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helyén próbálhat majd, s folyatódnak a 
jól ismert, tartalmas programok. A jövő-
ben az önkormányzat a kerületi kulturális 
élet alapjait szeretné a Munkásotthonra 
helyezni, melyhez – az erőforrásaikhoz 
mérten – anyagai támogatást is nyújta-
nak. Borbély Lénárd hangsúlyozta, a 
Munkásotthont meg kívánja őrizni a jövő 
csepeli nemzedékének.

Közös érdek
Sajnos az épület kívülről és belülről is 
alapos felújításra szorul. „Ezért is kér-
tem Németh Szilárd miniszterhelyettes 
úr, országgyűlési képviselő segítségét, 
hogy állami támogatás bevonásával 
újuljon meg a Munkásotthon és környé-
ke, hiszen ezt a Weiss Manfréd tervben 
külön is kiemelte. Nagyon bízom a segít-
ségében, mert ez Csepel, és valamennyi-

ünk közös érdeke” – húzta alá Borbély 
Lénárd. Azt is elmondta, ahogyan az 
önkormányzat egész Csepel kulturális 
életét fellendítette, úgy a Munkásott-
hon is újjá fog éledni. „Közös érdek volt, 
hogy ez az együttműködés létrejöjjön a 
Munkásotthon és az önkormányzat kö-
zött, közösen kell dolgoznunk a kerüle-
tért. Végre szakmai alapon indulhat el  
a munka, melyet nagy reményekkel várunk. 
Olyan fellendülés kezdődhet az intéz-
mény életében, ami már hosszú idő óta 
esedékes volt” – tette hozzá Takács Mó-
nika, a Munkásotthon igazgatója. • m

Az elmúlt évben ünnepelte százéves 
születésnapját a Csepeli Munkásott-
hon. E nagy múltú intézmény sorsa 
végre megnyugtatóan és békésen 
rendeződött. 

„Meggyőződésem, hogy a legfontosabb 
az, hogy a csepelieké maradt a Mun-
kásotthon. Én mindig is ezt mondtam, 
és most így is cselekedtem. Az elmúlt 
hónapok történéseivel már nem kívá-
nok foglalkozni, az nagyon pontosan 
nyomon követhető a Csepeli Munkás-
otthon Facebook-oldalán megjelent 
közleményből. Ebben a kuratórium el-
nöke és intézményvezetője leírja, mi-
ként alakult ki az a tarthatatlan helyzet, 
amely csőddel fenyegette e nagy múltú 
házat. Amikor tavaly szeptember 26-án 
a Munkásotthon színpadán, a századik 
évfordulós ünnepségen Csepel polgár-
mestereként köszöntöttem a megjelente-

ket, s egyben az önkormány-
zat segítségét, támogatását 
ajánlottam fel a közös együtt-
működés reményében, nem 
gondoltam, hogy ekkora a 
baj” – hangsúlyozta Borbély 
Lénárd polgármester, aki azt 
is elmondta, hogy a személyes 
egyeztetéseken kiderült, a 24. 
órában van az intézmény. 

Azonnali önkormányzati 
támogatás
Pályázati források nélkül, a Fővárosi 
Önkormányzat ígérgetése, de konkrét 
segítsége hiányában 2021 januárjában 
működésképtelenné vált volna az intéz-
mény. Ötmillió forintos azonnali műkö-
dési önkormányzati támogatást nyújtot-
tak, így fedezni lehetett a fontos fizetni 
valókat. „Nagyon szomorú vagyok, ami-
kor néhányan politikai felhangot kíván-

nak adni a történteknek. Hogy mindenki 
értse: megállapodás, támogatás hiányá-
ban csődbe jutott volna a Munkásotthon. 
Ebben az esetben a bíróság az alapít-
vány minden vagyonát egy másik alapít-
ványnak adhatja. Leegyszerűsítve, Cse-
pel elvesztette volna százéves kulturális 
intézményét! Biztos vagyok abban, hogy 
ez egyetlen csepelinek sem lehetett érde-
ke, így helyesen cselekedtünk – emelte ki 
a polgármester.

Új kuratóriumi tagok, 
folytatódó programok
A jövőről szólva a következőket mond-
ta: „A kuratórium lemondott tagjai he-
lyére – itt is megköszönném eddigi mun-
kájukat – két ismert és méltán elismert, 
politikai párthoz nem köthető csepeli 
szakember került: Hirholczné Faragó 
Tünde, a Csepeli Csodakút Egyesített 
Óvodák intézményvezetője és Molnár 
Krisztián, a Csepeli Helytörténeti Gyűj-
temény igazgatója. Az önkormányzat 
támogatása és a megújult kuratórium 
irányítása mellett ismét betöltheti kul-
turális küldetését az intézmény.” Amint 
a járványhelyzet engedi, visszatérnek 
gyermektánccsoportok, az Auth Henrik 
Fesztivál Fúvószenekar is a megszokott 
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Megoldódott a nagy múltú, 
csőd közeli helyzetben levő intézmény sorsa 

A Munkásotthon 
valóban 
a csepelieké!

Így kezdődött 
A csepeli lakosok 1916-17-ben 
kezdtek el pénzt gyűjteni, hogy egy 
művelődési házat hozzanak létre a 
köz-ségben. Weiss Manfréd szintén 
a támogatók között volt. Az épít-
kezés 1917-ben kezdődött Diebold 
Herman tervei alapján, melyben 
sok csepeli dolgozó ingyen végzett 
munkával is közreműködött. A szín-
házterem falán található freskókat 
a híres festőművész, Maróti Géza 
készítette. Végül 1920. március 14-
én avatták fel az új Munkásotthont. 
Sokszínű élet bontakozott ki a kö-
vetkező évtizedekben. Neves művé-
szek fellépésével tartottak színházi 
előadásokat, koncerteket, különféle 
klubok, szakkörök működtek, széles 

körű oktatásokat indítottak el, jóté-
konysági tevékenységeket folytattak.

A Munkásotthon szecessziós stílusú 
színháztermét Maróti Géza képei díszítik

Az épület kívül és belül is 
alapos felújításra szorul

Az intézmény fennállásának századik évfordulóján 
Borbély Lénárd polgármester köszöntőt mondott

fotó: Tóth Beáta
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A Csepeli Gyermeksziget Program 
utolsó állomásaként elkészült a Ta-
mariska-domb tetején lévő Fenyves 
Tagóvoda játszóudvara is. A meglévő 
játékok újjáépítése mellett új kötélpi-
ramist, rugós libikókát, mókuskere-
ket, lengőhidat, fészekhintát és egyéb 
játékszereket kaptak a gyerekek. A 
beruházás önkormányzati forrásból, 
ötvenmillió forintból valósult meg. 

Füvesítés, faültetés
A különleges fekvésű óvoda játszóud-
varán a régi medencét elbontották, és 
helyére új vizesblokkot és tárolót épí-
tettek a Városgazda munkatársai. A 

mezítlábas ösvényt felújították, így 
két új homokozóban is játszhatnak a 
kicsik. A zöldfelületek szintén megú-
jultak: 2500 négyzetméter területet be-
füvesítettek, cserjéket és fákat ültettek. 
Itt a locsolást az újonnan kiépített auto-
mata öntözőrendszer biztosítja, mely-
nek vizét fúrt kút adja. A kivitelezés 
során ivókutat és padokat is kihelyez-
tek a felújított udvarra.  

Új kapu, fedett kerékpártároló
A korábban szánkózódombként használt 
területen mostantól két nagyméretű iker-
csúszdát vehetnek birtokba a gyerekek. 
Játékidőben használhatják még a baba-

házat és az öttagú egyensúlyozó játékot 
is. Vadonatújra cserélték az óvoda régi 
nagykapuját, a kerítéseket lefestették. 

Ugyancsak megújult az óvodaépület 
homlokzata és a teraszt újraburkolták. 
A bejárat közelében pedig új fedett, 
zárt kerékpártárolót hoztak létre. A 
2014-ben átadott sportudvar szükséges 
elemeit szintén felújították.

Az intézmény 2016-ban ünnepelte 
fennállásának nyolcvanadik évfordu-
lóját. Jelenleg több mint nyolcvan kis-
gyereket nevelnek itt az óvodapedagó-
gusok négy csoportban. • Antal Zsuzsa 

December végén megérkezett az első 
Pfizer-BioNTech vakcinaszállítmány 
hazánkba, megkezdődött az egészség-
ügyi dolgozók oltása. A védőoltásnak 
kiemelt jelentősége van a járvány le-
küzdésében, ám sokakban fenntartá-
sok, kételyek fogalmazódnak meg a 
vakcinával kapcsolatban. A Magyar 
Tudományos Akadémia Orvosi Tudo-
mányok Osztálya felhívásban állt ki a 
koronavírus elleni oltás mellett, melyet 
ötven professzor írt alá. Az MTA tag-
jai szerint legtöbbször megalapozatlan 
és tudománytalan hírek rontják a vé-
dőoltásba vetett bizalmat, és súlyosan 
veszélyeztetik a járvány leküzdését. 
A fertőzés emberek közötti terjedését 
csak a védettség megszerzésével le-
het megfékezni. Az aláírók úgy vélik, 
a védőoltásoknak köszönhető, hogy a 
gyermekkori halálozással járó fertőző 
betegségek a világ legtöbb részén el-
tűntek vagy visszaszorultak. A korona-
vírus elleni oltás kapcsán kiemelték, a 
védőoltások kockázata általában eltör-
pül a hatásosságukhoz képest. Enyhe 
mellékhatások, mint a helyi pír, gyul-
ladás, hőemelkedés előfordulhatnak, 
de valódi mellékhatás, allergiás 
reakció rendkívül ritka. Mostan-
ra több millió ember világszerte 
megkapta a Pfizer-BioNTech 
vakcinát komolyabb mellék-
hatások nélkül. Azt is hozzá-
tették, az SARS-CoV-2 elleni 
védőoltással szemben meg-
nyilvánuló fenntartások nem 
támaszthatók alá semmilyen 
eddig ismert orvostudományi 
megfigyeléssel. Mindenkit arra 
biztatnak, amennyiben valami-
lyen speciális orvosi okból nem 
ellenjavallt, önmaga, családja és a 
társadalom érdekében vegye igénybe a 
védőoltást.

