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Borbély Lénárd polgármester levél-
ben fordult a kerületi szállásadók-
hoz, arra kérve őket, nyújtsanak se-
gítséget a bajba jutott családoknak, 
személyeknek azzal, hogy a veszély-
helyzet alatt senkinek ne szüntessék 
meg a lakás- vagy szobabérleti szer-
ződését.  

A járvány különleges időszakot ho-
zott, amelyben a társadalmi szolida-
ritás és az összefogás fontosabb lett, 
mint valaha. A polgármester arra kéri 
a szállásadókat, hogy a veszélyhelyzet 
ideje alatt ne szüntessék meg a fenn-
álló lakás- vagy szobabérleti, haszná-
lati szerződéseket, és ne emeljék meg 
a bérleti díjakat. A kormány felfüg-
gesztette a végrehajtásokat és kilakol-

tatásokat a koronavírus-járvány miatt 
kihirdetett veszélyhelyzet idejére. A 
csepeli önkormányzat is kilakoltatási 
moratóriumot léptetett életbe, továb-

bá nem emeli meg a bérleti díjakat a 
szociális és szolgálati lakóingatlanok 
esetében. „Az előttünk álló időszak 
nehéz lesz, mindenkitől erőfeszítéseket 
követel, mindenkinek felelőssége van, 
mindenkinek hozzá kell, hozzá kellene 
tennie a magáét, ezt kérem most Önök-
től is” – zárta levelét Borbély Lénárd 
polgármester. 

Textilmaszkok  
készülnek 
a Petőfi utcában
A Csepeli Városgazda Zrt. megválto-
zott munkaképességű munkavállalókat 
foglalkoztató csoportja kezdte el textil-
maszkok gyártását március végén – 
mondta Borbély Lénárd polgármester, 

aki Ábel Attila alpolgármesterrel láto-
gatta meg a foglalkoztató csoportot.

„A csepeli önkormány-
zat több éve foglalkoz-
tat olyan megváltozott 
munkaképességű em-
bereket, akik piaci vi-
szonyok között nehe-
zen találnának munkát 
és biztos megélhetést. 

Így az önkormányzat számukra és csa-
ládjaik számára is nagy segítséget nyújt. 

A csoport eddig többnyire aján-
déktárgyakat, szőnyegeket 

készített, most állnak át a 
maszkok gyártására. Az 
elkövetkező hetekben a 
Petőfi utcai műhelyben 
váltott rendben dolgo-
zó foglalkoztatottak ál-
tal készített védőmasz-

kokat elsődlegesen a 
lakosság ellátásában részt 

vevő munkatársaink fogják 
megkapni” – fogalmazott közös-

ségi oldalán Borbély Lénárd.

A piacon beszerezhető
A látogatás után néhány nappal már 
többen jelezték, szívesen vásárolnának 
a textilmaszkokból. Az önkormányzat 
úgy döntött, lehetőség ad arra, hogy 
a Csepeli Piacon bárki hozzájusson a 
maszkhoz. „A becsületkasszában ösz-
szegyűjtött pénzt a megváltozott munka-
képességű munkavállalókat foglalkozta-
tó csoportra fogjuk fordítani” – mondta 
a Borbély Lénárd.

A kiemelt járványügyi helyzetre tekin-
tettel az önkormányzat városüzemel-
tetési munkatársai fertőtlenítik Csepel 
legforgalmasabb közterületi pontjait.

A csepeliek védelme és egészsége érde-
kében sterilizálnak minden helyet, ahol 
sokan megfordulnak napközben, külö-
nös tekintettel a közterületi padokra, 
utcai szemetesekre.

Változott 
a Csepeli Piac 
nyitvatartása
Borbély Lénárd polgármester közös-
ségi oldalán tette közzé, hogy többen 
jelezték: a Csepeli Piac nyitvatartásá-
val kapcsolatban szeretnének változást 
kérni annak érdekében, hogy a 65 év 
alattiak kora reggel is be tudjanak vásá-
rolni. Az árusok és a vevők véleményét 
meghallgatva, ezek a piaci vásárlásra 
vonatkozó jelenlegi információk.
 
Április 2-ától újra reggel 7-kor nyit a 
Csepeli Piac, így a 65 év alattiak 7 és 
9, valamint 12 és 16 óra között tudnak 
ott bevásárolni. A 65 év feletti vásárlók 
– a kormány rendelete szerint – továbbra 
is kizárólag 9 és 12 óra között vásárol-
hatnak a veszélyhelyzetre való tekintet-
tel. Szombatonként is hosszabb lett 

a nyitvatartás, 6-tól 14 óráig lehet 
beszerezni a szükséges árukat. (Az 
életkori korlátozás természetesen ekkor 
is él.) „A vevők beengedése minden nap 
több, de minimum két kapun keresztül tör-
ténik. Ebben a helyzetben minden csepeli 
összefogására szükség van. A szigorító in-

tézkedések a közös érdekünkben születtek 
meg” – mondta Borbély Lénárd, egyúttal 
kérve az embereket, hogy legyenek türel-
mesek, megértőek, és működjenek közre 
a nyitvatartási rend betartásában.

A korlátozás visszavonásig érvényes.

Fontos elérhetőségek
A koronavírussal kapcsolatban kialakult helyzet napról napra változik. Kérjük, kísérjék figyelemmel  
és tartsák be a kormányzati szervek, a hatóságok és az önkormányzat iránymutatásait, intézkedéseit!

Kormányzati koronavírus honlap: koronavirus.gov.hu
Kormányzati információs zöldszámok és e-mail cím: 06-80/277-455; 06-80/277-456; 
koronavirus@bm.gov.hu
Csepeli koronavírus információk: www.csepel.hu

Feliratkozás a polgármesteri hírlevélre, melyben a legfontosabb és legfrissebb információkat 
találják: www.csepel.hu/feliratkozas

Fertőtlenítés a közterületeken

Hétköznaponként 7 és 16, szombatonként 
7 és 14 óra között van nyitva a piac

Polgármesteri kérés 
a csepeli szállásadókhoz

Szociális intézkedés járvány idejére
Csepel önkormányzata mindent megtesz a rászorulókért, ezért a koronavírus- 
járvány kapcsán fontos döntéseket hoztak szociális területen is. 
• Kilakoltatási moratóriumot rendeltek el a kerületben, amely az önkor-
mányzat tulajdonában álló és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 
kezelésében lévő lakóingatlanokra érvényes.
• A szociális lakbérek felülvizsgálatát felfüggesztették. Ez azt jelenti, hogy 
minden bérlő a jelenleg megállapított díjat fizeti a továbbiakban is.
• A szociális étkeztetés díja változatlan marad, az önkormányzat intéz-
ménye, a Humán Szolgáltatások Igazgatósága (HSZI) továbbra is a megszo-
kott áron biztosítja az étkezést.
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A járványügyi helyzetre tekintettel ki-
emelt figyelmet fordít a csepeli önkor-
mányzat az egészségügyben és a szo-
ciális területen dolgozó munkatársak 
kellő védelmére.

