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A múlt héten Borbély Lénárd polgár-
mester sokadik alkalommal ellen-
őrizte a Napközis Tábor helyszínét, 
hogy tájékozódjon a hamarosan befe-
jeződő kivitelezési munkálatokról. A 
polgármester lapunknak elmondta, a 
Napközis Tábor nyár elején nyitja meg 
kapuit a gyermekek előtt. 

Ahogy Borbély Lénárd lapunknak fo-
galmazott, a Napközis Tábor a szülők-
nek nagy segítséget jelentett nyaranta, 
ezért volt érthetetlen, hogy 2003-ban az 
akkori baloldali vezetésű önkormány-
zat először bezárta, majd 2007-ben – a 
régi Görgey iskola telkével együtt – ér-
tékesítette egy ingatlanfejlesztő cég-
nek, amely a területen egy 360 lakásos 
lakóparkot tervezett felépíteni.  

„Visszaadtuk a csepelieknek”
A fideszes képviselőknek és a csepeli 
lakosoknak, élükön a Csepeliek a Zöld 
Kis-Dunapartért nevű civil szervezet-
tel, sikerült megakadályozniuk a fen-
ti terveket, hiszen akkor sem és most 
sem támogatja senki a Kis-Duna-part 
beépítését. „Ellenzékben és polgár-
mesterként is azt képviseltem, hogy a 
Kis-Duna-partot nem szabad beépíte-
ni, kizárólag sport- és rekreációs céllal 
lehet fejleszteni. Amikor 2016-ban egy 
hosszú folyamat eredményeként sike-
rült visszavásárolnunk a telket, elbon-
tottuk a rossz állapotú épületeket, és 
elkezdtünk azon gondolkodni, hogyan 

lehetne a csepeli gyermekeknek visz-
szaadni”– mondta Csepel polgármes-
tere, aki gyerekkorában több nyarat is 
töltött a táborban. A tábor újjáépítésé-
re a város 460 millió forintot nyert el 
Tarlós István támogatásával a fővárosi 
önkormányzat TÉR_KÖZ pályázatain, 
amely összeget a csepeli önkormány-
zat jelentős önerővel egészített ki, így 
valósulhatott meg a közel egymilliárd 

forintos beruházás. A projekt a Magyar 
Labdarúgó Szövetségnek köszönhető-
en kibővült, így épülhettek meg a tá-
bortól külön álló telken azok a sport-
pályák, amelyeket a napközis táborban 
részt vevők is tudnak használni. 

Végéhez közeledik a munka
Kálcsis Ferenc, a Csepeli Városfej-
lesztési és Gazdaságfejlesztési Non-
profit Kft. ügyvezető igazgatója úgy 
tájékoztatta lapunkat, hogy hamarosan 
befejeződik a főépület tetőfedése, a 
nyílászárók beépítése. A pavilonépü-
letek is befejezés előtt állnak, a kerti 
öntözőrendszer telepítése elkészült, a 
területrendezési, térburkolási munkák 
és a játékok telepítése folyamatban van. 
A tervezett fák egy részét kiültették, 
a gyepesítési munkák megkezdődtek. 
Az ötszáz négyzetméter alapterüle-
tű főépületben melegítőkonyha, étke-
ző, mosdók, egészségügyi szoba, tea-
konyha, iroda- és portahelyiségek, a 
négy pavilonépületben csoportszobák, 
mosdóhelyiségek kaptak helyet. Eze-
ken kívül épült még egy szabadtéri fog-
lalkozásokra alkalmas kerti objektum, 
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egy kilátótorony csúszdával, trambu-
linok, kötélpálya, vizes játszóeszköz, 
párakapu és sportpálya. Az épületek 
téli-nyári üzemre készültek: nyáron a 
szokásos gyerektábor-funkcióval mű-
ködnek, míg iskolaszezonban bérbe ad-
hatóak különböző célokra.  

Egész évben nyitva áll
A polgármester a Napközis Tábor új-
jáépítését a Rákóczi Kert – Családok 
Parkja megújításához hasonlította, 
amelyet szeretnének egész évben a 
csepeli családok számára megnyitni és 
tartalmas programokkal megtölteni. 

„Örülök, hogy a Kis-Duna-part leg-
szebb részén, természetes környezeté-
ben tudtuk megőrizni a Napközis Tá-
bort, amely idén nyár elején nyílik meg 
a gyerekek részére” – fogalmazott  
Borbély Lénárd polgármester. 
• Lass Gábor

Nyár elején nyit 
a Napközis Tábor

Ingyenes jogsegélyszolgálat

fotó: Tóth Beáta

A csepeli önkormányzat 2011 novembe-
re óta működteti ingyenes jogsegélyszol-
gálatát. Szerdánként 15.30-tól várják az 
ügyfeleket, akiknek Felkai Péterné dr. 
Klinghammer Júlia nyújt segítséget 
ügyes-bajos dolgaikban. Az ügyvédnő 
ügyfélfogadási napjának időpontjait az 
önkormányzat Szervezési Irodája koor- 

dinálja. Ingyenes jogi tanácsadásra a 
06-1/427-6100-as telefonszámon, illet-
ve a jogsegely@csepel.hu e-mail cí-
men lehet bejelentkezni.

