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Lénárd, Csepel polgármestere Ka-
rácsony Gergely utalására. „Vannak 
persze olyan szirénhangok, amelyek a 
híd elhelyezkedését vitatják, mondván, 
hogy az albertfalvai hidat kellene elő-
ször megépíteni. Ez olyan, mintha a 
Lánchíd után nem a Margit hidat, ha-
nem rögtön az eggyel távolabbi Árpád 
hidat építették volna meg elődeink. Ha 
rájuk hallgatunk, azzal szinte bizto-
san 2030 utánra tolódik a híd jelenleg 
2024-re tervezett átadása. Ezt akar-
juk?” – tette fel a kérdést Csepel pol-
gármestere. Borbély Lénárd kiemelte: 
a főpolgármester ezzel odadobna közel 
nyolcvanezer csepelit, és feláldozná a 
lehetőséget, hogy 30-40 perccel keve-
sebbet töltsenek az utazással.
 
A polgármester szerint Demszky Gábor 
és Tarlós István idején, ha nem is azo-
nos sebességgel, de fejlődött a város. Ha 
a mindenkori kormány fejleszteni akart, 
akkor nem utasították el a lehetőséget. 
Így épült a Rákóczi híd és a Megyeri híd 
is. „Karácsony Gergely most megtörni 
látszik ezt a hagyományt” – emelte ki. 
„A főpolgármester szintet lépett a „mi-
nél rosszabb, annál jobb” játékban” – 

írta, és úgy fogalmazott: „az azonban, 
hogy a főpolgármester játszmáinak a 

csepeliek igyák meg a levét, ennél sok-
kalta több. Elfogadhatatlan.” • TK

Politikai szintre ért a vita az évtizedek 
óta tervezett Galvani híd megépítésé-
ről. Most, hogy kézzelfoghatóvá vált 
a fejlesztés, a minél rosszabb, annál 
jobb elv alapján akadályozzák a beru-
házást. Legutóbb Karácsony Gergely 
utalt arra a Facebook-oldalán, hogy 
amíg nem vezeti be a kormány Buda-
pesten a dugódíjat, addig nincs értel-
me megépíteni az új csepeli Duna-hi-
dat. Erre már Borbély Lénárd, Csepel 
polgármestere is reagált. 

Az új Duna-híd először akkor ke-
rült a hírekbe, amikor a csepeli 
önkormányzat szocialista vezetése 
2005-ben véletlenül eladta a „híd 
lábát”. Az akkori tervek szerint a 
vásárló Fadesa csoport park helyett 
gigantikus lakótelepet épített volna 
Észak-Csepelre. Demszky Gábor fő-
polgármester mindent megtett, hogy 
mentse a menthetőt. Súlyos kompro-
misszumok árán tudta visszaszerez-
ni a hídhoz szükséges földterületet. 
Mindezt azért, hogy a távoli jövőben 
megépülhessen az oda tervezett Gal-
vani híd. 

Amíg a hídról csak a közlekedésmér-
nökök vitáztak, elsöprő többsége volt 
az építésének. Ám amint döntés szüle-
tett róla, a politika területéről is megje-
lentek a „szakértők”. A leggyakoribb – 
és legabszurdabb – érvként jelenleg azt 
hozzák fel Csepel új hídja ellen, hogy 
nincs hozzá kész az út, és így „a híd a 
semmibe vezet”. Mintha a hidakra nem 
a megépülésükkor kellene utaknak ve-
zetniük, hanem évtizedekkel korábban. 

Ebben a szakmai érveket nélkülöző 
politikai vitában Karácsony Gergely is 
megszólalt, és arra utalt, hogy dugódíj 
nélkül nincs is értelme a csepeli híd-
nak. A főpolgármester ezt a kijelentést 
úgy tette, hogy a fővárosi fejlesztések 
többségét – Csepeltől az összeset ‒ már 
elvonta a kormánypárti vezetésű ke-
rületektől. Az ötéves megvonást azzal 
indokolta, hogy kevesli a 2020-as költ-
ségvetés kormánytámogatását. Emiatt 
állította le a Csepelt is érintő új kerék-
párút-fejlesztést, nem építi meg a cse-
peli HÉV mellé a P+R parkolókat, és 
nem újít fel Csepelen 2024-ig egyetlen 
fővárosi utat sem. 

Hetvenéves adósság  
a csepeli híd
A főváros Nagy-Budapest meg-
alakulása óta, több mint hetven 
éve adós a csepeliek számára a 
közvetlen budai összeköttetés 
megteremtésével. A kormányzat 
szakembereinek munkája ezt elér-
hető közelségbe hozta, év végére 

már talán az engedélyei is meglesz-
nek az új hídnak – válaszolta Borbély 
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Lesz-e új hídja Csepelnek?

Lomtalanítás 
februárban
Az FKF Zrt. tájékoztatása szerint 
Csepelen 2021. február 15-e és 26-a 
között lesz lomtalanítás. (A lomok ki-
készítésének első napja február 14-e.) 
A lakosokat értesítik, hogy az adott 
körzetben pontosan mely napokon 
kell kikészíteni a lomot, amit másnap 
szállítanak el.  

Fontos tudni, hogy az FKF a háztar-
tásokban keletkező, nem veszélyes, 
nagy darabos lomot szállítja el (bútor, 
láda, doboz stb.). Tájékoztatásuk alap-
ján a lomtalanítás során nem viszik el 
a mindennapos háztartási hulladékot, 
az építési és bontási szemetet, a gu-

miabroncsot, földet, gépjárműron-
csot, az ipar, mezőgazdaság és szol-
gáltatási tevékenység során keletkező 
hulladékot. Szintén nem tehető ki 
veszélyes és egyéb különleges keze-
lést igénylő szemét (festék- és olaj-
maradék, elektromos és elektronikai 
hulladék), gyűjtött papír, műanyag és 
fémhulladék, kerti biohulladék. 

Az FKF arról is értesíti a lakókat, 
hogy az idei évtől a veszélyes hul-

ladék leadására nem az ideiglenesen 
létesített veszélyeshulladék-gyűjtő-
pontok, hanem az erre a célra alkal-
masabb budapesti hulladékudvarok 
biztosítanak lehetőséget.

A csepelieknek a veszélyes hulladé-
kok leadására elsősorban a XXI. ker., 
Mansfeld Péter u. 86., valamint a 
XXII. ker., Nagytétényi út 335. címen 
található hulladékudvarokat javasol-
ják. A hulladékok a nyitvatartási idő-
ben, előzetes időpontfoglalás nélkül, 
egész évben beszállíthatók. 

A hulladékudvarok elérhetőségéről, 
nyitvatartásáról és az egyes hulla-
dékudvarokban leadható további hul-
ladéktípusokról, a leadás feltételeiről 
kérjük, tájékozódjanak a www.fkf.hu  
weboldalon.

Csepelen február 15-e 
és 26-a között viszik el 
a házak elé kikészített 
lomokat

Látványterv az Új Duna-hídrólLátványterv: Budapest Fejlesztési Központ
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November óta áll a bál a kerületben 
a csepeli HÉV-vágányok felújításá-
val kapcsolatban, miután kiderült, 
az eredetileg tervezett időponthoz 
képest nyolc hónapos csúszással ké-
szül el a beruházás. Az ok egy közbe-
szerzési eljárás elhúzódása. Borbély 
Lénárd csepeli polgármester közben 
többször is világossá tette: számára 
az itt élők érdekei az elsők.

Az eredeti, 2020. december 31-ei idő-
ponthoz képest mintegy nyolc hónappal 
később, idén augusztus végén lesz újra 
használható teljes vonalon a csepeli 
HÉV. A csúszás híre letaglózta az itt 
élőket. A HÉV-et több ezren használják 
naponta, ezzel a lépéssel most néhány 
hónapig tovább kénytelenek elviselni a 
kellemetlenséget a csepeliek.

Újjávarázsolt Kvassay híd
Mint ismeretes, tavaly nyáron indul-
tak a Kvassay híd felújítási munkála-
tai, amelyre azért van szükség, mert az 
1951-ben átadott hídon tartószerkezetet 
érintő jelentősebb felújítás még soha 
nem történt. A beruházás során elvé-

gezték a híd tartószerkezeti elemeinek 
részleges cseréjét, megtörtént a híd szer-
kezetének korrózióvédelmi felújítása, 
átépítették a vasúti pályát, lecserélték a 
felsővezeték-rendszert. Az élettartamot 
növelő felújítás után várhatóan legalább 
tizenöt évig jelentősebb beavatkozásra 
nem lesz szükség a híd szerkezetén. A 
felújítás során az utasokat pótlóbuszok 
szállították a Kvassay hídtól a Boráros 
térig. A MÁV-HÉV Zrt. a munkálatok 
kezdete előtt a beruházás határidejének 
december 31-ét jelölte meg. 

Jött a feketeleves
Noha a híd határidőre elkészült, a vá-
gányzár viszont továbbra is érvényben 
marad. Mint megtudtuk, az eredeti szán-
dék az volt, hogy a hídfelújítással egyide-
jűleg elvégezhetők legyenek a Nemzeti 
Atlétikai Stadion építésével összefüggő 
feladatok is. Utóbbira viszont nem került 
sor határidőre, ezért tart továbbra is a vá-
gányzár, de erről kicsit lejjebb.

