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BÉKÉS, ÁLDOTT
KARÁCSONYT
ÉS BOLDOG ÚJ
ÉVET KÍVÁNUNK!
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Megszűnik
a garázsadó
Csepelen

A testületi ülés előtt kiemelkedő eredményeket
elért csepeli sportolókat köszöntöttek
A novemberi testületi ülésen a képviselők megszavazták a garázsadó eltörlését, valamint két évre
mentesítették a lakosságot
a talajterhelési díj fizetése alól. Az ülés napirendje
előtt kiemelkedő eredményeket elért csepeli sportolókat köszöntöttek.
Borbély Lénárd polgármester a képviselő-testület nevében gratulált Almási Ferencnek (bronzérem az isztanbuli
U23-as
Európa-bajnokságon), Rizmajer Mártonnak
(ötödik helyezés a serdülő
birkózók
Európa-bajnokságán), Korcsog Milánnak

Az idei Gymnasiadén a magyarok a valaha volt legsikeresebb eredményt produkálták. Nagy Péter arany-, Vizi
Flóra ezüst-, Veszely Dániel
pedig bronzéremmel térhetett haza.
A képviselő-testület döntött
a helyi adórendelet módosításáról. A döntés értelmé-

fotó: GM

(bronzérem a zágrábi kadét
birkózó-világbajnokságon),
Barka Emesének (bronzérem a budapesti birkózó-világbajnokságon), valamint
Szenttamási Rózának és
Nagy Alexának (második, illetve ötödik hely a szkop-jei
kadét Európa-bajnokságon).

ben a garázsadót eltörölték
a magánszemélyeknek, az
építmény- és telekadót pedig reálértéken hagyták,
vagyis a kismértékű inflációnak megfelelően módosították. A döntést az MSZP
és a Jobbik képviselői nem
támogatták.

Az önkormányzat gondoskodni szeretne a Csepel SC
működtetéséről és felújításáról. A testület ezért változtatási tilalmat rendelt el a Béke
téri sporttelep területére. Ez
garantálja, hogy visszafordíthatatlan folyamatok – elbontások – ne történjenek.
Borbély Lénárd polgármester elmondta: amennyiben
az önkormányzathoz
kerülne a sporttelep
ingatlanjait kezelő
Csepel SC Alapítvány, hozzákezdenének a felújításokhoz. Hangsúlyozta,
az
önkormányzat
kizárólag sportcélú
fejlesztésben gondolkodik. A jelenlegi
tulajdonosok
viszont ingatlanbefektetésben – lakópark- és plázaépítésben – érdekeltek. Az
alapítvány mögött
álló cégcsoportnak
bőven volna pénze
sportfejlesztésre is,
de céljaik elérése érdekében hagyják teljesen lepusztulni és
kiürülni a sportlétesítményt.
A Csepel SC megóvását célzó döntést a DK-ból Borka-Száz Tamás, az MSZPből pedig Dobák István,
Losonci Róbert és Takács
Krisztián nem támogatták.
• Lass Gábor

Versenytárgyalási felhívás bérlakásokra
Csepel önkormányzatának Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi
Bizottsága, az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának
feltételeiről szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások piaci alapon
történő bérbeadására versenytárgyalást ír ki. A felhívás letölthető:
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Csepel karácsonyfája
December 2-án feldíszítették azt a nyolc méter magas fenyőt, amely
Csepel karácsonyfája lesz, és a Szent Imre teret ékesíti január 6-áig,
vízkereszt ünnepéig. Csepeli gyerekek és szüleik Borbély Lénárd
polgármesterrel és Ábel Attila alpolgármesterrel közösen varázsolták
ünnepivé a hatalmas fenyőfát. A fa díszkivilágításához a Csepeli Városgazda munkatársai mintegy százhúsz méternyi színes ledes izzót
használtak fel. Vízkereszt ünnepe után a fenyőt brikettálják: tüzelőként rászoruló csepeli családoknak ad majd meleget.

fotó: Tóth Beáta
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A kerület vezetése nevében áldott, békés kArácsonyt és közös sikerekben gAzdAg
boldog új évet kívánunk minden csepeli lAkótársunknAk!
2019-ben továbbrA is számíthAtnAk ránk, A megkezdett munkát folytAssuk közösen csepelért!

Borbély lénárd
Csepel polgármestere
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Csepel élen jár
a fogyatékkal élők
támogatásában
A fogyatékos emberek nemzetközi világnapja alkalmából több száz fogyatékossággal élőt látott vendégül a csepeli
önkormányzat. A vendégeket Borbély
Lénárd polgármester és Szuhai Erika,
az önkormányzat szociális, egészségügyi és fogyatékosügyi bizottságának
elnöke köszöntötte. Borbély Lénárd és
Gyene Piroska, az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének (ÉFOÉSZ)
elnöke aláírta azt az együttműködési
megállapodást, amelyet nemrég fogadott el a csepeli képviselő-testület. Az
eseményen megjelent Szekeres Pál, a
fogyatékos emberek társadalmi felzárkóztatásáért felelős miniszteri biztos és

Borbély Lénárd:
a fogyatékkal élők
számíthatnak a csepeli
önkormányzatra

Morovik Attila alpolgármester. Németh
Szilárd országgyűlési képviselő levélben fejezte ki jókívánságait a résztvevőknek.

Nő a foglalkoztatás

Borbély Lénárd köszöntőjében örömmel jelentette be, hogy a Humán
Szolgáltatások Igazgatósága (HSZI)
elnyerte a Fogyatékosságbarát munkahely díj ezüstfokozatát. (Lásd keretes
írásunkat.) Korábban a polgármesteri
hivatalt tüntették ki ezzel a címmel. A
csepeli önkormányzat kiemelt feladatának tartja a kerületben élő megváltozott munkaképességű munkavállalók
tartós foglalkoztatását és a foglalkoztathatóság növelését. 2013 októberében, egy nehéz időszakban, különálló
telephelyet alakíttattak ki vagyonkezelőjükkel, a Csepeli Városgazda Zrt.vel. „A Petőfi utcai műhelyben kezdetben tizenhatan, ma már hatvanheten
dolgoznak. Jövőre nyolcvan, megváltozott munkaképességű embert szeretnénk foglalkoztatni. A fogyatékkal élők

Ismét elismerést
kapott a HSZI
Második alkalommal részesült
Fogyatékosságbarát munkahely
elismerésben a Humán Szolgáltatások Igazgatósága (HSZI). A díjat Borbély Lénárd polgármester
és Szabó Kornélia, a HSZI munkatársa vette át december 3-án a
Nemzeti Színházban.
A fogyatékos emberek világnapján
idén 31 nagyvállalat, kisvállalkozás, civil szervezet és állami intézmény képviselőjét díjazták. Évről
évre azon munkáltatók pályázhatnak az elismerésre, akik vállalják, hogy folyamatosan fejlesztik a fogyatékosok toborzásával,
foglalkoztatásával,
megtartásával kapcsolatos gyakorlatukat. A
HSZI-t költségvetési intézmény kategóriában díjazták. Az intézmény
évek óta kiemelt figyelmet fordít a
fogyatékkal élőkre. A HSZI egységeiben rendszeresen szerveznek
szemléletformáló tréningeket. A
látássérült ügyfelek számára vezetősávot alakítottak ki. Ugyanakkor
a kiemelt tervek között szerepel a
bejárat akadálymentesítése is.
számíthatnak a csepeli önkormányzatra” – mondta a polgármester.
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Szekeres Pál is hangsúlyozta,
hogy országosan jóval több
munkahelyet hoztak létre a
megváltozott munkaképességűek számára, és nőtt az
akadálymentesített útvonal.
Szuhai Erika – többek között – arról beszélt, hogy
Csepelen minden évben rendezvényt szerveznek, amivel
ahhoz járulnak hozzá, hogy
minél több egészséges emberhez jusson el a gondolat:
tennivaló van bőven. „A mai
nap mottója lehet a televízióban is gyakran hallható mondat: járható, de sehová nem
vezető az az út, ahol valakit
a fogyatékossága, és nem az
embersége, tehetsége alapján
ítélnek meg” – tette hozzá. Az
önkormányzat egyik fontos
célja, hogy élhető, szerethető
kerületté varázsolja Csepelt a
fogyatékos lakói számára.

Segítő centrum
a kerületben

Gyene Piroska arról szólt,
hogy az országban először
idén májusban Csepelen

hozták létre a fogyatékos
emberek életvitelét segítő
önálló életviteli centrumot,
amely a Kassai út 36. szám
alatt működik. Budapesten
ez az egyetlen központ, de
vidéken már folyamatosan
terjeszkednek. Komárom és
Fejér megyében alakultak
hasonló életviteli centrumok, amelyeknek a munkáját
Csepelről segítik. Az intézmény célja az értelmi fogyatékossággal élő emberek
mindennapjainak segítése.
Képzéseket, workshopokat
szerveznek, tanácsokkal látják el a hozzájuk fordulókat.
Mind többen kapcsolódnak
be a munkájukba.
A résztvevők számára több
műsorral
kedveskedtek.
Előbb a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Völgy utcai
gondozóháza ellátottjainak
műsorát tekinthette meg a
közönség. A fellépők felkészítője Varga Erika gyógypedagógus volt. Majd Soltész
Rezső lépett színpadra.
• CS. A.
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Sikeres
sportoló,
boldog
családapa
Az ünnepségen
köszöntötték Sas
Sándor paralimpiai
sportolót,
Csepel büszkeségét, aki hosszú
évek óta erőemelőként űzi a verfotó: GM
senysportot. Az
Európa-bajnokságokról érmek sorát hozta haza. Paralimpián négyszer
vett részt, a legutóbbi riói paralimpián az ötödik helyet
szerezte meg kategóriájában. Azt mondta, az erőemelés olyan sportág, amelyben nem tudunk különbséget
tenni a mozgássérültek és az épek között. A súly az
súly ép embernek és a mozgássérültnek is. „Tizenöt
éve élek boldog házasságban feleségemmel, Danika, a
kisfiunk kilenc és fél esztendős. Nekem az otthon azt
jelenti, ahová jó hazamenni és együtt lenni szeretteimmel. A karácsony a legszebb ünnep, szűk családi körben töltöm. A kisfiam áll a középpontban, akit mindig
szép ajándékokkal lepünk meg. Karácsony után Erdélybe szoktunk utazni, így lesz ez most isˮ – mondta el
lapunknak Sas Sándor.
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Jeges kikapcsolódás
Az ország egyik legnívósabb és legkülönlegesebb jégpályája december eleje
óta fogadja a vendégeket a szurkolói
aréna mellett. A megnyitón Borbély
Lénárd polgármester elmondta: méltán lehetünk büszkék a pályára, ahova
már a főváros minden részéből érkeznek látogatók. A köszöntő után a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség
Team Passion Jégtánc Szakosztályának tagjai tartottak bemutatót.
A csepeli önkormányzat nyolc
éve üzemeltet a kerületben
korcsolyapályát, amely
2011-től 2014-ig a
Szent Imre téri
buszpályaudvarnál volt. 2015től működik
jelenlegi helyén,
évről
évre nagyobb
sikerrel.
A
tavalyi évhez
hasonlóan
a
25 x 30 méteres
területet, a 10 x 20
méteres jégfelületet

Budapest legkülönlegesebb jégpályája madártávlatból

fotó: Tóth Beáta

és a 2,5 x 150 méter hosszú jégfolyosót a hét minden
napján használhatják az érdeklődők, azonban hétköznap délelőttönként kizárólag a kerületi iskoláHogy milyen fesokat oktatják ingyenesen
lülről a különaz önkormányzat támogaleges jégpálya?
tásával. A jégpálya mellett
Borbély Lénárd
erdélyi kürtőskalács és forró
polgá r mester
italok is várják a korcsolyázni
Facebook-oldalávágyókat egész télen.
ra és más csepeli
oldalakra feltett
videó – információink szerint
közel 500 ezres
„elérésnél” tart,
s több mint 200
ezren már látták
is – káprázatos
látványt nyújt.
Itt ön is megnézheti:

fotó: Légiképek
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A szentestét megelőző vasárnap, december 23-án
Németh Szilárd ország�gyűlési képviselő gyújtja meg az utolsó gyertyát
Debreczeni András diakónussal. Az esemény 16
órakor kezdődik a betlehemnél.
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Adventi gyertyagyújtások
fotó: Tóth Beáta

Már csak egy hét van karácsonyig. A Szent Imre
téren, az adventi vasárnapokon Borbély Lénárd polgármester, majd az alpolgármesterek, Ábel Attila
és Morovik Atilla gyújtottak meg egy-egy gyertyát
Sinkovicz Sándor lelkipásztor, Krammer András
diakonus és Kertész Péter
kanonok ünnepi gondolatai után.