Az ügyvédi fogadóórán kérjük a ve-
szélyhelyzet idején alkalmazandó vé-
delmi intézkedések betartását!

Sportpályázat 
Budapest XXI. Kerület Csepel Ön-
kormányzata a kerületi sporte-
gyesületek, sportcélú alapítványok 
működésének segítése és az után-
pótlás-nevelés támogatására pá-
lyázatot ír ki. 

Pályázati keretösszeg: 5 millió forint 
vissza nem térítendő, előre kifize-
tendő pénzbeli támogatás. A pályá-
zat részletes feltételeiről, az elbírá-

lásról a dokumentumtar.csepel.hu 
oldalon a Pályázatok menüpontban 
találnak információt. (Ugyanitt a 
pályázathoz szükséges adatlap le-
tölthető.) A pályázati űrlap átvehető: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Ön-
kormányzatán (Szent Imre tér 10.), a 
polgármesteri kabinetben (I. emelet 
B/3.) Remete Dóra kabinetasszisz-
tensnél. A pályázatot lezárt boríték-
ban, két példányban a polgármeste-
ri kabinetnél kizárólag személyesen 
lehet benyújtani. A borítékon a 2021. 

évi kerületi sportcélú támogatások 
címet kell feltüntetni. 

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2021. június 30., 16 óra. 

A pályázattal kapcsolatban további 
információ kérhető Remete Dórától 
a 06-70/516-8750-es telefonszá-
mon hétfőtől csütörtökig 8 és 16, 
pénteken 8 és 13 óra között. 

e-mail: remete.d@budapest21.hu

Csepelen június 19-e és augusztus 27-e között számos táborozási lehetőség várja 
a kerületi gyerekeket. Összeállításunkat következő számunkban olvashatják.

fotó: pixabay
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Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési 
Központ (BFK) vezérigazgatója online 
fórumon ismertette a csepeli HÉV 
fejlesztési elképzeléseit. A fórum 
vendége volt Borbély Lénárd polgár-
mester is, aki azt kérte a csepeliek-
től, vegyenek részt a tervezési folya-
matokban, mondják el véleményüket 
a beruházással kapcsolatban. 

Vitézy Dávid elmondta, a csepeli HÉV 
fejlesztése a budapesti agglomerációs 
vasúti stratégia része, amelynek célja, 
hogy megduplázza az elővárosi vasút- 
és HÉV-vonalak utasszámát. A beru-
házás során megtörténik a csepeli és a 
ráckevei HÉV teljes körű korszerűsíté-
se és akadálymentesítése, a két vonal 
összekötése és meghosszabbítása. 

A két vonal a Közvágóhídnál a föld alatt 
megy tovább a Boráros, majd a Kálvin 
térig, így közvetlen átszállási kapcsolat 
nyílik a 3-as és a 4-es metróra. A H7-es 
HÉV új csepeli végállomása az Erdősor 
utcánál lesz. Itt a tervek szerint egy 450 
férőhelyes P+R parkoló és biciklitároló 
létesül, a jelenlegi végállomáson pedig 
egy buszállomást alakítanak ki, ahol a 
legtöbb csepeli busz kapcsolódna a HÉV- 
hez, így a Szent Imre tér mentesülne a 
buszforgalomtól. Jelentős közterületi 
fejlesztések is megvalósulnak az Erdő-
sor utcától a Szent István útig: összefüg-
gő zöldterületet, új gyalogos köztereket 
terveznek. A jelenlegi HÉV-végállomás 
környéke teljesen megújul: a kocsiszín 
felszámolása után zöldterület-fejlesztés 
indulhat, és a létesülő új közterekkel, új 
lakásokkal egy második városközpont 
terve körvonalazódik. Az új HÉV-vo-
nal szélesebb peronjai miatt a Rákóczi 
Ferenc utca arculata is átalakul. Vitézy 

Dávid hangsú-
lyozta, a ter-
vek még nem 
véglegesek, 
így várják 
a lakossá-
gi vélemé-
nyeket is, 
egy külön 
erre a célra 
létrehozott 
online felü-
leten. Az üte-
mezés szerint a 
csepeli szakaszon 
idén meg kell szerezni 
a szükséges építési és egyéb 
hatósági engedélyeket, jövőre pedig el-
készülnek a kiviteli tervek, hogy 2023 
elején indulhasson a kivitelezés.

