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Hurka, kolbász, hagymás vér, toros-
káposzta, tepertő, forró tea, forralt 
bor. Minden adva volt már korán 
reggel, ami egy remek hangulatú 
disznótorhoz kell. Február 10-én im-
máron hetedik alkalommal rendez-
ték meg Csepelen a hagyományőrző 
disznótort a Sport-, Szabadidő- és 
Rendezvényközpontban. 
A programot a cse-
peli önkormányzat 
támogatta, a 
kellemes szó-
rakozásról, 
a színpadi 
programok-
ról ezúttal 
is a Csepeli 
Városkép 
gondosko-
dott. 

Az érdeklődők 
egy 160 kilós 
mangalica régimódi 
pörzsölését és felbontását

 nézhették vé-
gig, s közben 
a disznó-
v á g á s h o z 
kapcsolódó 
hagyomá-
nyos nép-
szokásokkal 
is megismer-

kedhettek. 

A régi időket 
felelevenítő ese-

ményen gólyalábasok 

és busók szórakoztatták a kicsiket és a 
nagyokat. A fűtött sátorban különféle 
programok zajlottak: kézműves-foglal-
kozás, meseműsor. A Kolompos együt-
tes műsorára jelmezben érkezők aján-
dékot is kaptak: volt mókus, denevér, 
de katicabogár- és tigrisálarcos is. 

A felnőtteket a Csender Zenekar 
táncházzal várta, utána a színpadon a 
jókedvű mulatsághoz a Vadrózsa Da-
lárda, a Csepeli Nyugdíjas Ház dalkö-
re énekelt.

Kolbászkirály lett a győztes
19 csapat, összesen 89 fő vett részt a 
kolbászkészítő versenyben. Két lány-
csapat is benevezett, sőt egy fiatalok-
ból álló csoport most indult először. 
Köztük volt a 21. születésnapját ünnep-
lő Suszter Vanda, aki barátaitól kapta 
ajándékba a meglepetést. 

A csapatoknak öt kilogramm kolbász-
húsból kellett maximum másfél óra 
alatt egy húsz centiméteres kolbászt 
elkészíteni. Az értékelést Opóczky 
István Venesz-díjas mesterszakács 

vezette. „Nagyszerű dolog, hogy itt a 
fővárosban folytathatjuk elődeink ha-
gyományát. Fontos, hogy a gyerekek is 
lássák, hogyan készül a kolbász, miből 
kerül az asztalra a finom disznóság. Az 
elbírálásnál több szempontot figyeltem: 
mennyire tiszta az asztal, milyen pap-
rikát használnak, milyen a színe és az 
állaga a tölteléknek, milyen az íze, ami 
a sütéstől függ. Akkor igazi a kolbász, 
ha kicsit meg van pirítva a bőrkéje” – 
mondta el lapunknak a zsűrielnök. 

Titkos recept
Emléklapot kaptak a résztvevő csapa-
tok, különdíjban részesült a Matrjoska 
csapat, a zsűrielnök szakmai díját az 
ifjúsági Hululu brigád vette át. Har-
madik lett az Anonim röfik, második 
a Kertvárosi kolbarátok, míg az első 
helyen a Kolbászkirály csapat végzett. 
Martin László csapatkapitány kérdé-
sünkre elmondta: „Évek óta gyakoroljuk 
a kolbászkészítést, mindig alapfűszere-
ket használunk. Hogy miből mennyit te-
szünk bele, az maradjon a saját titkunk.”

SZABADIDŐ SZABADIDŐ

Falusi ízek, jó hangulat  
a Csepeli Disznótoron

Dömötör család 
Szilvi és Attila két gyermek-
kel érkezett. „Most járunk 
itt először, és nagyon jól 
érezzük magunkat. Vidékről 
származunk, felelevenednek 
az emlékek. A hurkát ked-
veljük, egyébként is hús-
imádók vagyunk. Legköze-
lebb is eljövünk.”

Mihalovitsné Ács Beáta
„Már reggel megérkeztünk, de 
lemaradtunk a szúrásról, a fiam 
meg akarta nézni, hogyan törté-
nik. Jó, hogy végig lehetett néz-
ni a kolbászkészítést, kóstolni is 
lehetett: a sült kolbászt szeretjük 
a legjobban. Jónak tartom, hogy 
ilyen programon is részt vehe-
tünk Csepelen.”

A győztes csapat

Németh Szilárd a Matrjoska csapat társaságában

fotó: GM  és Tóth Beáta
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Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

WEISS MANFRÉD TERV
CSEPEL ÚJJÁSZÜLETIK

Csepeli gyárváros – méltó régi nagy híréhez
Újjáélesztjük a csepeli és a magyar ipar 
bölcsőjét jelentő, báró Weiss Manfréd 
által alapított gyárvárost, a nagy múl-
tú Csepel Műveket. Megszépülő ipari 
műemlék épületek, új termelő és szol-
gáltató cégek, üzemek, inkubátorház, 
technológiai park és még több csepeli 
munkahely. Évtizedekig elhanyagolták, 
most újjáépítjük – mert Csepel többet 
érdemel!

WEISS MANFRÉD 
TERV

W

eiss manFréD

C
sepel ÚJJászÜletiK

Csepel ÚJJászÜletiK

hiDaK a Jövőbe
1. rész

TISzTELT CSEPELIEK!
A 2010 óta eltelt két ciklusban Csepel új erőre kapott. Magunk mögött hagytuk 
a rendszerváltást követő évtizedek súlyos terheit. Csepelt lendületbe hoztuk!

Csepel most újra nagy lehetőség előtt áll! Az itt élők igényeit figyelembe véve megszületett Csepel középtá-
vú fejlesztési terve: a Weiss Manfréd Terv. Ez a terv garanciát jelent rá, hogy Csepel az egyik legfejlődőbb, 

legsikeresebb budapesti kerület legyen. Ehhez azonban 
a kormányzat támogatására is szükségünk van.

Németh Szilárd országgyűlési képviselő úrnak 
köszönhetően a Kormány már meg is kezdte    
Csepel jövőjét garantáló Weiss Manfréd Terv 
tárgyalását. 

Az itt élők nevében köszönöm Németh Szilárd 
képviselő úrnak Csepelért és a csepeliekért vég-
zett parlamenti munkáját. Hathatós támogatá-
sára a jövőben is számítunk!
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Budapest legújabb dunai hídja Csepelen, a  szi-
getcsúcs közelében épül. Létrejön a régóta várt 
közvetlen összeköttetés Csepel és a budai oldal 
között. A Budát és Pestet összekapcsoló tervezett 
villamosvonal is az új hídon keresztül, csepeli 
megállóval fog közlekedni. Könnyebb, gyorsabb 
lesz a városba jutás minden csepeli számára! 

Új expressz hajójárattal kötjük össze Csepelt a pesti bel-
várossal. A csepeli Duna-parton tömegközlekedéssel jól 
megközelíthető új kikötőt tervezünk, ahonnan a Kossuth 
térig közlekedő expressz hajó szállítja majd az utasokat. 
Csepelről a belváros vízi úton is könnyen és gyorsan elér-
hetővé válik. 

haJóval a belvárosba

Csepel belvárosának gépkocsiforgalma, a zaj- és levegő-
szennyezés is csökkenni fog a csepeli gerincút továbbépí-
tésével. Az M0-ás felhajtó az autók és kamionok számára 
a lakott területek elkerülésével is elérhető lesz. A fejlesz-

tés során a II.  Rákóczi Ferenc utat is felújítjuk, ke-
rékpársávval és forgalomcsillapító technikák-

kal látjuk el.

az m0-ig visszÜK a Csepeli gerinCUtat 

ÚJ DUna-hiDat és pest-bUDai villamos-
vonalat Kap Csepel

meghosszabbítJUK a hévet 

a pesti belvárosig 

FelÜlJáró a Corvin-Csomópontra: 
megszŰnneK a Forgalmi DUgóK 

Közvetlen kerékpáros és gyalogos híddal kötjük össze 
a csepeli és soroksári Kis-Duna-partot. A csepeli Kis-
Duna-part az elmúlt években újjászületett, 5 km hosz-
szan kiépítettük a Kolonics György sétányt. Az új híddal 
teljessé válhat a csepeli és a soroksári családok kis-du-
nai élménye a folyó mindkét oldalán. 

KeréKpáros és gyalogos 
hiDat építÜnK a Kis-DUnán

A Corvin-csomópont átépítésre kerül, a kereszteződést két-
szintűvé tesszük. A közúti forgalom a vasúti sínek fölött át-
ívelő új felüljárón fog áthaladni. Megszűnnek a vonatok miat-
ti forgalmi dugók, folyamatossá válhat az autós közlekedés a 
Weiss Manfréd úton.