ÜNNEP
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Behúznák a kéziféket
fotó: GM

most a „civil” szervezetükbe
várják a többi ellenzéki politikus és párt jelentkezését
is. Azt máris leszögezték:
olyanokat várnak, „akik nem
a jelenlegi városvezetés által
járt úton képzelik el a XXI.
kerület jövőjét”.
Az MSZP politikusai láthatóan annak az offshore cégcsoportnak az érdekeit vállalták
fel, amelyik 2010 előtt szerezte meg a Csepel SC feletti
ellenőrzést. Hozzájuk tartoznak a lényegében fizetős hajléktalanszállókként működő
munkásszállók és számos

más ingatlanbefektetés is az
egykori Csepel Művek területén. Eddigi terveik alapján
a Csepel SC területének túlnyomó részén szintén szociális, lakás- és plázafunkciót
szánnak az eddigi sporttal
szemben. Mivel az MSZP
korábban a Kis-Duna-partot
és a sétányoknál az egykori
Görgey iskolát is lakóparknak adta el, gyaníthatóan
ezeken a helyeken is az ingatlanfejlesztés egészen más
módja érvényesülne. Mint
ismert, most a Kis-Dunapartra kizárólag pihenő és
sportfunkciót akar az önkormányzat, a sétányok esetében
pedig a lakossággal közösen
akarnak dönteni a volt iskola
épületéről és területéről. • TK

Tisztelt Csepeliek!

A csepeli MSZP közleményben
tudatta, hogy „civil szervezetként”
indul a 2019-es őszi választásokon
Bár sokan örülnek annak,
hogy a csepeli önkormányzat az útépítésekkel, a közterületek, egészségügyi intézmények, óvodák, játszóterek
felújításával, a közbiztonságot érintő fejlesztésekkel
végre elindult egy jó irányba, nem mindenki ért ezekkel egyet. Miután a csepeli
MSZP közleményben tudatta, hogy „civil szervezetként” indul a 2019-es őszi
választásokon, ők is fontosnak tartották kiemelni: semmit sem kívánnak folytatni,
amit a jelenlegi vezetés tesz.
A szocialisták bejelentése
alapján a Szenteczky Já-

noshoz hű politikusaikkal
indulnak a választáson. Ám
ezt névleg egy civil szervezet, a „Csepelért Egyesület”
keretében teszik. Az egyesület elnöke és Szenteczky
polgármesterjelöltje az a Takács Mónika MSZP-s politikus, aki az ironikusan „pártmunkás otthonnak” is hívott
Munkásotthon vezetője is
egyben. Nem túl jó szimbólum: az épület szó szerint
omladozik, mivel nagy részét negyven éve nem újították fel, Takács Mónika
pedig ennek ellenére minden önkormányzati segítséget visszautasított. A szocialisták bejelentése alapján

Mindannyian nehéz éven
vagyunk túl, felsorolni
is nehéz, mennyi minden
történt.
Köszönjük egész éves
kitartásukat és érezhető
támogatásukat! Tudjuk,
hogy a jövő év sem lesz
könnyebb, hisz két fontos
választás is vár ránk!
Az év vége azonban
a pihenés, a családi
együttlét ideje.
Kívánunk békés,
meghitt karácsonyi
ünnepeket, és boldog
új évet!
MSZP csepeli szervezete
MSZP önkormányzati
képviselőcsoportja
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Életmentő rendőrök

„A szokásos közterületi rendőrszolgálatot láttuk el aznap. A bajba került hölggyel
a rosszulléte előtt még szót
váltottunk, vele volt az élettársa is. Beszéltek az életükről, a mindennapjaikról. A
nő rendezett kinézetű volt.
Elváltunk egymástól, majd
nemsokára gyors léptekkel
közelített felénk. Láthatóan nagyon rossz állapotban
volt: feldagadt az arca, a
nyelve, alig tudott beszélni,
csak dadogott. Sírt, nehezen
vette a levegőt. Azonnal jelentettem a rendőrségi központnak, hogy mi történt,
és küldjenek mentőt. Minden gyorsan történt, közben
nyugtattuk az asszonyt” –
idézte fel a történteket Bozó
Anita. A nő egyre rosszabbul lett, azonnal cselekedni

fotó: Tóth Beáta

Életet mentett négy Csepelen szolgáló rendőr a sétálóutca és Petz Ferenc utca kereszteződésében december
1-jén este. Bozó Anita rendőr főtörzsőrmester és Tamás Krisztina rendőr törzszászlós éppen gyalogos járőrszolgálatot látott el a területen, amikor egy 59 éves
nő rosszul lett, és fuldokolva
kért tőlük segítséget. A két
rendőr azonnal cselekedett:
a bajt jelezték a rendőrségi
központnak, ők pedig a mentőknek. A rádióforgalmazást hallották az onnan nem
messze gépkocsival járőröző
rendőrtársaik: Nemecz Boglárka rendőr törzsőrmester
járőrvezető és Balogh István rendőr főtörzsőrmester
járőrvezető. Perceken belül
ők is a helyszínen voltak.

Nemecz Boglárka, Tamás Krisztina és Bozó Anita
kellett. „Beültettük az autó
hátsó ülésére, a kollégák
leállították a forgalmat a
Kossuth Lajos utcában, mi
pedig a szakrendelő ügyeletére siettünk. Egy mentőápoló kezdte el a nő állapotának stabilizálását. Közben
három vagy négy percre rá

megérkezett a mentő is, és
egy orvos folytatta a beteg
ellátását. Oxigént és injekciót adott neki. Lassan jobban
lett. Mondta, hogy nem szed
gyógyszert és allergiás panasza sem volt eddig. Az orvos megköszönte a segítségünket, mert ha nem visszük

a nőt rögtön orvoshoz, megfulladhatott volna. Járőrtársaimmal korábban tanultuk,
mi a teendő utcai rosszullétek esetén, de életveszélyes
helyzettel még nem találkoztunk. Azt tettük, ami a kötelességünk” – teszi hozzá
Nemecz Boglárka. • Cs. A.

A csepeliek védelmében
November 15-ei lapunkban összeállítást olvashattak a sétálóutcával kapcsolatos
intézkedésekről. Az ott uralkodó, sokszor áldatlan állapotnak – a lakosság segítségkérésére – az önkormányzat végül a rendőrség, a közterület-felügyelet együttes
fellépésével, valamint a vagyonvédelem biztosításával vetett véget. A rendet a közterületeken minden törvényes eszközzel a továbbiakban is fenntarják – ezt Borbély
Lénárd polgármester korábbi közleményében is megfogalmazta. Az intézkedéseket
a többség támogatja, sokan a közösségi oldalon is elmondták véleményüket. Ahogy
az egyik hozzászóló írta, végre kulturáltan lehet közlekedni a sétálóutcában, le lehet
ülni a padokra, s nem kell tartani attól, hogy az iskolából, óvodásból kijövő gyerekeket egy éppen dolgát végző ember látványa fogadja.
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Törtek-zúztak az
ellenzéki tüntetők
fotó: Ripost

A tüntetők azokat a szánkókat is felgyújtották,
amiket rászoruló gyerekek kaptak volna ajándékba
A baloldali pártok felhívására alig néhány százan vettek részt azon a múlt
hét szerdai budapesti demonstráción,
amelyre A munka törvénykönyvének
módosítása miatt került sor. A tüntetők szerettek volna Fidesz-székházat,
hidakat foglalni, ténykedésüket végül
az ország karácsonyfája bánta. A demonstrálók a térre kihelyezett és a
rászoruló gyereknek szánt szánkókon
is bosszút álltak. A tüntetés másnap is
folytatódott. Összesen kilenc rendőr
sérült meg a rendbontások során.
Soha nem látott eseménynek lehetett
szem- és fültanúja az, aki a december
12-ei parlamenti közvetítést figyelemmel kísérte. A baloldali pártok politikusai – köztük az MSZP-s Bangóné

Borbély Ildikó és Kunhalmi Ágnes,
valamint az egykori LMP-s, jelenleg
független képviselő, Szél Bernadett –
bekiabálásokkal, hangosbemondóval,
sípokkal próbálták meggátolni az ülés
megkezdését, majd híveiket az utcára
hívva hergelték a megjelenteket az Országgyűlés előtt.
A szerda délelőtt elfogadott törvénymódosítás ellen tüntetők a Kossuth tér után
a Fidesz Lendvay utcai székházához vonultak, közben többször is igyekeztek
megbénítani a forgalmat Budapesten,
hídfoglalást is terveztek, végül csak
közlekedési dugókat sikerült okozniuk.
A rendbontók a Lendvay utcánál rendőröket támadtak meg, ahol még gáz-

spray-t is használtak a rendőrökkel
szemben. Baloldali hírportálok eközben
arról számoltak be, hogy a rendőrök vetettek be könnygázt, de hamar kiderült,
hogy az elkövetőket a másik oldalon
kell keresni. A tüntetők este visszamentek a Kossuth térre, ahol közülük öten
fel akarták gyújtani a parlament előtti
karácsonyfát, az oda kihelyezett, a rászoruló gyerekeknek szánt szánkókat
pedig szétdobálták, néhányat pedig el
is loptak. Itt a rendőrség egy idő után
kénytelen volt könnygázt bevetni, mivel
egyre többen kezdtek petárdákat, üvegeket, tojásokat, és sörösdobozokat dobni a
biztosítási feladatokra kivezényelt rendőrök irányába. A Kossuth térről végül
éjfél körül kiszorították a fogyatkozó
létszámú tüntetőket, akik levezetés gyanánt a belvárosban rongálgattak, amit
néhány szemeteskuka bánt.
Másnapra a Szabad Egyetem és a Hallgatói Szakszervezet nevű diákcsoport
szervezett megmozdulást a Kossuth téren. A tiltakozók nem sokkal este 6 óra
után elindultak a térről. A Margit hídon
keresztül átvonultak Budára, majd a
Bem rakparton haladva a Lánchídon át
újra visszamentek a parlament elé. A tömegben feltűntek Momentum-, Jobbik-,
LMP- és Párbeszéd-zászlók, ott volt dr.
Szabó Szabolcs, Csepel országgyűlési
képviselője is. Itt a tüntetés több órán
át békésen zajlott, de később a Budapesti Rendőr-főkapitányság már azt
közölte: a tüntetők agresszívek lettek,
nekimentek a rendőrsorfalnak, miközben zászlórúddal, üres flakonokkal dobálták a rendőröket, végül ködgyertyát
dobtak a rendőrökre, akik könnygázzal
válaszoltak. A rendőrök egy embert hivatalos személy elleni erőszak gyanúja
miatt előállítottak.

Az MSZP elismerte: ők szervezték a parlamenti rendbontást
Tóth Bertalan MSZP-elnök múlt heti csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, ő maga kezdeményezte mind
a saját frakciójában, mind pedig a többi párt felé, hogy tiltakozásul foglalják el az elnöki pulpitust. Közölte, a szocialista képviselők vállalják tetteikért a felelősséget, mert jogellenesnek, törvénytelennek tartják azt az eljárást, mellyel
átverték a „rabszolgatörvényt” az Országgyűlésen. Tóth Bertalan azt mondta, mivel a törvényt közjogilag érvénytelennek tartják, ezért mindent elkövetnek, hogy azt megsemmisítsék, erre pedig közös ellenzéki fellépést javasolnak.

