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Elődeink egyszer sem dönthettek a sors-
döntő pillanatokban szavazással. Min-
den önfeláldozásuk és küzdelmük elle-
nére évszázadokig törökök, osztrákok, 
a trianoni nagyhatalmak, németek, oro-
szok mondták meg, hogy mit kell ten-
nünk. Most viszont szavazhatunk. Most 
is van, aki ránk akarja kényszeríteni a 
hatalmát. De mi dönthetünk, hogy Ma-
gyarország megmarad-e biztonságos, 
fejlődő és magyar országnak. A másik 

lehetőség, hogy a pénzünket idegenekre 
költjük és elviseljük, hogy a gyermeke-
inket, unokáinkat molesztálják, ha ma-
gyarok és keresztények akarnak marad-
ni – mondta el a Hírmondónak Borbély 
Lénárd polgármester arról, ő hogyan 
látja a választás tétjét. 

 Minden választásnál azt halljuk, 
hogy ez a sorsdöntő. 2014-ben azt 
mondta az ellenzék, hogy totális dik-

tatúra lesz, ha nem ők nyernek. Most 
is ezt mondják. De a kormány is azt 
állította akkor és most is, hogy sors-
döntő választás jön. Miért hinnénk 
még ennek? 
 Egyszerűbb, ha mindenki a szemé-
nek hisz. 2014-ben a rezsicsökkentéssel 
nyert a Fidesz. Az emberek akkor lát-
ták, hogy több maradt a pénztárcájuk-
ban. Látták, hogy megszűnt a káosz. 
Egyébként, csak kérdezem: ha bárki 
alpári stílusban szidhatja a kormányt, 
gond nélkül rágalmazó hazugságokat 
terjeszthet a kormány politikusairól, a 
média háromnegyede pedig ellenzéki, 
és demokratikus választások vannak, az 
biztos, hogy egy diktatúra?

Viszont ma fekete felhők vannak Eu-
rópa fölött. Ezt is mindenki láthatja. 
Svédországban, Dániában húsz év múl-
va már nem a svédek és a dánok lesznek 
többségben. A német és osztrák iskolák 
jelentős részében kisebbségbe kerültek a 
keresztények. A nagyvárosokban hódít 
az iszlám szélsőséges formája. A néme-
tek, dánok, svédek is látják már, hogy 
nem megoldás milliókat beengedni. De 
már nem tudnak tenni ellene. Ezt a csa-
tát elvesztették. A vezetőik pedig kín-
jukban azt szorgalmazzák, hogy osszák 
el az illegális bevándorlókat a kelet-kö-
zép-európai országokba.

 De nem jogos a felvetés, hogy a 
jóból és a rosszból is osztozni kell, és 
nekünk is át kell vennünk az illegális 
bevándorlókból?
 Tíz évvel ezelőtt minden héten volt 
egy botrány, mert Németországból 
ide- szállították a kommunális hulla-
dékot. Emlékszik rá? Két éve tört ki a 
botrány, hogy a multiknál az élelmi-
szerek ugyanazoknál a márkáknál sok-
kal gyengébb minőségűek Magyaror-
szágon vagy Csehországban. A fizetés 
sem ugyanaz Nyugaton és itt. Vajon az 
illegális bevándorlók közül azokat hoz-
nák, akik szorgalmasak, be akarnak 

illeszkedni, és tudnak 
legalább írni-olvasni? 
Ugyan. Azokat hoznák 
ide, akiktől rettegnek. 

 Mégis ez most az 
EU és Brüsszel megol-
dási javaslata.
 Megoldást ott kell 
találni, ahol a konflik-
tusok vannak. Nem az 
embereket kell idehoz-
ni. A magyar kormány 

nem egyezett bele az illegális beván-
dorlók elosztásába. Ez a kormány nem 
is fog. Ezért nálunk a szociális ellátá-
sok nem a migránsoknak mennek. Az 
önkormányzati lakásokat is pályáztat-
hatjuk, nem migránsoknak adjuk, és 
még közmunkára is marad pénz. Meg-
van nekünk a magunk baja, megvannak 
a mi szegényeink, akiknek csak mi tu-
dunk segíteni. Négy év múlva már nem 
az lesz a kérdés, hogy engedjünk-e be 
százezreket. Más, súlyos problémák 
lesznek, más kérdésekkel. De most a 
választás tétje egyértelmű. Magyarnak 

maradni, vagy engedni, hogy beván-
dorlóország legyünk, annak minden 
hátrányával és a szegények magára ha-
gyásával.

 Most vasárnap választ az ország, és 
választ Csepel. Ön erről mit gondol?
 Azt javaslom a csepelieknek, hogy 
most vasárnap a saját érdekeink szerint 
szavazzunk. Azt a képviselő-jelöltet vá-
lasszuk meg, akire számíthatunk a baj-
ban. És azt is érdemes számba venni, 
hogy melyik jelölt képes arra, hogy fej-
lesztési pénzeket hozzon a kerületbe. • TK

Beszélgetés Borbély Lénárd polgármesterrel az országgyűlési választás tétjéről 

Mohácsnál nem szavazhattunk

Április 8-án a saját 
érdekeink szerint 
szavazzunk.
Azt a képviselő-jelöltet 
válasszuk meg, akire 
számíthatunk a bajban

Tisztelt választópolgárok!
Hivatkozással a Nemzeti Választási 
Iroda elnökének 2018. március 22-én 
tett nyilatkozatára a közelgő, 2018. 
április 8-ai országgyűlési képvise-
lő választáshoz kapcsolódóan, ez-
úton szeretném tájékoztatni Önöket 
arról, hogy a nagyméretű szavazó-
lapokat a nyomda elkészítette, azok 
tartalmán változtatni már nem tud. 
Már ma (március 28-án) lehet azon-
ban tudni, hogy az egyéni szavazóla-

pon szereplő 23 jelölt közül többen 
kiestek, tehát érvényesen szavazni 
csak a többi jelölt valamelyikére 
lehet. Esetleges újabb jelöltek kie-
sése tovább csökkentheti azok szá-
mát, akikre érvényesen szavazhat-
nak. A listás szavazólapokról kieső 
jelöltekre vonatkozó információkat 
jelen álláspont szerint csak 2018. 
április 7-én, szombaton ismerjük 
meg. A szavazólapokat érintő válto-
zásokról kötelességünk a szavazás-

ra jogosult polgárokat tájékoztatni. 
A kihúzott jelöltre, illetve a listás 
szavazólapon kihúzott listára le-
adott szavazat érvénytelen, azok-
ra érvényesen szavazni nem lehet. 
A szavazókörökben kifüggesztett 
szavazási hirdetményen ellenőriz-
hető a kieső egyéni jelölt, illetve lis-
ta, amelyet jelenleg még teljes körű-
en nem ismerünk. 

Dr. Szeles Gábor jegyző

Borbély Lénárd
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A miniszterelnök arra 
kéri a választókat, ne 
csak a jelenre, hanem 
a jövőre is gondoljanak 
április 8-án, mert nem-
csak egyszerűen egy 
kormányról és egy parla-
mentről fognak dönteni, 
hanem jövőt is választ 
magának Magyarország.

Orbán Viktor márci-
us 30-án a Kossuth rá-
dió-ban azt mondta: vagy 
nemzeti kormány lesz, és 
Magyarország magyar 
ország marad, vagy egy 
internacionalista kor-
mány, amelyet alapve-
tően Soros György állít 
majd fel, és akkor Magyarország be-
vándorlóországgá válik.

Közölte: Magyarországon körülbelül 
kétezer fizetett ember dolgozik azért, 

hogy a választási kampányban meg-
buktassák a kormányt. A miniszterel-
nök kifejtette: a brüsszeli bürokraták 
júniusban akarnak döntést hozni az 
új bevándorlási rendszerről, a bolgár 

EU-elnökség által a témában készített 
tervezeteket azonban Magyarország el-
hibázottaknak tartja, mert a bevándor-
lók szétosztására helyezik a hangsúlyt 
a határvédelem helyett. Azt mondta, ha 
Magyarország elfogadná ezt a javasla-
tot, több mint tízezer bevándorlót kelle-
ne azonnal befogadnia. Hangsúlyozta: 
a júniusi EU-csúcson olyan minisz-
terelnöknek kell képviselnie Magyar-
országot, aki meg tudja védeni ettől a 
tervezettől az országot.

Nagypéntek alkalmából a kormányfő 
úgy fogalmazott: a keresztény Európa 
kulturális értelemben olyasmi, mint a 

levegő, „természetes módon vesz ben-
nünket körül, ezt nevezzük otthonosság-
nak, ezért érezzük magunkat otthon a 
keresztény Európában és a keresztény 
Magyarországon”. 

MAGYARORSZÁG

Orbán Viktor: jövőt is választ 
Magyarország április 8-án

AKTUÁLIS

Rendőrkapitányságot hoznak létre Soroksáron; a ka-
pitányság épülete várhatóan 2019-re készül el a kor-
mány egymilliárd forintos támogatásából – jelentette 
be a soroksári polgármesteri hivatalban megtartott kö-
zös sajtótájékoztatón Németh Szilárd, az Országgyűlés 
honvédelmi és rendészeti bizottságának elnöke.  