ÚJJáépítJÜK és KiszélesítJÜK 

a gUbaCsi-hiDat

Kibővítjük és felújítjuk a leromlott állapo-
tú Gubacsi-híd közúti és vasúti oldalát. Sőt, 
egy harmadik, új kerékpáros híd is megépül 

a jelenlegi két híd mellett. A megújuló közúti 
pálya 2x2 sávosra bővül és korszerűsödnek a 

hídhoz vezető utak is. Autóval és kerékpárral is 
gyorsabb, biztonságosabb lesz az átjutás.

Csepelen eddig saját forrásból 12 km ut-
cát, járdát, csapadékcsatornát építettünk 
újjá. A  következő években a Kormány se-
gítségével a csepeli útépítések teljes körű-
vé válnak: további 65 km burkolatlan vagy 
leromlott állagú utca kap új szilárdburkola-
tot, járdát és esővíz-elvezetést a kerületben.

65 Km ÚJ ÚtbUrKolat, JárDa 
és CsapaDéKCsatorna épÜl

A Weiss Manfréd Terv bemutatását

FolytatJUK!

A csepeli HÉV vonalát a Kormánnyal és a Fővárossal 
közösen észak és dél felé is meghosszabbítjuk. A sín-
pályát, a peronokat és a kocsikat is modernizáljuk, 
újakra cseréljük. A Csepeli Temetőtől egyészen a 
Jászai Mari térig utazhatunk majd átszállás nélkül. 
A klimatizált, alacsony padlós, akadálymentes új sze-
relvényekkel az idősek, a babakocsis kismamák és a 
mozgáskorlátozottak is kényelmesebben és bizton-
ságosabban utazhatnak majd.
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Elképzelhetőnek tartják, 
hogy áprilistól a csepeli-
eknek Erzsébetre vagy 
Budafokra kell átutazniuk 
az önkormányzati ügye-
ik intézése érdekében? 
Pedig dr. Szabóék be-
vallottan erre készülnek. 
Össze akarják vonni az 
önkormányzatokat. Per-
sze ennek – a választási 
programjukban szereplő 
– intézkedésnek ez csak a 
mellékhatása. 

Fő céljuk az önkor-
mányzati ellenállás 
eltakarítása a be-
vándorlás útjából. 
Ha nincs polgár-
mester, ha nincs ön-
kormányzat, akkor 
nincs, aki a helyiek 
hangját hallassa, 
akkor nincs, aki a 
csepeliek érdekében 
lépjen fel. Szabadon 
jöhetnének a mig-
ránsok Csepelre. 

Juhász Péter, a párt elnöke a 
napokban nyilvánosságra került 
felvételen első lépésben és a vá-
lasztások után azonnal 10 ezer 
bevándorló befogadását tenné kö-
telezővé. A videóban megemlíti, 
hogy természetesen ezt a számot 
idővel növelni kell.

Vajda Zoltán, az Együtt elnökségi 
tagja és XVI. kerületi képviselő-
jelöltje pedig már két éve szorgal-
mazza, hogy az Ikarus egykori 
XVI. kerületi gyártelepét a Ma-

gyarországra irányított kvóta-be-
vándorlók számára kellene meg-
vásárolni és felújítva megnyitni. 

Dr. Szabó Szabolcs vajon mit 
ajánlhat fel a migránsok elszállá-
solására az önkormányzati laká-
sokon kívül? A Csepel Műveket, 
a Posztógyárat, a Szabadkikötőt, 
a Papírgyárat. És miből építik 
meg a szállásokat? A csepeliek 
felemelt adójából és lecsökkentett 
nyugdíjából, úgy, ahogy ez a So-
ros-tervben benne van. 

Dr. Szabó Szabolcs pártja, az Együtt önkormányzatokat vonna össze 

Megszüntetnék 
Csepel önállóságát is 

Az Együtt ezerszámra 
telepítene migránsokat hazánkba 

Már a régi gyártelepeket 
is kinézték maguknak

AKTUÁLIS AKTUÁLIS

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Szeretettel várjuk!

nyugdíjasoknaksóterápia

ingyenes sóterápiás BÉrLet a CsepeLi ÖnkorMányZattóL!

Most 5000 Ft ÉrtÉkű, 5 aLkaLMas 
sóterápiás BÉrLetet igÉnyeLhet

ingyenesen!
Nem kell hozzá más, csak csepeli lakcímkártya és nyugdíjasigazolvány.

Az ingyenes sóterápia bérlet 2018. március 1-től igényelhető: a Csepeli 
Nyugdíjas Közösségi Házban (1214 Budapest, Kossuth Lajos u. 115.). Telefon: 
1/278-0128. E-mail: nyugdijashaz@csepelivaroskep.hu

Összesen 1000 fő számára tudunk ingyenes bérletet biztosítani.
jelentkezzen hamar Ön is!

A sóterápia helyszíne: 
Csepeli „Sóterápium” sóbarlang 
(1211 Budapest, Posztógyár u. 1.)

SzeretNé egéSzSégét megőrizNi? 
CSepel ÖNkormáNyzatáNak támogatáSával iNgyeNeS 

himalájai SóterápiáN vehetNek réSzt a kerületbeN élő időSek!

Soterapium_HIRD_102x135.indd   1 2/13/18   14:21

Az önkormányzatok 
esetleges összevonásáról 
csepelieket kérdeztünk:  

K. T.: „Nyolcvanéves vagyok, sok mindent 
átéltem. Nem hallottam róla, hogy önkor-
mányzatokat vonnának össze, de már ezen sem 
lepődnék meg. Kénytelen lennék belenyugodni, 
s eljárni Soroksárra 
ügyeket intézni. 
Ennek egyet-
len előnye 
lenne, 
hogy 
egész-
ségügyi 
sétákat 
tennék 
oda, ami-
vel karban 
tartanám 
magam.”

T. M.: „Én nagyon jól érzem magam úgy, 
ahogyan most vagyunk. Teljesen felesleges 
lenne összevonni a két kerületet, mert egé-
szen más típusú a két település. Csepelnek és 
Soroksárnak is nagy népessége van, érdemes 
továbbra is külön-külön foglalkozni a lakók 
ügyeivel. Ráadásul az ottaniakat egészen más 
témák érdeklik, mint a csepelieket.”

Bende Mihályné: „Egyáltalán nem lenne jó, 
ha a két önkormányzatot összevonnák. Ez az 

ötlet csak arra jó, hogy az idős embereket ösz-
szezavarják, félrevezessék és kampánycélokra 

használják. A két település eddig is külön-külön 
intézte az ügyeit, s ez így volt rendjén. Nehéz 

volna megoldani az 
oda-vissza utaz-

gatásokat 
is. Anyagi 
kérdéseket 

is felvet 
a dolog, 

mert a 
kerüle-
teknek 

osztozkod-
niuk  

kellene.” 

Dr. Szabó Szabolcs és pártja a csepeliek 
akarata ellenére telepíthetné be migránsok 
ezreit a Soros-terv végrehajtásával

Az idősek egy hagyatéki eljárás, 
a fiatalok egy esküvő miatt is 
buszozhatnának a szomszédba

fotó: Vermes Tibor
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Szóba sem került az MSZP kam-
pánynyitó kongresszusán, hogy 
visszaléptetnék a Csepel-Soroksá-
ron induló Bangóné Borbély Ildikót 
Szabó Szabolcs, az Együtt politiku-
sa javára. Sőt, megerősítették jelö-
lését, és listán is megbecsült helyet 
kapott. Az MSZP a kampányát Ban-
góné és Németh Szilárd bokszmecs-
cseként akarja bemutatni. Csakhogy 
jóval többen vannak a ringben, és az 
ellenzék mind egymást üti.

A legtöbb baloldali politikus nem hisz 
abban, hogy megnyerhetik a tavaszi 
választást. Ha mégis győznének, kor-
mányzóképtelen lenne az egymással 
vitázó baloldal, amiből a végén megint 
a Fidesz jönne ki jól. Másrészt 
viszont Soros György több 
száz milliárd forintot költ az 
illegális bevándorlók befoga-
dását célzó tervére, amihez el-
várná a balliberális pártok és 
a Jobbik összefogását. Az ér-
dekek és pozíciók csatájában 
vagy senki, vagy nagyon ke-
vés ember tudja, hogy mi lesz 
a marakodás vége. 