A TIESZ is készül 
a dolgozók oltására
A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat is 
felkészült dolgozói oltására, melyre vár-
hatóan januárban kerülhet sor – mondta 
el lapunknak dr. Dobák András, a TI-
ESZ főigazgatója. Kiemelte, oltási terv 
készült, a vakcinák beadására a kardio-
lógiai szakrendelőben kerül majd sor, 
ott minden technikai feltétel adott. Ösz-
szesen három orvos, három asszisztens 
és három adminisztrátor dolgozik majd 
azon, hogy a vakcinák beadása rend-
ben folyjon. A dolgozóknak az oltáshoz 
szükséges beleegyező nyilatkozatot és 
kérdőívet előre ki kell tölteniük. Egy 
orvos körülbelül húsz dolgozót tud be-
oltani egy óra alatt, ha minden rendben 
zajlik, akkor két nap alatt befejeződhet 
az oltások beadása. Jelenleg a dolgozók 
több mint fele kérte a védőoltást. „Van 
olyan munkatársunk, aki más egészség-
ügyi intézményben is dolgozik, például a 

Semmelweis Egyetemen, így már meg-
kapta a vakcinát, de vannak olyanok is, 
akik tartanak a védőoltás esetleges ká-
ros következményeitől” – hangsúlyozta 
Dobák András. Egyúttal hozzátette: ez 
indokolatlan félelem, hisz hároméves 
korára gyerekek már sok védőoltáson 
túl vannak, és akkor sem gondoljuk azt, 
hogy ezeknek káros hatásai, következ-
ményei lennének. A védőoltások általá-
ban biztonságosak, a Pfizer mellett pe-
dig lesznek újabb vakcinák is, melyek 
gyorsabbá tehetik az oltási programot.

Mit tapasztalt? 
Dr. Dobák András a múlt hét vé-

gén megkapta a koronavírus el-
leni első védőoltást a Balese-
ti Intézetben. Az oltás után 
elmondta, nem tapasztalt 
semmilyen mellékhatást, a 
kórház dolgozóinak többsé-
génél nem lépett fel oltási 
szövődmény. „Néhányan pa-
naszkodtak arra, hogy fáj az 

oltás helye. Mindenki kapott 
egy oltási kártyát, amin rajta 

van a következő időpont is, ami 
három hét múlva esedékes. A két 

oltás már tartós és megbízható vé-
delmet nyújt” – hangsúlyozta Dobák 
András. • PE

ÓVODA EGÉSZSÉG

Felújították a Fenyves Tagóvoda játszóudvarát  

Kötélpiramis, fészekhinta, lengőhíd
Megalapozatlan hírek rontják a koronavírus 
elleni védőoltásba vetett bizalmat 

A szakrendelőben 
is hamarosan oltanak

Regisztráció 
az oltásra 
Már körülbelül egymillión re-
gisztráltak ‒ online és a postán 
visszaküldött válaszlevéllel ‒ 
koronavírus elleni védőoltásra. 
December 26-án kezdődtek Ma-
gyarországon az oltások, jelen-
leg az egészségügyi dolgozókat 
oltják, de már tartanak az előké-
születek annak érdekében, hogy 
az idősotthonokban élők is miha-
marabb megkapják a védettséget. 
A szakemberek mindenkit arra 
biztatnak, regisztráljon az oltás-
ra a vakcinainfo.gov.hu oldalon, 
mert az oltás a leghatékonyabb 
eszköz a koronavírus ellen

fotó: Tóth Beáta

fotó: pixabay
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A csepeli HÉV kormányzati fejleszté-
se komoly mértékben tehermentesíti 
majd a dél-pesti és budapesti belvá-
rosi úthálózatot. De csak ha lesznek 
hozzá új P+R parkolók is, ami már 
nem kormányzati feladatkör. Ezt a 
főváros vállalta a várostörténelmi je-
lentőségű fejlesztésért cserében. Az 
ígéret azonban csak szavakban ma-
radt meg, a fővárosi vezetés ugyanis 
az összes konkrét javaslatot lesöpri 
az asztalról – derül ki Tüttő Kata fő-
polgármester-helyettes leveléből. 

Kerületünk P+R parkolóinak ügyében  
először Borbély Lénárd csepeli polgár- 

mester kereste meg Karácsony Gergelyt, 
Budapest főpolgármesterét. Csepel pol-
gármestere több konkrét megoldási 
javaslattal fordult a fővároshoz. Ezek 
közül a legkönnyebben és leggyor-sab-
ban megvalósítható egy, a Szent Imre 
tér magasságában, ám a Teller Ede út 
túloldalán, az egykori Csepel Művek 
területén kialakítható hatszáz férőhe-
lyes P+R parkoló lenne. A gyárterület 
érintett része megvásárolható. Közel 
esik a HÉV megállójához, de mégsem 
tartozik Csepel belvárosához. Cserébe a 
kialakítható hatszáz parkolóhely három 
kilométernyi egybefüggő kocsisor meg-
szűnését jelenti. Ennyi autó tűnne el a 

Weiss Manfréd útról és 
a Gubacsi hídról a reg-
geli és a délutáni forga-
lom idején, leginkább a 
csúcsforgalom alatt. 

Borbély Lénárd pol-
gármester javaslataira 
Karácsony Gergely 
helyett Tüttő Kata le-
vélben válaszolt. A fő-
polgármester-helyettes 
elismerte, hogy Cse-
pelen is kellene P+R 

parkolókat építeni, de szerinte egyet-
len megoldási javaslat sem jó. Ezért ők 
semmit nem építenek és semmit sem 
támogatnak. Sőt állítása szerint Tarlós 
István főpolgármester lényegében már 
megoldotta Csepel parkolási problémá-
it: szerinte a csepeli HÉV végállomá-
sánál a Tarlós idején felújított és kibő-
vített P+R parkolókban csúcsidőben is 
mindig van hely. 

„Bosszúhadjáratot folytatnak Kará-
csony Gergelyék a fideszes vezetésű fő-
városi kerületekkel szemben” – mondta 
erre Csepel polgármestere. Borbély 
Lénárd a Hír Tv-nek adott interjúban 
emelte ki: a P+R parkolóhelyek kiépíté-
se a főváros kötelessége lenne. Emiatt a 
politika miatt állították le Karácsonyék 
a csepeli Kis-Duna-partra tervezett ke-
rékpárút építését, és zárták ki Csepelt 
a fővárosi utak felújításából. Köztudott, 
hogy 2020-ban még a hagyományos 
lomtalanítást is elvették a csepeliektől. 
(Az FKF tavaly azt az ígéretet tette, 
hogy Csepel 2021-ben az elsők között 
lesz, ahol lomtalanítást végeznek.) A 
Hír Tv megkereste Tüttő Kata főpol-
gármester-helyettest is, de a kérdéseik-
re nem akart válaszolni.

AKTUÁLISAKTUÁLIS

P+R parkolók: a főváros 
nem tarja az ígéretét

A SYNLAB Hungary Kft. 140 millió 
forintos támogatást nyert el a Kül-
gazdasági és Külügyminisztérium, 
valamint a HIPA Nemzeti Befekte-
tési Ügynökség Nonprofit Zrt. pá-
lyázatán; a 281 millió forint összér-
tékű beruházásból a kapacitásbővítés 
mellett a koronavírus tesztelésével 
kapcsolatos fejlesztésekre is költenek 
– jelentette be Szijjártó Péter külgaz-
dasági és külügyminiszter a SYN-
LAB okirat-átadási ünnepségén ja-
nuár 6-án. Hozzátette: a cég a tervek 

szerint 2021 első felében adja át új 
járványügyi laboratóriumi részlegét, 
mely akár napi ötezer PCR-teszt kiér-
tékelésére is képes lehet. A miniszter 
kiemelt jelentőségűnek nevezte, hogy 
az orvosi diagnosztika legnagyobb 
európai magánszolgáltató vállalata 
újabb beruházást hozott Magyaror-
szágra, azon belül Csepelre. A csepe-
li központ Közép-Európa legnagyobb 
magándiagnosztikai laborja, Euró-
pában talán a legmodernebb ilyen 
típusú létesítmény, ahol 6000 négy-

zetméteren évente 45-50 millió lelet 
értékelését végzik – ismertette. Köz-
lése szerint a kormány támogatásával 
most újabb laboratóriumi eszközöket, 
berendezéseket szereznek be, vala-
mint új vérvételi és értékelési kivá-
lósági központot hoznak létre, és egy 
speciális Covid–19-labor is megkezdi 
működését. Az elemzési kapacitáso-
kat növelő beruházás hozzájárul az 
egészségügyi védekezés sikeréhez és 
a járvány terjedésének lassításához – 
hangsúlyozta a miniszter.

Csepelen új járványügyi labor épül

Borbély Lénárd P+R parko-
ló-javaslatai és Tüttő Kata 
válaszlevele itt olvashatók:

Az elmúlt év végén újabb útszakaszok 
felújítása kezdődött el a Királyerdő-
ben, ami – az ünnepek elmúltával – 
folytatódik. A Horgony utcában (a 
Horgász és a Hullám utca között), a 
Diós utcában (a Fagyalkás és a Feny-
ves utca között), valamint a Horgász 
utcában (a Matróz és a Hollandi út) 
dolgoznak. Ezeken a szakaszokon két-
oldali részleges járdaépítés és aszfalt-

burkolat készül, s a szilárd burkolatú 
útpálya vízelvezetéséhez az útpálya 
szegélye mellett víznyelőket, s az 
ezekhez kapcsolódó szikkasztóblok-
kokat is elhelyeznek. 

A Hullám utca Vitorlás és Hollandi 
út közötti szakasza is hamarosan sor-
ra kerül, itt egyoldali részleges járda és 
szintén aszfaltburkolat készül majd. 

Útépítések Királyerdőben

December végén lezárult a Kvassay 
híd felújítása. Januárra helyreállhatott 
volna a megszokott forgalmi rend, ám 
a Nemzeti Atlétikai Központ építése 
és a pályafelújítás csúszása miatt au-
gusztus 31-éig továbbra sem utazha-
tunk a HÉV teljes vonalán. Marad az 
átszállás, a zsúfolt pótlóbuszok, a ké-
nyelmetlenség.