Geiger Ferenc, Soroksár polgármestere emlékeztetett, 
hogy Soroksár 1994 óta önálló kerület. Sok területen 
kivívták már az önállóságukat, de önálló rendőrkapi-
tányságuk nem volt. 

A Belügyminisztérium hamarosan kiírja az új kapi-
tányság épületére szóló közbeszerzést, amely a tervek 
szerint 2019-ra készül el. A beruházás megvalósulása 
után is fontos a jó együttműködés a kormány, az önkor-
mányzat és a rendőrség között. Jó példa erre a csepeli 
önkormányzat és a csepeli rendőrség együttműködése. 
Soroksár Csepel testvérkerülete, a Duna nem szétvá-
lasztja, hanem összeköti a két települést. • Cs. A.

A kormányfő szerint a terrorveszély fokozódása 
és a közbiztonság romlása összefügg a migrációval

Nem csak 
négy évre 
választunk
Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász és 
Németh Szilárd országgyűlési képvi-
selő volt a vendége a soroksári Tán-
csics Mihály Művelődési Házban tartott 
lakossági fórumnak, amely az illegális 
migráció veszélyeit járta körül. 

Az alkotmányjogász szerint eddig még 
senki nem tudta hitelesen bemutatni a 
migráció pozitív hatásait. „A hazai el-
lenzék csak a londoni polgármester ki-
jelentését tartja európai gondolatnak, 
aki szerint a terrorcselekmények telje-
sen természetes velejárói a nagyvárosi 
létnek, és képtelenek elfogadni, hogy 
valaki a migráció veszélyeiről is beszél” 
– mondta Lomnici Zoltán. Az alkot-

mányjogász részletesen beszélt a mig-
ráció gazdasági, közbiztonsági és köz-
egészségügyi kockázatairól is. A Genfi 
Egyezmény szerint az számít mene-
kültnek, aki hazájában kínzásnak vagy 

embertelen bá-
násmódnak van 
kitéve. Lomnici 
szerint ők jog-
gal kapják meg a 
menekültstátuszt, 
viszont ha beve-

zetik a klímamenekülti kategóriát, ak-
kor bárkiből menekült válhat. Szerinte 
a hazai ellenzék azért kerülgeti a mig-
ráció témáját, mert tudják, hogy a túl-
nyomó többség a kormánnyal ért egyet. 

Az Europol statisztikája szerint tavaly 
Budapesten 65 ezer, míg például Bécs-
ben 110 ezer bűnelkövetés történt. Ki-
jelentette, a személyes biztonsághoz 
való jog a legfontosabb alapjog Ma-
gyarországon. • lass

A legszívesebben kivándorolnék innen Berlinbe, 
ha itthon nem érezném magam nagyobb biztonságban!

DK-s pártsejt

Rendőrkapitányság 
lesz Soroksáron
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Németh Szilárd 
(Fidesz-KDNP) 
Hazánk most fejlődik. Aki akar, 
az dolgozhat. Az adók és az inflá-
ció csökkennek, a bérek nőnek, a 
nyugdíjak értékállóak, még nyug-
díjprémiumra is jut. Nálunk van 
az egyik legkisebb rezsiköltség 
Európában. A családokat, a gyer-
mekvállalást segítjük. Már azok is 
hazaindulnak, akik kivándoroltak.  
A 2010 előtti káoszt egy biztos, 
kiszámítható élet váltotta fel. De 
most nem csak arról döntünk, hogy  

ezt akarjuk-e foly-
tatni. Arról is sza-
vazunk, hogy 
megtartjuk-e a mi 
biztonságos éle-
tünket gyerme-
keinknek és uno-
káinknak. Ezen a 
választáson dől el, hogy 
bevándorlóország leszünk 
vagy magyar Magyarország ma-
radunk. Kimehetnek-e az utcákra 
szoknyában, kendő nélkül a lánya-
ink? Magyar lesz-e a tanítás nyelve 
az iskoláinkban? Most dől el, hogy 

a magyar családokra 
vagy beköltöztetett 
migránsokra költ-
jük-e azt, amiért 
keményen meg-
dolgoztunk. Eldől, 

hogy élhetünk-e to-
vább keresztény hitű 

és kultúrájú európaiként, 
a magyar nemzet büszke tag-

jaként, ahogy ezt apáink-anyáink 
tették. Sorsdöntő pillanata ez tör-
ténelmünknek. Ha nem ésszel és 
szívvel döntünk, azt soha többé 
nem tudjuk már visszafordítani.

Dr. Tenk András 
(LMP) 
Európával vagy nélküle? Ez a tét! 
És az, maradunk-e az Európai 
Unióban, vagy belesodródunk egy 
keleti típusú diktatórikus rend-
szerbe. Kiszolgáltatottá válni a 
globalizált világban igen veszé-
lyes. Közösségben, szövetségben 
és integrációban kell gondolkod-
ni, különben elsodorhatja hazán-
kat a globalizáció, a migráció és a 
környezeti válság. 

Ha marad a jelenlegi politikai ha-
talom, akkor fennáll annak a ve-
szélye, hogy magunkra maradunk. 

Bár rövid távon ez 
sikeresnek tűnik, 
mint ahogy azt üze-
nik a jobboldali 
erők és szajkózza a 
kormányzati média, 
középtávon már ve-
szélyes lehet. Olyan 
pártot kell kormányra 
juttatni, amely garantálja 
a demokratikus értékeket, a jog-
egyenlőséget, a felelős külpolitikát, 
megfelelő választ ad a globalizáci-
óra, a migrációra, a környezeti ve-
szélyekre. Ehhez olyan hiteles párt-
ra van szükség, amely nem csak 
szlogenek szintjén kíván a fenti ki-
hívásoknak eleget tenni. Ez a párt 

jelenleg a Lehet Más 
a Politika. Mi való-
ban előre kívánjuk 
vinni hazánk sor-
sát, nem pedig a 
belső és külső gaz-

dasági és politikai 
érdekköröknek kiszol-

gálni, mint ahogy 1990 
óta zajlik a jobb- és baloldali 

kormánypártok irányításával. Az 
LMP mögött nincsenek politikai-
lag lefutott emberek, bukott politi-
kusok. Ezért, ha valóban változást 
kívánunk elérni, akkor támogassuk 
az LMP jelöltjeit és a párt listáját is. 
És a legfontosabb: mindenki men-
jen el szavazni április 8-án! 

Mi a választás tétje?
Néhány nap múlva országgyűlési választások lesznek. A választás egyfordulós, 

a választópolgárok két szavazattal rendelkeznek: szavazhatnak arról, hogy kit szeretnének 
az egyéni választókerületükben (106 egyéni választókerület van) képviselőnek, 
és dönthetnek arról, hogy az országos pártlistáról melyik pártot támogatják. 

Az országos listán 93 országgyűlési mandátum sorsa dől el. 

A Csepel-Soroksáron jelöltet állító legnagyobb pártok jelöltjét 
kérdeztük arról, mi a választás tétje 2018-ban 

VÁLASZTÁS VÁLASZTÁS

Bereczki Miklós 
(Jobbik) 
A választás igazi tétje nem az, hogy 
bevándorlóország leszünk-e, ha-
nem hogy kivándorlóország mara-
dunk-e. A Jobbik-kormány legfonto-
sabb célja az lesz, hogy itthon tartsa 
a magyar embereket, illetve olyan 
otthonteremtési programot hozzon 
létre, amely itthon segíti a fiatalo-
kat karrierjük kezdetén.  Ezenkívül 
a választás tétje, hogy az emberek 
végre szabadnak érezhetik-e majd 
magukat. Jelenleg ugyanis a po-

litika annyira ráte-
lepszik a minden-
napokra, hogy az 
emberek nem érzik 
magukat szabad-
nak. Most az látha-
tó, hogy a nagypoli-
tika kegyeltjei jutnak 
pozícióhoz, és a kor-
mányzathoz való lojalitás 
élvez elsőbbséget a szakmai tudás 
helyett. Az a kérdés, hogy tovább 
folytatódik-e az ország szétlopása, 
a hazai vállalkozások tönkretétele, 
az emberek elszegényedése, vagy 

pedig fejlődő pályá-
ra kerülünk. Eze-
ken túl az a kérdés, 
hogy  továbbra is az 
ellenségkeresés és a 
gyűlöletkeltés ural-

kodik országszerte 
vagy olyan országban 

élhetünk, amelyben az 
embereknek nem kell félni-

ük, bátran elmondhatják vélemé-
nyüket, és nem kell attól tartaniuk, 
hogy ők vagy családtagjaik nem 
kapnak munkát, mert bírálják a kor-
mánypártot.