Országos szinten Csepelen az 
egyik legerősebb az MSZP 
támogatottsága. Ehhez képest 
8 éve nem volt szocialista 
országgyűlési vagy polgár-
mester-jelöltjük. Az Együtt 
támogatottsága 1 százalék kö-
rüli. Még Budapesten is csak 
3 százalékosnak mérte őket 
a baloldalhoz közel álló Re-
publikon közvélemény-kutató. 
Vagyis nagyon távol állnak a 
listán szükséges 5 százalék-
tól. Szabó Szabolcs és pártja 

visszautasították az MSZP-vel a valódi 
összefogást, a közös listát és a közös 
miniszterelnök-jelöltet. Szabó nem fo-
gadja el azt sem, hogy a neve mögött le-
gyen az őt támogató MSZP neve. Négy 
évig nem egyeztetett velük, folyama-
tosan bírálja korábbi szövetségeseit, 
és kizárólag a saját érdemeként büsz-
kélkedik korábbi győzelmével – áll a 
szocialisták panaszáradatában. Érveik 
alapján logikusnak tűnik, hogy nem 
kérnek az Együtt jelöltjéből.

Az MSZP Budapesti Kongresszusi 
Központban tartott kampánynyitóján a 
küldöttek 207 igen, 14 nem szavazattal 
és 13 tartózkodás mellett hagyták jóvá 
a Szövetség az igazságos Magyaror-

szágért című dokumentumot. A szo-
cialisták a Párbeszéddel és a Liberá-
lisokkal kötöttek szövetséget. Közben 
olyan kampányt indítottak Csepelen, 
ahol két ember, az MSZP-s Bangóné 
és a fideszes Németh önálló küzdel-
meként, „bokszmeccseként” mutatják 
be a választást. A bokszban meg ugye-
bár nincs harmadik fél. Szabó Szabolcs 

legfeljebb a saját töröl-
közőjét dobhatja be. A 
valóság ehhez képest 
az, hogy az Együtt 
keményen rátámadt 
a csepeli MSZP-re és 
Bangónéra. Internetes 
aktivistáik megszállták 
a szocialista Facebook 
oldalakat, és a szocia-
listákat fideszbérenc-
nek vagy Orbán fizetett 
ügynökeinek nevezik. 
És ezek még a fino-
mabb vádak. Szomba-
ton várható, hogy Ban-
góné a csepeli piacon 
fog kampányolni, és 
Szabó Szabolcs hívei 
már most azt hirdetik, 
hogy nem hagyják ezt 
annyiban. Még az is 
lehet, hogy valódi ököl-
harccá válik a vesze-
kedés.

Egymással bokszol 
a csepeli ellenzék

AKTUÁLIS AKTUÁLIS

Az Együtt 
keményen rátámadt 
a csepeli MSZP-re 
és Bangónéra

Az MSZP kampányában Bangóné és Németh 
Szilárd küzdelmeként mutatják be a választást

CSEPEL UTÁNPÓTLÁS SPorTEgyESüLET

AKÁr INgyENESEN!FoCIzz vELüNK!

JELENTKEzz 
moST!

CSEPEL ÖNKormÁNyzATÁNAK 
TÁmogATÁSÁvAL

KAPCSoLAT: 

+36 30 563 5167
+36 20 501 0124

www.CSEPELUTANPoTLAS.hU
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Szabó Szabolcs Bajnaival érkezett a meccsre
„Magyarországnak sok Szabó Szabolcsra lenne szük-
sége.” Ezzel az erős felütéssel állt az Együtt politikusa 
mellé Bajnai Gordon, a párt korábbi miniszterelnöke. 
Bajnai a 13. havi nyugdíjak elvételével írta be magát 
örökre az idősebbek emlékezetébe. Talán nem vélet-
len, hogy Szabóék most is felelőtlennek és irreálisnak 
tartják Karácsony Gergely és az MSZP nyugdíjemelési 
ígéreteit. 

Szabó Szabolcs az elmúlt négy évben gyakorlatilag 
egyáltalán nem támogatta a csepeli fejlesztéseket, sőt a 
városközpont rehabilitációs munkáit 2014-ben még éle-
sen támadta is. Eközben nem szavazta meg a pedofilok 
gyerekektől való eltiltásáról szóló törvényt, az új építé-
sű lakások áfacsökkentését, a devizahiteleseket segítő 
törvényeket, fogyasztóvédelem megerősítését, és még a 
nagypénteki ünnepnapot sem. Utóbbit azzal indokolta, 
amiről az Együtt politikája szól. Azért nem támogatta 
az ünnepnapot, mert szerinte sokkal több illegális ha-
tárátlépőt kellene befogadni. Ezzel a tevékenységével 
pártja és maga szerint a csepelieket szolgálta.Szabó mögé állt be a libás 

ügyről elhíresült politikus
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A választási programok és ígéretek 
kidolgozása korábban sem a szak-
emberek kiváltsága volt. A pártok a 
választások közeledtével mindent 
megígértek, ami belefért. Úgy tű-
nik azonban, sokaknak ez a munka 
is nehéz. Egyszerűbb már megkez-
dett fejlesztések ígéreteivel vagy az 
ellenfelek bebörtönzésével, fizikai 
megsemmisítésével kampányolni. 
Így uralta el a bosszúszomjas gyűlöl-
ködés a Jobbikot is. 

Bereczki Miklós, a Jobbik Békéscsa-
báról érkezett országgyűlési képvise-
lő-jelöltje tavaly nyáron döntött úgy, 
hogy a beváltható ígéretekben a leg-
könnyebb utat választja. Olyasmit ígért 
meg, amiről biztos lehetett, hogy meg 
fog valósulni. Bár 2017 májusában pol-
gármesteri döntés született a csepeli 
tüdőgondozó felújításáról – és erről a 

Hírmondó is írt –, júliusban Bereczki 
petíciós aláírásgyűjtést indított a tüdő-
gondozó felújításáért. Ám a petíciónak 
csak azon a hivatalos beadványon van 
nyoma, amin a politikus bejelentette az 
adatbázis-kezelés iránti kérelmét. Az 
összegyűjtött aláírásokat nem adták le 
senkinek, pedig a petíciónak ez a lé-
nyege. Világos tehát, hogy nyomásgya-
korlásra  nem volt szükség, ugyanakkor 
a petíciót aláírók adatai a Jobbik tulaj-
donába (kezelésébe) kerültek, így azok 
most, a kampányban jól jönnek majd. 

A Jobbiknak mindig volt egy sötét 
oldala. Ezt a félkatonai szerveze-

tük, a Magyar Gárda, valamint 
a neonáci Kuruc.info interne-
tes lap képviselték. Amikor 
Vona Gábor kutyás-cicás cu-
kiság-kampányba kezdett, az 
agresszió háttérbe húzódott. 

AKTUÁLIS

Gyilkos indulatba fulladt 
a Jobbik kampánya

Ám a pártelnök közel-keleti útjaival 
együtt most ez is felszínre került. Elő-
ször Bereczki földije, a békéscsabai 
Kocziha Tünde jobbikos képviselője-
lölt mondta ki, hogy a miniszterelnö-

köt és még sokakat akasztani kellene. 
Csatlakozott hozzá egy Brüsszelben 
dolgozó párttársa, aki a kémkedéssel 
gyanúsított „KGBéla” munkatársa 
volt. Ő képpel is illusztrálta, hogyan 

akasztaná fel Orbánt és Gyurcsányt 
egymás mellé, egy lámpavasra. Aztán 
a Jobbik televíziója tette ki ezt a szö-
veget: „1672-ben egy csoportnyi dühös 
holland megölte és megette a minisz-
terelnököt. Csak mondom, ez is egy op-
ció.” Kannibál gyilkosságra utalgatni 
– talán ez a legextrémebb eddig a ma-
gyar politikai kampányokban. 

De Kocziha Tünde földije, a Cse-
pel-Soroksáron induló Bereczki sem 
maradt ki a fenyegetőzésből. Ő novem-
berben írta Facebook-oldalára, hogy 
„2018-ban a vádlottak padjára fogjuk 
küldeni a rendszer minden résztvevő-
jét, a politikusoktól a bankvezérekig”. 
Egy soroksári barátja azonban azon-
nali bosszút hirdetett. Előbb videós 
fenyegetést tett ki Ábel Attila csepeli 
alpolgármesternek, melyben üzente, 
hogy vasvillával fogja összeszurkálni. 
Később ezt Facebook-üzenetben ki-
egészítette azzal, hogy bicskával vag-
dossa össze az arcát.

AKTUÁLIS

Nagy port kavart a hazai politikai élet-
ben egy most felbukkant 2013-as vi-
deofelvétel, melyen Vona Gábor török 
nyelven tesz hitet Allah mellett egy 
törökországi rendezvényen. Bár a Job-
bik szerint a pártelnök Allahra utaló 
szavainak más is lehet a jelentése, Vo-
nának ez már a sokadik muszlimbarát 
megnyilvánulása. Korábban például 

azt is mondta, hogy 
számára a mai 

világban az 
iszlám az em-
beriség utol-
só reménye. 