MAGYARORSZÁG

csepeli hírmondó
A strasbourgi merényletet követően
a kormány azt a döntést hozta, hogy a
Terrorelhárítási Központ (TEK) állományával, a rendőrség járőreivel, illetve az MH Katonai Rendészeti Központ katonáival erősítik meg azokat
a budapesti helyszíneket – például
a karácsonyi vásárokat –, ahol egyszerre nagyobb tömeg tartózkodik.
Erről tartott sajtótájékoztatót december 13-án dr. Bakondi György miniszterelnöki megbízott, Németh Szilárd, a
Honvédelmi Minisztérium parlamenti
államtitkára, valamint Kontrát Károly,
a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.
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A magyar emberek
biztonsága az első
A Vörösmarty téren Kontrát Károly
hangsúlyozta: a kormány számára a
magyar emberek biztonsága az első,
ezért a nemzetbiztonsági kabinet tegnap úgy döntött, hogy megerősítik a
karácsonyi vásárok védelmét. Hozzátette: Magyarországon 160 karácsonyi vásár van jelenleg nyitva. Mint
elmondta: Budapesten a rendőrség
járőrei, a TEK járművei és személyi

állománya, valamint az MH Katonai
Rendészeti Központ katonái mindent
megtesznek azért, hogy a biztonság továbbra is fennálljon.
Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta: néhány napja Strasbourgban
komoly terrorcselekményt hajtottak
végre. „A Belügyminisztérium felkérésére a Katonai Rendészeti Központ
katonái a rendőrökkel közösen, illetve
önállóan ügyelnek az emberek biztonságára a karácsonyi vásárokban, egészen január 1-jéig. Budapesten négy
járőrpár, négy különböző helyen hajtja
végre a feladatot. Hat vidéki városban
– Győrben, Székesfehérváron, Kaposvárott, Debrecenben, Szolnokon és
Hódmezővásárhelyen – pedig két-két
katonai járőr segíti a rendőrök munkáját” – mondta.
Dr. Bakondi György elmondta: komolyan veszik a terrorfenyegetést,
és a rendelkezésre álló eszközökkel,
jogszabályokkal készen áll arra, hogy
megvédje a magyar embereket.

fotó: honvédelem.hu

Hazudik az ellenzék: íme a tények
Németh Szilárdot, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkárát a
túlóratörvény módosításáról és az ellenzék minősíthetetlen viselkedéséről
kérdeztük.
Az ellenzéki pártok azt állítják, a
Fidesz-KDNP
„rabszolgatörvényt”
szavazott meg december 12-én az Országgyűlésben. Mi az ön álláspontja?
Azt gondolom, nekik egy céljuk volt:
a politikai hisztériakeltés. Meg akarták
akadályozni a választópolgárok által
felhatalmazott legitim kormányt és Or-

szággyűlést abban, hogy az a munkáját
végezze. Ám ez nem sikerült nekik –
bármennyire is botrányosan és a Házhoz nem méltón viselkedtek –, majd
folytatták ezt az utcán is egy „spontán”
tüntetésen.
Azzal hergelik a magyar munkavállalókat, hogy a túlórát háromévente kell kifizetni. Ezzel szemben
az igazság az, hogy ezután is havonta
kell kifizetni azt.
Szerintük több száz túlórára kényszeríthetik az embereket. Ez szintén

fals információ, hiszen a dolgozó beleegyezése kell minden túlórához.
Azt is mondják, hogy ez a törvény
sokkal több túlórát tesz lehetővé, mint
más európai országokban. Ezzel szemben az igazság az, hogy az európai uniós irányelv 416 óra túlórát enged meg –
többet, mint az új magyar szabályozás.
Állítják, hogy a szakszervezetek
jogai csorbulnak, holott a szakszervezetek mindössze azt sérelmezik, hogy
a munkáltató szakszervezet nélkül is
megegyezhet a dolgozóval. • K
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Hírek a csepeli
iskolákból

1212 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky u. 59/A
Tel.: +36-1/795-8211
delpest@kk.gov.hu
www.kk.gov.hu/delpest

Gyárlátogatás az ICO-nál

Élményekben gazdag gyárlátogatáson vettünk részt az ICO
írószergyártónál Pomázon november 15-én. A hatodikos,
hetedikes gyerekek az UNICEF támogatásával, a „Gyerekhang” globális program keretében vehettek részt az eseményen. Megismerkedhettünk a gyártási folyamatokkal, a termékek feliratozásával, a raktározási, logisztikai háttérrel,
a golyóstollak összeszerelésével. Szívélyes fogadtatásban
volt részünk, vendéglátóink ajándékkal is kényeztettek bennünket. • Laurinyecz Magdolna, ÖKO munkacsoport vezető
értést fejlesztő és segítő módszerek bemutatása volt. A téma
iránt nagy volt az érdeklődés, a délután sikeres szakmai beszélgetéssel zárult.

Mátyás-nap a Mátyás iskolában

Pezsgő élet a Mórában!

Iskolánkban ismét felpezsdült a sportélet. Diákjaink a
2018/2019-es tanévben is kiemelkedően teljesítettek egyéni
és csapat versenyszámokban. Az őszi idényben elért egyéni eredmények: Mihálka Alícia, Csepel Futás II. korcsoport
2. helyezés; Mihálka Szintia, Csepel Futás III. korcsoport 2.
helyezés; Bársony Domán, Csepel Futás IV. korcsoport 2. helyezés. Csapateredmények: IV. korcsoportos
kerületi lány kosárlabda 1. helyezés; IV. korcsoportos kerületi fiú
kosárlabda 1. helyezés;
III. korcsoportos lány
kosárlabda 2. helyezés;
III. korcsoportos fiú 1.
helyezés; Ifj. Szabó
Ferenc Emléktorna –
Kosárlabda Mikulás
Kupa 1. helyezés
November 22-én dr. Fázsi Lászlóné kerületi bemutatóórát
tartott a 4. a osztályos gyerekekkel. Az óra célja a szöveg-

A Mátyás Király Általános Iskola Mátyás király születésének 575. és trónra lépésének 560. évfordulóján (1458–1490)
kerületi versenyt rendezett, Mátyás király és kora címmel.
A csepeli és soroksári 7-8. osztályos tanulókból álló csapatok már hónapokkal a verseny napja előtt előzetes feladatokkal (reneszánsz női fejdísz/sisak/
pajzs/korhű udvari viselet/korabeli fegyverek) készültek a nagy
erő- és tudáspróbára. A szellemi
vetélkedőn a tanulók bizonyíthatták tudásukat, illetve a versenyző
csapatok fölsorakozva a rajtvonalra a nemes versengés ügyességi
feladatait is megoldották. A verseny győztese a Gróf Széchenyi
István Általános Iskola csapata
lett. • Kozák Ágnes, a vetélkedő szervezője, könyvtáros tanár
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Karácsonyi segítség
Egyik legszebb ünnepünk közeledtével a
szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek
családjai tartós élelmiszercsomagot kaptak a csepeli önkormányzat támogatásával. A Tehetség-Vár programban részt
vevő, s a Csepeli Fasang Árpád Zenei
Alapfokú Művészeti Iskolában a tankerület támogatásával tanulók Borbély

Lénárd polgármestertől és Balogh
Ernőtől, a kisebbségekért és halmozottan hátrányos helyzetűekért és a hárosi
fejlesztésekért felelős tanácsnoktól vették át a karácsonyi csomagokat. Ahogy
a képviselő beszédében fogalmazott: a
legfontosabb, hogy meleg szoba, szeretet
és békesség legyen minden családban.

fotó: Vermes Tibor

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tisztelettel meghívja
Önt és kedves kísérőjét a 2019. év közös köszöntése alkalmából tartandó

ÚjéVI HangVersenyére
Időpont:
2019. január 5. (szombat) 19 óra
Helyszín:
Királyerdei Művelődési Ház (Csepel, Szent István út 230.)
Köszöntőt mond:
Borbély Lénárd, Csepel polgármestere
Közreműködik:
a Csepeli Szimfonikus Zenekar
Vezényel:
Medveczky Ádám, Kossuth- és Liszt-díjas karmester, érdemes művész
Műsoron:
Bach, Haydn, Gounod, Erkel, Kodály, Strauss, Berlioz művei
A rendezvényre a helyeket csak korlátozott számban tudjuk biztosítani, ezért kérjük, részvételi
szándékát jelezze a kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu vagy a 1/278-2747
elérhetőségeken legkésőbb 2019. január 2-ig.

Megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítok!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

UJEVI_CSH_209X128,3_OK.indd 1

12/11/18 13:29
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Ezer fenyő csepeli családoknak

A Humán Szolgáltatások Igazgatósága
előzetesen levélben küldött értesítést a
jótékony akcióról, a rászorulók ajándékkuponnal vehették át a ezüstfenyőt
és a csomag szaloncukrot. Az adományok kiosztásában Borbély Lénárd,
Ábel Attila alpolgármester, Nagyné
Kovács Tímea intézményvezető mellett Balogh Ernő, Bercsik Károly,
Czibulyáné Szonday Szilvia és Pintér
József Gáborné önkormányzati képviselők, valamint az önkormányzat
munkatársai is besegítettek.
Niki és József két gyermekével a késő
délutáni órákban érkeztek. „Itt lakunk
a Kossuth Lajos utcában, otthon műfenyőnk van, most legalább valódi karácsonyfát díszíthetünk. Jólesik a segítség,
hogy gondolnak ránk, hálásak vagyunk
érte. A nagyobbik fiam daganatos beteg lett, és a polgármester úr volt, aki
Tímeával karöltve kitüntetett figyelmet
fordított ránk. Ezúton köszönjük önzetlen segítségüket.” • AZS

fotó: Tóth Beáta

Fenyőfát és szaloncukrot osztottak rászoruló csepelieknek – Borbély Lénárd
polgármester kezdeményezésére – a
Karácsony Sándor utcában. Az önkormányzat az egymás iránti odafigyelés
és gondoskodás jegyében fenyőfaadománnyal enyhítette a nehéz sorsú családok ünnepi kiadások miatti terheit.

A rászorulók ajándékkuponnal vehették
át a ezüstfenyőt és a csomag szaloncukrot

AKTUÁLIS

csepeli hírmondó

15

Kasza Tibor: „a feleségem hozta
meg az igazi karácsonyokat”
Az idei, december 30-ai óévbúcsúztató
koncerten Kasza Tibor énekes, zeneszerző, műsorvezető szórakoztatja majd
a csepeli közönséget. A karácsonyi készülődésről kérdeztük őt. „Édesanyám
egyedül nevelt minket, sokat nélkülöztünk, így nincsenek igazán szép, idilli
emlékeim a karácsonyról. A legszebb
ünnepeket a nagyszüleimnél töltöttük,
olyankor mindig együtt volt a család, ők
mindenben segítettek minket. Számomra
a feleségem hozta meg az igazi karácsonyokat, ő szerettette meg velem ezt az

ünnepet. Most, hogy gyermekünk született, azon leszek, hogy kislányunknak ne
csak karácsonykor, hanem egész életében megadhassuk a meghitt családi háttér biztonságát. Ő számunkra a legszebb
karácsonyi ajándék. Egy igazi csoda,
egy kis angyalka, aki minket választott”
– mondta el lapunknak Kasza Tibor.
Az óévbúcsúztatóra szóló meghívónk az újság 32. oldalán található.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők a Szent Imre térre.

Cukrászverseny a Szamosban
versenyző érkezett. Az önkormányzat képviseletében
Morovik Attila alpolgármester vett részt az eseményen.
Az idei pályázat témája Rákóczi János egykori neves
cukrász és mesterszakácsnak állított emléket, aki az
1958. évi brüsszeli világkiállításon mutatta be a magyar cukrászat legjobb túrós lepényét, a ma népszerű
Rákóczi-túróst – mondta el
Juhász Zoltán szakmai igazgatóhelyettes.

Kik lettek a legjobbak?
A Szamos Mátyás középiskola két tanulója több mint
egy hónapig készült a versenyre. Munkájuk nem volt
hiábavaló, hiszen mindketten dobogós helyen végeztek.
Bakonyi Enikő az első helyet nyerte el, míg Gazsi Alexandra a második lett. A harmadik helyezést Moldován
Vivien, a Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tanulója érte el. A zsűri különdíjban részesítette a
legkreatívabb díszmunkájáért Hotea Raul Beniamint
(BVHSZC Dobos C. József Szakképző Iskolája), a legfinomabb tányérdesszertért pedig Krupa Rebekát (BVHSZC Gundel Károly Vendéglátó Szakképző Iskolája).

fotó: Tóth Beáta

Hetedik alkalommal rendezték meg a Szamos Mátyás
Cukrászati Emlékversenyt
a csepeli BVHSZC Szamos
Mátyás Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolájában. Az
országos megmérettetésen
hat középiskolából összesen tízen indultak, a legmesszebbről egy miskolci

A versenyzők az iskola
tanműhelyében készítették
el az ötletes dísztortákat
és a tányérdesszerteket, a
feladatra öt óra idejük volt.
„A díszmunkánál az ötlet, a
színek harmóniája, a formák
arányossága mind fontos
szempont. A tányérdesszertnél kifejezetten az a lényeg,
hogy a vendég megkívánja
az édességet, s ha ez még
az ízekkel is párosul, akkor
nyertünk” – állítja Szamos
László mestercukrász. • AZS

Boldog
új esztendőt
kíván olvasóinak a

csepeli
hírmondó

2019

16
csepeli hírmondó

szerda

2

29

kedd

2

9

16

23

30

kedd

2

9

16

23

30

kedd

1

28

hétfÔ

1

8

15

22

29

hétfÔ

1

8

15

22

29

hétfÔ

8

15

22

29

7

14

21

28

Húsvét

22

21

30

25

18

11

4

csütörtök

július

25

18

11

4

csütörtök

április

31

24

17

31

24

17

10

3

csütörtök

25

18

11

4

péntek

26

19

12

5

péntek

26

19

Nagypéntek

12

5

péntek

25

18

11

4

péntek

október

Köztársaság
ünnepe

23

16

9

31

24

17

10

3

szerda

24

17

10

3

szerda

30

23

16

15

14

10

3

2

9

csütörtök

január

szerda

8

Újév

1

kedd

7

hétfÔ

26

19

12

5

szombat

27

20

13

6

szombat

27

20

13

6

szombat

26

19

12

5

szombat

27

20

13

6

vasárnap

28

21

14

7

vasárnap

28

21

Húsvét

14

7

vasárnap

27

20

13

6

vasárnap

21
28

20
27
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5

kedd

27

Alkotmány ünnepe

20

13

6

18
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4
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26

