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A csepeli önkormányzat május 4-étől a 
kerületi lakosság részére is ingyenesen 
biztosítja a védőmaszkokat. Lapzártán-
kig több mint 7500 igénylés érkezett. 

A maszkok többször használatos, mos-
ható textilből készültek. Az igényléshez 
regisztráció szükséges. A Csepel.hu/
maszk oldalon lévő űrlap kitöltésével 
igényelhet maszkot a csepeli önkor-
mányzattól saját és az önnel egy 
háztartásban élők részére. Jelenleg 
személyenként egy darab, háztartá-
sonként maximum öt darab maszkot 
tud az önkormányzat díjmentesen 
biztosítani. A készlet nem korlátlan, 
ezért kérik, olyan darabszámot ad-
janak meg, amelyre valóban szükség 
van a háztartásban – hogy másoknak 
is jusson maszk. Fontos: csak 18 éven 
felüliek igényelhetnek és nem elegen-

dő a darabszám megadása, a teljes ne-
vet is meg kell adni. A védőmaszkokat 
az igénylés másnapján az önkormány-
zat munkatársai kiszállítják az igénylő 

címére. Regisztrálni lehet még a 
06-70/451-9044-es telefonszámon 

vagy pedig e-mailen a maszk@bu-
dapest21.hu-n keresztül. A maszkok 
ingyenes biztosítására a Csepeli Szoli-
daritási Alap nyújt fedezetet.

A fővárosban május 17-e éjféltől lép-
tek életbe azok az enyhítő szabályok, 
amelyek vidéken már két hete élnek. 
Az enyhítés szabályai szerint min-
denki köteles lehetőleg másfél méte-
res védőtávolságot tartani másoktól,  
üzletben történő vásárlás és tömeg-
közlekedési eszközökön való tartóz-
kodás során a szájat és az orrot elta-
karó eszközt (például orvosi maszk, 
sál, kendő) viselni. A közterületek, 
parkok és a szabadtéri játszóterek hét-
főtől látogathatók – ez szerepel többek 
között a május 16-án megjelent 112. 
számú Magyar Közlönyben.

A fővárosban továbbra is élő szabály, 
hogy a 65 év felettiek reggel 9 óra és 
12 között látogathatják az élelmi-
szerboltokat, drogériákat és gyógy-
szertárakat, mindenki más pedig az 
ezen kívüli időszakban. A piacok nyit-
vatartásáról a kerületi önkor-
mányzatok döntenek. Minden 
üzlet látogatható, a szolgál-
tatások szabadon igénybe ve-
hetők, a vendéglátóhelyeken 
pedig a kerthelyiségek, tera-
szok nyithatnak meg Buda-
pesten. A strandok, szabad-
téri fürdők nyitva  lesznek, a 

védőtávolság megtartásának feltételei-
ről mindenhol az üzemeltetőknek kell 
gondoskodnia. 

Megnyílnak az egyetemek, de ehhez 
mindenhol a rektor döntése is szük-

séges, akinek a védőtávolság 
betarthatóságát is biztosítania 
kell az intézményében, ugyan-
akkor a felsőoktatási intézmé-
nyek kollégiumai továbbra is 
zárva lesznek.

Naprakész információk: 
koronavirus.gov.hu

Továbbra is igényelhetők 
ingyenes maszkok

Milliós támogatások
Az Alpiq Csepeli Szolgáltató Kft. kétmillió forint támoga-
tást nyújt a kerületnek a Csepeli Szolidaritási Alapon keresz-
tül a koronavírus elleni védekezéshez. Az erről szóló megál-

lapodást Borbély Lénárd polgármester és Briglovics Gábor 
vezérigazgató írta alá. 

A Csepeli Munkaadók és Gyáriparosok Egyesülete egy-
millió forinttal támogatja a védekezést. Az egyesület részé-
ről dr. Lénárdt Attila elnök írta alá a megállapodást. 

LÁTOGATÓINKTÓL, FUTÓINKTÓL 
KÉRJÜK:
• Amennyiben a vendég lázas, köhög vagy 

bármilyen gyanús jelét mutatja a fertőzés-

RÁKÓCZI KERT – A CSALÁDOK PARKJA

VISELKEDÉSI KÓDEX JÁRVÁNY IDEJÉN 
A Rákóczi Kert – A Családok Parkja működésében jelentős 
változásokat vezettünk be, melyek a COVID-19 járvány teljes 
időtartama alatt érvényben maradnak. 
A biztonságos parklátogatás érdekében a park eszközeit, 
rendszeresen tisztítjuk és fertőtlenítjük!
A Park viselkedési kódexe járvány idején szükség szerint, akár 
azonnal is változhat az új járványügyi és orvosi ismeretek, a  jár-
ványhelyzet változása és a kormány illetve az önkormányzat 
intézkedései következtében. Vendégeink megértését kérjük!

ÚJRA NYITVA MÁJUS 22-TŐL!

FUTÓKNAK: 05:00–08:30 ÉS 20:30–22:00 ÓRÁIG

JÁTSZÓTÉR: 09:00–20:30 ÓRÁIG

nek, kérjük, ne látogassa a parkot!
• A futópálya használata reggel 05:00–08:30 és este 

20:30–22:00 óra között lehetséges.
• 18 évnél idősebb személyeknek a száj- és az orrnyí lását – külö-

nösen textil- vagy papírmaszkkal, sállal, ken dővel, illetve bár-
mely egyéb, a  kilégzéssel távozó csep pek felfogására alkalmas 
eszközzel – teljes egészében és folyamatosan el kell takarnia.

• Csak az együtt érkező látogatók tartózkodjanak egymás közelében.
• Tartsák be a legalább 1,5 méter kötelező védőtávolságot a többi látogatótól.
• Rendszeresen használják a bejáratnál és a mosdó területén kihelyezett eszközöket 

és fertőtlenítőszereket.
• A fenti óvintézkedések betartására gyermekeik esetében is törekedjenek!
• Tartsák tiszteletben a többi látogató, a park dolgozóinak a járvány terjedésének vissza-

szorítására tett erőfeszítéseit.
• Aki nem szeretne vagy nem tud a fentieknek eleget tenni, azt a látogatót  nagy tisztelettel, 

de kénytelenek leszünk távozásra felszólítani. 

MÁJUS 22-ÉN
17:00 ÓRÁTÓL

BIZTONSÁGOS 
TÁVOLSÁGBAN 

INGYENES SZABADTÉRI 
AEROBIC EDZÉSRE 

HÍVUNK FELNŐTTEKET, 
GYEREKEKET! 

(POLIFOAMOT HOZZATOK 
MAGATOKKAL!)

CSAK ÍGY ÓVHATJUK MEG KÖZÖSEN ÖNMAGUNK ÉS 
GYERMEKEINK EGÉSZSÉGÉT. VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA! 

Budapesten is enyhítettek a korlátozásokon

Csepel: játszóterek, 
piac, edzések
Borbély Lénárd polgármester közösségi oldalán osztotta 
meg a kerületre vonatkozó információkat.

Május 18-ától a csepeli játszóterek újra megnyitottak. 
A Rákóczi Kert – Családok parkja – az épületet kivéve – 
május 22-én, péntektől várja ismét a látogatókat. A szintén 
kedvelt Kalózhajós játszótér egyelőre zárva marad. En-
nek az az oka, hogy a hajót a biztonság növelése érdekében 
javítani kell. A művelődési házak – a korábbi kormány-

rendelkezés alapján – egyelőre zárva maradnak. Amint le-
hetőség lesz a nyitásra, újra fogadnak majd látogatókat.

A Csepel Utánpótlás Sportegyesület is megkezdte az 
edzéseket. Ennek részleteiről az egyesület ad tájékoztatást.

A strandon egyelőre még tartanak a munkálatok, a Vá-
rosgazda munkatársai a térköveket rakják le. Nyitás vár-
hatóan júniusban lesz.

A Csepeli Piac látogatásának rendje nem változik. A 65 
év felettiek 9 és 12 óra között tudnak ott vásárolni. A belé-
pési létszámkorlátot könnyíteni fogják. 

A kutyafuttatókat szintén lehet használni.

