 
98,5 százalékukat.

Németh Szilárd szerint csorbítja a határo-
zat azon nemzetállami hatáskört is, hogy 
a közrendet, közbiztonságot garantál-
ja. Szólt arról is, hogy a múlt héten három 
kötelezettségszegési eljárás is indult Ma-
gyarország ellen, az egyik a felsőoktatási 
törvény miatt. De mindenki tudja, hogy 
ez nem a felsőoktatási törvényről szól, 
hanem a Soros-egyetemről – közölte. 
● MTI – fidesz.hu

Rendkívül veszélyes az Európai Parlament határozata

MAGYARORSZÁG
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egyeztetéseken keresztül, az esetleges fél-
reértések tisztázása és elkerülése érekében.

Nem működik a szelektív szolidaritás a 
migrációs válság kezelésében, a bevándor-
lás külső és belső dimenziójában is szo-
lidaritásra van szükség az Európai Unió 
tagállamai között – közölte Angela Merkel 
német kancellár múlt héten az uniós állam- 

és kormányfők csúcstalálkozójának kezde-
te előtt. „Nem csak a külső határokon tör-
ténő migrációkezelésében kell szolidárisnak 
lenni (...), ez jó és fontos, de belső szolidari-
tásra is szükség van” – fogalmazott. 

A magyar kormány egyetért Donald Tusk, 
az Európai Tanács elnöke vitaindítójának 
megállapításaival – közölte Lázár János 

a Kormányinfón. A kancelláriaminiszter 
fontosnak nevezte, hogy két év után elő-
ször elhangzott: a kötelező kvóta megosztó 
és alkalmatlan eszköz a migrációs krízis 
kezelésére. Jelezte: megállapítható, hogy 
a tagállamok fele akar kötelező kvótát,  
a másik fele tiltakozik ellene, a bizottság 
javaslatai pedig nem váltották be a hozzá-
juk fűzött reményeket.

REKORDSZÁMÚ RÉSZVÉTEL 
A NEMZETI KONZULTÁCIÓN 

„A Soros-tervről szóló nemzeti konzul-
táció minden idők legsikeresebb konzul-
tációja. A részvétel minden eddigi rekor-
dot megdöntött: több mint 2,3 millióan 
töltötték ki a konzultációs ívet.” Ez is el-
hangzott azon a helyi sajtótájékoztatón, 
melyet Németh Szilárd tartott a témá-
ban, s ahol köszönetet mondott azok-
nak, akik részt vettek a konzultációban.

A kérdőívek feldolgozása még most is 
tart, de a részleges eredmények alapján 
már látszik, hogy a magyarok elsöprő 
többsége nemet mond a Soros-tervre. 
A magyarok egyértelművé tették, hogy 
nem akarják, hogy Soros és Brüsszel 
Magyarországból bevándorlóországot 
csináljanak, nem akarják, hogy Brüsszel 
a fejünk fölött döntsön arról, hogy ne-
künk kikkel kell együtt élnünk. 

A magas részvételből is látszik, hogy a 
Soros-terv és az erőltetett bevándorlás 

elutasítása egy pártokon átívelő nemze-
ti ügy, amelyet az emberek pártállástól 
függetlenül fontosnak tartanak. 

A magyar emberek ilyen széles támo-
gatása minden másnál nagyobb erőt 
és felhatalmazást ad a kormánynak az 
előttünk álló brüsszeli csatákhoz. 

A magyar kormány és a Fidesz-KDNP 
minden fórumon és minden szinten a 
magyar emberek akaratát fogja képvi-
selni, szemben az ellenzékkel, amely 
Gyurcsánytól az LMP-n és az MSZP-n át 
a Jobbikig újra és újra bebizonyítja, hogy 
nem lehet rájuk számítani Magyarország 
védelmében. 

Orbán Viktor Brüsszelben: Magyarország az egyetlen ország Európában, ahol meg merték kérdezni az embereket a migrációról

Orbán Viktor Várhelyi Olivér nagykö-
vettel, a brüsszeli Állandó Képviselet 
vezetőjével

MAGYARORSZÁG

fotó: MTI/Szecsődi Balázs



12 csepeli hírmondó

Karácsonykor szívesebben 
adakoznak az emberek, de 
vannak olyan hétköznapi 
jótevők, akik egész évben 
önzetlenül segítenek. Ilyen 
Mester Róbert csepeli vál-
lalkozó is. Az ő felajánlásá-
nak köszönhető az is, hogy 
nemcsak az elromlott ka-
zánt, hanem a kéményt is 
kicserélték nemrégiben a 
csepeli mentőállomáson. 

Mester Róbert tíz éve foglal-
kozik kéménybéleléssel, tető-
járdák kiépítésével öt éve saját 
vállalkozását irányítja. Ahogy 
mondja, kis cég lévén szinte 
a mínuszról kellett kezdenie, 
de szépen lassan építgette fel 
a vállalkozást, és szerencsére 
mára már eljutott arra a szintre, 
hogy évente legalább kétszer 
útjára indíthat egy-egy jóté-
konysági kezdeményezést. 

A Mikulás a kéményen 
át érkezik
A jócselekedetek sora három 
éve kezdődött, Róbert akkori-
ban még Lőrincen lakott. „A 
környékünkön volt egy gondo-
zóház, ahol Down-kóros és au-
tista gyerekekkel foglalkoztak, 
megpróbálták felkészíteni őket 
az önálló életre. Volt ott egy 
kis barátom, Pityuka, akivel 
sokszor összefutottunk, és jókat 
beszélgettünk. Egyik alkalom-
mal említette, hogy jönni fog 
hozzájuk a Mikulás. Szerettem 
volna örömet szerezni a gyerek-

nek, foglalkoztatott ez a gondo-
lat, este nem is tudtam elaludni. 
Hirtelen jött az ötlet, mi lenne, 
ha meglepném őket, és beöltöz-
nék Mikulás-ruhába, felmász-
nék a tetőre, és úgy próbálnám 
betuszkolni az ajándékokat a 
kéményen.” A gondolatot tet-
tek követték. Róbert másnap 
átment a gondozóházba, hogy 
megkérdezze, mire lenne szük-
ségük. Mivel több gyereknek is 
rossz volt a látása, legnagyobb 
vágy egy nagyképernyős tele-
vízió lett volna. „Nekiláttam 
szervezkedni és négy nap alatt 
sikerült beszerezni három da-
rab 108 cm-es LED-televíziót 
és persze rengeteg ajándékot, 
Mikulás-csomagot. Nagyon jól 
sikerült a meglepetés. Az egyik 
autista srác, Peti, aki soha nem 
ölelt meg senkit, átkarolta a 
Mikulást. Óriási dolog volt ez 
mindannyiunk számára. Gya-
korlatilag ez indított el a jóté-
konykodás útján, és azóta lé-
nyegében függővé váltam.”

Kéménybélelés 
a meleg otthonokért
Róbert idén év elején önál-
ló kezdeményezéssel állt elő, 
jótékonysági kéménybélelési 
akciót indított. „Sajnos a mun-
kám során sokszor találkozom 
olyan családokkal, akik a rossz 
kémény miatt fűtés nélkül ma-
radnak a nagy hidegben. Kol-
légáimmal éppen ezeknek a 
rászoruló családoknak próbá-
lunk segíteni azzal, hogy ingyen 

felújítjuk, illetve kibéleljük a ké-
ményét. Felhívásunkban kértük, 
ha valakinek van az ismeretségi 
körében olyan család, személy, 
aki rászorul, írja meg nekünk, 
és mi kiválasztunk egyet, akit 
ilyen formában támogatha-
tunk. Idén februári jótékony-
sági akciónkra nagyon sokan 
jelentkeztek. Akkor egy kalo-
csai hölgynek segítettünk, aki 
előző évben veszítette el férjét, 
és egyedül maradt 16 hónapos 
kislányával. A családi tragédi-
át pedig még az is tetézte, hogy 
leomlott a kéményük, fűtés nél-
kül maradtak.” Róbert augusz-
tusban ismét elindította a kez-
deményezést, de nem volt rá 
jelentkező. „Nem találtuk meg 
azt a családot, akinek segíthet-
tünk volna. Viszont felhívott a 
kollégám, hogy látta a híradó-
ban, hogy elromlott a kazán a 

csepeli mentőállomáson, és úgy 
döntöttünk, ott igazán nagy 
szükség van a segítségünkre.”

Filmvetítés a lét- 
fontosságú műszerért
Róbert sokszor adakozott, leg-
meghatóbb élménye a Tűzoltó 
utcai Gyermekklinika számára 
rendezett gyűjtéshez kapcsoló-
dik. „Tavaly nyáron jótékony-
sági célból készítettünk egy 
rövid vígjátékot a barátaimmal, 
amit december 6-án mutattak 
be egy belvárosi moziban. A be-
lépés ingyenes volt, bárki meg-
nézhette a filmet, és ha tetszett, 
pénzadományt adhatott. Az 
akcióban 230 ezer forintot sike-
rült összegyűjteni, amiből vér-
oxigén-szintmérőt vásároltunk 
a Tűzoltó utcai Gyermekklini-
kának és száz Mikulás-csomag-
gal leptük meg a gyerekeket.”

Egy csepeli vállalkozó 
a jó ügyek szolgálatában

ÜNNEPRE KÉSZÜLVE 

A karácsonyi készülődésről 
szót ejtve Róbert elmondta, 
mióta kisgyereke van, az ő 
életében is új értelmet nyer 

a karácsony. A kicsi éppen 
most lesz egyéves, így ez 
alkalomból karácsonyi és 
egyben születésnapi ünnep-
séget is szervez a családjával.

Mester Róbert Mikulás-ruhában a mentőállomás kazán-
cseréjénél: nem a kéményen át érkezett

CIVIL ÉLET
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„Jézusa kezében kész a kegyelem” 
címmel válogatott Arany János-bal-
ladákat hallgathatott meg a közön-
ség Lázár Csaba színművész előadá-
sában. Vele beszélgettünk.   

Történelmi balladák 
a repertoárban
Lázár Csaba színművész az előadás 
előtt lapunknak elmondta, egész pályá-
ját meghatározták Arany János művei. A 
balladák iránti szeretete és tisztelete egé-
szen a gimnáziumi évekig nyúlik vissza. 
„1988-ban beneveztem az országos Arany 
János-ballada-mondó versenyre, és meg 
is nyertem. Igazából innen datálódik az 
Arany-balladák iránti szerelem. Előadói 
szempontból fontos, hogy ezek a virtuóz, 
zseniálisan megírt balladák ma is aktuáli-
sak, érdekesek legyenek, de épp oly fontos 
az is, hogy jól előadható és tolmácsolható 
műveket válogassak össze. Így nem véletle-
nül esett a választás például a Szent Lász-
lóra, a Szondi két apródjára, vagy Arany 
egyik kései balladájára, a Híd-avatásra. Ez 
utóbbi egy virtuóz mű, haláltánc, melyben a 
kiábrándult nagyvárosi emberek élete, ka-
raktere jelenik meg egy-egy mondatba sű-
rítve.” Ám az előadás – amivel 17 éve járja 
az országot – fontos pillére A walesi bár-
dok is. Ahogy Lázár Csaba színművész 
fogalmaz ez a mű az elmúlt harminc évben 
végigkísérte az életét. Ez a ballada több 
szempontból is fontos számára, hiszen ez-
zel nyerte meg a balladamondó versenyt, 
másrészt pedig, ahogy mondja, fantaszti-
kus esszenciája, lenyomata a kornak.