19
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5
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14

13

hétfÔ

7
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26

19
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5
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6
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25

18
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4

hétfÔ

szerda

szerda
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6

17

31

24

29

22
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8

1

csütörtök

30

23

28

21

14

7

csütörtök

16

9

2

péntek

29

22

15

8

Mindenszentek

1

péntek

november

28

21

14

7

30

23

16

10

3

péntek

22

15

8

1

péntek

augusztus

29

22

15

8

9

2

1

Munka ünnepe

csütörtök

május

28

21

14

7

csütörtök

február

szerda

27

20

13

6

szerda

30

23

16

9

2

szombat

31

24

17

10

3
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25

18

11

4
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23

16

9

2
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24
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3
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4
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26
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5
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3
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9
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3

2
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9
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3
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25
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11

4
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26
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12

5
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2
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24

17

10

Pünkösd

3

hétfÔ

25

18

11

4

hétfÔ

27

20

13

6

csütörtök

június

28

21

14

7

csütörtök

28

21

14

7

péntek

29

22

15

8

1

péntek

Nemzeti ünnep

március

25

Karácsony

18

11

4

26

19

12

5

csütörtök

27

26

Karácsony

20

13

6

péntek

19

12

5

csütörtök

27

20

13

6

péntek

december
szerda

25

18

11

4

szerda

szeptember

26

19

12

5

szerda

27

20

13

6

szerda

28

21

14

7

szombat

28

21

14

7

szombat

29

22

15

8

1

szombat

30

23

16

9

2

szombat

29

22

15

8

1

vasárnap

29

22

15

8

1

vasárnap

30

23

16

9

Pünkösd

2

vasárnap

31

24

17
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3

vasárnap

csepeli hírmondó

17

18

CIVIL ÉLET

csepeli hírmondó

EGYHÁZI ÉLET

ÜNNEPI ALKALMAK

Álom vagy valóság?

Evangélikus templom

A Názáreti Mária levelében írta meg álmát jegyesének, az ácsnak, Józsefnek:
Józsefem!
Az éjjel álmodtam valamiről, amit nem igazán értettem meg, de mégis azt hiszem, hogy Fiunk, Jézus születésnapi ünnepségéről volt szó. Azt hiszem,
hogy az egész erről szólt.
Az emberek több hétig
készültek erre a napra.
Feldíszítették az áruházak kirakatait és pultjait. Díszítették házaikat,
az utcákat és a tereket.
Ajándékokat vásároltak.
Otthonaikba karácsonyfákat vásároltak és állítottak s azokat szebbnél
szebben, csillogóan díszítették fel. Jöttek-mentek a
karácsonyi vásárokban. Ettek, ittak, jól érezték magukat. Izgultak az ajándékok miatt – mit fognak kapni,
vagy amit ők gondoltak ajándékba, annak hogyan fognak örülni. Igazán érdekes volt, hogy egymást ajándékozták meg és nem a mi Fiunkat, Jézust, aki az ünnepelt volt. Nagyon furcsa volt, hogy az ajándékok nem a
mi Fiunknak szóltak. Csodálatos papírba csomagolták
azokat. Színes szalagokkal átkötötték és a fa alá tették.
A szépen feldíszített fákon gömbök, fényfüzérek voltak.
Akinek az ünnep szólt, talán nem is ismerték, mert
még a nevét sem említették. Hát nem különös, hogy
az emberek ennyit fáradoznak, hogy megünnepeljék
egy olyan valaki születésnapját, akit nem is ismernek?
Volt egy szörnyű érzésem. Ha Fiunk elment volna
erre az ünnepségre, akkor csak betolakodónak érezte volna magát, és még ki is nézték volna maguk közül. E csillogásban, szépségben és gyönyörben én
legszívesebben sírtam volna, arra gondolva, hogy
Fiunknak, Jézusnak milyen rossz lehet, hogy még a
saját születésnapján sem akarják őt!
Örülök, hogy csak egy álom volt. Milyen szörnyű
lenne, ha igaz volna!
Gondol rád, szeretettel a te jegyesed: Mária

Az ünnepek alatt az evangélikus templomban a vasárnapi szokott alkalmakon kívül december 24-én 14.00 órakor, 25-én
és 26-án 10.30-kor, 31-én 18.00 órakor, 2019, január 1-jén
10.30-kor lesz istentisztelet.

Csepel-királyerdői Református Egyházközség

december 24-e, 15 óra: szentesti karácsonyi áhítat
december 25-e, 10 óra: karácsonyi istentisztelet és úrvacsora
december 26-a, 10 óra: karácsonyi istentisztelet
december 31-e, 15 óra: óévi hálaadó istentisztelet
január 1-je, 10 óra: újévi áldáskérő istentisztelet

Csepel-Központi Református Egyházközség

december 19., 20., 21., 18 óra: úrvacsorai előkészítők
a gyülekezeti teremben (Kiss János alt. u. 48., emelet)
december 24-e, 10 óra: úrvacsorás istentisztelet
az Olajág Otthonban az alagsori kápolnában (Tejút u. 1.)
december 24-e, 14 óra: családi ünnepnyitó istentisztelet
a templomban (Táncsics Mihály u.–Károli Gáspár u. sarok)
december 25., 26.: ünnepi úrvacsorás istentisztelet
a templomban
december 25-e, 17.30: Kékkereszt csoport
(szenvedélybetegeket mentő misszió) úrvacsorás alkalma
az ifjúsági teremben (Kiss J. alt. u. 48., alagsor)

Béke téri Jézus Szíve-templom

december 24-e, 15 és 23.15 óra: pásztorjáték;
23.15 pásztorjáték; 24 óra: éjféli szentmise
december 25-e, 7, 9, 11 és 18 óra: szentmisék
december 26-a, 7, 9, 11 és 18 óra: szentmisék
december 30-a, 9 óra: családok megáldása
december 31-e, 18 óra: hálaadás
január 1-je, 7, 9, 11 és 18 óra: szentmisék

Szent Imre téri Kisboldogasszony-templom

december 22-e: a 18 órai szentmise kezdetén a 4. adventi
gyertya meggyújtása
december 24-e, 14.30: pásztorjáték – gyermekek karácsonya –
vigília mise
december 25-e, 7.30, 9.30, 11.30, 18 óra: szentmise;
24 óra: éjféli szentmise
december 26-a: Szent István vértanú diakónus – emlékezés
az üldözött keresztényekre
december 30-a, a Szent Család vasárnapja – Csepel
önkormányzatának év végi rendezvénye miatt e vasárnap
16 órakor lesz szentmise az esti szokott időpont helyett.
december 31-e, 18 óra: év végi hálaadás
január 1-je:
Bízzuk Újra Életünket Krisztusra!
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Öregdiákok találkozója Új zsinagóga
a Jedlik gimnázium átépítésére” –
tette hozzá.

fotó: GM

Immáron hetedik alkalommal rendezték meg a Jedlik Ányos Gimnáziumban
a „kerek tízes” érettségi évfordulójukat
ünneplő öregdiákok találkozóját. December 7-én újra találkozhattak egymással az 1958, 1968, 1978, 1988, 1998
és a 2008-as tanévekben érettségizők.
A megjelent vendégek között köszöntötték – többek között – Borbély Lénárd polgármestert, Morovik Attila alpolgármestert, Tóth Jánost, a Dél-pesti
Tankerületi Központ igazgatóját, Tóth
Endre tankerületi igazgatóhelyettest,
Zanati Béla nyugalmazott igazgatót.

Az ünnepi műsor
után megkoszorúzták a földszinten az iskola névadójának, Jedlik
Ányosnak a szobrát, és az alapító
igazgató, Vályi
Hugó bencés atya
emléktábláját. Ezt
követően az első
emeleten Hegyi Balázs emléktáblájánál
helyeztek el koszorút, majd a harmadik
emeleten a Vermes és a Kövesi teremnél emlékeztek. • AZS
fotó: Vermes Tibor

Új zsinagógát avattak Pesterzsébeten
a Vörösmarty utca 8. szám alatt, december 6-án. A Budapesti Zsidó Hitközség dél-pesti körzetének, Csepelnek, Pesterzsébetnek, Soroksárnak és
környékének izraelita hívei korábban
egy kis imaházban gyűltek össze Pesterzsébeten. A zsinagógát Totha Péter
Joel tábori főrabbi, a dél-pesti és győri
hitközség vezető rabbija avatta fel.
Az ünnepségen beszédet mondott Ács
Tamás, a Budapesti Zsidó Hitközség
(BZSH) elnöke és Kerényiné Rippner
Zsuzsanna, a dél-pesti körzet elnöke.
Az eseményen megjelent Ábel Attila
alpolgármester is.

Először Borbély Lénárd polgármester
szólt az ünneplőkhöz. Felhívta a figyelmet arra, hogy az intézmény egy nagyszabású felújítás előtt áll. „Németh
Szilárd országgyűlési képviselő jóvoltából és közbenjárásával a magyar kormány ötmilliárd forint támogatást nyújt

Búcsúzunk
Dr. Nagy Mihály atomfizikus életének 83. évében, 2018. december 3-án
elhunyt.
A 2011-ben Csepel Örökség-díjjal kitüntetett tudós, a 813. sz. Prohászka
Ottokár cserkészcsapat egykori tagja
régi jedlikes volt. Lapunkban 2013ban jelent meg egy vele készült be-

Erzsébeten

szélgetés, melyben így emlékezett:
„Mindig fizikusnak készültem. Egyszerű munkásemberek gyermekeként
egy szoba-konyhás lakásban nőttem
fel Csepelen. Édesanyám hihetetlen
ambícióval nevelt, nyaranta a szünidőkben sokszor dolgoztam a csepeli
gyárban. Édesapámtól emberséget és
megbízhatóságot tanultam. A Jedlik
Ányos Gimnáziumban kitűnő eredménnyel érettségiztem, osztálytársam
volt dr. Csurgay Árpád akadémikus

is. (…) Életpályámat erősen meghatározta Vermes Miklós tanár úr, Muki
bácsi személye, az ő hatására lettem
atomfizikus.ˮ
Dr. Nagy Mihály temetése a Csepel II.
Jézus Szíve-plébánia urnatemetőjében lesz 2018. december 21-én, pénteken, 15 órakor.
A gyászmisét december 22-én, 18 órakor tartják a Csepel II. Jézus Szíveplébánián (Sas utca 16.).
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Agenor – elkötelezett
munka az állatokért
Teljes cikk:

Működik Csepelen egy lelkes állatvédő
csapat, akik időt, pénzt, energiát nem kímélve segítenek a bajba jutott, jobb sorsa
érdemes állatokon. Idei mérlegük is tiszteletre méltó: több száz elkóborolt állat
jutott haza, 60-70 pedig a segítségükkel
talált szerető gazdára. Az Agenor Civil
Állatvédő Egyesület tevékenysége nemcsak a kerületben, de egyre szélesebb
körben ismert és elismert.
Az egyesületet idén februárban jegyezték be, de tevékenysége jóval korábbra
nyúlik vissza. Másfél-két évvel ezelőtt
indult útjára a Szurkolók az állatokért
nevű kezdeményezés. A példaértékű
összefogást egymással szemben álló
szurkolói csapatok hozták létre, hogy
felhívják a figyelmet az elesett, megkínzott, rossz körülmények között tartott állatokra. A mozgalom futótűzként
terjedt, sokan csatlakoztak hozzá, megalakultak az első kerületi csoportok.
„Úgy gondoltam, Csepelen is nagy szükség lenne egy ilyen szervezetre. Világéletemben szerettem az állatokat, nehezen
viselem az igazságtalanságot, ha kiszolgáltatott lényeket bántanak. Határozott
elképzelésem volt az egyesületről, de ez

több ponton is eltért
az eredeti mozgalomtól. Így nem véletlen, hogy viszonylag rövid időn belül
elszakadtunk az eredeti kezdeményezéstől. Fontos számomra, hogy komplex
módon a kezdetektől
végig kísérjük az állatok sorsát, tudjuk,
hogyan alakul az
életük” – mondja
Porkoláb Tamás,
az Agenor Civil Állatvédő Egyesület
vezetője.