Itt olvasha-
tó el a ren-
delkezés:

fotó: Vermes Tibor
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Ismét elindul az eddig szünetelő 
szakrendelések egy része a Tóth 
Ilona Egészségügyi Szolgálatnál 
(TIESZ). Az ezzel kapcsolatos infor-
mációkról, tudnivalókról dr. Dobák 
András, a TIESZ főigazgatója tájé-
koztatta lapunkat.

„Bár a járvány miatt márciusban né-
hány szakrendelés leállt, a sürgős 
beavatkozásokat eddig is elvégeztük. 
A szünetelő szakrendelések közül a 
proktológia és a gasztroenterológia 
elindult. Ugyanakkor a fizikoterápia, a 
gyógytorna és a masszázs is újra elér-
hető lesz a pácienseink számára. Cso-
portos gyógytornát azonban egyelőre 
nem tartunk, hisz ügyelnünk kell arra, 
hogy egyszerre több beteg ne tartóz-
kodjon egy helyiségben” – mondta el 
lapunknak Dobák András. A főigaz-
gató kiemelte, a szakrendelések órán-
ként négy beteget fogadnak, telefonon 
lehet bejelentkezni, ám a sürgős ese-
teket, ahogy eddig is, bejelentkezés 
nélkül ellátják. A bejáratnál továbbra 
is hőmérsékletet mérnek, kikérdezik 
a betegeket, valamint egy koronaví-

russal kapcsolatos kérdőívet is ki kell 
tölteniük.

Negatív koronavírusteszt: 
valóban szükséges?
„Negatív koronavírusteszt kizárólag a 
kockázatosabb beavatkozások esetén 
szükséges. Ezek körét a szakmai kollé-
giumok határozzák meg”– hangsúlyoz-
ta Dobák András. „Például az arcon, 
fejen végzett sebészeti beavatkozások, 
anyajegy-eltávolítás, komolyabb száj-
sebészeti műtétek ebbe a körbe eshet-
nek. Azoknak, akiket kizárólag negatív 
koronavírusteszttel fogadunk, azoknak 
telefonos egyeztetés után a fül-orr-gé-
gészeti osztályon kell jelentkezniük min-
tavételre. A szakrendelőben kijelöltünk 
egy mintavételi helyiséget, PCR-tesztet 
használunk, mely az orrból és a torok-
váladékból mutatja ki, van-e aktuális 
fertőzés. A levett mintát továbbítjuk a 
laboratóriumba, az eredmény 24 órán 
belül elkészül, negatív eredmény esetén 
pedig az érintett időpontot kap a be-
avatkozásra. A tesztért nem kell a pá-
ciensnek fizetnie, a vizsgálat ingyenes” 
– tette hozzá a szakember.

Kevesebb beteg, maszk, 
fertőtlenítés
„Mivel a veszélyhelyzet nem múlt el, így 
még mindig azon vagyunk, hogy minél 
kevesebb beteg jöjjön be a rendelőbe. 
A nem túl sürgős beavatkozásokat ha-
lasszuk el, próbáljunk telefonon konzul-
tálni, időpontot foglalni, a recepteket 
elektronikusan felíratni. A korábban 
kiadott időpontokkal kapcsolatban 
fontos tudni, hogy azok már nem érvé-
nyesek, ezért mindenképpen egyeztes-
sünk új időpontot, ez ügyben a TIESZ 
is keresi a betegeket” – emelte ki a fő-
igazgató. Egyúttal hozzátette: mindent 
megtesznek a betegek biztonságáért. A 
rendeléseken ügyelnek arra, hogy ne 
üljön sok beteg a váróban, be tudják 
tartani a szociális távolságot. Odafi-
gyelnek a maszkviselésre is, így arra 
kérik a betegeket, maszkban lépjenek 
be a rendelőbe, és lehetőleg pontosan, 
a megadott időpontra érkezzenek. Az 
ajtóban kézfertőtlenítés van, két beteg 
között fertőtlenítik a felületeket, és 
gyakrabban takarítanak. Ugyanakkor 
a főigazgató hozzáfűzte: a szakrendelő 
a járvány idején is fejlődött. A kardio-
lógia egy új terheléses EKG-készüléket 
kapott, az urológia pedig egy flexibilis 
cisztoszkóppal bővült, de a közel jövő-
ben is újabb műszerek érkezését várja a 
TIESZ. • Potondi Eszter

Az óvodai és a bölcsődei csoportok fo-
lyamatos indításával elindultak a tesz-
telések. Május 13-ig 105 óvodai és 35 
bölcsődei alkalmazottat teszteltek a 
kerületben. A Simon Bolivár sétá-
nyon lévő átmeneti gondozóház-
ban, valamint a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtásban dolgozó 
munkatársakkal folytatódott a sor. 

A család- és gyermekjóléti szolgá-
latnál, a szociális étkeztetés terüle-
tén, valamint a támogató szolgálat-
ban dolgozók is átesnek a vizsgálaton. 
A teszteléseket a Csepeli Szolidaritási 
Alapba befolyt összegből finanszírozzák.

Borbély Lénárd emellett levelet kül-
dött Budapest főpolgármesterének, 
amelyben arra kéri, hogy azt a 220 da-

rab koronavírustesztet, amit a rendel-
kezésére álló 5000 darabból Csepelnek 
szánt, a kerületünkben működő civil 

és egyházi fenntartású hajléktalan-
szállókon lévő rászorulók vizsgálatá-
ra használják fel.

Újraindul a TIESZ néhány 
szünetelő szakrendelése

Koronavírus-tesztelés Csepelen

Ügyelet: fontos tudnivalók
Április 30-ától a bölcsődei és 
óvodai ügyelet kis csoportokban, 
legfeljebb ötfős létszámban bizto-
sított. Ezért szükség esetén akár 
az összes kerületi intézményt újra 
megnyitják. Az épületek fertőtle-
nítve, az ott dolgozók negatív ko-
ronavírusteszt birtokában várják 
a gyerekeket. Az ügyelet kizá-
rólag egészséges, fertőző beteg-
ségben nem szenvedő gyerme-
kek részére biztosított. Erről a 
szülőnek/törvényes képviselőnek 
nyilatkozni kell.

Jelentkezni az alábbi elérhető-
ségeken lehet:

 • Bölcsődei ügyeletre: 
 • 06-70/458-6104; e-mail: 
bolcsodeifelvetel@hszi21.hu
 • Óvodai ügyeletre: 
 • 06-1/211-33-47; e-mail: 
gazdalkodas.ovi@csepelgszi.hu

Az étkezések megrendelése és 
lemondása a szokásos rendben 
történik. Az adott hétre mindig a 
megelőző hét pénteken 10 óráig 
lehet étkezést rendelni.

Bár nehéz időszakot élünk, ilyenkor is 
fontos, hogy a környezetünk gondozott 
és szép legyen. A Csepeli Zöldsziget 
Program keretében idén 25 ezer virágot 
osztott ki ingyenesen az önkormányzat 
a kerületi lakosoknak, hogy elültet-
hessék azokat lakókörnyezetükben. A 
virágok egynyáriak, könnyen gondoz-
hatók. A veszélyhelyzetre tekintettel a 
Városgazda munkatársai szállították ki 
az igénylőknek a növényeket több mint 
1200 címre.

Begónia, petúnia és a többiek

Az óvodai és bölcsődei 
ügyelet ötfős létszámmal 
biztosított a fertőtlenített 
intézményekben

fotó: pixabay

fotó: Tóth B
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A volt Görgey iskola helyén május 11-én
átadták a munkaterületet a kivitelező-
nek. Információink szerint egész nyá-
ron dolgozni fognak, hogy a sétányok 
lakói és minden csepeli élvezhesse a 
legújabb megszépült közterületet.

Mint ismeretes, az ingatlant 2018-ban 
sikerült visszaszereznie az önkor-
mányzatnak, miután az előző város-
vezetés 2007-ben azt egy magánvállal-
kozónak adta el. A leromlott állapotú, 
balesetveszélyes épületet 2019-ben el-
bontották, ugyanebben az évben pedig 

az önkormányzat kérdőíves felmérésbe 
kezdett arról, mi legyen a terület sorsa.  
A kérdőívek beérkezését követően az 
önkormányzat egy lakossági fórumon 
meghallgatta az érdeklődők észrevéte-
leit, ötleteit. A közösségi tervezés útján 
megvalósuló beruházás végén egy új 
park várja majd itt a csepelieket. 

