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Borbély Lénárd polgármester nemrégi-
ben tájékoztatta a csepelieket arról a jó 
hírről, hogy a kormány újabb 750 mil-
lió forinttal támogatja a kerületi egész-
ségügyi fejlesztéseket az Egészséges 
Budapest Program (EBP) keretében. 
Ennek köszönhetően a volt szülőott-
honban ‒ többek között ‒ gyermekpul-
monológia, gyermek fül-orr-gégészet, 
védőnői szolgálat fog elindulni. 

Az EBP-ről annyit kell tudni, hogy ez 
egy hazai forrásból megvalósuló egész-
ségügyi fejlesztés, amelyet állami költ-
ségvetésből finanszíroznak. A kormány 

és a Fővárosi Önkormányzat megálla-
podása alapján Budapest 50 milliárd 
forint plusz állami forrást is kap erre a 
programra, amelyet évenkénti 10 mil-
liárd forintos felosztásban kap meg a 
főváros, illetve a kerületek. A megálla-
podás alapján az évi 10 milliárd forint 
felosztására a Fővárosi Önkormányzat 
tesz javaslatot. „Meglepetéssel olva-
som, hogy ellenzéki politikusok, köztük 
a csepeli Momentum is úgy informálja 
az embereket, hogy a főváros vezetése 
harcolta ki Csepelnek ezt a mostani 750 
milliós állami támogatást” – írja a kö-
zösségi oldalán a csepeli polgármester, 

hozzátéve: ezzel szemben a valóság az, 
hogy az idei 10 milliárd forintból a Ka-
rácsony Gergely vezette Fővárosi Ön-
kormányzat javaslata Csepelnek nem 
szavazott meg támogatást erre az évre. 
„Éppen ezért egyeztettem folyamatosan 
a kormány képviseletével. Így született 
meg az a kormányzati javaslat, hogy 
Csepel se maradjon ki az egészségügyi 
fejlesztési forrásokból, és így jutottunk 
750 millió forint plusz állami pénzhez. 
Ezt a pénzt pedig a csepeli emberek 
érdekében fogjuk felhasználni” – írja 
Borbély Lénárd.

meg. Az a koncepció, hogy a két régi 
épület közé építünk egy újat, ami ösz-
szeköti a meglévő épületeket, így nem 
kell kimenni az udvarra, ha át akarunk 
menni egyik helyről a másikra. Ez az 
új épület a XXI. századi elvárásoknak 
megfelelő betegfogadóval, hidroterápi-
ás egységgel lesz felszerelve. Eddig ez 
utóbbi nagyon hiányzott, hiszen csak 
ezzel lesz teljes a krónikus kopásos 
mozgásszervi betegségben szenvedők 
rehabilitációja. Ebben a modern kör-
nyezetben korszerű eszközökkel tudjuk 
majd kezelni a betegeinket. Nappali 

kórház is kialakításra 
kerül, ahol a járóbete-
geket is el tudjuk látni. 
Az építkezés a tervek 
szerint ősszel kezdődik 
el, reméljük, a járvány-
helyzet nem fogja ezt 
késleltetni” – mondja 
dr. Mező Róbert. 

Azt is megtudtuk a telep-
hely vezetőjétől, hogy jelen-
leg a Csepel Kórházban két kró-
nikus-ápolási és két rehabilitációs 

osztály működik. A Központi Rehabi-
litációs Osztály nemcsak a gyógyítás-
ban lát el fontos szerepet, hanem a jövő 
szakembereinek oktatásában is. „Töb-
bek között gyógytornászok, kondukto-
rok, neuropszichológusok képzése is 
zajlik itt. Ezért is alapvető, hogy modern 
eszközök álljanak rendelkezésre – az új 
épület kialakításával ennek minden fel-
tétele maximálisan adott lesz”‒ tette 
hozzá az igazgatóhelyettes. • mj.

Megújulás előtt áll a 120 éves Csepel 
Kórház, mely jelenleg a Jahn Ferenc 
Dél-pesti Kórházhoz csatolva mű-
ködik. Két projekt is kapcsolódik a 
csepeli telephelyhez, az egyik már 
folyamatban van, a másik – a tervek 
szerint – 2021 őszén indul el. A rész-
letekről dr. Mező Róbert főorvost, a 
telephelyért felelős igazgatóhelyet-
test, a Központi Rehabilitációs Osz-
tály vezetőjét kérdezte lapunk. 

Kormányzati forrásból szinte teljesen 
megújul a csepeli telephely, és a fel-
újítási munkálatok mellett egy új épü-
letet is kialakítanak. „Két projektről 
beszélünk tehát: az egyik, ami jelenleg 
is zajlik a belügyminisztérium koordi-
nálásával, ezt 2020 tavaszán hirdették 
meg. Tavaly ősszel kezdődtek el a belső 
felújítási munkák. A betegek és a kórhá-
zi személyzet által használt helyiségek 
szépülnek meg: nemcsak festenek, ha-
nem például a világítás, a padlózat, a 
mosdók is megújulnak. A felújítás után a 
kórtermek szebbé, könnyebben tisztán-
tarthatóvá, kellemesebb hangulatúvá 
válnak. Úgy tűnik, a nyár elejére készen 
lesznek a munkával, amit egyébként na-
gyon tisztességesen, precízen végez az 
itt dolgozó csapat. A másik projekt, az 
új épület kialakítása az Egészséges Bu-
dapestért Program kereteiben valósul 
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Csepel Kórház: 
belső felújítás, 
új, modern épület

750 milliós kormány-
támogatás a kerületnek

Mező Róbert főorvos Borbély 
Lénárd polgármesterrel a bejáráson, 
ahol szó esett a kórház új épületéről, 
a régi épületek belső felújításáról is

fotó: Hajdú Ágnes
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A koronavírus harmadik hullámában 
rengeteg a fertőzött, az egészségügy 
túlterhelt, magasak a halálozási ada-
tok. Ahhoz, hogy leküzdhető legyen 
a járvány, fontos, hogy minél többen 
megkapják a védőoltást. Csepelen 
folyamatosan oltanak. A húsvéti ün-
nepek alatt lezajlott nagyszabású ol-
tási programnak köszönhetően újabb 
ötezer ember kapta meg a koronaví-
rus elleni vakcinát. 

„Nagyon jól haladnak az oltások, fo-
lyamatosan kapjuk a vakcinákat, húsvét 
előtt soron kívül nagyobb mennyiségű 
koronavírus elleni oltóanyag érkezett a 
kerületbe. 1100 adag Moderna és 3000 
adag AstraZenaca oltás is rendelkezésre 
állt a Pfizer oltóanyaga mellett, amellyel 
eddig is folyamatosan oltották a regiszt-
ráltakat a szakrendelőben” – mondta el 
lapunknak dr. Dobák András, a Tóth 
Ilona Egészségügyi Szolgálat főigaz-

gatója. Majd hozzátette, nagyszomba-
ton és húsvétvasárnap négy-négy, hús-
véthétfőn már ennek a duplája, április 
6-án, kedden pedig 16 oltóponton folyt 
a vakcináció, a szakrendelő szinte va-
lamennyi vizsgálójában oltottak. Ekkor 
csak néhány rendelés (röntgen, vérvé-
tel, terhesgondozás, trauma) működött. 
A nagy munka zökkenőmentes lebo-
nyolításához külső támogatást is kapott 
a TIESZ. „Óriási segítséget kapunk az 
önkormányzattól és a Városképtől is: 
a munkatársaik az oltásra érkezők fo-
gadásában, az adategyeztetésben, az 
adminisztrációban, a telefonálás-
ban segítettek” – fűzte hozzá a 
főigazgató.

Új oltópontok
Ugyanakkor elmondta: a 
csepeli oltópontok mellett a 
Szent Rókus Kórházban és a 
Semmelweis Egyetem Kül-
ső Klinikai Tömb Korányi 
Épületben is oltják a csepeli-
eket, hogy mielőbb mindenki 
megkaphassa a vakcinát. Utób-
bi két helyen Szputnyik és Pfizer 
vakcinával oltanak. Gondot jelent 
azonban, hogy a Szputnyikot kevesen 
fogadják el, pedig egy megbízható és 
hatékony védőoltásról van szó. „Alap-

talanok az orosz vakcinával szembeni 
félelmek, ellenérzések. Több mint kéte-
zer páciens utasította vissza az orosz ol-
tóanyagot, ezzel pedig az egészségüket, 
életüket kockáztatják” – hangsúlyozta 
Dobák András. Hozzátette, amikor a 
szülők oltásra viszik az újszülött gyer-
meküket, nem kérdezik az orvost, mi-
lyen vakcinával olt, hol gyártották az 
oltóanyagot, fel sem merül a választás 

lehetősége. Jelenleg harminc-, negyve-
néves betegek vannak lélegeztetőgé-
pen, tele vannak az intenzívosztályok, 
tragikus a helyzet, aki most elutasít-
ja az oltást, akár hetek is eltelhetnek, 
mire újra oltást kínálnak fel neki, és ez 
óriási veszélyt rejt. 

Központi irányítás
Március 25-én központi irányítás alá 
került a szakrendelő. Kérdésünkre, 
hogy milyen változást jelent ez a TI-
ESZ életében, a főigazgató elmond-

ta: az önkormányzati fenntartású 
szakrendelők most az országos 

kórház-főigazgató hatáskörébe 
tartoznak, bármilyen utasítást 
kapnak, végre kell hajtani. A 
rendelet május 23-áig szól, de 
meghosszabbítható. Jelenleg 
ez a TIESZ-ben 12 dolgozót, 
4 orvost és 8 szakdolgozót 
érint, őket más egészségügyi 
intézményekbe rendelik ki. 
„Nyilvánvalóan ez hátrányo-

san érinti a betegellátást. Bi-
zonyos rendelések, a belgyógyá-

szat, a neurológia, a diabetológia, 
a traumatológia és a fül-orr-gégé-

szet csökkentett óraszámban fognak 
működni, de az akut eseteket igyekeznek 
ellátni” – hangsúlyozta.