Borbély Lénárd, Csepel polgármestere 
levélben kért tájékoztatást még tavaly 
az illetékes minisztertől a beruházás 

várható befejezéséről, a közlekedés 
újraindításáról, ám választ eddig nem 
kapott. A polgármester decemberi 
számunkban úgy nyilatkozott, bár a 
Kvassay híd felújítása a tervek szerint 
halad, határidőre be is fejeződik, a 
HÉV-sínek felújítása nagy csúszásban 
van. „Elképzelhető, hogy a pályafelújí-
tási munkálatok még azért nem kezdőd-
tek el, mert a kivitelezési munkálatokról 
szóló közbeszerzési szerződést sem kö-
tötték meg. Ugyanakkor a HÉV-vonal 
pályafelújítása kapcsolatban van az 

épülő Nemzeti Atlétikai Központtal. 
Mivel a HÉV vonala elzárja az atlé-
tikai központ kapcsolatát a várossal, 
ezért a Vituki-toronytól északra egy 
gyalogos, kerékpáros HÉV-aluljárót 
kell építeni.” A munkálatok azonban 
még el sem kezdődtek. A csepeli HÉV 
pótlása az egész kerület és a dél-pesti 
agglomeráció közlekedését megnehe-
zíti. A korábban 10-12 perces utazási 
idő átszállással, várakozással 20-30 
percesre növekedett a Boráros tér és 
Csepel között. 

Továbbra sem közlekedik teljes vonalon a H7-es HÉV

A HÉV végállomásánál 
mindig tele a parkoló

fotó: Tóth Beáta

Képeink a Horgony 
utcában készültek

fotó: Tóth Beáta
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Beszédes, hogyan érintette az egyéb-
ként meglehetősen baloldali csepeli-
eket Karácsony Gergely elképzelé-
se, hogy kerékpárút-építés helyett 
a belvárosi autósávokat alakítja át 
kerékpárúttá. Ezzel csak a csepeliek 
24 százaléka ért egyet, míg 68 száza-
lékuk egyáltalán nem. Utóbbi pedig 
több, mint a megkérdezettek kéthar-
mada, akik közül csak 10,2 százalék 
nem tudott, vagy nem akart válaszol-
ni a kérdésre. 

Nem csak a közbiztonság, 
a közbiztonságérzet is javult
Nyilvánvaló, hogy a koronavírus mi-
atti kijárási korlátozások a bűnözés 
és a balesetek visszaesését okozták. 
Bár a közvélemény ezt ritkán érzé-
keli, most így történt. A lakosság 
52,6 százaléka szerint javult ugyan-
is a közbiztonság helyzete Csepe-
len a tavalyihoz képest. Ez, ha csak 
a kérdésre választ adók arányában 
nézzük, már 74,7 százalék. Csak 17,8 
százalék szerint történt fordítva, ami 
a választ adók arányában 25,2 száza-
lék. A köztisztaságérzet a megkérde-
zettek 53,6 százaléka szerint javult (a 
választ adók arányában ez 66,5 szá-
zalék), míg 27 százalék szerint rom-
lott (ami 33,5 százalék a választ adók 
arányában).

Sokan nem örülnek 
a csepeli birkózócsarnoknak
Sok helyen bírálták Németh Szilárd 
személye miatt az országos médiá-
ban is a tavaly átadott csepeli birkó-
zócsarnokot, de ez nem teljesen jön át 
a közvéleményen. A megkérdezettek 
47 százaléka – tehát közel fele – még 
így is inkább egyetért azzal, hogy a 
sportlétesítmény a csepeli Kis-Duna- 
parton épült meg. A nagy hírverés-
nek megfelelően az ellentábor is je-
lentős. Ám elmarad a támogatóktól: 
42,8 százalék válaszolta, hogy ezen 
a helyszínen inkább nem ért egyet a 

birkózószentély megépülésével. Eb-
ben az is szerepet játszhat, hogy a 
csarnokba egyelőre – érthetetlen ok-
ból – éppen a Csepeli Birkózó Clubot 
nem engedik be. 

Kiemelkedő a támogatottsága a szin-
tén Németh Szilárd által bejelentett 
sportkollégiumoknak. Ám nem ott, 
ahol azt a birkózószövetség elnö-
ke szeretné. Összességében a meg-
kérdezett csepeliek 76,2 százaléka 
támogatja a sportkollégiumok meg-
épülését (ez a kérdésre választ adók 
80,7 százaléka), szemben 18 százalék 
ellenzővel (a választ adók 19,3 szá-
zaléka): utóbbiak egyáltalán és sehol 
nem támogatnák ezt Csepelen. Vél-
hetően ők máshol sem. Azt viszont, 
hogy a Kis-Duna-parton épüljenek 
meg a sportkollégiumok, már 78,2 
százalék nem szeretné (ami a kér-
désre választ adók tekintetében 82,8 
százalék). A megkérdezettek 76,2 
százalékos támogatása, ami a határo-
zott véleményt nyilvánítók 80,7 szá-
zaléka sportfejlesztés esetében kiug-
róan magas, de – ahogy az látható – a 
Kis-Duna-parti helyszín elvetésében 
a csepeli közvélemény szintén egyér-
telmű és hajthatatlan. 

Ebben – úgy tűnik – hajszálponto-
san a többség véleményét képviselte 
Borbély Lénárd polgármester, ami-
kor kiállt a Kis-Duna-part természe-
ti értékeinek megóvása, valamint az 
önkormányzat partmenti telkeinek 
megtartása mellett. Csepel polgár-
mestere azt kérte Németh Szilárdtól, 
hogy a kerületen belül, de más hely-
színen építse meg a kollégiumokat. 
Erre van lehetőség például Észak-
Csepelen, a tervezett atlétikai csar-
nok közelében, de szóba jöhet még 
több más helyszín is. Aközvélemény-
kutatás szerint ebben a megkérdezett 
csepeliek 84,4 százaléka támogat-
ja Borbély Lénárd polgármestert, 
szemben 9,2 százalék ellenzővel. A 
határozott véleményt alkotók tekin-
tetében Csepel polgármesterének tá-
mogatottsága ebben a kérdésben 90 
százalékos. 

Magas a csepeli önkormányzat által ki-
adott Csepeli Hírmondó olvasottsága, 
de helyi ügyekben a világháló is fon-
tos információforrás. Az interneten a 
Csepel.info hírblogot és annak közös-
ségi oldalát látogatják a legtöbben. A 
felmérés alapján a csepeliek egyáltalán 
nem támogatják a belvárosi közlekedés 
kerékpársávos korlátozását, és hajszál-
nyival többen örülnek a Kis-Duna-par-
ton épült birkózóakadémiának, mint 
amennyien nem. Viszont nagy több-
séggel elutasítják az oda tervezett kol-
légiumokat, valamint a Kis-Duna-part 
esetleges eladását, beépítését. Ebben a 
kérdésben a véleményt nyilvánítók kö-
zül elsöprő, 90 százalékos Csepel pol-
gármesterének, Borbély Lénárdnak a 
támogatottsága. Kimagaslónak tartják 
a csepeli önkormányzat helytállását is 
a koronavírus elleni harcban, amihez 
a kerület által ingyenesen biztosított, 
tüdőgyulladás elleni oltás nagyban 
hozzájárulhatott. Ilyen ingyenes oltásra 
máshol nem volt lehetőség. 

A Csepeli Hírmondó Budapest talán 
legolcsóbban fenntartott önkormány-
zati lapja. Más kerületek a helyi lapot 

nemcsak drágábban adják ki, de mel-
lette televíziót, rádiót is működtetnek. 
Ezért különösen fontos a lap megíté-
lése. A közvélemény-kutatást Kovács 
Dávid Attila ellenzéki képviselő kez-
deményezte. 

A felmérés alapján a csepeliek 72,8 szá-
zaléka kapja meg rendszeresen, és 72,4 
százaléka tájékozódik rendszeresen 
a Csepeli Hírmondóból. Azok közül, 
akik a lapot megkapják és ismerik, 84,5 
százalék szerint teljes mértékben vagy 
inkább igaz, hogy a lap érthető, és jó a 
cikkek nyelvezete és hossza. Ettől kissé 
elmarad, de szintén kiemelkedő az ará-
nyuk azoknak, akik a lapot összessé- 
gében szívesen olvassák (74,2 száza-
lék), informatívnak (74,4 százalék) és 
érdekesnek (70,6 százalék) tartják.

Érdekesség, hogy a választ adók 52,5 
százaléka szerint az önkormányzat lap-
jában semmilyen pártpolitikának sem 
volna helye, de 47,5 százalék szerint a 
pártpolitika is közügy. A pártszerve-
zetek híreit ugyanakkor a többség in-
kább nem olvasná, és az ellenzéki vé-
leményekből sem kérnek többet, mint 

amennyi megjelenik: mindössze 3,3 
százalék nyilatkozott úgy, hogy növel-
né az ellenzéki cikkek számát.

A helyi internetes médiát a Csepel.info 
hírblog és annak Facebook-oldala veze-
ti 53,8 százalékkal, de a felmérés sze-
rint hasonló arányú az önkormányzati 
Csepel.hu oldal olvasóinak száma is. 
Őket követi a Csepeli vagyok interne-
tes csoport oldala. 

A csepelieknek elegük van 
a belvárosi forgalomkorlátozásból
A felmérés szerint romlott a csepeli, 
belvárosi parkolás helyzete – 36 szá-
zalék gondolja így 23,6 százalék elle-
nében. Érezhette ezt az önkormányzat 
vezetése: éppen év végén adtak át egy 
felújított és kibővített parkolószakaszt 
a Szent Imre tértől nem messze. Buda-
pest főpolgármestere azonban a 2020-
as költségvetésre hivatkozva 2024-ig 
minden tervezett csepeli fejlesztést, az 
útépítéseket, útfelújításokat, a csepeli 
kerékpárút-építést és a Csepel központ-
jába tervezett P+R parkolóépítést is leál-
lította. Utóbbi a kormány HÉV-felújítá-
sához fővárosi kötelezettségként járna. 

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS

Felmérés: helyi ügyekben a Csepeli 
Hírmondóból tájékozódnak a csepeliek

A közvélemény-kutatást  
a Kantar Hungary Kft.  
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Borbély Lénárd polgármester 
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Tizenkét évvel ezelőtt, 2009. janu-
ár 7-én történt az a kettős gyilkosság, 
amelyben megölték a Csepel-sziget Ál-
talános és Szakképző Iskolában Takács 
József intézményvezetőt és Papp Lász-
ló tanárt. Az áldozatokra emlékezett a 
csepeli temetőben Borbély Lénárd pol-

gármester, Morovik Attila és Pákozdi 
József alpolgármesterek. 