Mint korábban már beszámoltunk róla 
padok, szökőkút, sétány, futókör várja 
majd a látogatókat. Bővítik a parkolá-
si lehetőséget, kiépítik a közvilágítást, 
növényeket, gyepet telepítenek. 

gít. Ráadásul az ott lakók közül sokan 
italoznak, rendbontást okoznak a sé-
tálóutca környékén. Ilyen környezetbe 
további kétszáz belvárosi, főként VIII. 
kerületi hajléktalant áttelepíteni: ez 
maga lenne a pokol Csepel központjá-
ban. Nem csoda, hogy napok alatt több 
ezren írták alá Borbély Lénárd polgár-
mester és Ábel Attila alpolgármester 
petícióját. 

Bár a főpolgármester nevében azt állí-
tották, hogy csak az épület felmérése 
zajlik, Csepel.info május 4-én arról tu-
dósított, hogy már éjjel-nappal folynak 
az átalakítások. Vagyis a főpolgármes-
teri hivatal újabb trükkel próbálta kicse-
lezni a csepeli önkormányzatot. Borbély 
Lénárd polgármester ezek után építé-
si-változtatási tilalmat hirdetett ki az 
épületre. A fontos döntés miatt online 
szavazást kért az önkormányzati képvi-
selőktől. A Fidesz-KDNP részéről Ba-
logh Ernő, Bercsik Károly, Czibulyáné 
Szonday Szilvia, Makray Barbara, Szu-
hai Erika, Zupkó János és Ábel Attila  
támogatták a döntést. Az ellenzékiek 
közül Pákozdi József alpolgármester, 
a Csepeliek a Csepeliekért képviselője, 
Kovács Dávid Attila független és Tóth 
Sándor LMP-s képviselők szintén tá-
mogatták a változtatási tilalmat.

Nem szavaztak viszont és – szociális 
érzéketlenségre hivatkozva – támadni 
kezdték a polgármestert a momentu-
mos Dukán András Ferenc, a DK-s 
Horváth Gyula és Várkonyi András, 
valamint az MSZP-s politikusok, Ta-
kács Krisztián, Csaba Péter Alajos és 
Losonci Róbert képviselők. 

„52 százalékos volt Budapesten a ki-
használtság. Ez azt jelenti, hogy majd-
nem minden második férőhely üres volt, 
így akár az izolálás is megoldható len-
ne. Ennek ismeretében kijelenthetem: 
képtelenség szakmailag azzal érvelni, 
hogy azért kellene újabb helyszíneken 
hajléktalanokat elhelyezni, mert zsúfolt-
ság van” – mondta a kialakult helyzet-
ről a hajléktalanszállók napi adataival 
rendelkező Fülöp Attila szociális ügye-
kért felelős államtitkár. • TK
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Elkezdődött a park 
építése a volt 
Görgey iskola helyén

Kihasználatlanul működnek a főváro-
si hajléktalanszállók, így egy átszer-
vezéssel megoldható a lenne a koro-
navírus miatti karantén. Az ellátás és 
az infrastruktúra ez esetben helyben 

van, nem kell új szállót építeni. Emi-
att többen politikai bosszút sejtenek 
abban, hogy Karácsony Gergely ti-
tokban mégis új hajléktalanszállót 
próbált kiépíteni Csepelen, ráadásul 

a belvárosi hajléktalanoknak. Arról 
sem hangzott el magyarázat, hogy az 
állítólagosan húszfős karantén he-
lyett miért 200 fős szállónak kezdték 
átépíteni a csepeli iskolát.

Ahogy előző számunkban már megír-
tuk, április végén kezdődtek az átépítési 
munkák a Táncsics Mihály utca 82–84. 
szám alatti, fővárosi tulajdonú egykori 
iskolaépületben. Hajléktalanszálló lesz 
– tájékoztatták a dolgozók az érdeklő-
dőket. Borbély Lénárd polgármester 
emiatt nyílt levélben kérte számon a 
semmilyen információt sem adó Kará-
csony Gergely főpolgármestert, hogy 
valóban ez áll-e az átépítés mögött. Áp-
rilis 28-án érkezett a beismerés, de ak-
kor sem a főpolgármester válaszolt. 

A hajléktalanszálló terve óriási felhá-
borodást váltott ki, Csepelen ugyan-
is megoldott a hajléktalanellátás. Az 
egykori Csepel Művek területén álló 
szállókban mindig van szabad hely, és 
az ellátásban az önkormányzat is se-

Online fogadóóra
Bár Dukán András Ferenc, a Mo-
mentum listás politikusa a hajlékta-
lanszálló változtatási tilalmáról szó-
ló online szavazáson nem vett részt, 
nem sokkal később internetes fó-
rumra invitálta a kerületi képviselő-
ket. Ezen hét képviselő vett részt: az 
MSZP és a DK politikusain kívül 
Pákozdi József alpolgármester és 
Kovács Dávid Attila független kép-
viselők is elfogadták a meghívást. 

Az online fórumon Pákozdi József be-
számolt a Háros bejárásáról, melyen a 
polgármesteren és Balogh Ernő helyi 
fideszes képviselőn kívül ő is részt 
vett. Horváth Gyula DK-s politikus 

élesen bírálta, hogy az önkormányzat 
nem fogadta be a belvárosi hajlékta-
lanokat. Mint mondta, hecckampány 
folyt az új hajléktalanszálló ellen, és 
„Csepel újra a szégyenpadon van” 
emiatt. A politikus szerint a csepeliek 
sokkal szolidárisabbak, és durva hiba 
volt elutasítani hajléktalanszállót. Szó 
volt még a Csepel SC helyzetéről és a 
járványról is, természetesen az önkor-
mányzat vezetését bírálva. 

Az online alkalmak – a tervek sze-
rint – folytatódni fognak. A fórum-
ról Kovács Dávid Attila 
írt szubjektív beszámo-
lót, melyet itt olvashat-
nak el:

Nincs észszerű magyarázata 
az új hajléktalanszállónak

fotó: Tóth Beáta

fotó: Tóth Beáta
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A koronavírus járvány mi-
att szigorú biztonsági in-
tézkedések mellett kez-
dődtek meg május 4-én 
az idei érettségi írásbelik. 
Országszerte több mint 
nyolcvanezren vizsgáztak, 
néhány tárgy kivételével 
csak írásbeliket tartottak.

Az iskolák környékén és a 
közterületeken rendőrök se-
gítették a forgalomirányítást 
és a rend fenntartását. A tan-
termekben legalább másfél 
méteres távolság betartásával 
legfeljebb tíz vizsgázó tar-
tózkodhatott. A helyiségeket 
a vizsga ideje alatt szellőz-
tették, az iskolákba belépésre 
több bejáratot lehetett hasz-
nálni, a vizsgázóknak most 
nem volt kötelező az ünnepi 
ruha. Az érettségi vizsgák 
május 21-én zárultak.

Csepelen is rendben zajlottak 
az érettségik, a külső hely-
színeken rendőrök vigyáz-
tak a rendre. Megkérdeztünk 
egy intézményvezetőt és egy 
diákot, ők hogyan élték meg 
e rendhagyó vizsgázást.

Bese Benő 
intézményvezető
„A koronavírus járvány miatt 
idén kicsit nehezebb dolgunk 
volt, mert nem tudtuk, hogy a 
diákok és a családok hogyan 
fognak reagálni erre a hely-
zetre. Szerencsések voltunk 
abból a szempontból, hogy 
a diákok időben érkeztek és 
minden fennakadás nélkül 
le tudtuk bonyolítani a vizs-
gákat. Semmilyen hátráltató 
tényező nem befolyásolta a 
vizsgák hangulatát, a bizton-
ságos lebonyolítást. Nálunk 

két helyszínen érettségiztek a 
diákok, a Jedlik Ányos Gim-
názium ideiglenes iskolájá-
ban, valamint a Móra Ferenc 
Általános Iskola biztosított 
még tantermeket számunk-
ra. Természetesen gimnázi-
umunk pedagógusaival sike-
rült megoldanunk a vizsgák 
alatti felügyeletet. Microsoft 
Teams alkalmazáson keresz-
tül értesítettük vizsgázóinkat, 
hogy melyik terembe lesznek 
beosztva. A diákok minden-
nap kaptak egyszer használa-
tos maszkot, a pedagógusok 
mosható maszkot, gumikesz-
tyűt, illetve rendelkezésre állt 
még arcvédő pajzs a kollé-
gáknak. Összesen 134 tizen-
kettedik évfolyamos diákunk 
tett középszintű érettségit. 
Angolból, németből, infor-
matikából és kémiából emelt 
szintű központ vagyunk, így 
külsősök is jöttek hozzánk. 
Közülük elenyésző volt a 
halasztók száma. Gimnáziu-
munkból senki nem halasz-
tott vizsgát, mivel a felsőok-
tatási intézményekben való 
továbbtanulás a cél. Emiatt 
nem akartak kihagyni egy 
évet, jól döntöttek.” 