Háziorvosi 
tapasztalatok
A szakrendelő mellett a háziorvosok 
is folyamatosan oltanak. Tapasz-
talatairól dr. Oláh Ilona háziorvost 
kérdeztük.

„A 65 év feletti pácienseink közül csak-
nem mindenkit beoltottunk, akik a kez-
deti időszakban regisztráltak. Jelenleg 
az 1958-as születésűekig jutottunk el, 
de sok hatvan év alatti súlyos krónikus 
betegségben szenvedő, például dagana-
tos és hematológiai beteg, illetve 1-es 
típusú cukorbeteg is megkapta a ko-
ronavírus elleni védőoltását. Március 
31-éig 545 páciensem részesült oltás-

ban. Örömteli, hogy a hatvan év alatti 
korosztályból sokan regisztráltak, 2200 

fős praxisomból 580 fő. A legnagyobb 
gond, hogy közülük sokan elutasítják a 
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Még sok a feladat, de biztatóak az eredmények: 
már 17 ezer beadott oltásnál járunk Csepelen!

Húsvétkor is oltottak 
a kerületben

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
Ha ellenőrizni szeretné regisztrációját: 
vakcinareg.neak.gov.hu/regisztracio

A csepeli önkormányzat aktívan segí-
ti a kerület háziorvosait a koronavírus 
elleni oltásban. A polgármesteri hiva-
tal és a Csepeli Városkép Kft. munka-
társai mellett Borbély Lénárd polgár-
mester, valamint az alpolgármesterek 
is fogadják az oltásra történő híváso-
kat és az adategyeztetésben is részt 
vesznek. A visszajelzések alapján 
ez is nagy terhet vesz le az erejüket 
megfeszítve dolgozó háziorvosok 
válláról, akiket minden tisztelet 
megillet odaadó munkájukért! 

Csak az oltás jelenti 
a kiutat és a biztonságot
„Az emberek nagy része már várja, 
hogy be legyen oltva, ám sokan van-

nak a kerületünkben is, akik a ke-
letről érkező vakcinákat mérlegelés 

nélkül elutasítják. Arra kérek min-
denkit, hogy bízzunk az orvosokban, 
és fogadjuk el azt az vakcinát, amit 
a szakemberek már engedélyeztek 
és rendelkezésre is áll. Az oltás ter-
mészetesen önkéntes, de ne felejtsük 
el, hogy egy ilyen agresszív járvány 
idején az időben megkapott vakcinán 
saját életünk és ismerőseink, hozzá-
tartozóink egészsége is múlhat. Én 
ezt sajnos már személyesen és a 
családomon belül is megtapasz-
taltam! Továbbra is arra bizta-
tok mindenkit, hogy aki még nem 
tette, regisztráljon a vakcinainfo.

gov.hu oldalon! Merkely Béla pro-
fesszor úr szavait idézve, a jó oltás 

az, amelyik már a vállunkban van” – 
fogalmazott Borbély Lénárd polgár-
mester a közösségi oldalán.

Segítség a háziorvosoknak

fotó: Hajdú Ágnes
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A fiatalabbak 
is regisztráljanak!
A harmadik hullámban egyre több 
fiatal és középkorú betegedik meg, 
kerül súlyos állapotba. Fontos, hogy 
a fiatalabbak is regisztráljanak, oltas-
sák be magukat, hogy elkerüljék a sú-
lyos, akár végzetes kimenetelű meg-
betegedést. Völgyi Zsuzsit és Tabáni 
István énekest is az oltásról 
kérdeztük.

Völgyi Zsuzsi: „Jó 
néhány évvel ezelőtt 
Dominikán, egy hajón 
kezdtem el dolgozni, a 
munkához több oltásra 
is szükségem volt.  Fel-
kerestem egy oltóközpon-
tot, ahol egy kedves és hatá-
rozott doktornő fogadott. Említettem 
neki, hogy nem vagyok oltáspárti. Kér-
dezte, miért nem. Nem tudtam igazán 
megindokolni, miért tartok az oltások-
tól. Ő csak annyit mondott, gondoljak 
bele, milyen fontosak a védőoltások, 
hisz ezek mentették meg az emberiség 
életét a halálos betegségektől, a jár-
ványoktól. Ez a gondolat meggyőzött, 
később már nem voltak ellenérzéseim. 
A kislányomat is a kötelező védőoltá-

sokon túl beoltattam például fertőző 
agyhártyagyulladás ellen is. Sajnos a 
környezetemben, baráti társaságom-
ban több haláleset volt a koronavírus- 
járvány miatt. Rengeteg a beteg, úgy 
gondolom, mindenképpen tenni kell 
ez ellen, meg kell állítani a járványt, 
meg kell akadályozni, hogy ennyi em-
ber értelmetlenül meghaljon. Ennek 
leghatékonyabb módja a védőoltás, 

én is regisztráltam. Jelenleg 
nem azon kesergek, hogy 

egy éve nem álltam szín-
padon, nem azon aggó-
dom, hogy lesz-e mun-
kám, hanem azon, hogy 
mihamarabb véget érjen 
a járvány, túléljük ezt a 

szörnyűséget, és végre fé-
lelem nélkül élhessünk.”

Tabáni István: „A járványidőszak 
számunkra is nagyon nehéz, 
hisz nincsenek fellépése-
im, rendszeres munkám, 
ugyanakkor a pandé-
mia alatt született meg 
a második gyerme-
künk, aki most három 
hónapos. Bár a techni-
ka révén a világ itt van 
az otthonunkban, közel hoz 

minket, mégis távol tart a személyes 
találkozásoktól. Virtuálisan sok min-
den megoldható, rögzített koncertek, 
online fellépések, de a lényeg hiány-
zik: a személyes kapcsolat a közön-
séggel. Természetesen oltáspárti va-
gyok, kértem az oltást, regisztráltam 
rá. Sajnos, magától nem fog eltűnni a 
járvány, valamit lépni, cselekedni kell, 
hogy végre elindulhasson az élet. Jó 
lenne, ha vége mindenki védettséget 
élvezne az oltásoknak köszönhetően. 
Már várom, hogy minden visszatérjen 
a régi kerékvágásba. A járvány miatt 
a szüleimmel sem találkoztam, nem is 
látták még a legkisebb unokájukat, 
csak képen és videón, nem foghat-
ták a kezükben, ami nagy szívfájdal-
mam. Most a harmadik hullám idején 
a családomban, baráti társaságom-
ban is voltak olyanok, akik elkapták 
vírust, szerencsére mi nem estünk át 

a fertőzésen. Feleségem kis-
mamaként megkapta már 

az oltást. Bár tervezni 
nem lehet, ha minden 
jól alakul, talán nyá-
ron végre dolgozhatok. 
Bármennyire is szere-
tek itthon lenni, jót ten-

ne a lelkemnek, ha végre 
színpadra állhatnék.”

Szputnyik oltást, pedig az orosz vakcina 
éppolyan jó minőségű, mint bármelyik 
másik. Itt a gyártó megjelölt bizonyos 
állapotokat, betegségcsoportokat, mely-
ben nagyobb körültekintéssel alkalmaz-
ható az oltás, de az ezzel kapcsolatos 
félelmek nagyrészt indokolatlanok, 
alaptalanok. Egy karbantartott pajzs-
mirigy-betegség, cukorbetegség, egy 
egyensúlyban lévő magas vérnyomás 
vagy szív-érrendszeri betegség esetén 
nem jelent az oltóanyag plusz kockáza-
tot, nem kell tőle tartani. Az elkövetke-
ző hetekben is folytatjuk az oltást. Az 
április 5-ei héten nyolcvan betegnek 
adunk második körös Sinopharm oltást. 
Ugyanakkor tíz-tíz fő oltására elegen-
dő Moderna és AstraZenaca vakcinát is 
kaptunk. Száz páciensünket oltópontra 

küldünk, harminc főt Moderna, hetven 
főt AstraZenaca oltásra. A következő 
héten összesen kétszáz betegem része-
sül valamilyen módon védőoltásban.

Jó lenne, ha a regisztrált hatvan év alat-
ti egészséges páciensek bármelyik felkí-
nált keleti vakcinát elfogadnák. Sorra 
kerülnek kórházba, lélegeztetőgépre fia-
tal betegek. A védőoltás lehetősége mel-
lett ez egy értelmetlen megbetegedés, 
amely akár halállal is járhat. Ha nem 
indokolt, akkor lehetőleg ne várjanak 
heteket egy általuk preferált vakcinára, 
oltassák be mielőbb magukat a felkínált 
oltóanyaggal, akár keleti vakcinával is. 
Az oltásokban rejlő veszély eltörpül a 
betegség okozta károsodáshoz képest. 
A betegség súlyossága kiszámíthatatlan. 

Sok olyan ember betegszik meg súlyo-
san, akiket egészségesnek tartunk és 
nem is feltételeznénk róluk.