2009. január 7-én este az iskolában egy 
elszámolási vita miatt az intézmény 
gondnoka, Kun Tamás lelőtte Takács 
Józsefet és Papp Lászlót. Az iskola-

vezető ugyanis rájött arra, hogy Deme 
Gábor, az MSZP kerületi politikusa ko-
rábban igazgatóként milliókat sikkasz-
tott az iskolát működtető alapítványtól. 
A gyilkosságot Kun és Deme együtt 
határozta el és tervezte meg.

A Fővárosi Ítélőtábla Kun Tamást tény-
leges életfogytiglani, Deme Gábort 36 
évi fegyházbüntetésre ítélte úgy, hogy 
leghamarabb 2045-ben bocsátható fel-
tételesen szabadlábra. A tragédiáról do-
kumentumfilm készült A csepeli kettős 
gyilkosság címmel, amelyet kollégánk, 
Csarnai Attila és Géczy Dávid rende-
zett. Teljes cikk: csepel.hu

Különleges 
köszöntés
Csepel kertvárosában 2020. december 
31-én ünnepelte századik születésnap-
ját Tolnay Alajosné, Erzsike néni, kö-
zeli ismerőseinek csak Haika. A jókí-
vánságokat a járvány miatt házának 
kapujában fogadta. Köszöntötték egy-
kori kollégái, akikkel a Csepel Áruház-
ban és a Patyolatban dolgoztak együtt, 
illetve az utcabeliek is. Erzsike néni a 
Csepel Áruház megnyitásakor manö-
kenként dolgozott, bundákat mutatott 
be az akkori közönségnek. Ahogy is-
merősei, tisztelői fogalmaznak: kedves 
segítőkészség jellemzi, lendülete min-
dennapi tevékenységeiben, a ház körüli 
munkákban is megmutatkozik. Elsétál 
a piacra, maga intézi a bevásárlásait, 
húsz-harminc esztendőt komolyan leta-
gadhatna. Arról, hogy mi a titka hosszú 
életének, csak annyit mond: „Akarni 
kell élni.” • Molnár BrigittaHúsz éve 

történt
Húsz éve, 2001.  január 2-án hunyt el 
Zámbó Jimmy. Dalai a mai napig nép-
szerűek, a hazai popzene kiemelkedő 
alakja volt. Zámbó Jimmy 1958. janu-
ár 20-án született Budapesten Zámbó 
György vasesztergályos és Zámbóné 
Cifra Anna negyedik gyermekeként. 
Zenei vénája már gyerekkorában meg-

mutatkozott, testvéreivel (György, 
Tihamér, Árpád, Marietta) zenélt 
előbb otthon a család zongorá-
ján, később pedig a Magyar 
Rádió gyermekkórusában 
zenéltek és énekeltek. Az 
általános iskola elvégzése 
után zenei gimnázium-
ban érettségizett, majd a 
zeneakadémia jazz-ének 
szakán tanult. Máig tisz-
tázatlan körülmények kö-
zött hunyt el: szilveszter-

kor és január elsején csepeli otthonában 
ünnepeltek, másnap hajnalban pedig 
Jimmy pisztolyával főbe lőtte magát. 
Sokak szerint véletlen baleset történt. 

Zámbó Jimmy 2014-ben posztumusz 
Csepel Díszpolgára kitüntetésben ré-
szesült, amit a Munkásotthonban adott 
át Borbély Lénárd polgármester az 
énekes családjának (képünkön). 

AKTUÁLISAKTUÁLIS

A csepeli kettős gyilkosság áldozataira emlékeztek

Az elmúlt évben újra tehetséggondo-
zó projekteket nyert el a Móra általá-
nos iskola. A „Hahó, én is itt vagyok!”  
(NTP-KTK-19-A-0006) pályázattal 
egymillió forintból valósították meg 
az új kezdeményezésű, tanórán kívüli, 
harmincórás komplex gazdagító prog-
ramot, amelyet az autisták világát jel-
lemzően meghatározó négy tématerület 
köré szerveztek. Két gyógypedagógus, 
Rottmayer Jenő és Bednárikné Bíró 
Mariann Rába Ildikó fejlesztő kollé-
gával szorosan együttműködve dolgoz-
tak. Tíz autista tanuló vett részt a pro-
jektben, ami különleges helyzeteket, 
kihívásokat jelentett számukra: láthat-
ták és megtapasztalhatták egymás sajá-
tos küzdelmeit, gyakorolhatták a segít-
ségnyújtást és -kérést. A pedagógusok 
szakmai tapasztalatáról Lőrincz Enikő 
tehetségfejlesztési szakértő a követke-
zőket mondta: „Megtanulhattuk, hogy 

bármilyen szintű is az autisták megis-
merőképessége, érzelmi intelligenciája, 
és bármilyen minőségűek a szociális in-
terakcióik, a tehetségük ugyanúgy szé-
les skáláján mozog, és nem egyszerűen 
a képességeik kiemelkedő voltát jelenti.” 

A film itt megtekinthető:

Mazsorettek  
az iskolában
A Móra iskola Csillagfény mazsorett-
csoportja egy közelmúltban elnyert pá-
lyázat kapcsán jött létre. „A tánc a lélek 
rejtett nyelve” (NTP-MŰV-19-0115) 
projekt keretében egymillió forint visz-
sza nem térítendő pályázati keretből 
egy új kezdeményezésű harminckét 
órás, tanórán kívüli, élmény- és alko-
tásközpontú, komplex tehetséggondozó 
program valósult meg az iskolában a 
táncművészet területén. 

A program célja az volt, hogy a 4., 5. és 
6. évfolyamon a mozgás, a tánc terüle-
tén tehetségesnek ígérkező lányok szá-
mára élményalapú tehetségfejlesztést 
biztosítsanak. „A mazsorettcsoportban 
való részvétel kiváló lehetőség arra is, 
hogy a résztvevők a szociális kompe-
tenciái fejlődjenek. Alkalmazkodni kell 
egymáshoz, a szabályokat be kell tarta-

ni, szükséges a tolerancia, a másikra fi-
gyelés, felelősségtudat és a pontosság” 
– mondta el Lőrincz Enikő tehetség-
fejlesztési szakértő, a mazsorettcsoport 
vezetője. 

Újabb tehetséggondozó 
programokat zárt a Móra

Isten éltesse, 
Erzsike néni!

fotó: Tóth Beáta
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Az Égigérő – Ég Ígérő Gyermekgaléria 
képzőművészeti pályázatára rajzokat és 
festményeket készítettek a fiatal alko-
tók. A Nagy Imre Általános Iskola és a 
Csepeli Fasang Árpád Alapfokú Művé-
szeti Iskola Szín-Pad-Kép Tagintézmé-
nyének közös képzőművészeti projekt-
jére érkezett alkotásokból november 
26-én nyílt kiállítás. 

„A titkokat az ujjaimnak mondom el” 
című pályázat anyagát az iskola tanu-
lóin és pedagógusain kívül virtuálisan 
tekinthetik meg a külsős pályázók és az 
érdeklődők. A szervezők ezúton gratu-
lálnak mindenkinek, és verses-képes 
összeállítással kedveskedtek az intéz-
mény Facebook-oldalán. 

A pályázatra beküldött kreatív alko-
tások bármilyen technika alkalmazá-

sával készülhettek. A szakmai zsűri 
értékelése alapján oklevélben része-
sültek a kiállított legszebb munkák al-
kotói. „Ez a pályázat elsősorban a cse-
peli iskoláknak szólt. Ezért is nagyon 

örültünk a beérkezett több mint száz 
pályamunkának. Az okleveleket az ál-
talános iskolában személyesen, a többi 
iskolának postán küldjük el” – mondta 
Körömi Gábor tagintézmény-vezető. 
A kiállítást az iskola tanulói márci-
us végéig nézhetik meg. • A. Zs.

A Szent István út 142. szám alatt talál-
ható saroképület egykor a környék leg-
ismertebb, népszerű közértje volt, ame-
lyet Czipri Jakab tulajdonos neve után 
neveztek el Cziprinek. A tulajdonos az 
ötvenes évek elején nyitotta meg ott a 
vendéglőjét, amely később közért lett, 
és a nyolcvanas évekig működött. Így 
emlékezik néhány csepeli. 

Bányay József: „Az ötvenes 
és a hatvanas években voltam 
gyerek, a Tölgyes utcában lak-
tam, amely a Czipri közértnél 
kezdődött. A közértben dolgo-
zók igazán lelkiismeretes, be-
csületes emberek voltak, eszébe 
nem jutott senkinek, hogy bárkit 
becsapjanak. Mindenki ismert 
mindenkit. Egy érdekes dolog is 
volt, amely megelőzte az akkori 
kort: az árukiszállítás. A vevők-
nek le kellett adni a vásárlandó 
áruk listáját. Volt egy fiatalem-
ber, aki a megrendelt terméke-
ket triciklivel kihordta. Kissrác 
koromban a Czipri már közért 
volt, de a vendéglős bácsi még 
ott lakott egy külön lakrészben. 

Ahogy kezdtek épülni a nagyobb bevá-
sárlóhelyek, a Czipri közért lassan el-
veszítette a jelentőségét, és szép lassan 
bezárt. A bolt megszűnésében közreját-
szott, hogy a Gyopáros utcában meg-
nyílt egy másik közért.”     

Tóth Vali: „Én 1975 és 1978 között dol-
goztam a Czipri közértben a pult mö-

gött és a pénztárban. Nagyon szerettem 
a munkámat, szép emlékeim maradtak 
abból az időszakból. Burján Edit néni 
és Mózer Klári néni voltak a főnökeim. 
A környékbeliek mind oda jártak vásá-
rolni, jól ismertük a visszajáró vevőket. 
Abban az időben az idős Czipri bácsi a 
közért melletti lakásban lakott a felesé-
gével. Még a mai napig Czipri közértnek 
hívjuk az épületet, noha a bolt már ré-
gen megszűnt.” 

Zémann István: „Czipri Jakab jó ven-
déglős hírében állt. Előnye származott 
abból, hogy mindig friss hentesárut 
tudott beszerezni. Később közért lett a 
vendéglőből, magam is gyakran meg-
fordultam ott. Királyerdőben több ha-
sonló, családi vállalkozásban működő 
egykori vendéglőről, kocsmáról tudok, 
amelyeknek jó része már bezárt vagy 
átalakult. Ismert volt a Szélesi kocsma, 
amely a Béke téri stadion mellett állt, 
de a nyolcvanas években megszűnt. A 
Kassai és a Széchenyi utca sarkán előbb 
egy hentesüzlet volt, majd kocsma. A 
Szebeni utcában is működött egy ven-
déglő családi vállalkozásban. A Mária 
királyné utcában, ahol lakom, szintén 
volt egy népszerű közért. Egy maszek 
üzemeltette, aki a környékbeli gazdáktól 
vásárolta a terményeket. A közértek az-
tán állami tulajdonba kerültek.”  
   