Tokaji Tibor érettségiző
„Engem már a ballagás hiá-
nya is rosszul érintett. Pont 
a finisben maradt abba az 
iskola, amikor a legnagyobb 
szükségünk lett volna a ta-
nárok támogatására, bizta-
tására. Matematikából ma-
gántanárhoz jártam, e nélkül 
nehezen ment volna. Elgon-
dolkodtam rajta, hogy ha-
lasztok, mert kicsit tartottam 
ettől az egésztől, kevesebbet 
is tanultam, mint ha iskolába 
jártunk volna. Eleinte jólesett 

a szabadság, de utólag azt 
mondom, nem ilyen áron. Az 
érettségin nem volt kötelező 
az ünnepi ruha, én mégis öl-
tönyben mentem, megadtam 
a tiszteletet, így jobban érez-
tem magam. Annak örültem, 
hogy a maszkot levehettük 
dolgozat közben, zavart vol-

na. Biztos fegyelmezettebb 
szervezést, felkészülést igé-
nyelt a vizsga a tanároktól és 
diákoktól egyaránt, mint azt 
korábban megszokták. Úgy 
érzem, sikerültek a vizsgá-
im. Autószerelőnek készülök, 
még egy évet OKJ-s képzés-
ben töltök itt.” • Antal Zsuzsa

Érettségi vizsgák testközelből

VÁR RÁD a csepeli 
angol-magyar

OVI-BÖLCSI!
 

A csepeli Montessori Mária Óvoda és Bölcsőde 
sok szeretettel várja jelentkezéseteket 

a 2020/21-es nevelési évre.

Amit nyújtunk:
 • gyermekközpontúság
 • Montessori-pedagógia

 • kétnyelvűség (magyar-angol)
 • kiemelt tehetséggondozás 

Jelentkezni lehet: 
06-20/352-0575

montessoriiroda@gmail.com

Várunk mindenkit szeretettel!

Június 13-tól december végéig tart 
a Kvassay HÉV-híd felújítása. A két 
ütemben zajló munkálatokról és a 
közlekedés menetrendjéről Kazai Ka-
talint, a MÁV-HÉV Zrt. üzemeltetési 
vezérigazgató-helyettesét kérdeztük. 

Kazai Katalint, a MÁV-HÉV Zrt. üze-
meltetési vezérigazga-
tó-helyettese lapunknak 
elmondta, a vágányzár 
ideje alatti forgalomtech-
nikai koncepciót, az autó-
buszos pótlási útvonalat 
a Kiemelt Kormányzati 
Beruházások Központ-
ja 2019-ben készíttette. 
Széles körű szakmai 
egyeztetést követően a 
MÁV-HÉV Zrt. a felújí-
tás alatt érvényben lévő 
forgalmi rendet ennek 
alapján valósítja meg.

Végállomás: 
Kvassay híd
A munkálatok két ütem-
ben zajlanak majd. Jú-
nius 13-án kilenc napra 
teljesen leáll a HÉV-köz-
lekedés, a Szent Imre tér 
és a Boráros tér között 
pótlóbuszok fogják szál-
lítani az utasokat. A be-
ruházás első ütemében 
kialakítják a Kvassay híd 
nevű ideiglenes végállo-
mást és a hozzá tartozó 
buszfordulót. Megépítik 
továbbá a biztonságos át-
szállást segítő peront és 
a hozzátartozó rámpát. 
A munkálatok ideje alatt 
teljes vágányzárra van 
szükség. A projekt követ-
kező üteme június 22-én 
kezdődik és előrelátható-
lag december végégi tart. 

Ekkor már lehet HÉV-vel utazni, de 
csak rövidített útvonalon, Csepel vég-
állomásról a Kvassay híd Csepel-sziget 
hídfőig, ahonnan pótlóbuszokkal lehet 
majd a Boráros térre eljutni. „Szabad-
kikötő megálló után, a Wein János út és 
a Weisz Manfréd út találkozásánál Kvas-
say híd elnevezéssel ideiglenes HÉV-ál-

lomás létesül, hogy a Csepelről jövő uta-
sok még a híd előtt át tudjanak a szállni 
a pótlóbuszra, amellyel a Közvágóhíd és 
Müpa megállóval a Boráros térig közle-
kedhetnek” – mondta Kazai Katalin. 

Buszsávot alakítanak ki
Hozzátette, a HÉV-szerelvények csúcs-
időszakban Csepel végállomás és Kvas-
say híd között 7-8 percenként, napköz-
ben és hétvégén tízpercenként közle-
kednek. A pótlóbuszok ennél sűrűbben 
járnak majd és a vonatok beérkezését 
követően azonnal indulnak tovább a 

Boráros tér felé. A bu-
szok csúcsidőszakban 
másfél-két percenként 
követik egymást, csúcs-
időn kívül pedig 2-3 au-
tóbusz fog csatlakozni 
egy HÉV-járathoz. Az 
átszállás rövid, egy-két 
perces gyaloglást vesz 
igénybe, az utasoknak a 
Weisz Manfréd út túlol-
dalára nem kell átmenni. 

A pótlóbuszok minél 
gyorsabb közlekedése ér-
dekében a Kvassay Jenő 
úton a Közvágóhídig az 
egyik forgalmi sávból 
buszsávot alakítanak ki, 
és átprogramozzák a jel-
zőlámpákat. A felújítás 
alatt itt nehezebb lesz 
gépjárművel közlekedni, 
ezért a MÁV-HÉV Zrt. 
azt kéri az autósoktól, 
hogy lehetőség szerint 
kerüljék el ezt az útvo-
nalat. A MÁV-HÉV Zrt. 
ezt a forgalomtechnikai 
megoldást a BKK-val 
és a Budapest Közúttal 
együtt tervezte meg. 

Következő számunkban, 
illetve a Csepeli Hír-
mondó közösségi olda-
lán és a csepel.hu webol-
dalon további részleteket 
olvashatnak a felújítás-
ról. • Lass Gábor

Június közepétől indul 
a Kvassay híd felújítása

A menetrendről és a tervezett forgalmi változásokról a MÁV-
HÉV Zrt. szórólapokkal tájékoztatja az utasokat, érdemes kö-
vetni a társaság Facebook-oldalát és a www.mav-hev/kvassay 
weboldalt is.

Tudjuk, hogy a munkálatok
kellemetlenségekkel járnak,
ezért szíves türelmüket kérjük –
a felújítást Önökért végezzük!

www.mav-hev.hu/kvassay
facebook.com/mavhev 

A felújítás idejére ideiglenes végállomás létesül a Kvassay hídnál,
a pótlóbuszok közlekedését pedig ideiglenes buszsáv segíti majd
a Kvassay Jenő úton és a Weiss Manfréd úton.

Kövesse honlapunkat és Facebook oldalunkat aktuális információkért!

■ HÉV-pótlás 2020. június 13-ától június 21-éig 
 a Boráros tér és a Szent Imre tér között

■ HÉV-pótlás várhatóan 2020. június 22-étől december 31-éig
 a Boráros tér és a Kvassay híd között 

A munkálatok ütemezése: 

2020 nyarán indul a H7-es HÉV legnagyobb rekonstrukciója:
50 év után, 180 nap alatt felújítjuk a 70 éves Kvassay hidat.