A várandós és szoptató kismamák ol-
tása is megkezdődött a Semmelweis 
Egyetem oltópontjain, a Városmajor-
ban és a Bókay utcai gyermekklinikán. 
Akik nem jutottak el az egyetemi oltó-
pontokra, április 1-je óta már a Tóth 
Ilona Egészségügyi szolgálat oltópont-
jain is részesülhetnek védőoltásban. A 
péntek délutánig jelentkezett kismamák 
már valamennyien meg is kapták a vé-
dőoltást. Akik ezután jelentkeznek, azok 
számára elsőbbséget fogunk biztosíta-
ni. A várandós kismamák a 12. héttől 
vehetik fel az oltást, a második oltás a 
szülést követően ajánlott.” • P.E.
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Országosan elkezdődött az óvodai és 
iskolai pedagógusok soron kívüli ol-
tása. A március 24-éig regisztrálta-
kat – mintegy nyolcvanezer pedagó-
gust – húsvét előtt hívták be a kórházi 
oltópontokra. A március 29-én éjfélig 
jelentkezők pedig a húsvét utáni hé-
ten kaphatják meg a vakcinát. 

Óvodák
A csepeli óvodákban március 24-éig 
213 óvodapedagógus regisztrált oltás-
ra. Március 29-éig százan nyilatkoztak 
úgy, hogy regisztrálni fognak. 105-en 
nem akarják beoltatni magukat, 44-en 
már megkapták a vakcinát – tájékoztat-
ta lapunkat Szűcsné Gál Etelka, a Cse-
peli Csodakút Egyesített Óvoda általá-
nos intézményvezető-helyettese. 

Támogatja az oltást Troskáné Simon-
csics Andrea, a Bóbita Tagóvoda veze-
tője. „Örömmel tapasztalom, hogy egyre 
többen csatlakoznak az oltáspártiak tá-
borához. Mi, akik gyerekek között dolgo-
zunk, nagyon veszélyeztetett helyzetben 
vagyunk. Fontos számunkra, hogy a vé-
dőoltást megkapjuk. Számomra pozitív, 
hogy előbbre vesznek minket. Remélem, 
minél hamarabb tudjuk majd a gyereke-
ket fogadni” – tette hozzá a vezető. 

Az adatok szerint a Csodakút Bázisó-
vodában a 26 dolgozóból 13-an már re-
gisztráltak március 24-e előtt, 9-en pe-
dig március 29-éig. „Négyen nem kérték 
a fiatalok közül, ők bizonytalanok, még 
gyermekvállalás előtt állnak. Nagyon 
vártuk már ezt a lehetőséget. Fontosnak 
tartom, hogy mihamarabb meglegyen a 
védettségünk, a szülőknek is így tudunk 
segíteni. Erdélyi származású vagyok, 
idősek a szüleim, a hazamenetelem miatt 
is fontos, hogy be legyek oltva” – osztot-
ta meg lapunkkal Szeleczkiné Lőrincz 
Erzsébet óvodapedagógus. 

Iskolák
A Dél-pesti Tankerületi Központ is rész-
letes tájékoztatást küldött az általános 
iskolákba valamennyi intézményi dol-
gozó oltásával kapcsolatban. Málek Ist-
ván, a Kölcsey Ferenc Általános Iskola 
intézményvezetője is a koronavírus elle-
ni védekezés egyik legfontosabb elemé-
nek az oltást tartja. „Biztató, hogy egy-
re több oltóanyag közül választhatnak a 
szakemberek. Nagyon örülök, hogy ezzel 
párhuzamosan a pedagógusok és az őket 
segítő kollégák oltása is elkezdődik. Úgy 
gondolom, hogy élnünk kell ezzel a lehe-
tőséggel, hogy magunkat, szeretteinket, 
kollégáinkat és a ránk bízott gyereke-

ket a legnagyobb biztonságban tudjuk. A  
betegségen sajnos a családom és én is 
átestünk, különböző erősségű tünetekkel. 
Egyre gyakrabban tapasztalom, hallom, 
hogy a tágabb ismeretségi körömben 
is felütötte fejét a vírus, annak ellenére, 
hogy igyekeztek betartani az alapvető vé-
dekezési szabályokat. Bízom benne, hogy 
az oltásoknak (is) köszönhetően kialakul 
az a védettségi szint, amely lehetővé te-
szi, hogy újra felszabadultan élhessük az 
életünket” – monda el lapunknak az in-
tézményvezető. 

Bölcsődék
A kormány döntése értelmében az óvo-
dai és iskolai dolgozók mellett minden 
bölcsődei ellátásban dolgozó (szakem-
ber és egyéb alkalmazott) is megkap-
hatja a koronavírus elleni védőoltást. A 
csepeli bölcsődékben dolgozók 90 szá-
zaléka regisztrált oltásra. 28 kolléga az 
első oltást, míg 3 kolléga már a második 
oltását is megkapta – tudtuk meg Nagy-
né Kovács Tímea intézményvezetőtől. 

A Humán Szolgáltatások Igazgatósága 
bölcsődei részlegeiben 126 aktív dolgozó 
van. A bölcsődékben a bent levő gyer-
meklétszám csökkent, mivel több szülő 
a járványhelyzet miatt otthon tartja gyer-
mekét. „Sajnos a járvány dolgozóinkat 
sem kímélte, 13 százalékuk fertőződött 
meg a kezdetek óta koronavírussal. Elő-
fordult, hogy pozitivitás miatt pár nap-
ra bezártak csoportok. Nem rendeltünk 
el viszont rendkívüli szünetet. Ezúton is 
megköszönöm munkatársaim mindennapi 
helyállását és együttműködését, szeren-
csére olyan szakemberekkel dolgozhatok 
együtt, akikre ilyenkor is számíthatok. 
A bölcsődéinkben az előírt járványügyi 
szabályok betartása mellett, továbbra is 
biztosítják kollégáim  a szeretetteljes ne-
velést, gondozást. A mostani nehéz jár-
ványügyi helyzetben is szükség van ál-
dozatos munkájukra. A csepeli családok 
is számítanak rájuk, hiszen legféltettebb 
„kincsüket”, a gyermeküket bízzák rájuk. 
Úgy gondolom, hogy az oltásra jelentke-
zők átérzik a védőoltás fontosságát saját 
maguk, a családjuk és nem utolsósorban 
a gyerekek érdekében is” – fűzte hozzá 
az intézményvezető. • A.Zs.

Oltási körkép a kerületi 
gyermekintézményekből

AKTUÁLIS ISKOLA

Online is beírathatók 
a leendő elsősök
Tisztelt szülő/törvényes képviselő!

A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. 
tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során 
nemcsak személyesen, hanem online is lehetőség van 
beíratni a tanköteles korba lépő gyermeket. Az általános 
iskola első évfolyamára történő jelentkezésnek elektro-
nikus, online formájára 2021. április 10-étől nyílik meg 
az informatikai lehetőség a KRÉTA rendszer felületén ke-
resztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. 

Az e-ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” 
felület 2021. április 16-án éjfélig lesz nyitva. Ameny-
nyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött 
adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefo-
non, e-mailben, az intézmény által meghatározott 
módon) az adott intézmény részére a 
visszavonási vagy adatmódosítási 
szándékát. Az adatok módosí-
tását az intézmény a KRÉTA 
felületén a kérés alapján 
elvégzi. Amennyiben a 
szülő visszavonja gyer-
meke jelentkezését, 
ennek következmé-
nyeként a BÁI felü-
leten az   iskola a 
benyújtott jelentke-
zésre a szülő kéré-
se alapján elutasító 
határozatot hoz, és 
az intézmény sa-
ját rendszerében a 
gyermek adatait a 
„Beiratkozás vissza-
vonva” státuszba ál-
lítja. Ezt követően ismét 
be lehet tudja nyújtani a 
gyermek jelentkezését   egy 
másik iskolába.

Amennyiben nem a lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti körzetes isko-
lába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia 
a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és 
címét is a jelentkezése során. Akár körzetes, akár nem 
körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, minden-

képpen jelentkeznie kell az általános iskolánál szemé-
lyesen vagy online.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szüksé-
ges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. 
tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A 
beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a be-
iratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, 
személyesen is megtörténhet  2021. április 15-én és 
16-án,  a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt 
egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett, 
melynek részleteiről az iskola honlapján tájékozódhat.

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt 
a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező 
általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a kör-
zettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes 
gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 
23-áig döntenek a gyermekek felvételéről, és ezután 
küldik el a tájékoztatásukat.

A beiratkozási eljárás során vagy annak 
lezárása után legkésőbb két héten 

belül a szülőnek nyilatkoznia kell 
arról, hogy gyermeke számá-

ra hit- és erkölcstan vagy 
etikaórát választja. A 

hit- és erkölcstan tan-
tárgy választása ese-
tén meg kell jelölnie, 
hogy melyik egyház 
hit- és erkölcstan 
oktatásának meg-
szervezését kéri 
majd gyermeke 
számára. Az is-
kola a hit- és er-
kölcstan-oktatással 

kapcsolatos, az egy-
házaktól kapott infor-

mációkat feltünteti a 
honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges 
dokumentumok, adatok meg-

adása kapcsán segítséget kérhet 
gyermeke óvodájától az óvoda OM azo-

nosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekin-
tetében. Természetesen a Dél-pesti Tankerületi Központ 
is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos in-
formációk, az online vagy a személyes beiratkozás rend-
jével kapcsolatos kérdések esetén.

fotó: pixabay

fotó: pixabay
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Elkészült 
és épülő 
utcák
A koronavírus-járvány okozta gazda-
sági nehézségek ellenére folytatódnak 

a csepeli fejlesztések. Miközben jól ha-
lad a napközis tábor építése, zajlanak az 
útépítések is. A Horgony, Horgász és 
a Diós utca és a Hullám utca is elké-
szült, a Túróczi Balázs utca felújítása 
pedig jelenleg is tart. Mint arról több-
ször is beszámoltunk, Csepelen több 
mint tíz éve azon dolgoznak, hogy a 
kerületben tapasztalható több évtize-
des fejlesztési lemaradást bepótolva 

minden csepeli utca szilárd útburko-
latot, felújított járdát, valamint megfe-
lelő csapadékvíz-elvezetési rendszert 
kapjon. A munka nem könnyű, de a 
kormány által biztosított pályázati for-
rásoknak és a jelentős önkormányzati 
ráfordításnak köszönhetően 2010 óta 
több mint huszonöt kilométernyi útsza-
kaszt aszfaltoztak le, és oldották meg a 
csapadékvíz-elvezetési gondokat. 