Ezért április elején ezer FFP2 típusú 
szájmaszkot és háromezer gumikesz-
tyűt szereztek be a Tóth Ilona Egész-
ségügyi Szolgálat, illetve a Humán 
Szolgáltatások Igazgatóságának mun-
katársai számára.

A kerületünkben működő házi gyer-
mekorvosok számára kéz- és felületfer-
tőtlenítő szereket, szájmaszkokat, illet-
ve látogatóköpenyeket is biztosítottak. 
A járvány idejére rendelőnként egy-egy 

mobiltelefont is rendelkezésükre bo-
csátottak, melyek költségeit teljes egé-
szében az önkormányzat viseli.

Mindeközben a csepeli egészségügyi 
fejlesztések is tovább folytatódnak: most 
egy motoros nőgyógyászati vizsgálószé-
ket vásároltak a szakorvosi rendelő szá-
mára. Szakrendelésekkel kapcsolatos 
legfrissebb információk: tiesz.hu

Maszk, kesztyű, fertőtlenítő

Segítség 
az idősotthon 
lakóinak
A Humán Szolgáltatások Igazgatósá-
gának munkatársai által készített text-
ilmaszkokat, továbbá gumikesztyűket, 
kézfertőtlenítőket kaptak az önkor-
mányzati fenntartású Simon Bolivár 
sétányon lévő Átmeneti Gondozóház 
és Nyugdíjasház lakói.

Szülők figyelmébe! 
A Magyarországon kihirdetett jár-
ványhelyzet miatt a 65 év feletti 
orvosok, valamint asszisztensek a 
páciensekkel közvetlenül nem talál-
kozhatnak. Ez a korlátozás termé-
szetesen érinti a gyermekrendelők 
orvosait is. Jelenleg a betegellátás 
nem orvoshoz kötött, hanem sürgős-
ségi formában működik. A sürgős-
ségi beosztás változó, Csepelen egy-
szerre csak egy orvos rendel, ő látja 
el az indokolt, telefonos egyeztetést 
követően időpontra érkező gyereke-

ket. A legtöbb gyermeket távmedici-
na keretében próbálják ellátni.

A rendelők elérhetőségei:
Görgey Artúr tér 8. 
Telefon: 06-1/427-5191
kpgyerekrend.csepel@gmail.com
Facebook: SZTK Gyermekorvosi 
rendelő
Görgey Artúr tér 6.  
Telefon: 06-1/276-1447; 
mobil: 06-70/201-4951
moss.kezet.csepel@gmail.com
gyermekorvos@csepelidoki.hu
Facebook: Csepelidoki

A védőfelszerelést az egészségügyben 
és a szociális területen dolgozók kapják

Bruttó félmillió forintot biztosít a kormány minden egészség-
ügyi dolgozónak, ennek kifizetése várhatóan június, július: 
ez összesen 70 milliárd forintos kiadással jár. Minden egész-
ségügyben dolgozó megkapja, így a technikai személyzet is 
– hangsúlyozta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető 
miniszter az április 4-ei kormányinfón. Jelezte, hogy ez nem 
érinti az egészségügyi szakdolgozók novemberi 20 százalékos 
béremelését, amelynek 81 milliárd forintos terhét a járvány el-
leni védekezési alapból fizetik ki. Ezzel is szeretnék elismerni 
az egészségügyi dolgozók heroikus küzdelmét, helytállását.

Félmilliós juttatás 
az egészségügyi 
szakdolgozóknak

Orbán Viktor miniszterelnök április 
6-ai sajtótájékoztatóján elmondta: 
a kormány döntött – többek között – 
egy 450 milliárdos beruházásösztön-
ző és munkahelyteremtő programról, 
és visszaépítik a 13. havi nyugdíjat is.

A gazdaságvédelmi akcióterv öt pontból 
áll, és számos alponttal rendelkezik. 
1.  Munkahelymegőrzés: a kormány 
átvállalja a munkáltatótól a bérköltsé-
gek egy részét.
2. Munkahelyteremtés: a kormány 
450 milliárd forintos beruházásösztön-
ző programot indít a munkahelyterem-
tés érdekében.
3. Kiemelt ágazatok újraindítása:
a kiemelt ágazatok újraindításáról is 

döntés született. A kormányfő elmon-
dása szerint ez érinti a turizmus, egész-
ségipar, élelmiszeripar, mezőgazda-
ság, építőipar, logisztika, közlekedés, 
film és a kreatív ipar ágazatát is.
4. Vállalatok finanszírozása: a kor-
mány kamat- és garanciatámogatott 
hiteleket biztosít a magyar vállalatok-
nak 2000 milliárd forint értékben.
5. Család- és nyugdíjasvédelem:
a kormány visszaépíti a 13. havi 
nyugdíjat. Ez négy részletben ke-
rül majd kifizetésre. Az első részle-
tet 2021. februárjában kapják meg az 
érintettek, amikor a januári nyugdíjon 
felül plusz egy heti nyugdíjat fognak 
kapni. Ugyanígy lesz majd 2022-ben 
és 2023-ban is.

Gazdaságvédelmi akciótervet 
hirdetett a miniszterelnök

A járványhelyzetre tekintettel, a cse-
peliek biztonságosabb közlekedése 
érdekében március 30-ától feloldot-
ták a parkolási korlátozást a Szent 

Imre téren. Így bárki megállhat a 
polgármesteri hivatal körül is. Bár 
hosszú távon a közösségi közlekedé-
sé a jövő, a járványügyi szakemberek 

egységes véleménye szerint most na-
gyobb védelmet jelent az egyéni köz-
lekedés. Ezért is nagyon fontos, hogy 
ebben a kritikus időszakban meg-
könnyítsük az autós közlekedést és az 
ehhez kapcsolódó ingyenes parkolást.

Megváltozott a parkolási rend
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A kormány támogatásával az elmúlt 
években összesen több mint hatmil-
liárd forintból épültek utak, járdák 
és csapadékvíz-csatornák Csepelen 
– derült ki azon a sajtótájékoztatón, 
amelyet Szatmáry Kristóf, a Buda-
pesti Útépítési Program koordináció-
jáért felelős miniszteri biztos és Bor-
bély Lénárd, a kerület polgármestere 
tartott annak apropóján, hogy a cse-
peli Fenyves utca lett a századik 
olyan útszakasz, amely a program 
keretében épült meg.

A miniszteri biztos a sajtótájékoztató 
elején örömtelinek nevezte, hogy ilyen 
embert próbáló időben is folytatódnak 
a legfontosabb útépítési munkák. A 
Budapesti Útépítési Program kapcsán 
hozzátette: a projektet 2018-ban indí-
totta el a kormány a fővárosi kerületek 
együttműködésével. 2019-ben tízmilli-
árd forint állt rendelkezésre az önkor-
mányzatok számára, hogy pályázzanak 
szilárd útburkolat kiépítésére ott, ahol 
korábban földút volt. A program kere-
tében több mint kétszáz budapesti út-
szakasz megépítésére kerül sor, éppen 
a XXI. kerületben készült el a századik 

ilyen út. „Csepel volt az egyik legna-
gyobb pályázó, és az egyik legtöbb for-
rást tette hozzá saját pénzből” – tette 
hozzá a politikus, aki fontosnak tartotta 
hangsúlyozni, hogy az útépítések 2020-
ban folytatódnak, és idén is több száz új 
út készülhet el.