A csepeliek az elsők
Borbély Lénárd csepeli polgármester 
a kedvezőtlen novemberi hír után az 

itt élők hiteles tájékoztatása érdekében 
levélben fordult Mager Andreához, 
az illetékes nemzeti vagyonkezelésért 
felelős tárca nélküli miniszterhez. A 
közösségi oldalán közzétett levélben a 
polgármester kifejtette: egy régóta várt 
csepeli fejlesztésről van szó, ami az itt 
élők életminőségét és mindennapjait 
fogja pozitív irányba befolyásolni. A 
projekt kapcsán Csepel első embere a 
kiszámíthatóságot hozta fel: „…hogy 
tudjuk, pontosan mi történik és milyen 
ütemezésben”.

Borbély Lénárd a levélben arra kérte a 
miniszter asszonyt, hogy legyen a cse-
peliek segítségére annak megválaszo-
lásában – és lehetőség szerint a gyors 
megoldásban is –, hogy mennyi ideig 
tarthat a jelenlegi helyzet, illetve mi-
kortól utazhatnak a csepeliek a felújí-
tott nyomvonalon, az eddig megszokott 
rendben. A csepelieknek ugyanis joguk 
van tudni, mi a csúszás pontos oka, és 
hogy meddig tart a felújítás.

Elhúzódott közbeszerzés
Dr. Fónagy János miniszterhelyettes, 
Mager Andrea helyettese, válaszleve-
lében arról tájékoztatta a polgármes-
tert, hogy az épülő atlétikai stadion-
hoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
elhúzódása okán van a vágányzár. A 
miniszterhelyettes szerint törekednek 
arra, hogy a csepeliek érdekében minél 
hamarabb helyreállhasson a zavartalan 
HÉV-közlekedés.

Ezt szeretné a polgármester is, aki a 
HÉV kérdésében korábban már több 
alkalommal egyeztetett Vitézy Dávid-
dal, a BFK vezérigazgatójával, valamint 
Keresztes Péterrel, a MÁV-HÉV Zrt. 
vezérigazgatójával. Borbély Lénárd fo-
lyamatosan szeretné tájékoztatni az itt 
élőket a fejleményekről. Ahogy tette ezt 
akkor is, amikor a Budapesti Fejlesztési 
Központ vezérigazgatójával, munkatár-
saival, valamint Budapest főépítészével 
tartott online egyeztetést a csepeli HÉV 
meghosszabbításáról a Kálvin térig, il-
letve Csepelen az Erdősor utcáig. Jó hír, 
hogy ennek a beruházásnak a tervezése 
már folyamatban van. • TK
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Borbély Lénárd: jogunk 
van tudni, mi történik 
a HÉV kapcsán

Szándékos gyújtogatás kö-
vetkeztében leégett a Csoda-
kút Tagóvoda udvarán álló 
játéktároló január 23-án este. 
A tűzesetről az intézmény 
pedagógiai asszisztense és 
férje értesítette a hatóságo-
kat. „Bár a tűzoltóknak si-

került gyorsan megfékezniük 
a tüzet, de az udvaron lévő 
játszóház és játéktároló, il-
letve az abban lévő összes 
eszköz a tűz martaléka lett. 
A kár megközelíti az egymil-
lió forintot” – mondta el la-
punknak Hirholczné Faragó 

Tünde, a Csepeli Csodakút 
Egyesített Óvodák intéz-
ményvezetője.

Kiemelte, a tűz után sokan 
ajánlották fel a segítségüket, 
jó látni az összefogás erejét. 
Szülői csoportok szerveződ-
tek, a Csepel Hol-Mi is ado-
mánygyűjtésbe kezdett, egy-
kori óvodások szülei keresték 
meg az intézményt, ugyanak-
kor egy játék-nagykereskedés 
és egy karitatív szervezet is 
támogatja az udvar helyreál-
lítását. A csepeli önkormány-
zat is azonnal hozzájárult a 
rendbetétel költségeihez, el-
sőként a leégett játéktárolót 
fogják pótolni. „Fölvettük 
a kapcsolatot a biztosítóval, 
valamiféle kártérítést is remé-
lünk. A gyújtogatást egyéb-
ként egy férfi követte el, akit 
a bűncselekmény után nem 
sokkal elfogtak a rendőrök” 
– fűzte hozzá Hirholczné Fa-
ragó Tünde. • PE

Felgyújtották 
az óvoda 
játéktárolóját

Kamerafelvétel buktatta le 
azt a két fiatalembert, akik 
a napokban az egykori Gör-
gey iskola helyén kialakított 
családi parkba behordták a 
szemetet, és egy pingpon-
gasztalon szétszórták azt. A 
szeméthalomra a környéken 
lakók hívták fel a figyel-

met – s küdtek róla képet 
–, a csepeli rendőrök pedig 
gyorsan kézre kerítették az 
elkövetőket. A fiatalok ellen 
a rendőrség szabálysértési 
eljárást indított – közölte ér-
deklődésünkre Szilágyi Sán-
dor rendőr alezredes, csepeli 
rendőrkapitány. 

A fiatal elkövetőkről csak 
azt lehet tudni, hogy koráb-
ban nem kerültek összeütkö-
zésbe a törvénnyel, cseleke-
detüket megbánták. 

Csepelen az önkormányzat a 
rendőrséggel együttműköd-
ve kiemelt figyelmet fordít 
az illegális szemetelőkre, 
ezért a kerület számos pont-
ján kamerákat helyeztek el. 
A körzeti megbízott rend-
őrök folyamatosan figyelem-

mel kísérik a városrészek 
rendjét, a lakók bejelentése-
ire pedig azonnal reagálnak.  

Borbély Lénárd polgármes-
ter Facebook-oldalán kom-
mentálta a történteket: „Ön-
kormányzatunk és a csepeli 
rendőrség hosszú évek óta 
szorosan és hatékonyan mű-
ködik együtt. Ezért is kértem 
a kapitány urat, hogy tegye-
nek meg mindent a tettesek 
kézrekerítésére.” • Cs.

Elfogták a parkban 
szemetelő fiatalokat

A rendőrség elkapta a gyújtogatót, 
aki egy hajléktalan férfi volt: 
a Karácsony Sándor utcában 
évek óta küzd az önkormányzat 
a hajléktalanok és alkoholisták 
okozta súlyos problémákkal

Az összegyűlt játékok. 
Mindenki összefogott

fotó: Tóth B
eáta
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A koronavírus-járvány megfékezése, 
felszámolása érdekében világszerte 
sokféle vakcinát fejlesztenek. Az ol-
tások közös célja, hogy segítségükkel 
elkerülhető legyen a betegség, az eb-
ből adódó halálozások, a hosszadalmas 
kórházi kezelések és egy újabb hullám 
fellángolása. Az oltások eltérő elv sze-
rint működnek, és egyelőre még nem 
tudni, milyen hosszú védettséget nyúj-
tanak. A vakcinák többségénél néhány 
hét eltéréssel két oltásra van szükség. 

A koronavírus elleni kísérleti és en-
gedélyezett vakcinák jelenleg négy 
nagy csoportba sorolhatók. 
• Az mRNS, azaz örökítőanyag-alapú 
oltások arra késztetik a sejteket, hogy 
olyan fehérjét gyártsanak, amely a ko-
ronavírus felületén található. Ennek 
jelenlétét a szervezet észleli, riasztva 
az immunrendszert, amely működésbe 
lép. Ezt a technológiát korábban még 
nem alkalmazták. A Pfizer és a Moder-
na vakcinája is mRNS alapú oltás.
• A vektor víruselven működő oltá-
sok ártalmatlan vírushoz csatlakozva 
juttatnak be egy töredéket a koronaví-
rus genetikai anyagából a szervezetbe, 
ami szintén azonnali immunválaszt 
vált ki. Ilyen az AstraZeneca, a Jans-
sen, a CanSino vakcinája is, de a Ga-
maleja Intézet is ezt az elvet követte 
fejlesztésénél.
• A vírus egy részét, mint antigént tar-
talmazó oltásoknál a vírusnak a burkát 
vagy egy fehérjekomponensét juttatják 
be a szervezetbe. Ezek a töredékek kép-
telenek szaporodni, de immunválaszt 
váltanak ki. A Novavax is ezt a mód-
szert használja.

• Az inaktivált, vagy legyengített ví-
rus felhasználása a legrégibb módszer. 
A vakcina olyan legyengített vagy elölt 
vírust tartalmaz, amely nem képes fer-
tőzést okozni, de megfelelő immunvá-
laszt vált ki. A kínai vakcinák közül a 
Sinopharm és a Sinovac is ezt techno-
lógiát alkalmazza.

Már oltják a szakrendelő dolgozóit
Lapunk januári első számában hírt ad-
tunk arról, hogy hamarosan megkap-
ják a koronavírus elleni védőoltásukat 
a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 
munkatársai. Dr. Dobák András, a TI-

ESZ főigazgatója elmondta, a dolgozók oltása január 9-én 
megkezdődött. A korábbi tervekkel ellentétben azonban 
nem a szakrendelőben, hanem a Honvéd Kórházban, az Or-
szágos Korányi Pulmonológiai Intézetben, a Semmelweis 
Egyetemen, a Szent Imre, illetve a Szent László Kórházban 
zajlanak az oltások. A vakcinát minden dolgozó megkapja, 
aki igényelte.

