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2020 nyarán döntött úgy Karácsony 
Gergely főpolgármester, hogy leál-
lítja annak a dél-pesti kerékpárútnak 
az építését, amely Csepelt, Soroksárt 
és a XVIII. kerületet kötötte volna ösz-
sze. Most a kormány támogatásával 
mégis lehetőség nyílik a dél-buda-
pesti kerékpárút megépítésre. 

Borbély Lénárd polgármester és Schnel- 
ler Domonkos, Budapest és a fővárosi 
agglomeráció fejlesztésének végrehaj-
tásáért felelős helyettes államtitkár tar-
tott közös sajtótájékoztatót Csepelen, 
ahol az államtitkár elmondta: fontos, 
hogy legyen jövője az elmaradt fejlesz-
tésnek. Az elmúlt egy évben világossá 

vált, hogy a XXI., a XXIII. és a XVIII. 
kerületnek továbbra is nagy jelentőség-
gel bír a beruházás. Mivel a fejlesztést 
mindhárom kerület támogatta, ezért  
a kormányzat az uniós programozás 
tervezésénél figyelembe vette az ön-
kormányzatok álláspontját. Így nyílt 
lehetőség arra, hogy a korábbi 2,3 mil-
liárd forintos beruházás helyett egy 
jóval magasabb műszaki tartalmú, 14 
milliárdos fejlesztés valósulhat meg az 
elkövetkező években. 

23 kilométer hosszú
A mostani fejlesztés sokkal összetet-
tebb projekt a műszaki tartalmát illető-

en, a hozzá kapcsolódó zöldterületi és 
rekreációs fejlesztéseknek köszönhe-
tően pedig minden sportolni vágyónak 
nagy előrelépés lehet. A tervek a bicik-
liút mellett tartalmaznak egy rekortán 
futópályát, a csepeli kompnál ugyanak-
kor egy biciklis- és gyalogoshíd kötheti 
majd össze a kerületeket. „Mindez jól 
illeszkedik abba a fejlesztési koncep-
cióba, amit mi Csepelen képviselünk” 
‒ hangsúlyozta Borbély Lénárd. Mint 
megtudtuk, a kormány az uniós prog-
ramozás tervezésénél kiemelten figye-
lembe vette a kerületek álláspontját. A 
Dél-pesti zöldfolyosó és kerékpárút el-
nevezésű projekt az említett kerékpáros- 
fejlesztést egészítené ki egy évtizedek 
óta nem használt vasúti mellékvonal 
elhanyagolt területének revitalizációjá-

val, a kerékpár mellett egyéb sportok-
ra alkalmas lineáris park, zöldfolyosó 
kialakításával. A zöldfolyosó és kerék-
párút 23 kilométer hosszúságú össze-
függő, a környező kerületekhez való 
közvetlen kerékpáros összeköttetést és 
sportolási lehetőséget jelent majd sok 
tízezer ember számára.

A beruházás lehetséges helyszínét az 
Index stábja járta be Schneller Do-
monkos helyettes ál-
lamtitkárral és Borbély 
Lénárd polgármester-
rel. Az összeállítás itt 
nézhető meg:

AKTUÁLIS AKTUÁLIS

Három kerületet érintő 
kerékpárút épül

A bicikliút mellett 
rekortán futópálya 
épül, a csepeli 
kompnál egy biciklis- 
és gyalogoshíd 
kötheti majd össze 
a kerületeket

fotó: Tóth Beáta
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Borbély Lénárd polgármester Face-
book-oldalán írt a Galvani híd szüksé-
gességéről. A polgármester kifejtette, a 
híd terve az 1980-as évek óta szerepel 

különböző városfejlesztési koncepciók-
ban. Megépítésére azért van szükség, 
mert az agglomerációban élők egyre 
nagyobb mértékben terhelik a főváros 

közútjait. Csepelre ez hatványozottan 
igaz, ráadásul a közvetlen budai össze-
köttetéssel hetven éve adós a főváros 
a csepelieknek. „Az a főváros, amely 
maga is elismeri a híd szükségességét, 
hiszen Budapest saját fejlesztési terve-
iben is szerepel egy kiemelt új közle-
kedési infrastruktúra megvalósítása, 
mégpedig a főváros és a kormány meg-
egyezése alapján” – tette hozzá. A híd 
kulcsszerepet játszik majd a közleke-
dési problémák megoldásában, a rozs-
daövezetek felélesztésében. A szom-
szédos külvárosokkal, elővárosokkal 
közúton és villamoson ugyanis épp a 
Galvani híd teremtené meg számukra a 
kapcsolatot. „Várjuk a hídról a főváros 
világos és egyértelmű állásfoglalását a 
Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában! 
Már csak azért is, mert akadnak olyan 
hangok, amelyek a híd elhelyezkedését 
vitatják, mondván, a híd a semmiből a 
semmibe vezet, és hogy az albertfalvai 
hidat kellene először megépíteni” – írja. 
„Legyen egyértelmű: az elővárosiak 
közlekedési problémáit egyedül a Gal-
vani híd fogja megoldani” – zárta sorait 
Borbély Lénárd.

AKTUÁLIS AKTUÁLIS

„A Kormány illetékesével, illetve a 
Fővárosi Önkormányzattal történt 
egyeztetéseket követően örömmel ér-
tesültem, hogy a Csepeli Gerincút be-
fejező ütemeinek teljes előkészítését 
tartalmazó uniós pályázatot nyújtott be 
a Kormány” – írta közösségi oldalán 
Borbély Lénárd, Csepel polgármeste-
re. A Magyar Közlönyben megjelent 
határozat értelmében az Európai Há-
lózatfinanszírozási Eszközből pályá-
zik a Kormány a bruttó 1 milliárd 143 
forintos összköltségű projekt finanszí-
rozására. 

Sikeres pályázást követően elkezdőd-
het a gerincút befejező szakaszának 
megvalósításához szükséges engedé-
lyezési és területszerzési feladatok ki-
vitelezése.

Miért kell nekünk a Galvani híd?

Egy lépéssel közelebb 
a gerincút megvalósulásához

Jól halad a munka a napközis táborban. 
Zajlik a közművek építése, a pavilonok 
belső és külső szigetelése, burkolása. 
Hamarosan helyükre kerülnek a nyí-
lászárók. A kertben tereprendezés, az 
öntözőhálózat előkészítése történik,  
zajlik a játszóeszközök telepítése előt-

ti földmunka, és épül a kerítés is. Az 
étkező fémszerkezetének felállítása,  
szigetelése is folyamatban van. Az 
építési munkálatok mellett megkez-
dődött ‒ a táboroztatás előkészítésé-
re ‒ az eszköz- és berendezésigények 
egyeztetése is. 

Jól halad az építkezés

CSEPEL POLGÁRMESTERE  BORBÉLY LÉNÁRD

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Tisztelt Csepeliek!
Vannak idők, amikor különösen nagy szükségünk 
van hitre, reményre és egymás iránti odafigyelésre, 
szeretetre. Az idei ünnep is ilyen. Az újjászületés 
most ráadásul több jelentéssel is bír.

Áldott húsvéti ünnepeket kívánok!

Tartsunk ki és vigyázzunk egymásra!

ÁLDOTT, BÉKÉS

HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK!
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A hatályos kormányrendelet szerint 
március 8-ától országosan bezártak az 
óvodák és iskolák a tavaszi szünettel 
egybekötve – a mostani helyzet alap-
ján ‒ április 6-áig. A kerületi intéz-
ményeket érintő intézkedésekről már 
előző lapszámunkban is beszámoltunk. 
Amint arról hírt adtunk, igény esetén a 
csepeli önkormányzat a veszélyhelyzet 
ideje alatt is biztosítja az otthonukban 
tartózkodó gyermekek számára a napi 
egyszeri melegétkeztetést. 

Az ügyeletet az óvodásoknak a Csoda-
kút és Aprajafalva Tagóvodában látják el, 

míg a tanulóknak az iskolák egyenként 
biztosítják. Naponta változik az ügyeletet 
igénybe vevők száma, mert nem minden 
napra adják be a szülők gyermekeiket. 

Lapzártánk előtt a Gazdasági Szolgál-
tató Igazgatósághoz beérkezett adatok 
szerint március 17-éig 53–100 óvo-
dás felügyeletét igényelték a szülők. 
A tanulóknak mindössze maximum 
főre kértek ügyeletet eddig a Kará-
csony, a Kazinczy, a Mátyás, a Móra 
és a Vermes iskolákban. „Az ételátvé-
teli pontnak kijelölt Karácsony Sándor 
Általános Iskola tálalókonyhájában az 

ovisoknak húsz-harminc adag napi egy-
szeri meleg ételt igényeltek, míg az is-
kolásoknak 24–39 adagot kértek a szü-
lők” – tájékoztatta lapunkat Pásztorné 
Juhász Eszter, a GSZI igazgatója. 

A közétkeztetést biztosító szolgáltató 
műanyag dobozban szállítja a levest 
és a főételt, amelyet a megrendelők 11 
és 13 óra között vehetnek át az iskola 
(II. Rákóczi Ferenc út 106–108.) tálaló-
konyháján. Az étkezési térítési díj ösz-
szege változatlan.

Diákbérletek
Borbély Lénárd polgármester levél-
ben fordult Karácsony Gergely fő-
polgármesterhez, amelyben azt java-
solja, hogy a járványhoz kapcsolódó 

korlátozó intézkedések, és a főként  
a budapesti családok, valamint a bu-
dapesti oktatási intézményeket igény-
be vevő családok megsegítése érde-
kében harminc nappal hosszabbítsák 
meg a diákok BKV-bérletének érvé-
nyességét. 

„A MÁV-HÉV Zrt. példás módon már 
megtette az ezzel kapcsolatos szükséges 
intézkedését. Kérem Budapest főpolgár-
mestereként Ön is, mint jelen helyzetben 
egyedüli döntéshozó, hasonlóképp jár-
jon el, és segítsük a lakosainkat ebben a 
helyzetben” – áll a levélben. 

Hol lehet igényelni?
Az étkezési igényt az adott na-
pot megelőző két munkanappal 
előbb kell jelezni, reggel 9 óráig. 
Az étkezés lemondására a meg-
előző munkanap 9 óráig van le-
hetőség. 

Iskolás gyerekek esetén az iskola.
etkezes@csepelgszi.hu, valamint 
munkaidőben a 06-20/264-3767-es 
telefonszámon, míg az óvodások-
nál az ovi.etkezes@csepelgszi.
hu e-mail-címen, illetve a 06-70/ 
938-3155-ös telefonszámon fo-
gadják a rendeléseket. A gyerekek 
következő adatait szükséges meg-
adni: név, intézmény neve, osztály, 
esetleges allergia. 