Dr. Szabó 
Szabolcs 
(Együtt) 
Az a választás tétje, hogy egy nor-
mális országban fogunk-e végre élni. 
Ahol előre haladunk, és nem hátra. 
Ahol jó élni, és nem a félelem uralko-
dik az embereken. Ahol napról-napra 
látszik a fejlődés, és nem a középkori 

urambátyám viszo-
nyok újraépülését 
látjuk. Ahol bün-
tetés jár azért, ha 
valaki belenyúl a 
közösbe. Ahol jó 
oktatás és jó egész-
ségügy van. Ahol nem 
a gyűlöletkeltés a kor-
mány célja, hanem az ország 
építése. Ahonnan nem elmennek, 

hanem ahova vissza-
jönnek az emberek. 
Ahol az önkormány-
zati lap nem hazu-
dik, és nem a fide-
szes politikusoknak 

kampányol, hanem 
elfogulatlan és kiegyen-

súlyozott tájékoztatást 
nyújt. Én ilyen országért aka-

rok dolgozni, ezért szavazzanak rám!

Bangóné Borbély 
Ildikó (MSZP) 
Stop Fidesz! Stop Fidesz! Stop Fi-
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desz! Stop Fidesz! 
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Fidesz! Stop Fi-
desz! Stop Fidesz! 
Stop Fidesz! Stop 
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Stop Fidesz! Stop Fi-

desz! Stop Fidesz! Stop 
Fidesz! Stop Fidesz! Stop 

Fidesz! Stop Fidesz! Stop Fidesz! 
Stop Fidesz! Stop Fidesz! Stop Fi-
desz! Stop Fidesz! Stop Fidesz! 
Stop Fidesz! Stop Fidesz!
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Ha van cáfolhatatlan bizonyítéka annak, hogy a mai ellen-
zék nem tudja az országot vezetni, az maga a választá-
si kampány. 2014-ben is egymást fúrták a pártvezetők, 
de még volt baloldali összefogás és közös miniszterel-
nök-jelölt. Most a pártok külön listán indulnak, egyiknek 
sincs esélye egyedül a győzelemre. Mégis fél tucat ár-
nyék-miniszterelnök hirdeti, mit tenne, ha ő nyerne. Cse-
pelen az utolsó hét azt is bizonyította, hogy a választók 
helyett csak a pozíciók és a pénz fontos az ellenzéknek. 

A pártok közötti ellenségeskedés miatt 2018-ra oda ju-
tottunk, hogy az ellenzéki választók már csak a taktikai 
szavazásban reménykedhetnek. Ennek az a lényege, hogy 
ha mindenhol a legesélyesebb ellenzéki jelöltre voksolnak 
a kormányellenes szavazók, akkor a Fidesz nem tud kor-
mányt alakítani. Mivel az ellenzék egymást is gyűlöli, ők 
sem tudnak kormányt alakítani. Politológusok szerint, ha 
nem nyer a Fidesz, egy hosszabb-rövidebb, de zűrzavaros 
baloldali-jobbikos kormányzati egyezkedés és veszekedés 
után új választást kell kiírni. Gyurcsány Ferenc maga is vá-
gyakozva nyilatkozott a várható káoszról, aminek a végén 
talán ismét ő lehetne újra az ellenzék vezére. Kérdés azon-
ban, hogy a 2010 előtti kaotikus állapotokat ismerve nem a 

Fidesz jutna-e ezek után ismét kétharmadhoz – amire most 
viszont nincs esély.

Az ellenzéki káoszelméleteknél már csak a taktikai sza-
vazásokat ismertető oldalak mutatnak nagyobb zűrzavart. 

Azt hinné az ember, hogy könnyű 
megmondani, hogy kik a legesélye-
sebb ellenzéki jelöltek. De mivel itt is 
magának próbál kedvezni mindenki, 
minden párt készített olyan taktikai 
szavazásos oldalt, amely a saját jelölt-
jeit mutatja jobbnak. 

Jó példa erre Csepel és Soroksár. Itt az 
egyik felmérés szerint az LMP-s Tenk 
András lenne az ideális közös ellenzé-
ki jelölt. Tenk mellett szól az is, hogy ő 
az egyetlen csepeli ellenfele a szintén 
csepeli Németh Szilárdnak. Ám a Job-
bik és az LMP külön indulása esetére 

egy másik elemzés a hivatalosan Ka-
bán lakó Bangónét, egy harmadik pe-
dig a hivatalosan Gyulán lakó dr. Sza-
bó Szabolcsot állítja be a legesélyesebb 
jelöltnek. A Jobbikot sem kell félteni. 
Nekik is van egy saját kutatásuk. Bár-
milyen hihetetlen, a jobbikos kutatás 
szerint a Békéscsabáról érkezett, job-
bikos Bereczki Miklós a legesélyesebb 
jelölt Csepelen és Soroksáron. 

„Így vagy úgy, de mégis meg kéne 
állapodni” – nyilatkozta a jelenlegi 
helyzetről Gyurcsány Ferenc is, aki a 
csepeli piacon jelent meg kampányol-

ni húsvét szombatján. „Őszintén szól-
va, a csepeliek és az ország szégyene 
lenne, hogy csak azért, mert a demok-
ratikus ellenzék jóravaló pártjainak 
egyike vagy másika nem tud nagyvo-
nalú lenni, nem tud mértéket tartani” – 
utalt a DK elnöke arra, hogy alkut kell 
kötniük az MSZP és az Együtt politi-
kusainak. Gyurcsány utcafórumán az-
tán egy hölgy hangosan bírálni kezdte 
a volt miniszterelnököt, mire Gyur-
csány egyik híve bottal hadonászva 
zavarta el. „Én a Gyurcsány úrért ölni 
tudnék! Ölni tudnék” – kiáltotta, ami-
vel végleg lezárta a vitát. • TK

Ellenzéki veszekedés 
és osztozkodás az 
utolsó pillanatokban

VÁLASZTÁS VÁLASZTÁS

Lapzártánk után dől el, hogy lesz-e 
Csepelen és Soroksáron az MSZP-
nek és az Együttnek közös jelöltje. 
Ez azonban nem a választók elvárá-
saitól, hanem csak felkínált pozíci-
óktól és pénztől függ. Az első lépést 
a megoldás érdekében Szenteczky 
János, a csepeli MSZP elnöke tette 
meg. Az MSZP a piacgazdaságban 
megszokott felvásárlást alkalmazta 
már Karácsony Gergely és a Pár-
beszéd esetében. Őket a szocialis-
ták pozíciókkal és listás helyekkel 
„győzték meg”: Karácsony egyene-
sen a szocialisták miniszterelnök-je-
löltje lett. Szenteczky most ennek 

megfelelően a csepeli MSZP-s pol-
gármester-jelöltséget ajánlotta fel dr. 
Szabó Szabolcsnak. 

Szenteczky ajánlatát először óriási 
felháborodással fogadták az Együtt 
internetes aktivistái. Mi más ez, ha 
nem nyílt korrupció? Mit képzel a 
maffiózó MSZP a becsületes és kor-
rupcióellenes Együttről? – tették fel 
sokan a kérdést finomabb vagy ke-
ményebb formában egyaránt. Ám 
egy nappal az ajánlat után megszólalt 
dr. Szabó Szabolcs is. Ő elfogadta, 
hogy üzleti tárgyalással rendezzék 
a jelöltséget, de a számára felkínált 

javakat kevesellte. Szabó a Hír Tv-
nek fejtette ki: megfontolná a visz-
szalépést, de csak ha az MSZP cse-
rébe egy másik választókörzetben is 
viszonozná ezt a gesztust az Együtt 
ottani képviselője javára.

Az alkudozás húsvétra oda jutott, 
hogy Karácsony Gergely is megszó-
lalt. Ő azt mondta: fontos körzetek-
ben lesznek még visszalépések a vá-
lasztás utolsó hetében. Így lehetséges, 
hogy vagy Bangóné Borbély Ildikó 
vagy dr. Szabó Szabolcs lép vissza a 
megfelelő ellentételezésért és pozíci-
óért cserébe. • TK

Mi az ára Szabónak és Bangónénak?

• Németh Szilárd István  34%
• Bereczki Miklós 20%
• Bangóné Borbély Ildikó 18%
• Dr. Tenk András 15%
• Dr. Szabó Szabolcs 13%

Az ellenzéki Közös Ország Mozgalom 
közvélemény-kutatása a Momentum visszalépése 

esetén: mindenki másképp értelmezi

Szavazatarányok

Gyurcsány Ferenc nem először járt Csepelen. 
Húsvét előtt a piacon kampányolt

dr. Szabó Szabolcs és Szenteczky János Bangóné Borbély Ildikó

A Pesti 
Srácok 
videója 

a piacon 
készült:
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Elkezdődött 
az építkezés

Megkezdődött a Kozma István Magyar 
Birkózó Akadémia építése. A kivitele-
ző elmondta, azon dolgoznak, hogy a 
legjobb minőségben építsék meg ezt a 

nem mindennapi, 
nemzetközileg 
is jegyzett 
sportcsar-
nokot.