A főigazgató elmondta, a szűrőbusz továbbra is működik a 
piac parkolójában, és amíg szükség van rá, marad. „Most vi-
szonylag kevesebben érkeznek a szűrésre, úgy tűnik, kevesebb 
a fertőzött, de sajnos ez bármikor megfordulhat. Amíg az em-
berek nincsenek beoltva, nem lehet hátradőlni, továbbra is ko-
molyan kell venni a járványt” – hangsúlyozta Dobák András. 
„A fővárostól újabb teszteket kaptunk, így a kerületi óvónőket, 
bölcsődei és szociális dolgozókat önkéntes alapon ismét szűrni 
fogjuk. A pár hete lezajlott szűrési kampányban egy százalék 
alatt volt a koronavírus-fertőzöttek száma” – tette hozzá.

Nyárra a legmodernebb 
diagnosztikai eszközök érkeznek
A kerület egészségügyi fejlesztéseivel kapcsolatban ugyan-
akkor a főigazgató kiemelte, a 2023-as budapesti atlétikai 
világbajnoksághoz kapcsolódóan Csepel korábban egymil-
liárd forintos támogatást kapott, amely a szakellátás mellett 
az alapellátást is érinti. Hamarosan elindul a közbeszerzési 
eljárás, melynek eredményeként nyárra a legkorszerűbb ké-
palkotó diagnosztikai berendezések érkeznek a szakrendelő-
be. Ennek köszönhetően a röntgenosztály teljes felszerelését 
kicserélik, két új digitális röntgengép érkezik, de új ultra-
hangkészülékekkel, mammográfiás és csontsűrűség-vizsgáló 
géppel is bővül az eszközpark. • PE

EGÉSZSÉGEGÉSZSÉG

Koronavírus elleni oltások: 
mi a különbség, hogyan működnek?

Ingyenes, 
önkéntes 
Oltásra a valcinainfo.gov.hu ol-
dalon lehet regisztrálni. A vak-
cina ingyenes, az oltás önkéntes 
alapon működik. Kormányzati 
tájékoztatás szerint a vakcinák 
között lehet majd választani, s ha 
a kért vakcinatípus éppen hiány-
zik, az oltásra érkező majd akkor 
kapja meg az oltást, ha ismét hoz-
záférhető lesz a kért vakcina.

Nő az oltási kedv 
A Központi Statisztikai Hiva-
tal felmérésből az derül ki, hogy 
a január 11-ei héten minden har-
madik megkérdezett (33 száza-
lék) azt mondta, biztosan beol-
tatná magát a koronavírus elleni 
vakcinával. December eleje óta 
hetente vizsgálják a lakosság ol-
tási hajlandóságát, az első körben 
még csak 15 százalék válaszolt 
igennel.  Az idősek a leginkább 
elkötelezettek, a 65 év felettiek 
több mint 55 százaléka biztosan 
beoltatná magát. 

A felsőfokú végzettségűek 50 
százalékban válaszoltak igennel, 
míg az érettségizettek 34, az álta-
lánost végzettek pedig 24 száza-
lékban. 

A férfiak 31, a nők 35 százalék-
ban biztosak benne, hogy kérni 
fogják az oltást. 

A felmérés részletesen 
a ksh.hu oldalon 

nézhető meg.

Mit vár az idei évtől?
A járvány gyökeresen megváltoztatta az életünket, 
megterhelő év áll mögöttünk, szinte valamennyien 
nehezen viseljük már a korlátozásokat, szeretnénk 
visszakapni korábbi életünket, szabadon találkozni 
családtagjainkkal, barátainkkal, utazni, dolgozni, 
szórakozni, kikapcsolódni kötöttségek nélkül. Va-
jon 2021-ben megtehetjük ezt? Megkérdeztünk né-
hány csepelit, milyen reményekkel indult neki az új 
évnek és mennyire bizakodó az oltást illetően.

Nemes Lászlóné: „Vegyes érzésekkel vágtam bele 
az idei évbe, remélem, hogy nyár 
végére normalizálódik a jár-
ványhelyzet, és végre utaz-
hatok, meglátogathatom a 
vidéken élő kisebbik fiamat. 
Nehezen viselem a kötöttsé-
get, éppen ezért az oltásra is 
regisztráltam.”

 
Babos Szilvia: „Bosszantó  

a bezártság, nagyon hiányzik 
a szabad élet. Nagyon sze-

retnék újra kötöttségek nél-
kül beülni egy kávézóba, de 

nagyon vágyom arra is, hogy 
utazzak. Most úgy gondolom, 

hogy Dél-Koreáig meg sem állnék. 
Idős édesanyám szociális otthonban él, 

hónapok óta nem láttam, nagyon hiányzik a személyes 
találkozás. A tavaszt az unokáimmal töltöttem vidéken, 

ez mindenképpen pozitív hozadéka volt a karantén 
időszakának. Remélem hamarosan véget ér a járvány, 

fontosnak tartom az oltást, beoltatom magam.” 
  
Gőgh Előd: „A járványhelyzet 
rányomja a bélyegét a minden-
napokra. Kisgyermekem van, 
kellemetlen, hogy nem tudunk 
semmilyen közösségi progra-
mon részt venni. Nagy fejtörést 
okoz az is, hogy a vidéken élő 
szüleimet hogyan látogassam 
meg. Gyakran megfordulok nagyobb 
közösségben, ezért felelősségteljes döntésnek tartom 
az oltást. Úgy gondolom, az Európai Gyógyszer-
ügynökség által jóváhagyott vakcinák megbízhatóak. 
Már látjuk az alagút végét, remélem, nem lesznek 
újabb korlátozások, vírusmutációk, és egy szebb 
tavasz és egy még jobb nyár következhet.”
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Háborúk és súlyos válságok idején 
gyakori, hogy az ellenzék a legne-
hezebb időszakra beáll a kormány-
pártok mögé, és akkor is támogatja 
a létfontosságú intézkedések meg-
hozatalát, ha azok komoly áldozat-
hozatallal járnak. Ez sajnos számos 
országban Európában sem így tör-
tént a koronavírus-járvány idején. 
De olyan ellenállás, ami Magyaror-
szágon volt, példa nélküli az Európai 
Unióban. 

A Csepel és Soroksár lakosságának 
képviseletét felvállaló országgyűlé-
si politikusok közül Németh Szilárd 
az egyetlen, aki megszavazta a járvá-
nyügyi védekezéshez szükséges vala-
mennyi intézkedést. Bangóné Borbély 
Ildikó az MSZP, valamint Csepel és 
Soroksár egyéni képviselője, dr. Szabó 
Szabolcs független ellenzéki politikus 
2020. március 23-án nemmel szavaz-
tak a koronavírus-törvény sürgősségi 
tárgyalásáról és elfogadásáról. Mivel 

ehhez kivételesen négyötödös parla-
menti felhatalmazás kellett volna, egy 
héttel késleltették az intézkedések tör-
vénybe hozatalát. 

Így 2020. március 30-án került ismét 
az országgyűlés elé a koronavírus el-
leni védekezésről szóló törvény, amire 
dr. Szabó Szabolcs és Bangóné Bor-
bély Ildikó ismételten nemmel sza-
vaztak. Mivel itt már nem sürgősségi 
eljárásról volt szó, a házszabály alap-
ján el lehetett fogadni az intézkedési 
csomagot kétharmados többséggel is. 
Ha azonban nincs a kormánypártok-
nak kétharmados többségük, a járvány 
elleni védekezés súlyos késedelmet 
szenvedett volna. 

Bár az ellenzék azzal érvelt, hogy a 
kormány a törvényre hivatkozva örök-
re diktatúrát vezet be, május 26-án a 
Miniszterelnökséget vezető minisz-
ter benyújtotta a veszélyhelyzet meg-
szüntetéséről szóló törvényjavaslatot 

– ezt az ellenzéki képviselők is támo-
gatták. Június 16-án azonban volt egy 
újabb fontos szavazás, a veszélyhelyzet 
megszűnésével összefüggő átmeneti 
szabályokról és az egészségügyi ké-
szenlétről. Erre dr. Szabó Szabolcs és 
Bangóné Borbély Ildikó ismét nemmel 
szavaztak. 

Akkor még a világ és Magyarország 
vezető orvos-szakemberei abban bíz-
tak, hogy a koronavírusnak lesz ugyan 
ősszel egy második hulláma, de az 
nem lesz súlyos. Mindenki tévedett. A 
járvány második hulláma sokkal dur-
vább lett, mint az első. 2020. november 
10-én az országgyűlés a koronavírus 
világjárvány második hulláma elleni 
védekezésről szavazott: akkor Ban-
góné Borbély Ildikó igennel voksolt, 
ám Szabó Szabolcs azt sem támogatta, 
nem szavazott.