Segítség munka mellett

Az egyesületnek jelenleg öt aktív tagja van, és ugyanennyi önkéntes segíti
a munkát. Naponta átlagosan 10-20 bejelentést kapnak, ilyenkor dönteni kell,
melyik állat igényel azonnali segítséget,
melyikhez tudnak rögtön indulni. „Sokan neheztelnek ránk, ha nem tudunk
azonnal a helyszínre menni, azt gondolják, hogy ez kötelességünk lenne, pedig
mindannyian a munkánk mellett, szabadidőnkben segítünk. Mivel az egyesület
sem telephellyel, sem menhellyel nem rendelkezik, a mentett állatokat panzióban

Iskolások gyűjtöttek
Az Agenor a közel múltban az
Eötvös József Általános Iskolában járt. A gyerekek valódi szívügyüknek tekintik az állatok sorsát, így több hétig gyűjtötték az
adományokat az egyesület számára. A szervezet rengeteg eledelt és
hasznos felszerelést kapott, de
jutott idő egy kis beszélgetésre is
az egyesület életéről és a felelős
állattartásról.

vagy ideiglenes befogadóknál helyezzük
el.” Az örökbefogadásról kérdezve Tamás kiemelte, minden állatot csipelve,
oltva, ivartalanítva, kölykök esetén ivartalanítási kötelezettséggel, szerződéssel,
utókontrollal adnak örökbe. Mindezért
nem kérnek határozott összeget, csupán
annyit, hogy mindenki anyagi lehetőségeihez mérten támogassa a szervezet
munkáját. Az egyesület egyetlen forintot se költ fizetésekre, járulékos költségekre, minden bevételét az állatokra
fordítja. Ám így is nehéz előteremteni a
zavartalan működéshez szükséges havi
négy-ötszázezer forintot.

Adományozás
és örökbefogadás

Az egyesület kéthavonta koncerttel egybekötött adománygyűjtő napot tart a
Rizmajer Kézműves Sörházban. Ide elsősorban a legszükségesebb állatfelszereléseket, eledeleket várják. Ezekből az
adományokból látják el az ideiglenes befogadókat, a panziókat, illetve más szervezeteknek segítenek. Tavasztól késő
őszig a program örökbefogadó nappal is
kiegészül, ahol az érdeklődők a gazdira
váró kutyákkal és cicákkal is megismerkedhetnek. „Az első pillanattól nagyon
eredményes a program, mindig sokan
jönnek, ha valaki ad, az már önmagában
becsülendő” – emeli ki Tamás.

Sikerek és kudarcok

Az állatvédők munkája meglehetősen
nagy lelki megterheléssel jár. Sikerélményekről és a kudarcokról beszélgetve Tamás elmondta, nagyon nehéz feldolgozni mindazokat a szörnyűségeket,
amiket naponta lát, de ha elfordítaná a
fejét, akkor nem lenne, aki segít. „Ha
gazdára talál egy állat, az mindig óriási
erőt ad, a sikerek sokkal többet nyomnak
a latban, mint a kudarcok. Azért csináljuk, hogy az állatoknak jobb sora legyen,
ez mindent felülír.”
Az Agenor Civil Állatvédő Egyesület
egész évben lelkiismeretesen segíti a
bajba jutott állatokat. Most segítsen
ön is, járuljon hozzá a szervezet működéséhez! Számlaszám: 1620012018547443 MagNet Bank

AKTUÁLIS
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Naplopó és Lókötő
Horgas Béla költő, író műveihez készült gyermekrajzok
láthatók a Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Égigérő – Ég
Ígérő Gyermekgalériájában.
A Naplopó és Lókötő című
kiállítás megnyitójára ellátogatott az idén tavasszal el-

hunyt szerkesztő, publicista
felesége, Levendel Júlia és
egyik lánya, Horgas Judit. A
galériában általában félévente cserélődnek az alkotások,
így mindig szebbnél szebb
színes képeket tekinthetnek
meg az érdeklődők. A mostani rajzpályázatra több mint

A fővárosban tilos
a szabadtéri égetés!
A szabadtéri tűzgyújtás szigorú szabályokhoz kötött. Tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt a jogszabály,
külön meghatározott esetekben és feltételekkel engedélyezi. Budapesten az erre vonatkozó jogszabályok tiltják a
szabadtéri égetést, így az avart és a kerti hulladékokat a
főváros egész területén tilos eltüzelni. Ugyanakkor általános jelleggel tilos a hulladék nyílt téri égetése is. A háztartási tüzelőberendezésben csak papírt és veszélyesnek
nem minősülő kezeletlen fahulladékot lehet elégetni. Budapest közigazgatási területén kívüli, belterületen csak
abban az esetben lehet növényi hulladékot eltüzelni, ha
azt a helyi önkormányzat rendelete engedélyezi.

négyszáz mű érkezett szerte
az országból és a határon túlról is: ezekből mintegy kétszáz került ki a falakra.
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A gyerekrajzokból összeállított kiállítás áprilisig
látható a Simon Bolivár sétány 4–8. szám alatt.

TiszTelT
csepeli lakosok!
Lassan végére érünk a 2018-as évnek,
ami az idei parlamenti választások
miatt is sok munkával telt, ám az előttünk álló esztendő is sok feladatot állít
elénk. Bízom benne, hogy a következő
évben még hatékonyabban tudunk dolgozni annak érdekében, hogy Csepel
még békésebb és élhetőbb legyen.
Vallástól, felekezeti hovatartozástól
függetlenül kívánom, hogy az ünnepek alatt mindenki lelje meg békéjét
és nyugalmát! Ezekkel a gondolatokkal
kívánok szép ünnepet és boldog
újesztendőt!

Szabolcs Karácsony 2018.indd 1

dr. Szabó Szabolcs
Csepel–Soroksár országgyűlési
képviselője

2018.12.04. 12:13:38
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Csepeli Piac ünnepi nyitvatartása
December 22-e, szombat: 6–16 óra
December 23-a, aranyvasárnap: 7–16 óra
December 24-e, hétfő: 7–13 óra
December 25-e, kedd: zárva
December 26-a, szerda: zárva
December 30-a, vasárnap: 6–14 óra
December 31-e, hétfő: 7–13 óra
Január 1-je, kedd: zárva
A többi napokon a piac nyitvatartása változatlan.

A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat
évi végi munkarendje

december 22-e, szombat: munkaszüneti nap
december 23-a, vasárnap: munkaszüneti nap
december 24-e, hétfő: munkaszüneti nap
december 25-e, kedd: ünnepnap
december 26-a, szerda: ünnepnap
december 27-e, csütörtök: munkanap

Műszaki kalandozások
A BKSZC Weiss Manfréd Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma a gyergyószentmiklósi Fogarasy
Mihály Műszaki Líceummal együttműködve idén immár
ötödik alkalommal nyerte meg a Határtalanul pályázatot.
A két iskola közös szakmai és kulturális programokon vett
részt ez év októberében. A program keretében 2019 áprilisában iskolánkban viszontlátjuk őket. Az idei projekt címe:
„Határtalanul tekergő – Műszaki kalandozások!”. A modell segítségével megismerkednek az iskolánkban tanult
szakmaterületek alapjaival. Iskolánk igazgatónője, Herczeg
Mária, valamint a projektvezető, Rozgonyi Krisztián és a
szakmai vezető, Bayer Géza fontosnak tartották a szakmai

Tisztelt csepeli polgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy
Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatalában (Szent Imre
tér 10., Ügyfélszolgálat,
Petz F. u. 1–3., Városrendezési, Főépítészi és Városépítési Iroda Kossuth L. u. 65.)
2018. december 21-étől
2019. január 2-áig igazgatási szünet miatt az ügy-

félfogadás szünetel. Az
anyakönyvi hivatal a december 27-ei és 28-ai munkanapokon 8-tól 12 óráig
ügyeleti rendszerben működik. Halaszthatatlan esetben a főbejáraton át (Szent
Imre tér 10.) kereshető fel.
Legközelebbi ügyfélfogadás ideje: 2019. január 2-a,
a szerdai munkarend szerint.
Dr. Szeles Gábor jegyző

december 28-a, péntek: munkanap
december 29-e, szombat: munkaszüneti nap
december 30-a, vasárnap: munkaszüneti nap
december 31-e, hétfő: munkaszüneti nap
január 1-je, kedd: munkaszüneti nap
Ügyeletek: Felnőtt és gyermekorvosi ügyelet: Görgey Artúr
tér 8., tel.: 427-5120. Kijáró gyermekorvosi ügyelet (éjszakai,
hétvégi, ünnepnapi): 783-1037.
Fogorvosi ügyelet (éjszakai, hétvégi, ünnepnapi): VIII., Szentkirályi u. 40., tel.: 317-6600.
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgálatok,
valamint a szakorvosi rendelő szakrendelési munkanapokon a
megszokott rendelési időben fogadja a betegeket, azonban az
év végi szabadságolások és az ebből adódó esetleges műszakcserék miatt javasoljuk betegeinknek, hogy a rendelések felkeresése előtt telefonon is szíveskedjenek tájékozódni.
A szakorvosi rendelő központi száma: 427-5100
Betegirányító: 427-5307

cél mellett a két iskola között kialakult emberi, kulturális kapcsolatok
építését és azok ápolását is.
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Mikulás Kupa: Aprajafalva a győztes
A hagyományokhoz híven idén is
megrendezték az óvodások játékos
sportvetélkedőjét, a Mikulás Kupát.
Az ÁMK tornacsarnokában 18 lelkes
óvodáscsapat állt rajthoz.
A rendezvényt Morovik Attila alpolgármester nyitotta meg. Köszöntőjében kiemelte, immár 21. alkalommal
kerül sor a versenyre, ami elsősorban
a mozgás öröméről, a játékról szól.
Majd köszönetet mondott a Mikulás
Kupa megszervezéséért és lebonyo-

lításáért Jenei Jánosnak, a testnevelési munkaközösség vezetőjének.
Hierholczné Faragó Tünde, a Csepeli
Csodakút Egyesített Óvoda vezetője is
üdvözölte a versenyzőket és a szurkolókat, majd biztatásként egy-egy Mikulás-csomagot adott át a csapatoknak.
A 18 óvoda tízfős csapatokban versenyzett. A versenyszámok a váltófutásra épültek, a Mikuláshoz, illetve a
karácsonyhoz kapcsolódtak: virgácsváltó, Télapó-sapka-váltó, fenyőfadí-

fotó: Tóth Beáta

szítés. A verseny igen szoros volt, csupán két pont különbség volt az első és
második helyezett között.
A Mikulás Kupát idén az Aprajafalva
Óvoda (bal felső kép) nyerte, második
lett a Csodakút Óvoda és harmadik
helyezést ért el a Hétszínvirág Óvoda.
Az ünnepélyes eredményhirdetés
után a gyerekek legnagyobb örömére
megérkezett a Mikulás is, aki minden
résztvevőt megajándékozott. • PE
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Bokrétaünnep a sportcsarnoknál
Akár ezerfős rendezvényeket is képes
lesz befogadni, így konferenciák, komoly- és könnyűzenei hangversenyek
helyszíne is lehet.
„A Kozma István Magyar Birkózó Akadémián is olyan fiatalokat fogunk nevelni, akik tisztességesen, ugyanakkor
elszántan és eredményesen harcolnak
majd a sportsikerekért mind a hazai,
mind a nemzetközi porondon. Büszkék
lehetünk az eddig elért eredményekre is,
a megszerzett érmekre és trófeákra, és
büszkék lehetünk a 2018-as budapesti birkózó-világbajnokság nemzetközi
sikerére, mert ezzel is bebizonyítottuk,
hogy Magyarországnak és a magyar
birkózósportnak egyértelműen a világ
legjobbjai között van a helye!” – hangsúlyozta Németh Szilárd.

Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár (EMMI) és Németh Szilárd,
a Magyar Birkózó Szövetség elnöke, a
Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány alapítója részvételével
hagyományos bokrétaavató ünnepet
tartottak december 2-án a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia most
épülő csepeli sportcsarnokánál.
Az ünnepélyes eseményre abból az
alkalomból került sor, hogy a háromszintes, közel négyezer négyzetméteres
sportkomplexum elérte szerkezetkész
állapotát. Az építkezés idén áprilisban
indult, a kivitelezés jelenleg 35 százalékos készültségű. A sportcsarnokot
várhatóan 2019 őszétől, a mellette később megépülő birkózó-szakkollégiumot pedig 2020 végétől vehetik birtokba
a tehetséges magyar birkózópalánták.
A nagyszabású sportberuházást a kormány 4,5 milliárd forinttal támogatja.
A multifunkciós sportcsarnok nemcsak

A multifunkciós
sportcsarnok más
sportágak, események
számára is otthont ad

a birkózás, hanem más sportágak számára is otthont ad, ezenkívül kulturális
és közösségi események helyszínéül is
szolgálhat a jövőben.