MEGÚJUL
A KVASSAY HÍD

fotó: pixabay
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Idén lesz százéves a trianoni békedik-
tátum, melyet 1920. június 4-én írtak 
alá a versailles-i Nagy Trianon-kas-
télyban. A szerződés meghatározta 
Magyarország új határait. Soroza-
tunkkal az eseményre emlékezünk.

A forradalom és a megtorlás
Az 1956 őszi szovjet bevonulás egyér-
telművé tette: a nyugati demokráciák 
cserbenhagyták a magyarságot, beta-
gozódásunk a szovjet érdekszférába 
véglegesnek látszott. A harcokban több 
ezer ember vesztette életét. A forradal-
mi napok összecsapásaiért megtorlás, az 
ellenállásért, sőt politikai véleménynyil-
vánításért kivégzés vagy börtön, illetve 
értelmiségiek szilenciumra ítélése jár. A 
bevonuló szovjet csapatok már novem-
ber első napjaiban 4700 embert tartóztat-
tak le. December 8-án a kormány statári-
umot hirdetett. 1956 vége és 1959 között 
35 ezer ember ellen indult eljárás, ebből 
22 ezret elítéltek. 1960-ig 13 ezren járták 
meg az internálótáborokat. Az egykori 
adatok szerint 229 főt végeztek ki.

A forradalom leverése után valóságos 
népvándorlás bontakozott ki. 1957 áp-
rilisáig közel 200 ezer ember, az or-
szág lakosságának csaknem 2 százalé-
ka távozott. Általában a tájékozottabb, 
életkoruknál, képzettségüknél fogva 
mozgékonyabb csoportok hagyták el 
az országot. 86 százalékot tett ki a 40 
éven aluliak aránya. A keresők közül 
63 százaléka volt munkás, elsősorban 
szakmunkás. Disszidált a mérnökök 
10, az orvosok 5, az egyetemi oktatók 
több mint 4 százaléka. Elhagyta az or-
szágot az egyetemi hallgatók több mint 
egytizede. 18 éven aluli volt a távozók 
egyharmada.

Kádár regnálása
Kádár célja 1962 után: a társadalom 
egésze számára a létminimum feletti 
életszínvonal biztosítása. A magántu-
lajdont csak a személyi tulajdon szint-
jén ismerik el. Annak idején a vidék a 
jobbágytelek belsőségéből, most pedig 

ház körüli kertjéből termel piacra. Az 
1980-as években az állami üzemszer-
vezeten belül alakulnak ki az első gaz-
dasági munkaközösségek, létrejönnek 
a termelő kisszövetkezetek. Ezek vol-
tak az 1990 után kibontakozó piacgaz-
daság képző helyei.

Államiságunk újrateremtése: 
Magyarország Alaptörvénye  
(2011. április 25.)
A magyarságnak 1100 éve van országa, 
és 800 éve van alkotmánya. Bár a meg-
osztottság, gyakran belháború szinte 
mindig jelen volt nemzetünk életében, 
a szembenállókat a magyar alkotmány 
feltétlen uralmát valló bizonyosság ve-
zette. Ez állította helyre az ország te-
rületi integritását, és biztosította a ma-
gyarságnak mint politikai és kulturális 
közösségnek, a 20. századig senki által 
sikerrel kétségbe nem vont politikai ve-
zető szerepét a Kárpát-medencében.

Az elvesztett háborúk után mindenki-
nek természetes volt, hogy a folytatás 
a közjogi folyamatosság, azaz a tör-
téneti alkotmány keretei között való-
sulhat csak meg. Ezért lehetett csakis 
közjáték 1849 és 1867 között az osztrák 
abszolutizmus. Az első és a második 
világháború után összeülő nemzetgyű-

lések sem új közjogi jogalanyt kíván-
tak teremteni, hanem az alkotmányjogi 
és intézményi azonosságot állították 
helyre, majd 1946-ban, a királyság el-
törlésekor is csupán az államforma vál-
tozott meg, a történeti alkotmány jog-
folytonosságával nem szakítottunk. A 
háborúit elveszítő Magyarország ezért 
volt képes békekorszakait mindig meg-
nyerni. Nem így történt volna, ha alkot-
mányos jogrendjének folyamatosságát 
alattvalói/polgárai feladják. A jogfoly-
tonosság felmondásával, a magyar ál-
lamiság új jogi alapokra helyezésével 
csak a Tanácsköztársaság, Rákosi és 
utódjainak parlamentje próbálkozott.

A kommunizmus negyven éve alatt 
politikai és szociológiai értelemben 
megtört az alkotmányos folytonosság, 
és nem született sem olyan jogi doku-
mentum, sem olyan tudományos köz-
jogi fikció, melyre az alkotmányos jog-
folytonosságot alapozni lehetett volna. 
Az 1989-es átfogó és az 1990-es nyári 
alkotmányozás több évtizedes, tudo-
mányos jogösszehasonlító kutatásokon, 
a magyar köz- és magánjogi hagyomá-
nyok legkitűnőbb vívmányainak tudatos 
újjáélesztésén és megőrzésének igényén 
alapult. Feladatát jól betöltötte. A hiány-
zó jogfolytonossági elemnek az alkot-

A trianoni Magyarország – 3. rész mányba történő beemeléséhez azonban 
nem állt rendelkezésre a politikai akarat 
és parlamenti konszenzus, a folyama-
tossággal való lelki azonosulásra pedig 
középosztályunk bizonyult képtelennek. 
A hiányok a lelkekben voltak. A társa-
dalom vezető elitjében az első éveket 
követően elhalványult a nemzet és an-
nak jogállami hétköznapjai újjáépítése 
iránti elszántság, a tudatosság, a magyar 
történeti alkotmányos hagyomány és a 
modern jogállam iránti feltétlen és el-
lentéteken is átnyúló elkötelezettség.

Mindaz, ami korábban a magyar nem-
zet politikai motorjait, a nemességet, a 
középosztályt jellemezte. Így nem cso-
da, ha sokakból hiányzik a nemzet al-
kotmányát elfogadó tisztelet, és az in-
tézményeibe vetett bizalom, ami még 
szüleinknek természetes volt. Az új 
alkotmányozás 2011-ben feladatának 
tekintette a szovjet alapú 1949-es alkot-
mány szabályainak újraírását, jogkész-
letének átdolgozását. De a történelmi 
lehetőség nem ez, hanem az alapkérdés 
rendbetétele volt! Alaptörvényi szin-
ten ki lehetett mondani az alkotmányos 
jogfolytonosság fikcióját. Ki lehetett 
mondani: rendszer lehet jó vagy rossz, 
de csak egy ország létezik! Ezt a létet a 

jogfolytonos magyar alkotmány testesíti 
meg és egyben biztosítja is. Függetlenül 
a politikai pártok érdekeitől és a politi-
kai rendszerek változásától. A politikai 
elitnek pedig bármikor lehetősége van a 
jogkövető példa ereje révén újból kivál-
tani a népből az alkotmány iránti tiszte-
letet és maguk iránt a bizalmat.

A jogfolytonosság fontos kérdése: a 
Szent Koronának és a kereszténységnek 
az alkotmánnyal való kapcsolata. A ke-
reszténység, mely a modern Európa ki 
nem gyomlálható morális és kulturális 
sajátja, nem áll ellentétben az alapjogi, 
emberi jogi szabadelvű elvrendszerrel, 
hanem annak történelmi előzményét, 
teológiai, filozófiai alapvetését, öntu-
dati, életmódbeli és kulturális hátterét 
adja. Ilyen értelemben és alapon Eu-
rópa és Magyarország keresztény, ezt 
nem szabad félnünk kimondani.

A magyar Szent Korona, a korábbi ál-
lamformákban a politikai nemzet két 
alkotóelemét, a királyt és a nemességet 
a koronázás aktusa révén összekapcsol-
ta. Államformához, államszerkezeti 
sajátosságokhoz kapcsolódó, tárgyia-
sult és mindenki által vizuálisan is bir-
tokolható közjogi fikció volt. Nemzeti 

önazonosságunknak, közjogi múltunk-
nak, kulturális énképünknek elbontha-
tatlan alkotóeleme.