Fontos elérhetőségek
Kormányzati koronavírus-honlap: koronavirus.gov.hu
Kormányzati információs vonalak:  +36-80/277-455;  
+36-80/277-456;  külföldről: +36-1/550-1825

e-mail:  koronavirus@1818.hu
Regisztráció az oltásra: vakcinainfo.gov.hu
Koronavírus-fertőzésből gyógyultak jelentkezése 
vérplazmaadásra: telefon: 06-30/602-9250; 
e-mail: verplazma@dpckorhaz.hu; koronavirusplazma.hu

Étkezés, gyermekfelügyelet

A Humán Szolgáltatások Igazgató-
sága (HSZI) munkatársai az elmúlt 
időszakban is minden segítséget meg-
adtak a hozzájuk forduló csepeli lako-
soknak. Az idősellátás területén több-
nyire a szociális étkeztetésben kérnek 

segítséget. „Azok közül az idősek közül, 
akik az első hullámban vállalták, hogy 
otthonukban maradnak, most is sokan 
igénylik munkatársaim segítségét a 
házi segítségnyújtásban (például bevá-
sárlás). Az idős és fogyatékos nappali 
ellátásban  részesülőkkel rendszeresen  
tartják munkatársaim a kapcsolatot tele- 

fonon, interneten. Intézményünk kap-
csolatban áll a Magyar Élelmiszerbank-
kal, így munkanapokon a velük partner-
ségben álló élelmiszerláncok, valamint  
a Gere Pékség adományával támo-
gatjuk az arra rászorulókat. Jelenleg 

is többen kértek és kérnek segítséget 
olyanok, akik hatósági házi karantén-
ba kerültek. Jellemzően az élelmezésük 
megoldásában segítünk” – tájékoztatta 
lapunkat Nagyné Kovács Tímea intéz-
ményvezető. 

Az intézményt felkeresők a bevezetett 
szabályokat betartják, s a megválto-
zott nyitva tartáshoz alkalmazkodva 
többnyire előre egyeztetnek időpontot 
a munkatársakkal. Zömében elektro-
nikusan érdeklődnek. Az intézmény-
vezetőtől azt is megtudtuk, hogy a 
HSZI krízistelefonszámára továbbra is 
gyermekvédelmi kérdések és jelzések 
érkeznek. 

A kerületi bölcsődék változatlanul 
nyitva vannak, a saját csoportjukba 
továbbra is várják a kisgyerekeket. A  
bölcsődék munkatársai köszönik a 
szülők rugalmasságát, együttműkö-
dését, hogy elfogadták és betartják az 
intézményekben hozott járványügyi 
intézkedéseket is. • A.Zs.

„A Magyar Kormány jóvoltából 750 
millió forint támogatás érkezik az idei 
esztendőben a csepeli egészségügy 
fejlesztésére. Az Egészséges Budapest 
Program keretében a Vermes Miklós 
utcai volt szülőotthonban fogunk olyan 
régóta várt fejlesztéseket megvalósíta-
ni, amelyek színvonalas, könnyen el-
érhető ellátást tesznek lehetővé a cse-

peli lakosok számára” – osztotta meg 
a hírt Borbély Lénárd polgármester 
Facebook oldalán. A támogatásnak 
köszönhetően a volt szülőotthonban 
többek között az alábbi szakrendelé-
seket fognak elindulni: gyermek pul-
monológia, gyermek fül-orr-gégészet, 
gyermek pszichiátria, védőnői szolgá-
lat és neurológia.

 2017–2020 között a program keretében 
több mint 27 milliárd forintot adott át 
a kormány a fővárosi és Pest megyei 
egészségügyi alapellátás és járóbe-
teg-szakellátás fejlesztésére.

Segítség a mindennapokban

Egészséges Budapestért: 
régóta várt fejlesztések indulnak

Nyitvatartás, krízisszám

A Humán Szolgáltatások Igazgatósága (HSZI) nyitvatartása március 8-ától 
megváltozott. A személyes ügyfélfogadás hétfőtől csütörtökig 9 és 15, pén-
teken 9 és 14 óra között van. Munkaidőn túl, a krízistelefonszámon a HSZI 
munkatársa elérhető a 06-20/518-9150-es számon.

Az idősek közül most is 
sokan igénylik a segítséget

fotó: pixabay
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A járvány harmadik hulláma továbbra 
is felfutó szakaszában van. Rengeteg 
a beteg országszerte. Közel három 
hete zajlanak az oltások a csepeli ol-
tóponton. A tapasztalatokról, az oltás 
menetéről kérdeztük dr. Dobák And-
rást, a Tóth Ilona Egészségügyi Szol-
gálat főigazgatóját.

„Az oltópontokon továbbra is Pfizer vak-
cinával oltunk. Úgy látom, kivétel nélkül 
mindenki elfogadja ezt az oltást. A páci-
ensek lelkesen jönnek. Eddig komolyabb 
oltási reakció nem volt, a legtöbb problé-
mánk még mindig a magas vérnyomással 
érkező betegekkel van. Ilyenkor igyek-
szünk csökkenteni a vérnyomásukat, kap-
nak gyógyszert, pihennek, újramérjük.

A közelmúltban egy 101 éves hölgy ka-
pott oltást – kiváló egészségnek örven-
dett, gyógyszereket sem szedett. Jellem-
zően még mindig az idősebb korosztály 
van soron, őket oltjuk, remélem, lassan 
a fiatalabbak következnek” – mondta a 
főigazgató lapunknak. A TIESZ múlt 
héten több mint 600 újabb adag Pfizer 
oltóanyagot kapott. Két rendelőbe fél-
óránként hat beteget hívnak be, így két-
száznegyven pácienst tudnak naponta 
beoltani, hétvégén pedig hatszázat. Az 
oltópontokkal párhuzamosan ugyan-
akkor a háziorvosok is oltanak, Si-
nopharm és Astrazeneca vakcinákkal. 

Mi határozhatja meg 
az oltási sorrendet?
Sokakban felvetődik a kérdés, hogy mi 
alapján hívják be a betegeket az oltó-
pontra, hogy fordulhat elő, hogy egy-
egy családban a fiatalabbak megkapják 
az oltást, az idősebbeknek pedig még 
várniuk kell. „Ennek több oka is lehet. 
A vakcinákat lakosságszám-arányosan 
osztják el, és nem nézik a háziorvosi 
praxisok korösszetételét. Akinek a pra-
xisában több idős ember van, esetleg 
egy nagyobb idősotthon tartozik hozzá, 
ott a 60-70 évesek is később kerülnek 
sorra, míg egy fiatalabb korösszetételű 
praxisban már akár a 40-50 évesek egy 

része is megkapta az oltását. Ugyanak-
kor lehet, hogy az idősebbeknek más 
oltóanyagot szán a háziorvosuk, mint 
ami pillanatnyilag rendelkezésére áll. 
Vannak olyanok is, akik kifejezetten a 
Pfizer vakcinára várnak, nem felelt meg 
nekik más oltóanyag. Eddig az Astraze-
necával csak a 60 év alatti krónikus be-
tegeket lehetett oltani, most már a 60 év 
felettiek számára is engedélyezett. Van-
nak olyan betegségcsoportok, amelyek-
nél inkább a Pfizer és a Moderna oltást 
javasolják. Ilyenek például bizonyos au-
toimmun betegségek. Pajzsmirigyprob-
lémáknál pedig a Szputnyik V vakcina 
nem ajánlott”‒ emeli ki Dobák And-
rás. „Most nagy hangsúly van az egyéni 
felelősségen, fontos, hogy betartsuk a 

szabályokat. A kórházak tele vannak. 
Az Országos Baleseti Intézetben egy 
teljes emeleti műtőblokkot alakítottak 
át intenzív osztállyá, és 90 ágyat külö-
nítettek el covidos betegek számára. Na-
gyon rossz a helyzet, mert a 40-50 éves 
korosztály is intenzív osztályra kerül, 
amire korábban nem nagyon volt példa. 
Sokkal jobban kell vigyázni, kerüljük a 
felesleges kontaktusokat, akit már beol-
tottak a családból, inkább az menjen vá-
sárolni” – teszi hozzá Dobák András.

Háziorvosi kérésre szűrnek
A szűrés továbbra is működik a piac 
parkolójában, de már két busszal, dupla 
egészségügyi személyzet várja a teszte-
lésre érkezőket. Nagyon sokan veszik 
igénybe a szűrést. A csepelieket idő-
pont-egyeztetés nélkül is fogadják, de 
továbbra is szükség van, arra, hogy a 
háziorvos kérje a vizsgálatot. „A har-
madik hullámban a számok felfelé men-
nek, sokan kerülnek kórházba, talán 
egy-két héten belül tetőzhet a járvány. 
Lehetséges, hogy további szigorítások-
ra is szükség lesz. Lassan másfél millió 
ember lesz beoltva, bár ennek hatása is 
csak később mutatkozik meg. A beoltot-
tak mobilisabbá válhatnak, akik pedig 
nincsenek beoltva ‒ ha tehetik ‒, marad-
janak otthon” ‒ hangsúlyozza a szak-
rendelő főigazgatója. • Potondi Eszter

Sportolók az oltásról 
Kaffka Eszter, a Csepel 
DSE felnőtt kézilab-
da-csapatának a kapu-
sa azt mondta, hogy az 
egyesület nagyon vi-
gyáz a sportolók egész-
ségére, jól működnek a 
megelőzést szolgáló in-
tézkedések, naponta fer-
tőtlenítik a csarnokot. A 
mérkőzéseiket zárt ka-
puk mögött rendezik. A 
kézilabdázók nincsenek 
beoltva, de nem lenne 
ellenükre, ha beoltanák 
őket. Ha a kormány úgy 
döntene és a kézilab-
da-szövetség elrendelné, hogy csak beoltott sportolók 
versenyezhetnek, mindenképpen alávetnék magukat 
a rendelkezésnek. Jelenleg erre a bejelentésre várnak. 
Kaffka Eszter elmondta, hogy neki a Magyarországon 
használt egyetlen vakcinával szemben sincs semmiféle 
fenntartása. 