Arany művei
nem mennek ki a divatból
Az előadás fogadtatásáról szót ejtve a 
művész elmondta, sokféle közönség előtt 
lépett fel, gyerekeknek, felnőtteknek egy-
aránt játszott, számos hazai és külföldi 
színpadon megfordult. „A közelmúltban 
háromszáz diák előtt léptem fel az Arany-
esttel. Megrendítő élmény volt, amikor a né-
zőtéren ülő több száz gyerek feszülten hall-
gatta a balladákat. Úgy gondolom, Arany 
János fantasztikus nyelvi gazdagsága, hu-

mora, emberismerete nem tud kimenni a 
divatból. Minden embernek, akinek fontos 
az anyanyelv ismerte és szeretete, nélkülöz-
hetetlen Arany irodalmának megismerése. 
Ha az előadásokat pedagógusi munka is 
támogatja, a gyerekek a tanórákon is fog-
lalkoznak Arany költészetével, tudják, mit 
fognak hallani, akkor ez mindenképpen egy 
fontos missziós feladat is.” 

Nyelvi gazdaság, példamutatás
Az idén ünnepeltük Arany János születé-
sének kétszázadik évfordulóját. Az emlék-
év kapcsán felmerül a kérdés, mit adhat-
nak ezek a balladák a mai kor emberének. 
E témát érintve Lázár Csaba színművész 
kiemelte: „Nem csupán a nyelvi gazdag-
ság fontos Arany költészetében, hanem az 
a fajta nemzeti érzés, öntudat is, amelyet a 
balladái tükröznek. „A mai korban megle-
hetősen vitatottá vált a nemzeti irodalom 
létének szükségessége, de a nemzet fogalma 
is megkérdőjelezendő manapság” – eme-
li ki a művész. Majd hozzáteszi: „A törté-
nelmi személyekre íródott Arany-balladák 
példát mutatnak helytállásból, értékátmen-
tésből és megőrzésből. Ezeket időről időre 
érdemes lenne újragondolniuk fiataloknak 
és felnőtteknek egyaránt”.
● Potondi Eszter

Arany-balladák 
Királyerdőben

Alma, narancs
A Csepeli Piac árusainak példaértékű ösz-
szefogásának köszönhető, hogy összesen 
kétszáz kiló almát, mandarint és narancsot 
kaptak a kerületi óvodások.  
 
Képünk a Gyermeksziget Tagóvoda nem-
régiben felújított udvarán készült, ahol a 
többládányi gyümölcsöt december 7-én 
adta át a kicsiknek Borbély Lénárd polgár-
mester, Morovik Attila alpolgármester és 
Beer Krisztián piacvezető. 

FELHÍVÁS

Fotók Csepelről
Várunk 2017-es, saját készítésű fotó-
kat, melyek az önök számára érdekes, 
emlékezetes helyszínt, eseményt jele-
nítenek meg Csepelről, a csepeliekről.  
A képek témája kötetlen, lehet akár 
egy utca- vagy épületrészlet, megka-
pó természeti jelenség, tréfás családi, 
vagy munkahelyi fotó – bármi, ami a 
kerület életéhez kötődik. A fotók beér-
kezésének határideje: 2018. január 8.

Kérjük, az alkotásnak adjanak cí-
met, és nevükkel, elérhetőségükkel 
ellátva küldjék el e-mail címünkre: 
kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.
hu (2-5 MB-ig), vagy hozzák be a mű-
velődési házba cédén, vagy pendrive-
on. (1213 Budapest, Szent István út 
230., tel.: 278-2747). A legjobb képek-
ből január végén kiállítás nyílik a Ki-
rályerdei Művelődési Házban. 

KULTÚRA

Lázár Csaba színművész
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Virgácsot ugyan nem, de annál több 
szaloncukrot kaptak a gyerekek Szent 
Miklóstól, aki december 5-én látoga-
tott a Csepeli Szurkolói Arénába. A Mi-
kulás zsákjából nem csak a kicsik, ha-
nem a felnőttek is kaptak édességet. 

A színpadon remek hangulatú interaktív 
zenés műsorral szórakoztatta a vendé-
geket a Színházikó Társulat. Az önkor-

mányzat által támogatott, a Városkép Kft. 
által szervezett rendezvényen forró teát 
kínáltak az érdeklődőknek. 

Megkérdeztünk néhány látogatót: ho-
gyan készülnek az ünnepekre, hogyan 
töltik a karácsonyt? 
Ottlecz Kornélia a hároméves Mátéval ér-
kezett. „Tavaly is jártunk már itt, nagyon 
tetszik a fiamnak az aréna, s most főleg a 

Mikulás. Az adventi időszakban mindig 
adakozunk, rendszerint tartós élelmiszere-
ket. Szentestén általában halászlét főzünk, 
bár most talán más lesz a menü: hurkát vagy 
kolbászt sütünk, lesz franciasaláta. Első nap 
szűk családi körben ünneplünk, aztán össze-
jön a nagy család” – tette hozzá Nelli. 

A három és fél éves Kinga édesanyjával, 
Szabó Mónikával jött el a Mikuláshoz. 
„Szinte egész évben adakozunk, többnyire 
a csepeli adományboltba hordjuk a ruhá-
kat, karácsonykor édesanyám eljön segíte-
ni, bejglit sütünk, idén mézeskalács is lesz.” 

A Fitus család legkisebb tagja másod-
szor látott Mikulást. „Hozzánk reggel jön 
a Mikulás, az ablakba tett csizmába rakja 
az édességeket. Sokan vagyunk, hatalmas  
a rokonság, karácsonykor vidékre utazunk 
a szülőkhöz, ott töltjük az ünnepeket. In-
kább az együttlét, és nem az ajándékozás  
a fontos” – mondta az édesanya.  

A Mikulás már megérkezett

CSIZMA AZ ABLAKBAN 

Az egyik legenda szerint Szent Miklós 
szomszédságában élt egy szegény férfi, aki 
nem tudta férjhez adni lányait, mert nem 
tudta biztosítani számukra a megfelelő 
hozományt. Ekkor Miklós az éj leple alatt 
egy-egy zacskó aranyat hagyott a lányok 
ablakában, hogy megsegítse őket, és tisz-
tességesen férjhez tudjanak menni. A leg-
kisebb leány meghallotta a mocorgást, de 

már csak egy piros ruhás alakot látott tá-
volodni a hóesésben. Innen 
ered a szokás, hogy 
cipőt  vagy csizmát 
teszünk az ablakba, 
hátha minket is 
megajándékoz a 
Miklós. 

ÜNNEPVÁRÁS

fotó: Somfai Sándor
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Ismét megnyitotta kapuit a csepeli 
jégpálya, mely február 28-áig min-
den nap várja a vendégeket. 

A különleges korcsolyapálya idén is a 
Szent Imre téren, a szurkolói aréna mellett 
kapott helyet. A korszerű, 25 x 30 méteres 
műjég a hozzákapcsolódó 2,5 méter széles 
150 méter hosszú folyosóval színvonalas 
sportolási lehetőséget nyújt minden kor-
osztály számára. Az ünnepélyes megnyi-
tón Borbély Lénárd polgármester kiemel-
te: „Az önkormányzat immár három éve a 
megszokott helyszínen, az aréna mellett ál-
lította fel a jégpályát, melyet az elmúlt évek-

ben sikerült, fejleszteni, bővíteni. A pálya  
a hozzá kapcsolódó jégfolyosóval összesen 
950 négyzetméteren terül el” – mondta  
a polgármester, hozzátéve: a csepeli kor-
csolyapálya a bécsi műjég kicsinyített és 
továbbfejlesztett mása. „Nem véletlen, 
hogy egy tavaly lezajlott internetes szava-
záson Budapest egyik legjobb jégpályája 
lett” – tette hozzá. Ugyanakkor a polgár-
mester az elmúlt évekhez képest jelentős 
változásként említette, hogy idén az álta-
lános iskolás csoportok mellett a középis-
kolások is ingyen használhatják a jégpá-
lyát hétköznapokon reggel 8 és délután 14 
óra között. Végezetül arra biztatott min-
denkit, vegye igénybe és élvezze a pálya 
előnyeit. A megnyitóbeszédet követően  
a Hoffmann Nóra–Elek Attila jégtáncket-
tős barátaik közreműködésével látványos 
bemutatót tartottak, melyet Edvin Marton 
hegedűjátéka kísért.

Különleges korcsolya-
pálya jégfolyosóval

CSepeli JÉGpÁlYA 

KORCSOLYÁZZUNK EGYÜTT

CSEPEL SZÍVÉBEN!

iDÉN iS!

HelYSzíN:

CSepel, SzeNT iMRe TÉR

A HÉV MEGÁLLÓ MELLETT

NYiTVA:

2017. NOVeMBeR 30. – 

2018. FeBRUÁR 28.

TANíTÁSi NApOKON: 

14:00–22:00 ÓRÁiG

SzOMBATON, VASÁRNAp, MUNKASzÜNeTi 

NApOKON ÉS A TÉli SzÜNiDŐBeN: 

8:00–22:00 ÓRÁiG

DeCeMBeR 24-ÉN: 

8:00–14:00 ÓRÁiG

BelÉpŐDíJ: 700 FT/FŐ

KORCSOlYAKÖlCSÖNzÉS: 600 FT/FŐ

Idén a középiskolás csoportok is 
ingyen használhatják a jégpályát 
hétköznapokon 8 és 14 óra 
között 

Edvin Marton a megnyitón

SZABADIDŐ
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Csepeli Piac ünnepi nyitvatartása
december 23-a, szombat: 6.00–16.00 óra
december 24-e, vasárnap: 7.00–13.00 óra
december 25-e, hétfő: zárva
december 26-a, kedd: zárva
december 30-a, szombat: 6.00–16.00 óra
december 31-e, vasárnap. 7.00–13.00 óra
január 1-je, hétfő: zárva
január 2-a, kedd: 7.00–15.00 óra
A többi napokon a piac nyitvatartása változatlan

A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 
évi végi munkarendje
december 24-e, vasárnap: munkaszüneti nap 
december 25-e, hétfő: ünnepnap 
december 26-a, kedd: ünnepnap 
december 27-e, szerda: munkanap 
december 28-a, csütörtök: munkanap 

december 29-e, péntek: munkanap
december 30-a, szombat: munkaszüneti nap                 
december 31-e, vasárnap: munkaszüneti nap   
2018. január 1-je, hétfő: munkaszüneti nap

Ügyeletek: felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet: 1212 Buda-
pest, Görgey Artúr tér 8., tel.: 427-5120 • Kijáró gyermekorvo-
si ügyelet (éjszakai, hétvégi, ünnepnapi): 783-1037 • Fogor-
vosi ügyelet (éjszakai, hétvégi, ünnepnapi): 1088 Budapest, 
Szentkirályi u. 40., tel.: 317-6600.  
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgálatok, 
valamint a szakorvosi rendelő szakrendelési munkanapokon a 
megszokott rendelési időben fogadják a betegeket, azonban az 
év végi szabadságolások és az ebből adódó esetleges műszak-
cserék miatt javasoljuk a betegeknek, hogy a rendelések felke-
resése előtt telefonon is szíveskedjenek tájékozódni. 
A szakorvosi rendelő központi száma: 427-5100
Betegirányító: 427-5307

Tisztelt csepeli polgárok!

Tájékoztatom önöket, hogy a polgármes-
teri hivatalban az ügyfélfogadás 2017. 

december 21-e, csütörtök és 2018. január 
2-a, kedd között szünetel. Az anyakönyvi 
hivatal december 22-én, 27-én és 29-én 8 
és 12 óra között ügyeletet tart, halasztha-

tatlan esetben a főbejáraton át (Szent Imre 
tér 10.) kereshető fel.