A szavazások a parlament.hu olda-
lon nézhetők meg. • TK

Koronavírus: Szabó Szabolcs 
nem támogatta a védekezést
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nek az iskolában, de az nem lehet több, 
mint húsz százalék.” 

Szalagavatók másként, máskor
A sokak által várt szalagavató ün-
nepséggel kapcsolatban kiderült, 
hogy a Kossuth iskolában a meg-
szokott november helyett már 
tavaly szeptemberben megtartot-
ták a szalagtűzést, ahol minden 
ugyanúgy zajlott, mint koráb-
ban, azzal a különbséggel, hogy 
vendégeket nem hívtak. A Weiss 
Manfréd iskolában decemberre ha-
lasztották a szalagavató ünnepséget, 
amelyet a Mansfeld Péter teremben 
szoktak megtartani. A Jedlik intéz-
ményvezetője elmondta, a szalagtűző 
ceremóniára az egészségvédelmi intéz-
kedések szigorú betartása mellett került 
sor január 22-én. „Az ünnepséget online 
is figyelemmel kísérhették a diákok csa-
ládtagjai, barátai. A szalagavató bált a 
tervek szerint – ha az aktuális szabályok 
engedik – az írásbeli érettségi vizsgák 
után rendezzük meg. A gyerekek az is-
kolába visszatérve folytathatják majd a 
tánctanulást is” – hangsúlyozta Bese 
Benő. Majd hozzátette, a távoktatás 
jelenleg olajozottan működik, minden-
ben igyekeznek segíteni a gyerekeket, 
nincs tudomásuk olyan technikai prob-
lémáról, ami akadályozná az oktatást. 

A január 23-án lezajlott központi írás-
beli felvételiről pedig elmondta, össze-

sen 460-an vettek részt a vizsgán, 
mely a járványügyi intézkedések 

miatt komoly logisztikát igényelt.  
Mivel tíz gyereknél többet nem 
lehetett elhelyezni egy terem-
ben, így a szomszédos Móra 
Ferenc Általános Iskola is 
besegített, ott 150, a Jedlik je-
lenlegi épületeiben pedig 310 
diák írta meg a felvételeit.

• Antal Zsuzsa - Potondi Eszter

Továbbra is kötelező az érettségi 
előtti ötven óra közösségi szolgálat, 
de vajon hogy lehet ezt teljesíteni a 
vírus idején? S hogyan tarják meg a 
középiskolák a szalagavatókat, ami 
az utolsó évesek fontos eseménye? 
Intézményvezetőket kérdeztünk.

Ahogy az Oktatási Hivatal (OH) ol-
dalán olvasható, az ötven óra közös-
ségi szolgálat feltétele továbbra is áll, 
ugyanis a közösségi szolgálat teljesíté-
sét a tanulók jellemzően nem közvetle-
nül az érettségi vizsga előtt teljesítik, 
hanem a 9–11. évfolyamok alatt. Azok-
nak, akik a 2020/2021-es tanév végén 
érettségiznek, és még most kell teljesí-
teniük a közösségi szolgálatot, az OH 
azt javasolja, hogy csakis olyan teljesí-
tési módot válasszanak, amely egyéni 
tevékenységre ad lehetőséget. 

Három csepeli iskolát is megkérdez-
tünk az érettségi előtti közösségi szol-
gálatról. A Jedlik Ányos Gimnázium 
intézményvezetője, Bese Benő lapunk-
nak elmondta, a gyerekek nagy része 

már 10. évfolyamon elvégzi a közössé-
gi szolgálatot. A diákok sokféle közös-
ségi munka közül választhatnak, mely 
akár lehet időseknek nyújtott segítség, 
de általános iskolások korrepetálása 
is. „A Jedlik költözésekor például isko-
lai közösségi szolgálatnak minősült a 

természettudományos eszközpark és a 
labor eszközeinek becsomagolása is. A 
közösségi munka szaktanárok irányítá-
sával, az elvégzett óraszám igazolásával 
intézményen belüli is teljesíthető” – tette 
hozzá Bese Benő. 

„A Weiss Manfréd Technikum, Szakkép-
ző Iskola és Kollégiumban idén magas a 
végzősök létszáma, hat szakgimnáziumi 
és négy szakközépiskolai osztályuk van. 
Tapasztalataim szerint az osztályfőnö-
kön és a szülőkön is múlik, hol végzik el 
a gyerekek közösségi munkát. A járvány 

előtt jellemzően idősek otthonába, óvo-
dákba, vagy sportegyesületekhez men-
tek. A mostani időszakban iskolánkban 
is igyekszünk ösztönözni diákjainkat a 
különböző feladatok elvégzésére. Intéz-
ményünk öthektáros területen fekszik, 
így ősszel például faleveleket gyűjthet-
tek a gyerekek. Akik pedig az online 
térben segítik egymást a tanulásban, 
azt is beszámítjuk a közösségi szolgá-
latba” – tette hozzá Herczeg Mária in-
tézményvezető. 

Csernevné Fekete Ágnes, a Kossuth 
Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum 
általános nevelési igazgatóhelyettese is 
az mondja, a diákok zöme nem hagyta 
az utolsó pillanatra a kötelező közössé-
gi munkát. „Valamennyi órát teljesíthet-

ISKOLA ISKOLA

Az online korrepetálás 
is egy lehetőség volt 
a közösségi munkára

A felvételit a járványügyi 
intézkedések betartásával 
írták a diákok. Egy teremben 
tíz tanuló lehetett

Képeink a Jedlik Ányos 
Gimnázium tavaly januári 

szalagavató bálján készültek

Közösségi munka, 
szalagavató, felvételi

Elmaradt a bál, a szalagtűzést zárt körben tartották meg a jedlikesek
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Szentkirályi Alexandra kormányszóvi-
vő és Borbély Lénárd, Csepel polgár-
mestere január 15-én látogatást tett a 
Csepel Kerékpárgyártó és Forgalmazó 
Zrt.-nél. „A méltán híres üzem, amely 
Magyarország vezető és egyben legna-
gyobb múltra visszatekintő cége, idén 
ünnepli 91. születésnapját, tovább öreg-
bítve ezzel kerületünk jó hírnevét. Büsz-
kék vagyunk a Csepel bringákra” – írta 
közösségi oldalán Borbély Lénárd. 

A Csepel Zrt. telephelye 
ma is ugyanott talál-
ható, ahol a Weiss 
Manfréd alapította 
gyárból 1928-ban 
kigurult az első 
Csepel kerékpár. 
Paróczai Iván, a 
Csepel Zrt. keres-
kedelmi igazgató-
ja érdeklődésünk-
re elmondta, a cég 
fő profilja a kerékpá-
rok gyártása és eladása, 
emellett fontos az alkatré-
szek és a különféle felszerelések 
értékesítése. Országszerte mintegy öt-
száz kiskereskedői partnerrel rendel-
keznek. „Termékkínálatunkban a ha-
gyományos, lánccal hajtott kerékpárok 
a meghatározóak, de gyártunk elektro-
mosakat is. A család minden tagjának 
kínálunk bringákat a tanulóbicikliktől 
kezdve a gyerekkerékpárokon át egé-
szen a felnőtt méretig. Mintegy ötven-

hétféle kerékpárt 
gyártunk, a 
legnépszerűb-
bek a trekkin-
gek és a city 
kerékpárok.” 
Kérdésünkre, 

miszerint a jár-
ványhelyzetben 

hogyan alakul az 
értékesítések száma, 

így válaszolt: „Az elmúlt 
egy évben jelentős keresletnö-

vekedés tapasztalható, hiszen a korláto-
zások miatt a kerékpár maradt az egyet-
len eszköz a sportolásra. Bizakodóan 
nézünk az új év elé, hiszen országszerte 
egyre több kerékpárút létesül, és év-
ről évre fejlődik a kerékpáros turizmus 
is.”  A Csepel Zrt. a fejlesztésre is nagy 
hangsúlyt fektet. „Évente jönnek ki új 
modellek, a tervezés során pedig figye-

lembe veszik a kereskedői és a fogyasz-
tó igényeket egyaránt. Kilencvenegy év 
tapasztalatát latba vetve saját magunk 
tervezzük a vázakat, amelynek geomet-
riája a kor igényeinek és a magyar test-
alkatnak megfelelően készül” – mondta 
Paróczai Iván. A Csepel márkának ma 
is töretlen a népszerűsége, felmérések 
szerint az ország minden területén, a 
legkisebb lélekszámú magyar falvak-
ban is ismerik a Csepel kerékpárokat. 
Ennek is köszönhető, hogy a Csepel Zrt. 
2010 óta minden évben elnyerte a Ma-
gyar Brands Díjat, amelyet számszerű-
síthető kritériumok alapján ítélnek oda 
olyan cégek termékeinek, amelyek a 
nemzetközi piacon is méltóképpen kép-
viselhetik hazánkat. A Csepel kerékpá-
rok iránt az egész Kárpát-medencében 
nagy az érdeklődés, Lengyelországba 
és Spanyolországba is eljut néhány da-
rab. • Lass Gábor

CIVIL ÉLETAKTUÁLIS

Töretlen a Csepel kerékpár népszerűsége
Hosszú utat járt be Magyar Sándor, 
mire a Csepel Művek Varrógépgyára 
1993-ban megszűnt. Beállító lakatos-
ként kezdett el dolgozni a gyárban, 
ahol 1990 és 1993 között igazgató 
volt, és 1994-ben, a felszámolás után 
ment nyugdíjba. Amikor az utolsó 
időkben már csak néhány tucat em-
ber dolgozott a gyárban, a kollégák 
nagyon szomorúak voltak, hogy meg 
kell válniuk egymástól negyven esz-
tendő közös munkája után. A csepeli 
varrógépek azonban, amelyeket még 
Weiss Manfréd kezdett el gyártani az 
1920-as években, máig jó hírnévnek 
örvendenek a világban.