Juharos Klára: „Rendszeresen a Czipri 
közértbe jártam a vásárolni, szerettük 
a boltot. Igaz, eleinte még hosszú sor-
ban álltunk a pénztár előtt, de türelme-
sek voltunk, mert a közelben más közért 
nem is létezett. Az eladók kedvesek vol-
tak, mindig meg lehetett velük beszélni, 
mikor érkezik a friss áru. A hely annyira 
népszerű lett, hogy az ottani buszmeg-
állót is Czipriről nevezték el. Én a mai 
napig Cziprinek hívom a buszmegállót.”  
• Összeállította: Csarnai Attila

Képeink illusztrációk

Emlékek az egykori 
Czipri közértről

CIVIL ÉLET TÖRTÉNELEM

A Segítség Köve Alapítvány hagyo-
mányos cipősdoboz-akciójához idén a 
csepeli önkormányzat is csatlakozott, 
mivel a járvány miatt a Szent Erzsé-
bet Jótékonysági Bál elmaradt. A vá-
rosvezetés képviseletében Borbély 
Lénárd polgármester és Ábel Attila 
alpolgármester Schönek Mártával 
közösen adták át az ajándékokat a 
Családok Átmeneti Otthonában. 

A közös összefogás karácsony előtt 
érkezett az Erdősor úti anyaotthonba, 
hogy szebbé tegyék a rászoruló csalá-
dok karácsonyát. Autók, babák, baba-

kocsik, orvosi játékkészletek, labdák 
és számos egyéb játék talált gazdára. 
Mindenki névre szólóan azt kapta, 
amit kért. 

„A szociális intézmények vezetőivel  
egyeztetünk arról, ki mit szeretne. 
Örömmel mondhatom, hogy évről évre 
növekszik az adományozókedv. A cse-
peli önkormányzat nemcsak szép aján-
dékokkal, hanem a gyűjtőpont lehető-
ségével is hozzájárult ahhoz, hogy még 
több nehezebb sorsú gyereknek legyen 
boldog karácsonya” – mondta el la-
punknak Schönek Márta. • A.Zs.

A meglepetés cipősdobozban érkezett

Rajzpályázat Ágai Ágnes verseire
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Dombtetőtől a Duna jegéig
Az 1940-es években a község legna-
gyobb, szánkózásra alkalmas természe-
tes pályája a mai Tamariska-dombon 
volt. A legismertebb korcsolyapályát a 
jelenlegi Görgey téren működtette egy 
vállalkozó. Az ötvenes évektől kezdődő-
en azonban csak elvétve akadtak helyek 
Csepelen, ahol szánkózni, korcsolyázni 
lehetett. Jelentős változás 2011-ben tör-
tént, amikor az önkormányzat a Szent 
Imre téren megnyitotta a műjégpályáját, 
amely gyorsan népszerű lett. A régi idők 
téli szabadidős sportolási lehetőségeiről 
a 94 esztendős Farkas József és más 
idős csepeliek visszaemlékezései alap-
ján készítettünk összeállítást. 

Egyedi szánkók
A Tamariska-dombot korábban Köz-
ségi-dombnak nevezték, tetején egy 
rendőrőrsöt helyeztek el. A mai bun-
ker bejáratától délre természetes mó-
don jött létre az a csúszda, amely a 
hat-hét méter magas dombtetőről ívelt 
lefelé mintegy hatvan-nyolcvan méter 
hosszúságban. A negyvenes években 
keveseknek futotta szánkóra, ezért a 
szegényebb családok maguk készítet-
ték el a járművet, vagy a gyerekek fel-

kéredzkedtek társaik ródlijára. Mások 
egy darab fémlemezen, fatalpon vagy 
fenéken, esetleg két lábukon egyensú-
lyozva csúsztak le. Szintén kedvelt hely 
volt a Vágóhíd utca végében, a Kis-Du-
na mentén található dombok környéke, 
ahol akár tízméteres magasságból is le-
hetett szánkózni. A hatvanas-hetvenes 
években már csak kisebb homokbuc-
kák akadtak Csepelen. Ilyen volt pél-
dául a Repkény utca vidéke, valamint 

a Királyerdei Művelődési Ház mel-
letti dombocskák, ahol telente sokan 
szánkóztak. A Rózsa utca végében, a 
Nagy-Duna gátján is ródliztak. Vissza-
emlékezések szerint évtizedekkel ez-
előtt karácsony után egészen februárig 
általában folyamatosan esett a hó. 

Hol lehetett korcsolyázni? 
A negyvenes években a Tóth Ilona 
Egészségügyi Szolgálat épülete helyén 
egy futballpálya és egy kisebb tenisz-
pálya állt, az utóbbit télen fellocsolták, s 
némi belépődíj ellenében oda jártak kor-
csolyázni, csúszkálni a gyerekek, fiata-
lok. A korcsolyát a cipőkre csatolták fel, 
de erre sem tellett mindenkinek pénze. 
A Katona József utca és a Szatmári utca 
sarkán szintén kialakítottak egy korcso-
lyázásra alkalmas területet, ahol még 
zene is szólt. A Weiss Manfréd Gyár 
területén is működött egy kisebb műjég-
pálya, de ennek pontos helyszíne nem 
ismert. A Béke téri stadion egy részén 
szintén lehetett korcsolyázni telente, 
amikor a nagy futballpálya bejáratánál 
található teniszpályát fellocsolták víz-
zel. Keményebb telek idején a befagyott 
Kis-Duna jegén csúszkáltak, korcso-
lyáztak az emberek. • Cs. A.

Szánkózás és korcsolyázás a régi Csepelen 
– idős kerületiek visszaemlékezései  

Gyakran halljuk a koronavírus-jár-
vány kapcsán, hogy a vírus különösen 
veszélyes lehet a legyengült immun-
rendszerű emberekre. De honnan 
tudhatjuk, hogy legyengült szerveze-
tünk védekezőképessége? 

Az immunrendszer egy rendkívül bo-
nyolult szisztéma: sejtek, szövetek és 
szervek összessége, amelyek ‒ ha jól 
működnek ‒ megvédik a testünket a 
fertőzésektől. Az immunrendszer képes 
arra, hogy megkülönböztesse a test saját 
sejtjeit a kórokozóktól, és ne csak felis-
merje, hanem meg is semmisítse az ár-
talmas betolakodókat. Hogy mennyire 
összetett ez a rendszer, azt jól mutatja, 
hogy az immunrendszer sejtjei képesek 
összedolgozni egymással, de hogy pon-
tosan hogyan, azt még ma is kutatják. 

Mik a gyenge immunrendszer 
jelei a szervezetben? 
Gyakori fertőzések ‒ Mindegy, hogy 
vírus vagy baktérium okozza, ha gyak-
ran kapunk el valamilyen fertőzést, az 
az egyik legbiztosabb jele annak, hogy 
az immunrendszerünk legyengült. A 
fertőzések rendkívül sokfélék lehet-
nek: visszatérő fül-, tüdő-, torokgyul-
ladások, nátha, influenza, herpesz, ez 
már az egyéntől és a körülményektől 
függ. Ha sokszor kell felkeresnünk 
ilyesmivel az orvost, és a gyógyulás a 

szokásosnál tovább tart, az utalhat az 
immunrendszer gyengeségére. 

Nehéz sebgyógyulás ‒ Ugyancsak az 
immunrendszer gyengeségének jele le-
het, ha nehezen gyógyulnak be a sebe-
ink, kisebb sérüléseink. 

Allergiás reakciók ‒ Az allergén anya-
gok állandóan körülöttünk vannak: a 
levegőben, az ételeinkben, a kozmeti-
kumainkban. Hogy a szervezetünk 
mennyire képes ellenállni ezek-
nek, szintén az immunrend-
szertől is függ. 

Krónikus fáradt-
ság ‒ A krónikus, 
visszatérő fáradt-
ság az egyik jel, 
ami az immunrend-
szer alulműködésére 
utalhat. Persze a fáradt-
ságérzetet rengeteg dolog befolyá-
solhatja ‒ munka, sporttevékenység, 
időjárás, a lelkiállapotunk, különböző 
betegségek stb. ‒, de ha látszólag ok 
nélkül vagyunk folyamatosan vagy sű-
rűn visszatérően fáradtak, az utalhat az 
immunrendszer gyengeségére. 

Emésztési problémák ‒ Emésztési 
problémákat sok betegség okozhat, de 
ha visszatérően küzdünk például has-

menéssel, székrekedéssel vagy puffa-
dással, akkor lehet szó arról is, hogy 
az immunrendszerünk nem működik 
megfelelően. 

Bőrgyógyászati gondok ‒ A bőr gya-
kori elváltozásai, gombás fertőzések, 
visszatérő szemölcsök, ekcéma szintén 
utalhatnak arra, hogy az immunrend-
szerünk legyengült. 

Ha segíteni szeretnénk az immunrend-
szerünket, akkor figyeljünk a kiegyen-
súlyozott táplálkozásra, mozogjunk 
rendszeresen lehetőleg a friss levegőn. 
Fontos a megfelelő mennyiségű és mi-
nőségű alvás, a stressz csökkentése, 
a dohányzás és az alkoholfogyasztás 
mellőzése, illetve a mostani időszakban 
különösen fontos higiéniai szabályok 
betartása. Azt is jó tudni, hogy a rend-
szeres, alapos kézmosással vehetjük le 
a legtöbb terhet az immunrendszerünk-
ről. • Forrás: Budai Egészségközpont

Immunrendszer: mire figyeljünk?