A rendezvényen ünnepélyes keretek
között sor került a 2018-as budapesti
birkózó-világbajnokság magyar sportsikereit megörökítő festménysorozat
első alkotásának leleplezésére is, melyen részt vett az alkotó, Adorján Attila
festőművész, valamint Bácsi Péter kétszeres világ- és Európa-bajnok birkózó,
a 2018-as budapesti birkózó-világbajnokság aranyérmese.
A szerkezetkész épületet és a rajta elhelyezett bokrétát a helyszínen megáldotta
Kertész Péter plébános, pápai káplán.

A sportcsarnok várhatóan 2019 őszére elkészül

fotó: Vermes Tibor
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Akikre büszkék vagyunk
a veteránversenyzők is büszkélkedhetnek. Fehér Gábor beszámolt arról is,
hogy a kerület három iskolájában is, az
Arany Jánosban, a Kazinczyban és a
Jedlikben készülhetnek fel a versenyekre a diákok. Továbbá megköszönte a
támogatók közül az önkormányzat legjelentősebb anyagi segítségét, amelynek
köszön hetően
sportszereket és
felszereléseket
vásároltak
az
egyesületnek.

Idén kilenc magyar bajnoki címet szereztek a versenyzők, szerte az országban
egyre jobban elismerik és megismerik
az atlétákat, akik egységes felszerelésben képviselik Csepelt. A számos országos csúccsal nemcsak a diákok, hanem

A polgármester
megemlítette a
2023-as atlétikai
világbajnokságot, amelynek
tervezett hely-

színe a Csepel-sziget északi része. A
majdani atlétikai központban lehet a klub
otthona – tette hozzá. A rendezvényen
megemlékeztek a 2015-ben elhunyt Deák
Balázsról, aki az egyesület alapítója volt.
Jelenleg az atlétikai csoportban több mint
százan sportolnak – mondta el oldalunknak Vágó Imréné elnök.
A sikerekről, a versenyeredményekről a
klub Facebook-oldalán olvashatnak.

fotó: GM

Az eddigi legeredményesebb évet zárta
a Csepeli Diák Atlétikai Club – számolt
be az évzáró rendezvényen Fehér Gábor edző. Ismertették az idei esztendő
eredményeit és oklevelekkel, kupákkal
jutalmazták a legjobb versenyzőket. A
csepeli önkormányzat képviseletében
Borbély Lénárd polgármester és Ábel
Attila alpolgármester gratuláltak az
atlétáknak. A rendezvényen részt vett
még Bese Benő, a Jedlik igazgatója és
Morovikné Fülöp Csilla, az Arany János iskola intézményvezetője.
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Megújult az öttusázók tornaterme
Átadták a Csepeli Öttusa és Vízi Sport
Egyesület új funkcionális tornatermét,
amely Sárfalvi Béla csepeli öttusázó és
edző nevét fogja viselni.
A Csepeli Strandfürdő területén található felújított tornaterem a csepeli öttusázók és vívók új otthonává válhat.
A felújításhoz a csepeli önkormányzat
nyújtott segítséget. Borbély Lénárd
polgármester örömét fejezte ki, hogy a

strandfürdő egyik elhanyagolt épülete
megújulhatott. Hozzátette, a fejlesztés folytatódik, a tervek szerint a Sárfalvi Béla tornaterem melletti épületet
is felújítják, és a két helyiség egybenyithatóvá válik. Kitért arra is, hogy
a csepeli strand üzemeltetési jogát az
önkormányzat átvette a Fővárosi Önkormányzat cégétől, a BGYH Zrt.-től.
Amióta a strand az önkormányzat kezelésében van, összesen félmilliárd fo-

rintot fordítottak felújításra. A felújítás
második üteme májusban fejeződik be:
a sátortetős épületeket elbontják, és új
öltözőrendszert alakítanak ki.
Pataki Zoltán, az egyesület elnöke
kérdésünkre elmondta: az elhanyagolt
állapotban lévő teremben csak erősítő
gyakorlatokat tudtak tartani, lőni, vívni nem lehetett. A felújított tornateremben most egyszerre akár hetvenen
is sportolhatnak. A helyiség alkalmas
lövő- és vívóedzésekre, valamint lézerlövészetre.
Az átadáson részt vett Morovik Attila
alpolgármester, valamint a csepeli és az
egész öttusasport emblematikus alakjai.
Tiszteletét tette többek között Balczó
András, a Nemzet Sportolója, háromszoros olimpiai bajnok, Benedek Ferenc
mesteredző, a magyar „öttusapápa”, Földi László mesteredző, Németh Ferenc
kétszeres olimpiai bajnok, Dobi Lajos világbajnoki ezüstérmes, valamint Hanzély
Ákos Európa- és világbajnok. • LG
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Egyedülálló szenior torna Csepelen

Hudákné Farkas Lívia edző
A mozgás egészségünk alappillére. A rendszeres testedzés
idős korban is kiemelten fontos, hisz az évek múlásával a
betegségek kockázata is nő.
A Cross Power Fitness egy
olyan funkcionális edzésfor-

ma, melyhez a fiatalok és az
idősebbek is örömmel csatlakoznak. A tréning nem csupán egy-egy izomcsoportra
koncentrál, természetes mozgásainkat öleli fel, egységként kezelve az egész testet.

„Az idősebb korosztály rengeteg mozgásszervi problémával
küzd, gyakori a súlyfelesleg is,
ami funkcionális edzéssel, célirányos gyakorlatokkal hatékonyan orvosolható” – mondja
Hudákné Farkas Lívia edző.
A szakember első lépésként
ingyenes személyes konzultáción méri fel a jelentkezők
egészségi állapotát, életritmusát, majd ennek megfelelően ajánl mozgásformát, csoportos vagy személyi edzést.
„A Kondi Cross egy kiscsoportos edzésforma, elsősorban azoknak javaslom, akiknek még nincsenek komoly
egészségügyi panaszaik, de
szeretnék növelni erőnlétüket, állóképességüket, koordinációjukat. Úgy látom, a
hatvan év feletti korosztály itt
a kerületben is igényli az életkorának megfelelő testmozgást, és azt is, hogy olyan kisközösségek alakuljanak, ahol
mindenki jól érezheti magát.
Így a hatvan felettiek számára

kifejlesztettem a Kondi Cross
Senior edzést, mely könnyedebb gyakorlatokkal alapozza meg az aktív időskort. A
tréningeken főként a váll- és
a csípőízületet tornáztatjuk a
megfelelő terheléssel, intenzitással” – magyarázza Hudákné Farkas Lívia. Egyúttal
kiemeli, már néhány edzés
után javul az ízületek mozgástartománya, erősödik a
törzs izomzata, megszűnnek
a hát- és derékfájdalmak, nő
a járás biztonsága, magabiztosabb a mozgás. A funkcionális edzés ugyanakkor hos�szú távon is számos kedvező
élettani hatással bír. Például
növeli a szellemi frissességet, javítja az összpontosítást,
kedvezően befolyásolja a vércukor- és a koleszterinszintet,
csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek és a csontritkulás kockázatát, késlelteti a leépülési folyamatokat.
(Bővebb információ a 30. oldalon.) • PE

Montessori tehetségközpont
Sok szeretettel várunk nyílt napjainkra minden tanulócsoportunk iránt érdeklődőt, akár a 2019/20-as tanévben kezdi gyermeke az iskolát, akár iskolaváltáson gondolkodik. Előzetes telefonos időpont-egyeztetés szükséges.
Bejelentkezés: Szabó Évánál a 06-20/352-0575-es számon.
Cím: Budapest 1212 Széchenyi István u. 89.  
www.angolosmontessori.hu

EDZÉSEK JANUÁRTÓL

A KIRÁLYTEAM KICK-BOX AKADÉMIÁN!

HELYSZÍN: RÁKÓCZI ISKOLA TORNATERME, CSEPEL, RÁKÓCZI FERENC ÚT 88-89. (SZENT IMRE TÉR)
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉS: KIRÁLY ISTVÁN +(36) 30 940 0935
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Kompánia Tanoda: izgalmas délutánok
Ősszel is folytatódtak a Kompánia Tanoda legkedveltebb délutáni
programjai. A legnépszerűbb foglalkozások között a zsonglőrködés és
a főzőklub is megtalálható, ám az új
ingyenes nyelvtanfolyamok is népszerűek.

fotó: Tóth Beáta

„A tanodában 13 és 16 óra között a tanulószobáé a főszerep, itt a szociálisan
rászoruló, tanulószerződéssel rendelkező
gyerekekkel foglalkozunk. Idén úgy alakult, hogy a tanulószobába is van még három-négy
szabad helyünk, ide a rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő
gyerekeket várjuk. Délután
16 órától viszont bárkit
örömmel fogadunk a 1016 éves korosztályból” –
mondja Bolyhos Andrea a
Tanoda szakmai vezetője.

nyerhetnek a zsonglőrködés rejtelmeibe. A szociális cirkusz nevű program
a cirkuszművészetet használja fel a
szociális nevelés, a társadalmi integráció eszközeként. A foglalkozást felkészült drámapedagógusok tartják, akik
kimondottan olyan hátrányos helyzetű
gyerekekhez viszik el a programot. A
foglalkozás fejleszti a koncentrációt, a
térlátást, a kitartást. Ám fontos üzenetet
is hordoz: gyakorlással, kitartással minden megtanulható, elérhető.

Az egyik legsikeresebb
program a zsonglőrködés.
Péntek délutánonként a
Magyar Zsonglőr Egyesület jóvoltából a gyerekek
megismerkedhetnek a cirkusz világával, betekintést

Nyelvtanfolyamok,
tematikus napok

„A kultúrák sokszínűségéről, az elfogadásról szól a Live and eat around
the world nevű programunk, melynek
keretében ittélő külföldiek mutatják be
országukat, kultúrájukat, mesélnek iskolarendszerükről. Kóstolót hoznak a
nemzeti ételükből vagy közösen készítik
el azt a gyerekekkel. Volt már dél-afrikai és marokkói vendégünk is” – meséli
Bolyhos Andrea. Egyúttal kiemelte a
nyelvtudás ma már elengedhetetlenül fontos,
ezért a tanoda heti egy
alkalommala hasznos tudásra építő ingyenes angol
és német nyelvtanfolyamot is indított.
A délutáni programok közül sokan kedvelik a csütörtöki főzőklubot is, de
igen sikeres a havonta egyszer megrendezett srác - és
csajnap is.
Az aktuális programok a
tanodaközösségi oldalán
is megtalálhatók, nyomon
követhetők. • Potondi Eszter

Az egyik legsikeresebb program a bűvészkedés

PROGRAMOK, GALÉRIÁK
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-sz: 12–19; k-cs-p: 10–17;
sz: 9–14
Ünnepi nyitva tartás:
December 23-26.: ZÁRVA
December 27-28.: 10-17 óra
December 29-e: 9-14 óra
December 31-e: ZÁRVA
2019. január 1-e: ZÁRVA
Gyerekeknek ajánljuk:
December 15-e, 11 óra: Csicsergők kézműves kuckója. A foglalkozáson gyöngyből
készítünk karácsonyfadíszeket. Az ingyenes
program remek alkalom, hogy eljöjjenek a
könyvtárba és a sok szép új gyerekkönyvből
is kölcsönözzenek.
2019. január 4-e, 10-10.45-ig: Kerekítő
Mondókás Móka 0-3 éveseknek - játékos
foglalkozás. Ölbeli játékok, mondókák
hangszerjátékkal. Kerekítő könyvsorozat
népi mondókái, ölbeli játékai nyomán,
dalokkal, hangszerjátékkal színesítve. A

játékos foglalkozást Farkas Katalin óvodapedagógus vezeti. A foglalkozások ingyenesen látogathatók, feltétel regisztrált
olvasójeggyel.
Ingyenes diafilmkölcsönzés Több mint
200 új mese diafilmmel várjuk a szülőket.
Felnőtteknek ajánljuk:
2019. január 9-e, 17 óra: EZ(O)KOS klub
- Denke Ibolya spirituális pszichológiai tanácsadó , numerológus várja beszélgetésre
a régi és új érdeklődőket.
2019. január 12-e, 10-12 óra: Agytorna:
Rejtvénykedvelők klubja (9-99 éves korig).
Szeretettel várunk minden játékos kedvű
rejtvényfejtőt. Klubvezető: Fenyvesi Judit
rejtvényfejtő
2019. január 26-a, 15 óra: A Játékszínben
nézzük meg „És már senki sem” c. bűnügyi
komédiát. Főszereplők: Gálvölgyi János,
Benedek Miklós, Sághy Tamás, Hajdú Steve,
Lévay Viktória, Csonka András, Horváth Lili,
Pusztaszeri Kornél, Zsurzs Kati. Jegyek 4400
Ft-os áron vásárolhatók a könyvtárban.
Személyes színházjegyvásárlási lehetőség minden hétfőn 16-18 óra között.