Ezek a ki-
jelentések 

annak fényé-
ben visszásak, 
hogy a Jobbik 

kezdet-

ben a kormány mellé állt a határt védő 
kerítés és a kötelező kvóta ügyében. 
Később azonban meggondolták magu-
kat. Amikor a tettekre került a sor, po-
litikusaik a parlamenti szavazásokon 

a kvótáról szóló népszavazáson végül 
a Jobbik beállt a határkerítést bíráló és 
a kötelező kvótát elfogadó balliberális 
pártok mellé azzal, hogy a szavazás 
bojkottját kérte követőitől.

Hitet tett Vona Allah mellett?

Pillanatkép egy videóból: Vona több törökországi nyilatkozata is előkerült
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz adatbázis-építésre és -kezelésre adott be kérelmet Bereczki

Bereczki Miklós közös képet 
készített a csepeli alpolgármester 
vasvillás fenyegetőjével 
a fenyegetőzés után

A muzulmán hitre áttért ugyan, de az alkoholról 
és a malachúsról nem tud lemondani

Jobbikos polgármester
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„Mi a választás tétje?” Ezt a kérdést jár-
ta körül Stefka István, a Pesti Srácok 
lapigazgatója beszélgetőpartnerével, 
Németh Szilárddal, a Fidesz alelnöké-
vel és országgyűlési képviselőjével a 
Polgárok Házában. 

Stefka István felidézte Charles Michel 
belga miniszterelnök kijelentését, mi-
szerint az unióban szeptembertől ak-
kor is áterőltetik a kötelező kvótát, ha 
a visegrádi négyek elutasítják azt. „Bel-
gium, amely egykor hatalmas gyarmat-
birodalommal rendelkezett, most lelkiis-
mereti okokból milliókat akar Afrikából 

és Ázsiából Európába betelepíteni” – 
hívta fel a figyelmet Németh Szilárd.  
Kijelentette, Magyarország egyetlen 
illegális bevándorlót sem hajlandó be-

fogadni, a kormány minden esz-
közt a fentieknek rendel alá. 
Emlékeztetett, a nemzeti 
konzultációkon és a nép-
szavazáson a magya-
rok határozottan ki-
nyilvánították, nem 
akarnak együtt élni 
az illegális beván-
dorlókkal, egyúttal 
felhatalmazást ad-
tak a kormánynak, 
hogy a nemzetközi 
színtéren a magyarok 
érdekeit képviseljék. 

Németh Szilárd a visegrádi négyek or-
szágait a biztonság szigetének nevezte. 

Stefka István kérdésére, miszerint 
lesz-e baloldali összefogás Csepelen,  
Németh Szilárd azt válaszolta, biztos 
benne, hogy előbb-utóbb megegyez-
nek egy közös jelöltben. „Mindenkit 
óva intek, aki azt hiszi, a választás elő-
re lefutott. Április 8-án a tét az, hogy 
bevándorlóország leszünk, vagy meg-
maradunk magyar Magyarországnak” 
– jelentette ki. • Lass Gábor

„Szél Bernadett újabb bizonyítékát adta 
annak, hogy a Soros-hálózat zsebében 
van. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági 
Bizottságának tagjaként azt kezdemé-
nyezte, hogy a testület decemberi ülésén 
a titkosszolgálatok által részben bemu-
tatott Soros-hálózatról szóló jelentést és 
dokumentumokat teljes terjedelmükben 

adják ki neki. A titkosszolgálatok ezt nem-
zetbiztonsági okok miatt elutasították, de 
Szél Bernadett most Molnár Zsolton, 
a bizottság szocialista elnökén keresztül 
próbálkozik” – írja a Fidesz közleménye.

Felháborítónak és megengedhetetlen-
nek tartják, hogy Szél Bernadett visz-

szaélhessen nemzetbiztonsági bizott-
sági tagságával, hiszen – mint írják 
– nem tudhatják, hogy az az alapján 
megszerzett, a Soros-hálózatról szóló 
titkosszolgálati dokumentumokat és 
bizalmas információkat mire akarja 
felhasználni. „A Fidesz-KDNP nem 
engedi, hogy az ellenzék már a Nemzet-
biztonsági bizottságot is a Soros-terv 
támogatására, végrehajtására használ-
ja. E nélkül is óriási a nyomás Magyar-
országon, hogy engedje be a migránso-
kat és bontsa le a határzárat. Ezért nem 
veszünk részt a bizottsági ülésen, mert 
Soros ugyan még nem, de az emberei 
már a nemzetbiztonsági bizottságban 
ülnek” – zárták a közleményt.

MAGYARORSZÁG

Soros emberei már 
a nemzetbiztonsági 
bizottságban ülnek

Bevándorlóország vagy 
magyar Magyarország?

Magyarország 
egyetlen illegális 
bevándorlót sem 
hajlandó befogadni

MAGYARORSZÁG

„Mi a választás tétje?” Ezt a kérdést járta 
körbe Németh Szilárd és Stefka István 
a Polgárok Házában tartott beszélgetésen 

Kés, villa, kerítésvágó nem gyerek kezébe való!

Németh Szilárd:  
Szél Bernadett 
bizalmas információ-
kat akart kikérni 
„Nemzetbiztonsági bizottsági 
tagságával visszaélve próbált bi-
zalmas információkat kikérni a 
Soros-tervről és a Soros-hálózat-
ról az Alkotmányvédelmi Hiva-
taltól az LMP-s Szél Bernadett” 
– nyilatkozta a bizottság alelnö-
ke azután, hogy a kormánypárti 
képviselők távolmaradása miatt 
a testület rendkívüli ülése határo-
zatképtelen lett.

A politikus bemutatta Szél Ber-
nadettnek a Nemzetbiztonsági 
bizottság szocialista elnökéhez, 
Molnár Zsolthoz címzett levelét. 
Ebben az LMP-s politikus leírta: 
kezdeményezte a titkosszolgála-
toknál, hogy adják ki azokat a do-
kumentumokat, amelyeket a tes-
tület decemberi – az ott elhangzó 
bizalmas információk miatt – zárt 
ülésén mutattak be a szolgálatok. 

Leszögezte: amíg Szél Bernadett 
a Soros-tervről titkosszolgálati in-
formációkat akar kiszivárogtatni, 
addig nem járulnak hozzá ahhoz, 
hogy részt vegyen az ülésen.

Az ellenzék már a Nemzetbiztonsági bizottságot is 
a Soros-terv végrehajtására használja
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Nem fog enyhülni 
a Stop Soros 
törvénycsomag 
Tuzson Bence kormányzati kommuni-
kációért felelős államtitkár szerint a Stop 
Soros törvénycsomag esetében szigorí-

tásról lehet beszélni, enyhítésről viszont 
nem. Jelenleg is tart a törvénytervezet 
társadalmi egyeztetése, és szeretnék, 
hogy minél többen mondják el a vélemé-
nyüket, mert annál jobb törvénycsomag 
születhet. A beérkezett véleményeket 
összefoglalják és a javaslatot jövő héten 
a kormány elé tárják, hogy még a tavaszi 
ülésszak előtt be lehessen benyújtani.

„A Magyarország és Románia kö-
zött a gázellátásra vonatkozó terve-
zett együttműködés eredményeként 
2022-re megszűnik Magyarország 
egyoldalú függősége az orosz gáz-
tól. Ehhez a következő időszakban 
ki kell majd építeni a gáz szállítá-
sához szükséges kapacitásokat” – 
mondta Orbán Viktor miniszterel-
nök egy üzleti fórumon. Kiemelte: a 
térségi energiahálózatokat szorosabb-
ra kell fűzni, ezzel megszűnhet az egy-
oldalú függőség az orosz gáztól. 

A miniszterelnök szerint a legfontosabb 
gazdasági feladat a következő évekre, 
hogy a közép-európai országok a Nyugat-

Bal-
kánnal 

kiegészülve
minél szerteágazóbb energetikai hálóza-
tokkal, lehetőségekkel tudják majd biz-
tosítani a versenyképességüket.

Charles Michel belga kormányfő 
nemrégiben arról beszélt: „ultimá-
tumot adtak a szolidaritást elutasító” 
visegrádi országoknak, és ha június 
végéig nem sikerül konszenzusra jut-
ni az uniós tagállami kormányokat 
tömörítő tanácsban, akkor nélkülük – 
minősített többségi szavazással – fog-
ják elfogadni a tervezett reformokat.

„Teljesen nyilvánvaló politikai zsaro-
lás és fenyegetés a belga miniszter-
elnök migrációval összefüggő, Ma-

gyarországot és a V4-es országokat 
érintő nyilatkozata, amelyet határozot-
tan visszautasítanak” – kommentálta 
az eseményeket Hidvéghi Balázs, a 
Fidesz kommunikációs igazgatója. 

Hangsúlyozta: a kormánypártok szá-
mára Magyarország az első, és min-
dent el fognak követni, hogy megaka-
dályozzák az ilyen jellegű döntések 
végrehajtását – regionális szövetsé-
geseikkel karöltve, hiszen a V4-es 
összefogás egy fontos eszköz.