A Csepeli Zöld 
Sziget Program ke-
retében az önkor-
mányzat kiemelt 
figyelmet fordít a 
fásításra: 2010 óta 
több mint tízezer új 
fát ültettek a kerü-
letben ‒ az összes 
kerület közül a leg-
többet. Április első 
napján a Királyma-
jorban telepítettek 
facsemetéket.

Folytatódott a VEKOP Program Csil-
lagtelepen április 3-án, ahol a Város-
gazda munkatársai padokat telepítettek 
több helyre. A Merkúr utca elején lévő 
zöldterületnél kezdték a munkát: ide az 
Olajág Otthonban lakók kértek padokat 
– egyikük levelet is írt ennek érdeké-
ben Borbély Lénárd polgármesternek.  
A Merkúr utca után a Nap utca 2–4., 
6-8., 10–12. és Zöldfa utca közötti ré-
szen helyeztek ki padokat.

Húsvét előtt tartósélelmiszer-csomago-
kat osztott ki a rászorulóknak a csepeli 
önkormányzat négy helyszínen. A csa-
ládok kiválasztása a Humán Szolgál-
tatások Igazgatóságának bevonásával 
történt, mint ahogyan az elosztásban is 
ők segítettek. Csomagot közel százöt-
ven nehéz szociális helyzetben élőnek 
adtak át, hogy ezzel is enyhítsék némi-
leg a járvány okozta nehézségeket. 

A csomagokban többek között sonka, 
mustár, torma, száraztészta, liszt, cu-
kor, étolaj és babkonzerv volt. Sziva-
Nyitrai Emese kisgyerekével érkezett 
az osztásra a Koncz János térről. „Nem-
rég elváltam és hazaköltöztem édes-
apámhoz. A két gyermekemet most már 
egyedül nevelem. Örülünk és köszönet-
tel vesszük a természetbeni támogatást. 
Most kifejezetten jól jön az ünnepre” – 
mondta el lapunknak az édesanya. 

Először kapott csomagot Beri Alexand-
ra. „Nekem jólesik, hogy gondolnak 
rám. Négyéves kisfiammal vele született 
betegsége miatt sajnos otthon vagyok, 
ápolási díjat kapok. Szívesen fogadjuk és 
köszönjük az önkormányzatnak, hogy tá-
mogatják a családokat. Ebben a helyzet-

ben szerintem a pénzét mindenki főleg 
élelmiszerekre és tisztálkodási szerekre 
fordítja. Ennek örülünk mi is a legjob-
ban” – tette hozzá az anyuka. • A.Zs. 

AKTUÁLISAKTUÁLIS

Faültetés a KirálymajorbanÚj padok

Élelmiszercsomagok húsvétra

Hullám utca

Túróczi Balázs utca

Tartósélelmiszer-csomagot 
közel százötven nehéz szociális 

helyzetben élőnek adtak át

fotó: Hajdú Ágnes

fotó: Hajdú Ágnes
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Szomorú szívvel vettük tudo-
másul, mikor a Tamariska-dom-
bon lévő Kálváriát korábban 
vandálok megrongálták. Most 
azonban köszönetet mondunk a 
csepeli önkormányzatnak, mely 
felvállalta és meg is valósította a 

rongálások utáni helyreállítást, 
melyhez a Csepeli Római Kato-
likus Plébániák hívei is anyagi 
hozzájárulást adtak. Húsvétra 
elkészültek a munkával. Köszö-
net mindazoknak, akik segítet-
tek. • Kertész Péter plébános

EGYHÁZI ÉLET

Húsvét öröme
Tudtunk, tudunk ez esztendőben húsvét örömé-
ről beszélni?

Legtöbben biztosan azt a választ adnák – nem!  
Ha valóban azt az élethelyzetet nézzük, hogy mi 
mindentől voltunk elzárva e napokban, nem le-
hetett igazi örömünk. De a húsvét számunkra, 
keresztény emberek számára elsődlegesen nem 
azt jelenti, hogy e napokban ‒ ha az időjárás is 
megengedi ‒ kirándulunk a természetben. Szá-
munkra a húsvét Jézus Krisztus feltámadásának 
emlékezete – valósága. A nagyböjt negyven 
napjában, főleg a keresztúti ájtatosságok imádsá-
gában magunk elé idéztünk Jézus keresztútját – 
amikor Pilátus gyengeségében engedett a tömeg 
követelésének, és Jézust kereszthalálra ítélte. 

Találkoztunk a fájdalmas Anyával, Máriával, 
aki nem csak végigkísérte útján egyszülött fiát, 
hanem volt ereje odaállni a kereszt tövébe. A sír-
ba tétel előtt ölébe fogadta, szívéhez szorította 
halott fiát úgy, mint egykor az Isteni Ige világba 
lépésekor, születésekor is ezt tette a betlehemi 
barlangban. Magunk elé idéztük a Cirenei Si-
mont, Veronikát, a síró jeruzsálemi asszonyokat, 
de ott láttuk azt a borzalmat, amikor Jézust meg-
fosztották ruháitól, majd keresztre feszítették.

És mindezt miértünk, ártatlanul tette és vállalta!

Vajon Jézus szeretete indít, indított minket 
arra, hogy felvegyük mindennapi keresztün-
ket? Pont ebben a nehéz vírushelyzetben, ami-
kor nem tudjuk szabadon megélni elképzelé-
seinket, vágyainkat a mindennapokban. Mert 
össze vagyunk zárva a családban, nem mehe-
tünk a munkahelyre… Mindegyikünk tudná 
sorolni az általa megélt nehézségeket. Magam 
is jobban örültem volna, ha e napokban a hívek 
közösségében élhettem volna át a liturgia mély 
és szép kincseit.

Kérjük a reánk tekintő Isten irgalmát, melyben 
bízva és remélve keressük a kivezető utat, a jövő 
útját, a bizalom és s szeretet útját!

Húsvét maradandó reményét és örömét kívánva: 
Kertész Péter plébános

Szövetség 
Mária 
tiszteletére
Gyümölcsoltó Boldogasszony 
napján, március 25-én öt ország 
kilenc jogi személyiségű szer-
vezete megalakította a Mária Út 
Európai Hálózatának Szövetsé-
gét (angol rövidítéssel EUNAM). 
A céljuk a Mária-tisztelet zarán-
dok- és búcsús hagyományának 
nemzetközi szintű megjeleníté-
se, Közép-Európa zarándokútja, 
a Mária Út egységes képviselete 
és fejlesztése. Az alapító tagok 
Ausztria, Magyarország, Romá-
nia, Szerbia és Szlovákia terü-
letén működő civil szervezetek, 
vállalkozások és egyházi jogi 
személyek.

A tagok alapító nyilatkozatuk-
ban megfogalmazták: „célunk, 
hogy az európai kulturális és 

szellemi örökség, valamint a Má-
ria-tisztelet közvetítésével a né-
pek jobban ismerjék fel egymás-
ban az értéket, az Istent kereső 
emberek eligazítást kapjanak hi-
tük jobb megismeréséhez és élet-
re váltásához, a közös, alapvető 
értékek növeljék egymás jobb 
megismerését és a kölcsönös 
tiszteletet, és fejlődjön a különfé-
le nemzetiségű személyek, főleg 
a fiatalok közötti személyes kap-
csolat.”  Mint írják, az EUNAM 
feladata az, hogy közös erővel 
világi turisztikai programmá 
alakítsa a Mária Út zarándok-
eseményeit, európai léptékű 
egységes rendszerré szervezze 
az útvonalhálózatot, élénkítse a 
zarándok- és vallási turizmust. 
Célja az is, hogy a Mária Út 
Európai Kulturális Út legyen, s 
ezzel a spirituális célokon túl a 
gazdasági, kulturális fenntart-
ható fejlődést, illetve a környe-
zetet nem terhelő turizmus erő-
teljes fejlődését is szolgálja.

Helyreállították a Kálváriát
a Tamariska-dombon

Méltósággal viselt, hosszan tartó be-
tegség után elhunyt Sugár Géza, Cse-
pel díszpolgára. Csaknem három évti-
zede Csepelért dolgozott, úgy ismerte 
a kerületi óvodákat és iskolákat, mint 
a tenyerét. Személye maga jelentette 
a biztonságot az intézmény-
hálózat működtetésében. Az 
önkormányzati rendezvények, 
megemlékezések előkészí-
tésének és lebonyolításának 
hosszú idők óta főszereplője 
volt. Ketten emlékeznek rá. 