Novák Zoltánné Rózsa: novak.rozsa@gmail.
com, tel: 06/304141684
20 órás (4 délelőtt) számítógépes tanfolyam idősebbek részére: Tanfolyam díja:
2400 Ft + könyvtári tagság (2200 Ft) 70 év
felett tagság ingyenes, csak a tanfolyami
díjat kell fizetni. A jelentkezés folyamatos.
A könyvtár minden rendezvénye ingyenes,
várjuk szeretettel!
Minden kedden 10 órától Kanaszta-csata
kártyaklub. Adatbázisok a könyvtárban:
http://www.fszek.hu/adatbazisok. Használt
könyvek kiárusítása: minden könyv 100 Ft/db
Kedves pedagógusok! Várjuk az óvodáscsoportokat könyvtárbemutató és -használati foglalkozásokra, előzetes bejelentkezés
szükséges: 276-3512, Juhász Gáborné
Ha Ön még nem tagja könyvtárunknak, ne késlekedjen! Jöjjön el! 16 év alatt
és 70 év felett a beiratkozás ingyenes!
Egyéb díjakról érdeklődjön honlapunkon
www.fszek.hu vagy személyesen illetve a
2763-512 telefonszámon.
Kéthetente új könyvek! 70 féle folyóirat,

internet, fénymásolás, nyomtatás! Használt
könyvek kiárusítása: 100 Ft/könyv!
***
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.
A könyvtár állományából kivont jó állapotú
használt folyóiratok kedvezményes vására!
(Családi lap, Interpress Magazin, Otthon,
Story, Praktika)
Kineziológiai Klub: Két hetente, szerdán,
16.30-tól. Klubvezető: Novák Ágnes. Legközelebb: 2019. 01. 09. Téma: Kezdés, újrakezdés
Társasjáték Klub: A hónap minden első
szerdáján, 14 órától, korhatár nélkül várunk
minden játszani vágyó érdeklődőt! Klubvezető: Gubányi Gábor. Legközelebb: 2019.01.09.
Könyvtárbemutató: Előzetes bejelentkezés alapján szeretettel várjuk az óvodás és iskolás csoportokat. Könyvújdonságok: két-

hetente várják a kedves olvasókat! Ingyenes
beiratkozási lehetőség: 70 év felettieknek
és 16 év alattiaknak. Internethasználat.
További hírek, információk:
Honlap: http://www.fszek.hu/konyvtaraink/venusz_u__2_
www.facebook.com/csillagtelepikonyvtar
***
CSEPEL GALÉRIA
Csete Balázs u. 15., tel.: 278-0711
A Közös nevező című tárlat – mely hét művész együttes kiállítása – január 17-ig tekinthető meg.
***
ERDEI ÉVA GALÉRIA
Király-Erdei Műhely, Csepel, Kondor utca 29.,
tel.: 234-2947; 06-70/209-9617
e-mail: kvasznay.erdeieva@gmail.com
2019. január 20-a, 16 óra: R. Papp Ágnes
Kollázsaim című kiállításának megnyitója
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REJTVÉNY

csepeli hírmondó

A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között egy-egy 1000 forintos Libri utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2019. január 14.

GYEREKSAROK

1

1. A szentírás
2. Színpadi öltözet

2

3. A nyájakra vigyázó személyek

3
4

4. Közönség előtti játék
5. Az előbbi (4.) cselekvés résztvevői

5
6

6. A napkeleti királyok száma
7.

7

Dalolás

Rejtvényünk megfejtését a vastagabb
vonallal kiemelt oszlopban olvashatod!

8. Gabona levágott száraz szára

8

9. Újszülött, csecsemő, régiesen

9

Előző rejtvényünk megfejtése:
Cipősdoboz

10. Vályúszerű etető az istállóban

10

IMPRESSZUM

Sorsoltunk! A november 29-ei skandináv rejtvény nyertese: Zakarné Jónás Erna 1214. Bp. Szabadkai u. A gyerekrejtvény nyertese: Schwarczenberger
Zoé 1212 Budapest Sáfár Péter u. Nyereményük egy-egy 1000 forintos Libri utalvány, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át hétfőtől csütörtökig 8 és
16 óra között (Csete Balázs u. 15.). Gratulálunk!

A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
Ingyenes, megjelenik kéthetente 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: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., 6050 Lajosmizse, Gyártelep 4.
Felelős vezető: Köves Béla ügyvezető igazgató
Terjesztés: Magyar Posta Zrt. Reklamáció: 278-0711
ISSN 2062-3585
Következő számunk 2019. január 17-én, csütörtökön jelenik meg.

HIRDETÉS

csepeli hírmondó
A CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT.
MŰSZAKI ELLENŐRZÉSI CSOPORT
FELVÉTELT HIRDET

VILLANYSZERELŐI MUNKAKÖRBE
FELADAT:
Budapest XXI. kerület közigazgatási területén önkormányzati
tulajdonban lévő lakások, üzletközpontok, egyedi, nem lakás céljára
szolgáló létesítmények és társasházi lakások munkák végzése
ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK:
szakmai jártasság, felelősségvállalás, önálló munkavégzés,
megbízhatóság, terhelhetőség, minőségi munkavégzés,
1 év szakmai gyakorlat
MUNKAKEZDÉS:
azonnali munkakezdéssel
FELVÉTELNÉL ELŐNYT JELENT:
több éves szakmai gyakorlat, ELMŰ regisztráció, Gyengeáramú
jártaság, gépjármű vezetői jogosítvány (B kategória)
AMIT KÍNÁLUNK:
hosszú távú, stabil munkahely, bejelentett 8 órás munkaviszony, jó
munkahelyi légkör, változatos feladatok, szakmai fejlődési lehetőség,
jövedelem kiegészítő juttatás Cafeteria, munkavégzés a kerületen belül
NAPI MUNKAIDŐ:
Hétfőtől csütörtökig: 7:00 – 16:00, péntek: 7:00 – 12:20
Jelentkezését önéletrajz és bizonyítványok megküldésével az
info@varosgazda.eu e-mail címre várjuk, valamint leadhatja
személyesen ügyfélszolgálatunkon
(1215 Budapest, Katona József u. 62-64.) is.

A CSEPELI VÁROSGAZDA ZRT.
ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁSI OSZTÁLYA
FELVÉTELT HIRDET

KERTÉSZETI GÉPKEZELŐ,
FŰNYÍRÓ TRAKTOR KEZELŐI,
KERTÉSZETI SZAK- ÉS SEGÉD MUNKÁS,
VALAMINT
PARKÉPÍTŐ MUNKAKÖRÖKBE

APRÓHIRDETÉSEK
INGATLAN
________________________________________
HALÁSZTELKEN önálló helyrajzi számmal rendelkező, bekerítetlen építési telek eladó. Építés estén 4 év illetékmentesség. Nagyon csendes helyen, távol a város zajától. Szabályos
36mx25m-es /900nm/ egyszintes telek. Közművek az utcában. Ár: 5,9 mFt. T.: 06-20-945-1214
________________________________________
TÖKÖN, a Nyakas-hegyen 800 négyszögöl gondozott, zártkertből átminősített kert eladó. Gyönyörű panoráma a zsámbéki- völgyre. A telek beépíthető. Jelenleg villanyház, garázs,
toilett, szerszámos ház, vizesblokk van. Víz, villany be van
vezetve. Több, mint 40 már termő gyümölcsfa van. I.ár: 20 mFt.
T.:
06 70 375 91 73.
________________________________________
DÖMSÖDÖN felújításra szoruló kis parasztház eladó.
Iár:
4,2mFt T.:06 30 350 33 31
________________________________________
CSEPELI megvásárolható önkormányzati kis panel lakást
keresek XI. kerületi csere lakás van/ nincs közösköltség; napkollektor, fűtés, kertrész van T.: 06 70 977 52 71
IX. kerületi 21m2 galériázott önkormányzati lakást csepeli
önkormányzati lakásra cserélnék. T.:06 70 67 46 701

SZOLGÁLTATÁS
________________________________________
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VILLANYSZERELÉS A-Z-ig. Lakások, nyaralók, üzletek teljes
körű villanyszerelési munkáit vállaljuk. Energia bővítéssel.
________________________________________
KUTYÁK és cicák kozmetikázása Csepelen és környékén kizárólag háznál rugalmas időbeosztással, hétvégén, ünnepnapon
is. T: 0630 990 42 97
________________________________________
SOKRÉTŰ tapasztalattal vállalom háztartásának vezetésé,
takarítását, ház körüli teendők elvégzését, gyermek-, kisállat felügyeletet, valamint egyéb segítő tevékenysége,
számlaképes vállalkozóként T: 0630 217 51 51

ÁLLÁS
________________________________________

CSEPELI munkahelyre azonnali kezdéssel felveszünk lakatost, sofőrt, irodai asszisztenst és ár kalkulátort.
T: 06 30 9 32 62 72, 0630 981 14 01
________________________________________
A SÓTLAN ember kedélytelen, unalmas. Mi megfűszerezzük mások életét! IX. kerületi ipari fűszerkeveréket gyártó
üzemünkbe, egyműszakos munkarendbe, betanított fizikai
munkára, férfi munkatársat keresünk. T: 06 20 944 6579
________________________________________
AGILIS kolléganőket (akár nyugdíjas is) felveszünk telefonos irodai munkára, jó kommunikációs készséggel 100.000
Ft+jutalék bérezéssel. T.: 0630 529 6446

EGÉSZSÉG
________________________________________
GERINCGYÓGYÁSZAT gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt, a Vitart Stúdió szakmai partnereivel: szakorvosi vizsgálat, gyógytorna és manuálterápia, speciális gerinctréningek,
pszichodiagnosztikai feltárás, orvosi gyógymasszázs. A Stúdió ezen szolgáltatásokra 10% kedvezményt biztosít! Bejelentkezés hétköznapokon 8.00 - 12.00 óráig: 06 70 318 3077.A
Stúdió teljes kínálata a honlapon, és a Facebook-oldalon
található. Vitart Stúdió Csepel: 1214 Bp., Merkúr u. 10., fszt.
3. email: linda@laskaitreningek.hu web: laskaitreningek.hu
Facebook: Vitart Stúdió

FODRÁSZAT Akció! Kizárólag új vendégeink részére: Női vágás, szárítás rövid hajnál 2800 Ft, férfi vágás, szárítás, mosás 1800 Ft. Női festés + szárítás 4000 Ft. Pedikűr 2500 Ft.
T.:
06 1 276 69 23
________________________________________
DUGULÁS-elhárítás falbontás nélkül. Ázások csőtörések
megszüntetése. Központi fűtésszerelés. Mosdók wc-ék, tartályok cseréje. Mindennemű vízvezeték szerelés. Munkáinkra garanciát vállalunk. Hívjon bizalommal. T.: 06 1 402 4330, ADÁS-VÉTEL
________________________________________
06
20 491 5089
________________________________________
FIGYELEM! Rossz akkumulátort, vasat, fémet, hulladékot
CSEPELI gázkészülék szerviz. FÉG gázkonvektor, cirkó, kombi vásárolok. Kiszállás díjtalan. T.: 06 30 461 7759
________________________________________
cirkó javítása. Vízvezeték szerelés, dugulás-elhárítás.
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót vennék készT.:
06 70 294 9915
________________________________________
pénzért. T.: 06 30 951 5322
KÖSZÖRŰS kulcsmásoló a csepeli piacon, a Lottózó mellett. ________________________________________
Mindent élez A-Z-ig. Olcsó, minőségi munka, megvárható. MARUTI fehér - most vizsgázott – eredeti festés, nagyon szép
állapotban, garázsból 83.000 km-rel eladó. Ár: 220 eFt.
Nyitva:
K-P:8-16, Sz:7-13. T.: 06 20 387 7059
________________________________________
T.:06 70 321 9191
SZIGET zár szerviz! Minden típusú zár javítása, cseréje olcsón, szakszerűen, garanciával! 06 70 701 7843, Javítás vagy RÉGISÉG
________________________________________
csere esetén a kiszállás ingyenes! www.szigetzarszerviz.hu
________________________________________
KÉSZPÉNZÉRT vásárolok színházak részére is bútorokat,
KÖZÖS képviselet, Társasházkezelés, Lakástakarék, Pénz- dísztárgyakat, festményeket, csillárokat, réz- és bronztárgyaügyi szolgáltatások, Ingatlan ügyletek: PRISCA Kft: 1215 kat, kerámiákat, kitüntetéseket, pénzérméket, hangszereket,
Szomorufuz-Temetkezes_KER-112_szerzodes_20181129_XXI_102x134-5
05/12/2018
Árpád u. 1. II. 223., T: 0620 582 1745, www.priscakft.hu
könyveket, ruhaneműt teljes hagyatékot. T.:06 30 94 35 583

TEMETKEZÉS
XX. kerület

FELADAT: Budapest XXI. kerület közigazgatási területén
parkfenntartási, kertészeti gépkezelői, öntözőrendszer telepítési és egyéb
kertészeti szak- és segédmunkák végzése.