A rendszeres séta segíti 
az immunrendszer 

egészséges működését

Ha gyakran kapunk el 
valamilyen fertőzést, 

az a szervezet 
védekezőrendszerének 

gyengeségét jelezheti

Az önkormányzat a járvány miatt nem nyitotta 
meg a kerület közkedvelt műjégpályáját, amelyet 
máskor naponta több százan kerestek fel 
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Néhány hete egy régi fényképet közöl-
tünk közösségi oldalunkon. A fotó az 
egykori Ligeti Károly Általános Isko-
lában készült 1985-ben, a nemzetkö-
zi tejnapon. Kértünk olvasóinkat, ha 
magukra ismernek, vegyék fel velünk 
a kapcsolatot. Felhívásunkra Rákosi Il-
dikó és Szalai Anita jelentkezett, akik 
1978 és 1986 között jártak az iskolába, 
osztálytársak és barátok voltak. Bár 
Anitát az élet messze sodorta, húsz éve 
a tengerentúlon él és Ildikó is elköltö-
zött már Csepelről, családjuk, kedves 
gyermekkori emlékeik révén erős köte-
lék fűzi őket a kerülethez. A fotó törté-
netére már nem emlékeztek pontosan, 
de mindketten örömmel idézték fel is-
kolás éveiket.

Rákosi Ildikó: 
„Boldogsággal 
tölt el, amikor 
visszagondolok 
a gyerekkorom-
ra, nagyon sze-
rettem a Lige-
tibe járni, szép 
korszaka volt 
az életemnek. 
Akkoriban atle-
tizáltam, az összes sportversenyen in-
dultam, számomra az iskola és a sport 
szorosan összefonódott. Sokféle verseny 
volt, ezek főként a csepeli sportpályán 
zajlottak, ilyen volt a Bajáki-kupa is, 
amit nagyon szerettem. Jó erre az idő-
szakra visszaemlékezni. Bár húsz éve 
elköltöztem Csepelről, jelenleg Angyal-
földön élek a férjemmel és a lányommal, 
apukám még most is abban a lakásban 
lakik, ahová születtem. Gyakran meg-
látogatom, visszajárok a lakótelepre. 
Mikor a környéken járok, bemegyünk 
a kisboltba, látom a focipályát, megro-
hannak az emlékek. Otthonról rálátni az 
iskolára. Annak idején, amikor megkér-
dezték anyukámat, honnan tudja, hogy 
a lánya iskolában van, azt mondta, hogy 
csak kinéz az ablakon és látja, hogy ott 
ülök az osztályteremben – meséli nevet-
ve. – Az általános iskola befejezése után 
Anitával és egy másik osztálytársnőnk-
kel a Szent István Közgazdasági Szak-
középiskolában tanultunk tovább. Tíz 

éve egy angyalföldi óvodában dolgozom 
titkárként, nagyon szeretem, amit csiná-
lok, megtaláltam a helyemet. A régi fo-
tóra a közösségi oldalon, a Ligeti iskola 
csoportjában találtam rá, ide osztályfo-
tókat, lakótelepi életképeket tesznek fel. 
Alighogy észrevettem a képet, már Ani-
ta is jelezte is, hogy ott vagyunk rajta.” 

Szalai Anita: 
„Nagyon jó visz-
szagondolni az 
iskolás éveimre, 
remek gyerek-
korom volt, na-
gyon szerettem 
iskolába járni. 
Mindig nagyon 
elfoglalt voltam, 
sosem unatkoz-
tam. Rengeteg kulturális programon 
vettem részt, táncoltam a Csepel Nép-
táncegyüttesben, sokat utaztunk a csa-
ládommal Európában. Annak idején a 
gyerekek szabadidejét jól felépítették, 
rengeteg nyári program volt, például a 
csepeli vízitelepen, de nagyon szép em-
lékeim vannak a vándortáborokról is. 
Praktikus, jól kitalált volt a lakótelepi 

élet, hisz minden adott volt egy helyen, 
nem kellett messzire utazni, szinte teljes 
egészében a lakótelepen nőttünk fel.” 
A tanulás, a munka kapcsán Anita el-
mondta, a középiskola befejezése után 
dolgozni kezdett, 1992-ben pedig hat 
hónapra az Egyesült Államokba ment, 
hogy megtanulja a nyelvet, majd itthon 
belekezdett a főiskolába. Innentől jó 
ideig ingázással telt az élete Amerika és 
Magyarország között, hisz időközben 
férjhez ment, háromhavonta pedig ha-
zarepült, hogy befejezhesse a főiskolát.

„Már húsz éve az Egyesült Államokban 
élek, bróker vagyok. A férjem Chiléből 
származik, igazi multikulturális család 
vagyunk. A fiam tízéves, az angol mel-
lett beszél spanyolul, keveset magyarul 
is. Évente egyszer hazalátogatunk a 
szüleimhez, akik még mindig Csepelen 
laknak. Szeretném, ha a fiam is megis-
merné a magyar kultúrát, a gyökereit, 
tudná, honnan származik. A férjem ré-
vén volt szerencsém megismerni a chilei 
ételeket. De sokszor eszembe jut a Ligeti 
iskola menzájáról a csokis piskóta, ami-
ért mindig kétszer álltam sorba.” 
• Potondi Eszter

CIVIL ÉLET SPORT

Három olimpián vett részt a Csepelen 
élő Papp Margit ötpróbázó, aki 1980-
ban, a moszkvai olimpián ötödik lett. 
Legjobb eredményét azonban 1978-
ban érte el, amikor megnyerte az Eu-
rópa-bajnokságot. A sokszoros váloga-
tott atléta végig a Csepel SC színeiben 
versenyzett. Szüleivel és három test-
vérével a Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei Porcsalmáról költözött a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei Ormosbányára 
1957-ben, ahol kislányként sportolni 
kezdett. Csepelre 1966 őszén került, 
amikor további fejlődése szempontjá-
ból a Csepel SC kínálta a legjobb aján-
latot: a Kossuth Lajos utcai munkás-
szállón biztosítottak számára lakhatást 
és havi átlagfizetést. 

Munkásszálló, edzőtábor
Atlétikában a női ötpróba öt verseny-
számot jelentett: 100 méter gátfutást, 
súlylökést, magasugrást, távolugrást és 
200 méter síkfutást. Később 200 helyett 
800 méter síkfutás szerepelt a program-
ban. A női ötpróbát 1980 után felváltot-
ta a hétpróba. „Vékony gyerek voltam, 
anyám folyton mondogatta, hogy mo-
zognom kell. Tizenkét éves koromban 

kezdtem sportolni Ormosbányán. Szent-
györgyi János volt az edzőnk, aki egy 
kis létszámú csoportot irányított. Lelke-
sen, odaadóan segítette a fejlődésünket. 
Az atlétikán belül mindenféle sportot 
kipróbáltunk. Pár évre rá értem el első 
sikereimet, amikor megnyertem a mezei 
futóversenyt a megyében. 1966-ban az 
ifjúsági Európa-bajnokságon harma-
dik helyen végeztem ötpróbában. Még 
abban az évben leigazolt a Csepel SC” 
– emlékezik Papp Margit. Miközben 
a csepeli munkásszállón lakott, juta-
lomszámba ment, hogy gyakran a tatai 
vagy a mátraházai edzőtáborokban telt 
az élete. „Egy négygyerekes családban, 
amelyben felnőttem, értékelni tudtam, 
hogy az edzőtáborokban finom ételeket 
szolgáltak fel. A sportolói teljesítmé-
nyünk elismeréseként fogtuk fel ezt a vi-
szonylagos jólétet, és boldogok voltunk. 
Három hetet voltunk táborban, egy he-
tet otthon.” 

Akarat és hit
Úgy volt, hogy részt vesz a mexikói 
olimpián 1968-ban, de előtte meg-
sérült. Münchenben, 1972-ben már 
rajthoz állt az olimpián, de nem ért el 
számottevő eredményt. Négy évvel ké-
sőbb Montreálban nyolcadik lett, 1980-
ban Moszkvában pedig ötödik. Külön 
számként versenyzett távolugrásban 
is, de nemzetközi szinten nem került 
a legjobbak közé. Legnagyobb sikerét 
Prágában érte el az Európa-bajnok-
ságon 1978-ban, amikor aranyérmes 
lett. A moszkvai olimpia után leveze-
tésként még sportolt néhány évig, majd 
felhagyott a versenyzéssel. Testnevelői 
szakképesítést szerzett, és a Nagy Imre 
ÁMK iskolájának testnevelő tanára-
ként dolgozott nyugdíjazásáig, 2005-ig.    
„Nem úgy vágtam neki a sportolásnak, 
hogy élversenyző leszek, hanem mentem 
az árral. Alkatilag jó voltam atlétának, 
de kellett az akarat és a hit. A sok munka 
előbb-utóbb meghozza az eredményét, s 

ez az élet más területén is így van. Na-
ponta hat-nyolc órát edzettem. Lelkileg, 
szellemileg megerősödtem a sport ál-
tal, tudatosabban kezdtem élni. Hiszek 
a saját erőmben, a gondviselésben, és 
abban, hogy amire fókuszálok, ott ered-
ményes lehetek. Az élsport ugyanakkor 
rengeteg stresszel, kudarccal, félelem-
mel jár, ami nem jó. Egyfajta függőséget 
okozhat a versenyzőnek, hogy állandó-
an hajszolja a sikert, mert mindenáron 
le akarja győzni a vetélytársait. Ami-
kor Prágában aranyérmes lettem, úgy 
álltam neki a versenyzésnek, hogy már 
nem érdekelt a győzelem, mert nem ez 
a legfontosabb dolog. Felszabadultan, 
félelem nélkül versenyeztem, rábíztam 
magam a sorsomra, s végül ez hozta 
meg az eredményt” – meséli. 

Gyerekek között
Az egykori ötpróbázó majdnem minden 
nap egy órát kerékpározik vagy gyalo-
gol, nyáron kertészkedik. Jótékonysági 
célra másoktól összegyűjti a felesleges, 
de jó állapotú ruhákat. Gyakran van-
nak nála gyerekek. „Szívesen foglalko-
zom barátaim két kicsi gyerekével. De 
testvéreim gyerekei, unokái – összesen 
tizenegyen vannak – szintén sűrűn meg-
látogatnak. Szeretnek engem, ahogyan 
én is őket – örömet jelent, hogy együtt 
töltjük el az időnket.” • Cs. A. 