Vida István, a Csepeli Város-
kép Kft. ügyvezető igazgatója: 
„Géza egy untermann volt, a 
szó valódi  és átvitt értemében 
is. Egy tartó- és fogóember. A 
tenni és alkotni akaró közös-
ség biztos és megkerülhetet-
len pontja. Noha lakcímkártyá-
ja szerint Pestszenterzsébeten 
lakott, bizton állíthatjuk, hogy 
munkája által jóval több időt 
töltött a Kis-Duna ezen part-
ján. Szerette Csepelt. Csepel 
imádta Gézát. Azon kivétele-
zettek egyike volt, akit minden-
ki tisztelt, elismert, szeretett. A 
munkájáért, a habitusáért, az 
empátiájáért, az emberségéért. 
A szavak most kevesek, hogy 
milyen is volt Sugár Géza. Mi, 
akik ismertük, pontosan tud-
juk... És nagyon sokan ismer-
tük. Valódi csapatjátékos volt, 
aki számára a feladat, a prob-
léma és gond megoldása volt az 
elsődleges. Számára nem volt 
lehetetlen, még ha sokszor elsőre úgy is 
tűnhetett. Amit mondott, ígért és tett, az 
úgy is volt. Mokány, vidám  ember volt 
erős fizikummal és hatalmas szívvel. 
Szörnyű leírni ezt a szót vele kapcsolat-
ban: volt. Már soha többé nem halljuk 
azt a hihetetlen nyugalmat és biztatást 
árasztó mondatát, ahogyan beleszólt a 
telefonba: Tessék, Sugár! Géza elment, 
de fényképe az idők végezetéig ott lesz 
Csepel díszpolgárainak sorában,

mosolya, derűje és emléke pedig mind-
annyiunk lelkében.”

Molnár Krisztián, a Csepeli Helytörté-
neti Gyűjtemény vezetője: „Általános 
meglátás, hogy léteznek jó és rossz em-

berek. Ha magamban most megkérdezem 
Gézától, van-e jó és rossz ember, hallom, 
ahogy mondja: „Drága barátom, már 
megint túlfilozofálod a dolgokat. Annak 
örüljünk, ha emberek tudunk lenni!”

Ő ember volt nagy e-vel. A Radnótinál 
találkoztam vele először, közel tíz évvel 
ezelőtt. Egy szabadtéri programra ké-
szültünk, annak a részleteit beszéltük át. 
Minden mondatában érezhető volt, hogy 

rutinos, öreg róka ‒ aki mindent megold 
‒, de úgy éreztem akkor, hogy körülmé-
nyes és kicsit nyers is talán. Azonban ha-
mar rá kellett jönnöm, hogy amit körül-
ményességnek gondoltam, az alaposság, 
amit pedig nyersnek, az puszta őszinte-
ség. Késő estére járt, amikor a rendez-
vény után hozzákezdtünk az elpakolás-
hoz, vezetőként rendszerint ő is megfogta 

a munka végét. A színpad hátfa-
lát szerelte le, a sötétben nem 
látta, hogy a mögötte lévő szín-
padelemet már elbontották. Na-
gyot puffant, ahogy hátra lépve 
leesett a méteres dobogóról, de 
hamar felkelt, még mielőtt segít-
hettünk volna neki. Kérdésemre, 
hogy nem történt-e baja, csak 
ennyit mondott: „Nem fontos, 
a lényeg, hogy sokan voltak, és 
jól érezték magukat. Megérte!” 
Gézát egyrészt ez jellemezte: 
szeretett dolgozni, és arra töre-
kedett, hogy munkájával minél 
többeknek szerezhessen örömet.
 
Másrészt soha nem beszélt mel-
lé, mindig egyenes volt, és oda-
figyelt az emberekre, bármikor 
lehetett rá számítani. Büszke 
vagyok rá, hogy kitüntetett a 
barátságával. Sokat tanultam 
tőle, a szakembertől és az Em-
bertől ugyanúgy. Számtalan-
szor fordultak hozzám olyanok, 
akiknek én nem tudtam segíteni, 
ezért őt ajánlottam. Végül újra 
megkerestek, hogy elmondják, 
„mennyire készséges, hozzáértő 
és gyors ember ez a Géza, rá-
adásul még jó humora is van”. 
A helytörténeti gyűjtemény mű-
ködését szintén folyamatosan 

támogatta, minden kiállításban benne 
van a munkája, a régi tárgyakat nagy 
lelkesedéssel gyűjtötte az intézménynek. 
Utoljára tavaly a Trianon-kiállításon 
dolgoztunk együtt. Pár hete, amikor a 
megnyitó várható idejéről kérdezett, 
halkan hozzátette: „azon még szeretnék 
ott lenni”. Velünk, bennünk, ott leszel.”

Sugár Gézát a csepeli önkormányzat 
saját halottjának tekinti. 

Sugár Géza emlékére

Húsvét maradandó reményét és örömét kívánva:  
???????????????????????????????????????????? 
 
EZT KI KELLENE HÚZNI!

fotó: Hajdú Ágnes
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A Humán Szolgáltatások Igazgató-
sága (HSZI) telefonos tanácsadói 
szolgáltatást indított csepeli lakosok 
részére. Szabó Zsanett pszichológus 
minden hétköznap várja azok hívását, 
akik úgy érzik, egy telefonos távkon-
zultáció segítséget jelenthet jelenlegi 
élethelyzetükön. 

Nagyné Kovács Tímea intézményveze-
tő kérdésünkre elmondta, a vírushely-
zetben a HSZI is a személyes találko-
zások minimalizálására törekszik. Az 
intézmény pszichológusai minden eset-
ben külön mérlegelik, hogy a segítség-
nyújtás megoldható-e telefonon, vagy 
szükség van személyes találkozásra. 
„A kialakult gyakorlat az, hogy gyer-
meket vagy fiatalkorút érintő probléma 
esetében célravezetőbb a személyes ta-
nácsadás, míg felnőtteknél elegendő le-
het a telefonos segítségnyújtás is.” 

Egyéni élethelyzettől függ 
A telefonos tanácsadói segélyvonal 
március utolsó hetétől működik. Bár a 

szolgáltatást a vírushelyzet hívta életre, 
nem csak a járvánnyal kapcsolatos szo-
rongási panaszainkkal fordulhatunk 
segítségért. Szabó Zsanett pszicholó-
gus lapunknak elmondta, praxisában a 
járvány óta azt tapasztalja, hogy a vírus 
miatt mind a munkahely, mind az isko-
lák részéről még nagyobb nyomás ne-
hezedik a munkavállalókra, a szülőkre. 

„A járványhelyzet miatti szorongás, a 
szeparáció okozta családon belüli fe-
szültségek, vagy az online oktatás mi-
att a gyerekneveléssel való problémák 
a leggyakoribbak. A tanácsadás módja 
mindig egyéni élethelyzettől függ, de 
általában az első lépés, hogy mindenki-
nél felmérjük, mennyire igényli a pozitív 
megerősítést, hiszen a legtöbb esetben 
aktív önbizalomépítésre van szükség”– 
fejtette ki. A HSZI pszichológusa ren-
delkezésre áll bármilyen életvezetéssel 
kapcsolatos szorongás, önbizalomhi-
ány, hangulatzavar, családi, párkapcso-
lati, serdülőkori krízissel kapcsolatos 
problémák esetén, vagy ha csak egy-

szerűen megoldást keresünk egy 
megoldhatatlannak tűnő problémára. 
Természetesen kereshetik olyan prob-
lémákkal is, amelyek egy telefonos be-
szélgetés alkalmával nem kezelhetők, 
mint például a drogprevenció, hiszen a 
HSZI munkatársai intézkedni tudnak a 
személyes segítségnyújtás ügyében. 

Telefonszám: 06-20/771-1637; Hív-
ható: hétfő–csütörtök 8-tól 16-ig, 
pénteken 8-tól 13 óráig. 

Még hetekig eltarthat az a hatósági eljá-
rás, amely azt vizsgálja, hogy mi okozta 
a Kossuth Lajos utcában található Dö-
ner Kebab büfében a gázrobbanást – kö-
zölte érdeklődésünkre a Fővárosi Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság. A baleset 
március 26-án délután történt. A hu-
szonöt négyzetméteres helyiség teljesen 
kiégett, heten sérültek meg, az anyagi 
kár jelentős. A tűzvizsgálatot szakértők 
bevonásával végzik, ami kiterjed arra, 
hogy a büfében megfelelően tárolták-e 
a palackokat és a személyzetet kiképez-
ték-e a gázpalackok szakszerű cseréjére.   

A katasztrófavédelmi egységek nagy 
erőkkel vonultak a helyszínre és gyor-
san megfékezték a robbanás következ-
tében keletkező tüzet. A tűzoltók négy 
gázpalackot hoztak ki az égő helyiség-
ből. A tűz nem terjedt át a szomszédos 
üzletekre.
 
Gázpalack: mire figyeljünk?
Galgócz Deák Antal tűzoltó alezredes, 
a csepeli tűzoltóság parancsnoka érdek-

lődésünkre elmondta, hogy szerencsére 
nem túl gyakoriak gázpalack felrobba-
násával járó esetek. A biztonsági elő-
írásokat mindenképpen be kell tartani. 
Csak annyi gázpalackot szabad tárolni 
egyszerre, amennyi feltétlenül szüksé-
ges, s egy helyiségben csak egy palack 
helyezhető el. Tilos gázpalackot tárolni 
pincében, és panellakásban is csak egyet 

szabad használni. A gázpalackot nem 
szabad kitenni hőterhelésnek és mecha-
nikai sérülésnek. A palackok cseréjét 
csak kiképzett személy végezheti el. A 
csere során ügyelni kell arra, hogy a 
közelben ne legyen gyújtóforrás, mert a 
palackból kisebb-nagyobb mennyiségű 
gáz szivároghat. Baleset esetén a tűzol-
tókat azonnal tájékoztatni kell, hogy az 
épületben és a mellékhelyiségekben hol 
és mennyi gázpalack található. 

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság hatósági osztálya szúrópróbasze-
rűen ellenőrzi a gázpalackok szakszerű 
használatát, az előírások megszegését 
büntetik. • cs. a.