Dr. Szeles Gábor jegyző
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Békés, boldog
karácsonyi ünnepeket

és eredményekben gazdag
új évet kívánunk

minden Csepelinek!
Párbeszéd

csepeli szervezete

www.parbeszed.net       www.parbeszedmagyarorszagert.hu
facebook.com/parbeszedmagyarorszagert
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EGYHÁZI ÉLET

Beteljesedett! 
Velünk az Isten!
Alig pár napja, az adventi idő első va-
sárnapján kettős emlékezésünk volt. 
Emlékeztünk a „forrásra”, amikor a 
felállított betlehemi jászolnál meg-
gyújtottuk az adventi koszorú első 
gyertyáját. Rövid idővel előtte pedig 
az Ady Endre úton megáldottuk a fel-
állított keresztet, ami a korábban is állt 
ezen úton, csak pár méterrel arrébb, 
ahogyan ezt egy kedves csepeli, régi 
képeslapjával is igazolta.

Jászol és kereszt – a kettő szorosan 
összetartozik és mindkettőnek egy az 
ereje.

Miért is lépett Jézus e világba? Hogy 
Isten szeretetét közel hozza az embe-
rekhez és a bűnben Istentől elforduló 
embert újra az atyai ház szeretetére el-
vezesse és e szeretetre méltóvá tegye. 
Ez isteni szeretetnek lett közvetítője 
Jézus édesanyja, Szűz Mária és az ő 
jegyese, Szent József.  Ők félre tudták 
tenni emberi akaratukat, vágyukat és 
mindenek elé oda tudták tenni és el 
tudták fogadni Isten akaratát, aki az 
emberiség üdvözítésében nekik ilyen 
szerepet szánt, hogy édesanyja és ne-
velőatyja legyen az Istengyermeknek. 

A forrástól, Betlehemtől, Jézus útja 
igen sokirányú volt. Tanított, gyógyí-
tott, csodákat tett, hogy mindezen cse-
lekedetei az emberiséget Isten szerete-
tére vezessék el.

S a legnagyobb és legteljesebb szerete-
te keresztáldozata volt, amikor az Atya 
iránti szeretetből és engedelmesség-
ből, de az emberiség üdvözítéséért a 
kereszten odaadta önmagát. Ezen nagy 
és egyedülálló szeretetnek jele mindig 
és mindenhol Urunk Jézus keresztje. E 
szeretetre emlékeztet és nekünk is éle-
tünkben újra erőt ad, adhat a kereszt.

Segítsen minket is a forrástól a betelje-
sedésig a szeretetpélda, Jézus Krisztus.
● Kertész Péter plébános 

Csepel-Belváros 

Csepel kulturális küldöttjeként Kárpát-
aljára utazott a Zorall rockegyüttes, ahol 
három koncertet adtak. Lévai Hangyássy 
„Hangya” László, az együttes tagja ér-
deklődésünkre elmondta, hogy a csepeli 
önkormányzat jóvoltából futballmezeket 
is vittek Beregszászra, Makkosjánosiba és 
Vereckére az ottani, focizó gyerekeknek. 
Beregszászon felmérték, hogy az iskolai 
tornatermek milyen felszerelésekben szen-
vednek hiányt, és egy későbbi útjuk során 

ezeket a kéréseket is teljesíteni szeretnék 
önkormányzati segítséggel. A mostani 
úton magánszemélyek adományait is Kár-
pátaljára szállították: könyveket, lexiko-
nokat adtak át a helyi könyvtáraknak.

A Zorall 2002-ben alakult rockzenekar, 
amely régi magyar slágerek és rockklasz-
szikusok összegyúrásával, valamit popslá-
gerek rockosításával készít új számokat. 
● Cs. A

Kárpátalján járt a Zorall

„Angyalok, pásztorok, akik itt vagyunk…”
Borlói Ildikó, a Fasang iskola hegedűtanára jótékonysági koncertet szervezett a Béke 
téri Kisboldogasszony-templomba. A december 3-ai eseményen befolyt összeggel 
a templom orgonájának a felújításához járulnak hozzá. A szervező felkérésére az 
eseményen a Csepeli Hagyomány Óvóhely gyermek és felnőtt tagjai szerepeltek: 
bodroghalmi adventi szokásokat, majd – Tar Mihály művelődésszervező gyűjtése 
nyomán – csepeli betlehemes játékot mutattak be.
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Vajon ki lehet a legismertebb ember a Kos-
suth Lajos utca 112. és 140. számú házak 
között, a Szent István út 1. szám alatt és 
a Béke téren? Az itt lakók azonnal rávág-
ják: Monoki Béla, a postás. És nemcsak 
ismert, hanem népszerű is. Maguk a lakók 
jelölték őt a Postás Példakép Díjra, ame-
lyet a Magyar Posta idén első alkalommal 
hirdetett meg. Különféle fórumokon özön-
löttek rá a szavazatok: Budapesten ő kapta 
a legtöbb jelölést, országos viszonylatban 
pedig a legjobb hat közé került. Kevésen 
múlott, hogy végül nem ő lett az első, de 
Csepel igazán büszke lehet rá. „Nemcsak 
kiváló helyismerettel rendelkező, felkészült 
és segítőkész szakember, hanem mindig 
mindenkihez van egy jó szava is. Számára a 
postásmunka komoly hivatás, amelyet nap 
mint nap örömmel végez. Szerinte nincs 
megoldhatatlan probléma – még egy nem 
működő csengő sem foghat ki rajta” – jelle-
mezte a Magyar Posta munkatársát

Nehéz a postástáska
„Lehet, hogy rossz a csengő, de akkor ko-
pogok. Valahogy mindig eljutok oda, ahová 
a küldeményt kell kézbesítenem. A környé-
ken jól ismernek, és én is ismerem az itt 
élők szokásait. Már a kutyák sem bánta-
nak. Régebben még volt rá eset, hogy egy 
eb megkapta az ujjamat, de ma már nekik 
sem vagyok idegen, és szeretnek” – mond-
ja a 37 éves Monoki Béla, aki kerékpár-
ral járja végig a körzetét reggel hét órától 
délután fél négyig, de nemritkán tovább is. 
Vállára akasztva féloldalt lóg a jellegzetes 
bőr postástáska, amely üresen hét, megpa-
kolva tizenhét kilót nyom. Erővel jól bír-
ja a strapát, mert szabadidejében sportol: 
a Duna partján szokott kocogni, két éve a 
Budapest Maraton távját is lefutotta. Ezen-
kívül az országos bajnokság negyedik osz-
tályában szereplő 1FC Skorpió labdarú-
gója; középhátvédként játszik a csapatban 
hetente egyszer. 

Kedves ismerősök
„Tizenhat éve vagyok postás. Nem bántam 
meg, hogy ezt a pályát választottam, mert 
szeretem a munkám. Csepelen lakom, ala-
posan ismerem a körzetemet. Jó érzés kint 
lenni a szabadban, a friss levegőn. Ked-
vesek velem az emberek, szívesen váltok 
velük pár szót. Ők is igénylik az odafigye-
lést, érdeklődést, hogy megkérdezzék tőlük, 
hogy vannak. Néha már-már családtagnak 
számítok. A nemrég elhunyt Tóth II. József 
labdarúgóval is annyira összebarátkoztam, 
hogy egy idő után tegeződtünk. Beszélget-
tünk mindenféléről, természetesen a fociról 
is” – meséli. 

Közben, ahogyan Monoki Béla házról 
házra jár, megállítják, odaköszönnek neki 
a lakók. Kitámasztja a kerékpárját, szóba 
elegyedik, iratokat keresgél a méretes tás-
kájában. „Az időjárás szokta megnehezíte-
ni a munkát. Nyáron a fullasztó meleg, télen  
a dermesztő hideg. A legrosszabb, ha esik 

az eső vagy fúj a szél. S hogy mi változott 
az elmúlt időszakban? Talán manapság 
több az ajánlott levél. A tízemeletes há-
zakban lifttel közlekedem, de ha elromlik, 
gyalog megyek fel. Év végén a nyugdíja-
soknak járó Erzsébet-utalványt és a nyug-
díjprémiumot is a postások vitték, viszik ki: 
nagy örömmel fogadják az idősek” – ad 
némi betekintést munkájába a csepeli pos-
tás, aki három gyermek büszke édesapja.  
A családja vele együtt örül, hogy nemcsak 
a kollégák gratuláltak neki a vállalatánál 
elért sikeréhez, hanem jószerivel az összes 
környékbeli lakó is. ● Cs. A

AKTUÁLIS

Budapest 
legkedveltebb 
postása csepeli

Pintér Imre nyugdíjas: „A Kossuth 
Lajos utca 122. szám alatt lakom. Bé-
lát már régóta ismerem, igazán ren-
des, szolgálatkész. Amikor sétáltatom 
a kutyámat, sokszor látom, ahogyan 
kerékpárjával siet egyik háztömbtől 
a másikig. De mindig van ideje, hogy 
szót váltsunk, ha észreveszem az ut-
cán. Nagyon megérdemelte a postás- 
díjat! Büszkék vagyunk, hogy ilyen 
kézbesítőnk van.”

A POSTÁS KARÁCSONYA

„A karácsonyt a családommal töltöm.  
A fát 23-án délután díszítjük együtt a 
gyermekeinkkel: Hannával, Andrissal és 
Violával. Másnap reggel érkezik hozzánk 
a Jézuska. Délben édesanyámnál ebéde-
lünk, ott töltjük a délutánt, este a párom 
szüleihez megyünk vacsorára. Karácsony 
első napján még egy 
rokonlátogatás vár 
ránk, de 26-án pi-
henünk, igyekszünk 
kicsit megállni ebben 
a rohanó világban.”
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Október végén Élettánc néven 
kreatív, inspiráló, személyi-
ségfejlesztő mozgásforma in-
dult a Szabó Magda Közösségi 
Térben. A foglalkozás lénye-
géről, az ebben rejlő lehető-
ségekről Antal Teréziával, az 
Élettánc program vezetőjével 
beszélgettünk.

„Az Élettánc egy kreatív, külön-
leges foglakozás, nem szükséges 
hozzá tánctudás, nincsenek be-
tanult lépések, szelíd irányítással 
mindenki saját örömére, szaba-
don, absztrakt módon mozog-

hat” – mondja Antal Terézia, a 
program vezetője. Majd kieme-
li: sokféle mozgásformát kipró-
bált élete során, de mindig a 
szabad, improvizatív táncot sze-
rette, az Élettáncban pedig ép-
pen erre talált rá a Lemanguria 
Mozgásművészeti Tanodában. 
Ebben a mozgásformában min-
den benne van. A mozdulato-
kon keresztül rengeteg élmény, 
testemlék, blokk szabadul fel, 
oldódik, tulajdonképpen ez egy 
önismereti út. Az Élettánc 12 
képességre összpontosít, így 
például a figyelemre, az áram-

lásra, a kapcsolódásra, melyek-
re a résztvevők a táncon keresz-
tül próbálnak ráhangolódni. 