Szeptember elsején 
feloldják a vágányzárat 
Kelemen Ágnes, a Beruházási, Műszaki 
Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Köz-
beszerzési Zrt. képviseletében beszélt 
a pályaszakaszt jelenleg érintő kivite-
lezési munkálatokról, amely még nem 
a jövőbeni fejlesztés része. A Nemzeti 
Atlétikai Stadion parkja és a környe-
ző létesítmények megközelítéséhez a 
pálya alatt két új átjáró létesül, ezeket 
építik most. A Hajóállomás utcai átjáró 
elbontása május 12-én vette kezdetét. 
Hozzátette, a teljes szakaszon szep-tem-
ber elsejétől indulhat meg a forgalom. 
Keresztes Péter, a MÁV-HÉV Zrt. ve-
zérigazgatója megjegyezte: ahhoz, 
hogy szeptember elsején újra a teljes 
szakaszon járhasson a HÉV, legkésőbb 
augusztus 9-én át kell venniük a mun-
katerületet, hogy a Kvassay-híd csepeli 
oldalán kialakított ideiglenes végállo-

mást elbonthassák. A beruházó ígéretet 
tett a fenti határidők betartására. 

Minden csepeli érdeke
Borbély Lénárd polgármester a jelen-
legi vágányzárral kapcsolatban tolmá-
csolta a csepeliek elégedetlenségét, és 
arra kérte az illetékeseket, tegyenek 

meg mindent annak érdekében, 
hogy szeptember elsején a 

HÉV újra a teljes vo-
nalon járhasson. A 

fejlesztés politi-
kától független, 
pártok felett 
álló kezde-
m é n y e z é s -
nek nevezte, 
amely min-
den csepeli 
érdekét szol-

gálja. Azzal 
a kéréssel for-

dult a BFK ve-
zérigazgatójához, 

hogy a tervezés során 
mindig vegyék figyelem-

be a csepeliek véleményét és 
jelezte, a munkálatok ütemezéséről az 
önkormányzat tárgyalni szeretne, hi-
szen, ahogy fogalmazott, a kivitelezés 
során csak a minél rövidebb ideig tar-
tó vágányzár elfogadható. Arra kérte a 
csepelieket, vegyenek részt a fejlesztés 
közösségi tervezésében, úgy, ahogy azt 
a Rákóczi Kert esetében is tették. Fon-
tosnak nevezte, hogy a tervezők megis-
merjék a kerületiek véleményét a köz-
területi átalakításokkal kapcsolatban. 
Megjegyezte, szeretné, ha a tervezők 
a HÉV új arculatáról is megkérdeznék 
a csepelieket. Kiemelte, hogy a fejlesz-
tésnek köszönhetően a Szent Imre téri 
buszpályaudvar új funkciót kap, amely 
végre egy világvároshoz méltó kerületi 
főtérré alakulhat át, valamint a környék 
parkolási problémái is megoldódhatnak. 

A tervekről az m5metro.hu/csepeli-
hev oldalon várják a véleményeket. • LG

A Szent Imre téri Nepomuki Szent 
János-szobor Pest legrégebbi ismert 
köztéri szobra. Egykor a középkori 
pesti városfalnál, a mai Kálvin téren 
állt, 1721-ben a serfőzők céhe emel-
tette.  Az idén háromszáz éves szo-
bor a XVIII. század végétől látható 
Csepelen. 

A Csehországban született Nepomuki 
Szent Jánost a folyók, hidak, hajósok, 
vízimolnárok, halászok védőszentje-
ként, valamint a gyónási titok 
mártírjaként tartják szá-
mon. Árvizek idején is 
hozzá fohászkodtak. A 
középkortól népszerű 
szent a XIV. század-
ban élt. A hagyo-
mány szerint 1939. 
március 20-án IV. 
Vencel cseh király 
azért kínoztatta és 
dobatta a Moldvába, 
mert Nepomuki János 
nem árulta el az uralkodó-
nak, hogy miről gyónt a király-
né. Kőből faragott ábrázolásain püspöki 
ruhában, ujját a szájára illesztve, vagy 
karjaiban egy feszületet tartva jelenik 
meg. Legtöbbször vízparton, révátke-
léseknél, kisebb hidak mellett talál-
kozhatunk szobrával. XIII. Benedek 
pápa 1729-ben a szentek sorába iktatta.

Tájékozódási pont
A barokk szobor eredetileg a mai Kál-
vin tér területén állt, az akkori pesti vá-
rosfal déli kapujához vezető híd mellett. 
Christianus Schmidt de Wallenstein 
apátplébános, aki 1788-tól teljesített 
szolgálatot Csepelen, hozatta a község-
be a műtárgyat a XVIII. század végén. 
Nepomuki Szent János szobrát a tele-
pülés (az egykori ófalu) déli határában, 
a Duna-parton, egy homokdombon he-
lyezték el.  A sík vidékből kiemelkedő 
kerek pavilon tájékozódási pontként is 
szolgált. Az 1838-as dunai árvíz után 
a szoborral szemben jelölték ki az újjá-

épülő község középpontját, a főtér és a 
templom helyét. Innen 1916-ban a Weiss 
Manfréd gyár terjeszkedése miatt az 
üzemtől északra húzódó Budafoki útra 
helyezték át. A második világháború 
után a szobor lassan feledésbe merült. 
Az idők folyamán tetőzete tönkrement 
és a szobor állapota is romlott.

Felújítás, változás nélkül
A kerület vezetése 1973-ban felújíttat-
ta és a Tanácsház (ma Szent Imre) tér-

re helyeztette át az emlékművet. 
Az évtizedek során festése 

lekopott, többször ron-
gálás áldozatául esett. 