Sastin Marianna, a Csepelen élő világbajnok birkózó 
érdeklődésünkre közölte, hogy március elején kapta 
meg a második adag Pfizer oltóanyagot a Sportkórház-
ban. Komolyabb mellékhatást nem tapasztalt, egy na-
pig enyhe ízületi fájdalmat érzett, de az is gyorsan el-
múlt. Az oltást a Magyar Olimpiai Bizottság szervezte 
meg azoknak a sportolóknak, akik már részvételi jogot 
szereztek a nyári tokiói olimpiára. Az oltás ugyanak-
kor természetesen önkéntes volt. Sastin Marianna már 
kvalifikálta magát az olimpiára, a felkészülése jó ütem-

ben halad. Áprilisban 
Európa-bajnokságon 
vesz részt. Örül neki, 
hogy megkapta az ol-
tást, mert védettséget, 
biztonságot ad szá-
mára, ha pedig mégis 
megbetegedne, nem 
lenne súlyos a lefolyá-
sa. A külföldre utazás 
feltétele is, hogy beol-
tott legyen. Úgy vélte: 
az volna jó, ha minél 
hamarabb, minél több 
ember megkapná az 
oltást, hogy túl le-
gyünk a járványon.  

Folyamatosan oltanak a kerületben
EGÉSZSÉG EGÉSZSÉG

fotó: pixabay

Fontos tudnivalók   

Könnyebbséget jelent, ha a pácien-
sek magukkal viszik az oltásra a 
kitöltött beleegyező nyilatkozatot. 
(A koronavirus.gov.hu oldalról 
letölthető.) A szokásos gyógysze-
reket be kell venni, lehet étkezni 
is. Az oltás után azonban továbbra 
is elővigyázatosnak kell lenni, leg-
alább 2-3 hét szükséges, mire egy 
megnyugtató védettség kialakul.

Lapzártánk idején meghaladta a tízezret a beoltott csepeli 
lakosok száma: ez körülbelül a regisztráltak fele.  Aki még 

nem regisztrált, gondolja meg magát, és kérje az oltást!

Ön beoltatná magát?
Egyre több azoknak a száma, akik beoltatnák magukat, 
ám a magyar fiatalok többsége még mindig nem oltás-
párti – legalábbis ezt az eredményt hozta az az ezerfős 
reprezentatív kutatás, melyet az Ipsos közvélemény-ku-
tató cég végzett március közepén. Mi is megkérdeztünk 
néhány fiatalabb embert: beoltatnák-e magukat? 

Veress Zsófia: „Az oltás hasznos és 
fontos, ez az egyetlen módja, hogy 
megállítsuk a koronavírus terjedését. 
Már nagyon szeretnék szabadon élni, 
a gyermekeimmel szabadon közleked-
ni. Sajnos most nem kaphatok oltást, 
mert öthetes a kisbabám és szoptatok. 
Családtagjaink közül többen is elkapták a 
vírust, ők 35-40 év közöttiek. Baráti körünk-
ben pedig egy fiatal apuka még kórházba is került. Úgy vélem, 
hogy az az oltóanyag, amelyet a szakemberek jóváhagynak, 
biztos jó lehet. Emlékszem, tavaly tavasszal nem nagyon 
jártunk ki, most már azért muszáj három gyerekkel otthonról 
kicsit kimozdulnunk. Pesterzsébetről busszal átruccantunk, 
kedveljük a Szent Imre téri játszóteret.” 

Peterdy Noémi: „Fontosnak tartom, sze-
rintem mindenkinek be kellene oltatnia 

magát. Tavaly a legelső napon re-
gisztráltam. Édesanyám is, ő krónikus 

beteg, 71 évesen még nincs beoltva. 
Különösebben nem foglalkoztat az ol-

tóanyag származási helye, csak kapnám 
már meg. Szerencsére a szűkebb környe-

zetemben még senki nem lett beteg. Vigyázunk, 
betartjuk a szabályokat. Az oltást illetően ismerőseim elég 

szkeptikusak, de mégis regisztráltak, már be is oltották őket.”

Hamar Gergely: „Pár hete regisztráltam, 
várom az értesítést. Jó lenne az egész 
országnak és a világnak, ha védet-
tek volnánk már. Úgy gondolom, az 
oltóanyag származásáról szóló össze-
esküvés-elméletek biztos nem lehetnek 
igazak, mert egymással szembenálló, 
ellenérdekelt gyógyszergyárak laboratóriu-
mában készülnek ugyanazok a vakcinák, ugyan-
azzal a céllal, hogy védettséget nyújtsanak. Három gyermeke-
men úgy ment át a vírus, hogy szinte észre sem vették. Csupán 
pozitív tesztet produkáltak a tízévestől a tizenkilenc évesig. 
A hagyományos influenza elleni oltás sem jelent százszázalé-
kos védettséget, azonban a legújabb vakcináktól azt reméli 
az ember, hogy nem lesz olyan súlyos lefolyású ez a betegség.”

Kaffka Eszter

Sastin Marianna

fotó: pixabay
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Megdöbbenésének adott hangot dr. 
Szabó Szabolcs, a Momentum csepe-
li-soroksári politikusa a koronavírus 
elleni kínai vakcina miatt. Szerinte 
túl sokba kerül. A Demokratikus Ko-
alíció is folytatta a kínai és az orosz 
vakcinák elleni kampányt. A Magyar 
Orvosi Kamara viszont azt kérte a 
politikusoktól, hogy fejezzék be a vá-
daskodást, a lakosság félrevezetését 
és elbizonytalanítását. Az Országos 
Mentőszolgálat Hadházy Ákost szó-
lította fel arra, hogy hagyja abba a 
hangulatkeltést. 

A koronavírus elleni oltások ára töre-
déke a betegség költségeinek. Különö-
sen akkor az, ha figyelembe vesszük a 
kórházi kezelés költségeit is. És még 
nem esett szó a betegség hosszú távú 
szövődményeiről vagy az elhalálozás 
pénzben ki sem fejezhető veszteségé-
ről. Az oltások korlátozott száma mi-
att azokban az országokban harcolnak 
most a legsikeresebben a járvány el-
len, ahol nem sajnálják a vakcinákra a 
pénzt. Így lett a világ legjobban átoltott 
országa Izrael, az Egyesült Arab Emír-
ségek, az Egyesült Királyság, az Egye-
sült Államok és – az orosz vakcinának 
köszönhetően – Szerbia. 

Az Európai Unió oltási stratégiája 
ugyanakkor csődöt mondott. Az európai 
vakcinagyártók is inkább a magasabb 
árat kínálóknak szállítják az oltóanya-
gokat, az uniós országoknak olcsón, 
kvótaáron ígért mennyiséget folyama-
tosan csökkentik. A magyar kormány 
ezért döntött úgy, hogy az átoltottság 
növelése érdekében más lehetőségeket 
is megragad. Ilyen a kínai és orosz vak-
cina, melyeket a szakemberek is jónak, 
megbízhatónak tartanak. Olyan sok em-
bert oltottak be velük különösebb mel-
lékhatások nélkül, hogy orvosszakmai 
és társadalmi szempontból megkérdője-
lezhetetlen a hatékonyságuk. Ezeknek a 

vakcináknak is köszönhetően már több 
mint másfél millió ember kapott oltást 
Magyarországon. 

Ám az ellenzéki politikusokat úgy tű-
nik, kevéssé érdeklik az orvosszakmai 
szempontok. A járványellenes intézke-
dések többségét eleve nem támogatták 
az Országgyűlésben, az elmúlt hóna-
pokban pedig többször felszólaltak a 
kínai és az orosz vakcinák ellen. Sza-
niszló Sándor, a Demokratikus Koa-
líció XVIII. kerületi polgármestere a 
Facebookon jelentette be, hogy a ke-
rületében nem volt jelentkező a kínai 
oltóanyagra. Csakhogy kiderült, hogy 
nem keresték meg a lakosságot, és a be-
jegyzést követően sok kerületi polgár 
jelentkezett az oltásra. A polgármester 
ezután törölte a bejegyzést. Dr. Szabó 
Szabolcs, a Momentum csepeli-sorok-
sári politikusa is többször írt az oltá-
sokról. Ő eddig egyetlen járványellenes 
intézkedést sem támogatott az Ország-
gyűlésben. A kormány kínai vakcina-
beszerzését is támadta. Állítása szerint 
túl sokba kerül megvédeni a lakosság 
életét. „63 euró? Ez egészen döbbene-
tesen magas ár. Csak a mai szállítmány 
volt akkor 5 milliárd forint, és ez még a 

teljes számla tizede sem volt”– fakadt ki 
Facebook-oldalán. 

De vajon valóban drága 23 ezer forint 
egy életmentő oltásért? A HPV (méh-
nyakrák) elleni oltás korábban 70 ezer 
forintba is bekerült azoknak a szülők-
nek, aki védeni akarták gyermekei-
ket. Számos más oltás is meghaladja a 
negyvenezer forintos összeget. A HPV 
elleni oltást ma ingyen kapják a gye-
rekek, hasonlóan azokhoz, amelyeket 
születésüktől kezdve kapnak Magyar-
országon a csecsemők. Minden oltásra 
jellemző továbbá, hogy nagyságren-
dekkel olcsóbbak, mint maga a be-
tegség gyógyításának a költsége, ami 
a koronavíruson kívül más esetben is 
halálos lehet. 

A történtek után megszólalt a Magyar 
Orvosi Kamara. „A Covid–19 járvány 
eddigi legsúlyosabb időszakában, a 
23. órában arra kérjük a politikuso-
kat, hogy fejezzék be mind a hamis il-
lúziók keltését, mind a vádaskodást, a 
lakosság félrevezetését és elbizonytala-
nítását (…) Most az összefogásnak, az 
azonnali cselekvésnek van itt az ideje, 
nem a széthúzásnak és hibáztatásnak” 
– fogalmaztak a közleményükben.  
Az Országos Mentőszolgálat is üzent: 
„Felszólítjuk Hadházy Ákost, hogy fe-
jezze be a rémhírkeltést és ne akadá-
lyozza a mentők munkáját!” – írták kö-
zösségi oldalukra. • T

Nyilvánosságra hozta Karácsony 
Gergely az Integrált Településfejlesz-
tési Stratégiát, amely a 2027-ig terve-
zett nagyberuházásokat foglalja ösz-
sze. A dokumentációból kiderül, hogy 
lesznek fővárosi fejlesztések, de ha 
a jelenlegi főpolgármesteren múlik, 
Csepelre ebből szinte semmi nem jut 
majd. Az egyetlen kivételnek a csepe-
li gerincút tűnik, ám annak csak a ter-
vezésére indítottak pályázatot.