Támogatás és önrész
Borbély Lénárd a sajtótájékoztatón el-
mondta: a koronavírus-járvány ellenére 

a csepeli önkormányzat a kormány tá-
mogatásával tovább folytatja az útépí-
téseket. „A kormánytól eddig összesen 
2 milliárd 461 millió 500 ezer forint tá-
mogatást kaptunk, amelyhez közel 3,1 
milliárd forint önrészt tett hozzá a csepeli 
önkormányzat, így majdnem kilenc kilo-
méter utat tudtunk megépíteni”. A terve-
zési és engedélyezési eljárások 700 millió 
forintos költségét az önkormányzat saját 
erőből biztosítja. Az útépítési program 
keretében megépülnek az utak, a járdák, 
kiépítik a csapadékvíz-elvezetést, rende-
zik a zöldfelületeket, és ahol szükséges, 
kiváltják az ivóvízvezetékeket.

Három ütem
A kormány támogatásához kötődő út-
építés részleteivel kapcsolatban hang-
súlyozta: Csepelen eddig három ütem-
ben zajlott az útépítés. Az elsőre, a 
Királyerdő út megépítésére 800 millió 
forintos kormánytámogatást kaptak, 
ehhez további 780 millió forint önrészt 
biztosított az önkormányzat. A máso-
dikra közel másfél milliárd forint támo-
gatáshoz jutottak a kormánytól, amihez 
közel ugyanennyi forrást tett hozzá a 
kerület. 

Érintett utcák
A megújult útszakaszok a Badacsonyi, 
a Fenyves, a Királyerdő út hét szaka-
sza, a Medve utca négy szakasza, a 
Repkény utca két, illetve a Vadgalamb 
utca két szakasza. Elkészül a Csáklya 
utca, az Erdész köz, Gyöngyvirágos, a 
Lankás, a Méter, a Matróz, a Pikkely, 
a Szúnyog utcák, valamint nemrég alá-
írták a kivitelezési szerződést a Tiborc 
és a Vesszősfia utcák felújítására is. A 
harmadik ütemhez 197 millió forint 
támogatást nyertek, ehhez a későbbiek-
ben több mint 700 millió forint önrészt 
biztosítanak. Ezek a Bokros utca két 
szakasza, a Csalitos, valamint a Gon-
dolás utcák. • CSA

Húsvétvasárnap  a kereszténység 
egyik legnagyobb ünnepe, Krisz-
tus feltámadásának napja. Véget ér a 
nagyböjt, a hústól való tartózkodás, 
innen származik az ünnep elnevezése. 
A húsvéti ünnepkörhöz számos nép-
szokás, hagyomány kapcsolódik. 

„A 10. század óta a húsvéti szertartások 
része az ételszentelés. A húsvéti sonkát, 
kalácsot, tojást és bort a katolikus hívők 
szentelni viszik a templomba, mert úgy 
tartják, hogy a megszentelt étkek meg-
védik a híveket a hosszú böjt után a mér-
téktelenség kísértésétől. A szentelt ételek 
maradékait sok he-
lyen mágikus célokra 
használták” – mondja 
dr. Tátrai Zsuzsan-
na néprajzkutató. A 
sonka csontját a gyü-
mölcsfára akasztot-

ták, hogy sokat teremjen. 
A zempléni falvakban 
pedig a kalács mor-
zsáját a tyúkok-
nak adták, hogy 
sokat tojjanak. 
A húsvéti éte-
lek maradékát 
tűzbe is vet-
hették, azzal a 
magyarázattal, 
hogy ,,akik a túl-
világon vannak, 
azoknak is legyen 
egy kis morzsa belüle”. 

Az ünnep áldozati jellegű elede-
le a bárány, amely Krisztust jelképe-
zi. A sonka a paraszti élet gazdasági 
és kultikus rendje következtében vált 
jellegzetes húsvéti eledellé. A legré-
gebbi ételek közé tartozik a tojás, ami 

az élet, az újjászületés 
jelképe. „Úgy tartják: 

ahogy a tojásból új 
élet kel, éppúgy tá-
mad fel Krisztus 
is a sírjából az 
emberek meg-
váltására. Már 
a honfoglalás 
előtti avar sí-
rokban is talál-

tak karcolt díszí-
tésű tojásokat. A 

húsvéti tojás a locso-
lás viszonzása, valamint 

a keresztszülők ajándéka 
volt. Az egész nyelvterületen köz-

ismertek voltak a húsvéti tojásjátékok: 
tojásdobálás, tojásöszeütés. Ez utóbbi 
egyik elnevezése, a kókányozás, a hús-
véti szentelt tojás régi nevét őrzi” – teszi 
hozzá Tátrai Zsuzsanna. • Potondi

A Fenyves utca a századik 
megújult út a fővárosban

Tisztelt Csepeliek!
Közös életünk az elmúlt hetekben sokat változott. Meg
tapasztaltuk, hogy megszokott világunk néha törékeny és 
sebezhető. Megtanultuk, hogy bár az ember nem minden
ható, de sorsunkért együtt mégis sokat tehetünk. 

Most még fontosabb, hogy összefogjunk és teljes hitünk
kel, önzetlenül segítsünk másokon, elsőként az időseken, 
a gyengéken és a rászorulókon!

Az ünnepek alatt és után is vigyázzunk egymásra!

ÁLDOTT, BÉKÉS, BIZTONSÁGOS

HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK

KERÜLETÜNK MINDEN LAKÓJÁNAK!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Borbély Lénárd és Szatmáry 
Kristóf miniszteri biztos 

Húsvét: ünnepi ételek, ételszentelés

Teljes cikk: 

fotó: Tóth Beáta

fotó: pixabay
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Életének 74. évében elhunyt dr. Siklósy 
Ferenc háziorvos, a Magyar Demokra-
ta Fórum (MDF) csepeli szervezetének 
alapító tagja, a kerületi közélet ismert 
alakja, Csepel díszpolgára. Királyer-
dő egyik háziorvosaként 1974 és 2011 
között szolgálta a csepelieket. Tősgyö-
keres csepeli volt, akinek a szülei is a  
községben éltek. Egész élete a kerület-
hez kötötte: a Jedlik Ányos Gimnázium-
ban érettségizett, majd az orvosegyetem 
elvégzése után minden tevékenységét 
Csepelen folytatta. A Csepel díszpolgá-
ra elismerő címet 2014-ben kapta meg. 
Dr. Siklósy Ferenc  a Közösen Csepelért 
lokálpatrióta egyesület egyik alapítója 
és köztiszteletben álló, aktív tagja volt. 
Sokat tett a kerületért.

Betegei szerették, elismerték munkáját. 
Szakmai tudása, embersége példa a fi-
atal orvosok és valamennyi csepeli szá-
mára. A mindennapos gyógyítás mellett 
1978-tól 1996-ig a Csepel SC kosárlab-
da szakosztályának sportorvosa, bajnoki 
sikerek részese, a Csepel SC örökös tag-
ja. Szervezője volt a férfi-kosárlabdázók 

rendszeres évi találkozóinak – 1989-ben 
megnyerték az országos bajnokságot. 
Legutóbb 2019 májusában ünnepeltek 
együtt a harmincéves évfordulón. Az 
MDF csepeli szervezetének egyik alapí-
tójaként szintén szervezte a találkozókat 
a régi barátokkal, egykori párttársakkal.  