Politikai zsarolás és fenyegetés 
a belga miniszterelnök nyilatkozata

Orbán: nekünk  
Magyarország 
az első
„Sikeres nemzetállamok nélkül 
nincs sikeres Európa, sikeres Eu-
rópa nélkül nincs sikeres világ, 
sikeres városok sincsenek sikeres 
falvak és sikeres családok nélkül” 
– jelentett ki Orbán Viktor mi-
niszterelnök Veszprémben, a Me-
gyei Jogú Városok Szövetségének 
51. közgyűlésén, hozzátéve, „szá-
munkra Magyarország az első”.

Orbán Viktor: 2022-re megszűnik  
Magyarország egyoldalú függősége  
az orosz gáztól

MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG

Február 12-én kezdték kézbesíteni a 7,9 
millió választópolgárnak az áprilisi or-
szággyűlési választásról szóló értesítőt. 
A Nemzeti Választási Iroda névre szó-
ló küldeményében az országgyűlési vá-
lasztás kitűzéséről, és arról tájékoztatja 
a választópolgárokat, hogy szerepelnek 
a névjegyzékben. 

A 7,9 millió választópolgárnak legké-
sőbb február 19-éig postázzák az ér-
tesítőt a lakcímükre arról, hogy szere-
pelnek a névjegyzékben. Ha valaki ezt 
nem kapja meg, akkor a jegyzőnél (a 

helyi választási iroda vezetőjénél) je-
lezheti, aki ekkor új értesítőt állít ki.

Jelöltajánlásra február 19-e és márci-
us 5-e között van lehetőség. Minden 
választópolgár a lakcíme szerinti vá-
lasztókerületben, az ajánlóívet kitölt-

ve és aláírva ajánlhat jelöltet. Egy vá-
lasztópolgár több jelöltet is ajánlhat, 
egy jelölt viszont csak egy ajánlással 
támogatható. Az ajánlás nem vonható 
vissza. A sikeres jelöltállításhoz 500 
érvényes ajánlás szükséges.
Nemzeti Választási Iroda

Országgyűlési választás 2018

Tisztelt Csepeliek!
 Egész Európára kiterjedő aláírásgyűjtés zajlik a nemzeti kisebbségek jogainak megvédéséért. 

Az erdélyi magyarság számít ránk, álljunk ki értük közösen!

Segítsünk, hogy a határainkon túl élő magyar közösségek szabadon 
használhassák anyanyelvüket és nemzeti szimbólumaikat.

 Most egy aláírással Ön is segíthet! 
Kérjük, keresse fel a www.jogaink.eu honlapot és írja alá az online petíciót!

 Védjük meg magyar honfitársainkat!
 Csepel, 2018. január 15.  

 Borbély Lénárd Németh Szilárd
 Csepel polgármestere országgyűlési képviselő

jogainK.eu

írja alá Ön is!segíTsÜnK KÖZÖsen!

A sikeres jelöltállításhoz 
500 érvényes 
ajánlás szükséges
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Kilencvenkettedik születésnapja alkalmából köszöntöt-
ték Benedek Ferenc öttusázót, mesteredzőt a Csepeli 
Öttusa és Vízi Sport Egyesület hagyományos évnyitó 
ünnepségén a Királyerdei Művelődési Házban február 
8-án. A csepeli önkormányzat részéről Borbély Lénárd 
polgármester és Morovik Attila alpolgármester fejezte 
ki jókívánságait Benedek Ferencnek. Az öttusázók csa-
ládjából Sárfalvi Péter világ- és Európa-bajnok öttusázó, 
az utánpótlásért felelős helyettes államtitkár, valamint 
Pataki Zoltán, a Csepeli Öttusa VSE elnöke köszöntötte 
az ünnepeltet. 

Benedek Ferenc Csepelen lett híres öttusaedző, miután 
korábban maga is kiváló öttusázó volt. Leghíresebb ta-
nítványa Balczó András háromszoros olimpiai bajnok 
volt, de tanítványai között szerepelt Maracskó Tibor vi-
lágbajnok és Németh Ferenc kétszeres olimpiai bajnok is. 

Az ünnepségen felidézték a csepeli öttusa múltját és jele-
nét. Elismeréseket adtak át a csepeli öttusázók edzőinek 
és a versenyzőknek. Az öt éve alapított Benedek Ferenc 
Díjat ezúttal Simon Sarolta kapta meg. • cs.

SPORT

A CSEPELI SZÉPKORÚAKNAKNYUGDÍJAS HAJÓKIRÁNDULÁSOK

INGYENES
Tisztelt Csepeli Nyugdíjasok!

A NYUGDÍJAS HAJÓKIRÁNDULÁSOK A NAGY SIKERRE 
TEKINTETTEL 2018-bAN IS fOLYTATÓDNAK!

HULLÁmOK, NAPSüTÉS ÉS fELEJTHETETLEN PANORÁmA 
vÁRJA ÖNÖKET EURÓPA LEGGYÖNYÖRűbb fOLYÓJÁN!

borbély Lénárd
Csepel polgármestere

vÁRJUK ÖNT IS SZERETETTEL!

IDÉN NÉGY IDőPONTRA LEHET JELENTKEZNI:

HAJÓKIRÁNDULÁS DÁTUmA

2018. ÁPRILIS 4.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDő

2018. mÁRCIUS 23.

HAJÓKIRÁNDULÁS DÁTUmA

2018. JÚNIUS 6.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDő

2018. mÁJUS 29.

HAJÓKIRÁNDULÁS DÁTUmA

2018. mÁJUS 10.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDő

2018. mÁJUS 2.

HAJÓKIRÁNDULÁS DÁTUmA

2018. JÚNIUS 13.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDő

2018. JÚNIUS 5.

Jelentkezés:

SZEMÉLYESEN a Nyugdíjas Közösségi Házban (Csepel, Kossuth Lajos u. 115.) 
Jelentkezéshez szükséges okmányok: személyi igazolvány, lakcímkártya, nyugdíjszelvény
Mindenkitől csak egyetlen időpontra történő jelentkezést tudunk elfogadni.

Hajokirandulas nyugdijas OK.indd   1 1/30/18   15:23

Csepeli öttusa: évnyitó ünnepség
Az idei díjazott, Simon Sarolta Benedek Ferenccel 

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Idén három csaLádI hajóIránduLást szervezünk:

HAJÓKIRÁNDULÁS 
DÁTUMA

JELENTKEZÉSI 
HATÁRIDŐ

2018. június 2. 2018. május 25.

2018. augusztus 26. 2018. augusztus 16.

2018. szeptember 15. 2018. szeptember 7.

jelentkezés és információ:
csaladihajokirandulas@csepelivaroskep.hu  

a kirándulásokra csepeli lakcímkártyával rendelkező családokat várunk: 
3–11 év közötti gyermekeikkel, legfeljebb két felnőtt kíséretében 

(szülők, illetve szülő és nagyszülő)

tisztelt Csepeli Családok!
 szeretettel meghívjuk Önöket a Csepeli Önkormányzat 

dunai hajókirándulásaira!
a teljes körű vendéglátás mellett, a felnőtteket számtalan 
színes élmény és felejthetetlen panoráma, a legkisebbeket 
arcfestés, interaktív gyerekkoncert, kézműves-foglalkozás 

és sok vidám meglepetés várja!

hajózzanak 

veLünk!

csePeLIeknek
a tavaLyI nagy sIkerre vaLó 

tekIntetteL 

a Program  2018-Ban Is 

foLytatódIk!

Ingyenes

hajókIránduLások

csaLádI

Hajokirandulas_CSALADI_OK.indd   1 1/30/18   15:27

A Kisebbségekért – Pro Minoritate 
Alapítvány és a Moldvai Magyarok a 
Moldvai Magyarokért Szövetség által 
szervezett XXII. Csángó Bálon Gu-
lyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője 
elmondta: „Ha az anyanyelv és a szülő-
föld szeretetét, a hitben és a népi hagyo-
mányokban való kitartást kellene egy 
melléknévben összesűrűsíteni, akkor 
arra a csángó lenne a legalkalmasabb”. 
Hangsúlyozta: „Az alaptörvény ki-
mondja, Magyarország az egységes ma-
gyar nemzet összetartozását szem előtt 
tartva felelősséget visel a határain kívül 
élő magyarok sorsáért. A mai este arra 
példa, hogyan vállal egy határon túli 
magyar közösség felelősséget az anya-
országi magyarságért” – jelentette ki.  