Karácsony Gergely megválasztása után 
sorra mondta le a kormánypárti vezetésű 
kerületek fejlesztéseit. Csepelen 2024-ig 
terjedő hatállyal megszüntette a fővárosi 
utak felújítását, leállíttatta az összes par-
kolófejlesztést, de még a Csepelt érintő 
kerékpárút építését is. Ezt akkor a 2020-
as költségvetésre hivatkozva, annak ösz-
szegét bírálva tette meg. Azt azonban 
senki nem tudja megmagyarázni, hogy 
ha – állításuk szerint – a kormány mi-
att nincs pénz, miért van mégis pénz az 
ellenzéki vezetésű kerületek fejlesztése-
ire. Szerencsére a politikai diszkrimi-

nációt a kormány érzékeli, így Csepel 
továbbra is reménykedhet abban, hogy a 
2010 után megindult fejlődés nem áll le. 

Középpontban a városközpont
Az Integrált Településfejlesztési Straté-
gia (ITS) legfontosabb célkitűzése a bu-
dapesti belváros fejlesztése. Jól látszik, 
hogy nagyberuházásokra is van pénz. 
Ám baljóslatú, hogy Karácsony Ger-
gelynek is szinte csak a körutakon belüli 
kerületek számítanak, a külvárosi kerü-
letek kevésbé. Soroksárt például egyet-
len egyszer sem említi meg a doku-
mentum, mintha a XXIII. kerület nem 
is lenne Budapest része. Csepellel más 
a helyzet – ám csak a kormányzati fej-
lesztések miatt. Miután a csepeli HÉV, 
Észak-Csepel nagyszabású parkfejlesz-
tése, az új csepeli Duna-híd vagy a ke-
rékpárút építése kormányzati forrásból 
lesz, az ITS is megemlíti a kerületünket. 
De szinte csak ezért. A barnaövezetek 
fejlesztésénél például a Csepel Művek 
hatalmas területe úgy maradt ki a tér-
képről, mintha soha nem létezett volna. 

A terv eleme az utcák forgalom- és se-
bességcsökkentése is. Ez részben már 
megkezdődött, amikor biciklisávokat 
festettek a belváros útjaira. Karácsony 
tervei szerint – melyeket korábban is-
mertetett – Budapest területén meg-
szűnnének az 50 km/órásnál nagyobb 
sebességhatárok, és a főutakon kívül 
mindenhol bevezetnék a 30 km/órás 
sebességhatárt. 

A forgalomcsökkentés nem budapesti 
sajátosság. Az európai nagyvárosokban 
is vannak hasonló elképzelések. Annyi 
különbséggel, hogy máshol gondolnak 
az autósokra is: valahol le kell tenni az 
autót, ha azt a belvárosban nem lehet 
használni. Ezért építenek más nagyvá-
rosokban P+R parkolókat, földalatti par-
kolókat. Ez azonban fővárosi pénzből 
nem nagyon lesz. Karácsony Gergely 
Csepelen teljesen leállította a tervezett 
P+R parkolók építését, de más kerüle-
tekre sem találtunk konkrét terveket. 

A budapesti Integrált Településfej-
lesztési Stratégiáról március 31-ig 
lehet véleményt nyil-
vánítani a smartbp@
budapest.hu e-mail 
címre küldött elekt-
ronikus levéllel.  • TK

AKTUÁLISAKTUÁLIS

Nem tervezi Csepel 
fejlesztését a főváros

Élhető külvárosi akció-
terület nincs a tervbenTúl drága a magyar 

emberek megmentése?

fotó: pixabay
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és gyűjtenek határon túli intézmények, 
kulturális és egyházi szervezetek ré-
szére, ezáltal erősítik a magyar lakta 
régiók egymás közötti kulturális kap-
csolatait is. „A több mint két évtizedes 
munkánk során számos kiadót meg-
nyertünk az ügynek, és sikerült kiépíte-
nünk egy olyan hálózatot, amelynek se-
gítségével gyorsan és rövid idő alatt el 
tudjunk juttatni a könyveket az olvasók-
hoz. A könyveket évente mintegy húsz 
alkalommal szállítjuk a településekre, 
az adományozást igyekszünk az elvárá-
sokhoz igazítani” – mondta Magyary 
Rozália, aki nagy megtiszteltetésnek 
és további motiváló erőnek tartja a ki-
tüntetést. Hozzátette, a díj nem csak az 
ő érdeme, mert az elmúlt évtizedek so-
rán adományozók, önkéntesek, mun-
katársak, együttműködő szervezetek 
segítették az alapítvány munkáját. 

•••
Magyary Ágnes író kiemelkedő szín-
vonalú irodalmi tevékenysége elisme-
réseként József Attila-díjban részesült. 

1975-ben született Kolozsváron. 1989-
ben költözött szüleivel Csepelre, a Szent 
Imre térre, majd Királyerdőre, ahol 17 
éve él. A Jedlik Ányos Gimnáziumban 
érettségizett, majd felsőfokú tanulmá-
nyait az ELTE BTK magyar nyelv és 
irodalom, illetve spanyol nyelv és iro-
dalom szakán végezte. A 2000/2001-es 
szemeszterét Erasmus-ösztöndíjjal a 
Leuveni Katolikus Egyetem romanisz-
tika szakán töltötte. 2003 és 2008 kö-
zött a Magyary-féle amatőr színtársulat 
vezetője, dramaturgja és rendezője volt. 
2007–08-ban forgatókönyvírást tanult 
a budapesti Közép-európai Egyetemen.

„Mindig is túl élénk volt a fantáziám, és 
mivel egyedüli gyerek voltam, meg kel-
lett tanulnom elszórakoztatni magam. 
Ötödik osztályban olyan jól sikerült a 
fogalmazásom, hogy a magyartaná-
rom írásra buzdított. Akkor kezdtem 
el írogatni, persze fogalmam sem volt 
az alkotásról és az irodalomról. Ez 
egy hosszabb folyamat, amíg az ember 
prózaíróvá érik. Azt tudom, hogy nem 
tudnék nem írni. Történeteim vannak, 
és azokat szeretném elmesélni. Talán 
sikerül ezt olyan egyéni hangon, mó-
don, stílusban megtenni, ami csak rám 
jellemző.” Jelenleg egy Madridról szó-
ló esszészerű útikönyvön dolgozik, és 
van egy regényötlete is. „Folyamatosan 
dolgozom, alkotok, ha eszembe jut egy-
egy téma, azt vagy rövid esszében vagy 
novellában gyorsan megírom” – mond-
ta kérdésünkre az írónő, aki nagy el-
ismerésnek tartja a József Attila-díjat. 
Magyary Ágnesnek négy könyve jelent 
meg: Periton (2004), Az ördög operába 
készül (2013), Rövidzárlat az alvilág-

ban (2016), Víziló a Szamosban (2018). 
2014-ben Fehér Klára Irodalmi Díjat 
kapott. Szépirodalmi tevékenysége 
mellett műfordítással, nyelvtanítással 
is foglalkozik. • Lass–Potondi

Március 15-én kimagasló szakmai 
teljesítményük elismeréseként ran-
gos állami kitüntetésben és művé-
szeti díjban részesült több csepeli, 
illetve csepeli kötődésű kiválóság. 
Néhányukkal beszélgettünk. 

Dr. Prokopp Mária művészettörténész, 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
professor emeritája kivételesen magas 
színvonalú, példaértékű, hazai és nem-
zetközi tudományos munkája elisme-
réseként Széchenyi-díjban részesült. 
„A szívem Csepelen is dobog több mint 
húsz éve, mióta Prokop Péter festőmű-
vész nagybátyám ‒ római emigrációja 
után hazatérve ‒ Csepelt választotta 
állandó lakhelyéül. A csepeliek nagy 
örömmel fogadták őt, élete utolsó nap-
jáig szeretettel vették körül. A csepeli 
önkormányzat azóta is csodálatosan 
ápolja emlékét. Az Erdei Éva által ala-
pított Prokop Péter-díjat az önkormány-
zat minden év júniusának végén adja át. 
A Széchenyi-díj elnyerése nagy öröm-
mel tölt el. Erősíti hazaszeretetemet, és 
igyekezetemet, hogy a legnagyobb ma-
gyarral valljam, hogy Magyarország 
nem volt, hanem lesz! Ebben a szel-
lemben szeretném továbbra is segíteni 
Csepel kulturális fejlődését, hogy Árpád 
fejedelmünk által megalapozott Csepel, 
ahol a 64 magyar vármegye tisztelete, 
Szent Imre örökségével ma is eleven, 
továbbra is az országunk példaképe le-
gyen” – mondta el érdeklődésünkre. 

Dale A. Martin, a Siemens Zrt. elnök-ve-
zérigazgatója részére a magyar ipar ku-
tatás-fejlesztési tevékenységének fel- 
lendítésében, valamint a magyar–né-
met gazdasági kapcsolatok előmozdítá-
sában és erősítésében vállalt kiemelke-
dő szerepe elismeréseként Áder János 
köztársasági elnök Magyar Érdemrend 
középkeresztje polgári tagozata kitün-
tetést adományozott.

•••
Dr. Csúcs László Györgyné, a Csepeli 
Lengyel Önkormányzat elnöke, az Or-
szággyűlés első lengyel nemzetiségi 
szószólója a magyar–lengyel barátság 
ápolását sokrétűen szolgáló tevékenysé-
ge elismeréseként Magyar Érdemrend 
tisztikeresztje polgári tagozata kitünte-
tésben részesült. „1971 óta élek Magyar-
országon, harminc éve pedig aktívan 
részt veszek a lengyel–magyar kapcsola-
tok építésében. Tettem ezt az Országos 
Lengyel Önkormányzat elnökeként, a 
Bem József Lengyel Kulturális Egyesület 
elnökeként és nemzetiségi szószólóként 
is. Fontos számomra a magyarországi 
lengyel, valamint a lengyelországi ma-
gyar történelmi emlékek megőrzése, a 
lengyel nyelv és kultúra népszerűsítése, 
valamint a testvérvárosi kapcsolatok ki-
építése. Nagy örömmel tölt el, hogy 150 
működő lengyel–magyar testvérvárosi 
kapcsolatról tudok. Csepelnek is három 
virágzóan működő testvérvárosi kapcso-
lata van: Szczecin, Kielce és Wołomin. 