Vidékről Csepelre
Magyar Sándor Kiskőrösön nőtt fel, 
majd ismerősei tanácsára jött Csepelre 
1953-ban. „Kiskőrösön földműveléssel 
foglalkoztak az emberek, de ebből nem 
lehetett megélni. Megvolt bennem a 
vágy, hogy többet akarok elérni. Gyak-
ran mondogatták Csepelről, hogy ott 
egy kulturált ipari bázis működik” – 
idézi fel a múltat. 

Az iparitanuló-iskolában géplakato-
si szakmát szerzett, majd felvették a 
Varrógépgyárba. Később elvégezte 
a Bánki Donát Gépipari Techniku-

mot, ahol technikusi végzettségre tett 
szert. „Amikor felvettek, én voltam a 
gyár ezeregyedik alkalmazottja. Beállító 
lakatosként dolgoztam, ami azt jelentet-
te, hogy mindennemű finommechanikai 
megmunkáló gépet kellett beállítanom. 
Ezeken a gépeken 99 százalékban beta-
nított nőket foglalkoztattak, mert könnyű 
munkának számított, nem kellett nehéz 
súlyokat emelniük. A hét hat napján, há-
rom műszakban dolgoztam, sok túlórát 
is vállaltam, átlagon felül kerestem. Jól 
éreztem magam a munkatársak között, 
mert kollegiális volt a viszony, családias 
a légkör.”

Második szerelem
Csakhamar csoportvezető lett, majd 
művezető, 1984-től pedig üzemvezető. 
Felettesei értékelték szakmai hozzáér-
tését, helytállását. Megbíztak benne, 
mert üzemtechnikusként jól oldotta 

meg a gyártási problémákat. „Abban az 
időben már kevesebben voltunk, talán 
négy-ötszáz ember, és egyre csökkent a 
létszám. Pedállal működő és kézi hajtá-
sú háztartási varrógépeket gyártottunk, 
amelyeket 1956-ig jóvátételre szállítot-
tak a Szovjetunióba és Jugoszláviába. 
Később a hazai piacra is készültek ilyen 
gépek. Gyártottunk ipari varrógépeket is 
ruhagyárakba, amelyek a hagyományo-
sokhoz képest négyszer-ötször bonyolul-
tabb szerkezetű varróautomaták voltak. 
Vitték őket a Szovjetunióba, NDK-ba, 
Csehszlovákiába, Kubába. Csepeli mér-
nökök fejlesztették ki, és nagy volt rájuk 
a kereslet, mert megbízhatóak, termelé-
kenyek és könnyen kezelhetőek voltak. 
Szerettem a munkahelyem, alig vártam 
a másnapot, hogy mehessek a gyárba: 
feleségem után a Varrógépgyár volt a 
második szerelmem.”

Könnyes búcsú
A rendszerváltás súlyosan érintette a 
Varrógépgyárat, folyamatosan csök-
kent a termelés. „Bejártam a szamár-

létrát, így lettem a Varrógépgyár 
Kft. ügyvezető igazgatója 1990-től 
1993-ig, megszűnéséig. Továbbra 
is ipari varrógépeket gyártot-
tunk, de alig akadt megrendelés. 
Erőlködtünk, de nem ment. Az 
utolsó évben már csak húsz-har-
minc ember dolgozott, a többiek 

nyugdíjba mentek. Amikor végleg 
meg kellett válnunk mindenkitől, 

konkrétan sírtunk.”       

A Csepel Művek dolgozóinak legutóbbi 
találkozójára öten még eljöttek az egy-
kori Varrógépgyárból. Magyar Sándor 
ekkor adományozott egy, még a Weiss 
Manfréd Gyárban készített varrógépet a 
Csepeli Helytörténeti Gyűjteménynek. 
A gépet 1962-ben feleségével együtt 
vásárolták meg az akkori Majakovszkij 
utcai műszaki bizományi áruházban. A 
felesége jól varrt, s szerencsésen meg-
tudták, hogy egy igazi Csepel varrógép 
érkezett a boltba. Ma is működőképes, 
minden alkatrésze eredeti. • Cs. A. 

Sírtak, amikor megszűnt a Varrógépgyár

Magyar Sándor a tavaly 
őszi  CSM-találkozón
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Életének 67. évében elhunyt Hanczár 
János író, újságíró, beszédtanár, a cse-
peli jobboldali közélet fontos szereplője. 
Békésen született, majd a fővárosba köl-
tözött, utóbb Csepelen lakott. Elvégezte 
az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagó-
giai Karát, ahol logopédusi végzettséget 
szerzett. Számos újságnál dolgozott kü-
lönféle beosztásokban, közben több kö-
tet történelmi témájú könyvet írt.   

Jobboldali közéleti szereplőként a ki-
lencvenes években az Új Magyaror-
szág, majd annak megszűnése után a 
Napi Magyarország olvasószerkesztője, 
újságírója volt. Később különféle más 
lapoknál publikált. A második Orbán-
kormány idején a Miniszterelnöki Hi-
vatal sajtóosztályának munkatársa-
ként tevékenykedett. Beszédtanárként 
a legutóbbi időkig a Magyar Televízió 
műsorvezetőit, riportereit oktatta. Ér-
deklődése kiterjedt az irodalomra és a 
történelemre. A legtöbb Murphy-tör-
vénykönyv hazai szerzője, megjelentek 
politikai szatírákat tartalmazó könyvei 
is. 2006 után hat évig dolgozott régi 
terve megvalósításán, hogy megírja a 
honfoglaló magyarok Pozsony mellett 
megvívott csatájának történetét. 

Hanczár János tevékenyen részt vett 
abban, hogy a csepeliekkel megszeret-
tesse az irodalmat, történelmet. Irodal-
mi, versmondó események támogatója-
ként lépett fel több alkalommal. • Cs. A.  

Emlékezés 
a deportáltakra
A magyarországi németek elhurcolá-
sának emléknapja alkalmából meg-
koszorúzták a polgármesteri hivatal 
Petz Ferenc utcai falán elhelyezett 
emléktáblát. A résztvevők megemlé-
keztek azokra a százezrekre, akiket 
a második világháború után a német 
nemzetiséghez való tartozásuk miatt 
Németországba deportáltak. A Magyar 
Országgyűlés 2012-ban nyilvánította a 
magyarországi németek elhurcolásá-
nak emléknapjává január 19-ét, utalva 
arra, hogy 1946-ban ezen a napon kez-
dődött meg a magyarországi németek 
szervezett elűzetése, az otthonaikból 
kényszerrel Nyugatra telepítendő első 
budaörsi lakosokat szállító vonatsze-
relvény elindításával.

Továbbtanulók, 
figyelem!
Február 15-éig kell eldönteniük a középiskolák 
végzőseinek, hogy melyik felsőoktatási intéz-
ményben szeretnék folytatni a tanulmányaikat, 
mert február 15-e az E-felvételi jelentkezési 
határideje. Ahogy mindig, az adatok összesíté-
se után idén is kiderül majd, mely szakok a leg-
népszerűbbek 2021-ben. És kiderül az is, hogy a 
hosszú évek óta szinte változatlan listára hatással 
volt-e a koronavírus-járvány, és ha igen, mennyire. 

Abból, hogy egy adott évben mik a legnépsze-
rűbb szakok, nem csak az olvasható ki, hogy a 
2020/2021-es évfolyamról hány diák szeretne 
mérnök vagy tanár lenni. Jól mutatja azt is, hogy 
melyik területet tartják a leginkább piacképesnek 
a tanulók, és azt is, hogy milyen oktatáspoliti-
kai döntések születtek, vagyis milyen területre 
próbálják terelni a felvételizőket. Ilyen például 
a hiányszakmának számító informatikusképzés, 
melyre nagy számú államilag támogatott helyet 
biztosítottak. Ennek hatása meg is látszik, hiszen 
a programtervező informatikus szak a hetedik 
legnépszerűbb a tavalyi listán. Ennek a listának 
az első három helyén a gazdálkodás és menedzs-

ment, a kereskedelem és marketing, 
valamint a pszichológia áll. De be-
került az első tízbe például a turiz-
mus, a pénzügy, a kommunikáció 
is. És persze az is sokat nyom a 
latba, hogy melyik képzéseken ér-
hető el sok támogatott hely, hiszen 
a legtöbb diák célja, hogy tandíj 
nélkül tanulhasson.

Az idei toplista tavasszal várható. 
Ebben valószínűleg már érezhe-
tő lesz a koronavírus-járvány 
hatása, hiszen vannak olyan 
szakmák, amelyekre erő-
teljesebben hatott a pan-
démia. Ilyen a turizmus 
és vendéglátás, valamint 
a tavaly hatodik helyen 
álló ápolás és betegel-
látás szak. 