A gloriett és a szobor 
teljes körű restaurá-
lására 2014-ben ke-
rült sor. A folyóhoz 
való kötődés ábrá-
zolására a kompozí-

ció kőhíddal egészült 
ki. A műemlék restau-

rátora Módy Péter volt, 
aki akkor ‒ többek között 

‒ ezt mondta lapunknak: „Úgy 
szépítünk, hogy a szemlélő ne érzékelje 
a változást. Vagyis mindennek úgy kell 
kinéznie, mintha mi sem történt volna. 
Egyszerűen csak azt érezze, milyen szép 
is az az alkotás, ami előtt áll.”
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Fórumot tartottak 
a csepeli HÉV 
fejlesztéséről

A fórumon elhangzott előadás 
a fejlesztés részleteiről 

itt tekinthető meg:

Háromszáz éves műemlék

Nepomuki Szent Já-
nos napján, május 

16-án, virágokat és 
mécseket helyeztek 

el a szobornál

Kisfilm a műemlékről:

fotó: Tóth Beáta

fotó: Tóth B
eáta

fotó: Hajdú Ágnes
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A koronavírus elleni védettségi iga-
zolvány bevezetéséről idén február-
ban döntött a kormány. A kártyát azok 
kaphatják meg, akik védőoltásban 
részesültek, vagy igazoltan átestek a 
betegségen, illetve, ha utólag ellen-
anyag-vizsgálat igazolja a korábbi fer-
tőzést. A kártya várhatóan augusztus 
közepéig a mindennapjaink része lesz, 
de már elérhető a védettségi igazol-
vány telefonos-táblagépes applikáci-
ója is. Androidos telefonra EESZT- 
alkalmazás, míg az App Store-ban 
EESZT Lakossági néven található. 
Az első használat előtt az EESZT-ben 
(Elektronikus Egészségügyi Szolgál-
tatási Tér) kell regisztrálni, és az ott 
megadott hatjegyű PIN-kódot kell be-
írni az applikációba ahhoz, hogy lát-
szódjanak az adataink. A plasztikkár-
tyához hasonlóan ebben sincs benne, 
hogy milyen oltást kaptunk, illetve a 
személyi igazolványunk és az útleve-
lünk száma sem.

Utazás előtt tájékozódjunk
Jelenleg az országok közötti, magán-
célú utazások kétoldalú, kormányközi 
megállapodások alapján történnek, ez 
pedig védettségi igazolvánnyal lehet-
séges. Már hat ország fogadja el a ma-
gyar védettségi igazolványt: Szlovénia, 
Horvátország, Szerbia, Montenegró, 
Törökország és Bahrein. A vakcinák 
típusától függetlenül élnek a megálla-
podások, beutazás szempontjából nem 
tesznek különbséget az oltóanyagok 
között. Horvátországban a helyi ható-
ságok a plasztikkártya mellett elkérik 

az úgynevezett fehér oltási igazolást is, 
amelyen szerepel a két oltás dátuma. 
A Horvátországba való beutazás csak 
a második oltás utáni 14. naptól lehet-
séges. Magyarország és Románia köl-
csönösen elismeri a koronavírus elleni 
oltásról kiállított igazolásokat, ugyan-
akkor nem született még erről írásbeli 
megállapodás. A védettségi igazol-
vánnyal nem rendelkező kiskorúak Tö-
rökországba minden korlátozás nélkül 
utazhatnak, de az összes többi ország 
esetében is azon dolgoznak, hogy a 
megállapodást a gyerekekre is teljes 
mértékben kiterjesszék.

Jelenleg több mint húszezer oltást adtak 
be eddig a kerületben. A harmadik hul-
lám lecsengőben van, egyre kevesebb a 
beteg, de sajnos oltásra is egyre keve-
sebben jelentkeznek – összegezte a je-
lenlegi tapasztalatokat dr. Dobák And-
rás, a TIESZ főigazgatója. „Folynak a 
második körös oltások, főként AstraZe-
neca-, Moderna- és Pfizer-vakcinákat 
adunk be. Az AstraZeneca-oltásoknál 
már nem kell kivárni a tizenkét hetet, 
négy hét után fel lehet venni a második 
oltást. Újdonság azonban, hogy az Elekt-
ronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér 
oldalán (www.eeszt.gov.hu) már online 
is lehet időpontot foglalni Sinopharm- 
oltásra a Tóth Ilona szakrendelőbe. Az 
első időpontok hamar beteltek, egy mű-
szakban nagyjából ötven oltást tudunk 
beadni. Nagy öröm, hogy az oltásokra el 
is jöttek a jelentkezők. Május 17-18-ára 
közel 700 első körös Moderna-vakcinát 
is kaptunk, az oltásra a háziorvosok je-
lölhettek ki pácienseket. Ebben a kam-
pányban a XX. kerületi lakosok is részt 
vettek. Pünkösdhétfőn is folytatódik az 
oltási program, akkor 800-900 második 
körös Pfizer-, Sinopharm- és Moder-
na-vakcinát adunk be.” Dobák András 
egyúttal hangsúlyozta, májusban visz-

szatérnek azok a munkatársak, akiket 
a központi irányítás miatt más intézmé-
nyekbe helyeztek át. Ez a továbbiakban 
jelentős könnyebbséget jelent, bár a régi 
rend még nem áll helyre, hisz az oltások 
is nagymértékben lekötik a dolgozók 
kapacitását – fűzte hozzá. 