Papp Margit ötpróbázó 
útja az aranyéremig

Egy fénykép utóélete

fotó: Tóth B
eáta

A fotón a hátsó sorban 
balról az első Rákosi Ildikó,  

a második Szalai Anita Papp Margit

fotó: Tóth B
eáta
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68 éves korában tragikus hirtelenség-
gel elhunyt Ludasi Róbert (1952–2021) 
mesteredző. Ludasi Róbert, a Csepeli 
Kajak-Kenu Egyesület elnöke és edzője 
olyan kenu szakágat hozott létre Csepe-
len a 2000-es években, amely nemcsak 
magyar, hanem világviszonylatban is 
a legjobb volt – állítják pályatársai és 
egykori tanítványai. Ludasi Róbert irá-
nyítása alatt lett olimpiai bajnok Kolo-
nics György, Horváth Csaba, Vereckei 
Ákos, mások sokszoros világbajnoki 
címmel büszkélkedhetnek, mint példá-
ul Csabai Edvin, Hüttner Csaba vagy 
Kozmann György. A csepeli egyesü-
letben lett olimpiai bajnok Kőbán Rita 
kajakozó is. Magyarország a 2000-ben 
Sydneyben megrendezett olimpián érte 
el a legnagyobb sikerét kajak-kenu-
ban: négy aranyérmet, két ezüstöt és 
egy bronzérmet szerzett, ezzel a világ 
legjobbjai lettek ebben a sportágban. A 
siker legfőbb kovácsa Ludasi Róbert 
mesteredző volt.    

Angyal Zoltán, a magyar kajak-kenu 
válogatott korábbi szövetségi kapitánya 
ezt mondta lapunknak: „Befelé forduló, 
keveset beszélő ember volt, de ha mon-
dott valamit, annak súlya volt. A legjobb 

szakemberek között kell említenem. Jól 
bánt a gyerekekkel, eredményesen tud-
ta motiválni őket a sikerek elérésében. 
Minden tanítványára külön-külön oda-
figyelt, remekül összedolgozott a kollé-
gákkal. Hatalmas munkabírás és szor-
galom jellemezte. Reggel nyolckor már 
a csepeli vízitelepen volt, miközben az 
edzések kilenckor kezdődtek, és ő volt, 
aki utolsóként távozott. Nem csoda, 
hogy a Csepeli Kajak-Kenu Egyesü-
let kimagaslóan a legjobb klub lett. A 
2000-es évek táján még külföldi élver-
senyzők is jelentkeztek az egyesületbe, 
mert tudták, hogy Csepelen világszínvo-
nalú felkészítés folyik.” 

Hüttner Csaba, a magyar kajak-kenu 
válogatott jelenlegi szövetségi kapi-
tánya, négyszeres világbajnok, Euró-
pa-bajnok kenus így emlékezett meg 
egykori mesteréről lapunknak: „A 
Csepelhez 1991 végén igazoltam, mert 
példaképemmel, Kolonics Györggyel 
együtt akartam készülni a hazai és a 
nemzetközi bajnokságokra. Minden 
edzés verseny volt, mert egyre jobbak 
akartunk lenni. Robinak varázsa volt 
edzőként és emberként, amely átragadt 
ránk. Maximalistaként mindenkiből a 

legtöbbet akarta kihozni. Ez az edzőtí-
pus, bevallom, hiányzik a jelenlegi ha-
zai kajak-kenus sportéletből. Soha nem 
késett, nem maradt le egyetlen tréning-
ről sem. Az élete a csepeli vízitelep volt. 
Buzdított, motivált, és sikerült elérnie, 
hogy a versenyeken csúcsformában le-
gyünk. Az utóbbi évtizedek magyar ka-
jak-kenu sikerei 80 százalékban neki 
köszönhetők. A sprintszámoktól a ma-
ratoni távokig nemzetközi klasszisokat 
nevelt. Külföldi versenyzők is edzettek 
nála, mert a világon a csepeli kenus 
szakosztály volt a legjobb. Néha any-
nyian szerettek volna tréningezni nála, 
hogy sorban álltak a lehetőségért, és 
párszor vissza kellett utasítania a kül-
földiek jelentkezését.” • Cs. A.

Életének 89. évében elhunyt Hamar 
Zsigmond ötszörös magyar bajnok mo-
torversenyző, aki később motorszere-
lőként lett híres. Egész életét Csepelen, 
a Béke téri stadionhoz közeli családi 
házában töltötte, ahol szerelőműhe-
lye az elmúlt évtizedek motorsportjá-
nak múzeumára emlékeztet. 1946-tól 
huszonkét éven át versenyzett, majd 
motorszerelőként bizonyította kiváló 
képességeit. A világbajnoki futamokat 
nyerő Drapál János motorversenyző 
szerelőjeként dolgozott a sportoló tragi-
kus haláláig, 1985-ig. 

Lapunknak a szintén csepeli Polyák 
László idézte fel Hamar Zsigmond em-
lékét, akihez ötvenéves barátság fűzte. 
„Hamar Zsigmond a hatvanas évek-
ben már nagy sztár volt, Európa-szer-

te ismerték. Miután befejezte sportolói 
karrierjét, igazából szerelőként alkotott 
nagyot. Ő volt a magyar motoroscsapat 
legfőbb szerelője. Bejárta az összes ver-
senypályát, ahol világbajnoki futamokat 
rendeztek. Drapál János szerelőjeként 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy egy 
magyar versenyző először nyerjen vi-
lágbajnoki futamot. Úgy értett a moto-
rok lelkéhez, mint senki más. Régen nem 
számítógéppel, hanem fejből, saját jegy-
zetek alapján szerelték a motort. Zsiga 
képes volt becsukott szemmel szétszedni 
és összerakni egy motort. Drapál tra-
gikus motorbalesete nagyon megrázta. 
Élete végéig aktív maradt, segítette a fi-
atal versenyzőket a felkészülésben. Cse-
peli műhelye olyan, mint egy múzeum: 
tele régi képekkel versenyekről, a mo-
torgyártás történetéről. Idős korában is 

szívesen mesélt a hőskorról és a magyar 
motorgyártás történetéről. A hazai mo-
torsport nagy alakja távozott.” • Cs. A. 

A világ egyik legjobb kenus 
mesteredzője távozott

Elhunyt Hamar Zsigmond 
motorversenyző és szerelő

Búcsúzunk 
Kegye Tibortól
Lapzártánk után kaptuk a szomorú hírt: 
elhunyt Kegye Tibor (1951–2021) úszó 
és triatlon mesteredző. Az elmúlt több 
mint négy évtizedben Csepelen végez-
te elhivatott munkáját. Kezei alatt fej-
lődtek az úszás és triatlon sportág leg-
erősebb és legelhivatottabb sportolói, 
valamint nemzedékeket tanított meg 
úszni a Posztógyár utcai tanmedencé-
ben. Az évtizedek alatt nemcsak Euró-
pa-bajnokokat és IronMan-győzteseket 
faragott odaadó munkájával, hanem a 

sport szeretetét és annak fontosságát 
is közvetítette. Úszóoktatóként több 
mint negyvenezer gyerekkel ismertet-
te meg az úszás alapjait. A kerületben 
húsz évig foglalkozott úszóedzőként 
az öttusa-utánpótlás nevelésével is, a 
triatlonversenyzőkkel együtt több mint 
háromszáz sportolót indított el a karri-
erjén. 1992-ben alapította meg a Csepel 
Dolphins SC-t, ahol triatlonversenyző-
ket nevelt kiváló eredménnyel. Kegye 
Tibort 2014-ben az év utánpótlás-ne-
velő edzőjévé választották. Megkapta 
a Mester-M Díjat, 2018-ban pedig a 
Magyar Triatlon Szövetség Életműdí-
jában és Csepel Szolgálatáért díjban 
részesült.

Ott lehet a kick-box a következő Eu-
rópa Játékokon, amelyet 2023-ban 
rendeznek a lengyelországi Krakkó-
ban. Az Európai Olimpiai Bizottság a 
legutóbbi ülésén döntött arról, hogy a 
kick-box bemutató sportágként részt 
vehet a kontinens „miniolimpiáján” – 
adta hírül a Magyar Kick-box Szak-
szövetség. A lehetséges programba 
kerülésről még 2019-ben egyeztetett 
az EOB akkori elnökével a WAKO 
kick-box világszervezet három kép-
viselője, köztük Király István, az Eu-
rópai Kick-box Szövetség magyar el-
nöke, aki a találkozó után elmondta: 
reális cél, hogy a kick-box ott legyen 
a 2023-as Európa Játékokon.

„Ez a mostani hír is azt mutatja, hogy 
nem a levegőbe beszélünk, amikor a 
kick-box olimpiai részvételében bízunk. 
Az Európa Játékokon való szereplés is 
bizonyítja, hogy most már a Nemzetkö-

zi Olimpiai Bizottság is komolyan veszi 
a sportágunkat. Amikor 2018-ban a 
NOB elismerte a WAKO világszövet-
séget, ezzel gyakorlatilag a kick-boxot 
is, akkor azt mondtam, hogy beenged-

tek az ötkarikás játékok előszobájába. 
Most pedig már odaültettek az asztal-
hoz is” – hangsúlyozta Galambos Pé-
ter, a Magyar Kick-box Szakszövetség 
elnöke. • Forrás: monokli.com

Az Európa Játékok programjára került a kick-box
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Öt éve lakik Csepel Királyerdő vá-
rosrészében, a Kis-Dunához közel 
eső partszakaszon Széphalmi Julis-
ka, a Madách Színház táncművésze, 
aki beleszeretett a környékbe, s ma 
már csepelinek vallja magát, noha 
nem itt nőtt fel, hanem a Belváros-
ból költözött ide. Február óta hódol új 
szenvedélyének, a futásnak. Mivel a 
Madách Színház a járvány ideje alatt 
zárva tart, gyakrabban van együtt 
családjával, barátaival. Kisfia, Lacika 
februárban lesz ötéves, most vele is 
több időt tölthet. 

Különleges hangulat
„Annak idején, amikor házat akartunk 
vásárolni, a férjemmel sokszor megfor-
dultunk Csepelen, és egyből megraga-

dott a Duna-parti környék. Megtetszett 
Királyerdő, a Duna-part, a Tamaris-
ka-domb, mert egészen különleges han-
gulatuk van. A belváros VII. kerüle-
tében laktam. Aki nem ismeri Csepelt, 
egy negatív kép él benne a városrészről. 
Én most mindenkinek elmagyarázom, 
mennyire nyugodt ez a vidék, milyen 
szép Királyerdő, és miféle sajátos közös-
ség létezik itt. Pesti vagyok, mert Csepel 
Budapest része, de mégsem, mert ez egy 
külön városrész, ahol nagyon szeretek 
lakni. A kisfiam is ide jár óvodába. Úgy 
szoktam fogalmazni, hogy már csepeli 
vagyok” – meséli. 