Csepel közel áll szívemhez, mert a kerü-
letben sokéves hagyománya van a len-
gyel‒magyar történelmi emlékek gon-
dozásának. Hamarosan itt fog elindulni 
az Egressy Béni Angol‒ Magyar Két Ta-
nítási Nyelvű Nemzetiségi Gimnázium, 
ahol anyanyelvi tanárok fogják oktatni a 
lengyel nyelvet. A tisztikereszt számomra 
nagyon nagy megtiszteltetés, és további 
lendületet ad a magyar–lengyel barát-
ság építéséhez.” 

•••
Dr. Horváth Ferenc, a Budapesti XX., 
XXI. és XXIII. kerületi Ügyészség 
nyugalmazott kerületi vezetőhelyettes 
ügyésze több mint négy évtizeden át 
kivételes hivatástudattal végzett, ma-
gas színvonalú ügyészi és vezetői mun-
kája elismeréseként Magyar Érdem-
rend lovagkeresztje polgári tagozata 
kitüntetést kapott.

•••
Magyary Rozália közgazdász, a Pro 
Hungaris Kulturális Értékközvetí-
tő Alapítvány ügyvezető igazgatója a 
határon túli magyar kulturális intéz-
mények, különösen az erdélyi magyar 
fiatalok oktatásának támogatásában 
vállalt szerepe elismeréseként Magyar 
Érdemrend lovagkeresztje polgári tago-
zata kitüntetésben részesült. 

Magyary Rozália Székelydályán szü-
letett és Kolozsváron járt egyetemre. 
Ahogy lapunknak fogalmazott, sokat 
köszönhet szülőföldjének, Székely-
földnek és szülővárosának, Székely-
dályának. „Kisebbségi sorsom megta-
nított arra, hogy szinte mindent el lehet 
venni a határon túli magyaroktól, de a 
hitüket, az anyanyelvüket, a nemzetük 
iránti szeretetet soha” – mondta a ki-
tüntetett, aki 1989 óta él Magyarorszá-
gon, Csepelen. Kérdésünkre elmondta: 
a Pro Hungaris Alapítvány több mint 
két évtizede támogatja a Kárpát-me-
dencében élő magyarságot az anya-
nyelv, a magyar kultúra és az önazo-
nosság megőrzésében. Tevékenységük 
során könyveket – főként szépiroda-
lomi műveket, gyermek- és ifjúsági, 
valamint szakkönyveket – vásárolnak 

Kitüntetések az ünnepen

Dr. Prokopp Mária dr. Csúcs László Györgyné

Magyary Rozália Magyary Ágnes

Friss információk 
a polgármesteri hírlevélben
A csepeliek naprakész tájékoztatásáért rendszeres 
polgármesteri hírlevelet küld ki e-mailben az önkor-
mányzat a feliratkozóknak. Ha friss információkat 
szeretne kapni a kerületi helyzetről, a korlátozások-
ról, az oltási programról, a járvánnyal kapcsolatos 
intézkedésekről, iratkozzon fel ön is a hírlevélre!
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Búcsúzunk 
Életének 93. évében meghalt Gon-
dos Tibor labdarúgó, az 1958-59-es 
idényben bajnokságot szerzett Cse-
pel csapatának a csatára – közölte 
lapunkkal ifj. Gondos Tibor, az el-
hunyt fia. A csepeli önkormányzat 
Csepel Örökség-díjat adományozott 
2019. október 23-án, nemzeti ün-
nepünkön az akkor hatvan évvel 
ezelőtti csepeli bajnokcsapatnak. A 
díjátadón személyesen vett részt a 
bajnokcsapat még élő tagjai közül 
Gondos Tibor, Pál Tibor és a tavaly 
elhunyt Kóczián Antal. 

Gondos Tibor Szentendrén született. 
A Budapest Bástya csapatával szer-
zett először bajnoki címet 1951-ben, 
majd a Diósgyőrben szerepelt. A 
Csepelhez 1957-ben igazolt és 1965-
ig, visszavonulásáig játszott a csa-
patban. Száz bajnoki mérkőzésén 22 
gólt lőtt. 1965-től a Csepel SC ser-
dülő labdarúgócsapatának az edzője 
volt. Elvégezte a Bánki Donát Mű-
szaki Főiskolát, ahol gépész-üzem-
mérnöki diplomát szerzett. A Csepel 
Művek Szerszámgépgyára nagypon-
tosságú üzemének meóvezetője volt 
nyugdíjazásáig. 

Feleségével, Rozália asszonnyal 
hetvenkét évvel ezelőtt kötött há-

zasságot. Ifj. Gondos Tibor az 
édesanyját is gyászolja, aki január 
17-én hunyt el. „Apám ment anyám 
után, mert nem viselte el a veszte-
séget. Apám nagyszerű férj, csalá-
dapa volt, szerette anyámat, pontos 
ember volt. Szüleim egész élete Cse-
pelről szólt. Diósgyőrből költöztek 
fel, mert apám labdarúgóként lakást 
kapott Pesten a VII. kerületben a 
Csepel SC-től. Mindketten a Csepel 
Művekben dolgoztak, anyám a Ke-
rékpárgyárban volt adminisztrátor 
nyugdíjazásáig” – emlékezett ifj. 
Gondos Tibor. • cs. a.

A kerületi katolikus, református és 
evangélikus felekezetek előrelátható-
lag a lehető legszűkebben tartják meg 
a nagyhéti szertartásokat. Az isten-
tiszteletekről és misékről online köz-
vetítések lesznek az egyházközségek 

weboldalán, illetve a Facebookon ke-
resztül. „Az érdeklődők kísérjék figye-
lemmel, hogy a húsvéti ünnep kapcsán 
milyen állami és egyházi rendelkezé-
sek lépnek életbe, ezekhez igazodunk. 
A nagyhétre és a húsvétra mindenféle 

nagyobb ünnepség nélkül, lélekben ké-
szülünk. A katolikusok családi kirán-
dulás keretében keresztutat járhatnak 
be a Tamariska-dombon. Az imádság 
erejében is bízva vigyázzunk egymás-
ra” – mondta el lapunknak Kispál 
György plébános, a Csepeli Lelkészi 
Kör vezetője. 

A húsvét mozgó ünnep, melynek idő-
pontját 325-ben a niceai zsinat a tava-
szi napéjegyenlőséget (március 21.) 
követő holdtölte utáni első vasárnap-
ban állapította meg, Így a húsvét a 
március 22-e és április 25-e közötti 
időre eshet. A húsvéti ünnepkör a hús-
vétvasárnapot megelőző virágvasár-
nappal kezdődik, ezt követi a nagyhét, 
húsvétvasárnap, húsvéthétfő és végül 
fehérvasárnappal zárul. A naptári év 
bizonyos napjaihoz kötődő szokások 
és hiedelmek számos ősi elemet tar-
talmaznak, mint például a víz, a tűz, a 
zöld ág, és meghatározott ételek.

Víz
Az emberiség történetében, a vallá-
si rendszerekben betegségelhárí-
tó, tisztító, termékenységvarázs-
ló erőt tulajdonítottak a víznek. 
Ez az alapja a vízzel kapcsola-
tos cselekményeknek a húsvé-
ti ünnepkörben is. A nagypén-
teki hajnali vizet, akárcsak 
karácsonykor sokfelé aranyos 
víznek, aranyvíznek, rózsa-
víznek, hollóvíznek nevezték. 
A nagypénteki víznek szépség-, 
egészségvarázsló, és gyógyító 
erőt is tulajdonítottak. Húsvétva-
sárnap is fontos szerepe volt a víznek. 
Elterjedt szokás volt a magyar nyelv-
területen ilyenkor piros tojást tenni a 
mosdóvízbe, és arról mosakodni, hogy 
az egész család egészséges legyen. „Víz-
bevető, vízbehányó hétfőnek” nevez-
ték húsvét hétfőjét, ami utal a locsolás 
egykori módjára. Arra, hogy gyakran a 
kúthoz, vályúhoz vitték a lányokat, és 
egész vödör vízzel leöntötték őket. Ere-

dete részint a keresztelésre, részint arra 
a legendára utal, amely szerint a Jézus 
feltámadását hirdető jeruzsálemi asz-
szonyokat locsolással akarták a zsidók 
elhallgattatni, illetve a Jézus sírját őrző 
katonák vízzel öntötték le a feltámadás 
hírét vivő asszonyokat. 

Tűz
A tűznek tisztító, gonoszűző szerepe volt 
a népszokásokban, a húsvéti ünnepkör-
ben is. A hagyományok között vannak 
vallási, liturgikus eredetűek. Ez utób-

bihoz tartozik például a gonoszűzéssel 
összefonódó szokás, a Pilátus-verés, Pi-
látus-égetés. Bakonybélben a legények 
nagycsütörtök este kimentek a határba, 
ahol tüzet raktak és elégették a maguk-
kal vitt Pilátust jelképező szalmabábut. 

Fa, zöld ág
A fa, zöld ág az életet, az örök fejlődést, 
növekedést jelképezi. A húsvéti ünnep-
körben jelentős szerepe van a fa zöld 
ág változatainak, az egyházi eredetű 
barkaszentelésnek és a természet meg-
újulását jelképező, illetve serkentő zöl-
dág-járásnak. Jézus Jeruzsálembe való 
bevonulásának emlékünnepe a húsvét 
előtti vasárnap, a virágvasárnap. Már a 
VII. század óta pálmát szenteltek ezen 
a napon. Nálunk ezt a barka helyette-
síti. A virágvasárnapi barkaszentelés 
egyházi eredetű népszokás ugyan, de a 
szentelt barkát felhasználták rontás el-
len, gyógyításra, mennydörgés, villám-
lás elhárítására is. 

Tojás
A tojás az újjászületés, termékenység 

jelképe, a keresztény vallásban a fel-
támadás szimbóluma, a világ kelet-

kezésének ősi jelképe. A sírokban 
világszerte találtak tojásokat, 
mert már a kereszténység előtt is 
az újjászületés szimbólumaként 
tartották számon. A húsvéti lo-
csolás viszonzásaként jellegze-
tes ajándék, fehérvasárnap pedig 
a barátságkötés záloga.