Az, hogy ki nyert 
felvételt az áhí-
tott egyetemre, 
várhatóan július 
22-én, a pontha-
tárok kihirdeté-
sekor derül ki. 

EGYHÁZI ÉLET

A védőoltásról
1. Nálunk a másodikos gyerme-
kek így tanulják a parancsokat: 
V. Ne ölj! Védd az életet! És 
hogyan teljesíted? „Vigyázok a 
magam és a mások testi és lelki 
épségére!” Szerencsés vagyok, 
hogy ötévesen rúgtam be utol-
jára. Kifeküdtem az árokparton 
‒ húsvétkor. Szülőfalumban az 
unokabátyám elvitt locsolkodni. 
Szerencsés vagyok, hogy hétéve-
sen szoktam le a cigarettáról. A 
szomszéd tanya kamaszai erő-
szakosan belém diktálták. Akkor 
is kifeküdtem a dűlőút közepén, 
és forgott fölöttem az ég. Kábító-
szerről már csak felnőttként hal-
lottam. Valamiért nincs kedvem 
kipróbálni. Most is vigyázok. 
Maszk és szemüveg nem megy 
együtt. Mégis inkább vaksiként 
járkálok, végzem a szertartáso-
kat, de maszkban. Első nap kér-
tem, és várom az oltást.

2. A kritikus helyzetet látva, a Va-
tikán decemberben közleményt 
adott ki. Minden jóérzésű embert 
megnyugtatott, hogy nem abortált 
csecsemők kivett részeiből készí-
tik az oltóanyagokat. Nyugodtan 
oltassa be magát mindenki!

3. Jézus korában félelmetes, gyó-
gyíthatatlan betegség volt a lepra. 
Kiközösítették a leprásokat a tár-
sadalomból, a faluból, a családból. 
Ha mégis menniük kellett valaho-
vá, és megláttak egy szembejö-
vőt, messziről kiabálniuk kellett: 
„Leprás, leprás!” Így ki tudtak 
térni előlük, kerülve a fertőzést. 
„Vigyázok a magam és mások testi 
és lelki épségére.” Amelyik felnőtt 
ma nem oltatja be magát, annak 
mit kéne kiabálnia: „Fertőzött le-
hetek, fertőzött lehetek!?”
Kispál György plébános

Elhunyt Hanczár János író, 
újságíró, beszédtanár

Iskolába hívogató 
Iskolánk, a Csepeli Gyermekekért 
díjas és miniszteri kitüntetésben ré-
szesített Kazinczy Ferenc Érték-
közvetítő és Képességfejlesztő Ál-
talános Iskola, kellemes kertvárosi 
környezetben, igényes, a XXI. század 
elvárásainak megfelelő tantestülettel, 
barátságos közösséggel, felújított tor-
nateremmel, világos, tágas terekkel 
és műfüves focipályával várja a leen-
dő elsősöket.

A 2021-22-es tanévben is két elsős 
osztályt indítunk. Választható an-
gol vagy német nyelv és emelt szintű 
testnevelés. Az érdeklődő szülőknek 
tájékoztató értekezletet tartunk 
2021. február 4-én (csütörtök) 17 
órakor – a járványügyi helyzetre 

való tekintettel online. Az értekezlet-
re az iskola honlapján található linken 
tudnak majd belépni (www.kfai.hu). 
Ugyanitt találják kérdőíves formában 
azt az adatszolgáltató felületet, ahol 
előzetesen mérjük fel a jelentkezők 
igényeit. Kérjük, amennyiben szeret-
nék gyermeküket hozzánk beíratni, 
ezt töltsék ki.

Iskolánk nyílt napjait 2021. február 
8-ára és 9-ére terveztük, ám a járvány 
miatt sajnos nem tudjuk megtartani. 
Helyette bemutatkozó kisfilmünk és 
PPT-nk elérhető a honlapunkon, va-
lamint február 8-án, 
hétfőn lehetőséget 
teremtünk szintén 
online, hogy a taní-
tókkal 17 órától be-
szélgethessenek.

A hatévesek iskolakezdésével kap-
csolatos tavalyi törvényi változások 
átgondolásához és az Oktatási Hivatal 
honlapján kitöltendő kérelem elkészí-
téséhez szívesen nyújtunk tájékozta-
tást és segítséget a hozzánk forduló 
szülőknek.

Mindenkit szeretettel várunk!

Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és 
Képességfejlesztő Általános Iskola
Budapest 1215 Vágóhíd u. 68–74.
06-1/425-24-15
Honlap: kfai.hu

fotó: pixabay

fotó: Tóth Beáta
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A csepeli művelődési intézmények 
bizonytalan ideig még zárva tartanak 
és a programnaptárak is üresek, ám 
a munkatársak nem tétlenkednek. 
Leltároznak, takarítanak, s az online 
térben jó néhány kulturális, edzési, 
táncolási lehetőséget ajánlanak. 

Királyerdei Művelődési Ház

Elsősorban a családoknak hiányozhat a 
Csepel családi házas részén elhelyezke-
dő intézmény újranyitása, mely számos 
gyermekelőadást, koncertet, családi 
napot, s nyaranta gyerektáborokat lebo-
nyolított. Január közepétől egy kis far-
sangi kedvességgel lepték meg az arra-
felé látogatókat a munkatársak. „Annak 
ellenére, hogy nem vagyunk látogatha-
tók, a kapcsolattartást fontosnak tart-
juk. Mindennapi életünkhöz hozzátarto-
zik az állatok (tyúkok, kacsák) ellátása, 
az intézmény rendbentartása, mivel a 
Tájház és a Helytörténeti Gyűjtemény 
nálunk működik. Most például belefér 
az időnkbe a tárgyak letakarítása, a lel-
tározás. Videót készítünk a gyűjtemény 
és a tájház bemutatására azok számára, 
akiknek eddig nem sikerült ellátogatni 
hozzánk. Böngésszék Facebook-olda-
lunkat, válasszanak webes foglalkozá-
sajánlónkból” – tudtuk meg Horváthné 
Csikós Ilona intézményvezetőtől. 

Online foglalkozások: • Kerekítő Ju-
cival és Danival. Minden héten, csütör-
tökön 17 órától online, havi díjas baba-
mama foglalkozás. Bővebb részletek: 
Facebook zárt csoportban; juciesdani@

gmail.com. • Gerinctorna. Egy zárt 
Facebook-csoportban működik a jár-
ványidőszakban, az oktatóval felvéve 
a kapcsolatot lehet csatlakozni. A gya-
korlatok alkalmasak a rossz tartásból, 
ülőmunkából adódó hát- és derékprob-
lémák megszüntetésére. Tanfolyamve-
zető: Kalmárné Zsuzsi 06-30/547-8399. 
• Online hastánc. Minden hétfőn (ha-
ladó) és pénteken (szintfüggetlen) 19-től 
20 óráig. Az órákat Zoomon keresztül 
tartják. Érdeklődni e-mailen az alice-
bellydance@yahoo.com címen vagy Fa-
cebookon, az Alice BellyDance oldalon 
keresztül. • Latin Cardio Online. Pozi-
tív Női Energiák szerdánként 18-tól 19 
óráig. Tánc, torna nem csak latin zenék-
re lányoknak, asszonyoknak. Érdeklőd-
ni lehet: Szabó Csilla táncpedagógusnál 
a szabicsili@gmail.com e-mail-címen. 
• Kettlebell online. Az edzésekhez 
csatlakozás módja a www.nettlebell.hu 
oldalon. Érdeklődni lehet Papp Áronnál 
a 06-30/209-3332-es számon.

Radnóti Miklós Művelődési Ház

Ugyan nagyrendezvényeket nem tart-
hattak, viszont a közösségek továbbra 
is összejöttek itt. „A második hullám 
alatt, novembertől december végéig 
maszkokat varrtunk, egyik kolléga a sa-
ját gépét is behozta, így több mint há-
romezer darabot készítettünk. Jelenleg 
olyan munkákat végzünk, amelyekre jel-
lemzően sosincs időnk. Digitalizáljuk a 
régebbi iratokat, fotókat, rendezgetjük a 
dokumentumokat. A technikus kollégák 
karbantartásokat végeznek, egy ekkora 

ház körül mindig van teendő. Nagyon 
készülünk az újranyitásra, de jelenleg 
csak a programok tervei vannak meg, 
szerződni a jelen körülmények között 
nem lehet az előadókkal, szolgáltatók-
kal. De a legfontosabb, hogy kollégáink 
egészségesek” – mondta el lapunknak 
Ligeti Ágnes intézményvezető. 

A tanfolyamvezetők közül néhányan 
tartanak virtuálisan órákat. Ezeket az 
alkalmakat ajánlják, illetve más kultu-
rális programokat is javasolnak a Face-
book-oldalon azon látogatóknak, akik 
nehezebben boldogulnak a kereséssel. 