„Az óra bemelegítéssel kezdő-
dik, minden testrészt átmozga-
tunk, a gyakorlatokat csukott 
szemmel végezzük. Mindez segít 
abban, hogy a belső világunkra 
koncentráljunk” – magyarázza 
Antal Terézia. A foglalkozások 
kimondatlanul is olyan komoly 
témák köré összpontosulnak, 
mint például az optimizmus, 
vagy a társas kapcsolatok fon-
tossága. Bemelegítés után finom 
irányítással különböző feladato-
kat kapnak a résztvevők. Az op-
timizmus témájánál jó és rossz 
tulajdonságaikat táncolhatták 
el, vagy éppen csak karjukon 
keresztül érintkezhettek mozgás 
közben. A tánc mindig a hangu-
latnak megfelelő zenei aláfes-
tést kap. Nullától 99 éves korig 
bárki csatlakozhat a foglalkozá-
sokhoz. Férfiaknak is ajánlott, 
hisz ők sokkal inkább hajla-
mosak elnyomni érzelmeiket, 
megérzéseiket, mindig a racio-
nális énjüket helyezik előtérbe.  

Pózna Miklósné Joli első alka-
lommal vett részt a foglalkozá-
son. „Megragadott ez a mozgás-
forma, nagyon tetszett, továbbra 
is szeretnék járni. Az oktató is 
nagyon közvetlen és szimpatikus. 
A tánc megnyitja, közel hozza az 
embereket egymáshoz.”

„Az Élettánc segítségével sok-
kal tudatosabban élhetők a 
hétköznapok, könnyebb elen-
gedni a rossz beidegződéseket, 
sémákat, a mozgás felszaba-
dítja testet és a lelket, kreatív 
energiával tölt fel” – fogalmaz 
Antal Terézia. Ugyanakkor a 
tánc révén megtapasztalható, 
hogyan vehet új irányt az éle-
tünk, miként léphetünk előre 
és hozhatunk döntéseket.

A foglalkozás minden kedden 
9 és 10.30 között várja az ér-
deklődőket a Szabó Magda 
Közösségi Térben. A program 
jelenleg a nyugdíjasoknak szól, 
de minden korosztályt szívesen 
látnak, igény szerint újabb cso-
portok indulnak. 
● Potondi Eszter

AKTUÁLIS

Az Egressy Béni Református 
Művészeti Középiskola fel-
vételt hirdet a 2018/2019-es 
tanévre zeneművészeti, szín-
művészeti, táncművészeti és 
hangszerkészítő szakokra.
Jelentkezz hozzánk!

A felvételi követelményekről 
és időpontokról érdeklődni 
lehet a www.egressybeni.hu 
weboldalon vagy a 06/70-
510-4149 telefonszámon.
Cím: 1211 Budapest, II. Rá-
kóczi Ferenc út 121–123.

Élettánc – felfedezőút az érzelmek világába

Felvétel az Egressybe
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• A középkorban a karácsony-
nyal kezdődött az esztendő.

• A karácsonyfa-állítás pro-
testáns, német eredetű szokás. 
A legenda szerint 1536-ban, 
Luther Márton volt az első, 
aki karácsonyfát állított gyer-
mekének.

• Itthon Brunszvik Teréz mar-
tonvásári grófnő szalonjában 
díszítették fel az első kará-
csonyfát 1824-ben.

• Mi, magyarok, évente össze-
sen majdnem kétmillió kará-
csonyfát állítunk, ebbe bele-
taroznak a közintézmények, a 
közterek fenyői is.

• A karácsonyfadísz koráb-
ban alma, dió, házilag készí-
tett sütemények, mézeskalács 
volt. 1880-as években jelent 
meg az üvegdísz.

• Edward Johnson 1882-ben 
találta fel az elektromos ka-
rácsonyfaizzót.

• Az első karácsonyi üdvöz-
lőlapokat 1843-ban, London-
ban kezdték árusítani. 

• Az ajándékozás a kará-
csonyfa-állítás szokásánál is 
újabb keletű. Régen elsősorban 
a betlehemezők, a kántálók, a 
köszöntők kaptak ajándékot – 
főként ételt vagy kevés pénzt. 

• Assisi Szent Ferenc ideje előtt 
nem énekeltek karácsonyi dalo-
kat a templomokban. Az ottho-
ni karácsonyi dalok éneklése 
és hallgatása, pedig egy régi 
angol hagyományból ered. A 
tradíció szerint énekkel kíván-
tak minden jót a szomszédjaik-
nak a britek. Ennek magyar 
megfelelője a betlehemezés.

• Az adventi koszorú ké-
szítése német eredetű szokás. 
Ausztriában a két világháború 
között kezdett elterjedni, kis 
késéssel hozzánk is eljutott.

• A néphit szerint, ha kará-
csonykor bab, borsó, tök, mákos 
tészta, hal kerül az asztalra, a kö-
vetkező évben sok pénzük lesz.

• A szaloncukor ősét (a fon-
dant-cukrot) a franciák a XIV. 
században kezdték el készíteni, 
tőlük német cukrászmesterek 
közvetítésével, a XIX. század 

első harmadában érkezett Ma-
gyarországra, és vált népszerű 
karácsonyi édességgé.

• A XIX. század végén nemcsak 
készletről árusították a szalon-
cukrot, a vásárlók meg is ren-
delhették azt. Ilyenkor a vevő 

határozhatta meg, hogy milyen 
ízű szaloncukrot kíván, milyen 
színű és minőségű csomagoló-
papírban kéri az édességet.

• Kugler Géza az 1891-ben 
megjelent könyvében már 17- 
féle szaloncukorreceptet írt le.

KARÁCSONY

Érdekességek 
a karácsonyról

Betlehemes 
játékszemle
Igazi adventi hangulatot vará-
zsoltak a gyerekek december 
9-én a Radnóti Miklós Műve-
lődési Házba, ahol immár ha-
todik alkalommal rendezték 
meg a betlehemes játékszem-
lét. Idén négy óvodáscsoport 
(Csodakút Bázisóvoda Maci és 
Méhecske csoportjai, Füstifecs-
kék Tagóvoda és a Hétszínvirág 
Tagóvoda), egy iskolás osztály 
(Katona József Általános Isko-

la negyedikesei) és a Kis Cse-
pel néptánccsoport nevezett be 
a szemlére. Bár a téma adott, 
mindenki más szöveggel, más 
feldolgozásban vitte színpadra 
a betlehemi játékot. Készültek 
díszlettel, jelmezekkel, vagy di-
gitális kivetítővel varázsolták a 
nézők elé a betlehemi környeze-
tet. Nagy munka ez a felkészítő 
pedagógusok, a segítő szülők, a 
gyerekek részéről is, de nagy-
szerű előadások születtek. 

A darabokat külön-külön érté-
kelte a szakmai zsűri, majd a 

szemle végén minden csoport 
közös élményajándékban ré-

szesült, melyet a jövő félévben 
vehetnek igénybe. 
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ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ 
Ismét elmúlt egy év, mely sok munkával telt 
mindannyiunk számára. Azt kívánom, hogy 
merítsünk erőt a sikerekből, valamint ta-
nuljunk a hibákból és kudarcokból. Csepel 
és Soroksár választott országgyűlési kép-
viselőjeként továbbra is számíthat a  mun-
kámra, egyben én is számítok a tanácsára, 
tapasztalataira.

Ezúton is nagyon szép karácsonyi ünne-
peket, eredményekben gazdag, boldog új 
évet kívánok!

Dr. Szabó Szabolcs
országgyűlési képviselő

peket, eredményekben gazdag, boldog új 

Dr. Szabó Szabolcs

A Csepeli Babaklubban a hároméves 
korig várják a kicsiket az anyukákkal 
együtt. Elsősorban a közösségépítés és a 
babák fejlesztése a cél. A babaklub foglal-
kozásán jártunk.  

„Amikor például bölcsődébe vagy óvo-
dába kell majd menni anya nélkül, sok-
kal könnyebb dolguk lesz az ide járóknak, 
mert látják, hogy van élet az otthonon kí-
vül. Megfordult már nálunk olyan anyuka, 
aki szülés utáni depresszióval küzdött. Az 
első foglalkozást szinte végigsírta, aztán 
mosolyogva távozott. Gyakran előfordul, 
hogy barátságok születnek itt” – mondta 
el lapunknak a foglalkozást vezető Győr-
fi Krisztina. Az édesanya négy gyerme-
ke jól ismeri ezt a közösséget, mivel ők 
is a húszéves múltra visszatekintő Cse-
peli Babaklubba jártak, amely korábban 
a Zöldalma Egyesület égisze alatt mű-
ködött. Kriszta tavaly novembertől saját 
vállalkozása mellett vezeti a klubot, hogy 
ne szűnjön meg. 

A további folytatáshoz segítséget kért 
Borbély Lénárd polgármestertől, aki szív-

ügyén viseli a gyerekek jövőjét, s a csepeli 
városvezetés programjai is ezt szorgal-
mazzák. Az önkormányzat szívesen fel-
karolta a lelkes anyuka kezdeményezését 
– mondta Nagyné Kovács Tímea, a Humán 
Szolgáltatások Igazgatósága intézményve-
zetője. 

Finc Edina kisfiával, a nyolc hónapos 
Milánnal először járt itt. „Két nagyobb 
testvérével is jártunk ide, én kedvelem 

az ilyen közösségi együttléteket, ahol az 
anyai közelség, a társas kapcsolatok ki-
alakulnak. Terveim szerint minden héten 
jövünk, elég közel lakunk” – tette hozzá 
az anyuka. 

A foglalkozásokat ezúttal is heti rend-
szerességgel tartják, péntekenként 9 és 
11 óra között várják az anyákat és a ba-
bákat a Rákóczi Kertbe. További infor-
máció: facebook.com/csepelibabaklub

Babaklub: 
az együttlét 
öröme

Minden olvasónknak 
békés, boldog ünnepeket 
és sikeres új esztendőt 
kívánunk! 

A Csepeli Hírmondó 
szerkesztősége
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Ötödik alkalommal rendezték meg 
a Baracsi Imre Nemzetközi Birkózó 
Emlékversenyt az ÁMK felújított tor-
nacsarnokában december 2-án. Né-
meth Szilárd, a Magyar Birkózó Szö-
vetség elnöke bevezetőjében Baracsi 
Imre érdemeit méltatta, egyben kö-
szöntötte a küzdelmeket megtekin-
tő Baracsi Imre feleségét és lányát. 
A versenyen szurkolt Borbély Lénárd 
polgármester is. 

Egy példakép nyomában
Németh Szilárd elmondta, hogy egy igazi 
Kárpát-medencei versenyre gyűltek össze a 
fiatal birkózók az immár hagyománnyá vált 
és Baracsi Imrének emléket állító viadalon. 
Baracsi Imre versenyzőként, majd mester-
edzőként hosszú éveket töltött el a Csepel 
színeiben, és nagyszerű eredményeket ért 
el. Példaképpé vált, aki a gyerekeknek hitet 
adott, hogy nagy bajnokokká válhassanak. 
Szaktudása, akaratereje, pedagógiai mód-
szerei alkalmassá tették, hogy felnézzenek 
rá. Az első emlékversenyt 2013-ban ren-
dezték meg, s akkor az volt a legnagyobb 
kihívás, hogy a birkózás megmarad-e olim-
piai sportágnak. A mai sportolók és veze-
tők felelőssége, hogy kiálljanak a birkózás 
megmaradása mellett. Annak idején aláírá-
sokat gyűjtöttek a sportágért, most pedig a 
jó mérkőzések és a sportszerűség jegyében 
vívott vesenyekkel teszik ugyanezt.  