Lapunknak 2018 decemberében nyilat-
kozott annak kapcsán, hogy harminc 
éve alakult meg az első rendszervál-
tó párt, az MDF csepeli szervezete. A 
még élő tagok találkoztak az évforduló 
alkalmából. „Akkoriban, még a hetve-
nes évektől a Vöröskereszt vezetőségé-
ben tevékenykedtem, ahová fiatalem-
berként delegáltak. Ott ismertem meg 
Illik Ferencet, aki bevitt az MDF-be. 
Elégedetlenek voltunk a rendszerrel, és 
politikai változásokat akartunk. Szájról 
szájra járt a hír, hogy megalakítsuk az 
MDF csepeli szervezetét. Akkor azon-
ban még félve cselekedtünk, mert nem 
tudhattuk, milyen ellenreakciót vált ki 
törekvésünk a hatalmon lévő kommu-
nistákból. (…) Végül 1988. december 
16-án mintegy 36-38-an gyűltünk össze 

a csepeli Hazafias Népfront székházá-
ban, majd rá jó egy hétre hivatalosan is 
csatlakoztunk az MDF-hez. Az alapítók 
között volt többek között Kovács Sándor 
és Bácsi József ’56-os forradalmárok. 
Eleinte mozgalomként működtünk, ké-
sőbb lett párt az MDF. Mindannyian 
akartuk a többpártrendszer bevezetését, 
a szabad választásokat, az orosz csapa-
tok távozását az országból, és kiálltunk 
az erdélyi tüntetők mellett.”

Dr. Siklósy Ferencet a csepeli önkor-
mányzat saját halottjának tekinti.

Harminc évvel ezelőtt, április elején halt 
meg a kiváló pedagógus, Csepel poszto-
musz díszpolgára. Az egykori Tejút ut-
cai Általános Iskola 1992 óta viseli dr. 
Vermes Miklós nevét, a kerületben köz-
terület őrzi Muki bácsi emlékét.

Vermes Miklós 1905. április 3-án szü-
letett Sopronban, a helyi evangélikus lí-
ceumban érettségizett, majd a Budapesti 
Tudományegyetemen szerezett matema-
tika-fizika-kéma szakos középiskolai 

tanári oklevelet. Egyetemi tanársegéd-
ként kezdett dolgozni, közben 1929-ben 
fizikából doktorált. Óraadó, majd rendes 
tanárként a Budapesti (fasori) Evangéli-
kus Gimnáziumban tanított 38 éven át.

1952-ben került Csepelre a Jedlik Ányos 
Gimnáziumba vezető fizikatanárként, 
ahol élete végéig oktatott. A kísérlete-
ző fizikatanítás jegyében tartotta óráit, 
szakmódszertani előadásokkal segítette 
a tanárképzést. Tankönyvsorozatot dol-

gozott ki, amelyet a nagy sikerre való 
tekintettel kísérleti tankönyvvé nyil-
vánítottak. Odaadó szakmai és tanári 
tevékenysége elismeréseként 1954-ben 
Kossuth-díjat, 1979-ben Apáczai Csere 
János-díjat kapott. Szakíróként a ter-
mészettudomány eredményeit cikkek 
sokaságában népszerűsítette. Évtizede-
ken át az Eötvös József Fizikai Társu-
lat egyik alelnöke és a fizikaversenyek 
versenybizottságának elnöke volt. Szá-
mos tanítványa komoly sikert ért el ter-
mészettudományos területen.

Muki bácsi nemzedékek hosszú sorát 
oktatta, már életében legendává vált. 
Tanítványai visszaemlékezései szerint 
tiszta, egyenes gondolkodású ember 
volt, született pedagógus, akit minden 
tanítványa érdekelt, mindent megfi-
gyelt. Nem tankönyvből tanított, órá-
in kötelező volt a rendes füzetvezetés.  
Igazi kísérletező, problémafelvető és 
megoldó fizikatanításra adott ragyogó 
példát, lekötve a hallgatóság figyelmét. 
Odafigyelt arra, hogy a tanulóifjúság 
ismereteit a szaktárgyain kívül is bővít-
se. Fiatal korától szeretett fényképezni, 
túrázni. Az iskolán kívüli nevelésre is 
nagy gondot fordított, szervezett kirán-
dulásokon ismertette meg diákjaival az 
ország földrajzát és történelmét. Tanít-
ványai nemcsak tudásban, hanem em-
berségben is gazdagodtak. 

Arcmaszkok  
a kerítésen
Lapunk közösségi oldalán számoltunk 
be először Papp László jótékonysági 
akciójáról. A Tölgyes utcában lakó férfi 
házának kerítésére akasztott ki nej-
lonzacskókban jó minőségű szájmasz-
kokat, amelyeket bárki ingyen elvihe-
tett. Egy nap alatt 140 maszk fogyott el. 
Cikkünk megjelenése után sok százan 
fejezték ki elismerésüket a csepeli férfi-
nek egy közösségi oldalon, mások a ke-
rítésére tűzött papírdarabkán köszönték 
meg az adományt. Papp László, a Lé-
lekgyógyító Alapítvány munkatársa ké-
sőbb elmondta, hogy újabb szállítmányt 
vár Szlovákiából (a szállítmány lapzár-

tánk idején indult el), és azt is szétosztja 
az érdeklődőknek. 

Sikerült beszélnünk a szlovákiai Vág-
farkasdon élő magyar nemzetiségű 
Anett Bordovácsová Karvaiovával, aki 
szintén a Lélekgyógyító Alapítvány 
munkatársa. Évek óta együtt dolgozik 
Papp Lászlóval, és most maga is varrja 
a szájmaszkokat, ingyen. „Elővettem a 
régi varrógépemet, és nekiláttam szá-
jmaszkokat készíteni. Ezt bárki megte-
heti, nem igényel szaktudást. Szívesen 
küldjük a maszkokat Csepelre, Papp 
Lászlónak meg szintén jóleső érzés, 
hogy van mit szétosztania” – mondta 
Anett. • Cs. A.

Azóta Csepelen is sokan hozzáláttak 
az otthoni varráshoz: többen szintén 
ingyen adják a mosható, általában 
pamutból készült arcravalókat. Kö-
szönet érte!

AKTUÁLIS

Elhunyt dr. Siklósy Ferenc  
orvos, Csepel díszpolgára

Muki bácsira emlékezünk
AKTUÁLIS

Vermes Miklós Kossuth-díjas fizika–kémia tanár 
kísérletet mutat be a Jedlik gimnáziumban

Tisztelt látogatóink!

A 46/2020. (III. 16.) Kormányrendelet 5. §-a alapján tilos a Csepeli Városkép intézményeinek 
(Csepel Galéria, Királyerdei Művelődési Ház, Radnóti Művelődési Ház, Szabó Magda Közösségi Tér, 

Rákóczi Kert – Családok Parkja, Nyugdíjas Közösségi Ház) látogatása. 