A csángók figyelmeztetnek, 
milyennek kell lennünk

fo
tó

: G
M

fotó: Vermes Tibor
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Vasárnap többfogásos ebéd 
készül otthon, amelynek el-
maradhatatlan része a leves. 
Így télen különösen jólesnek a 
tartalmas első fogások, amik 
szívet-lelket melengetnek a 
cudar időben. Aztán a böjt 
közeledtével érkeznek a hús 
nélküli ételek, így a krémle-
vesek és könnyedebb – legfel-
jebb halas – fogások veszik át 
a helyet a konyhában.

Németh Szilárd: így főzök én

A leves elmaradhatatlan eleme 
egy igazi vasárnapi ebédnek

 
Elkészítés:  
A szárnyakat forrásban lévő vízbe dobom öt percre, majd 
leöntöm az így keletkezett szürke, habos levet. Újból vizet 
forralok, s ebbe teszem fel a szárnyakat és a megtisztí-
tott zöldségeket, fűszereket, végül sózom is. Amikor így 
együtt felforr, még tíz percig főzöm, de már kis lángon, 
majd kiszedem  a szárnyakat, s előkészítem a sütéshez. 
(Ez lesz a következő fogás.) Mivel a szárny viszonylag 
zsírtalan és rövid ideig főtt a levesben, libazsírral oldom 
meg, hogy az ízek, zamatok, vitaminok kioldódjanak. 
Húsz perc után jöhet bele a borsó, krumpli és a gomba, 
még tíz-tizenöt perc és kész. Hagyom ülepedni egy féló-
rát, majd leszűröm. Levesbetétet – tészta/galuska/gom-
bóc/gyöngy – készítek és főzök ki, azzal tálalom forrón, 
no meg erőspaprikával annak, aki szereti. A zöldségek, 
krumpli, gomba mellé jöhet még bele egy nyers tojássár-
gája is. A receptet – sok-sok változatban,  
különböző húsokkal, betétekkel, erősebb-gyengébb za-
mattal – édesanyámtól tanultam, ő meg nagymamámtól 
leste el. Igazi családi recept, amihez jó étvágyat kívánok. 

Szárnyasleves 

Hozzávalók: 
2 kg csirkeszárny
5 dkg libazsír 
fél zellergumó
4-5 szál sárgarépa
2-3 szál petrezselyem
egy fej karalábé,
egy kis gyömbérgumó
4-5 szem krumpli

4-5 fej csiperke
25 dkg borsó
egy fej vöröshagyma
3-4 gerezd fokhagyma
egy paradicsom, 
egy zöldpaprika
só, szemes bors, 
2 babérlevél, lestyán, 
levesbetét

Iskolába hívogató
A Szárcsa Általános Iskola foly-
tatva az őszi programsorozatot, 
tavasszal is meghirdeti a játékos 
gyermektornát és az iskolakóstol-
gató foglalkozásokat. Szeretettel 
várunk minden érdeklődő gyer-
meket és szüleiket.

Iskolánk a Kis-Dunához közel, a 
Királyerdőben épült. Tágas udva-
raival, tornapályájával jó sportolási 
lehetőséget kínál diákjainak. Szép 
környezetben, igényesen felszerelt 
szaktantermekben tanulhatnak a 
gyermekek. 

Játékos gyermektorna és iskola-
kóstolgató foglalkozások a leen-
dő első osztályos tanító nénikkel: 
március 19-e, 15.30–16.15 óra 
között: torna; 16.15–17 óra között: 
játékos iskolakóstolgató
március 26-a, 15.30–16.15 óra 
között: torna; 16.15–17 óra között: 
játékos iskolakóstolgató

Nyílt nap az alsó tagozaton: 
március 7-e, 8–10 óra között
Szülői tájékoztató, ahol megis-
merkedhetnek iskolánkkal: feb-
ruár 19-e, 17 óra 

1213 Budapest, Szárcsa u. 9–11., 
tel.: 278-2374; 06-30/83-1817
iskola@szarcsa-bp.sulinet.hu 
www.szarcsaiskola.hu 

A helyes megfejtést beküldők között egy-egy ajándékcsomagot sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2018. február 19.

Sorsoltunk! A február 8-ai skandináv rejtvény nyertese: Szűcs Lászlóné 1211 Budapest, Táncsics M. u.  A gyerekrejtvény nyertese: Józsa Alexandra 
Lilla 1214 Budapest, Nyírfa u. Nyereményüket szerkesztőségünkben vehetik át hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között (Csete Balázs u. 15.)   Gratulálunk!

A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
Ingyenes, megjelenik 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: 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 2018. február 22-én, csütörtökön jelenik meg.
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Rejtvényünkben egy vers két sorát fejthetitek meg. 
Hány éves idén a költő? 

Vízszintes: 2. Az idézet eleje (zárt betű: Ö) 9. …-fi (tudományos fantasztikus) 
11. Légzsák 12. Az idézet folytatása 14. Gól nélküli döntetlen 15. Téli sport 1
6. Dél-Amerika őslakói 18. Pusztuló, kiszáradó tó a Turáni-alföldön 20. Becézett 
Enikőt 22. Munkavezető az építkezésen (régies) 24. Szélesre nyit 26. Németország 
röv. 27. Követni kezd! 28. Török rang volt 30. Férfinév (ápr.21.) 33. Téli csapadék 
34. Épületen belül használható festék jelzője

Függőleges: 1. Az idézet vége (É; K; Ó; Y) 2. Fiúgyermeke 3. Majdnem lakna! 
4. Kétlovas bérkocsi 5. Össze-vissza túrná! 6. Jobb páratlanjai! 7. Pocakos egyneműi! 
10. Magból hajt ki 13. Pillangó 17. Vulkán működése 19. Moszat 21. Hosszú morzejel 
23. Kevert kéreg! 25. Majdnem rádió! 27. Össze-vissza kent! 29. Kapuban a labda 
31. Tétlen toll! 32. Keverve ráz! 34. Baba fél!

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 31 32

33 34

REJTVÉNY

fotó: Somfai Sándor



20 csepeli hírmondó csepeli hírmondó 21HIRDETÉS

Tisztelt csepeli kertbarátok, 
intézményvezetők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ön-
kormányzat támogatásával a Csepe-
li Városgazda Zrt. idén is elindítja 
a komposztálási mintaprogramot a 
kerület kertes házas (kerítéssel köz-
rezárt) ingatlantulajdonosai részé-
re, valamint intézmények (óvodák, 
iskolák) körében. A program kere-
tén belül kb. 600 literes műanyag 
komposztáló edényt lehet igényel-
ni. Amennyiben a program felkel-
tette érdeklődését, kérjük, töltse ki a 
jelentkezési lapot, amely beszerez-
hető a Városgazda ügyfélszolgálati 
irodájának 1-es ablakánál, vagy le-
tölthető a www.csepel.hu és www.
varosgazda.eu weboldalakról.

A benyújtás módjai: postán (Cse-
peli Városgazda Közhasznú Non-

profit Zrt. 1215 Budapest, Katona 
József u. 62-64.), személyesen az 
ügyfélszolgálati irodán, vagy a 
komposztalas@varosgazda.eu 
e-mail címen.

Jelentkezési határidő: 
2018. február 28. 

Az elbírálás a beérkező igénybeje-
lentések sorrendjében történik. 

Azok jelentkezését várjuk, akik szí-
vesen kipróbálnák a háztartási kom-
posztálást, és a korábbi években 
nem vettek részt önkormányzati 
komposztálási pályázaton.

Bővebb információ 
és felvilágosítás: 
Erdeiné Schuch Beáta 
277-7856, 30/698-5921
erdeine.beata@varosgazda.eu 

Komposztálási mintaprogram
HIRDETÉS

INGATLAN________________________________________ 
XX. kerületben a Körtefa 51 szám alatt 5039 
m2-es gazdálkodásra alkalmas telken 137 nm-
es lakóház felújítva, szigetelve, központi fűtés-
sel, melléképületekkel eladó. I.ár: 45 mFt. Hrsz: 
0213125 T.: 06-1-420-1470

EGÉSZSÉG ________________________________________ 
GERINCBÁNTALMAK megelőzésére, a gerinc 
egészségének megőrzéséért preventív, cso-
portos gerinctréningek indulnak a Vitart Stú-
dióban február 26-ától minden hétfőn 17:30 
- 18:30  A csatlakozás folyamatos, a férőhely 
biztosítása miatt bejelentkezés szükséges: 
06/70-318-3077. A Stúdió teljes kínálata a hon-
lapon, és a Facebook-oldalon található. 
Vitart Stúdió: 1212 Bp., Komáromi u. 55. 
email: linda@laskaitreningek.hu  
web: laskaitreningek.hu   
Facebook: Vitart Stúdió  