A jövő bajnokai
A mostani versenyen negyven birkózó ki-
lenc súlycsoportban, szabadfogásban mér-
te össze erejét. A csepeli fiatalok kedvező 
előjelekkel vágtak neki a mérkőzéseknek, 
hiszen novemberben megnyerték az után-
pótláskorúak hazai csapatbajnokságát. A 
csepeliek csapatában szép számmal akad-
nak reményteljes fiatalok. Budai Kovács 
Marcell tavaly az Európa-bajnokságon, 
majd a világbajnokságon is harmadik he-
lyezést ért el a kadetek között. Rizmajer 
Márton serdülőként lett magyar bajnok 
kötött- és szabadfogásban. Veszeli Dániel 
szintén válogatott versenyző a kadetek kö-
zött. A csepeliek nem a legjobb összeállí-
tásban léptek szőnyegre, de így is maga-
biztosan győztek.

Bánkuti Zsolt vezetőedző úgy nyilat-
kozott, hogy a csepeli birkózók számára 

komoly megmérettetés volt a verseny, de 
szépen helytálltak. A cél most az, hogy 
a csapat együtt maradjon, és erős felnőtt 
együttessé váljon.

Kitűnő tanuló 
és világbajnoki bronzérmes
A 16 éves Budai Kovács Marcell eredetileg 
úszott, aztán focizott, végül birkózó lett. A 
Csepel Birkózó Club színeiben öt éve űzi 
a sportágat, és máris kiváló eredménye-
ket ért el. Tavaly Stockholmban az Euró-
pa-bajnokságon, élete első világversenyén 
harmadik lett, majd Tbilisziben a világ-
bajnokságon szintén bronzérmet szerzett a 
kadet korosztályúak között. Idén az 54 ki-
logrammos súlycsoportban magyar bajnok 
lett szabadfogásban és harmadik helye-
zett kötöttfogásban. A szigetszentmiklósi  
Batthyány Kázmér Gimnázium kilencedi-
kes diákja ráadásul kitűnő tanuló. 

„Nagyapám vitt el a csepeli birkózóterem-
be, és egyből megszerettem a sportágat. 
Ő korábban maga is űzte ezt a sportot, 
korosztályos bajnok volt. A birkózáshoz jó 
adottságaim vannak: fontos a fizikai erő és 
az ügyesség, keményen kell harcolni, fejben 
mindig tudni kell, mit csinálok. Jól kell meg-
választani a taktikát és hinnem kell magam-
ban. Hamar megéreztem, hogy itt a helyem, 
ebben a családias hangulatú csapatban. 

Gyorsan megtanultam a különféle fogáso-
kat, élveztem a fárasztó edzéseseket. Tavaly 
indultam el az első nemzetközi versenyen, s 
egyből harmadik lettem az Európa-bajnok-
ságon. A 46 kilogrammos súlycsoportban 
szerepeltem, a verseny előtt nyolc kilót kel-
lett fogyasztanom rövid idő alatt. Az ellen-
feleim jobbára idősebbek voltak nálam egy 
évvel, de a sorsolásra nem panaszkodom. 
Három meccset megnyertem, végül egy ör-
mény sráctól kaptam ki. Aztán jött a világ-
bajnokság Tbilisziben, ahol egy indiai fiú 
győzött le, de közben megvertem az Európa-
bajnokságon ezüstérmes bolgár versenyzőt. 
Idén két súlycsoporttal feljebb, az 54 kilo-
grammosok között indultam el a hazai baj-
nokságon. Bár jól szerepeltem, érzem, hogy 
még erősödnöm kell ebben a kategóriában. 
A célom az, hogy kijussak Buenos Airesbe, 
az ifjúsági olimpiára. Előtte Kijevben ren-
dezik meg az Európa-bajnokságot, ahol 
kvótát szerezhetek. Mindenképpen éremre 
hajtok.” ● Cs. A.

Győzelem a Baracsi emlékversenyen

VÉGEREDMÉNY

A serdülő és kadet korosztályú ver-
senyzők összecsapásán a Csepel BC 
sportolói lettek a legjobbak, megelőzve  
a székelyudvarhelyi és a felvidéki (du-
naszerdahelyi) csapatokat.

fotó: Somfai Sándor



25csepeli hírmondó SPORT

Bronz-
érem 
a Kárpát 
Kupán
Idén Székelyudvarhely látta 
vendégül a 8. Extractum Phar-
ma Kárpát Kupa Nemzetközi 
Ifjúsági Férfi Labdarúgótorna 
résztvevőit. A városi sportcsar-
nokban rendezett eseményen 
Csepel csapata bronzérmes lett. 
Jenei János, a Gróf Széche-
nyi István Általános és Két 
Tannyelvű Általános Iskola 
testnevelője, a kerületi munka-
közösség vezetője lapunknak 
elmondta: idén a Jedlik Ányos 
Gimnázium tíz diákja képvi-
selte a kerületet a hazai és a 

határon túl élő magyar csapa-
tok tornáján. „Idén fiatal csa-
pattal álltunk ki, mert a tavalyi 
győztes csapat már kiöregedett.  
A versenyre a 2000. január 1-je 
után született fiúk nevezhettek 
be. A csepeli csapatot a 2002-
es korosztályból állítottuk ki, 
közülük sokan a Széchenyi isko-
la sportosztályába jártak.” 

A csepeliek a selejtezőben Ma-
gyarkanizsa ellen 3-2-re győz-
tek, Sepsiszentgyörgytől 4-3-as 
vereséget szenvedtek és 1-1-es 
döntetlent játszottak Kiskunha-
lassal. A jobb gólkülönbségnek 
köszönhetően Karcaggal játsz-
hatták a bronzmeccset, amelyet 
2-0-ra legyőztek. 

Jenei János kiemelte, Cse-
pel már harmadszor vesz részt 
ezen a tornán, és mindegyik 
alkalommal dobogón végeztek: 
2015-ben másodikak, 2016-ban 

pedig elsők lettek. Ez olyan 
teljesítmény, amellyel a nyolc 
résztvevő közül egyedül a  
csepeliek büszkélkedhetnek. A 
csepeliek kapusa, Szűcs Krisz-
tián különdíjban részesült. 

A tornát a házigazda Székely-
udvarhely csapata nyerte, Sep-

siszentgyörgy és Csepel előtt. 
A csapatot Sós Csaba és Sze-
berényi Tamás, a Jedlik két 
testnevelő tanára készítette fel. 
Az önkormányzat támogatta a 
tornán való részvételt: a csapat 
rendelkezésére bocsátott egy 
autóbuszt és két sofőrt.  
● Lass Gábor

A Csodakút Óvoda 
nyerte a Mikulás Kupát
Tizedik alkalommal rendezték meg a Nagy Imre ÁMK torna-
csarnokában a csepeli óvodások játékos sportvetélkedőjét, a Mi-
kulás Kupát, ahol idén mintegy 240 óvodás versenyzett. A kupa 
ebben az évben kétszeres jubileumi évfordulóhoz érkezett: a ver-
seny már 25 éves hagyományra tekint vissza, a Nagy Imre ÁMK 
tornacsarnoka pedig 2007 óta házigazdája a vetélkedőnek. 

A Mikulás Kupát Borbély Lénárd polgármester nyitotta meg. 
Köszönetet mondott Jenei Jánosnak, a testnevelési munkaközös-
ség vezetőjének, aki már 19 éve szervezi a rendezvényt és koor-
dinálja a versenyt, valamint a Jedlik Ányos Gimnázium diákjai-

nak, akik a verseny lebonyolításában segítettek. Kitért arra, hogy 
TAO-forrásból sikerült felújítani a tornacsarnokot és az öltözőket, 
így még színvonalasabb körülmények között lehet megrendezni 
a vetélkedőt. A 22 óvoda hatfős csapatokban versenyzett. A játé-
kos feladatok a váltófutásra épültek, és mind az öt versenyszám 
a Mikuláshoz, illetve a karácsonyhoz kapcsolódott. A gyerekek 
nagyon élvezték a kétórás versenyt, végig lelkesen teljesítették  
a feladatokat, reménytelen helyzetben sem adták fel a küzdelmet. 
A díjkiosztásra megérkezett a Mikulás is. Minden óvodás győztes-
nek érezhette magát, mert a Mikulás minden résztvevőt megaján-
dékozott egy csomaggal. 

A Mikulás Kupát idén a Csodakút Óvoda 
nyerte, a tavalyi győztes Csalitos Óvoda 
és a Szivárvány Óvoda előtt. 
● Lass Gábor

fotó: Tóth Beáta
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A helyes megfejtést beküldők között egy-egy ajándékcsomagot sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2018. január 8. 

Sorsoltunk!  A november 30-ai skandináv rejtvény nyertese: Kósa Ilona 1212 Budapest, Sáfár Péter u. Nyereménye egy szakácskönyv. A gyerekrejtvény 
nyertese:  Hajnal István 1212 Budapest, Petőfi u. Nyereménye egy ifjúsági könyv. A nyereményeket 2018. január 2-tól vehetik át szerkesztőségünkben 
hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között (Csete Balázs u. 15.)   Gratulálunk!

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

Felelős kiadó: Csepeli Városkép Kft., info@csepelivaroskep.hu

Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 1215 Budapest, Csete Balázs utca 15. 
(Csepel Galéria), 1751 Pf. 28., tel.: 278-0711, info@csepelihirmondo.hu 

A másodközlés jogát a szerkesztőség fenntartja.

Máger Judit főszerkesztő. A lapot készítették: Antal Zsuzsa, Csarnai Attila, 
Csordás Andrea, Kis György, Kónya Gábor, Lass Gábor, Mezey László, Potondi 
Eszter, Zubor Mónika

Nyomtatja: Lapcom Zrt., 9021 Győr, Újlak u. 4/A
Felelős vezető: Szabady Balázs
Terjesztés: Magyar Posta Zrt.  Reklamáció: 278-0711

ISSN 2062-3585

Következő számunk 2018. január 11-én, csütörtökön jelenik meg.
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GYEREKSAROK

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

Vízszintes: 1. Az idézet eleje (zárt betűk: S; N; R; R) 9. Mondott valamit 
10. Húrok, a végeik nélkül! 11. London folyója 12. Üres tál! 13. Nem valódi 
14. Kacagás 17. „A vadász ül hosszú … lesben” 19. Kötőszó 20. Kettős betű 
21. Fejetlen basa! 22. Ország betűi keverve! 24. Kenhető anyag 26. Kevert gaz! 
27. Föld fele! 29. Az eleje nélkül kell ennetek! 31. Védi (ékezethibával) 
33. Csapolható szeszes ital 

Függőleges: 2. Szaloncukor is lehet 3. Kevert méz! 
4. Magas faoszlop 5.  Tele keverve! 6. Ver 7. Vadul tombolt 8. Véredény 
11. Az idézet vége (D; L; V; E) 12. Hiányos Tesco! 15. Majdnem vérmesen! 
16. Égtáj 18. Kicsi ház 22. Örökítő anyag 23. Balkáni nép 25. Össze-vissza írni! 
28. Férfinév (júl.14.) 30. Libát mesterségesen hizlal 32. Azonos betűk 34. Magam

Előző rejtvényünk megfejtése: 
A Királyerdei Művelődési Házban

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

2018. január 1-től új nyitvatartás! 
Hétfő, szerda: 12-19 óra; kedd, csütörtök, 
péntek: 10-17 óra; szombat: 9-14 óra
Ünnepi nyitvatartás: December 23-a: 
zárva; 27-e: 13-19 óra; 28-a: 10-19 óra; 29-e: 
13-19 óra; 31-én és 2018. január 1-én: zárva 

Minden kedves olvasónknak békés, 
boldog ünnepeket kívánunk!
Programok: 
December 29-e, 11 óra: Agytorna - Rejt-
vénykedvelők klubja (9-99 éves korig). Klub-
vezető: Fenyvesi Judit rejtvényfejtő

20 órás (5 délelőtt) számítógépes tan-
folyam idősebbek részére. A tanfolyam 
díja: 2400 Ft + könyvtári tagság (2200 Ft). 
70 év felett tagság ingyenes, csak a tanfo-
lyami díjat kell fizetni. A már feliratkozott 
olvasóinkat a tanfolyam indulása előtti hé-
ten visszahívjuk! A jelentkezés folyamatos. 
A következő tanfolyam január végén indul.