A járvány megfékezése, lelassítása miatt a korábban meghirdetett események, 
programok, előadások, kiállítások elmaradnak, a gyűjtemények 

nem látogathatók. A házakban csak az ott dolgozók tartózkodhatnak. 

Türelmüket, megértésüket köszönjük.

LÁTOGATÁSI TILALOM
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Üzenet a nagyinak címmel indult rajz-
pályázat óvodásoknak és alsó tagozatos 
iskolásoknak.   

Rajzold le, mit üzensz a nagymamáknak 
és a nagypapáknak ebben az időszakban, 
amikor nem látogathatod meg őket. A raj-

zodat rajzlapra készítsd bármilyen 
eszközzel (ceruza, zsírkréta, festék 
stb.) és fotózd le!

Ha szeretnéd, hogy a munkád 
megjelenjen a csepel.hu oldalon 
vagy a Csepeli Hírmondóban, és 
ehhez szüleid is hozzájárulnak, a 
rajzról készült fotót küldd el ne-
ved, csoportod és tagóvodád fel-
tüntetésével az ovodavezetes@
csepelgszi.hu e-mail címre. Ha 
pedig iskolás vagy, szintén a ne-
ved, valamint az osztályod és az 
iskolád feltüntetésével az ildiko.
revesz@kk.gov.hu e-mail címre. 

Pár rajz már érkezett, mivel a fel-
hívás már online felületeken olvas-
ható volt.

A rajzokat folyamatosan közöljük 
az újságban. A beérkezett alko-
tások a csepel.hu weboldalon is 
láthatók.

Segítség a bajban
A Segítség Köve Alapítvány a kialakult nehéz helyzetben 
is tovább végzi segítő munkáját, kiemelt figyelmet fordítva 
a koronavírus okozta fertőzés miatt házi karanténban lévő 
gyermekotthonos gyerekekre. Munkatársaik tartós élelmi-
szereket, édességet, tisztálkodási szereket, írószereket, játé-
kokat juttattak el az egyik csepeli gyermekotthonba, meg-
könnyítve ezzel a mindennapok nehézségeit.

Az alapítvány átmenetileg felfüggesztette tárgyi adomá-
nyok átvételét, ellenben segítheti munkájukat a következő 
bankszámlaszámon: 10400195-49575451-57561013

ISKOLAÓVODA

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!

Óvodai beiratkozás: 
fontos információk
A koronavírus terjedése miatt kihirdetett veszélyhely-
zet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai 
beiratkozás a köznevelésért felelős miniszter határo-
zata alapján az alábbiak szerint történik a Csepeli Cso-
dakút Egyesített Óvodában.

Körzetes óvoda esetén
Azok a szülők, akik óvodakötelezett gyermekük lakóhe-
lye, tartózkodási helye szerinti kötelező felvételt bizto-
sító (körzetes) óvodába szeretnék járatni gyermeküket, 
azoknak nem kell beiratkozni, mert az óvoda hivatalból 
felveszi a gyerekeket 2020. április 21-éig.

Erről az óvoda értesítést küld a szülőnek/törvényes 
képviselőnek postai, vagy elektronikus úton. (Kérjük, 
hogy a www.cseo.hu honlapunkon önként adják meg 
elektronikus elérhetőségüket.)

Nem körzetes óvoda esetén
Amennyiben a gyermeket nem a kötelező felvételt biz-
tosító (körzetes) tagóvodába kéri a szülő/törvényes 
képviselői beíratni, akkor 2020. április 17-éig az alábbi 
módokon jelezheti a beiratkozási szándékot:
• A  www.cseo.hu  honlapon keresztül kitölthető és 
online beküldhető nyomtatvány útján. A nyomtatvány 
kinyomtatása után, kitöltve, aláírva, szkennelve vagy 
kép formátumban, e-mailben lehet eljuttatni a beirat-
kozas@cseo.hu címre
• Személyesen a választott tagóvodában be lehet nyúj-
tani a jelentkezést 2020. április 15-én (szerdai) napon 
8-tól 12 óráig. Kállai Adrienn a 06-70/682-4414-es 
számon szintén ezeken a szerdai napon nyújt segít-
séget. Az adatok megadása során különösen figyelni 
kell arra, hogy a gyermek lakcímkártyáján szereplő 
lakóhely szerinti, kötelező felvételt biztosító óvodát 
meg kell adniuk.
• Az intézmény 2020. április 30-áig dönt a tagóvoda 
körzetébe nem tartozó gyerekek felvételéről, írásban 
értesíti a szülőt/törvényes képviselőt, valamint a köte-
lező felvételt biztosító tagóvoda vezetőjét.
• A sajátos nevelési igényű gyerekek esetében az 
óvoda az ellátást biztosító tagóvodák férőhelyei-
nek függvényében, Kohári Márta (06-20/424-5657, 
e-mail: kohari.marta@csepelgszi.hu) SNI-koordi-
nátor javaslata alapján, a szakértői bizottságok által 
történő óvodakijelölést követően, 2020. április 28-áig, 
írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt/törvényes 
képviselőt a gyermek felvételéről.

Rajzpályázat óvodásoknak és kisiskolásoknak

Mit kell tudni az 2020/2021-es tanévre 
történő beíratásról? 
A 2020/2021-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások 
szervezését – figyelemmel az országos járványügyi hely-
zetre – az emberi erőforrások miniszterének a 2020/2021. 
nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános 
iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25.) határozata rend-
kívüli módon szabályozza. 
• A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzetes is-
koláját az alábbi keresőfelületen találják meg: https://kir.hu/
korzet 
• Ha a szülőknek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező fel-
vételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felve-
szi. Az iskolával való kapcsolatfelvételre a telefonos, elektro-
nikus megkeresés javasolt, az adategyeztetés az elektronikus 
KRÉTA-rendszeren keresztül történik 2020. május 21-éig. 
• Ha kötelező felvételt biztosító, körzettel rendelkező álta-
lános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után továb-

bi felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a jelentkezők szülei 
április 28-a és május 15-e között az intézmény elektronikus 
KRÉTA-felületén adhatják le ilyen irányú kérelmeiket. 
• Az Eötvös József Általános Iskola a német nemzetiségi 
osztályába jelentkezők részére a beiratkozást 2020. április 
6-a és 24-e között tartja. A gyermek felvételéről legkésőbb 
2020. április 27-éig dönt, és erről írásban értesíti a gyerme-
ket nevelő szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét 
biztosító általános iskola vezetőjét. 
• Az adott évben tanköteles korba lépő sa-
játos nevelési igényű gyermeket a kijelölt is-
kola 2020. április 28-áig hivatalból felveszi.  
A felhívás teljes szövegét a csepel.hu olda-
lon találják olvasóink. 

Kérjük a tisztelt szülőket, hogy a körzetes és/vagy a válasz-
tott iskola honlapjáról tájékozódjanak, mert ott bővebb infor-
mációkat is találnak.