A fiatalok oltásáról kérdezve a főigaz-
gató elmondta, a 16-18 éves diákok 
május 13-a és 18-a között a kórházi 
oltópontokon kaphatták meg a Pfizer- 
vakcinát. „Úgy gondolom, hamarosan 
már a fiatalabb korosztály következhet. 
Ha lesz kellő tapasztalat, biztos vagyok 
benne, hogy már ősztől a kisiskolások 
is megkaphatják a vakcinát. A védőol-
tásoknak kiemelt szerepe van a járvány 
megfékezésében. Ha most megtorpan az 
oltási hajlandóság, kevesen regisztrál-
nak, akkor könnyen előfordulhat, hogy 
lesz negyedik hullám is” – tette hozzá. 

Lezajlott a diákok szűrése 
Május 8-án, az iskolakezdést megelőző 
szombaton a Tóth Ilona szakrendelőben 
egész napos, ingyenes koronavírus- 
szűrésre várták a felső tagozatos általá-
nos iskolásokat és a középiskolásokat. 
A tesztelést szülői beleegyező nyilat-

kozattal a Csepelen élő vagy a kerü-
letben tanuló gyerekek, fiatalok vehet-
ték igénybe. A szűrések a szakrendelő 
második emeleti rendelőiben folytak. 
Védőnők, szakdolgozók és szakorvos 

AKTUÁLIS AKTUÁLIS

Már a szakrendelőbe is lehet 
időpontot foglalni az oltásra

is részt vettek a szűrési program le-
bonyolításában, koordinálásában, az 
önkormányzattól érkezők pedig ad-
minisztratív segítséget nyújtottak. A 
szűréshez antigén alapú gyorsteszteket 
használtak.

A vizsgálatra érkező gyerekeket reg-
gel kilenc órától fogadták az egészség-
ügyi dolgozók. Az általános iskolákat 
óránként osztották be, így nem volt tu-
multus, folyamatosan érkeztek a gyor-
stesztet igénylők. Soós Krisztina ápo-
lási igazgatóhelyettes elmondta: „Szép 
számmal vettek részt a szűrésen a gye-
rekek, akik tapasztalt kezekbe kerültek, 
hiszen mindenki végzett már szűrést. A 
fiatalok, főleg a középiskolások régen 
voltak már közösségben, ezért is fontos 
számukra a szűrés. Az esetleges pozitív 
esetek kiszűrésével pedig megakadá-
lyozhatjuk, hogy az iskolába bekerül-

jön a fertőzés. A teszt elvégzése után 
fül-orr-gégész főorvosunk adta ki a le-
leteket a várakozóknak. Összesen 225 

fő vett részt a szűrésen, valamennyi 
teszt negatív lett” – tette hozzá Soós 
Krisztina. • Antal–Potondi

Letölthető a védettséget 
igazoló alkalmazás

Szülőket kérdeztünk   

A szűrés alatt a folyosón várako-
zó szülőket kérdeztük. Mint meg-
tudtuk, pozitívan fogadták a kez-
deményezést.

Török Lajos: „A fiam a Kará-
csony Sándor Általános Iskolába 
jár, most hetedikes. Szeretnénk 
megtudni, védett-e vagy sem. Sze-
rintem áteshetett már tavaly no-
vemberben a víruson, mert nem 
érzett ízeket, magas volt a láza is. 
Nem nagyon vágyik iskolába, de a 
közösségi élet jobb nekik.” 

Scher Zsoltné: „Mi átestünk a 
betegségen, nem örülnénk, ha a 
fiam is elkapná. Kíváncsian várjuk 
a teszt eredményét. Jómagam, a 
férjem és a nagylányunk is elkapta 
most márciusban a koronavírust. 
Véleményem szerint hiányzik nekik 
a közösség, rájuk fér, hogy a tanév 
végén újra együtt legyenek.”

Baloghné Szabó Edit: „Fon-
tosnak tartom, hogy másokat ne 
fertőzzünk meg, ha esetleg mégis 
covidosok lennénk. Ötfős csalá-
dunkból hárman már elkapták 
március elején a vírust. Ezért va-
gyunk itt, hogy megtudjuk, a lá-
nyaim negatívak-e. A gyerekek ne-
hezen viselik az itthonlétet, ennek 
ellenére mégis azt gondolom, mi-
vel sok az új megbetegedés, hogy 
jobb lenne itthon maradniuk.”