Szabó Magda Közösségi Tér

„Nem könnyű a jelenlegi, látogatók 
nélküli helyzetet megélni. Örülünk, 
hogy készülhetünk a Csepeli Művésze-
ti Szemlére, ahol idén videófelvételeken 
mutathatják meg a művészet iránti fogé-
konyságukat és tehetségüket a diákok a 
zsűrinek. Továbbá olyan tevékenysége-
ket keresünk magunknak, amire a nor-
mál kerékvágásban kevesebb idő jut. 
Rendezzük a dokumentumainkat, fény-
képeinket a korábbi programjainkról, 
új lehetőségek után kutatunk, új megol-
dásokat találunk ki. Karbantartjuk kör-
nyezetünket. A Facebook-oldalunkon 
igyekszünk érdeklődésre számot tartó 
tartalmakat megosztani. Örülnénk, ha 
látogatóink az szm.iroda@csepeliva-
roskep.hu e-mail-címen jeleznék szá-
munkra, hogy miről tájékozódnának 
szívesen oldalunkon” – tette hozzá dr. 
Udvardi Beáta intézményvezető.

Művelődési házak járvány idején

Az alábbiakban Csuha Sándor írását 
olvashatják. Az egykori Paraszt Csár-
dához fűződő emlékeit és az 1960-as, 
’70-es évek hangulatát idézi fel. 

„Vajon melyik az a pillanat, amikor az 
ember elkezd ragaszkodni, örülni, létez-
ni egy helyen, egy időben, egy korban, 
egy hangulatban. Talán sok apró dolog 
hozza létre azt, hogy jó ott élni, ahol la-
kom. Azokkal az emberekkel együtt len-
ni, akikkel nap mint nap találkozom.

Ilyen volt az 1960-1970-es évek, amikor 
Csepelen a Kossuth Lajos utcában lévő 
Paraszt Étterembe jártunk apámmal, 
bátyámmal egy-egy korsó sörre. Egy 
idő után a pincér már ismerősként üdvö-
zölt bennünket. Úgy hívtuk, hogy haver. 
Ő azonnal hozta kérés nélkül a három 
korsó sört, a Kőbányait. Mosolyogtunk, 
semmiségeket mondtunk egymásnak, 

aminek akkor nagyon fontos üzenetük 
volt. Ő örült, hogy ott voltunk, mi örül-
tünk, hogy ismét itt vagyunk. Mintha jó 
ismerősök, barátok lettünk volna. Per-
sze nem tudtuk egymásról szinte sem-
mit. Az étterem egyik sarkában csen-
desen zongora szólt. A zongorista méla 
arccal simogatta a billentyűket, mint aki 
száz éve ezt játssza, és még ötszáz évig 
ugyanezt fogja, vagy talán a végtelen-

ségig is. Némán odabiccentett felénk, 
konstatálva, hogy ott vagyunk. Majd 
belemerült a dallamba, ami melankóliát 
árasztott a gyönyörű nyári napsütésben. 
Egyszerű volt a hely, faasztalok és szé-
kek. Volt egy különleges hangulata, amit 
ma hiába is keresnék, mert nem talál-
nám meg, mert ezt nemcsak a hely adta, 
hanem az akkori emberek, akik már 
idősek, mint én, vagy még idősebbek. 
Velünk eltűnik ez az érzés, a kor han-
gulata, de mindenekelőtt az az emberi 
kapcsolat, ami azt mutatta, hogy létezik 
emberi jövő. A Paraszt Vendéglőt már 
régen lebontották, helyére több tízeme-
letes panelházat építettek. Így már csak 
a mi emlékeinkben létezik, amíg élünk.” 
(A fotók nem a Paraszt Csárdáról ké-
szültek, csak illusztráció.)

Kedves olvasóink! 

Ha vannak olyan emlékeik cse-
peli helyekről, amelyet szívesen 
megosztanának velünk, kérjük, 
küldjék el a csepelihirmondo1@
gmail.com e-mail-címre. A le-
érdekesebbeket közzétesszük a 
Csepeli Hírmondóban, illetve az 
újság Facebook-oldalán, és aján-
dékcsomaggal jutalmazzuk. 

Emlékek 
a Paraszt 
Csárdáról fo

tó
: F

or
te

pa
n/

B
au

er
 S

án
do

r

fo
tó

: F
or

te
pa

n/
B

au
er

 S
án

do
r



18 csepeli hírmondó csepeli hírmondó 19

Losonciné Killik Ágnes, aki a Szárcsa 
utcai és a Kölcsey Ferenc Általános Is-
kolában tanított nyugdíjazásáig, szin-
tén kézilabdázott a Csepelben 1968 és 
1976 között, de csak serdülő és ifjúsá-

gi korosztályban. „Nem voltam annyi-
ra tehetséges, hogy a felnőttek között 
is szerepeljek. A Csepelben akkor már 
olyan nagy tudású játékosok léptek pá-
lyára, mint Pacsai Márta vagy Nagy 

Ilona, akik válogatottként világbajnoki 
és olimpiai bajnoki bronzérmeket sze-
reztek. A Béke téri sportpályán csodála-
tos hangulat uralkodott, egymást érték a 
kiváló kosárlabda-, röplabda-, kézilab-
da- és labdarúgó-mérkőzések. Mérkő-
zéseinket a bitumenes pályán játszottuk 
olcsó cipőkben, emiatt többször történ-
tek sérülések. 1961-ben kaptunk először 
magas szárú sportcipőt, amely jobban 
védte a lábat. A hetvenes évek jelentős 
eseménye volt, hogy a klubnak saját au-
tóbusza lett, rajta a Csepel SC felirat-
tal, amely a vidéki meccsekre szállította 
a sportolókat. Előtte mindenki vonattal 
utazott vidékre. Valamennyien nagyon 
büszkék voltunk a buszunkra.” • Cs. A. 

A teljes cikket a Csepeli Hírmondó  
Facebook-oldalán olvashatják el. 

Nyolc forduló után a második helyen 
áll az NBII déli csoportjában a Cse-
pel DSE felnőtt férfi kézilabdacsapa-
ta, amely az utóbbi hat mérkőzésén 
valamennyi ellenfelét legyőzte, ezzel 
túlteljesítette az előzetes elvárásokat. 
Az ifik veretlenül vezetik a másodosz-
tályú bajnokságot.   

Július óta Bona Gergő vezetőedző irá-
nyítja a férfi felnőttek és ifik felkészü-
lését. Dorogról érkezett a Csepelhez, 
húszéves edzői tapasztalattal rendel-
kezik. Korábban a dorogi nők csapa-
tát sikeresen feljuttatta az NBI/B-be. 
Ambiciózus tréner, aki szerint minél 
nagyobb a kihívás, annál lelkesebben 
lát munkához. 

A kérdésre, hogy hogyan esett a válasz-
tása a Csepelre, így válaszol: „Több le-
hetőség is kínálkozott, de a legjobbnak 
a Csepel szakmai ajánlatát tartottam. 
Ebben szerepet játszott Varga Mártá-
nak, a nők vezetőedzőjének személye 
is (vele készült interjúnkat a november 
4-ei számban olvashatták), akit régóta 
ismerek, és határozottan rákérdezett, 
jönnék-e Csepelre. Ismerte a munkámat 
és az elveimet. Tetszik, hogy új sport-

csarnokban, jó körülmények között ké-
szülhetünk a mérkőzésekre, és az egye-
sület vezetőinek komoly terveik vannak. 
Az ificsapatnak meg kell nyernie a má-
sodosztályú bajnokságot, a felnőttek 
esetében pedig egy olyan csapat felépí-
tése a cél, amely néhány év múlva feljut-
hat az NBI/B-be.” Bona Gergő elmond-
ja, nem ismerte a csepeli csapatot, de az 
első közös találkozás sikeres volt. „El-

mondtam, milyen kézilabdában hiszek 
és mik az elveim. Rendkívül ambiciózus 
vagyok: minél nagyobb a kihívás, annál 
lelkesebb vagyok. A fiúk szintén ilyenek, 
tehát gyorsan egymásra találtunk. Az ed-
digi összes eredményünknek az a kulcsa, 
hogy közösen akarjuk a sikert. Egymás 
jobb megismerését segítette, hogy nyá-
ron Szarvason töltöttünk egy hetet edző-
táborban.” A csapat eddigi teljesítmé-
nyével kapcsolatban azt hangsúlyozza, 
hogy már a felkészülés során rengeteget 
edzettek. „Abban hiszek, hogy kemény 
edzésekkel, sok futással érhető el a jó 
kondíció, amely elengedhetetlen a gyors 
játékhoz. Hangsúlyt kell fektetni a lelki 
felkészülésre is, ezért mérkőzések előtt 
beszélgetünk, videózunk, elemezzük a 
saját és az ellenfelek játékát, hibáit. Fon-
tos a pozitív gondolkodás. A játékosnak 
tudatában kell lennie, hogy konkrétan 
mi a feladata, és képes legyen azt vég-
rehajtani. Olyan feladatot nem kaphat, 
amelyet nem tud megoldani. Ugyanak-
kor a csapat egészének teljesítményét 
tartom szem előtt, s azon belül szeretem 
látni az egyéni kreativitást.” 
 
A férfiak bajnoksága február 14-én 
folytatódik. • Cs. A. 