A Jánosik és Tár-
sai Kft. mindent 
megtesz, hogy a 
sportolók és a kö-
zönség megelége-
désére, határidőre 
elkészüljön a ma-

gyar sportot, a hazai birkózóéletet szol-
gáló létesítmény. Jelenleg a földet és az 
alapozást előkészítő munkák folynak a 
területen. 

Minőségi kivitelezés
A hagyomány és modernitás megvalósul az új 
gimnáziumban, amelyet kifejezetten a csepeli 
diákoknak készítenek – hangsúlyozta Németh 
Szilárd, a fórum elnöke. Szólt arról, hogy a 
kivitelezés során elengedhetetlen a minőségi 
munka, rendkívül fontos a gimnáziumba já-
rók biztonsága, és hosszú távon a fenntartha-
tóság is jelentős szempont.

Két tanév vendégségben
A második napirendi ponton tárgyalták a 
diákok ideiglenes elhelyezését, legalább két 

tanévet az átalakításra szoruló Fodor József szakkö-
zépiskolában töltenek majd. Átmenetileg konténer-
szárnyakban lesz tanítás 670 négyzetméteren, nyolc 
tanteremben – mondta el Süle László, a Csepeli Vá-
rosfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója.

Megemlítette még, hogy a mindennapos testnevelé-
si órák megtartása némi gondot okoz, ez összefogást 
igényel a csepeli oktatási intézményektől. 
• Antal Zsuzsa 

A Jedlik Ányos Gimnázium koncepci-
ótervéről és a diákok ideiglenes át-
helyezéséről tanácskoztak az Új JÁG 
Társadalmi Egyeztető Fórum tagjai 
március 28-án.

Mint arról korábban beszámoltunk, a 
kormány ötmilliárd forintot biztosít az 
intézmény teljes körű külső-belső fel-
újítására. A tervek szerint kápolna és 

uszoda is lesz a diákoknak. Jelenleg 
közel hétszázan járnak a gimnázium-
ba, ám az épület felújítása után mint-
egy kilencszázan tanulhatnak majd a 
legkorszerűbb körülmények között.

Edzőterem, kápolna, előadóterem
„A nem végleges koncepcióterv szerint 
a mostani tornacsarnokot lebontják, 
és a jelenlegi bejáratot áthelyezik, az 

emeleti részen edzőtermet javasolnak a 
tervezők. A földszinten lesz főzőkonyha, 
étterem, előadóterem, a második emelet 
hasonlít a mostanihoz, míg a harmadik 
emeletet érintetlenül hagyták, mert a 
vizsgálatok szerint jól funkcionál. Ott a 
Vermes szoba teljes terjedelmében meg-
marad” – ismertette Reznicsek Zoltán 
építészeti tanácsadó.

Az új beépítés gyújtópontjában negy-
ven fő befogadására alkalmas kápolnát 
létesítenek, az aulában tartják majd az 
iskolai ünnepségeket. Az átépítések a 
közlekedést is érintenék, a József Attila 
utcát egyirányúsítanák a Tácsics Mi-
hály utca felé, a parkolót hátrahelyezik. 

A DÖK részéről felvetették egy elektro-
nikus beléptetőrendszer kialakítását is.

AKTUÁLIS

Látványtervek: 
ilyen lehet a megújult 
Jedlik Ányos Gimnázium

A felújítás után 
mintegy kilencszázan 
tanulhatnak majd 
a legkorszerűbb 
körülmények között

AKTUÁLIS

Két szakaszban épül
A 4,5 milliárd forint kor-
mányzati támogatással meg-
valósuló sportberuházás, 
a Kozma István Magyar 
Birkózó Akadémia komp-
lexuma két szakaszban 
épül meg. A kivitelezés egy 

közel 4000 négyzetméteres 
multifunkciós sportcsarnokkal 

indul, ezt követi majd egy 130 
fő befogadására alkalmas bentla-
kásos birkózó szakkollégium és 
képzési központ építése. 

Az épület tervezett 
átadása 2019 
szeptemberére 
várható
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„A családok éve a támogatások mel-
lett a szemléletmódról is szól, első-
sorban a családbarát gondolkodás 
támogatására törekszünk, azt sze-
retnénk, ha mindenkiben tudatosul-
na, hogy családban élni jó!” – mondta 
a Csepeli Hírmondónak adott interjú-
jában Novák Katalin, az EMMI család- 
és ifjúságügyért felelős államtitkára. 
A politikussal a családok éve mellett, 
a részmunkaidős foglalkoztatás-
ról, a CSOK-ot érintő változásokról 
is beszélgettünk. A teljes interjút a 
csepel.hu oldalon olvashatják el, az 
alábbiakban a beszélgetés legfonto-
sabb részeit közöljük. 

 A családok évében milyen elemek-
kel bővültek, bővülnek a meglévő csa-
ládpolitikai intézkedések?
 Ebben az évben még több segítség jut 
a családoknak. Hogy példát is mondjak: 
azok a családok, ahol az édesanyáknak 
diákhitele van, és úgy döntenek, hogy 
gyermeket vállalnak, később kell visz-
szafizetniük a hitelüket, vagy részle-
gesen, sőt akár teljesen mentesülnek a 
diákhitel törlesztése alól. Ez attól függ, 
hogy első, második vagy harmadik 
gyermeküket várják. Szintén újdonság 
január elsejétől az, hogy ha harmadik 
vagy további gyermek érkezik a család-
ba, a család jelzáloghiteléből 1-1 millió 
forintot átvállal az állam. A Köldökzsi-
nór programunk pedig arról szól, hogy 
az idei évtől a szülők a határon túl vagy 
külföldön született magyar gyermekek 
után is igénybe vehetik a babakötvényt 
és az anyasági támogatást. 2018-ban 
a diplomás gyed idejét a kétszeresére 
emeltük, valamint tovább nőtt a két-
gyermekesek adókedvezménye is. 

 Kisgyermekes szülőként nehéz 
visszatérni a munka világába, kevés 
munkahely kínál részmunkaidős fog-
lalkoztatást, távmunkát. Ön hogy látja 
ezt a problémát?

 Ez egy valós probléma, van még 
teendő. Fontos, hogy a munkahelyek 
családbaráttá váljanak. A kisebb cégek 
már most is jobban odafigyelnek erre, 
viszont a nagyobb vállalatok és az álla-
mi szféra még nem tudja mindig szem 
előtt tartani a családok érdekeit. A kor-
mány határozott célja az, hogy ezen 

változtasson, és mindenhol családbarát 
környezet fogadja az embereket, legyen 
szó a munkahelyekről, a hivatalokról, 
az éttermekről, vagy más intézmé-
nyekről. Jó megoldás lehet, ha a cégek 
elkezdik alkalmazni a távmunka, a ru-
galmas és csúsztatott munkaidő vagy a 
job-sharing (a részmunkaidő egy for-
mája) lehetőségét. 

 Az is nagy segítség a családoknak, 
ha van elegendő bölcsődei, óvodai fé-
rőhely. 
 Míg 2010-ben 34 ezer férőhely volt 
a három éven aluli gyermekek elhe-
lyezésére, 2017-ben már közel 50 ezer 
intézmény biztosít napközbeni ellátást 
számukra. Ezenkívül pedig már mint-
egy 5000 új bölcsődei férőhelyre és kö-

zel 11 ezer férőhely felújítására kötöt-
tek szerződést. A bölcsődei dolgozókat 
a korábbinál magasabb bérrel, tovább-
képzési lehetőséggel ismerjük el. Ösz-
szességében úgy látom, jó úton járunk, 
érdemes erre tovább haladnunk.

 A családalapítás szempontjából 
sarkalatos kérdés a lakásvásárlás, 
amely önerőből a legtöbb fiatal szá-
mára elérhetetlen. Mennyiben segít-
het ezen a csok? 
 A családi otthonteremtési kedvez-
mény a Fidesz-KDNP-kormány egyik 

sikertörténete. A támogatás bevezeté-
sének célja egyrészt a gazdaság élénkí-
tése volt, másrészt a gyermekvállalási 
kedv növelése és a fiatalok saját otthon-
hoz való juttatása. 2015-ös indulása óta 
eddig közel 70 ezer család igényelte a 
csokot, ami ha egy átlagos családot né-
zünk, nagyjából negyedmilllió embert 
jelent. Ráadásul a csok az egyszülős 
családoknak is jár. Soha nem volt még 
olyan Magyarországon, hogy egy gyer-
mekeit egyedül nevelő édesanya vagy 

Novák Katalin: fő célunk a felelős gyermekvállalás, 
a munkából élő, dolgozó családok támogatása 

2018, a családok éve

Márciusban jelentősen 
csökkentek a csok 
adminisztrációs terhei

Novák Katalin, az EMMI család- és ifjúságügyért felelős államtitkára

édesapa is olyan komoly otthonterem-
tési támogatásban részesüljön, mint 
egy kétszülős család. 