Hírek a csepeli
iskolákból 

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

Szamper-Zombori Richárd, 3. osztály

Dzsupin Alexa, 3. osztály Vermes-Kazai Péter, 2. osztály

Dzsudzsák Fanni, 1. osztály

fotó: pixabay
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tartja, hanem a kolostor 
udvarában, az úgynevezett 
lourdes-i barlang előtt. „A 
cserkészek egy esőponyvát 
feszítettek ki, hogy rossz  
idő esetén is tudjak mi-
sézni. A ponyva kék színe 
olyan hatást kelt, mintha 
a Szűzanya kék palástja 
alatt miséznék. Szűz Mári-
át úgy is tiszteljük, mint a 
betegek gyógyítója, Szent 
Bernadett pedig a betegek 
védőszentje, így ebben a 
helyzetben még különö-
sebb jelentőséggel bír a 
szobruknál tartott szentmi-
se” – fogalmazott az atya. 

Évek óta jár Zsámboki 
Zsuzsanna Kispál György 
atya gyülekezetébe. Kér-
désünkre elmondta, na-
gyon hálás a plébániának, 
hogy lehetővé tette az in-
ternetes miseközvetítése-
ket, valamint azt is, hogy 
láthatja a nagyheti szertar-
tásokat. • LG

CIVIL ÉLETCIVIL ÉLET

Zárva vannak a könyvtárak

A koronavírus-vészhelyzetre való tekintettel, a főváros 
vezetésének döntése alapján, a FSZEK tagkönyvtárai 
március 13-a óta nem fogadnak olvasókat, rendezvé-
nyeket nem tartanak.

A könyvtári tagságok, olvasójegyek, illetve a kiköl-
csönzött könyvek és egyéb dokumentumok lejára-
ti idejét a könyvtár automatikusan meghosszabbítja. 

A szolgáltatások felfüggesztésének idejére késedelmi 
díjat nem számolnak fel. Az újranyitásig nem fogadnak 
előjegyzési kéréseket. Az intézkedések a helyzettől füg-
gően változhatnak. Minden fontos, aktuális információ  
a következő oldalon olvasható: fszek.hu. 

A hatályos rendelkezések szerint a Csepeli Munkásott-
hon is zárva tart.

Megértésüket köszönjük. 

EGYHÁZI ÉLET

Öröm és remény
Húsvét megszokott örömét e napok-
ban nehezebben várjuk és távoli-
nak érezzük, inkább csak reméljük. 
A Szentírás az örök emberi tapasz-
talattal összhangban arra tanítja az 
emberiség nagy családját, hogy a 
haladás valódi kincs, de nagy kí-
sértése is lehet – ha megzavarodik 
az értékek rendje, és ha a jó a rosz-
szal keveredik, akkor az egyes em-
berek és csoportok már csak a ma-
guk érdekét nézik, másokét nem.

Nem ennek vagyunk tanúi és ré-
szesei napjainkban?  Az emberiség 
nagyra nőtt hatalma már magát az emberiséget 
fenyegeti pusztulással. Így ma a világ nem az 
igazi testvériség hazája. De ezzé kell tennünk! 
Ennek az útnak egyetlen példája és ereje Jézus 
Krisztus, akire e napokban éppen úgy és ezért 
emlékezünk, mert Ő volt az, aki életét adta 
másokért – értünk, emberekért. „Úgy szeres-
sétek egymást, ahogyan én szeretlek titeket!” – 
kell, hogy belevésődjön minden ember szívébe 
e jézusi tanítás, ami nem csak elhangzott szó, 
hanem életvalóság is lett kereszthalála által.

Megmutathatjuk e napokban az egymásra 
való figyelést, a megértést, a segítségnyújtást, 
a bátorítást és a szeretetteljesebb életre törek-
vés számtalan lehetőségét. Akik hisznek és 
remélnek az isteni szeretetben, megélik, hogy 
e törekvésük nem hiábavaló. A szeretet meg-
tisztítja és erősíti a nemes kezdeményezéseket.

Ezt az erősítést akartuk keresni és újra megélni 
itt Csepelen a magyar–lengyel barátság  napja-
iban, mely ugyan rendezvényeiben elmaradt, 
de a két nép felelősségteljes barátsága – együtt 
gondolkodása és együttműködése törekvése-
inkben a továbbiakban is megmarad. 

Ezért imádkozunk reményteljesen a jövő örö-
méért, hogy e küzdelmes napok után vissza-
térjen életünkbe, családjainkba, az egész te-
remtett világra.
Kertész Péter plébános 
Csepel Belváros

A járványhelyzet miatt Csepe-
len is több gyülekezet közvetít 
online szentmisét. Kertész Péter 
atyát, a Budapest-Csepel Belvá-
ros Római Katolikus Plébánia 
plébánosát, és Kispál György 
atyát, a Csepel II. Jézus Szíve 
Plébánia plébánosát kérdeztük 
az internetes szentmise-közvetí-
tésekről. 

Kertész Péter atya a plébánia 
Facebook-oldalán közvetíti élő-
ben a vasárnapi szentmiséket. 
Kérdésünkre elmondta: a Szent 
Imre téri templomból közvetí-
tett vasárnapi misék azért kez-
dődnek délután három órakor, 
hogy a hívek a köztelevízió más 
vallási műsorait, szentmise köz-
vetítéseit is meg tudják 
nézni. „Március 21-én 
este, az utolsó nyilvános 
szentmisén, a püspökka-
ri engedély szerint közös 
feloldozást adtam a je-
lenlévő híveknek, amely 

most gyónás nélkül, de felindítva 
az őszinte bűnbánatot, a követ-
kező egyéni gyónás végzéséig ré-
szükre feloldozást adott. A szent-
ségek kiszolgáltatása szünetel, a 
hívek lemondták a keresztelőket, 
az esküvők elhalasztását kérték. 
A temetéseket is csak a legszű-
kebb családi körben tartjuk, rö-
vidített szertartással” – foglalta 
össze a változásokat.

Kispál György atya, a Csepel II. 
Jézus Szíve Plébánia plébánosa a 
Csepeli Hírmondónak elmondta, 
ha egy pap hívek nélkül misézik, 
akkor sincs egyedül, mert Isten 
az oltáron válik jelenvalóvá. Ne-
hezen éli meg, hogy azokat az 
idős betegeket, akiket rendsze-

resen látogat, most nem 
tudja személyesen fel-
keresni, csak telefonon 
tartja velük a kapcsola-
tot. Kispál György atya 
az internetes szentmisé-
ket nem a templomban 

Szentmise a hívek  
jelenléte nélkül

Teljes cikk: 

A magyar–lengyel barátság napjaira  „érkezett” a Szent 
Imre téri templomba a Częstochowai Szűzanya kegyképe
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Sorsoltunk! A március 26-ai skandináv rejtvény nyertese: Hirháger Anna (e-mail címet adott meg). A gyerekrejtvény nyertese: Nagy Dávid 2213 Mono-
rierdő, Nefelejcs u. Nyereményük átvételéről később kapnak értesítést. Gratulálunk!

A járványhelyzet 
miatt Csepelen is 
több gyülekezet 
közvetít online 
szentmisét
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Kedves sportbarátok és támogatóink!