Kenyér
A kenyér az életet, bőséget, jólétet, 

a keresztény vallásban Krisztus testét 
jelképezi. Az ünnepeken különös jelen-
tősége van a kenyérnek és a kalácsnak. 
Nagypénteken azonban tiltották a ke-
nyérsütést. A néphit szerint, aki ilyen-
kor kenyeret süt, annak a kenyere kővé 
válik. A kalács a XX. század forduló-
jáig a legnagyobb ünnepek, karácsony, 
húsvét és a lakodalom süteménye volt, 
kerek vagy hosszúkás, fonott vagy fo-
natlan változatban. • PE

CIVIL ÉLET ÜNNEP

EGYHÁZI ÉLET

Hétköznapi csodák
Egyszer volt, hol nem volt egy Istenben 
mélyen hívő ember. Gyakran mondo-
gatta barátainak, hogy bármilyen baj 
éri őt, Isten biztosan megsegíti. Egy-
szer nagy árvíz zúdult a városra, ahol 
élt. Ő éppen a templomban imádkozott. 
Mindenki menekült, ő azonban nem 
mozdult, mondván: Isten engem meg 
fog menteni! A víz szintjének emelke-
désével egyre többen kérlelték, szálljon 
be a csónakba, hajóba, de ő hajthatatlan 
maradt. A víz már olyan magasan állt, 
hogy kénytelen volt a templom tornyára 
mászni. Innen egy helikopterre vették 
volna fel, de ő ezt is visszautasította, 
még mindig Isten segítségére várva. 
A torony összedőlt, ő pedig Isten elé 
kerülve így mérgelődött: Uram! Min-
dig bíztam Benned, mégsem mentet-
tél meg! Isten ezt válaszolta: Küldtem 
neked csónakot, hajót, majd végül egy 
helikoptert, de neked egyik sem volt jó!

A történet sokak számára biztosan is-
merős, többféle változata létezik, a lé-
nyeg azonban ugyanaz: gyakran azt 
gondoljuk, hogy bármennyire is kérjük, 
Isten nem segít. Lehet, hogy több meg-
oldás is kínálkozik az adott problémára, 
de azok „csupán” emberi megoldások 
számunkra. Jézus ezt mondta: „Bizony 
mondom nektek, amit e legkisebb test-
véreim közül eggyel is tettetek, velem 
tettétek.” (Mt 25,40) Egyértelmű, hogy 
embertársaink segítségében Isten szere-
tő gondoskodástát tapasztalhatjuk meg. 
Számtalan olyan csoda vesz minket 
körül, melyeket természetesnek véve, 
vagy tudományosan megmagyarázha-
tónak tartva nem hozunk összefüggés-
be Istennel. Pedig a világot Ő alkotta, 
és alkotását sohasem hagyja magára, 
minket, gyermekeit pedig kimondhatat-
lanul szeret. A szeretet cselekedeteiben 
Isten maga van jelen, hiszen Ő maga a 
szeretet. (vö. 1Jn 4,16)
Sztancsikné Losonci Tímea
r. k. lelkipásztori munkatárs

Húsvéti szimbólumok

A csepeli felekezetek üzenete

Hatvankét 
éve történt
Mansfeld Péter vasesztergályos 
szakmunkástanuló ‒ a BKSZC Weiss 
Manfréd Szakgimnáziuma, Szakkö-
zépiskolája és Kollégiuma egykori 
diákja ‒, az 1956-os forradalmat kö-
vető megtorlások legfiatalabb áldo-
zata. Családjának több férfi tagját a 
szovjet hadsereg kényszermunkára 
hurcolta a Szovjetunióba a második 
világháború után. Az 1956-os for-
radalom idején csatlakozott a Széna 

téren harcoló felkelőkhöz. Személyét 
a kommunista rezsim annak a propa-
gandának az erősítésére használta fel, 
amely a forradalmat köztörvényes bű-
nözők lázadásaként állította be. Első 
fokon életfogytiglani börtönt kapott, 
másodfokon viszont a dr. Vágó Ti-
bor vezette testület halálra ítélte. A 
tárgyaláson Vágó a következőkkel 
indokolta a halálos ítéletet: „A terhelt 
megnevelését már egy hosszabb idő-
tartamú börtönbüntetéstől sem lehet 
várni”. Mansfeld Péter ipari tanulót 
néhány nappal tizennyolcadik szüle-
tésnapja betöltése után, 1959. márci-
us 21-én végezték ki.

Gondos Tibor

fotó: pixabay
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Ne etessük a 
vízimadarakat!
Néhány hete Borbély Lénárd pol-
gármester közösségi oldalán kérte a 
csepeliek véleményét arról, hogy le-
gyenek-e a Kis-Duna-parton és a Da-
ru-dombnál kacsaetető automaták, 
amelyeket az Élővizeinkért Alapítvány 
telepített volna. A beérkezett válaszok 
alapján kiderült, hogy a csepeliek több-

sége a Magyar Madártani Egyesület 
álláspontját osztja, mely szerint az 
ilyen típusú etetés veszélybe sodor-
hatja a vadon élő állatokat. A többség 
véleményére hallgatva, nem helyeznek 
ki automatákat sem az említett helye-
ken, sem pedig máshol a kerületben. 
A Magyar Madártani és Természetvé-
delmi Egyesület álláspontja az, hogy a 
vízimadarakat soha semmivel ne etes-
sük. Ez az állatok érdekeit leginkább 
szem előtt tartó magatartás. 

RAJZPÁLYÁZAT AKTUÁLIS

Az Országgyűlés 2014-ben a magyar 
zászló és címer napjává nyilvánította 
március 16-át. Ebből az alkalomból 
hirdette meg a kerület önkormány-
zata a Csepel trikolórban elnevezésű 
rajzpályázatot a csepeli óvodásoknak 
és általános iskolásoknak. A pályá-
zatra több mint száz alkotás érkezett 
március 5-éig. Az újság hátsó borí-
tóján látható montázs a legjobbnak 
ítélt alkotásokból készült. Ezekre a 
rajzokra lehetett korábban szavazni 
az interneten: öt alkotást tartottak a 
szavazók a legjobbnak, legérdeke-
sebbnek. 

Közönségdíjasok
Összesen öt közönségdíjas alkotás van. 
Ezek közül a legtöbb szavazatot Kercza 
Zsombor Bendegúz, a Tátika óvoda 
Margaréta csoportjának ovisa kapta. 
Édesanyja, Varga Violetta a követke-
zőket mondta lapunknak: „Zsombor 
hatéves, nagycsoportos ovis, ősszel kez-
di az iskolát. Nagyon szeret rajzolni, szí-
nezni, szinte mindennap kéri, hogy ilyen 
tevékenységet végezzünk, illetve az ovi-
ban is sokszor van rajzos, festős elfog-
laltság a gyerekeknek. Ez a rajz három 

este készült el itthon. Először a rajzolás, 
aztán a színezés, végül a trikolór színei-
nek kivágása és felragasztása történt. A 
Szent Imre téri templom azért jelent meg 
a rajzon, mert itt lakunk a közelben, 
többször járunk ki a parkba sétálni, ját-
szani, és mivel Zsombi hittanra is jár, a 
templomba is gyakran be szoktunk men-
ni. Zsombor még nem vett részt koráb-

ban ilyen jellegű versenyen, ez az első 
neki, és nagyon örült, mikor megjelent a 
rajza a polgármester úr Facebook-olda-
lán a szavazáson. Már izgatottan várja 
ő és a család is, hogy viszontláthassuk 
a kis alkotását a Csepeli Hírmondóban, 
illetve az önkormányzat közterületein.” 

Egy másik közönségdíjas alkotást az 
Aprajafalva óvoda Őzike csoportja ké-
szítette, a két óvodapedagógus, Kiss 
Kálmánné Lampert Zsuzsanna és Rep-
ka Zsolt segítségével. A rajz különleges, 

hiszen egy 125 köbcentis Csepel mo-
torkerékpárt ábrázol, ami annak idején 
sokak kedvence volt. A gyerekek cse-
peli képeket nézegetve akadtak rá, s el-
döntötték, ezt fogják lerajzolni. „Olyan 
rajzot szerettünk volna készíteni, ami 
témájában egyedi, de a kerülethez kötő-
dik, és úgy gondoltuk, valószínűleg más 
nem rajzol ilyet. Az alkotás zsírkrétával 
készült, s hogy mennyire népszerű volt a 
téma, azt az is jelzi, hogy még az idősek 
közül is sokan lájkolták, mikor kikerült az 
internetre” – mondja Repka Zsolt. 

Kedvelt csepeli helyszínek
A Katona József Általános Iskolában 
sok alkotás készült. Kalteneckerné Koz-
ma Katalin tanítónő, az alsós munka-
közösség vezetője elmondta, a katonás 
diákok sok pályázaton vesznek részt, 

Csepel trikolórban különösen olyakon, ahol a kreativitásu-
kat mutathatják meg. A mostani alko-
tások elkészítését beszélgetések előzték 
meg, ahol a gyerekek elmondták, mi-
lyen csepeli helyszínekre járnak szíve-
sen. Elhangzott a Daru-domb, a Kis-
Duna-part, a Víztorony, a Rákóczi Kert 

neve: végül ezek voltak a rajzok témái 
is. A Katona iskola tanulónak alkotásai 
közül 13 kerül be a legjobbak közé. 

Az Arany János iskolából is 11 tanu-
ló rajzát választották ki, köztük Lévai 
Márk és Neuberger Panna alkotását, 
mindketten hetedikesek. Márk rajzára 
a kerületre leginkább jellemző épüle-
tek – a Csepel Művek és a víztorony 
–, valamint a HÉV került. Ahogy 
mondja, nagyon szeret rajzolni, a ked-
venc elfoglaltságai közé tartozik. „A 
pályázatra osztályfőnököm hívta fel a 

figyelmet, gondoltam, megpróbálom. 
Örülök, hogy bekerültem a legjobbak 
közé” – mondja Márk. 

Az osztálytársa, Neuberger Panna 
rajza is a kiválasztottak köré került. 
„Egy kezet ábrázol, ami Csepel tart-
ja. Bevallom, az ötlet nem az enyém: 
egy, az interneten látott kép mintájára 
készült ceruzával és tűfilccel. Nagyon 
szeretek rajzolni, rajongok a művésze-
tekért, más pályázatokon is részt vet-
tem már” – meséli. 

A rajzpályázaton a legjobbak közé került 
még a fentieken kívül a Herman Ottó 
Általános Iskolából egy (közönségdíjas), 
a Kölcsey iskolából két, a Mátyásból 
egy, a Nagy Imre Általános Művelődési 
Központból négy tanuló (közülük is egy 
gyerek közönségdíjas lett) alkotása. Az 
óvodák közül a Festő oviból egy gyerek, 
míg az Aprajafalvából még három cso-
port ‒ Katica, Pillanagó, Napraforgó ‒ 
rajzát választották ki. 

Gratulálunk a gyerekeknek!