Márciusban ismét megkezdte a zöld-
hulladék begyűjtését a Fővárosi Köz-
terület-fenntartó (FKF) Nonprofit Zrt.

A zöldhulladék elszállítása idén már-
cius 1-jétől december 3-áig tart, heti 
egyszeri alkalommal, körzetekre bont-
va. (A körzeteket az FKF honlapján le-
het megnézni.) A társaság csak az FKF 
logóval ellátott, Kerti zöldhulladék 
feliratú, biológiailag lebomló zsákok-
ban szállítja el a levágott füvet, lombot, 
gyomot, fa és bokornyesedéket. A zsá-
kok megvásárolhatók a cég lakossági 
ügyfélszolgálati irodájában, a hulla-

dékudvarokban, valamint értékesítő-
partnereinél. A százliteres zsák ára 
darabonként 235 forint. A gyűjtőzsá-
kok ára tartalmazza a begyűjtés, az el-
szállítás és a komposztálás költségét. A 
független értékesítési pontokon vásá-
rolható zsákok ára eltérhet az FKF által 
kínált ártól. Amennyiben a zöldhulla-
dékos zsákban háztartási vagy egyéb, 
nem odavaló anyagot találnak, a zsákot 
nem szállítják el.

A társaság arra kéri a lakókat, hogy 
csak a tájékoztatóban jelzett időpont-
ban készítsék ki a zsákokat!

AKTUÁLIS AKTUÁLIS

Segítségnyújtás telefononSzakértők vizsgálják 
a Kossuth Lajos utcai 
gázrobbanás okát

Elszállítják a zöldhulladékot

fotó: pixabay
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A telefonos tanácsadói 
segélyvonal március utolsó 
hetétől működik

Szorongás, 
feszültség 
Az elhúzódó járványhely-
zet komoly mentálhigié-
nés kihívás elé is állította 
az emberiséget. Nemcsak 
önmagunk és szeretteink 
életéért, egészségéért ag-
gódunk, de a vírus egész 
korábbi életformánkat 
felborítja. Megváltozik a 
napi életvezetésünk, a kap-
csolattartási, tanulási és 
munkamódjaink, sokak-
nak komoly egzisztenciális 
nehézségekkel is szembe 
kell nézniük. Több európai 
felmérés szerint a korona-
vírus-járvány miatti be-
zártság erőteljesen hatott az 
emberek pszichés állapotá-

ra, többségüknél több tünet 
is jelentkezett, sokuknál 
ráadásul életükben először. 
Szorongás akkor keletkezik 
bennünk, amikor veszélyt 
érzékelünk, de a veszély 
megfoghatatlan, ugyan-
is, ha nem tudjuk pon-
tosan, hogy mivel is 
állunk szemben, 
akkor aligha 
tudunk véde-
kezni ellene. A 
szorongásunk 
pánikérzéssel 
társulhat, amely 
természetes a 
mentálisan telje-
sen egészséges em-
bereknél is, ám csak 
addig, amíg ezek az ér-
zések nem hatalmasodnak 

el túlságosan. Azt kell meg-
előznünk, hogy a szorongás 
vagy pánikérzés túlságo-
san eluralkodjon rajtunk. 

Azt, hogy a szorongásunk 
már túlmegy a természetes 
vészjelzés-reakción, onnan 
lehet észrevenni, hogy any-
nyira a koronavírus tölti ki 
a gondolatainkat, hogy már 
akadályoz a napi teendőink 

ellátásában, sőt a kap-
csolatainkat is meg-

zavarja. Lehet, hogy 
ezt mi magunk ész-
re sem vesszük, 
hanem a környe-
zetünknek tűnik 
fel. Ha valakinél 
ilyet érzékelünk, 
akkor figyelmez-

tessük, és segítsünk 
a gondolatait és érzé-

seit közösen mérlegelni, 
és ha szükséges, szakem-

ber segítségét kérni.

fotó:  pixabay

fotó:  pixabay
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Magyarországon 1964 óta április 
11-e, József Attila születésnapja a 
magyar költészet napja. 

Ötvenhét évvel ezelőtt a központi 
megnyitót a Magyar Írók Szövet-
sége rendezte az Egyetemi Szín-
padon, és az eseményt a televízió 
is közvetítette. Pilinszky János, 
Nemes Nagy Ágnes, Zelk Zoltán, 
Devecseri Gábor, Kassák Lajos 
ott volt, Juhász Ferenc, Benjámin 
László, Illyés Gyula, Hidas Antal 
és Weöres Sándor verset küldött. 
A könyvesboltok, a könyvtárak, a 
Hazafias Népfront, a Nőtanács író-
olvasó találkozókat szervezett, a 
színházak esti előadásai előtt egy-
egy színész elszavalta valamelyik 
kortárs költő versét. Ebben az év-
ben jelent meg először a máig élő 
Szép versek antológia.

Az 1964-es ünnepségsorozat fontos 
állomása volt a József Attila Em-
lékszoba megnyitása, a költő szülő-
házában, a ferencvárosi Gát utca 3. 
szám alatt. A Petőfi Irodalmi Mú-
zeum által létrehozott kiállítóhely 
máig működik, a költő születésé-
nek 110. évfordulójára meg is újult.

Március 23-án töltötte be 94. évét Be-
nedek Gábor, aki a magyar öttusasport 
első egyéni világbajnoki címét szerez-
te 1953-ban. Előtte, 1952-ben olimpi-
ai aranyérmes lett a magyar csapattal 
Helsinkiben, egyéniben pedig a máso-
dik helyen végzett. Sok szál fűzi Cse-
pelhez, hiszen az ötvenes évek elején a 
Csepel Művekben dolgozott, és sporto-
lói pályája is itt kezdődött. Bátyja, a ta-
valy elhunyt Benedek Ferenc a Csepel 
SC legendás öttusa mesteredzője volt. 
Benedek Gábor jelenleg Magyarország 
legidősebb férfi olimpiai bajnoka. Te-
lefonon köszöntöttük fel Bonn melletti 
otthonában.   

„Nekünk Csepel volt az otthonunk. A 
járványos időszak előtt, és amíg a bá-
tyám élt, minden évben hazalátogattam. 
Rengeteg szép emlék köt Csepelhez. Az 
ötvenes évek elején a Csepel Művekben 
dolgoztam, egy ideig az Egyedi Gép-
gyárban. Sokat sétáltam Csepelen, mert 
mindenhová gyalog jártam. Mászkáltam 
a sportpálya környékén és távolabb, a 
Duna-part felé eső részen is. Ha arra 
járok, minden házat felismerek, és látom 
a változást, hogy hol, milyen épületeket 

újítottak fel. A Csepelben kezdtem öt-
tusázni, de aztán átvittek a Honvédba, 
mert így rendelkeztek felettem. Amikor 
olimpiai bajnok lettem, egy Csepel mo-
torkerékpárt kaptam ajándékba, hogy 
ne gyalog járjak edzésre. Az 1956. évi 
olimpia után eltiltottak a sporttól, de ez 
egy másik történet. Itt, Németország-
ban is dúl a járvány, de én jól vagyok, 
mindennap egy órát kocogok, mert kell 
a mozgás. Úgy tervezem, hogy nyáron 
mindenképpen hazautazom” – mondja a 
bajnok. 

Kalandos életút
Benedek Gábor a Csepel MTK-ban kez-
dett el sportolni a háború után. Vívóként 
maradt az egyesületnél, de a Honvéd-
ban öttusázott. Hamarosan válogatott 
lett, és az 1952-ben megrendezett olim-
pián csapatban aranyérmes, egyéniben 
ezüstérmes lett. Rá egy évre egyéni 
világbajnoki címet szerzett. Olimpiai 
bajnokként ő tette le a magyar sportolók 
olimpiai fogadalmát az 1956. évi olim-
pia előtt. Az 1956-os forradalom leveré-
se miatt nem volt hajlandó kezet fogni a 
szovjet sportolókkal az olimpián, ezért 
hazatérése után eltiltották a sporttól. 

Egy ideig szódásként kereste a kenye-
rét. 1964-től a Honvéd öttusaszakosztá-
lyának vezetője lett, tanítványai között 
szerepelt az olimpiai bajnok Török Fe-
renc és Móna István. Ebben az időben 
rivalizált bátyjával, Benedek Ferenccel, 
aki szintén edzőként a csepeliekkel, 
többek között Balczó Andrással ért el 
világra szóló sikereket. Benedek Gábor 
életében fordulópontot jelentett 1969, 
amikor felesége kapcsolatai révén sú-
lyosan beteg lányát vitte gyógykezel-
tetni Nyugat-Németországba. Felesége 
a világhírű Heim Pál gyermekgyógyász 
unokája. Külföldön maradtak, Benedek 
Gábor Warendorfban kapott edzői ál-
lást, és részt vett a bonni öttusaközpont 
szervezésében. A rendszerváltáskor lá-
togathatott újra Magyarországra. 

Szülővárosában, Tiszafüreden díszpol-
gárrá választották, és róla nevezték el 
a tiszafüredi sportcsarnokot. A Magyar 
Érdemrend tisztikeresztjével tüntették 
ki 2017-ben. A százéves Keleti Ágnes 
tornász után ő a legidősebb magyar 
olimpiai bajnok. • Csarnai Attila

Pódiumest a magyar 
költészet napján

Császár Angela és Takács 
Bence színész-előadóművész 
tolmácsolásában hallgathat-
juk meg a magyar költészet 
legszebb verseit Petőfitől 
Aranyon és József Atti-
lán keresztül Radnótiig és 
Illyés Gyuláig.  Idén a ma-
gyar költészet ünnepe is 
más, mint eddig. Mivel nem 
invitálhatjuk önöket, hogy sze-
mélyesen vegyenek részt az előadá-

son, így a Királyerdei Művelődé-
si Házban rögzített műsort 

online tekinthetik meg 
április 11-e, 17 órától 
április 12-e éjfélig. 
A felvett előadás az 
ismert videómeg-
osztón lesz elérhető 
az adott időpontban. 
A megtekintéséhez 

szükséges linket több 
csepeli közösségi olda-

lon is megosztjuk. (Töb-
bek között Borbély Lénárd 

polgármester, a Csepeli Hír-
mondó, a Királyerdei, a Radnóti Mű-

velődési Ház, a Szabó Magda Közösségi Tér Face-
book-oldalán.)