Széphalmi Juliska egyik kedvenc idő-
töltése a futás. Szeret versenyezni, mert 
sikerélménnyel tölti el. Egy tavaly szep-
temberben megrendezett tíz kilométe-
res versenyen amatőrként majdnem do-
bogós helyezést ért el. Maga elé tűzött 
célja az volt, hogy saját örömére elnyer-
je a „legboldogabb női futó” címet.  

Mindennapi futás 
a Kis-Duna-parton
„Kiskoromtól balett-táncosnak készül-
tem. Az is egyfajta sport, de a futás 
egészen más. Amióta a színház bezárt 
és nem dolgozom, több időm jut a ki-
adós kocogásra. Minden nap futok a 
Kolonics György sétányon egészen fel 
a Daru-dombig, majd vissza. Élvezem 
a mozgás minden pillanatát, és köz-
ben csodálom a környezetet, amelynek 
mindig különféle arcait látom. Szeret-
nék még többet futni, versenyeken részt 

venni, mert nagyon motiváltnak érzem 
magam és versenyzőtípus vagyok. Ha 
meglátok egy futókat ábrázoló ké-
pet, már az is boldoggá tesz. Sétálni 
is szoktunk a Duna-parton, eljártunk 
a különleges kalózhajós játszótérre 
is, amíg lehetett. Most, a járvány idő-
szaka alatt a Madách Színház szer-
vezésében online balettórák vannak, 
emellett a tévében is akad némi elfog-
laltságom. Korábban rengeteg munkám 
volt, és kevés időm jutott a családra,  
barátokra. Kihasználom ezt az idősza-
kot, hogy gyakrabban legyek velük. 
Szeretek olvasni is, így osztom be a sza-
badidőmet.” • Cs. A.

Hosszú hétvégék idén
2021 hosszú hétvégével indult, csak egy 
munkanap-áthelyezés lesz, de a kará-
csony nagyon rosszul jön ki. 

Idén öt pihenőnap hétvégén lesz, emel-
lett összesen hat hosszú hétvégével és 
egy négynapos hétvégi pihenővel lehet 
tervezni. 2021-ben a korábbi éveknél 
kevesebb áthelyezett munkanappal kell 

számolniuk a munkaadóknak és a dolgo-
zóknak, ez a karácsony előtti időszakot 
érinti majd. Az év egyetlen négynapos 
hétvégéje a húsvéti ünnepekhez kötődik. 

Ünnepnapok, illetve pihenőnapok, 
a hozzájuk tartozó áthelyezett munka-
napokkal 2021-ben: március 15., hétfő, 
nemzeti ünnep: pihenőnap (háromnapos 
hétvége); április 2., nagypéntek: pihenő-
nap; április 5., húsvéthétfő: pihenőnap 

(négynapos hétvége);  május 1., szom-
bat, munka ünnepe (hétvége); május 24., 
hétfő, pünkösd: pihenőnap (háromnapos 
hétvége); augusztus 20., péntek, nemzeti 
ünnep: pihenőnap (háromnapos hétvé-
ge); október 23., szombat, nemzeti ünnep 
(hétvége); november 1., hétfő: pihenőnap 
(háromnapos hétvége); december 11., 
szombat: áthelyezett munkanap; decem-
ber 24., péntek: pihenőnap (a karácsony 
hétvégére esik).

Belvárosból a Királyerdőbe

Széphalmi Juliska
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GÉPKEZELŐ
A Prima Maroni Kft. gesztenyepüré gyártással foglalkozó, 30 éves 

múltú családi vállalat, munkatársat keres 1 műszakos munkavégzés-
re, azonnali munkakezdéssel Csepelen (1211 Déli-bekötő út 8.)

FŐBB FELADATOK: Gyártósoron végzett munka, gépek kezelése 
utasításnak megfelelően • Anyagmozgatás (5-10 kg) 

• Gépek és egyéb munkaeszközök tisztán tartása

ELŐNY: élelmiszeriparban /hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

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

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

• Versenyképes jövedelem (nettó 180-220 ezer Ft)

Jelentkezés: info@maroni.hu 

Kedves vendégeink!
A Csepel Pláza első emeletén található családias 

kis étkezdénk mindenkit vár szeretettel a hét 
minden napján 1090 forintos napi menüvel, 

valamint frissen sültekkel, pörköltekkel, 
levesekkel, főzelékekkel, 

házi desszertekkel és palacsintákkal.

Kínálatunkban gluténmentes és laktózmentes 
ételek is megtalálhatóak.

Gyors, figyelmes kiszolgálás és minőségi 
házias ételek várják Önöket.

Nyitvatartás: hétfőtől vasárnapig 10 és 18 óra között

Napi kínálatunk facebook oldalunkon található: 
gordongastrobar

Előre is köszönjük bizalmukat!

INGATLAN________________________________________  
TULAJDONOSTÓL eladó legfelső emeleti, légkondicionált, 
erkélyes, másfél szobás panellakás, az Ady Endre úton. Ára: 
22,5 millió. T.: 06-30-738-8198. Ingatlanosok kíméljenek.________________________________________ 
TULAJDONOSTÓL eladó Budapesttől 60 km-re, egyórás 
vonat és autóútra 90 m2-es, összkomfortos, felújított, 3 
szobás családi ház. Ár: 20 millió Ft. T.: 06-30-397-5299 ________________________________________ 
KISKUNLACHÁZÁN 500 négyszögöles telken eladó 65 
nm-es, 2 szobás, tornácos ház. Esetleg cserelakást beszá-
mítok. T.: 06-20-515-8333________________________________________ 
DABASON azonnal beköltözhető 90 nm-es + tetőtér 
beépítési lehetőséggel családiház 300 négyszögö-
les telken eladó. Ár: 33 millió Ft. T.: 06-30-698-4383, 
06-20-950-9821

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
EGYÉNI vállalkozók könyvelését, esetleges bérszámfej-
tését vállalom reális áron. Tapasztalt, csepeli könyvelő: 
06-30- 481-0590________________________________________ 
TAKARÍTÁST, vasalást, gyermekfelügyeletet vállalok. 
Hívjon bizalommal! Tel.: 06-30-416-2131

SZIGET Zár Szerviz! Minden típusú zár javítása, cseréje, 
olcsón, szakszerűen, garanciával! Tel: 06-70-701-7843 
Javítás vagy csere estén a kiszállás ingyenes! 
www.szigetzarszerviz.hu________________________________________ 
FAVÁGÁST, gallyazást vállalok alpin technikával, akár 
szállítással is. Budapesten és környékén, valamint Fej-
ér-megyében is. Tel: 06-70-296-3231

ADÁS-VÉTEL________________________________________  
CSEPELEN és környékén! Korrekt áron autót vennék kész-
pénzért. T.: 06-30-951-5322

________________________________________ 

Tisztelt olvasóink, hirdetőink! 
A járványhelyzet miatt kizárólag online veszünk fel hir-
detéseket. Kérjük, a csepelihirmondo1@gmail.com 
címre küldjék megjelentetni kívánt anyagaikat. 
Megértésüket köszönjük.

APRÓHIRDETÉSEK   

Tisztelt látogatók!

A koronavírus-járvány második hulláma miatt a 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendelet 
alapján a Csepeli Városkép Kft. intézményei – Csepel Galéria, Királyerdei Művelődési Ház, 

Radnóti Miklós Művelődéi Ház, Szabó Magda Közösségi Tér, Nyugdíjas Közösségi Ház, 
Rákóczi Kert – Családok Parkja (a kinti rész nyitva) – bezártak.  
A járvány lassítása miatt a korábban meghirdetett programok, 

események elmaradnak, a gyűjtemények nem látogathatók. 

Türelmüket, megértésüket köszönjük. 
Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra!

LÁTOGATÁSI TILALOM

Radnóti Miklós Művelődési Ház
Az intézmény a zárva tartás alatt hétköznapokon 
8-16 óra között érhető el a 278-2757 telefonszámon 
vagy a radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu email címen. 
Aktuális információk: facebook.com/radnotimuvhaz; 
csepelivaroskep.hu/radnoti/ 

Királyerdei Művelődési Ház
A ház hétköznaponként 8-16 óra között hívható 
a 278-27-47-es telefonszámon.

Szabó Magda Közösségi Tér
A bezárás ideje alatt munkanapokon 8 és 16 óra között a 355-4032 
telefonszámon, és az szm.iroda@csepelivaroskep.hu email címen 
érhetik el az intézményt. Kövessék Facebook oldalukat: 
facebook.com/szabomagdakozossegiter
 

Rákóczi Kert – Családok Parkja
A park teljes területén (6 éves kor felett) kötelező a maszkviselés. 
Ez alól kivétel az egyéni szabadidős sporttevékenység – 
a sportolás ideje alatt. Nyitvatartás: játszótér 9 és 18 óra között; 
sportolóknak 6 és 19 óra között. 

Csepeli Nyugdíjas Közösségi Ház
8 és 16 óra között hívható a két telefonszám: 278-0128; 
06-30-995-5980. Tárcsázzák, ha megoldandó gondjuk adódik, 
lelki támaszra, beszélgetésre vágynak.

Csepeli
Nyugdíjas

Közösségi Ház
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MOSSUNK KEZET 
GYAKRAN ÉS ALAPOSAN 

SZAPPANNAL VAGY 
FERTŐTLENÍTŐSZERREL!

FERTŐTLENÍTSÜK 
RENDSZERESEN 

OTTHONUNKAT ÉS 
HASZNÁLATI 
TÁRGYAINKAT!

TÜNETEK ESETÉN 
MARADJUNK OTTHON ÉS 
FORDULJUNK TELEFONON 

HÁZIORVOSUNKHOZ!

KÖZTERÜLETEKEN IS 
KÖTELEZŐ A MASZK VISELÉSE, 

HOGY SZÁNKAT ÉS 
ORRUNKAT IS ELTAKARJA!

VIGYÁZZUNK MAGUNKRA, FIGYELJÜNK EGYMÁSRA!

KÖHÖGÉSKOR, TÜSSZENTÉSKOR 
HASZNÁLJUNK PAPÍRZSEBKENDŐT, 

MAJD DOBJUK A SZEMÉTBE!

KERÜLJÜK AZ ÉRINTKEZÉST 
MEGFÁZÁS- VAGY 
INFLUENZAGYANÚS 

BETEGEKKEL!

1,5 M

KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓ

TEGYÜNK KÖZÖSEN AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT!

KERÜLJÜK A ZSÚFOLT 
HELYEKET ÉS A TÖMEGET!
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