ÁLLÁS________________________________________ 
AGILIS kolléganőket (akár nyugdíjas is) felve-
szünk telefonos irodai munkára, jó kommuniká-
ciós készséggel 100.000 Ft+jutalék bérezéssel. 
Érd: 0630/529-6446-os számon.________________________________________ 
SZIGETSZENTMIKLÓSI kertépítő csapatunkba, 
munkatársakat keresünk. Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal a kerteszallas.lakihegy@gmail.com 
email címen lehet. További információ: 
06-70/931-5957________________________________________ 
CSEPELI munkahelyre esztergályost felveszek. 
Bejelentett bér 240-300 eFt; 13-14 havi jutalék, 
védő ital, kávé, 2 öltöny munkaruha, cipő. 
T.: 06-20-926-6883, 277-4224

CSEPELI telephelyünkre azonnali kezdéssel 
felveszünk acélszerkezet gyártásában jártas 
műszaki előkészítőt, lakatost, hegesztőt. Bér 
megegyezés szerint. T.: 06-30-349-1614

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
FESTÉS- MÁZOLÁS, tapétázás. Kisebb munkák, 
kőműves javítások, gipszkartonozás. 
T.: 06-30-568-6255 Kovács Gergely________________________________________ 
VILLANYSZERELÉS! Lakások, nyaralók, stb. régi 
vezetékhálózat cseréje, felújítása, lakáselosztók 
cseréje, bővítése garanciával. T.: 06-30-921-1417________________________________________ 
FESTÉS, burkolás, kőműves, dryvit, parketta, 
víz- villany, lakatos, ács, 3 év garanciával. Miklós 
Zoltán, házépítés. T.: 06-70-314-2540

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót 
vennék készpénzért. T.: 06-30-951-5322

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

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 

Új szolgáltatás január 2-tól. Könyvtári 
kölcsönzéseinek lejárata előtt 1 nappal érte-
sítést küldünk. Ehhez csak, e-mail címre van 
szükségünk. Az adatot személyesen, telefon 
és írásban is megadhatja a fszek2101@fszek.
hu e-mail címen. Ne késlekedjen, és nincs 
több késés !

Kiállítás
2018. február 2–től: Időutazás tűzoltó 
járműmodellekkel a világ körül címmel.  
Ivánkovics Zoltán gyűjtő kiállítása megte-
kinthető a könyvtár nyitvatartási idejében.

Előadások, foglalkozások: 
Február 21-e, 17 óra: Helytörténeti esték - 
Rendőrség a város peremén: 100 éves  a Cse-
peli Rendőrkapitányság – Dr. Bolla Dezső 
helytörténész előadása.

Február 23-a, 16 óra: Farsangi kézmű-
ves-foglalkozás. A foglalkozásokat Földiné 
Alföldi Éva a Pest- Budai Kézműves és Nép-
művészeti Közhasznú Egyesület tagja tartja. 

Február 24-e, 10-12 óráig: Agytorna - 
Rejtvénykedvelők klubja (9-99 éves korig). 
Szeretettel várunk minden játékos kedvű 
rejtvényfejtőt. Klubvezető: Fenyvesi Judit 
rejtvényfejtő

Február 28-a, 17 óra: EZ(O)KOS klub 
-  Denke Ibolya spirituális pszichológiai ta-
nácsadó, numerológus várja beszélgetésre 
a régi és új érdeklődőket. Karma-számok 
elemzése, számítás.

Március 2-a, 17 óra: Világjáró expedíciók: 
Roburral és két keréken az olimpiák nyomá-
ban.Balázs Ottó és Magyar Zoltán világuta-
zó előadása fotókkal, videókkal.

Az előadásokra, foglalkozásokra minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!

Pódium! 
2018. március 11-én 19 órától a Já-
tékszínben  nézzük meg   Bernard Slade: 
Jutalomjáték  című  vígjátékát. Jegyek vá-
sárolhatóak február 23-ig a könyvtár nyit-
vatartási idejében: 3600 Ft/db

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 tele-
fonszámon.
Minden rendezvényünk ingyenes, szeretettel 
várjuk az érdeklődőket! 

Kéthetente új könyvek! 60-féle folyóirat, 
internet, fénymásolás, nyomtatás! 

Minden rendezvényünk ingyenes – szere-
tettel várjuk az érdeklődőket!

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

Kineziológiai Klub: Kéthetente, szerda 
délután, 16.30-tól tartjuk összejövetelün-
ket, ahol családias hangulatban beszélget-
het mindennapi életvezetési kérdésekről. 
A foglalkozást vezeti: Novák Ágnes kinezi-
ológus.  Legközelebb: február 21. 

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: március  7.

Könyvtárbemutató: Előzetes bejelentke-
zés alapján szeretettel várjuk az óvodás- és 
iskoláscsoportokat. A programok ingye-
nesek, szeretettel várjuk a régi tagokat és 
az új érdeklődőket is! Könyvújdonságok: 
kéthetente várják a kedves olvasókat! 70 év 
felett és 16 év alatt ingyenes beiratkozá-
si lehetőség! Internethasználat.

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. 

Programok:
Hétfőnként 15.30-tól matematika-kor-
repetálás általános iskolásoknak
Horgoló-klub: csütörtökönként 10 órától 
Meridiántorna: minden páros csütörtökön 
15 órakor (febr. 22.)
Szemtorna: minden páros csütörtökön 
15.30-kor (febr. 22.)
Origami klub: febr.  21., 17 óra 
 
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
Március 12-e, 19 óra: Michael Frayn: MÉG 
EGYSZER HÁTULRÓL – vígjáték 2 részben.  
A Zenthe Ferenc Színház és a Váci Dunaka-
nyar Színház közös produkciója.

Program
Február 17-e, 11 óra: Kippkopp a fűben 
a Nefelejcs Bábszínház előadásában
Február 17-e, 21 – 2 óráig: Retro Disco
Február 24-e, 18 óra: Zámbó Jimmy Em-
lékkoncert. Fellépnek a hazai könnyűzenei 
élet híres előadói.

Könyvtár: Nyitva tartás: Kedd 8.00 - 14.00 
és Csütörtök 13.00 - 19.00
Olvasó és Kiránduló Nagyik Klubja: 
Minden hónap első keddjén, 11 órától
Csepeli Kertbarát Kör előadása: Min-
den hónap utolsó csütörtökén, 16.30-tól

Tamási Lajos Irodalmi Klub
Február 27-e, 16 óra: Lengyel Géza a 
Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresz-

ttel kitüntetett, Csepel Nívódíjas, Krúdy 
Gyula-díjas, Németh László-díjas költő 
„Színes Szőttes” (1962 – 2017) c.  verses-
kötetének bemutatója.
Március 13-a 17 óra: Drégely István 
„Üzenet” c. verseskötetének bemutatója.

Galéria 21: 
Március 21-ig a Stemmer Ferenc Fotóklub 
kiállítása tekinthető meg.   

Oktatás: 
OKJ-s dajka, gyógypedagógiai segítő, peda-
gógiai és családsegítő szakképzések. ANGOL, 
NÉMET  nyelvtanfolyamok. (A meglévő 
csoportokhoz csatlakozási lehetőség van!)

Klubok, szakkörök
Csepel Táncegyüttes, Csemeték Óvodás Nép-
tánc Csoport, Csepeli Öregtáncosok Együttese 
(CSÖTE), Stemmer Ferenc Fotóklub, Csepeli Kép-
zőművész Kör, Klasszikus Balett Iskola, Komplex 
Tánciskola, Alakformáló Tornaklub, Zumba-fit-
nesz, Hastáncklub, Hatha Yoga, Nyugdíjas Nosz-
talgiaklub, 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: hét-
fő-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

Nagy Sándor szobrászművész emlékkiál-
lítása

PROGRAMOK, GALÉRIÁK

Portréfotók 

A Munkásotthon ad otthont a Stemmer 
Ferenc Fotóklub legújabb, Portré című 
kiállításának, melyet március 1-ig, 
munkanapokon 15 és 18 óra között te-
kinthetnek meg az érdeklődők. 

Ezernél is több kőszobrot alkotott Nagy 
Sándor szobrászművész, akinek tiszte-
letére emlékkiállítás nyílt a Csepel Ga-
lériában február 8-án. 

A néhai szobrász egy kis szabolcsi 
faluban, Bujban született 1923-ban, 
sokgyermekes család sarjaként. Fele-
ségével, Gábor 
Magdával – aki 
részt vett a ki-
állításon – több 
mint hatvan évig 
éltek és dolgoztak 
együtt.  „A mű-
vész a kő szerel-
mese volt. Mindig 
a kőtömb maga, 
a benne megbúvó 
szobor szelleme 
irányította, már a 
faragás előtt meg-
látta az anyagban 

benne rejtőző formát” – mondta meg-
nyitójában Urbán Ágnes művészettör-
ténész. 

A kiállítás március 2-ig tekinthető 
meg hétfőtől csütörtökig 8-16 óra kö-
zött, pénteken előzetes bejelentkezéssel 
(Csete Balázs u. 15. tel.: 278-0711). 