A magyar alkotmány jogfolytonossági 
fikciójának kimondására huszonegy év 
után nyílt lehetőség. A magyar jogállam 
intézményeinek jóhiszemű és rendelte-
tésszerű használatában pedig senki nem 
korlátoz bennünket. Ezekkel út mutat-
ható a lelkünknek arra, hogy a jogot 
elfogadjuk, megéljük és alkalmazzuk! 
Ahogy a Szent Korona közjogi fikció-
ja századokon át sziklaszilárdan fölénk 
magasodva uralta politikai erőinket, úgy 
kell, hogy az alkotmány jogállami elvei, 
kiegyensúlyozott intézményei uralják 
magát az erőt. Mindez megtestesülhet 
olyan, az alkotmányos fejlődést kodifi-
káció révén figyelembe vevő megújított 
alkotmányban, amire rátekinthet a nem-
zet – és amely láttán a megszakítottság 
formális szakadékán átjutva, Magyaror-
szágot – a  20. század második fele elve-
szítettnek látszó évtizedei után – a 21. 
században ismét segíti újrateremteni.
• Dr. Klinghammer István akadémikus
Közösen Csepelért Lokálpatrióta Egyesület 

TRIANONTÓL A MAGYAR ÁLLAMISÁG ÚJRATEREMTÉSÉIG

Irodalom: A magyarok krónikája (szerk.: Glatz Ferenc). 
Officina Nova, Budapest, 1996 • A Nemzeti Kör az alkot-
mányozásról (szerk.: Jávor Béla). Kézirat, Budapest, 2011

Sorra érkeznek az alkotások arra a 
rajzpályázatra, mely óvodásoknak és 

kisiskolásoknak indult Üzenet a nagyi-
nak címmel. Azt rajzolták le a gyere-

kek,  mit üzennek a nagymamáknak és 
a nagypapáknak ebben az időszakban, 
amikor nem látogathatják meg őket. 
A rajzokról készült fotót küldik el a 
szülők, ezek megjelennek a csepel.hu 
oldalon, és egy részük itt az újságban is. 

Üzenet a nagyinak

Az 1956-os harcok során Csepelen megsérült 
a Kisboldogasszony-templom, és tanításra 
alkalmatlanná vált a Rákóczi úti iskola

Papp Diána, harmadikos

Király Lara Nóra, negyedikes
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A Nemzetközi Olimpiai Bizottság dön-
tése alapján elhalasztják az idei tokiói 
nyári olimpiai játékok megrendezé-
sét. A tervek szerint jövőre kerül sor a 
sport legnagyobb ünnepére. Megkér-
deztünk csepeli sportolókat, hogyan 
érintette őket döntés, s hogyan telnek 
mindennapjaik a járvány idején. 

Barka Emese: most több idő jut 
a magánéletre 
Miután ismertté vált a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság döntése, Barka 
Emese birkózó hetekig nem találta a 
helyét. Egy sportoló életében ugyanis 
az a természetes, hogy folyamatosan 
versenyekre készül, konkrét célja van. 
A Csepeli Birkózó Club válogatott 
versenyzője tavaly Európa-bajnok lett, 
korábban megnyerte az Európai-játé-
kokat, három világbajnokságon pedig 
bronzérmet szerzett. 

Nevéhez kapcsolódik az a hír is, hogy 
több más neves sportolóval együtt részt 
vett azon a véradáson, amelyen a ví-
rusból felgyógyultak ajánlották fel vér-
plazmájukat a fertőzöttek kezeléséhez. 
Barka Emese januárban légúti beteg-
séggel és arcüreggyulladással gyengél-
kedett. Akkor még nem vált gyakorlat-
tá a tesztelés, ezért csak feltételezhető, 
hogy átesett a koronavírus betegségen. 
A mostani teszteredménye mindeneset-
re negatív. A felajánlást jó kezdeménye-

zésnek tartja, mert ezzel is segíthetnek 
a gyógyulni vágyó betegeknek.
  
„Sokkolt a hír, mikor megtudtam, nem 
lesz idén olimpia. Egy sportoló pálya-
futásában mindig vannak versenyek, 
konkrét célok, tervek. Pár hétig nem 
találtam a helyemet, hogy akkor most 
mihez kezdjek. De így voltak ezzel más 
sportolók is. Azóta úgy gondolom, hogy 
észszerű döntés született. Elfogadtam, 
hogy jövőre lesz az olimpia, a hátralé-
vő időszakot pedig arra használom fel, 
hogy még jobb állapotban legyek. Jelen-
leg alapozóedzéseket végzek, ami erő-
sítést, az állóképesség javítását jelenti. 
Egy partnerrel technikai gyakorlatokat 
is végzek. Csapatban, tömegesen azon-
ban nincsenek edzések a veszélyhelyzet 
miatt. Az olimpiai központot is bezárták, 
vigyázunk magunkra.” Ahogy mesé-
li, ennyi szabadideje még sosem volt. 
„Most lelassult az élet, és élvezem, hogy 
otthon vagyok. Szerintem mindenkinek 
jót tesz, hogy nyugisabbak lettek a min-
dennapok. Járok bevásárolni, szeretek 
főzni. Több időm jut a magánéletre. A 
párommal szeretek kirándulni, korábban 
erre sem időm, sem energiám nem volt. 
A párom még a járvány kezdete előtt 
megkérte a kezemet, de a családdal, ba-
rátainkkal már csak videón keresztül 
tudtuk ezt közölni a karantén miatt. A 
bejelentéssel alaposan megleptünk min-
denkit. Most tervezzük az esküvőnket.”

Sastin Marianna családi 
edzésekkel tartja formáját  
Egyáltalán nem boldog attól, hogy 
egy évvel elhalasztották a nyári tokiói 
olimpiát, mivel nem tartozik a legfi-
atalabb versenyzők közé – mondta a 
Csepelen élő 36 éves Sastin Marianna 
világbajnok és Európa Játékok-győz-
tes birkózó. A negyedik olimpiájára 
készülő sportoló sikeres cselgáncsozó-
ként kezdte pályafutását, aztán birkózó 
lett. A hazai versenyeken verhetetlen, a 
nemzetközi mezőnyben pedig szintén a 
legjobbak között tartják számon. Férje 

és edzője a korábbi válogatott birkózó, 
Wöller Ákos.  

„Eleinte nagyon el voltam keseredve, 
mert tisztában vagyok vele, hogy nem 
leszek már fiatalabb. Egy ideig abban 
reménykedtem, hogy rövidebb ideig 
tart majd a halasztás, mint egy év. Nem 
így történt, s ezt tudomásul kell venni. 
Próbálom pozitívan felfogni a döntést. 
A tokiói olimpiára már megszereztem a 
kvótát, amelyet nem vonnak vissza. Azt 
azonban egyelőre nem lehet tudni pon-
tosan, hogy kik lesznek majd az ellenfe-
leim, mert kvalifikációs versenyek ma-
radtak el a járvány miatt. Csak néhány 
résztvevő neve biztos jelenleg. Éppen 
ezért az esélyeket sem latolgatom, hogy 
milyen szereplésre számítanék az olim-
pián.” Sastin Marianna családi edzé-
seket tart a férjével. „Szerencsére arra 
van lehetőség, hogy a Vasas edzőtermé-
ben gyakoroljunk kettesben. Csapatban 
nincsenek edzések a korlátozások miatt. 
A Nemzetközi Birkózó Szövetség június 
30-áig nem rendez versenyeket. Kérdés, 
hogy mi lesz utána. Ez függ az utazási 
lehetőségektől, de az egyes országok is 
dönthetnek különféleképpen.”

A magánéletéről kérdezve elmondja, 
betartják a szabályokat. „Olivér kisfiam 
kétéves és nagy a mozgásigénye. A hat-
van négyzetméteres lakásban állandóan 
bent lenni nem jó érzés, ezért eljárunk 

biciklizni, motorozni és sokat sétálunk a 
szabadban. Az edzőterembe visszük ma-
gunkkal Olivért is, ahol így hármasban 
vagyunk. Itthon szívesen olvasgatok, 
a tévében a sorozatokat szoktam meg-
nézni. Szeretek főzni, legutóbb kovászos 
kenyeret készítettem. De mindenféle új 
receptet is kipróbálok” – meséli. 