SPORTSPORT

A magyar kézilabdasport megújulá-
sa 1945-től kezdődött, Csepel pedig 
élen járt a sportág népszerűsítésé-
ben. Akkor még a labdarúgópályák-
hoz hasonló méretű nagypályákon 
kézilabdáztak tizenegy játékossal a 
férfi és női csapatok. Csepelen férfi 
és női szakosztály is alakult, és több 
országos bajnokságot is nyertek. 
Utoljára 1959-ben léptek pályára a 
férfiak nagypályán, a bajnoki címet a 
Csepel szerezte. A híres csapat tag-
ja volt Killik Frigyes, akinek lányával, 
Losonciné Killik Ágnessel idéztük fel 
az ötvenes évek sikereit. 

Killik Frigyes 1926-ban született, Cse-
pelen töltötte életét, 2005-ben hunyt 

el. A Csepel Művekben szerezte meg 
a műszerész szakmát, később a Cseszü 
gyár óra- és irodagép-javító részlegében 
dolgozott negyven éven át. A hatva-
nas években ebben az üzemben kapott 
sportállást többek között Balczó And-
rás öttusázó és Szórád Péter atléta, akik 
napi négy órát dolgoztak, a többi időt 
edzéssel tölthették. Killik Frigyes teljes 
nyolc órában dolgozott, bár sportolói 
karrierje után edzőként megengedték 
neki, hogy a délelőtti tréningek megtar-
tására elmehessen a munkahelyéről. 

„Apám sportszerető volt, a kézilabda volt 
az élete. Ledolgozta a nyolc órát, majd 
utána minden nap járt az edzésre, akár-
csak a többiek. A Csepelnek nagyszerű 
csapata volt, ott játszott például Bősze 
Zoltán, Farkas Antal, Harkai Győző, 
Klamm János, Kranyik Gyula, Szi-
tás László, akik közül többen apámmal 
együtt válogatottak voltak. Harkai kapus 
volt, amikor azonban átálltak a kispályás 
játékra, mezőnyjátékosként jeleskedett. 
Először 1950-ben lettek bajnokok, majd 
1953-ban. 1955-ben és 1957-ben má-
sodik helyen végeztek. Az utolsó nagy-
pályás bajnokságot 1959-ben vívták, s 
megint a Csepel lett aranyérmes. Akkor 
kiérdemelték a Csepel örökös bajnoki cí-
mét” – emlékezik a lánya.

Killik Frigyes ezt követően edző-
ként segítette a Csepel SC különféle 
korosztályú női és férfi kispályás ké-
zilabdázóit. A férfi kézilabdacsapat 
trénereként 1969-ben a Magyar Nép-
köztársasági Kupában (MNK) a má-
sodik helyen végeztek, 1970-ben pedig 
bajnoki bronzérmet szereztek. A férfi 
és a női szakosztály 1982-ben szűnt 
meg, de a nők az Áfor SC színeiben 
még 1988-ig versenyeztek Killik Fri-
gyes irányításával. 

Volt egyszer egy nagy-
pályás kézilabdacsapat

Egy ambiciózus kézilabdaedző a Csepel DSE-nél

Killik Frigyes

Bona Gergő
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A farsang évszázadok óta a nagy evés-
ivások, jelmezes felvonulások, mulato-
zások időszaka. A tavaszvárás ünnepe, 
amely vízkereszttől a húsvétot megelő-
ző negyvennapos nagyböjt kezdetéig, 
hamvazószerdáig tart. 

Farsangi báloknak régebben a kocsma 
volt a helyszíne, a helybeli legények 
miközben felkeresték a lányos háza-
kat, és a lányokat a bálba csalogat-
ták,  pénzadományokat is gyűjtöttek a 
muzsikusok megfizetésére.

A sok étel bőséget hoz
A farsang nemcsak a fiatalok ünnepe, 
az idősebbek, házasemberek, asszo-
nyok is rendeztek vigasságokat. A há-
zasemberek mulatságain a tánc mellett 
nagyon fontos szerep jutott az evésnek 
és az ivásnak. Mindenütt úgy gondol-
ták, ha sok ételt fogyasztanak, az elkö-
vetkező év bőséget, gazdagságot hoz.

A farsang egyik jellegzetes 
étele, a fánk készítéséhez 
különböző hiedelmek 
fűződnek, egyes vidé-
keken úgy tartják, 
ha fánkot sütnek, 
nem viszi le a 
háztetőt a vihar. 
Rétest is ké-
szítettek, ha a 
tészta jól nyúlt, 
akkor úgy vél-
ték, hogy a 
család szeren-
cséje biztosítva 
van a követke-
ző esztendőre. A 
farsangi ételekből 
eltettek egy-egy fala-
tot, akárcsak a karácso-
nyiból, s ezt gyógyszernek 
használták, a beteg állatok éte-
lébe keverve.

Alakoskodók
A farsangi játékok közé tartoznak a 
maszkos alakoskodások, dramatikus 
játékok, felvonulások is. A jelmezes 
felvonulások leggyakoribb maszkjai 
a nőnek, terhes asszonynak, menyasz-

szonynak öltözött férfiak, mesterem-
bereket, vándor árusokat, más nem-
zetiségűeket megjelenítő alakok. A 
mókás jeleneteket általában egyszer 
adták elő, például a kocsmában, de 
sokszor az utcán is megálltak és szó-
rakoztatták az arra járókat.

Farsangi hagyományok Busójárás
Mohácson farsangkor a busók a 
hagyományoknak megfelelően 
öltöznek fel. A télűző fesztivál, 
a „farsang farka” három napig, 
farsang vasárnapjától húshagyó 
keddig tart, amelynek csúcspont-
ja a karnevál. A „műsor” fő ele-
mei: a partraszállás, a jelmezes 
felvonulás és a koporsó vízre bo-
csátása. A partraszállás során a 
túlparti – ahogyan a helybéliek 
mondják – „Sziget”-ből eveznek 
át ladikokon a busók. Ezután a 
jelmezesek a Kóló térről a főtérre 
vonulnak. Sötétedéskor, a farsan-
gi (télbúcsúztató) koporsó vízre 
bocsátása után az egybegyűltek 
máglyagyújtással égetik el a telet 
jelképező koporsót és a főtéren 
körtáncokat járnak.

Itt a farsang, áll a bál
A Királyerdei Művelődési Ház 
kertkapujában zenés farsangi 
„kavalkád” várja az arra járókat. 
Egy csengőt megnyomva lejátsz-
sza az Itt a farsang, áll a bál című 
dalt. Vízkereszt napján elbontot-
ták a betlehemi jászolt, annak a 
helyére kerültek a színes jelme-
zekbe öltöztetett bábuk.

fotó: pixabay

fotó: pixabay
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Valentin napi bonbon 
különlegesség Trita Csoki 

Műhelyéből

1213 Budapest, Virágos u. 23. 
facebook.com/tritacsokolade

+36 20 429 0123

INGATLAN________________________________________  
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 ________________________________________ 
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________________________________________ 
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

FIATAL hölgy kötne eltartási, illetve életjáradéki szerző-
dést, vállalok mindenféle házimunkát. T.: 06-20-932-0983

ÁLLÁS________________________________________  
A CSEPEL KERÉKPÁRGYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ ZRT. 
felvételt hirdet raktáros munkakörbe. 8 órás egyműszakos 
munkavégzés. Jelentkezését 2021. február 10-ig önélet-
rajz megküldésével a  tiszane@csepelbike.com  e-mail 
címre várjuk. A munkakör betöltésének feltétele: érvé-
nyes targoncavezetői engedély. Munkavégzés helye: XXI. 
kerület, munkaidő: 7-15:20-ig.

ADÁS-VÉTEL________________________________________  
CSEPELEN és környékén! Korrekt áron autót vennék kész-
pénzért. T.: 06-30-951-5322________________________________________ 
ARANY-EZÜST, BRILLIÁNS 20.000FT/G (1 karáttól) éksze-
rek, dísztárgyak, mechanikus kar-zseb-fali óra, hagyaték 
felvásárlás. Bp.,1117 Fehérvári úti Vásárcsarnok, Virágsor, 
Porcelán-Ezüst Üzlet. T.: 06-1-209-4245, 06-20-200-6084 
dinasztiagaleria11@gmail.com, www.dinasztiagaleria.hu

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

facebook.com/kiralyteam I hammer.monika723@gmail.com

Tisztelt olvasóink, hirdetőink! 

A járványhelyzet miatt kizárólag online veszünk fel 
hirdetéseket. Kérjük, a csepelihirmondo1@gmail.com 
címre küldjék megjelentetni kívánt anyagaikat. 

Megértésüket köszönjük.
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„Szeretnénk ismét szabadon élni, dolgozni, találkozni a barátokkal 
és a családdal. Ezért biztosan beoltatjuk magunkat az engedélyezett 
vakcinával! Védjük meg közösen az egészségünket!”

AZ OLTÁS A LEGBIZTONSÁGOSABB MÓDSZER A JÁRVÁNY ELLEN

REGISZTRÁLJON 

VÉDŐOLTÁSÉRT ÖN IS!

CSAK EGYÜTT SIKERÜLHET!

vakcinainfo.gov.hu
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