Tartsanak velünk, ünnepeljük együtt 
a magyar költőket!

Isten éltesse Benedek Gábor 
öttusa olimpiai bajnokot!

Magyar költők, 
magyar versek

Mormolj magadra 
varázsinget…

Benedek Gábor a XV. 
nyári olimpiai játékokon, 
az otaniemi táborban

Benedek Gábor testvérével, Benedek Ferenccel

Közös versmondás 
2019. április 11-én  
a Szent Imre téren
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A Helytörténeti Gyűjtemény az elmúlt 
években számos értékes tárggyal 
bővült, gazdagodott. Néhány lelkes 
lokálpatriótának köszönhetően igazi 
ritkaságok is kerülnek a kiállítóte-
rembe. Ilyen például az a két világ-
háború közötti fűnyíró is, amelyet 
Sabján Róbert kovácsmester resta-
urál és ajándékoz a gyűjteménynek. 
Ennek kapcsán beszélgettünk vele.

Róbert tősgyökeres csepeli, tíz éve 
dolgozik kovácsmesterként. Korábban 
többféle területen is kipróbálta magát, 
például hentesként is dolgozott. „Egy-
szer egy lakatos barátomtól ajándékba 
kaptam egy buzogányt, elhatároztam, én 
is hasonló tárgyakat szeretnék készíteni 
– idézi fel a kezdeteket. – Az első három 
év tanulással telt. Itthon nincs kovács-
képzés, kevés olyan szakember van, aki 
átfogóan érti és műveli a szakma elméleti 
és gyakorlati részét. Ugyanakkor kevés a 
minőségi szakirodalom is, nehéz bejutni 
azokra a helyekre, ahol eredeti tárgyak-
kal találkozhatunk, vagy akár kézbe is 

vehetjük azokat. Sikerült rátalálnom két 
mesteremre, Karacs Sándorra és Jeges 
Andrásra, akiktől rengeteget tanultam. 
Elvarázsolt ez a világ, lelkes és ambició-
zus voltam, de másfél évre szükség volt 
ahhoz, hogy valami értékelhetőt csinál-
jak. Sok hozzáértő segítséget kaptam 
Jeges Andrástól, könyvek, szakirodalom 
formájában, de tőle tanultam a restaurá-
lás fortélyait is. Ugyanakkor a Hadtör-
téneti Múzeumban magam is végeztem 
kutatásokat, azokról a történelmi korsza-
kokról, eszközökről, amelyek érdekeltek. 
Ha van elegendő idő és energia, akkor 
szépen lehet fejlődni, komolyan el lehet 
mélyedni ebben a mesterségben. Annak 
idején sokat böngésztem a hirdetéseket, 
ekkor találtam rá a Tisza-tó mellett egy 
kovácsműhelyre és annak eladó eszköze-
ire. Onnan vásároltam egy száztíz kilós 
üllőt, pár fogót és kalapácsot, amikkel 
már elkezdhettem a munkát. Elsőként 
apróbb tárgyakat, buzogányokat készí-
tettem. Ezek még nem voltak korhűek, 
akkor még nem tudtam mire kell igazán 
odafigyelni” – meséli.

Visszaöregített tárgyak
„Nem rajongok a ragyogó, polírozott 
dolgokért, elsősorban a nemes máso-
latokat kedvelem. Itt a tárgyak visszaö-
regítésről van szó, ez komoly eljárások 
ötvözete. Akár egy évig is eltarthat, mire 
az adott tárgy úgy néz ki, mintha most 
ásták volna ki a földből. Főként antik 
fegyvereket készítek, de legutóbb egy 
Széll Kálmán téri bérház hiányzó lép-
csőkorlátját pótoltam, ez nagyon szép 
munka volt. Leginkább azok a feladatok 
állnak közel hozzám, amik hagyomá-
nyos technikával, régi eljárásokat alkal-
mazva készülnek, illetve újulnak meg, 
ezeket nagyon élvezem” – teszi hozzá.  

Most egy különleges, két világháború 
közötti Csepel Park fűnyíró restaurá-
lásán dolgozik, melyet hamarosan a 
Helytörténeti Gyűjteményben láthatnak 
az érdeklődők. A ritkaság egy erzsébeti 
padlásról került elő. „Egy állatorvos ba-
rátom megvásárolta a rendelője melletti 
házat, annak padlásán porosodott a régi 
fűnyíró, mely csaknem ötven éve lehetett 
fent. Kisebb-nagyobb problémák van-

Előadások 
festészetről, 
versekről  

Amíg a járványhelyzet miatt nem kellett 
bezárni a Csepeli Nyugdíjas Közösségi 
Házat, rendszeresen tartott előadáso-
kat Kállay Endre. Eredeti foglalkozá-
sa gépészmérnök, gazdasági mérnök, 
IT-szakmérnök, de érdeklődése kiter-
jed a képzőművészetre és az irodalom-
ra. Előadásainak témája a festészet és a 
költészet. Legalább harminc-ötven ér-
deklődő nyugdíjas szokta látogatni ve-
tített képes műsorait. Egry Artúr néven 
maga is ír verseket, amelyek különféle 
irodalmi folyóiratokban jelentek meg 
az elmúlt évtizedekben. Tagja a Ma-
gyar Nemzeti Írószövetségnek, a Nagy 
Lajos Irodalmi Társaságnak, a csepeli 
Tamási Lajos Olvasó Munkás Klubnak. 
Legutóbbi kötete 2017-ben látott napvi-
lágot Beérném csenddel címmel.

„Csepelen élek valódi bennszülöttként, 
csepeli felmenőkkel. Voltam újságkihor-
dó, alkalmi rakodó a kikötőben. Éjsza-

kai segédmunkás a nyomdánál. Eszter-
gályos, osztályvezető, kubikos, fizika- és 
matektanár. Gyártottam autóbuszt és 
vasúti féket. Építettem vasúti pályát, 
utat és gátat” – meséli.

A nyugdíjas közösségi házban havonta 
egyszer tartott előadást a XIX. és XX. 
századi magyar festészetről, alkalman-
ként másfél órán át. „Azok a nyugdí-
jasok, akik egészségi állapotuk miatt 
nem tudnak eljárni a Nemzeti Galériá-
ba, ugyanakkor érdeklődést mutatnak 
a festészet iránt, a mi közönségünkhöz 
tartoznak. Előadásaim nem művészet-
történeti, hanem inkább ismeretterjesztő 
alkalmak. Az a célom, hogy az alkotók 
életrajzán és művészetén keresztül új 
élményeket nyújtsak hallgatóimnak. Be-
mutatom a festményeket, és szólok az al-
kotókról, a történelmi korról. Az eddigi 
sorozatban beszéltem Csontváry Koszt-
ka Tivadarról, Munkácsy Mihályról, 
Rippl-Rónai Józsefről, Barabás Mik-
lósról, Zichy Mihályról. Zichy esetében 
sikerült hozzájutni számos oroszországi 
festményéhez. Ősszel tartottam volna 
előadást Szinyei-Merse Pálról, de a 
járvány miatt ez egyelőre elmaradt.”

Kállay Endre – pedagógus feleségével 
és annak néhány társával – tematikus 
irodalmi esteket is tartott havonta, 
amelyeket szintén szívesen fogadott a 
közönség. Egy-egy magyar költő ver-
seit adták elő, majd vázlatosan ismer-
tették az alkotók életútját, illetve azt, 
hogy mi inspirálta a költőket a versírás-
ra és milyen témákat ölelt fel a mun-
kásságuk. „Érdekesen próbáljuk ösz-
szeállítani a programot, hogy lekösse a 
hallgatóság figyelmét. A műsoron szere-
pelt többek között Petőfi Sándor, Arany 
János, Tóth Árpád, Ady Endre, József 
Attila költészete. A nyugdíjasok szeretik 
az irodalmi délutánokat, mert élményt 
nyújt számukra, hogy újra találkoznak 
iskolai tanulmányaik kedvenc költőivel 
és verseivel. Olykor együtt mondják, 
énekelik őket az előadókkal.” 

Kállay Endre folytatni fogja előadása-
it, mihelyt a járványhelyzet ezt lehető-
vé teszi. • Cs. A.

nak rajta, hiányzik az egyik fogaskerék, 
kitört a tengely egy része, melyet meg 
kell hegeszteni, fel kell építeni egy-két 
hiányzó alkatrészt, melyeket valamilyen 
módon újra kell gyártani, pótolni. Az 
öntvényeken komoly sérülések vannak, 
ezt speciális eljárással, öntvénypálcák-
kal, öntvényhegesztési technikákkal kell 
visszadolgozni. Alapos drótkefélés után 
egy csersavas kezelést kap a felületet, 
hogy megmaradjon az antik jelleg. Vé-
gül egy mélyviaszos külső bevonat kerül 
rá, hogy rozsdamentes legyen, patinás 
fényt kapjon” – avat be a munkálatok 
részleteibe. Ám nem ez az egyetlen régi 
tárgy, amit Róbert felújított a Helytör-
téneti Gyűjtemény számára. Korábban 
egy vetőgépet és egy tűzoltókészüléket 
is restaurált, de részt vett a királyerdei 
feszület helyreállításában is.