Új szolgáltatás! Ismét lehet mese-diafil-
meket ingyenesen kölcsönözni könyvtá-
runkban.  Több mint 130 új diafilmmel várjuk 
az érdeklődőket.

Minden hétfőn 16-tól 18 óráig színház-
jegyvásárlás. Novák Zoltánné Rózsa várja  
a színházrajongókat. novak.rozsa@gmail.com
tel:. 06-30/414-1684

Minden kedden 10 órától Kanasztacsata 
kártyaklub. 

Kedves pedagógusok! Várjuk az óvodás-
csoportokat könyvtárbemutató és könyvtár-
használati foglalkozásokra. Előzetes bejelent-
kezés szükséges: 2763-512 (Juhász Gáborné)

Használt könyvek 100 Ft / db áron lehet 
vásárolni. 

Ha ön még nem tagja könyvtárunk-
nak, ne késlekedjen! 16 év alatt és 70 év 
felett a beiratkozás ingyenes! Egyéb díjakról 
érdeklődjön honlapunkon (www.fszek.hu) 
vagy személyesen, illetve a 276-3512 telefon-
számon. Minden rendezvényünk ingyenes, 
szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

Kéthetente új könyvek! 60-féle folyóirat, 
internet, fénymásolás, nyomtatás! Minden 
rendezvényünk ingyenes – szeretettel vár-
juk az érdeklődőket!

* * *

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

Használt, jó állapotú folyóiratok és CD-leme-
zek kedvezményes áron megvásárolhatók! 

Társasjáték Klub: A hónap minden első 
szerdáján, 14 órától, a DélUtán Aalapítvány 
szervezésében Gubányi Gábor és játékos-
társai várják a játékos kedvűeket, korhatár 
nélkül! Legközelebb: december 6-án.

Könyvtárbemutató: Előzetes bejelent-
kezés alapján szeretettel várjuk az óvo-

dás- és iskoláscsoportokat. A programok 
ingyenesek, szeretettel várjuk a régi 
tagokat és az új érdeklődőket is! Könyv-
újdonságok: kéthetente várják a kedves 
olvasókat! 70 év felett és 16 év alatt in-
gyenes beiratkozási lehetőség! Inter-
nethasználat.

A könyvtár december 22-én, 10-től 
16 óráig tart nyitva. December 25-től 
2018. január 2-ig a könyvtár zárva tart. 
Nyitás: 2018.január 3. 
Minden kedves Olvasónak békés ka-
rácsonyi ünnepeket és boldog új évet 
kívánunk!
További hírek, információk: 
http://www.fszek.hu/konyvtaraink/
venusz_u_2_
Facebook: FSZEK Csillagtelepi Könyvtár

* * *

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

Kéthetente új könyvek, friss folyóiratok 
folyamatosan érkeznek. A könyvtár állo-
mányából kivont könyvek és folyóiratok 
100 forintért megvásárolhatók. 

A könyvtár december 23-tól 26-ig, és 
december 30-tól 2018. január 2-ig zárva 
tart. A két ünnep között, december 27-én, 
28-án és 29-én a hagyományos nyitva tartás 
szerint várjuk a kedves olvasókat. Január 
3-tól szintén a megszokott rend szerint tart 
nyitva a könyvtár.

Foglalkozásaink januárban folytatódnak. 

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

* * *

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

Csepel Színház
2018. január 13-a, 19.00 óra: ÚJÉVI 
OPERETT - Johann Strauss: A CIGÁNYBÁRÓ 
– operett 2 felvonásban Jókai Mór regénye 
alapján. A Dáma Díva és a Magyar Zenész 
Színház közös produkciója.

Program
2018. február 24-e, 18 óra: Zámbó 
Jimmy EMLÉKKONCERT. Fellépnek a hazai 
könnyűzenei élet híres előadói.

Könyvtár: Nyitvatartás: kedd: 8–14, 
csütörtök: 13–19 óra

Olvasó és Kiránduló Nagyik Klubja: 
2018. január 2-a,11 óra

Csepeli Kertbarát Kör előadása: 
december 28-a, 16.30 

Galéria 21: 
Meghosszabbítva! 2018. január 2-ig 
Csillag Lőzsú festő, meseíró tárlatát tekint-
hetik meg.  

Oktatás: 
OKJ-s dajka, gyógypedagógiai segítő, 

pedagógiai és családsegítő szakképzések. 
ANGOL, NÉMET  nyelvtanfolyamok. (A 
meglévő csoportokhoz csatlakozási lehe-
tőség van!)

Klubok, szakkörök
Csepel Táncegyüttes, Csemeték Óvodás 
Néptánc Csoport, Csepeli Öregtáncosok 
Együttese (CSÖTE), Stemmer Ferenc Fotó-
klub, Csepeli Képzőművész Kör, Klasszikus 
Balett Iskola, Komplex Tánciskola, Alakfor-
máló Tornaklub, Zumba-fitnesz, Hastánc-
klub, Hatha Yoga, Nyugdíjas Nosztalgia-
klub, Nyugdíjas Szenior Táncklub, Bánóczi 
Cardio-Box, Otthon Theatrum Társulat

Szolgáltatás
JOGPONT + INGYENES JOGI TANÁCSADÁS 
– dr. Osztrovszky Zoltán – csütörtök: 16–18
Csepeli FOGYASZTÓVÉDELMI Egyesület – 
kedd, csütörtök: 16–18. 

ORSZÁGOS és BUDAPESTI SZÍNHÁZAK, 
koncertek, fesztiválok jegyirodája: hétfő-
csütörtök: 14–18, Béres Ria: 276-9523; 
06-20/476-3189

A MUNKÁSOTTHON bérlet- és jegypénztá-
ra: hétfő–péntek: 16–18, és az előadások 
előtt egy órával.

* * *

CSEPEL GALÉRIA
Csete Balázs u. 15., tel.: 278-0711

Január 11-e, 17 óra: Bényi Eszter és Ko-
vács Péter textilművészek kiállításának 
megnyitója.

PROGRAMOK, GALÉRIÁK

NEM CSAK

1000 Mbit/s INTERNET*

*Sávszélesség: 1000/200 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebesség: 300/50 Mbit/s. Megrendelésre 
vonatkozó igényét jelezze a 1272-es telefonszámon vagy ügyfél szolgálatainkon. A szolgáltatás igény-
bevételéhez előzetes technikai felmérés szükséges. A tájékoztatás nem teljes körű.

CSÚCSTECHNOLÓGIA, KEDVEZŐ ÁR-ÉRTÉK ARÁNY, teljes 
optikai szálas hálózat, kimagasló minőséget képviselő 
telekommunikációs szolgáltatások. 
A DIGI folyamatos hálózatfejlesztésének köszönhetően mindezek hamarosan 
elérhetőek lesznek a XXI. kerületben is. Már csak néhány hét és a DIGINet 
csomagokkal a helyi lakosok is igénybe vehetik az akár 1000 Mbit/s sebességű, 
megbízható internetszolgáltatást. A DIGITV televíziós csomag bőséges csa-
tornakínálattal, míg a DIGITel 200 vezetékes telefonszolgáltatás belföldi 
mobil irányba is nagyon kedvező percdíjakkal érkezik a helyi háztartásokba. 

Az internet és televízió előfi zetők a díjmentes DIGI Online szolgáltatással 
már 49 TV csatornát nézhetnek az országban bárhol, böngészőben, 

táblagépen és okostelefonon egyaránt.

Az alap televíziós csomagban elérhetőek lesznek a DIGI Sport 1 HD, 
DIGI Sport 2 HD és DIGI Sport 3 HD prémium sportcsatornák – amelyek 
a sport szerelmeseinek nyújtanak szórakozást –, valamint saját tema-
tikus csatornáink: a DIGI World, a DIGI Life és a DIGI Animal World.

1272 WWW.DIGI.HU/21KER

XXI. KERÜLET, BŐVÍTJÜK HÁLÓZATUNKAT!

HIRDETÉS/PROGRAM
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KÖZPONTI CÍMREGISZTER HIRDETMÉNYEI
Budapest XXI. ker. Merkúr utca 4., és Merkúr utca 6. társasház 
címképzést követően bejelentkezhető címei:
200562/0/A/1 1214 Budapest, Merkúr utca 4. fsz. 1. ajtó
200562/0/A/2 1214 Budapest, Merkúr utca 4. fsz. 2. ajtó
200562/0/A/3 1214 Budapest, Merkúr utca 4. fsz. 3. ajtó
200562/0/A/4 1214 Budapest, Merkúr utca 4. fsz. 4. ajtó
200562/0/A/5 1214 Budapest, Merkúr utca 4. 1. em. 5. ajtó
200562/0/A/6 1214 Budapest, Merkúr utca 4. 1. em. 6. ajtó
200562/0/A/7 1214 Budapest, Merkúr utca 4. 1. em. 7. ajtó
200562/0/A/8 1214 Budapest, Merkúr utca 4. 1. em. 8. ajtó
200562/0/A/9 1214 Budapest, Merkúr utca 4. 1. em. 9. ajtó
200562/0/A/10 1214 Budapest, Merkúr utca 4. 2. em. 10. ajtó
200562/0/A/11 1214 Budapest, Merkúr utca 4. 2. em. 11. ajtó
200562/0/A/12 1214 Budapest, Merkúr utca 4. 2. em. 12. ajtó
200562/0/A/13 1214 Budapest, Merkúr utca 4. 2. em. 13. ajtó
200562/0/A/14 1214 Budapest, Merkúr utca 4. 2. em. 14. ajtó
200562/0/A/15 1214 Budapest, Merkúr utca 4. 3. em. 15. ajtó
200562/0/A/16 1214 Budapest, Merkúr utca 4. 3. em. 16. ajtó
200562/0/A/17 1214 Budapest, Merkúr utca 4. 3. em. 17. ajtó
200562/0/A/18 1214 Budapest, Merkúr utca 4. 3. em. 18. ajtó
200562/0/A/19 1214 Budapest, Merkúr utca 6. fsz. 1. ajtó
200562/0/A/20 1214 Budapest, Merkúr utca 6. fsz. 2. ajtó
200562/0/A/21 1214 Budapest, Merkúr utca 6. fsz. 3. ajtó
200562/0/A/22 1214 Budapest, Merkúr utca 6. fsz. 1. ajtó
200562/0/A/23 1214 Budapest, Merkúr utca 6. 1. em. 5. ajtó
200562/0/A/24 1214 Budapest, Merkúr utca 6. 1. em. 6. ajtó
200562/0/A/25 1214 Budapest, Merkúr utca 6. 1. em. 7. ajtó
200562/0/A/26 1214 Budapest, Merkúr utca 6. 1. em. 8. ajtó
200562/0/A/27 1214 Budapest, Merkúr utca 6. 1. em. 9. ajtó
200562/0/A/28 1214 Budapest, Merkúr utca 6. 2. em. 10. ajtó
200562/0/A/29 1214 Budapest, Merkúr utca 6. 2. em. 11. ajtó
200562/0/A/30 1214 Budapest, Merkúr utca 6. 2. em. 12. ajtó
200562/0/A/31 1214 Budapest, Merkúr utca 6. 2. em. 13. ajtó
200562/0/A/32 1214 Budapest, Merkúr utca 6. 2. em. 14. ajtó
200562/0/A/33 1214 Budapest, Merkúr utca 6. 3. em. 15. ajtó
200562/0/A/34 1214 Budapest, Merkúr utca 6. 3. em. 16. ajtó
200562/0/A/35 1214 Budapest, Merkúr utca 6. 3. em. 17. ajtó
200562/0/A/36 1214 Budapest, Merkúr utca 6. 3. em. 18. ajtó