Óraátállítás: 
idén utoljára? 
A hatályos uniós irányelv szerint a 
nyári időszámítás március utolsó 
vasárnapján kezdődik és október 
utolsó vasárnapjáig tart. A nyári 
időszámítás kezdete idén március 

28-a, vasárnap. Ekkor kell hajnali 
2 órakor 3-ra állítani az órákat. Az 
Európai Parlament a tavaszi és őszi, 
egyórás óraátállítás 2021-től kezdő-
dő eltörlése mellett döntött, ez lehet 
tehát az utolsó év, amikor váltunk 
a nyári és a téli időszámítás között. 
A tagállamok dönthetik el, melyik 
időzónába kívánnak tartozni. Az 

uniós tagállamok, amelyek a nyári 
időszámítás szerint szeretnék mér-
ni az időt, legutoljára 2021. március 
utolsó vasárnapján válthatnak nyári 
időszámításra, a parlamenti állás-
foglalás szerint. A téli időszámítást 
választó országok utolsó váltása 
a téli időszámításra 2021. október 
utolsó vasárnapján történhet meg.
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Iskolába hívogató
Az idei általános iskolai beiratkozás április 15-én és 16-án 
lesz. Összeállításunk kis segítség a szülőknek és gyere-
keknek az iskolaválasztásban. Azoknak az intézmények-
nek a bemutatkozását adjuk közre, akik eljuttatták szer-
kesztőségünkbe írásaikat. (3. rész)

Katona József Általános Iskola
A Csepel kertvárosában található iskolánk idén ünnepli ala-
pításának 79. évfordulóját. Minden évfolyamon két osztállyal 
(1-2. évfolyam iskolaotthonos, 3-4. évfolyam napköziottho-
nos rendszer) működünk.

Leendő első osztályaink jellemzői: két első osztályt indí-
tunk 24-26 fős létszámmal; az osztálynak két ugyanolyan 
jogkörrel rendelkező tanítója van; az idegen nyelveken, úszá-
son és hittanon kívül minden tantárgyat a két tanító vala-
melyike tanít; tanítóink a szótagoló módszert választják az 
olvasás tanítására; második évfolyamtól van lehetőség nyelv-
tanulásra. (Már beiratkozáskor jelezni szükséges, hogy az 
angol vagy a német nyelvet választják gyermekük szá-
mára, melyet csoportbontásban tanítunk.)

Iskolánkra jellemző: diákjaink egy részének a szülei, sőt 
a nagyszülei is idejártak; nagyon sok testvér kezdi nálunk 
a tanulmányait minden évben; nagy hangsúlyt fektetünk az 
iskola tisztaságára; kiemelt figyelmet kap a magyar nyelv 
és irodalom, valamint a matematika tanítása (ezeket a 
tantárgyakat nagy óraszámban és hatodik évfolyamtól cso-
portbontásban tanítjuk); a mindennapos testneveléshez tor-
naterem, műfüves pálya és a kerületben egyedülálló módon 
tanuszoda is rendelkezésünkre áll.

Bővebben iskolánkról honlapunkon tájékozódhatnak: 
www.kajo.hu

•••
Vermes Miklós Általános Iskola 
Iskolánk idén is szeretettel várja az élményszerű oktatás-
ra, otthonos hangulatra és érdekes programokra vágyó kis-
gyermekeket a jövő tanévben induló első osztályaiba. A 
2021‒2022-es tanévben két első osztályt indítunk Licsár 
Éva és Szöllősiné Horváth Krisztina, valamint Falcsik Ve-
ronika és Zakar Judit tanítónők vezetésével. Mindkét osz-
tályunk az egész napos iskola rendszerében működik majd, 
így a tanórák és a szabadidő egyenletes elosztására nyílik 

lehetőség a délelőtti és a délutáni idősávban egyaránt. Első 
osztálytól kezdve emelt óraszámban tanítjuk a matema-
tikát. Felső tagozaton több tantárgy tanítása bontott csopor-
tokban történik, az angol tanítása a tagozatos csoportok-
ban emelt óraszámban valósul meg.

Iskolánk örökös ökoiskola, madárbarát iskola és térsé-
gi hatókörű Akkreditált Kiváló Tehetségpont. Tehetség-
gondozó tevékenységünk kiemelt területei a matematika 
és a művészeti nevelés. Iskolánkat sokan ismerik Csepelen, 
hiszen a tavaszi tehetségnapunkra a kerület szinte minden 
iskolájából érkeznek gyerekek, hogy kipróbálhassák óriás 
logikai játékainkat. A logikai játékok mellett az iskola életét 
matematika-, sport-, csillagász-, sakk-, kézműves-, rajz-, kör-
nyezetvédő- és nyelvi szakkörök, kulturális programok, 
zeneórák, táncfoglalkozások, valamint hazai és külföldi 
pályázati programok színesítik.

A járványhelyzet sajnos idén nem teszi lehetővé, hogy a ha-
gyományos Iskolakóstolgató foglalkozásainkon találkozhas-
sanak a leendő első osztályosok tanítóival, valamint azt sem, 
hogy személyesen látogathassanak el intézményünkbe. A 
www.facebook.com/vermessuli oldalon mindenki számára 
lehetővé tettük, hogy betekintést nyerhessen a járvány elle-
nére is színes iskolai életünkbe. 

További tájékozódási lehetőség: www.vermessuli.hu 
Telefon: 276-3020

Hírek a csepeli
iskolákból 

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

Lezárult a rajzpályázat

FELHÍVÁS a tankötelessé 
váló gyermekek iskolai 
beíratására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. 
§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden 
gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban 
részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A gyermek ab-
ban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik 
életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség 
teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köz-
nevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI-rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21. 
§-a értelmében a tankötelezettség megkezdésének fel-
tétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi 
fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szük-
séges szintet. 

A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés el-
len, annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a 
döntéshozó intézményhez benyújtott, de az intézmény 
fenntartójának címzett kérelemmel – a szülő eljárást in-
díthat.
 
Mit kell tudni a 2021/2022-es tanévre történő 
beíratásról?

A 2021/2022-es tanítási évre történő iskolai beiratkozá-
sok megszervezésére – figyelemmel az országos járvá-
nyügyi helyzetre – az alábbiak szerint kerül sor:
1. Az általános iskolai beiratkozás időpontja 2021. április 

15. és 16. napja.
2. A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzetes 

iskoláját az alábbi keresőfelületen találják meg: htt-
ps://kir.hu/korzet

3. Ha a szülőknek nincs ettől eltérő szándéka, a köte-
lező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket 
hivatalból felveszi. Az iskolával való kapcsolatfelvé-
telre a telefonos, elektronikus megkeresés javasolt, 
az adategyeztetés az elektronikus KRÉTA-rendsze-
ren keresztül történik. A KRÉTA-rendszer működésé-
ről és a beiskolázás részleteiről az iskolák honlapjai 
adnak tájékoztatást. Ha a rendkívüli helyzetben az 
elektronikus adategyeztetésre semmilyen formában 
nem nyílik lehetőség, a beiratkozáshoz szükséges 

dokumentumok bemutatására, a 2021/2022-es tanév 
kezdetekor személyesen is sor kerülhet a körzetes 
iskolában. Fontos, hogy az általános iskolai beiratko-
záshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványo-
kat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva 
kell benyújtani.

4. Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési 
igényű gyermeket a szakértői véleményben kijelölt is-
kola hivatalból felveszi.

5. A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt – ha a felvételi 
követelményeknek megfelel – a nemzetiség nyelvén 
vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul tanító isko-
lába, tagozatra, osztályba, csoportba fel vagy át kell 
venni.

6. Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat ta-
nulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi 
nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. A tan-
köteles tanuló tanulmányainak külföldön történő foly-
tatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából 
– be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak.

A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles 
Magyarországon, ha

 • menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a mene-
dékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,

 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló tör-
vény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát 
Magyarországon gyakorolja,

 • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról 
és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, 
és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Ma-
gyarország területén való tartózkodásra jogosító en-
gedéllyel rendelkezik.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intéz-
ménybe történő felvételénél igazolni kell. A Magyarorszá-
gon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a 
fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tanköte-
lezettség fennállása, továbbá a 18. életéve betöltése előtt 
megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állam-
polgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügye-
lete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az 
iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A tankötelessé váló gyermekek beiratkozásáról szóló 
részletes tájékoztató a körzetes intézmények, az önkor-
mányzatok honlapján, valamint a Dél-pesti Tankerületi 
Központ honlapján (https://kk.gov.hu/delpest) egyaránt 
elérhető és megtekinthető lesz.
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Az ős-csepeli Szabó János kissrác korában még kézilabdázó-
ként hívta fel magára a figyelmet, aztán egy hirtelen váltás-
sal, 1973-ban, tizenöt esztendősen végérvényesen a kerék-
pársport mellett kötött ki. A Csepel csapatában háromszor 
lett országos bajnok országúti kerékpározásban, egyéniben 
ifjúsági bajnok, felnőttként második helyezett. Az együttes 
többször elnyerte a Balaton Kupát és a Pannónia Kupát. Sza-
bó János hat évig szerepelt a válogatottban. Legjobb egyéni 
eredményét egy olaszországi körversenyen érte el 1983-ban, 
ahol a 350 indulóból tizedik lett. Visszavonulása után egy 
ideig edzőként tevékenykedett, majd 1987-ben megnyitotta 
kerékpárszervizét a II. Rákóczi Ferenc úton. 

Kemény edzések
Négyen vannak testvérek, az öccse volt az, aki korábban is 
kerékpározott, az édesapja pedig a Kerékpárgyárban dol-
gozott. Később őt is a Kerékpárgyárban, majd a CSESZÜ-

ben alkalmazták, amikor versenyző lett. „A kézilabdával 
ellentétben a kerékpározás egyéni sport, én pedig vágytam 
arra, hogy kerekezzek és megmutassam, mire vagyok képes. 
A Béke téri stadion volt a bázis. Onnan jártunk edzésre, ami 
naponként változóan 120 vagy 200 kilométer kerékpározást 
jelentett. Elhajtottunk Zsámbékra, Perbálra, Esztergomba, és 
vissza. Kemények voltak a tréningek, mert nyári hőségben és 
téli fagyban is tekertünk. Megesett, hogy télen 160 kilométer 
után a lábamra fagyott a cipőfűző, és a társam bogozta ki. 
Mégis csodálatos emlékeim vannak. Folyton az járt a fejem-
ben, hogy nem adom fel. Megszállottként űztem magam, hogy 
meg tudom csinálni az edzéseket és a versenyeket; most pedig 
a szervizemben is ugyanilyen megszállottként dolgozom, hogy 
magam javítom a kerékpárokat” – meséli.          
 