Emlékkiállítás a Csepel Galériában
PROGRAM

fotó: Tóth B
eáta

fotó: Tóth B
eáta
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A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

ESKÜVŐ KIÁLLÍTÁS
2018. FEBRUÁR 18.,

10-14 ÓRÁIG

HÁZASODJUNK
CSEPELEN!

EGY HELYEN MINDEN, AMI EGY ESKÜVŐ 
SZERVEZÉSÉHEZ ELENGEDHETETLEN

CSEPEL ÉS KÖRNYÉKI 
ESKÜVŐI SZOLGÁLTATÓK BEMUTATKOZÁSA

 

KIÁLLÍTÓ KATEGÓRIÁK

Rendezvényhelyszín • szépségszalon
 fotós • dekoráció • ruhaszalon

ajándék • vőfély • ceremóniamester
virágkötő • sminkmester

BELÉPŐ: 300,- FT/FŐ, 
JEGYESPÁROKNAK: 500,- FT/PÁR

A LÁTOGATÓK ÉRTÉKES 
MEGLEPETÉSEKRE SZÁMÍTHATNAK!

 

R ADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ
1214 Budapest, Vénusz u. 2. • Tel.: 278-2757 • www.csepelivaroskep.hu/radnoti

PROGRAMHIRDETÉS/PROGRAM

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!

Január 20 - március 20.
Csepeli emlékek, érzések – fotókiállítás
Válogatás a kerület lakói által megörökített csepeli helyszínekről, 
pillanatokról.

Március 3., 9.00-13.00
Baba-mama és Tini börze
A börzére asztalok bérelhetőek 1000 Ft, 1500 Ft és 2500 Ft-os áron. 

TANFOLYAMOK

Önzetlen masszázs 
– Az érdeklődők fogadása érkezési sorrendben történik. 
Érdeklődők létszámától függően alkalmanként 
10 perces ingyenes masszázs. Segíthet az ízületek 
regenerálásában, vér és nyirokkeringés fokozásában... stb. 
Időpont: csütörtök  9.00-12.00, péntek 17.00-19.00 

Hangfürdő 
Tibeti hangtálak és a gongok rezgései átmossák 
sejtjeinket és segítenek a teljes ellazulásban.
Időpont: február 15. 18.30, február 17.10.00

Jobb agyféltekés rajztanfolyam- Jelentkezőket várunk!
Kezdés: február 26. Érdeklődni lehet Nógrádi Györgyi 
tanfolyamvezetőnél a 06 30/ 9443-460-as telefonszámon 
vagy a nogradigyorgyi@gmail.com e-mail címen

Hobby szintű  virágkötő tanfolyam indul kezdőknek 
– Jelentkezőket várunk!
Aki szereti a virágokat és a növényeket és még egy kis kézügyességgel 
is megáldotta a sors, annak itt a helye! Várjuk szeretettel! 
Időpont: kedd 10.00-12.00 (március 13.), szerda 18.00-20.00 (március 
14.) Jelentkezni lehet: Steer Éva virágkötőnél 06/30 /465-2840 

Nyugdíjas klub
Időpont: február 17., március 3. 15.00-18.00
Belépő: 600 Ft/ alkalom, 800 Ft/ hó

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

2018. február 17., 10 óra
Séta a múltba – Bunkertúra
Látogatás a Csepeli Vezetési Pont Kiállítóhelyen. A program ingyenes, 
de regisztrációhoz kötött: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

TANFOLYAMOK     

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.

OVIS KARATE kedd, csütörtök: 16.30-17.30 

KYOKUSHIN KARATE kedd, csütörtök: 16.30-18.00

OVIS ANGOL szombat: 10.00-10.45

KANGA-TRÉNING péntek: 10.00-11.30 

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 tanfo-
lyam. Szerda: 18.00-20.00

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

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

ALMA
KONCERT

MÁRCIUS 4. (VASÁRNAP), 11 ÓRA

Belépő: 2300 Ft – Jegyek elővételben kaphatóak!
Az előadás előtt és után kézműves-foglalkozás

és ugrálóvár várja a gyerekeket

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

Gross Arnold „… játszadozó Gyermek lenni…” 
című kiállítása megtekinthető 2018. 03. 08-ig 

NYUGDÍJASOKNAK SZÓLÓ INGYENES PROGRAMJAINK
ÉletTánc: kedd: 9.00-10.30

Hatha Jóga: kedd: 10.30-11.30

Kézimunka foglalkozás: kéthetente pénteken 14.30-tól (febr.16.)

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

Örökifjak Táncklubja: Sem előzetes tánctudásra, sem partnerre nincs 
szükség! Mozgás, öröm, forró hangulat, a tánclépések kiváló memória 
gyakorlat. Csütörtök 10.00-11.30 

Senior Társastánc: csütörtök: 9.00-10.00 

Tartásjavító gerinctorna: nyak, váll, hát, derék fájdalom megelőzésére.
Kezdés:  február 2., péntek 14.45-15.45

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 17.00-18.00

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

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

garázsvásár
csepelen

használt, de jó állapotú
játékok, könyvek, dísztárgyak,

ruhák, használati tárgyak 
adásvétele, cseréje.

asztalbérlés elővételben:
1 500 ft, nagyobb helyigény: +500 ft

március 3., április 7.,
május 5, június 9.,

szombatonként 9-13 óra között

Radnóti Miklós Művelődési Ház
1214 Budapest, Vénusz u. 2., Tel.: 278-2757

www.csepelivaroskep.hu/radnoti

MUNKALEHETŐSÉG STABIL HÁTTERŰ
 NAGYVÁLLALATNÁL

A csepeli székhelyű Zrínyi Nyomda Zrt.
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

- betanított munkás
- nyomdai szakmunkás

- mechanikai karbantartó
- targoncavezető

Munkavégzés helye:
1212 Budapest, II. Rákóczi Ferenc utca 177-179.

Önéletrajzokat a megpályázott munkakör 
megjelölésével az alábbi e-mail címre várjuk:

rozsa.tamas@zrinyi.hu

CSATLAKOZZ CSAPATUNKHOZ!

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
VERSENYKÉPES FIZETÉSSEL

 

- LAKATOS, KARBANTARTÓ
- KŐMŰVES

MUNKAKÖRÖKBEN FELVÉTELT HIRDET

Munkavégzés helye: Csepel közigazgatási területén lévő 
Városgazda Zrt. telephelyein

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős állás, 8 órás 
munkaidőkeretben történő alkalmazással

Megbízás időtartama:  Határozatlan idejű munkaviszony

Illetmény, juttatások: Bérezés: megegyezés szerint; Béren kívüli 
juttatás: a mindenkor hatályos belső szabályozás szerint

Jelentkezési feltételek: Büntetlen előélet; B kategóriás jogosítvány

Elvárások: Szakirányú szakmai tapasztalat; Minőségi munkavég-
zés; Felelősségvállalás, önálló munkavégzés; Megbízhatóság

Jelentkezéskor benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önélet-
rajz, amelyben kérjük, a munkakör megnevezését tüntesse fel; 
Szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata

Elbírálásnál előnyt jelent: Hasonló munkaterületen szerzett gya-
korlat, tapasztalat

A munkakör betölthetőségének időpontja: Azonnal

Jelentkezés módja: 
e-mailben a david.gabriella@varosgazda.eu címen, 
személyesen ügyfélszolgálatunkon (1215 Budapest, Katona József u. 
62-64.) munkanapokon: hétfőtől csütörtökig 08:00-tól 16:00-ig 
és pénteken 08:00-tól 12:00-ig

2018. február 23-án 16.00-kor
HANGFÜRDŐ

- zengő hangtáblákkal és gonggal -

A hangfürdő során a hangtálak és a gong által 
keltett hangrezgések hullámaiban végezzük 

a relaxációt. Csoportban, kényelmesen ruhában 
fekve történik a hangmasszázs!

Lehetőség szerint hozzanak takarót.
Időtartama: 60 perc

SZABÓ MAGDA KÖZÖSSÉGI TÉR
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. | Tel.: 420-78-74
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HIRDETMÉNY
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 
2018. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A szavazás napja:

2018. április 8.
A szavazás

6:00 órától 19:00 óráig tart.

Névjegyzék
A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről, valamint a szavazás 

helyéről és idejéről értesítőt kapnak.
A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatalban) tekinthető meg. 

Ajánlás
A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár 

2018. március 5-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet.
A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egyszer. 

Szavazás
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat 

az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben.  
A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet.  

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen 
átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.

Átjelentkezést 2018. április 6-án 16:00 óráig,
a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2018. március 31-én 16:00 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu 

oldalon vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerinti illetékes helyi választási irodától.

Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet.
Az országgyűlési választáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár

pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat.

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási 
irodához, vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.

         
          Nemzeti Választási Iroda