 Március közepétől egyszerűsödött 
a csok igénylése. Mik a legfontosabb 
változások? 
 Jelentősen csökkentek a csok admi-
nisztrációs terhei. A változások egyik 
fontos eleme, hogy bevezettük az úgy-
nevezett „nyilatkozati elvet”, így az 
igénylőknek nem kell majd minden iga-
zolást, dokumentumot papíron benyúj-
taniuk, hanem elég lesz büntetőjogi fe-
lelősségük tudatában nyilatkozniuk. A 
NAV természetesen ellenőrizheti a nyi-
latkozatok valóságtartalmát. Egy má-
sik változtatás a külföldről hazaköltö-
ző, a csokot igénybe vevő családoknak 
jelent majd segítséget. A 10 millió fo-
rintos csok igényléséhez ugyanis eddig 
180 napos magyarországi társadalom-
biztosítási jogviszony igazolása kellett, 
február közepétől azonban erre a csalá-
doknak már nincs szükségük, csak azt 
kell vállalniuk, hogy 180 napon belül 
tb-jogviszonyt létesítenek. Egy másik 
könnyítés a csokot érintő banki ügy-
intézési határidő csökkentése. Lakás-
vásárlás esetén harminc napon belül, 

lakásépítés vagy -bővítés esetén hat-
van napon belül kell elbírálni a csok-
kérelmeket. Az, hogy a korábbiakhoz 
képest kevesebb mint a felére csökken 
a benyújtandó okiratok, igazolások 
száma, és az igénylőknek lényegé- 
ben – a tb-jogviszony igazolást kivéve 
– csak olyan iratokat kell benyújtaniuk, 
amelyek amúgy is megvannak náluk 
(személyi okmányok, adóigazolvány, 
építkezés esetén építési napló, vásárlás 
esetén adásvételi szerződés, várandós-
ság esetén orvosi igazolás vagy vá-
randóssági kiskönyv), egyébként már 

önmagában is jelentősen 
gyorsítja az ügyintézést. 
Ezenkívül megkönnyítjük 
az igénylők dolgát is. Míg 
eddig az adásvételi szerző-
dés megkötését követő 120 
napon belül nyújthattak be 
igényt, ezt most már 180 
napig tehetik meg. Változás 
az is, hogy már a folyamat-
ban lévő lakásbővítésekre 
is érvényesíthető a csok, 
és a teljes bekerülési költ-
séget lehet a támogatásból 
fedezni. Ezentúl az 5 mil-
lió forintos áfa-visszatérítés 
lehetősége a nyugdíjasokra 
is vonatkozik, és az árván 
maradt kiskorú is tulajdon-

jogot szerezhet, ha a csokot a szülő igé-
nyelte, de elhunyt.  

Az elsődleges célunk most az, hogy 
felhatalmazást kapjunk a munkánk 
folytatására. Mi soha nem elveszünk a 
családtámogatási rendszerből, hanem 
folyamatosan bővítjük azt. Vállaljuk, 
hogy minden családtámogatási intéz-
kedést és vívmányt megtartunk a jövő-
ben is, és törekedni fogunk arra, hogy 
még egyszerűbben és szélesebb körben 
elérhetővé váljanak a kedvezményeink. 
• Potondi

Novák Katalin: „Ebben az évben 
még több segítség jut a családoknak.”
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Stratégiai együttműködési megállapo-
dást kötött a csepeli önkormányzat és 
a Magyar Országos Horgász Szövetség 
(Mohosz), amit Borbély Lénárd pol-
gármester és Szűcs Lajos országgyűlé-
si képviselő, a Mohosz elnöke írt alá. 
A cél az, hogy megőrizzék a soroksári 
Duna-ág természeti szépségét és a hor-
gászok, a környéken élők, ide látogatók 
jól érezzék magukat. 

A Kis-Duna-part Csepel alighanem 
legértékesebb területe, nagyszerű kör-
nyezeti adottsággal rendelkezik. Rá-
adásul az utóbbi években sokat válto-
zott, szépült. Lehet itt horgászni, futni, 
kikapcsolódni; jól megférnek egymás-
sal a családok, fiatalok, sétálók, horgá-
szok. Jó tíz évvel ezelőtt civil össze-
fogás eredményeképpen védték meg a 
partszakaszt, amikor az MSZP–SZDSZ 

vezetésű önkor-
mányzat lakóparkot 
akart itt létesíteni. 
A mostani önkor-
mányzat a jelenlegi 
formájában akarja 
megőrizni a környé-
ket. Itt található a kalózhajós játszótér 
is, amely Budapest talán legigényesebb 
játszótere. És itt van az ország egyetlen 
magas színvonalú horgászpályája is. 

Még egy 2001-es kormányrendeletben 
feladatul szabták a ráckevei Duna-ág 
kotrását, amit még el kell végezni, és 
meg kell oldani a szennyvíztisztítás 
problémáját is. A Weiss Manfréd Terv 
része a környék eredeti állapotának 
megvédése és fejlesztése. A tervben 
szerepel az is, hogy a horgászok ver-
senypályája mentén kerékpárutat épít-

senek. A birkózócsarnok mellett épülő 
120 férőhelyes vendégház pedig alkal-
mas lehet arra, hogy a horgászverse-
nyeken részt vevőket elszállásolják.

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. ÁPRILIS 3.

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.

b E T E L T !b E T E L T !

b E T E L T !

A Nemzeti Szabadidős – Egészség 
Sportpark Program pályázatán elnyert 
összegnek köszönhetően tíz sportpark 
és két futókör épül Csepelen, az építke-
zések már az idén megkezdődhetnek.

Csepel zöldövezetei remek helyszínt 
nyújtanak a szabadtéri fitneszparkoknak. 
A tíz, hozzávetőlegesen százötven négy-
zetméteres kültéri parkban minimum 
tizenöt sporteszköz kap majd helyet. A 
program keretében az önkormányzatnak 
csak a területet kell biztosítania, a kivite-
lezést a Nemzeti Sportközpont végzi el. 

A sportparkokat a Petz Ferenc ut-
cában, a Szent László lakótelepen, 
Királyerdőben, a Bokros utcában, a 
Vércse és Kondor utca sarkán, a Béke 
térnél, Csillagtelepen, a II. Rákóczi 

Ferenc útnál, a Szent László téren, az 
Iskola téren, a Gyártelepen a Petőfi 
térnél és a Károli Gáspár utcában 
tervezik kialakítani.

A két, egyenként négyszáz méter 
hosszú futókört a Rákóczi Kertben 
és Csillagtelepen, az Iskola téren ter-
vezik kialakítani. A Rákóczi kert meg-
újulásának idei kezdésével párhuzamo-
san alakítják ki a futókört, viszont egy 
500 méteres pálya sokkal inkább illene 
a parkba, ennek megoldásáról jelenleg 
is folynak az egyeztetések.

A sikeres pályázás után elindulnak a 
tervezési munkák, az előzetes felméré-
seket jelenleg is végzi a BMSK Zrt., az 
építkezés megkezdéséről és a tervezett 
átadóról folyamatosan beszámolunk.

Újabb sportolási lehetőségek

Megállapodás 
a horgászokkal

AKTUÁLISAKTUÁLIS

Tíz sportpark és 
két futókör épül 

Csepelen van az 
ország egyetlen 
magas színvonalú 
horgászpályája 

1 százalék
A Budapest-Csepel Központi Refor-
mátus Egyházközség mellett mű-
ködő Pathmosz Alapítvány célja a 
csepeli fiatalok lelki épülésének elő-
segítése, táborok, kulturális rendez-
vények, kirándulások szervezése, 
rászoruló családok segítése. 

Ennek megvalósításához kérjük tá-
mogatását a személyi jövedelem-
adója 1 százalékának felajánlásával. 
Annyit kell tennie, hogy adószámunk 
feltüntetésével ellátott rendelkező 
nyilatkozatát – akár az adóbevallá-
sa részeként, akár külön – elküldi 
a Nemzeti Adó- és Vámhatóságnak 

elektronikusan (az ügyfélkapuján 
keresztül) vagy postai úton az adó-
bevallási határidő végéig.
Pathmosz Alapítvány a csepeliekért
Adószámunk: 18266511-1-43; 
OTP számlaszámunk: 
11721002-20014933
www.pathmosz.hu

Várjuk a Csepel Művek 
egykori munkatársainak 
jelentkezését!

A tavalyi nagy érdeklődésre való te-
kintettel Csepel önkormányzata idén 
is megrendezi a Csepel Művek egy-
kori munkatársainak találkozóját.
 
Várjuk azok jelentkezését, akik – 
1985-tel bezárólag – hosszabb ide-
ig a gyárban dolgoztak, és szívesen 

részt vennének egy összejövetelen, 
hogy újra találkozzanak egymás-
sal, a régi kollégákkal. Célunk, hogy 
összehozzuk a csepelieket egy kis 
nosztalgiára, kötetlen beszélgetésre.
 