Először is köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, 
akik rendszeresen hozzájárulnak egyesületünk fejlődéséhez, 
fejlesztéséhez az adójuk egy százalékának befizetésével is!

Most ismét elérkezett az idő és újból élhetünk 
az SZJA 1% felajánlás lehetőségével!

Annak érdekében, hogy az edzők és tanítványaik között 
még hatékonyabb legyen a szakmai munka, a gyermekek 

hosszú távú fizikai és mentális fejlesztése érdekében 
még jobb körülmények szeretnénk biztosítani.

Multisport bázisunkon egy futópályát szeretnénk kialakítani 
a támogatásotok segítségével, ahol védett környezetben 

tudnak edzeni és játszani a gyerekek.

Jelenlegi helyzetben még nagyobb szükségünk van 
az önzetlen támogatásotokra!

Kérjük ajánld fel nekünk
adód 1%-át!

Köszönettel, Pataki Zoltán
Egyesület elnök

Csepeli Öttusa és Vízi-Sport Egyesület
adószáma: 18103469-1-41

Ha Ön még nem rendelkezett az szja 1+1%-áról, azt a bevallásától 
függetlenül a 2020. rendelkező évben május 20-áig megteheti. 
Rendelkező nyilatkozatát a legegyszerűbben az e-SZJA online 

felületen töltheti ki, ahol a program automatikusan vizsgálja, hogy 
a megjelölt szervezet jogosult-e a felajánlásra.

Az online kitöltő felület ügyfélkapus regisztráció nélkül is 
használható, akkor a rendelkező nyilatkozat csak kinyomtatva, 

papír alapon, lezárt borítékban nyújtható be a NAV-hoz.

Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó egy százalékáról

A kedvezményezett adószáma: 18103469-1-41
A kedvezményezett számlaszáma: 11600006-00000000-02679763
A kedvezményezett neve: Csepeli Öttusa és Vízi-Sport egyesület

A kedvezményezett címe: 1126 Budapest, Németvölgyi út 20.

Ezzel a nyilatkozattal az Ön által kiválasztott civil szervezet 
(alapítvány, egyesület, stb.) javára rendelkezhet. 

Kérjük, mindenképpen töltse ki a fenti adószám rovatot!

KUTYA,  MACSKA,  HOBBI KISÁLLATOK

MINŐSÉGI ELEDELE, 
ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK
INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL*!
Egyedi igényeknek utánajárunk. * Csepelen.
Nyitva: K-P: 12-19, Szo: 9-13 óráig.

GULYÁS ZSUZSANNA +36-70/328-3543
Lady és Pax Állateledel Bolt

XXI. (Csepel-Csillagtelep) Erdősor u. 92.
Facebook: Lady és Pax Állateledel Bolt

10%
kedvezmény 

a hirdetés fel-
mutatójának

Lady_es_Pax_minta_v2_XXI_102x65  06/02/2020  14:46  Page 1

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________________________________________ 
RÁKÓCZI Kertnél 3 szobás, liftnélküli, negyedik emeleti, 
erkélyes, gázkonvektoros lakásom elcserélném kisebbre 
értékegyeztetéssel. T.: 0620 97 11 611

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
EGYÉNI vállalkozók könyvelését, esetleges bérszámfej-
tését vállalom reális áron. Tapasztalt, csepeli könyvelő: 
0630 481 0590________________________________________ 
KERT- telekrendezés! Metszés, permetezés, favágás, bo-
zótírtás, térkövezés, kerítés építés. Reális áron! 
www.telekrendezes.hu Tel : 06 20 259 6319________________________________________ 
IGÉNYES szobafestés, mázolás, tapétázás fóliatakarással, 
bútormozgatással, garanciával, számlával. Megbízható, 
pontos precíz munka! Kisuczky Attila Tel:+36 30 7903027________________________________________ 
SZIGET zár szerviz! Minden típusú zár javítása, cseréje 
olcsón, szakszerűen, garanciával! 06 70 701 7843, Javítás 
vagy csere esetén a kiszállás ingyenes! www.szigetzar-
szerviz.hu

ÁLLÁS________________________________________ 
CSEPELI telephelyünkre azonnali felvétellel keresünk mű-
szaki előkészítőket (árkalkulátort), lakatost, hegesztőt, B. 
kategóriás sofőrt (munka hiányában lakatos mellett kell 
segíteni), hagyományos fémesztergást (lehet nyugdíjas 
is), műszaki vezetőt. T.: 0630 981 14 01, 0630 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

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, bútorok, 
festmények, agancsok, Herendi/Zsolnay porcelánok, ki-
tüntetések. Készpénzben fizetek. T.: 0620 955 02 13________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót vennék kész-
pénzért. T.: 06 30 951 5322

KERES________________________________________ 
AKI tud segítsen megtalálni: Keresem szeretet ügyben 
(mert elvesztettem telefonszámukat): Csepelen lakó 
Dorina nevű fiatal kisgyermekes anyukát és taxis férjét, 
akikkel a Sétáló utcai önkiszolgáló étteremben találkoz-
tunk. Köszönettel: Dóra. E-mail címem: 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!

A Csepeli Birkózó Club tavaly az olim-
piai pontok alapján számított sport-
egyesületi rangsor tizedik helyén 
végzett. Märtz Józsefet, a Csepeli 
BC elnökét kérdeztük a szakosztály 
sikereiről, a járványhelyzet idején 
történő edzésekről és az új birkózó 
csarnokukról. 

A Sportegyesületek Országos Szövet-
sége és a Magyar Olimpiai Bizottság 
minden évben elkészíti az egyesületek 
eredményességi rangsorát. Ezt az adott 
évben rendezett Európa-bajnokságokon, 
Európa Játékokon és világbajnokságo-
kon olimpiai versenyszámokban szerzett 
olimpia pontok alapján állítják össze. 
Tavaly a Csepeli BC bizonyult a tíze-
dik legeredményesebbnek. „A legjobb 
sportegyesületek között lenni azért nagy 
eredmény, mert csak nagyon ritkán tud 
bekerülni egyszakosztályos sportegye-
sület olyan neves klubok társaságába, 
mint az MTK, az FTC, a VASAS, a Buda-
pesti Honvéd vagy az UTE” – emelte ki 
lapunknak Märtz József,  a csepeli klub 
elnöke. „Miután idén januárban egyesül-
tünk a Pénzügyőrrel, a legnagyobb hazai 
birkózószakosztályok közé kerültünk. Így 
több felnőtt válogatott versenyez nálunk, 

és nőtt a gyer-
meklétszám. Egy 
kecskeméti fiók-
csapattal is bő-
vültünk. Ezért is 
várjuk nagyon az 
új birkózócsar-
nok megnyitását. 
A járvány alatt 
is edzenek a bir-
kózók. Az egye-
sület versenyzői 
Hajdu Imre, Ge-
lénesi Nándor 
valamint Tóth 

Gábor edzők személyre szabott egyéni 
edzésterve alapján készülnek. A felnőtt 
válogatottjaink szigorú orvosi előírá-
sok mellett központi edzéseken vesznek 
részt. A legfiatalabb korosztály tagjai 
online edzésprogramokkal edzenek Kruj 
Tamás és Bányi Olivér irányítása alatt” 
– fogalmazott a klubvezető. 