Ha valaki nem akar 
keresgélni, itt megtalálja 

az alkalmazást:

Az alkalmazás 
használatáról rövid 

videó készült:

Utazás előtt mindenképpen 
érdemes részletesen 

tájékozódni 
az alábbi oldalon:

A Csepeli Piac parkolójában továbbra is üzemel a 
szűrőbusz, és amíg szükséges, marad. A vizsgálat jelenleg 
hétfőtől szombatig 9 és 16 óra között vehető igénybe

fotó: Tóth B
eáta

fotó: Tóth B
eáta
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Az első gyermeknapot 1920-ban Tö-
rökországban rendezték meg, majd ké-
sőbb, 1925-ben a genfi Gyermekjóléti 
Konferencián. Az ENSZ közgyűlése 
1954-ben javasolta, hogy valamennyi 
országban rendezzenek gyermeknapot. 
Az ünnep célja, hogy megemlékezze-
nek a világ gyermekeinek testvérisé-
géről és egymás közti megértésről, 
valamint a gyermekek jóléte érdeké-
ben kifejtett küzdelemről. Javasolták a 
kormányoknak, hogy mindenhol olyan 

napot jelöljenek ki erre a célra, amit 
megfelelőnek gondolnak. Magyar-
országon az Országos Gyermekvédő 
Liga kezdeményezésére már a XX. 
század első évtizedében is rendeztek 
gyermeknapot, bár nem minden év-
ben. A húszas években vált rendsze-
ressé, hogy május vagy június valame-
lyik napját gyermeknappá jelölték ki. 
1931-től már egy egész hetet szenteltek 
a gyerekeknek, többnyire május első 
felében, mégpedig 1943-ig Nemzeti 

Gyermekhét néven. Az ünnep 1950 
és 1953 között június első vasárnapjá-
ra esett, azóta pedig minden év május 
utolsó vasárnapján tartjuk meg itthon a 
nemzetközi gyermeknapot. 

Csepeli programok
A Csepeli Gyereknap minden évben 
az önkormányzat egyik legnagyobb 
sikerű rendezvénye. Sajnos a járvány-
helyzet már tavaly sem engedte, hogy 
megrendezzék ezt az általában több 
száz családot vonzó programot. Képe-
ink az elmúlt éveket elevenítik fel, s 
egy kicsit visszatekintünk a régi gye-
reknapokra is, amit a Csepel Művek-
ben tartottak. 

Ünnep a gyárban
A gyereknapot a Csepel Művek 
gyáregységeinek szakszervezetei ren-
dezték meg az ötvenes évektől a ki-
lencvenes évek elejéig. Ezen a napon a 
dolgozók gyerekei megnézhették szüle-
ik munkahelyét. A különféle gyáregy-
ségek önállóan szervezték meg az 
alkalmat. Az üzemeket, csarnokokat 
feldíszítették, az utcákon ünnepi transz-
parenseket feszítettek ki. Központi 
színpadot nem állítottak fel, de egy-egy 
helyen voltak emelvények, ahol színé-
szek, bohócok szórakoztatták a közön-
séget. A gyerekeknek apró ajándékokat 
osztogattak: lufikat, zászlócskákat, em-
léktárgyakat, édességeket. Az is nagy 
élmény volt számukra, hogy működni 
láthatták a munkagépeket.

Május 10-étől visszatértek a felső ta-
gozatos általános iskolások és a kö-
zépiskolások is intézményeikbe, ahol 

újraindult a jelenléti oktatás. A közel-
gő tanévzárás kapcsán a köznevelési 
intézményekbe megérkezett dr. Kásler 
Miklós miniszter határozata, melyben 
a következő olvasható: „Ballagási ün-
nepségek, valamint a tanítási évet lezá-
ró rendezvények 2021. május 25. napját 
követően szervezhetőek, a rendezvé-
nyekre, valamint a nevelési-oktatási 
intézmények területére való belépésre 
vonatkozó hatályos szabályok, továbbá 
az egészségvédelmi előírások betartá-
sával.” (Az erről szóló pontos szabály 
várhatóan lapzártánk után jelenik meg.) 

A levél továbbá tartalmazza, hogy az ál-
talános iskolákban megengedik az egy-

napos tanulmányi kirándulásokat, vagy 
többször egynapos formában, ottalvás 
nélkül is szervezhetők kirándulások.
 
Az iskolák a tanévzáráshoz kapcsolódó 
tudnivalókról online szülői értekezleten 
tájékoztatják a szülőket. A ballagások 
várható időpontjáról, az esetleges ban-
kettek megtartásáról az osztályfőnökök 
informálják az érintetteket. Valamennyi 
csepeli iskolában készülnek a tablók, és 
az ezekhez szükséges fotózások is már 
lezajlottak. A megkérdezett tanulók el-
mondása szerint a közös kirándulásokat 
várják a legjobban, még ha egynapos is 
engedélyezett. A tavaly kezdődött jár-
ványidőszak óta nagyon sok diák életé-
ből kimaradtak a Határtalanul Program 
keretében szervezett erdélyi, kárpátaljai 
vagy felvidéki túrák is.