A találkozó június 9-én, szombaton, 
10 és 16 óra között lesz a Királyerdei 
Művelődési Házban. A részvételhez 
előzetes bejelentkezés szükséges. 
A jelentkezés határideje: május 25-
e. Regisztrálni lehet személyesen 

a  Királyerdei Művelődési Házban, 
vagy telefonon hétfőtől péntekig, 9 és 
16 óra között a 278-2747-es számon. 
A jelentkezéskor kérjük, adják meg – 
nevük, telefonszámuk mellett –, hogy 
a gyáron belül melyik üzemben, me-
lyik időszakban és milyen munkakör-
ben dolgoztak. Örömmel vesszük, ha 
a rendezvényre valamilyen emléket 
– fotót, használati vagy emléktárgyat 
– magukkal hoznak, melyek még in-
kább segítik a régi idők felelevenítését.

A Weiss Manfréd 
Terv része a környék 
eredeti állapotának 
megvédése és 
fejlesztése

fo
tó
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A Budapesti Diáksportszövetség tájé-
koztatása szerint az eddigi legsikere-
sebb Mezei Futó Diákolimpia döntőjét 
rendezték meg Csepelen március 27-
én. A helyszín harmadszorra is a Ki-
rálymajorban volt, a Kis-Duna-parton, 
a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szak-
középiskola és a kutyakiképző közötti 
füves területen.

Több mint negyven iskola csapata és 
versenyzője, közel 1800 általános és 
középiskolás állt rajthoz. A verseny 
fő szervezője, Jenei János, a Csepeli 
Testnevelő Munkaközösség vezető-
je elmondta: a Csepeli Öttusa és Vízi 
Sport Egyesületnek köszönhetően a 

futáshoz elengedhetetlen felszerelések 
– mint a befutókapu, az időmérő-be-
rendezés, a pályavezető kordon és a 
befutóknak biztosított zacskós víz – 
rendelkezésre álltak.

A dobogós helyezést elért verseny-
zők és csapatok az országos döntőbe 
jutottak, amelyet Gödöllőn rendeznek 
áprilisban, az önkormányzati támo-
gatásnak köszönhetően különbusszal 
utazhatnak a gyerekek. 

Morovik Attila alpolgármester a II. 
korcsoportosoknak adta át a díjakat. A 
részletes eredményeket megtekinthe-
tik a www.csepel.hu oldalon.

Kiemelt érdeklődés kísérte az első kék-
szalag sétát Csepelen. Az autizmus vi-
lágnapjához kapcsolódó rendezvényen 
közel félezren vettek részt. Tóth János 
tankerületi igazgató  köszöntője után 
Árvai Kati, majd Tabáni István énekes 
lépett színpadra. A művész lapunknak 
elmondta: szívesen vállal jótékony célú 
fellépéseket, így az autizmus-világna-
pi programhoz is örömmel csatlakozott. 
„Érzékeny lelkületű ember vagyok, meg-
érint, ha gyermekeket érintő problémák-
kal találkozom. Tavaly egyik műsorommal 
például a koraszülötteknek próbáltam se-
gíteni” – mondta Tabáni István.

Az autizmus világnapján rajzpályáza-
tot is hirdettek. A kész alkotásokat a 
helyszínen mutatták be. Varga Erika, 
a Kékszalag séta szervezője a rendez-
vény kapcsán elmondta, meglepetésként 
érte, hogy ilyen sokan eljöttek. „Nagyon 

örülök, hogy Tabáni István felkarolta a 
programot, remélem, a jövőben is szá-
míthatunk a segítségére, hisz a következő 
években is szeretnénk megvalósítani ezt a 
rendezvényt. A belvárosi séta mintájára 

Csepelen is fontos, hogy hagyománnyá 
váljon ez a program, hisz a kerületben is 
folyamatosan nő az autizmussal élő gyer-
mekek száma” – fűzte hozzá a szervező.  
• Potondi Eszter

Kék színbe borult a Sétáló utca
AKTUÁLISSPORT

Mezei futás: több mint 
negyven iskola vett részt

Kedves Szülők! 
A Csepel Utánpótlás Sportegyesü-
let jogosulttá vált az idén a személyi 
jövedelemadó 1 százalékára.  

A nyilatkozathoz szükséges adatok:
Csepel Utánpótlás Sportegyesület
Adószám: 19652980-1-43

A nyilatkozatot elektronikusan, Ügy-
félkapun, vagy postai úton, vagy sze-
mélyesen a NAV ügyfélszolgálatain 
keresztül lehet megtenni. 
Szeretnénk minden kedves szülőt 
arra buzdítani, hogy az egyesületünk 
javára rendelkezzenek az 1 száza-
lékkal. Az ily módon befolyt támo-

gatást teljes mértékben a gyerme-
kek folyamatosan javuló sportolási 
lehetőségeinek biztosítására és a 
szociálisan rászoruló gyermekek 
esélyegyenlőségének fenntartására, 
megteremtésére fordítjuk.

Csepel Utánpótlás Sportegyesület

Közel 1800 általános és 
középiskolás állt rajthoz

A program zárásaként a résztvevők több mint ötszáz, 
az autizmust szimbolizáló kék lufit engedtek a magasba

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

Tisztelt Csepeliek!
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt és kedves családját 

2018. április 11-én a Költészet Napja alkalmából
tartandó rendezvényére.

 

18 óra
Bencze Ilona és Kautzky Armand

ünnepi pódium műsora
 

Helyszín:
Radnóti Miklós Művelődési Ház (Csepel, Vénusz u. 2.)

A MAGYAR
KÖLTÉSZET
NAPJA
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GYEREKSAROK

Rejtvényünkkel egy csepeli rendezvényre hívjuk fel figyelmeteket. 
Hol lesz megtartva? 

Vízszintes: 1. A meghatározás eleje 11. Becsaphatna 12. Földből feltárod 
13. Kevert leg! 15. Földönkívüli angol röv. 16. … a sárkány (bábfilm) 
19. Majdnem mondta! 21. Üres gát! 22. Kevert Ede! 24. Hableány 25. Étlen kés! 
26. Félig bezárt! 28. Vissza te! 29. Török sapka 30. Újra vett tananyag jelzője 
33. A meghatározás vége

Függőleges: 1. Mákból és kifliből készülő ételek 2. Becézett Attila 3. Össze-vissza 
vágsz! 4. Angol igen 5. „A” régi épület maradványa 6. Ruhádé egyneműi! 
7. Híre mgh-i 8. Zalai sportklub 9. Okos …, szamár szenved 10. Élesztővel készül 
14. Kínai eredetű táblajáték 17. Ver 18. Friss 19. Fordítva kétlem! 20. Kettős betű 
23. Hiányosan elemel! 24. Szivar kétharmada! 25. …fel Jancsi! (játék) 27. Etelka 
becézve 29. Valamit letakar 31. Sakk fele! 32. Ti hosszú párja

Előző rejtvényünk megfejtése: puszi

A helyes megfejtést beküldők között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2018. április 16.  

Sorsoltunk! A március 29-ei skandináv rejtvény nyertese: Orbán Erzsébet 1213 Budapest, Őz u. A gyerekrejtvény nyertese: Darázs Viktória 1211 Buda-
pest, Ady E. 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 két hét múlva, április 19-én, csütörtökön jelenik meg.
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Németh Szilárd: így főzök én

Füstölt nyúljás-
körmös pacal

Hozzávalók: 
3 kg csíkozott marhapacal
1 kg darabolt füstölt nyúlja
fél kg szeletelt sertésköröm
fél kg paradicsom
fél kg paprika
6-8 fej vereshagyma
1-2 fej fokhagyma
20 dkg zsír
3-4 szárított erős paprika
őrölt paprika, őrölt bors, 
őrölt kömény, só

A pacalt egy órán keresztül abá-
lom sós, szemes borsos, babérle-
veles, hagymás, fokhagymás, 

citromos (ecetes) lében, majd 
leszűröm, a fűszereket kidobom. 
Közben a hagymát a zsíron 
dinsztelem, a pirospaprikával 
ízesítem-színesítem, belekerül 
a feldarabolt paprika és paradi-
csom, sózom, majd felöntöm egy 
kis vízzel. Erre jön a pacal, egy 
óra múlva a köröm és a füstölt 
nyúlja. Másfél-két óráig ro-
tyogtatom, majd jöhet a zúzott 
fokhagyma és a fűszerek, még 
fél óra és kész. Friss kenyér és 
vecsési savanyú jár hozzá, érzé-
kenyebb gyomrúak főtt krump-
lival is fogyaszthatják. 

RECEPT

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

B e t e L t !