H-P: 8:00-16:00

ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK: megbízhatóság, precizitás, önálló
munkavégzés és felelősségvállalás, szakmai jártasság.

www.budapest-temetkezes.hu
szivacs@temetkezes.hu

AMIT KÍNÁLUNK: hosszú távú, stabil munkahely, bejelentett 8 órás
munkaviszony, szakmai fejlődési lehetőség, versenyképes jövedelem,
jövedelem kiegészítő juttatás: Cafeteria.
FELVÉTELNÉL ELŐNYT JELENT: a kertészeti gépkezelői
munkakörbe a munkához tartozó kisgépek kezelése, kertész
szakmunkás végzettség, gépjármű vezetői jogosítvány (B, C
kategória), több éves szakmai gyakorlat, parképítői munkakörben
földmunkakezelésében szerzett képesítés és tapasztalat,
öntözőrendszer telepítési és kezelési gyakorlat.
Jelentkezését önéletrajz és bizonyítványok megküldésével a
park@varosgazda.eu e-mail címre várjuk, valamint leadhatja
személyesen ügyfélszolgálatunkon (1215 Budapest,
Katona József u. 62-64.) is, ahol a munkakörre vonatkozó
egyéb kérdéseivel kapcsolatban tájékoztatást adunk.

1204 Budapest,
Szivacs utca 5.
06/1-229-5066
06/30-229 5279
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Csepeli Nyugdíjas Közösségi Ház

ÉLELMISZERIPARI BETANÍTOTT
MUNKÁS/GÉPKEZELŐ
A Prima Maroni Kft. élelmiszergyártással foglalkozó családi vállalat,
pályázatot hirdet távozó férfi Kolléga helyére Élelmiszeripari betanított
munkás/gépkezelő munkakörben, azonnali munkakezdéssel Csepelen.
FŐBB FELADATOK: Élelmiszeripari termékek gyártási folyamatának
a műszakvezetés által meghatározott fázisa szerinti feladatok elvégzése
• Gyártósoron végzett munka, gépek kezelése utasításnak megfelelően •
Anyagmozgatás (5-10 kg) • Gépek és egyéb munkaeszközök tisztán tartása

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

Decemberi programok
Zenei-irodalmi programok
12.21. Karácsonyi koncert. Dr. Szentkirályi Aladár művésztanár-igazgató,
Rácz Aladár zongora művész 16 órai kezdettel

Úti beszámoló
12.13. Izraeli nagy körút I .rész. Krisztus földi útja Előadó: Mikó Imre okleveles
építészmérnök, közgazdász. A filmvetítéssel egybekötött előadás 15 órától kezdődik.
Januári előzetes 01.24. Izraeli nagy kőrút II. Rész. Előadó: Mikó Imre okleveles
építészmérnök, közgazdász. A filmvetítéssel egybekötött előadás 15 órától kezdődik.

Jogi tanácsadás
Minden hétfőn 15 és 18 óra között polgári és közigazgatási kérdésekben
tanácsot ad Simonfalviné dr. Seres Éva ügyvéd

ELŐNY: élelmiszeriparban /hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

Őrizd az egészséged!

ELVÁRÁS: Érvényes tüdőszűrő papír • Kiváló fizikai erőnlét, jó állóképesség
• Önálló, precíz munkavégzés

Egészségünk védelmében ismeretterjesztő előadások minden páros hét hétfőjén 15 órától Előadó:
dr. Oláh Ilona belgyógyász. Frissítő masszázs minden hétfőn 10-15 óráig. Masszőr: dr. Solymosi Mária.
Kímélő torna minden hétfőn és pénteken 8-10 óráig. Meridián torna: hétfőnként 10-11 óráig.

AMIT KÍNÁLUNK: Egy műszakos munkarend • Stabil, megbízható vállalati
háttér • Hosszú távú munkalehetőség • Versenyképes jövedelem

Zene: Somogyi Károly előadóművész. A táncesték 16-19 óráig tartanak.

Táncos szombatok

Ének A muzsika téged köszönt jó barát. Minden csütörtökön 10-12 óráig. Énektanár: Józsa Éva

HAVI NETTÓ FIZETÉSI KERET: 190 000 Ft

Angol
Kezdőknek és haladóknak. Minden kedden 12 órától 18 óráig. Oktatók: Szabó Jenőné és Várkonyi Ágnes

fényképes önéletrajzát az info@maroni.hu címre várjuk

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,
vagy személyesen munkanapokon 10-16 óráig a Nyugdíjas Közösségi Házban
Nyitvatartási idő: program szerint 8 órától 20 óráig

CROSSPOWER FITNESS
FUNKCIONÁLIS TESTEDZÉS MINDEN KOROSZTÁLY
SZÁMÁRA A SÉTÁNYOKON! 7-99 ÉVIG.
Cím: 1214 Budapest, Csikó sétány
2/b üzletsor 11-12.számú üzlet
Bejelentkezés:
http://crosspowerfitness.hu órarend fül
Telefon: +36 70 942 6665,
Hudákné Farkas Lívia
e-mail: crosspowerfitness@gmail.com
Facebook: @crosspowerfitness

Livi Fitness

Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt

a 2019. január 8-án 17 órakor tartandó

Fenyőfáktól
a pálmafákig

című Wass Albertről szóló portréfilm vetítésére
Helyszín:
Szabó Magda
Közösségi Tér
1214 Budapest,
Simon Bolivár
sétány 4-8.
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KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ

RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ

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!

ALAKFORMÁLÓ TORNA Utolsó óra: dec. 17., hétfő: 19.00-20.00
Első óra: jan. 7., hétfő 19.00-20.00

1213 Budapest, Szent István út 230. | Tel.: 278-2747 | Fax: 427-0341
E-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

KIRÁLYERDEI TÁJHÁZ – NÉPRAJZI BEMUTATÓHELY
Díjmentesen megtekinthető szerda 8.00-14.30, péntek 14.00-18.00,
szombat 9.00-13.00, vagy csoportok számára,
egyéb előre egyeztetett időpontban.

1214 Budapest, Vénusz u. 2. | Tel.: 278-2757 | Fax: 277-5232
E-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu
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SZABÓ MAGDA KÖZÖSSÉGI TÉR

1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. | Tel.: 355-4032
E-mail: szm.iroda@csepelivaroskep.hu

TANFOLYAMOK

BODYART Utolsó óra: dec. 17., hétfő: 19.00-20.00
Első óra: jan. 7., hétfő 19.00-20.00
CAPOEIRA ABOLICAO Utolsó óra: dec. 18., kedd: 18.30-19.30
Első óra: jan. 4., péntek: 19.30-21.00

Áldott, békés karácsonyi ünnepek
és örömökben gazdag új évet
kívánunk mindenkinek:

FITTÁNC NŐKNEK Utolsó óra: dec. 20., csütörtök: 19.30-20.30
Első óra: jan. 3., csütörtök: 19.30-20.30

Szabó Magda Közösségi Ház munkatársai

Jobb agyféltekés rajztanfolyam – Jelentkezőket várunk!
Kezdés: január 14-én
Érdeklődni lehet Nógrádi Györgyi tanfolyamvezetőnél a 30/ 9443-460as telefonszámon vagy a nogradigyorgyi@gmail.com e-mail címen

GERINCTORNA NYUGDÍJASOKNAK Utolsó óra: dec. 18., kedd: 8.30-9.30
Első óra: jan. 8., kedd: 8.30-9.30

Szabó Magda:
Karácsony

Kettlebell – Jelentkezőket várunk!
Kezdő tanfolyam indul január 15-én 18 órától
Ajánljuk: ülőmunkát végzőknek, derék-és hátfájósoknak.
Fogyni, izmosodni vágyó hölgyeknek és uraknak.
Érdeklődni és jelentkezni lehet Papp Áronnál a +3630/209-3332-es
telefonszámon, valamint a www.kettlebellcsepel.hu honlapon.

HALADÓ HASTÁNC Utolsó óra: dec. 12., szerda: 19.00-20.30
Első óra: jan.9, szerda: 19.00-20.30

TANFOLYAMOK

Tramb – Dance
Edzés trambulin segítségével táncos, koreografált formában gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt.
Időpont: péntek 17-18 óráig
Érdeklődni lehet: Somlyai Veronika 06 70 902 0611
Nordic Walking – sportgyaloglás oktatás
Időpont: december 18. kedd 9.30.
Érdeklődni lehet: Menyhértné Teri 30 313 3991
Veronilla Színi Stúdió gyermek és felnőtt csoportjába felvételt hirdet!
Felvétel időpontja: december 15-ig, minden szombaton 10-13-ig.
Kezdés: 2019. január 12. Érdeklődni lehet: Dévényi Judit 70 326 7917
A Királyerdei Művelődési Ház és a Csepeli Helytörténeti
Gyűjtemény december 22-től január 2-ig zárva tart.
Tanfolyamainkról bővebb információ: a 278-2747-es telefonszámon,
kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

A képen látható betlehemi jelenet a nap bármely
időszakában megtekinthető a Királyerdei Művelődési Ház
udvarában, amely az utcafrontról látható.

Áldott, Békés Ünnepeket Kívánunk!

GYMSTICK Utolsó óra: dec. 20., csütörtök: 20.00-21.00
Első óra: jan.3, csütörtök: 20.00-21.00

JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN Utolsó óra: dec. 11, kedd: 18.00-19.30
Első óra. jan.8, kedd 18.00-19.30
ZUMBA Utolsó óra. dec. 20, csütörtök: 19.00-20.00
Első óra: jan. 8., kedd: 19.30-20.30
CSEP’ JAZZ DANCE Utolsó óra: dec. 19., szerda
Első óra: jan. 3., csütörtök
KYOKUSHIN KARATE Utolsó óra: dec. 20, csütörtök: 16.30-17.30
Első óra: jan.8, kedd: 16.30-17.30
KANGA-TRÉNING Utolsó óra: dec. 7, péntek: 10.00-11.30
Első óra: jan.11, péntek: 10.00-11.30
RINGATÓ Utolsó óra: dec. 19, szerda: 10.00-11.00
Első óra: jan. 9, szerda 9.30, 10.15, 11.00
ÖNZETLEN MASSZÁZS
Ingyenes biomasszázs állapotfelméréssel, érkezési sorrendben
Utolsó óra: dec. 18., kedd: 16.00-20.00
KATTANJ A HÁLÓRA!
Ingyenes számítógép- és internethasználói tanfolyam
Utolsó óra: dec. 12., szerda: 18.00-20.00

(részlet)

Oldják iszákjukat a csendesülő,
alacsony fellegek,
omlik az ártatlan, együgyű hó
a háztetők felett.
A füst elkapja derekát,
együtt forognak,
úgy imbolyodik a világ,
ahogy ők imbolyodnak.
Húzzák már komoly szarvasok
az ünnepet,
szájuk körül az esti pára
s az eltűnt gyermekkor lebeg.
Omlik a hó, ömlik a hó,
nem nézi, hova hull,
csak bámulnak a szarvasok,
szarvukon gyertya gyúl…

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

Ünnepi nyitvatartás:
2018. december 21.: 8-16
2018. december 22. –
2019. január 2.:
zárva
Nyitás: 2019. január 3., 8 óra
Könyvtárnyitás:
2019. január 4., 13 óra

Minden kedves
látogatónknak
kellemes ünnepeket
kívánunk!

Szeretettel várjuk látogatóinkat
az Alkotóművészek és Művészetbarátok
Ráckeve Egyesülete

Kezünk
nyomán
című kiállítására

A kiállítás megtekinthető:
2018. december 7-től 2019. január 5-ig,
hétköznapokon 9.00-19.00 óráig.

”

Alkotni annyi, mint életet alkotni…”
Antoine de Saint-Exupéry

Szabó Magda Közösségi Tér
1214 Budapest, Simon Bolivár 4-8.
szmagda.iroda@gmail.com
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ÓÉVBÚCSÚZTATÓ
DECEMBER 30. I 17 ÓRA
SZENT IMRE TÉR
KASZA TIBOR KONCERT,
TŰZIJÁTÉK

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