ISKOLA AKTUÁLIS

Az Egressy Béni Református Művésze-
ti Szakgimnázium diákjai május elején 
három dobogós helyezést értek el az 
Ukrán Művészettudományi Egyetem 
nemzetközi zenei versenyén.

Az online térbe szorultak a zenei ver-
senyek is, amelyeken az Egressy di-

ákjai továbbra is sikeresen veszik az 
akadályokat. Az idén első alkalommal 
rendezték meg az Ukrán Művészettu-
dományi Egyetem szervezésében az 
Illia Slatin Nemzetközi Online Zenei 
Versenyt. Bernáth Ferenc művészta-
nár növendékeivel már számos sikert 
zsebelt be hasonló versenyeken, úgy 

érezte, hogy újra érdemes elindítania 
növendékeit ezen a jelentős megméret-
tetésen. A gitárosok versenye több kor-
csoportban volt meghirdetve, melyen 
az Egressy növendékei igen szép ered-
ményeket értek el: Szklyárov Viktor a 
2., míg Veres Virág és Éles Anna a 3. 
helyen végzett.

Pótnap 
érettségire
Még májusban pótnapot kapnak azok, 
akik saját hibájukon kívül – tehát pél-

dául kötelező karantén miatt – nem 
tudtak elmenni, és nem tudták meg-
írni az érettségit, de szerették volna – 
mondta el Gulyás Gergely, Miniszter-
elnökséget vezető miniszter a május 
13-ai kormányinfón. A pótnapra azért 
van szükség, hogy ne érje hátrány azo-
kat a diákokat, akik felvételiznek és 

szeptembertől már a felsőoktatásban 
tanulnának tovább.

Eddig az volt a megoldás ‒ ez szerepel 
az érettségi rendeletben is –, hogy akik 
nem tudtak elmenni az érettségire, azok 
számára nincs kiskapu, és leghamarabb 
2021 őszén vizsgázhatnak majd.

Dobogós helyezések a zenei versenyen

A gyermeknap történeteBallagás, osztálykirándulás 

Gyereknap a Csepel Művekben 1969-ben

A csepeli gyereknapokon 
több száz család vett részt

Veres Virág

Szklyárov Viktor Éles Anna

fotó: pixabay

fotó: Fortepan / Szalay Zoltán
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Karanténban 
és azután
Az elmúlt időkben megtanultunk egy 
új fogalmat: karantén. A karatén olyan 
hely, ahol a fertőzött személyeket moz-
gásuk korlátozása céljából elkülönítik, 
hogy a betegség terjedését megaka-
dályozzák. Amikor feltámadása után 
Jézus együtt volt a tanítványaival, 
megparancsolta nekik, hogy vonul-
janak karanténba. Ennek a tíznapos 
bezártságnak nem egy betegség meg-
akadályozása, hanem Jézus ígéretének 
beteljesedése volt a célja. „Erőt kaptok, 
amikor eljön hozzátok a Szentlélek, ta-
núim lesztek Jeruzsálemben, egész Jú-
deában és Samáriában, sőt a föld végső 
határáig.” Jeruzsálemben sokan várták 
a karantén végét, amelyből megerősöd-
ve ‒ más emberként ‒ jöttek ki. Jézus 
hiányát fájlaló emberekként mentek 
be, és bátor férfiakként jöttek ki. Lel-
ki életük a karantén idején sem szüne-
telt, ezért jöhettek ki belőle győztesen. 
Mindannyian együtt voltak. Embert 
próbáló időkben az jelenti az egyik 
legnagyobb bátorítást, ha vannak mel-
lettünk családtagok, barátok, lelki test-
vérek, akikre számíthatunk. Erő. Lehet, 
hogy már a karantén előtt sem voltunk 
a legjobb testi-lelki erőben, a bezártság 
pedig még a maradékot is sokunkból ki-
vette. Jézus ígérete ezért aktuális: erőt 
kaptok! Isten nem leli kedvét az erőt-
lenségben, hiszen ő egy erős Isten, aki 
kész megosztani velünk az erejét. Ezért 
küldte el hozzánk Szentlelkét, aki betöl-
ti mindazokat, akik Jézus Krisztus bű-
nért bemutatott áldozatát elfogadva, hit-
tel megvallják őt Uruknak, és megkérik 
őt arra, hogy vezesse az életüket. Jézus 
azt is világossá tette, hogy az erőt nem 
azért adja, hogy erősek legyünk. Az erőt 
ne célnak tekintsük, hanem eszközként 
gondoljunk rá! A cél változatlan: szer-
te a világon tanúskodjunk Jézus Krisz-
tusról, aki a világ megváltója. Erőteljes 
pünkösdöt kívánok mindenkinek!
Filemon Zsolt baptista lelkipásztor

Pünkösd ünnepén a keresztény egy- 
ház arra emlékezik, hogy Jézus 
mennybemenetele után a Szentlélek 
leszállt az apostolokra, akik minden 
nyelven hirdették az evangéliumot. 
Pünkösd mindig a húsvétot köve-
tő ötvenedik napra esik. Idén május 
23-a és 24-e a pünkösdi ünnep.   