Csaladi hajokir HIRD BETELT.indd   1 3/9/18   14:50
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SZOLGÁLTATÁSAINK
Szakorvosi állapotfelmérés, szakvélemény, kontrollok
Gyógytorna, manuálterápia
Speciális gerinctréningek; prevenció, korrekció, 
ergonómia, rehabilitáció
Pszichológia; pszichogén eredetű tünetek, 
pszichodiagnosztikai feltárás, pszichoterápiás 
megoldások 
Masszázs; orvosi gyógymasszázs, svédmasszázs, 
Dorn terápia és Breuss masszázs

VITART STÚDIÓ
1212 Budapest, Komáromi u. 55.
web: www.laskaitreningek.hu
facebook: Vitart Stúdió
e-mail: linda@laskaitreningek.hu


A STÚDIÓ MINDEN SZOLGÁLTATÁSRA 
10% KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍT!
BEJELENTKEZÉS HÉTKÖZNAPOKON 
8.00 − 12.00-ig: 06 / 70 3183 077

DÉL-PESTI GERINCGYÓGYÁSZAT
A  VITART STÚDIÓ SZAKMAI PARTNEREIVEL

AKTUÁLIS

„Ragasztjuk a táblákat, fúrjuk a lemezt, 
mi próbálunk létrehozni valamit, nem 
rombolunk, hanem építünk. Csatlakozz 
hozzám, építsük fel együtt romjaiból az 
országot!” – üzente híveinek Bereczki 
Miklós, a Jobbik Békéscsabáról érke-
zett csepeli-soroksári jelöltje a Face-
book oldalán. 

A Jobbik politikusa szerint a jobbi-
kos plakátok is azt mutatják, hogy kik 
rombolják az országot, és kik építik. A 
politikus Facebook oldalán egy „lelep-
lező” videót is bemutatott erről. A fel-
vételen két személy látható. Ők valóban 
jobbikos plakátokat ragasztanak át, és 
furcsa módon az sem érdekli őket, ami-
kor megérkeznek a jobbikos leleplezők. 
Villan a vaku, sőt videózzák őket, de 
videón felismerhetetlen, alacsony és 

hosszú hajú alakok a rongálást to-
vább folytatják. Aztán, amikor a 
felvételt készítők túl közel érnek, 
mégis futásnak erednek. 

A videó következő jelenetében Be-
recki bejelenti, hogy az egyik pla-
kátrongáló személyesen Németh 
Szilárd, a Fidesz alelnöke lehetett. 
(Biztosan olyan álruhát vett fel, 
amitől alacsonyabb, vékonyabb 
és hosszabb hajú lett.) A politikus 
aztán megjelenik Németh Szilárd 
irodájánál, és személyesen kéri 
számon a Fidesz alelnökét, miért 
ragasztotta át a Jobbik plakátját. 
Németh kezet fog vele, de látha-
tóan nem foglalkozik a vádakkal. 
Arra, hogy a videós üldözési jelenet 
„Németh Szilárd ellen” a vádaskodá-

son kívül mennyire komoly, a videó 
leírásában tett utalásból értesülhetünk: 
„ne feledjük, közeledik április 1-e.” 

Bereczki: romjaiból 
építjük fel az országot

A videót 
itt nézhetik 

meg: 

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 matematikakorre-
petálás általános iskolásoknak
Horgolóklub: csütörtökönként 10 órától 
Meridiántorna: minden páros csütörtökön 
15 órakor (ápr. 5.)
Szemtorna: minden páros csütörtökön 
15.30-kor (ápr. 5.) 

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

* * *

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

Használt folyóiratok és könyvek ked-
vezményes vására! Burda, Családi lap, 
Interpress Magazin, Kertbarát, Nők Lapja, 
Nők Lapja Évszakok, Otthon, (Príma Kony-
ha, Story, Természetgyógyász, Praktika 

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. Téma: Kudarc, mint hajtóerő (2018. 
ápr. 18.)  
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: 2018. május 3. 

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

* * *

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

Új nyitvatartás! 
Hétfő, szerda: 12–19 óra; kedd, csütörtök, 
péntek: 10–17 óra; szombat: –14 óra 

Új szolgáltatás!
Könyvtári kölcsönzéseinek lejárata előtt 1 
nappal értesítést küldünk. Ehhez csak e-mail 
címre van szükségünk. Az adatot személye-
sen, telefonon és írásban is megadhatja a 
fszek2101@fszek.hu e-mail címen. Ne késle-
kedjen, és nincs több késés!

Kiállítás
Időutazás tűzoltó járműmodellekkel a világ 
körül címmel Ivánkovics Zoltán gyűjtő kiál-
lítása megtekinthető a könyvtár nyitvatar-
tási idejében.

Előadások, foglalkozások: 
Április 18-a, 17 óra: Helytörténeti esték 
- 40 éve történt: a Csepeli Hév fekete napja 
címmel közlekedéstörténeti összefoglaló az 
1978. április 13-i Boráros-téri HÉV-baleset-
ről, valamint a 40 évvel ezelőtt megszűnt 
Csepel - Határ úti HÉV vonalról.  Előadó: 
ifj. Petz Nándor (Csepeli Helytörténeti és 
Városszépítő Egyesület). Ha Önt érdekli a 
történelem és ezen belül szűkebb lakókör-
nyezetének múltja, akkor itt a helye!

Pódium!  
Április 28-a, 15 óra: A Ram Colosseum-
ban nézzük meg Ray Cooney - Tony Hilton: 
1x3 néha 4 c. vígjátékát a Madách Színház 
előadásban. Jegyek vásárolhatók a könyvtár 
nyitvatartási idejében: 3900-4300 Ft/db.

Az előadásokra, foglalkozásokra minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!

Új szolgáltatás! Ismét lehet mesediafilme-
ket ingyenesen kölcsönözni könyvtárunk-
ban. 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 könyveket 100 Ft/db áron le-
het vásárolni!

Ha ön még nem tagja könyvtárunknak, 
ne késlekedjen! 16 év alatt és 70 év felett  
a beiratkozás ingyenes! Egyéb díjakról érdek-
lődjön honlapunkon (www.fszek.hu) vagy sze-
mélyesen, illetve a 276-3512 telefonszámon.

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

* * *

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

Csepel Színház
Április 11-e, 19 óra: Szántó Armand–
Szécsén Mihály–Fényes Szabolcs: PAP-
RIKÁSCSIRKE, avagy stex és New York 
– komédia 2 részben a Gergely Theater 
előadásában.
Május 9-e 19.00 óra: Szereted-e még...? - 
Szécsi Pál dalai – Gergely Róbert önálló est-
je. Közreműködik a Szécsi Pál emlékzenekar.

Program
Április 14-e, 11 óra: Hétvégi matiné! Vlagy-
imir Szutyejev: MIAU Bábszínpadra alkalmaz-
ta: Erdélyi Erika – a Nefelejcs Bábszínház (a 
Kippkopp) előadóitól.

Könyvtár: Nyitvatartás: kedd 8.00–14.00 
és csütörtök 13.00–19.00
Olvasó és Kiránduló Nagyik Klubja: 
Minden hónap első keddjén, 11 órától

Tamási Lajos Irodalmi Klub
Április 10-e, 17 óra: Rózsássy Barbara 

József Attila-díjas és Gérecz Attila-díjas 
költő, szerkesztő, műkritikus estje.

Galéria 21: 
Április 24-ig Kovács Mariann képzőmű-
vész 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

Április 12-e, 17 óra: A Pál család kiállítás-
nak megnyitója

PROGRAMOK, GALÉRIÁK
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TESTÜNK
    

A CSODA

INTERAKTÍV JÁTÉKOK!

RENGETEG ÉRDEKESSÉG!

KIÁLLÍTÁS GYEREKEKNEK

WWW.JATEKOSTUDOMANY.HU

Helyszín:

Királyerdei
Művelődési Ház

1213 Bp., Szent István út 230.

Dátum:
2018. április 19.

14.00 óra
Jelentkezés: személyesen

a Nyugdíjas Közösségi Házban
(1214 Bp. Kossuth Lajos u.115.)

vagy a 06 1 278-2747-es
telefonszámon.

 
Az előadás ingyenes!

RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ
1214 Budapest, Vénusz u. 2. | Tel.: 278-2757 | Fax: 277-5232

E-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

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

E-mail: szm.iroda@csepelivaroskep.hu

FELHÍVÁS
„A DALSZÖVEG
IS VERS”

CÍMMEL SZAVALÓVERSENYT HIRDETÜNK 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK, KÖZÉPISKOLÁSOK 
ÉS FIATAL FELNŐTTEK SZÁMÁRA A MAGYAR 
KÖLTÉSZET NAPJA ALKALMÁBÓL.
A VERSENYEN A KÖNNYŰZENEI DALSZÖVEGEKET 
VERSKÉNT SZAVALVA KÉRJÜK ELŐADNI.
 

IDŐPONT: 2018. április 11., szerda 14 óra
HELYSZÍN: Radnóti Miklós Művelődési Ház 
    (1214 Budapest, Vénusz u. 2.)

A nevezési lap honlapunkról letölthető: 
www.csepelivaroskep.hu/radnoti
 

Nevezési határidő: 2018. március 29.
 

Minden résztvevő emléklapot kap, kategóriánként 
az első három helyezettet díjazzuk!
 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, 
irodalomkedvelőt a rendezvényünkre!