Budapest, 2017. február 24. 
Dr Szeles Gábor, jegyző

HIRDETÉS
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ADÁS-VÉTEL ________________________________________ 
KERESEK használt Zepter Bioptron Lámpát, Szín-
terápiát, Légterápiát és Ceragem ágyat készpén-
zért! Érdeklődni: 06-20-529-9861________________________________________ 
GÁBOR ESZMERALDA műgyűjtőnő legmagasabb 
áron készpénzért vásárol festményeket, bútoro-
kat, ezüsttárgyakat, evőeszközök készleteket, ara-
nyakat, szobrokat, borostyánokat, porcelánokat. 
Kiszállás díjtalan: 06/1/789-1693, 30/382-7020________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót ven-
nék készpénzért. T.: 06-30-951-5322 

ÁLLÁS________________________________________ 
KÁRPITOSMŰHELYÜNKBE gyakorlott kárpitost 
és varrónőt felveszünk. Kiemelt bérezés, rugalmas 
munkaidő, 20 éves tradíció. Tel.: 06-20-9435-434

EGÉSZSÉG________________________________________ 
GERINCBÁNTALMAKRA speciális tréningek, 
Mozgásterápia a szorongások csökkentésére/
elhagyásáért, Fitt-Dance fogyasztás/alakformá-
lás, Magánórák, Moderntánc, Klasszikus balett, 
Nyújtások, Hatha Yoga, Pilates, Salsa! Szeretettel 
várja a Vitart Stúdió! Bejelentkezés, és információ: 
06/70-318-3077 1212 Bp., Komáromi u. 55. email: 
linda@laskaitreningek.hu      web:laskaitreningek.hu
Facebook: Vitart Stúdió

TÁNC________________________________________ 
MODERNTÁNC és Klasszikus balett felnőtt 
csoport a Vitart Stúdióban minden csütör-
tökön 18:00 - 20:00 óráig szeretettel várja 
a táncolni vágyó felnőtteket! Előképzettség 
nem szükséges! Bejelentkezés, és információ: 
06/70-318-3077. 1212 Bp., Komáromi u. 55. e-mail: 
linda@laskaitreningek.hu web:laskaitreningek.hu
Facebook: Vitart Stúdió

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
MEGOLDÁS Délpesti Háztartási gép gyorsszerviz. 
Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, moso-
gatógép, mikró javítása esetén nincs kiszállási 
díj. Alkatrész csere esetén 1 év garancia! Üzle-
tünkben: mikró, porszívó, takarítógép, hajszá-
rító, kávéfőző, vasaló és más kisgépek javítása. 
Bp. XX. ker., Mártírok út 218. Nyitva: H-P.-ig 
8-17 óráig. Tel: 285-34-88, 06-30-950-1717 
www.megoldasszerviz.hu________________________________________ 
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, víz-csatornacsere 
lakásban és udvaron. Kerti csap csere, ásással is. 
Csőfagyasztás. T.: 06-70-544-4050________________________________________ 
ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 22 
éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók ja-
vítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, hő-
szigetelő üvegezését, szigetelését garanciával. 
Felmérés díjtalan! Horváth Ákos 06-70-550-0269________________________________________ 
VÍZSZIVÁRGÁS műszeres keresése javítása, 
kamerás csatorna vizsgálat. T.: 06-30-914-3588________________________________________ 
LAKÁSSZERVÍZ! Javítás, átalakítás, felújítás, 
szépítés, építés. Bárminemű problémája adódik, 
mi segítünk! Minden, ami lakás, ház, kert. Korrekt 
munka, kedvező áron! T.: 06-30-445-8646________________________________________ 
SZIGET zár szerviz! Minden típusú zár javítása, 
cseréje olcsón, szakszerűen, garanciával! 06-70-
701-7843, Javítás vagy csere esetén a kiszállás 
ingyenes! www.szigetzarszerviz.hu

APRÓHIRDETÉSEK   

A hirdetések tartalmáért 
felelősséget nem vállalunk!  

Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: 
hétfő, kedd, szerda 8-16 óráig. 

1215 Budapest., Csete Balázs u. 15., 
info@csepelihirmondo.hu
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Női szárítás
+ mosás            1500 Ft
Női vágás
+ mosás
+ szárítás         2200 Ft
Dauer
+ vágás
+ szárítás         3500 Ft

Férfi hajvágás
géppel                            1200Ft

Férfi divat
frizura ollóval            1500Ft

Gyermek hajvágás
(6 éves korig)             1000Ft

MINDENKINEK JÁR A Z ÁPOLTSÁG!

Kérünk minden leendő vendégünket, telefonon jelentkezzen be, hogy ne kelljen várakoznia.
Tel: 06-1-2766923  Cím: 1213 Szent László utca 115. Új Stylus Szalon
A 159-es busz végállomásánál, a Kék iskolánál lévő üzletközpontban Tesco, CBA, Patika, stb..mellett.

Üzletünkben
szakképzett pedikűrös

kéz, és lábápolást végez 
amely esztétikai és

gyógyászati célt is szolgál.

Pedikűr: 2000 Ft
Manikűr: 1200 Ft

BVHSZC Szamos M. Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

2 fő karbantartó munkatársat keres
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1212 Budapest, Petőfi tér 1.
A munkakörbe tartozó feladatok: 

iskolában adódó karbantartói feladatok ellátása.
Alkalmazás feltétel:  B kategóriás járművezetői engedély, 

erkölcsi bizonyítvány
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

villanyszerelői végzettség; víz-gáz-fűtés szerelői végzettség
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

Major Csaba gondnok ad, a 06-30-396-6225-ös telefonszámon.

A Csepeli Városgazda Zrt. Hulladékkezelési Osztálya 
felvételt hirdet 

HULLADÉKGYŰJTŐ, UTCASEPRŐ
munkakörbe

Feladat: Budapest XXI. kerület közigazgatási területén hulladék-
gyűjtő, utcaseprő munka végzése. Elvárások: felelősségvállalás, 
önálló munkavégzés, megbízhatóság, terhelhetőség; minőségi 

munkavégzés. Munkakezdés: azonnali munkakezdéssel. 

Felvételnél előnyt jelent: Csepel helyismerete; Határozott fellé-
pés; Józan életvitel. Amit kínálunk: hosszú távú, stabil munkahely; 
bejelentett 8 órás munkaviszony; jó munkahelyi légkör; jövedelem 

kiegészítő juttatás Cafeteria; munkavégzés a kerületen belül

Jelentkezés: Jelentkezés az alábbi e-mail címen 
Uicz.Annamaria@varosgazda.eu illetve a 06-70-777-1887-as 

telefonszámon lehet. 

Felvágott szaküzletünkbe (Vámház körúti Vásárcsarnok) 
ELADÓI MUNKAKÖR,

TOVÁBBÁ ÁRUFELTÖLTÉSHEZ 
kollégákat keresünk napi nyolc órás munkarendben!

Hosszútávra, azonnali kezdéssel. 
KIEMELT BÉREZÉSSEL + EGYÉB JUTATÁSOKKAL!

Jelentkezzen a REÁL csapatába!

Reál Hungária Élelmiszer Kft.
Csepelen található 

Prémium kategóriás üzlete 
munkatársakat keres az alábbi pozíCiókba:

Munkavégzés helye:  1211 budapest, ii. rákóczi Ferenc út 119.
Jelentkezését a hr@real.hu e-mail címre várjuk!

Amit kínÁLunk:
• Biztos vállalati háttér, betanítás
• Hosszú távú, stabil munkahely 
• Versenyképes jövedelem

Akiket keresünk:
 eladó/
         pénztáros 

Elérhetőség: 
Szőke Attila

06-20-943-8038
szoke@kabanos.hu

HIRDETÉS
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Saját 
oktatáSi 

platform

azonnali 
Sikerélmény 

irodai 
környezet

lelkeS 
egyetemiSta 

oktatók 

6-12 főS  
cSoportok 

Saját laptop  
mindenkinek

Ajándékozz tudást 
gyermekednek kArácsonyrA!
réSzletekért érdeklődj a honlapunkon.

Programozó kurzusok 
7-16 éveseknek február 5-től. 

Próbáld ki és kattanj rá te is!

nyílt nApok
jAnuártÓl

logiScool.com
 logiScool cSepel

1211 Budapest, Posztógyár utca 1. 
+36 70 362 6200 

hello.csepel@logiscool.com

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

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 8 és 20 óra között,
szombatonként csak a meghirdetett rendezvények ideje alatt

Januári programok:
Zenei-irodalmi programok
Január 20-a: Farsangi bál

Január 26-a: Csodálatos klasszikus zene 
Az előadások 16 órától kezdődnek.

Filmvetítések
Szerdánként 15 órától. 

A vetítésre kerülő filmek címei 
a Nyugdíjas Közösségi Házban megtekinthetők.

Úti beszámoló
Január 11.  Dél-Dunántúl bemutatása a NIVÓDÍJAS épületekkel

Előadó: Mikó Imre okleveles építészmérnök, okleveles közgazdász
Január 25. Északi határ-szélen

Előadó: Szabó László okleveles építészmérnök 

Jogi tanácsadás
Minden hétfőn 15 és 18 óra között 

polgári és közigazgatási kérdésekben tanácsot ad 
Simonfalviné dr. Seres Éva  ügyvéd

Őrizd az egészséged!                                                                                                     
Egészségünk védelmében ismeretterjesztő előadások 

minden páros hét hétfőjén 15 órától. Előadó: dr. Oláh Ilona belgyógyász.
Gyógy-masszás: minden hétfőn 10-15 óráig:  Masszőr: dr. Solymosi Mária 

Gyógy lábmasszázs: minden csütörtökön 10-12 óráig. 
A kezelést Dr. Zsigovitsné Emőke végzi                                                                                                         

Kímélő torna: Minden hétfőn és pénteken 8-10 óráig.
Meridián torna: hétfőnként 10-11 óráig. 

Hastánc: szerdánként 9-10 óráig. Tánctanár: Takács Tünde oktató

Táncos szombatok  
A zenét szolgáltatja: Somogyi Károly előadóművész. 

A zenés táncesték 16-19 óráig tartanak.          

Ének                   
A muzsika téged köszönt jó barát. 

Énekelni, együtt lenni jó, énekelj velünk 
minden páros csütörtökön 10-12 óráig. 

Énektanár: Józsa Éva  

Angol
Kezdőknek és haladóknak. Minden kedden 14 órától 18 óráig. 

Oktató: Szabó Jenőné                                                        

Játékos délelőttök és délutánok
Minden kedden és csütörtökön 15-18-óráig vetélkedővel egybe kötött 
társas játékok. A sakkozni és kártyázni vágyókat szeretettel várjuk 

nyitvatartási napokon 14 és 19 óra között.