Märtz József szerint a tokiói olimpiára 
két csepeli birkózó szerezhet kvalifiká-
ciós jogot. Barka Emese, aki 2019-ben 
Európa-bajnoki címet szerzett, illet-
ve Szilvássy Erik, aki a kötöttfogású-
ak 87 kilogrammos kategóriájában lett 
EB-bronzérmes. Miután a 2020-as tokiói 
olimpiát a koronavírus-járvány miatt egy 
évvel elhalasz-
tották, Németh 
Szilárd, a Magyar 
Birkózó Szövet-
ség elnöke nyílt 
levélben köszönte 
meg a birkózók-
nak, hogy ezt fe-
gyelmezetten ve-
szik tudomásul. 
„Most nemcsak 
sportolói, de egész 
nemzeti közössé-

günk érdeke előbbre való, mint a szemé-
lyes elképzeléseink. Most erre az erényre 
van szükségünk, hogy túltegyük magunkat 
a járványon, és folytathassuk a normális 
sportolói életet. Közösen kell majd újra in-
dítanunk a felkészülést, az edzéseket, és a 
versenyeket” – fogalmazott. 

Arra a kérdésre, hogy mikor történ-
het meg a várva várt beköltözés az új, 
Kis-Duna-parti otthonukba, Märtz 
József elmondta: a klub címere már 
az épületet díszíti. „Az önkormányzat-
tal stratégiai partnerségben, a Birkózó 
Akadémiával együtt, mint az eredeti ked-
vezményezett, reményeink szerint és az 
ígéretekben bízva, mihamarabb birtokba 
tudjuk venni a csepeli önkormányzat és 
az állami támogatás segítségével meg-
épült új csarnokot. Ez a hozzá tartozó 
nagyszerű egységekkel (öltözők, kondi-
terem, szauna tér, irodák, szertár, szülői 
váró, stb.) remek felkészülési lehetőséget 
nyújt majd a holnap csatáihoz.”

Április 4-én már a csepeli multifunkci-
ós csarnokban rendezték volna a felnőtt 
magyar bajnokságot, ám a járványhely-
zet miatt ezt a rendezvényt is el kel-
lett halasztani. „Reméljük, a járvány 
után minél hamarabb, kulturált körül-
mények között tudjuk fogadni nemcsak 
a sportolóinkat, hanem a szülőket is. 
A szakosztály ugyanis több edzővel a cse-
peli óvodákban is jelen van, ahol mintegy 
ötven óvodásnak tartanak mozgásfejlesz-
tő oktatásokat. A cél, hogy a legkiseb-
bek számára is vonzóvá tegyük a birkó-
zást, és minél többen bekapcsolódjanak 
az egyesület sportéletébe” – emelte ki 
Märtz József. • Lass Gábor

Csepeli birkózók 
a legeredményesebb 
klubok között

Hazánk 10. legeredményesebb sportegyesülete

A Csepeli BC egyesült a Pénzügyőr csapatával
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· A KORONAVÍRUS CSEPPFERTŐZÉSSEL TERJED.

· LEGVESZÉLYEZTETETTEBBEK AZ IDŐSEBBEK ÉS 
A KRÓNIKUS ALAPBETEGSÉGBEN SZENVEDŐK, 
VIGYÁZZUNK RÁJUK!

· VÍRUSSAL SZENNYEZETT TÁRGYAKTÓL IS MEG 
LEHET FERTŐZŐDNI, FIGYELJÜNK A HIGIÉNIÁRA!

· AZ ARCMASZK NEM VÉD MEG A VÍRUSTÓL, 
DE A FERTŐZÉS TOVÁBBADÁSÁT CSÖKKENTI.

· A KORONAVÍRUST FERTŐZÖTT, DE TÜNETMENTES 
SZEMÉLYEKTŐL IS EL LEHET KAPNI, EZÉRT 
FONTOS AZ ELŐVIGYÁZATOSSÁG.

· LEGFONTOSABB A MEGELŐZÉS!

· IDŐS SZERETTEINK JOBBAN KI VANNAK TÉVE A KORONAVÍRUS KOCKÁZATÁNAK, 
EZÉRT FOKOZOTTAN VIGYÁZZUNK RÁJUK!

· FIGYELJÜNK AZ IDŐSEKRE ÉS SEGÍTSÜNK NEKIK BEVÁSÁRLÁSSAL VAGY 
A RENDSZERESEN SZEDETT GYÓGYSZEREIK BESZERZÉSÉVEL!

· AZ IDŐSEK MEGÓVÁSA ÉRDEKÉBEN A FIATALABBAK KERÜLJÉK A SZEMÉLYES 
ÉRINTKEZÉST IDŐSEBB HOZZÁTARTOZÓIKKAL.

Jellemző tünetek: 
· LÁZ 
· SZÁRAZ KÖHÖGÉS
· LÉGSZOMJ

Előfordulhat még: 
· TOROKFÁJÁS
· ORRDUGULÁS
· ORRFOLYÁS

  
· FÁRADTSÁG
· IZOMFÁJDALOM
· HASMENÉS

ALAPVETŐ TUDNIVALÓK

TÜNETEK

HOGYAN CSÖKKENTSÜK 

A KOCKÁZATOT?

HOGYAN VÉDJÜK MEG 

IDŐS SZERETTEINKET?

KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓ

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

koronavirus.gov.hu    06-80-277-455    06-80-277-456
A koronavírus napról napra változik, kövessük és tartsuk be a hatóságok 
és az önkormányzat intézkedéseit!

www.csepel.hu BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL 
ÖNKORMÁNYZATA

· KERÜLJÜK A CSOPORTOKAT, A TÖMEGET, KÜLÖNÖSEN 
A ZÁRT TEREKET, A TÖMEGKÖZLEKEDÉST!

· LEHETŐLEG TARTSUNK 1-2 MÉTER FIZIKAI TÁVOLSÁGOT 
EGYMÁSTÓL. 

· KERÜLJÜK A LÁZAS VAGY INFLUENZASZERŰ, LÉGÚTI 
TÜNETEKET PRODUKÁLÓ SZEMÉLYEK KÖZELÉSÉGÉT.

· MELLŐZZÜK A PUSZIT, AZ ÖLELÉST, A KÉZFOGÁST!

· HA LÉGÚTI TÜNETEKET ÉSZLELÜNK MAGUNKON, HASZNÁLJUNK 
ARCMASZKOT.

· MOSSUNK KEZET ALAPOSAN ÉS RENDSZERESEN, HASZNÁLJUNK 
ELDOBHATÓ PAPÍRZSEBKENDŐT, SZELLŐZTESSÜNK GYAKRAN!

· ERŐSÍTSÜK AZ IMMUNRENDSZERÜNKET, EGYÜNK SOK 
GYÜMÖLCSÖT, ZÖLDSÉGET ÉS VITAMINDÚS ÉTELEKET!

· TÜNETEK ESETÉN JELENTKEZZÜNK TELEFONON 
HÁZIORVOSUNKNÁL, DE NE SZEMÉLYESEN!
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