NEVEZÉSI KATEGÓRIÁK:
» alsó tagozatos általános iskolás
» középiskolás 
» felső tagozatos általános iskolás
» felnőtt (18 év feletti) 

1214 Budapest, Vénusz u. 2., Tel.: 278-2757
e-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ
1213 Budapest, Szent István út 230. | Tel.: 278-2747 | Fax: 427-0341

E-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

A PROGRAMOT AZ 1956-OS 
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
60. ÉVFORDULÓJÁRA LÉTREHOZOTT 
EMLÉKBIZOTTSÁG TÁMOGATJA.

1956-OS CSEPELI

BÜSZKESÉGPONT

ÁLLANDÓ TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS
A TAMARISKA-DOMB ALATTI ÓVÓHELYEN

A tárlat díjmentesen megtekinthetô az alábbi napokon 10 órától 16 óráig:
március 15. (csütörtök), április 14. (szombat), május 26. (szombat).

Belépés az óvóhely Fenyves úti bejáratánál.
 

Bôvebb felvilágosítás:
Királyerdei Mûvelôdési Ház, 1213 Budapest, Szent István út 230., Tel.: 278-2747

e-mail.: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

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

Használt
gyerekruhák,

játékok
cseréje, vására
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2018. április 14., május 12.,
9-től 13 óráig

asztalbérlés: kicsi 1000 Ft, közepes 1500 Ft, nagy 2500 Ft
Az asztalok bérlésével kapcsolatban érdeklődjenek a művelődési ház elérhetőségein!

(A dátumok változtatásának jogát fenntartjuk!)

Az 1838-as csepeli jeges ár, 
valamint Csepel újjáépítésének

emlékére készült kamarakiállítás

A tárlat ingyenesen megtekinthető május 1-ig, 
a művelődési ház nyitva tartási idejében

„AZÉRT 
A VÍZ 

 AZ ÚR!”

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

Az 1872-ben megépített Gubacsi zárógát Csepel felé
(Képkivágás 1900-ban feladott levelezőlapról)

Föld Napja
2018. április 22.   

9.00-14.00
9.00 Közös fa- és tujaültetés 
 a Szabó Magda Közösségi Tér 
 előtti füves területen
10.00 „A Föld dala„ – Előadja a Csepel 
 Hangja kórus, karvezető: Fabók Ágnes
 RG, Fashion Dance 2002 SE, BLK 
 Top Bt. csoportjainak bemutatkozása
10.30 „Mátyás király virágoskertje” 
 pályázat díjátadója
 „Ez az otthonunk” – Előadja 
 a Csepel Hangja kórus, 
 karvezető: Fabók Ágnes
11.00 Tavaszmentés Meseországban
 Csiga Duó gyermekzenekar 
 interaktív zenés műsora
11.50 A Természetfotó pályázat díjátadója
12.00 Együgyű Mihók – a Ládafia Bábszínház 

előadása
12.30 A 2018-as év madara a Vándorsólyom
 Bemutatja: Kókay Szabolcs
 természetfestő, illusztrátor 
12.50 „Padlógázzal a zsákutcában?” – 
 Sáhy Gábor ügyvezető bemutatja 
 a CSERITI-t (Az első Magyar 
 adománybolt hálózat)
13.00 Solymászbemutató- előadás, 
 sólyomreptetés. Bemutatja: 
 Glavanovits Tamás, solymász

Továbbá:
Íjászat, Recyling és zöld játszóházak, 
Öko-játszótér, használt elemgyűjtés, 

farmer és zokni gyűjtés, tiszta és használható 
tárgyak gyűjtése, kvíz, büfé

Együttműködő partnereink: 
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft., 

Csepeli Íjász Egyesület, 
Csepeli Kertbarát Kör, CSERITI (Az első 

Magyar adománybolt hálózat), 
Old Blue, Zoknicsere program

A rendezvényre a belépés díjtalan, 
mindenkit szeretettel várunk! 

SZABÓ MAGDA KÖZÖSSÉGI TÉR
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.

Tel.: 420-78-74

Az IBIDEN Hungary Kft. japán tulajdonú multinacionális gyártó vállalat. Az anyavállalat  több 
mint 100 éves-, a magyarországi gyár 10 éves múltra tekint vissza. Autóipari beszállítóként 
dízelmotorok kipufogórendszeréhez gyártunk kerámia alapú részecskeszűrőket. A vállalat 
2005-ben az „Év zöld mezős beruházása”, majd 2013-ban az „Év Befektetője” díjat nyerte el.

Operátori feladatok: • automata és félautomata gépek mellett történő munkavégzés • egysze-
rűbb gépbeállítások elvégzése • minőségi követelmények betartása • gyártáshoz kapcsolódó do-
kumentálás.
Elvárások: • pontos, precíz munkavégzés • több műszakos munkarend vállalása • utazási hajlan-
dóság • monotónia tűrés.
Munkavégzés jellege: • megszakítás nélküli, folyamatos munkarend: • 3 nap nappali munkavég-
zés (06:00 - 18:00) • 3 nap pihenőnap • 3 nap éjszakai munkavégzés (18:00 – 06:00)
Amit kínálunk: • versenyképes fizetés • munkába járás támo gatása (ingyenes vállalati buszjárat) 
• egyéb juttatások (pl. étkezési hozzájárulás, SZÉP kártya) • azoknak, akik 120 km-nél távolabb lak-
nak a vállalattól, munkásszállót biztosítunk Buda pesten • munkaruha biztosítása • havi négyszer 
hazautazás támogatása • hűségbónusz • továbbképzési lehetőség • nyelvi képzési lehetőség stb.

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, jöjjön el hozzánk felvételi tesztírásra:

2018.04.11, 14:00 – Csepel, Csepeli Munkásotthon, Árpád u. 1.
További tesztírás (időpontok és helyszínek) a http://www.ibiden.hu/karrier oldalon talál.  
Vagy hívja központi számunkat: 06-24/501-300

Dunavarsányi telephelyünkre (Budapesttől 20 km) jelenleg az alábbi  
munkakörbe keresünk SAJÁT ÁLLOMÁNYUNKBA munkaerőt:

OPERÁTOR (minimum 8 általános) és

KARBANTARTÓ TECHNIKUS
(műszaki végzettséggel, mechanikai vagy elektronikai)

INGATLAN________________________________________ 
HALÁSZTELKEN önálló helyrajzi számmal ren-
delkező, bekerítetlen építési telek eladó. Építés 
estén 4 év illetékmentesség. Nagyon csendes he-
lyen, távol a város zajától. Szabályos 36mx25m-
es /900nm/ egyszintes telek. Közművek az utcá-
ban. 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, mosdó, 
szerszámos ház, vizesblokk van, víz, villany be-
vezetve. Több mit 40 gyümölcsfa, már teremnek. 
I.ár: 20 mFt. T.: 06-70-375-9173 ________________________________________ 
SZIGETÚJFALUBAN hétvégi telek faházzal 
eladó, pihenésre és kertészkedésre is alkalmas. 
Érdeklődni:06-30-955-8395

CSERE________________________________________ 
Ady E. u.-i 3 szobás lakást kisebbre cseréljük. 
T.: 06-70-881-1211

 ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
GÁBOR ESZMERALDA műgyűjtőnő - múzeumok 
számára is- készpénzért vásárol festményeket, 
bútorokat, ezüsttárgyakat, evőeszközöket, ara-
nyakat, szobrokat, porcelánokat. Kiszállás díjta-
lan: 06/1/789-1693, 30/382-7020 

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

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások 
csőtörések megszüntetése. Központi fűtésszere-
lés. Mosdók wc-ék, tartályok cseréje. Mindenne-
mű vízvezeték szerelés. Munkáinkra garanciát 
vállalunk. Hívjon bizalommal. 
T.: 06-1-402-4330, 06-20-491-5089________________________________________ 
VILLANYSZERELÉS! Lakások, nyaralók stb, régi 
vezetékhálózat cseréje, felújítása, lakáselosztók 
cseréje, bővítése garanciával. T.: 06-30-921-1417________________________________________ 
FESTÉS-MÁZOLÁS tapétázás. Kisebb munkák, 
kőműves javítások, gipszkartonozás. 
T.: 06-30-568-6255 Kovács Gergely________________________________________ 
AKCIÓ! Alumínium és műanyag redőnyök, szú-
nyoghálók, napellenzők, roletták, zsaluziák, 
garázskapuk, műanyag nyílászárok készítése és 
javítása. Okos otthon rendszerek. 
T.: 06-20-241-5224   www.tande.hu________________________________________ 
SZIGET zár szerviz! Minden típusú zár javítása, 
cseréje olcsón, szakszerűen, garanciával! 06-70-
701-7843, Javítás vagy csere esetén a kiszállás 
ingyenes! www.szigetzarszerviz.hu

APRÓHIRDETÉSEK   

A hirdetések tartalmáért 
felelősséget nem vállalunk!  

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

1215 Budapest, Csete Balázs u. 15., 
info@csepelihirmondo.hu

2018.05.06-2018.06.12.
Vasárnap 9-18-ig · Hétfő - péntek 8-18-ig · Szombaton 9-18-ig
Belépődíjas rendezvény! A csoportok jelentkezését már április 4-től várjuk!

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