Programokra a regisztrált jelentkezőket tudjuk fogadni.
Regisztrálni a 278-0128-as telefonszámon vagy 
a nyugdijashaz@csepelivaroskep.hu címen lehet 

Nitvatartási idő: program szerint 8 - 20 óráig

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 
HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA

II. Rákóczi Ferenc út 88-92. (bejárat a Szent Imre tér felől)
Tel.: 226-1372; www.hszi21.hu; jatszohaz@hszi21.hu
Nyitva tartás: h: 8-18; k-cs: 9-17; sz: 8-17; p: 8-13; szo: 9-12

FOGLALKOZÁSAINK, SZOLGÁLTATÁSAINK
Babamasszázs (1-10 hónapos korig) A szülők öt alkalomból álló 
tanfolyam keretén belül sajátíthatják el a masszázs alapfogásait. 
Kedd: 11.00-12.00. Vezeti: Miskolcziné T. Ildikó

Szülésfelkészítő Mindent a szülésről dúlával, egyéni és/vagy 
csoportos beszélgetés várandós édesanyák számára. 
Kéthetente hétfőn, 15.30-17.00. Vezeti: Miskolcziné T. Ildikó

Egyszülős Klub Egy csoport szülőknek, akik egyedül nevelik 
egy vagy több gyermeküket. Kéthetente kedden: 16.00-17.00 

Tematikus foglalkozások (0-10 éves korig) Kézműves foglalkozások, 
mozgásfejlesztés, mondókázás, tanácsadás egyéni és csoportos formában, 
szakképzett munkatársak vezetésével. Szombat: 9.00-12.00.

Játszva angolul (5-10 éves korig) Élmény központú angol nyelv oktatás 
a tematikus foglalkozások keretében. Szombat: 9.30-10.15 és 10.45-11.30. 
Vezeti: Boda Réka

Mesekuckó (3-9 éves korig) Játékokkal, kézműves foglalkozással 
tarkított  mesefeldolgozás szakképzett munkatárs vezetésével. 
Kéthetente hétfőn: 17.00-18.00.

Fejlesztőpedagógus Pedagógiai fejlesztő foglalkozás, 
tanácsadás iskolás korú gyermekek részére (6-16 éves korosztály). 
Kedd, szerda: 9.00-13.00; csütörtök: 9.00-11.00.

Szabad játék és időszakos gyermekfelügyelet (0-16 éves korig)
A szülő-gyermek kapcsolatot erősítő játéktevékenység mellett a szülőnek 
lehetősége van gyermekfelügyeletet is kérni, legfeljebb 3 óra időtartamban. 

A Játszóház valamennyi foglalkozása ingyenes!

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

CSEPELI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
CSEPEL ÉS A GYÁR TÖRTÉNETE – állandó kiállítás
Szerda 8.00-14.30, péntek 14.00-18.00, szombat 9.00-13.00. 
A belépés díjtalan!

TANFOLYAMOK
Kettlebell 
Jelentkezőket várunk január 9-én induló új csoportba!
Érdeklődni és jelentkezni lehet Papp Áronnál a +3630/209-3332-es 
telefonszámon, vagy kettlebellcsepel@gmail.com e-mail címen 
Gyerekeknek:
No Comment Hip-Hop: hétfő, szerda  16.00-18.00
Milieu Dance Jazz Balett: kedd, csütörtök 16.00-18.00
Jóga gyerekekkel: kedd 17.00-18.00
Kung Fu: hétfő, csütörtök 18.00-19.30
Goju-Ryu karate: kedd, csütörtök 17.00-19.00
Kerekítő-mondókás móka: hétfő 10.00 -10.30
Kerekítő-bábos torna: hétfő 10.35-11.15
Bábos mesekuckó: csütörtök 9.30-10.30
Kreatív foglalkozás: péntek 16.30-18.00
Felnőtteknek:
Nyugdíjas hölgyek tornája: hétfő, csütörtök 8.30-9.30
Kung Fu: hétfő, csütörtök 18.00-19.30
Latin Cardio: hétfő 18.30-19.30, szerda 19.30-20.30
Társastánc: hétfő 19.30-21.00, szerda 18.30-19.30
Maminbaba: szerda 10.00-11.00
Jóga a mindennapi életben: kedd 18.30-20.00, szerda 8.00-9.30
Alakformáló torna: kedd, csütörtök 19.00-20.00
Önzetlen masszázs: csütörtök 9.00-12.00, péntek 17.00-19.00 
Dinamikus gerinctréning: péntek 19.00-20.00
Hangfürdő: december 8., 18.30

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Csepeli Helytörténeti 
Gyűjtemény  2018. január 2-ig, a Királyerdei Művelődési Ház 
2017. december 22 - 2018. január 2-ig ZÁRVA TART!
Áldott,békés ünnepeket és sikerekben gazdag 
új esztendőt kívánunk!
Változatos, színes programokkal várjuk Önöket 2018-ban is!

Bővebb információ: 278-2747,  kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

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

TANFOLYAMOK     

STÍLUSTANÁCSADÁS páros héten hétfő: 15.00-16.30

ÖNISMERETI TRÉNING páros héten hétfő: 18.00-20.00

ALAKFORMÁLÓ TORNA hétfő: 18.30-19.30

BODYART hétfő: 19.00-20.00 

CAPOEIRA ABOLICAO kedd: 18.30-19.30; péntek: 19.30-21.00

FITTÁNC NŐKNEK  hétfő 19.30-20.30

GERINCTORNA NYUGDÍJASOKNAK kedd: 8.30-9.30

GYMSTICK hétfő, csütörtök: 20.00-21.00

HALADÓ HASTÁNC szerda: 19.30-20.30

JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN kedd: 18.00-19.30

ZUMBA kedd: 19.30-20.30; csütörtök: 19.00-20.00

CSEP’ JAZZ DANCE Csoportbeosztás korosztályonként.

KANGA-TRÉNING péntek: 10.00-11.30

KYOKUSHIN KARATE kedd, csütörtök: 16.30-17.30

OVIS ANGOL szombat: 10.00-10.45

RINGATÓ szerda: 9.30-10.15; 10.15-11.00

ÖNZETLEN MASSZÁZS Ingyenes biomasszázs állapotfelméréssel, 
érkezési sorrendben. Kedd: 16.00-20.00

KATTANJ A HÁLÓRA! Ingyenes számítógép- és internethasználói tanfolyam
Szerda: 18.00-20.00

Tanfolyamaink december 21-ig látogathatók.

Művelődési házunk és a könyvtár 
december 22-én 8-16 óra között lesz nyitva.

December 23 - január 3 között a művelődési ház zárva. 

Kellemes ünnepeket kívánunk mindenkinek! 

Bővebb információ: www.csepelivaroskep.hu/radnoti
www.facebook.com/radnotimuvhaz

FEBRUÁR 11. (VASÁRNAP), 11 ÓRA

BELÉPŐ: 1000 FT (JEGYEK ELŐVÉTELBEN KAPHATÓAK!)
AZ ELŐADÁS ELŐTT ÉS UTÁN KÉZMŰVES-FOGLALKOZÁS

ÉS UGRÁLÓVÁR VÁRJA A GYEREKEKET.

ZENÉS MESEJÁTÉK
A PÓDIUM SZÍNHÁZ ELŐADÁSÁBAN

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

Emlékezés
Wass
Albertre

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt a 

2018. január 8-án 17.30 órakor tartandó

Wass Albert műveinek tükrében
„ARANYORSZÁG”

című  előadásra

Előadó: Kilyén Ilka marosvásárhelyi színművész
 

Helyszín: Szabó Magda Közösségi Tér
Csepel, Simon Bolivár sétány 4-8.

A LÉTESÍTMÉNY A HIDEGHÁBORÚ IDEJÉN, AZ 1960-AS ÉVEKBEN – HÁBORÚ VAGY KATASZTRÓFA ESETÉRE – 
 A MENTÉSI FELADATOK VEZETÉSI KÖZPONTJAKÉNT ÉPÜLT CSILLAGTELEPEN.

SAJÁT ÁRAMFEJLESZTŐVEL, LEVEGŐSZŰRŐVEL, VÍZNYERŐ-BERENDEZÉSSEL, IRÁNYÍTÓVAL,
LABORRAL ÉS KISZOLGÁLÓ HELYISÉGEKKEL RENDELKEZIK, MELYEK EREDETI ÁLLAPOTUKBAN MARADTAK FENN.

CÍM: 1214 BUDAPEST, TEJÚT UTCA 12.

BEJELENTKEZÉS ÉS BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS:
RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ • 1214 BUDAPEST, VÉNUSZ U. 2.

TEL.: 278-2757 • E-MAIL: RADNOTIMUVHAZ@CSEPELIVAROSKEP.HU • WWW.CSEPELIVAROSKEP.HU

SÉTA A MÚLTBA
2018. JANUÁR 20., FEBRUÁR 17., MÁRCIUS 24.,

ÁPRILIS 14., MÁJUS 19., 10 ÓRÁTÓL
A PROGRAM INGYENES, DE ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES!

SZABÓ MAGDA KÖZÖSSÉGI TÉR
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. | Tel.: 420-78-74
E-mail: szm.iroda@csepelivaroskep.hu

NYUGDÍJASOKNAK SZÓLÓ INGYENES PROGRAMJAINK
ÉletTánc: Nem szükséges tánctudás!  Nem kell lépéseket tanulni! 
Kedd: 9.00-10.30

Hatha Jóga: Otthon is gyakorolható légző és relaxációs gyakorlatok, ízületi 
átmozgatások és egyszerű ászanák légzésszinkron alkalmazásával. 
Kedd: 10.30-11.30

Kézimunka foglalkozás: 
kéthetente pénteken 14.30-tól.
Vezeti a Csepelért díjas Hímző kör tagja Tóth Mária. 

Íjász klub: Szombatonként 9.30-12.30 között 
az íjászat nyugdíjasoknak ingyenes, 
a részvétel regisztrációhoz kötött.

Senior Társastánc: csütörtök: 9.00-10.00 

TANFOLYAMAINK GYEREKEKNEK, FELNŐTTEKNEK 
Akrobatikus rock and roll kedd, csütörtök 16.45-18.00. 

BLACK TOP hip-hop tánciskola 
Szerda 18.00-19.00, péntek 19.00-20.00

Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete
Klubfoglalkozás, minden hónap harmadik péntekén 
14.00-19.00 között.

Fashion dance 
kedd, csütörtök 16.00-17.00, 17.00-18-00, 18.00-19.00, 
péntek: 17.00-18.00

Hastánc  kedd 18.00-19.00

Íjász klub szombatonként 9.30-10.30, 10.30-11.30, 11.30-12.30

Jóga kedd: 18.00-19.30 

Meridián torna – „Élj száz évig egészségesen”
csütörtök 18.30-19.30.  

Ritmikus gimnasztika 
hétfő, szerda 16.00-17.00 (alsó és felső tagozatosok)
hétfő, szerda 16.00-18.00 (alsó tagozat és haladó ovisok)
kedd, csütörtök: 16.00-17.00 (alsó tagozatosok)
csütörtök: 16.00-17.00 (ovis torna)

Wing-Tsun Kung-fu hétfő 19.00-20.30, csütörtök 18.30-20.00

Zumba hétfő 18.00-19.00, szerda 19.00-20.00, péntek 17.00-18.00
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ÓÉVBÚCSÚZTATÓ
DECEMBER 30. I 16 ÓRA

RETRO-PARTY A SZENT IMRE TÉREN
ABBA slágerek, tűzijáték

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

PROGRAM