Nem veszélytelen sport
A Csepel csapatát Aranyi Lajos edző irányította a hetvenes 
években. Az együttes tagja volt Debreczeni Tibor, Pesz-

Öt dobogós helyezés
Az Island Rock Csepel táncosai a március 13-án megtartott 
zárt kapus Budapest Bajnokságon öt dobogós helyet szerez-
tek. Bár az elmúlt hónapokban a felkészülés nehezített volt, 

de a kitartás, a szorgalom és a táncszeretet meghozta a ki-
emelkedő eredményeket.

Budapest bajnoki címet szerzett a No limit nagyformációban 
(Musztáng-Island Rock: Czirják Timi, Fányi Niki, Mészá-
ros Eszter), a Party Team csapatában (Rock & Magic-Island 
Rock-Step by dance: Ambruzs Kinga, Magyar Luca). Ezüst-
érmes lett a Nagy Balázs‒Pintér Laura (R&M) juveniles 
páros. Bronzérmet vehetett át juveniles páros kategóriában: 
Tardosi Zétény‒Nagy-Végvári Lilien, valamint az I-Team ju-
nior kisformáció: Bágyi Nóri, Harza Viki, Marossy Fanni, 
Mihályi Eszti, Veres-Nagy Letti.  Negyedik helyezést ért el 
a Non Stop (Ambruzs Kinga, Kecskés Melcsi, Keserű Dorka, 
Molnár Lilla, Németh Hanna, Vághy Szonja) Ladies Dance 
kisformáció, míg a hetedik helyen végzett Magyar Bendegúz 
és Fábián Zsanett (R&M) junior páros kategóriában.
 
A megszerzett pontok alapján, a párosok és a formációk kva-
lifikációt szereztek a március 27-én, Veszprémben megren-
dezésre kerülő országos bajnokságra. Edzőik: Klima-Ladá-
nyi Dorottya és Tramontini Péter.

„Megszállottként 
szerettem 
a kerékpározást”

leg Zoltán és Róth András. Így együtt érték el sikereiket 
sorozatban. A csepeli sportolók egy összetartó családot al-
kottak, a különféle sportágakban versenyzők rendszeresen 
összejártak. Szabó János baráti kapcsolatot ápolt szinte 
mindenkivel: a focisták közül például Vellaival, Rotten-
billerrel, Fatérral, a gerelyhajító Paragi Ferenccel, és ma 
is gyakran találkozik a maratoni futó Szekeres Ferenccel 
vagy a röplabdázó Buzek Lászlóval. A versenykerékpáro-
zással együtt jártak a kisebb-nagyobb balesetek: amikor 
bolyban haladnak a versenyzők nagy sebességgel egymás-
tól csekély távolságra, és a cél felé közeledve kezdődik a 
tülekedés, könyöklés, elég egy apró figyelmetlenség, és 
megtörténik a baj. Ez következett be egy csepeli körver-
senyen 1983-ban, amikor tucatnyi kerékpáros felbukott. 
Szabó János egy járdaszigetnek csapódott, beszállították a 
csepeli kórházba, ahol medencecsont-repedést állapítottak 
meg nála. Egy hónapig tartott a gyógykezelése, aztán újra 
nyeregbe pattant. 

Szerelés, jótékonyság
A versenyzést befejezve hat évig edzőként tevékenykedett, 
majd 1987-ben megnyitotta az üzletét. „Apám, aki jól értett 
a kerékpárokhoz, biztatott és segített, hogy a II. Rákóczi Fe-
renc úton, hátul az udvarban alakítsak ki egy javító-szerelő 
műhelyt. Szépen beindult az üzlet, sorra hozták a kerékpáro-
kat szerelésre. Később az elülső helyiséget is átvettem, ahol 
most új és használt bicikliket árulok, és megjavítom a hibás 
járgányokat. Sokan felkeresnek, és én ugyanolyan lelkesedés-
sel végzem a munkámat, mint annak idején versenyeztem. Azt 
szoktam mondani, hogy nem voltam tehetséges, de nagyon 
szorgalmas; ilyen hozzáállással pedig sokra lehet jutni.”

Szabó János és versenyzőtársai voltak azok, akik a Kerék-
párgyár konstruktőrei által kifejlesztett Csepel kerékpárokat 
elsőként tesztelték. Ők ugyanis rendesen meghajtották a két-
kerekűeket, s ha akadt valami hibájuk, arra hamar fény derült. 

Szabó János kiterjedt jótékonysági tevékenységet is folytat. 
Legutóbb karácsonykor adott át három vadonatúj kerékpárt 
csepeli rendőröknek, amivel az egyenruhások egész éves 
munkáját kívánta meghálálni. Máskor csepeli óvodáknak 
ajánlott fel vagy javított meg gyermekbicikliket. A rendőr-
séggel közösen közlekedésbiztonsági foglalkozásokat is tart 
iskolákban, amelyeken szerelni is megtanítja a diákokat. 
A Nemzetközi Rendőrszövetség Budapesti Rendőr-főkapi-
tányság egyesülete kerékpáros szakosztályának vezetőjeként 
rendszeresen szervez kerékpáros túrákat Csepelen, amelyen 
bárki részt vehet. Tavaly százan kerekeztek, idén májusban 
lenne a túra. • Csarnai Attila

Szabó János fotó: Tóth Beáta
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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________________________________________ 
PEDIKŰR, manikűr, gél lakk szolgáltatás Csepel zöldöve-
zetében, reális áron. Benőtt köröm, tyúkszem kezelését is 
vállalom. Elérhetőségem: 06-30-370-4583 ________________________________________ 
SZABÓ Balázs vállalja kémények bélelését, építését, kon-
denzációs kazánok telepítését teljes körű ügyintézéssel. 
T.: 06-20-264-7752________________________________________ 
FAVÁGÁST, gallyazást vállalok alpin technikával, felelős-
ségbiztosítással akár szállítással is. Budapesten és kör-
nyékén, valamint Fejér megyében is. Tel: 06-70-296-3231________________________________________ 
KERTÉPÍTÉS, térkövezés, favágás, bozótírtás, metszés, 
gyepesítés, kerítésépítés, tereprendezés. Ingyenes fel-
mérés, árajánlat! Tel: 06-20-259-6319, 
web: www.telekrendezes.hu ________________________________________ 
FESTÉS, mázolás, tapétázás, kisebb munkák is, kőműves 
javítások. Kovács Gergely: 06-30-568-6255 ________________________________________ 
ÁCS, tetőfedő, bádogos munkálatokat végzünk Magyaror-
szág egész területén. Cserép-lemezes tetőfelújítás. Kerá-
mia cserép kedvezményes áron! Garanciával. 
T.: 06-30-719-2633

ÁLLÁS________________________________________  
POLIETILÉN csomagolóanyaggyártó üzemünkbe kere-
sünk betanított munkára gépkezelőket. Elvárás: érvényes 
erkölcsi bizonyítvány, jó fizikum, monotonitástűrés, mini-
mum szakiskolai végzettség. Jelentkezés: pomporplast@
pomporplast.hu e-mail címen, vagy 06-20-534-1269-es 
telefonszámon. ________________________________________ 
CSEPELI telephelyünkre acélszerkezeteket gyártó céghez 
azonnali felvétellel keresünk műszaki előkészítőt (árkal-
kulátor), valamint lakatost. Tel: 06-30-981-1401, 
06-30-349-1614

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________________________________________ 
STUDIO ANTIKVÁRIUM díjmentes kiszállással, készpén-
zért vásárol könyveket, teljes könyvtárakat, térképeket, 
metszeteket, kéziratokat, képeslapokat, festményeket, 
porcelánokat, teljes hagyatékot. Tel: 06-1-312-6294; 
06-30-941-2484 

APRÓHIRDETÉSEK   

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

A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő:  2021. április 1.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.   Dátumokban a március hónap, római számmal 

2.   Ajtót vagy ablakot szélesre nyit

3.   „és a többi” röviden

4.   Bolti dolgozó

5.   Etelka becézve

6.   Nemesfém, vegyjele: Au

7.   Az ő tulajdona

8.   Rajt németül, angolul

9.   Üres zseb!

10. „A” légmozgás

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését 
a középső oszlopban olvashatod!

Előző rejtvényünk megfejtése: kokárdások

A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
Ingyenes, megjelenik 32 000 példányban

Felelős kiadó: Csepeli Városkép Kft., info@csepelivaroskep.hu

Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 1215 Budapest, Csete Balázs utca 15. 
(Csepel Galéria), 1751 Pf. 28., tel.: 278-0711, csepelihirmondo1@gmail.com 

A másodközlés és a beküldött cikkek szerkesztésének jogát fenntartjuk. 

Máger Judit főszerkesztő. A lapot készítették: Antal Zsuzsa, Csarnai Attila, 
Kecskés Dóra, Kis György, Kónya Gábor, Lass Gábor,  Nagy Zita, Potondi Eszter

Nyomtatja: Mediaworks Hungary Zrt., 9021 Győr, Újlak u. 4/a.
Felelős vezető: Szabady Balázs műszaki igazgató 
Terjesztés: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.  Reklamáció: 278-5848

ISSN 2062-3585

Következő számunk április 7-én, szerdán jelenik meg.
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Sorsoltunk! A március 10-ei skandináv rejtvény nyertese: Forstner Zsófia 1211 Bp., Kossuth Lajos utca. A gyerekrejtvény nyertese: Hódi Emese 1211 
Bp., Táncsics Mihály utca. Nyereményüket a járványügyi intézkedések lezárultával vehetik át szerkesztőségünkben, ennek pontos időpontjáról érte-
sítjük Önöket! Gratulálunk!

Tisztelt látogatók!

A koronavírus-járvány harmadik hulláma miatt a 104/2021. (III. 5.) 
Kormányrendelet alapján a Csepeli Városkép Kft. intézményei

Csepel Galéria, Királyerdei Művelődési Ház, 
Radnóti Miklós Művelődési Ház, Szabó Magda Közösségi Tér, 

Nyugdíjas Közösségi Ház, Rákóczi Kert – Családok Parkja 
(a kinti rész nyitva marad, de fontos, hogy a maszkviselés 

és a távolságtartás szabályait tartsák be) bezártak.
A járvány lassítása miatt van ezekre az intézkedésekre szükség. 

Türelmüket, megértésüket köszönjük. 

Vigyázzanak magukra,
vigyázzanak egymásra!

LÁTOGATÁSI TILALOM
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