Sas Sándor nem bánja 
az olimpia elhalasztását
Egyelőre könnyített edzéseket végez a 
csepeli kötődésű Sas Sándor paralim-
pikon erőemelő, a Ferencvárosi Torna 
Club sportolója, aki még tavaly nyá-
ron szenvedett vállsérülést. Nem bánja, 
hogy egy évvel elhalasztották a tokiói 
olimpiát és paralimpiát, mert így több 
ideje jut a felkészülésre. A járvány 
miatt nem esett kétségbe, felesége és 
tizenegy éves fia is jól van. Nyaralást 
egyelőre nem terveznek, de hiányzik 
Erdély, ahol a hozzátartozói élnek. 

„Jelenleg hetente három alkalommal 
járok edzeni, folyamatosan készülök a 
későbbi megmérettetésekre. Az edzé-
sek intenzitása azonban legalább 20-
25 százalékkal elmarad attól a szinttől, 

amilyen tavaly volt a világbajnokságra 
készülés időszakában. A tokiói para-
limpia elhalasztása nem jött rosszul ne-
kem, mert több időm jut a felkészülésre. 
A célom ugyanakkor változatlan: részt 
venni és jól szerepelni a paralimpián” – 
mondja. Arról, hogyan érinti a mosta-
ni helyzet, így mesél: „A családomban 
szerencsére egyikünk sem beteg, és nem 
estünk pánikba. Szeretünk itthon lenni 
és együtt eltölteni az időt. Az edzéseken 
túl folytatom a hétköznapi munkámat. 
Van egy gumiszerelő műhelyünk, ahol 
most elég sok tennivaló akad. A csepeli 

piacon működő erdélyi kézműves üzle-
tünk zárva tart, de a megrendelésekkel 
kapcsolatos teendőket intézzük. A fiam 
itthon van, távoktatásban tanul. Dél-
előtt az iskolai feladatait végzi, délután 
pedig tréningezik. Öt éve a Fradi után-
pótláscsapatának a labdarúgója, most 
interneten keresztül küldik el a napi 
edzésmunkát. Én is tartok neki erőnléti 
tréningeket. A mentalitása és a szorgal-
ma kiváló, remélem, sokra viszi majd 
a sport terén. Hétvégenként a házi és 
a ház körüli munkákat igyekszünk el-
végezni, eközben élvezzük a tavaszt és 
egymás társaságát.” 

A teljes beszélgetéseket a Csepeli 
Hírmondó Facebook-oldalán olvas-
hatják el. • Cs. A.

Sportolók a járvány idején
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Paragi Ferenc 
gerelyhajító 
világcsúcsa
Negyven évvel ezelőtt, 1980. április 
23-án elképesztő világcsú-
csot ért el Paragi Ferenc 
gerelyhajító, a leghíresebb 
csepeli atléta. A moszkvai 
olimpiára készülve a tatai 
edzőtáborban 96,72 méter-
re hajította a gerelyt, ezzel 

megdöntötte Németh Miklósnak 
a montreáli olimpián elért 94,58 
méteres világrekordját. Az előjelek 
arra utaltak, hogy Paragi Ferenc 
olimpiai bajnok lesz, de nem így 
történt. Sportolói pályafutása után 
edzőként, testnevelő tanárként dol-

gozott Csepelen. Váratla-
nul korán, 62 éves korában 
halt meg 2016-ban. A Cse-
pel Örökség-díjat 2012-
ben, a Csepel díszpolgára 
posztumusz kitüntetést 
2016-ban kapta meg. 

Teljes cikk: 

Vérüket adták, 
hogy segítsenek
A koronavírus-betegségből fel-
gyógyult sportolók ajánlották fel 
vérplazmájukat a fertőzöttek ke-
zeléséhez. Ezen ‒ többek között ‒ 
részt vett több, a fertőzésen áteső 
magyar válogatott úszó, a csaknem 
teljes birkózóválogatott, a világbaj-
nok Sastin Mariannával, Lőrincz 
Tamással és Kiss Balázzsal, va-
lamint az Európa-bajnok Barka 
Emesével az élen. Az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium támo-
gatásával, valamint a Semmelweis 
Egyetem, a Pécsi Tudományegye-
tem, a Kedplasma Magyarország 
és az Országos Vérellátó Szolgálat 
partnerségével kifejlesztett vér-
plazma-terápia az egyik leghatáso-
sabb gyógymód a Covid-19 ellen, 
ezért a fertőzésen áteső donorok 
emberéleteket menthetnek meg a 
felajánlásukkal.
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INGATLAN________________________________________ 
TÖKÖN, a Nyakas-hegyen 800 négyszögöl gondozott, 
zártkertből átminősített kert eladó. Gyönyörű panoráma a 
zsámbéki- völgyre. A telek beépíthető. Jelenleg villanyház, 
garázs, toilett, szerszámos ház, vizesblokk van. Víz, villany 
be van vezetve. Több, mint 40 már termő gyümölcsfa van. 
I.ár: 18 mFt. T.: 06 70 375 91 73

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
EGYÉNI vállalkozók könyvelését, esetleges bérszámfej-
tését vállalom reális áron. Tapasztalt, csepeli könyvelő: 
06 30 481 0590________________________________________ 
MEGBÍZHATÓ közös képviselő Csepelen! 
Jelszavam: transzparencia és harmonikus lakóközösség. 
T.: 06 20 355 22 71________________________________________ 
KÉMÉNYEK bélelése, átépítése, belső marása teljes körű 
ügyintézéssel. Szabó Balázs 06 20 264 7752

ÁLLÁS________________________________________ 
CSEPELI telephelyünkre azonnali felvétellel keresünk 
műszaki előkészítőket (árkalkulátort), lakatost, hegesztőt, 
B. kategóriás sofőrt (munka hiányában lakatos mellett kell 
segíteni), hagyományos fémesztergást (lehet nyugdíjas is), 
műszaki vezetőt. T.: 06 30 981 14 01, 06 30 349 16 14.________________________________________ 
CSEPELI üzemünkbe polietilén csomagolóanyag-gyártó 
gépre keresünk kétműszakos munkarendben betanított 
fizikai munkára dolgozókat. Szükséges: Szakmunkás bi-
zonyítvány, érvényes erkölcsi bizonyítvány. 
T.: 06 20 9 343 998

OTTHONI MUNKA________________________________________ 
OTTHONI munka! Kozmetikai dobozok összeállításai, 
egyebek elérhetőségei érd.: 06 90 603 905 
(audiopress.iwk.hu 635Ft/min. 06 20 496 3980).

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégisé-
get, régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. 
VI., Andrássy út 16. Tel: 266 4154, H-Cs: 10-17________________________________________ 
ARANY, ezüst, antik és régiség felvásárlás: órák, búto-
rok, festmények, agancsok, Herendi/Zsolnay porcelánok, 
kitüntetések. Készpénzben fizetek. T.: 0620 955 02 13________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót vennék kész-
pénzért. T.: 06 30 951 5322________________________________________ 
FIGYELEM rossz akumlátort vas fém hulladékot vásáro-
lok kiszállás díjtalan 0630 461 77 59                             

KERES________________________________________ 
SEGÍTŐT megjutalmazom, örököst keresek. Idősebb család-
talan nő keresi szeretet ügyben (mert telefonszámát elvesz-
tettem) Csepelen vagy környékén lakó Dorina nevű fiatal 
szőke kisgyermekes anyukát és nagyon vékony szőke taxis 
férjét, akikkel a csepeli Sétáló utcai önkiben találkoztunk. 
Köszönettel: Dóra. E-mail cím: vizonto2014@gmail.com

APRÓHIRDETÉSEK   

A hirdetések tartalmáért 
felelősséget nem vállalunk!

A személyes hirdetésfelvétel 
a kialakult járványhelyzet miatt 

határozatlan ideig szünetel!

Hirdetésfelvétel csak elektronikus úton 
az info@csepelihirmondo.hu e-mail 

címen lehetséges, 
a fizetés csak utalással történhet!