Felejthetetlen élmény
Sabján Róbert rendszerint a kerületi 
rendezvényeken, programokon is részt 
vesz. „Élvezem, ha a gyerekekkel fog-
lalkozhatom. Ilyenkor általában apróbb 
dolgokat készítünk, szerencsepatkót, 
szívecskét, puskagolyót. A Hadtörténe-
ti Múzeumban megnéztem, milyen egy 
puskagolyóöntő fogó, és készítettem egy 
olyat, amit az 1848-as szabadságharc 
idején használtak, ezzel egy 18 mm-es át-
mérőjű golyót tudunk önteni. A gyerekek 
saját maguk hajthatják a lenkerekes ko-
vácstűzhelyet. Értékelik, amiért megdol-
goztak, örömmel és büszkeséggel tölti el 
őket, amikor elkészülnek a tárgyak, nem 
felejtik el ezt az élményt.” • Potondi Eszter

Patinás tárgyak, 
antik fegyverek

A különleges, két világháború közötti Csepel Park fűnyíró  
a restaurálás után a Helytörténeti Gyűjteménybe kerül

Sabján Róbert

Kállay Endre
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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

Március elején Rómában ver-
senyzett a magyar kötöttfogású 
birkózóválogatott a Matteo Pel-
licone-viadalon, mely egyben a 
Nemzetközi Birkózó Szövetség 
első világranglista-versenye is 
volt. A Csepeli Birkózó Club 
három klasszisa volt érdekelt 
a küzdelmekben, és ha már ott 
voltak, fantasztikusan szere-
peltek. Fritsch Róbert a 72 kg-
osok versenyében lett bajnok, 
míg Krasznai Máté és Szilvássy 
Erik csak a döntőben talált le-
győzőre. Fritsch első mérkőzé-
sén a világbajnok orosz Laba-
zanovot verte, majd sorrendben 
kazah, indiai, amerikai és török 
ellenfelét győzte le az aranyére-
mig vezető úton. Krasznai is 

nagy skalpot gyűjtött, hiszen az 
orosz Eb-ezüstérmes Abdulla-
jeven jutott túl. A döntőig veze-
tő úton török és indiai ellenfelét 
gyűrte le, a döntőben a kazahtól 
kapott ki. Szilvássy cseh, ameri-
kai és kazah birkózó legyőzése 
után csak az orosz világbajnok-
tól kapott ki a fináléban.

Versenyzőink nagy feladatok 
előtt állnak, hiszen Szilvássy 
még harcban áll a tokiói olimpi-
ai repülőjegyért, míg Krasznai 
és Fritsch az áprilisi varsói Eu-
rópa-bajnokságon bizonyíthat.

Gratulálunk versenyzőinknek és 
az őket felkészítő edzőknek! • 
Hajdú Imre

Fakataszter 
Csepelen 
Budapest XXI. Kerület Környezetvédel-
mi Programjában, illetve a tavaly 
elfogadott Csepel Zöldfelületi Stra-
tégiában szereplő irányelvek alap-
ján a képviselő-testület támogatta 
a kerületi fakataszter elkészítését. 
A fakataszter tulajdonképpen egy 
leltár, amely tartalmazza a fák ada-
tait, állapotát, lehetővé teszi a faál-
lomány nyilvántartását, segítséget 
ad a fák fenntartási munkálatainak 
tervezéséhez, illetve lehetővé te-
szi a fákkal történt beavatkozások, 
események, egyéb dokumentumok 
rögzítését és naplózását. A faka-
taszter egyik nagy előnye, hogy a 
faültetések, fenntartási munkák, 
valamint a beruházások így jobban 
tervezhetőkké válnak, amivel időt 
és pénzt lehet megspórolni. 

Lekérdezhető adatok
Az önkormányzat a felmérések elvég-
zésével, a kataszter létrehozásával egy 
külsős szakcéget bízott meg, amelynek 
szakemberei nemrégiben megkezdték 
Csepel belvárosának területén lévő köz-

területi fák felmérését. A szakemberek 
a fákat egyedi azonosítóval látják el: ez 
egy PVC-ből készült kisméretű, négy-
szögletes biléta. A biléta megóvása na-
gyon fontos, hiszen a fák ennek a segít-
ségével azonosíthatók be. A fák adatait a 

szakemberek digitálisan rögzítik, 
így ezek az adatok a kerületi tér-
informatikai rendszerben – az ada-
tok feltöltését követően ‒ elérhető-
vé válnak. A szoftver segítségével 
az adatok között – meghatározott 
szempontok szerint ‒ lekérdezése-
ket lehet végezni. Adott esetben rá 
lehet majd keresni például a kerü-
let legidősebb fáira, adott fafajták-
ra, vagy éppen egy adott időszak-
ban egy bizonyos fa fenntartási 
munkáira. 

Kérjük, hogy ha ön is találkozik 
a külsős szakcég szakembereivel, 
lehetőség szerint segítse munká-
jukat! Vigyázzunk együtt a ke-
rület fáira!

Csepeli sikerek a birkózók 
World Ranking Series római versenyén

Három klasszis

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

Fritsch Róbert a 72 kg-osok 
versenyében lett bajnok

fotó: pixabay
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő:  2021. április 16.

A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
Ingyenes, megjelenik 32 000 példányban
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Sorsoltunk! A március 24-ei skandináv rejtvény nyertese: Ágh Norbert. A gyerekrejtvény nyertese: Runyai Rebeka Nóra.Nyereményüket a járványügyi 
intézkedések lezárultával vehetik át szerkesztőségünkben, ennek pontos időpontjáról értesítjük Önöket! Gratulálunk!

EGYEDÜLÁLLÓ 
INGATLANVÁSÁRLÁSI 

LEHETŐSÉG  CSEPELEN

A II. RÁKÓCZI FERENC ÚT 175/A ÉS 175/B 
ALATT KÉT, KIZÁRÓLAG EGYÜTTESEN 

MEGVÁSÁROLHATÓ, NAGYON JÓ 
ADOTTSÁGOKKAL RENDELKEZŐ 

9 672 m2  INGATLANT
KÍNÁLUNK ELADÁSRA AZ INGATLAN 
TÁRSTULAJDONOSÁVAL KÖZÖSEN. 

AZ ÁPRILIS 13-I BEADÁSI HATÁRIDEJŰ, 
NYILVÁNOS, KÉTFORDULÓS PÁLYÁZAT KIÍRÁSA 

AZ INGATLAN ÉS A PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 
RÉSZLETES LEÍRÁSÁVAL A BFVK ZRT. 

HONLAPJÁN ÉRHETŐ EL.

NyugdíjasokNak
telefoNos muNka

Rugalmas muNkaidő, 
heti kifizetés.

telefoN: 
06-30-7979-202
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CEVA-PHYLAXIA LÉTSZÁMBŐVÜLÉS MIATT ÚJ KOLLÉGÁKAT KERES
Legyél te is Termelési Technikus a Ceva Phylaxiánál! 
• A világ egyik legdinamikusabban fejlődő állat egész ségügyi vállalata
vagyunk, Budapesten, a X. kerületi telephelyünkön a termelő kapacitásunk
bővítése zajlik. TECHnIKuS és OPERÁTOR munkakörben közvetlen
befolyásod lehet a termelésre, ha csatlakozol hozzánk, oltóanyag termelési
folyamatokban veszel részt. 
• Szeretnénk olyan kollégákkal együtt dolgozni, akik vállalják az előre
ütemezett több műszakos munka rendet, amelyre műszakpótlékot fizetünk
a havi bérezésen felül. 
• Hosszú távú munkalehetőséget, vonzó juttatási csomagot ajánlunk egy
stabil, fejlődő vállalatnál! 
• Sikerünk kulcsa csapatunkban rejlik! Csatlakozz hozzánk, várjuk magyar
nyelvű önéletrajzodat a humaneroforras@ceva.com email címre. További
részletek a www.ceva.hu oldalon.
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INGATLAN________________________________________ 
SOROKSÁR, Vadőr utcában eladó 360 nm-es telken 2 csa-
ládi ház (egybenyitható) 65 nm felújított + 39 nm felújí-
tandó, 50 nm-es garázzsal. Irányár: 49.900.000 Ft 
T.: 06-30-555-8151 ________________________________________ 
ELADÓ Halásztelken 830 m2-hétvégi telken, 30m2 -es 
lakható, fűthető ház extrákkal, előnyös helyen! 
Irányár: 15 millió Ft. Tel.: 06-20-595-2585 

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________________________________________ 
FESTÉS, mázolás, tapétázás, kisebb munkák is, kőműves 
javítások. Kovács Gergely: 06-30-568-6255 ________________________________________ 
REDŐNNYEL kapcsolatos munkák: javítás, összeszerelés, 
szúnyoghálókészítés, gurtnicsere. Elfogadható ár, meg-
bízhatóság. Tel: 06-20-552-0155

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________________________________________ 
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 ________________________________________ 
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 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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1. Ami …, nem múlik

2. Se …, se bűze

3. Még a … sem áll jól

4. Májusi … aranyat ér

5. Bort …, vizet prédikál

6. Heted… országon is túl

7. Kifogni az arany…

8. „… két lábam, fussatok!” (Petőfi S.: Vándorlegény) 

9. Se …, se veleje

10. Míg .., kapa, nagyharang el nem választ

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését 
a középső oszlopban olvashatod!

Előző rejtvényünk megfejtése: Itt a tavasz
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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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