Online gyógytorna időseknek 
Nemrégiben levél érkezett a szerkesztőségbe, amit Száz 
Miklósné csepeli nyugdíjas írt. Egy kedves, a mostani nehéz 
helyzetben különösen fontos gesztusról számolt be. „Most, 
amikor mindannyiunk élete többé-kevésbé megváltozott és ed-
digi kedvelt elfoglaltságaink lehetetlenné váltak, mégis történik 
olyan az életünkben, ami örömre ad okot. A Csepel Nyugdí-
jas Közösségi Házban sem tarthatók meg az eddig szeretett és 
hasznos foglalkozások, például a gyógytorna sem.  Az idős, be-
teg nyugdíjasok minden héten nagy örömmel jöttek össze ezek-
re az alkalmakra kétszer is. Hangulatjavító és egyben gyógyító 
vidám foglalkozások voltak. Bezárkózunk saját kis lakásaink-
ba, a saját világunkba, és szinte fojtogat a magány. Se mozgás, 
se családtagok, se barátok – írja. Majd a levél így folytatódik:  
– A Csepel Nyugdíjas Ház gyógytornásza, Kutas Erzsébet és 
lánya, Lilla elhatározták, hogy megpróbálják a technika se-
gítségével pótolni azt, ami hetek óta kimaradt az életünkből. 
Saját felszerelésükkel, leleményességükkel megoldották, hogy 
közülünk, aki teheti és van technikai háttere, tornázhasson 
velük. Várjuk a napokat, hisz hetente most is kétszer van ilyen 
remek alkalom. A hálánkat és köszönetünket szeretném tol-
mácsolni feléjük többi nyugdíjas társam nevében is. Hisz nem 
csak az orvosoknak, mentősöknek, eladóknak, takarítóknak, 
szemeteseknek ‒ és mindenkinek, aki értünk dolgozik ebben a 
kritikus helyzet-
ben ‒  tartozunk 
köszönettel, ha-
nem a háttér-
ben önzetlenül 
segítő hétközna-
pi hősöknek is, 
mint Kutas Er-
zsébet és lánya” 
– zárta levelét.  

EGYHÁZI ÉLET

„Éljen az élet!”
A félelem szorította össze Jeruzsálem lakóinak torkát 
Krisztus előtt 730 táján. A falak körül az akkori világ 
legfélelmetesebb hadserege, az asszírok karanténba zár-
ták az egész várost. Csak a halál volt biztos. A király 
torkán még segélykérő ima se tudott kijönni. És akkor 
a próféta Istentől hoz jelet: „A szűz fiat szül, és a neve 
Emmánuél – velünk az Isten!” (A Bibliát ismerők tudják, 
hogy a héber szavak nemcsak a Szűzanyát, hanem fiatal 
nőt – az egyik várandós királynét is jelentik.) Bizony a 
vírust még a járvány elején az egyik ötgyermekes csa-
ládunk megkapta, mindannyian. Fiatalok, sportoltak, 
életerősek és mégis. Otthon vészelték át, már jól van-
nak. Híre végig futott a közösségeken; a félelemtől még 
jobban bezárkózott mindenki, hogy esélyt se adjon a be-
tegségnek. Így jött életünk legfájdalmasabb anyák napja; 
ölelés, puszi nélkül! A vírus akadálya a meghitt emberi 
kapcsolatoknak!

És akkor, mint a próféta idejében a mi közösségünk is je-
let kapott, kettős jelet, anyák napja hetében: két kisbabát! 
Az egyik családban ő az ötödik, egy kislány; a másik-
ban a negyedik egy kisfiú. A kisfiú családja a 37. család 
plébániánk életében, ahol négy, vagy több gyermek van! 
A remény jeleként olvassuk el a kislány édesanyjának 
vallomását: „Csodálatos volt megélni, hogy Isten meny-
nyire fogta a kezünket ebben a nagyon megváltozott és 
kisbabát várva sok szorongást és nehézséget jelentő élet-
helyzetben. Kislányunk május 8-án született meg, termé-
szetes úton, ő az ötödik baba a családban. A testvérei imái 
kísérték a születése alatt. Apás szülésről szó sem lehetett, 
hiszen csak a férjem tudott vigyázni a kicsikre a járvány 
miatt. Viszont még a szülőszobán is tudtam online beszél-
getni vele és a gyerekekkel. Ezt követően a vajúdás ne-
hezebb szakasza következett. A szülőszobai egészségügyi 
csapat nagyon gondosan vigyázott rám, de nem pótolhat-
ták a férjem jelenlétét. Úgy éltem meg, nagyon egyedül va-
gyok. Egyszer csak úgy éreztem, megerősödöm lélekben. 
Minden könnyebbé vált. Egyszerre tudtam a fájdalmak 
alatt biztatni a kicsi babát a pocakomban és belekapasz-
kodni Isten kezébe. Pár perc múlva kaptam egy üzenetet a 
férjemtől. A gyerekeink akkor vallották be neki, hogy pár 
percre elvonultak közösen a szobájukba, hogy imádkoz-
zanak értem és a születőben lévő testvérükért. Egy Ró-
zsafüzér tizedet mondtak el. Szóhoz sem tudtam jutni!” 
Gyermekorvosunk szavával: „A kisbabák nem tudják, 
hogy vírus van.” Mi meg a szorongásos időben is öröm-
mel mondjuk Adyval: „Éljen az élet!”
Kispál György plébános

Trianon 100
Szóljanak a harangok! A Keresztény Értelmiségiek 
Szövetségének országos elnöksége felekezettől füg-
getlenül felkér minden Kárpát-medencei egyházköz-
séget és gyülekezetet, hogy 2020. június 4-én, ma-
gyar idő szerint 16 óra 30 perckor 100 másodpercig 
szólaltassa meg temploma, imaháza harangját 
mementóként Trianon százéves évfordulójára. 

A harangszó után mondjunk egy Miatyánkot a ma-
gyar nemzet egységéért és a keresztyén/keresztény 
hit védelmében, kapcsolódva ezzel a nemzeti össze-
tartozás évéhez.

a KÉSZ elnöksége

Megjelent Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzatának 
támogatásával, 
a Csepeli Városkép Kft. 
kiadásában.
 
A közel 300 oldalas képes kiadvány átfogó 
formában tárja az olvasó elé Csepel 
történetét. A fejezeteket rendkívül gazdag 
archív fotó- és dokumentumanyag teszi 
igazán érdekessé. Rövid leírások és képsorok 
mutatják be a település városrészeit, 
valamint a kerület értékeit, kulturális 
programjait. A kötet háromdimenziós 
fotókat, valamint az azok megtekintéséhez 
szükséges szemüveget is tartalmaz. 
További melléklete egy térkép az egykori 
és a mai Csepelről.
 
A könyv megrendelhető önköltségi áron, 
1990 forintért, Csepeli címre néhány 
napon belül ingyenesen kiszállítják.

fotó: pixabay
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Eltelt egy évszázad, azonban 
a határon túl rekedt honfitársaink 
– minden nehézség és az 
utódállamok beolvasztási 
törekvései ellenére – 
megmaradtak és megőrizték 
magyarságukat.

A koronavírus elleni sikeres 
védekezésnek köszönhetően 
a járvány levonulóban van ugyan, 
az évfordulóra tervezett 
események megtartása csak jóval 
később, az év második felében 
lesz lehetséges.

Addig emlékezzünk a száz évvel 
ezelőtt történtekre és a nemzeti 
összetartozás fontosságára 
Gárdonyi Géza örökérvényű 
soraival: „Ha eddig csak annyiban 
voltunk magyarok, hogy magyarul 
beszéltünk egymással, 1920 után 
talán érezzünk is már magyarul!”

Összetartozunk!

Száz éve, június 4-én írták alá a trianoni 
békediktátumot, ami a történelmi 

Magyarország feldarabolását jelentette. 
Az ország elvesztette területének 

több mint kétharmadát, magyar ajkú 
lakosságának közel egyharmadát. 

Elszakításra ítéltek színtiszta, 
vagy döntően magyarok lakta régiókat is. 

A centenárium alkalmából Budapest 
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
többnapos megemlékezést tervezett; 

a kulturális események, ismeretterjesztő 
programok mellett ünnepet is. Mert bár furcsán 

hangozhat elsőre, de nekünk, magyaroknak 
valóban van mit ünnepelnünk. 

Trianon
századik

évfordulójára

A történelmi Magyarországot ábrázoló virágágyás 
a Soroksári úton az 1930-as években, háttérben 

a Weiss Manfréd út a Szabadkikötőben álló Gabonatárházzal