Népszokások, mulatságok
Számos népszokás, hagyomány 
kapcsolódik pünkösd ünnepéhez. 
A pünkösdikirály-választás már a 
XVI. század óta ismert Magyaror-
szágon. A pünkösdi királyt általában 
ügyességi próbákkal választották. A 
címet elnyerő abban a kiváltságban 
részesült, hogy egy éven át minden 
helybéli mulatságba hivatalos volt, 
a kocsmában ingyen ihatott, jószá-
gait társai őrizték, apróbb vétségek 
elkövetése esetén nem kapott testi 
büntetést. A pünkösdikirály-válasz-
tással összefüggően sok helyen ren-
deztek táncmulatságokat, bálokat. 
Egyes vidékeken ilyenkor állítottak 
májusfát, de azokon a helyeken, ahol 
a faállítás május elsején történt, ki-
döntésére pünkösdkor került sor. A 
pünkösdikirályné-járás a lányok ter-
mékenységvarázslással összekötött 

köszöntője, főként a Dunántúlon volt 
jellemző. Megkülönböztetett szerep-
lője a legkisebb és legszebb lány, a 
pünkösdi királyné. A szokás szerint 
négy lány házról házra vezette a pün-
kösdi királynét. Megálltak az udva-
rokon, a feje fölé kendőt feszítettek 
ki, vagy letakarták őt fátyollal. Éne-
keltek, közben körbejárták, a végén 
pedig felemelték, s termékenységva-
rázsló mondókákat mondtak, végül 
ajándékot kaptak.

Virágok az ünnepen
Udvarlással, párválasztással kapcso-
latos szokások is kötődtek az ünnep-
hez. A legények pünkösd hajnalán 
pünkösdi rózsát tettek szerelmük ab-
lakába, a lányok pipacsból, búzavi-
rágból koszorút fontak. A legénynek 
a virágért cserébe a koszorút magá-
val kellett vinnie. Az ünnephez népi 
hiedelmek is kapcsolódnak. A há-
zakra, kerítésekre gyümölcsfaágat, 
bodzát tettek, hogy az ártó szelleme-
ket távol tartsák, ugyanakkor az idő-
járásból a várható termésre is követ-
keztettek. Több helyen úgy tartották, 
ha pünkösdkor esik az eső, akkor bő-
séges termés várható, ha szép az idő, 
sok bor lesz.

Pünkösdi hagyományok
Bálint László harminc éve foglalkozik 
régi bútorok felújításával, restaurá-
lásával. Szakmája elhivatott meste-
re, kezei között számos bútordarab 
született újjá. Feleségével, Barbará-
val hét éve alkotnak egy párt, né-
hány éve pedig közös vállalkozásba 
kezdtek. A családi hagyományokról, 
a régi bútorok szeretetéről is beszél-
gettünk velük. 

László felmenői is Csepelen éltek. 
Dédapja a háború után költözött Cse-
pelre, fuvarozással foglalkozott. A 
környékbeli idősek jól emlékeznek 
szénszállító szamárfogatára és Panni 
nevű szamarára. Nagypapája a posztó-
gyárban volt asztalos, édesapja pedig 
a Kozma Lajos Faipari Technikumban 
tanított. „Már általános iskolásként el-
határoztam, hogy én is asztalos leszek. 
Annak ellenére döntöttem így, hogy 
apukám nyomdásznak szánt. Nyaranta 
édesapám kisebb asztalosmunkákat vál-
lalt, szívesen segítettem neki. Többnyire 

régi tárgyakat, antik bútorokat újítottunk  
fel. A munkának ez a része nagyon meg-
fogott, így gyorsan eldőlt, hogy régi bú-
torokkal szeretnék foglalkozni. Az első 
komolyabb munkahelyem a Váci utcá-
ban, a Belvárosi Aukciós Házban volt. 
Az 1990-es években igazi régiségláz 
volt, sokan újíttatták fel antik bútora-
ikat, akkoriban sok olyan darab került 
hozzánk javításra, amit nem sikerült jól 
restaurálni. Ahhoz, hogy egy bútor visz-
szanyerje eredeti szépségét, nem elegen-
dő lecsiszolni, megragasztani, lakkozni. 
Kell valami plusz. Az a cél, hogy a fa 
természetes, korhű maradjon, a bútor 
visszakapja régi patináját. Minden bú-
tor más, eltérő anyaggal, problémákkal, 
múlttal. A hozzánk került bútorok opti-
mális esetben egy hónapon át készülnek. 
A helyreállítás hosszadalmas folyamat, 
csak az foglalkozik ezzel, aki igazán 
elhivatott, szereti a munkáját, valóban 
örömét leli benne” ‒ meséli.

Korok, stílusok
László a Csepeli Helytörténeti Gyűj-
temény számára is felújított tárgyakat. 
Thonet-székek, asztalok, fogasok, neo-
barokk vitrin, polcok is megújultak ál-
tala. „Minden korszaknak, stílusnak meg 
van a maga szépsége. Vannak bútorok, 
melyek kivételesen szép anyagból készül-
nek, viszont formaviláguk egyszerűbb, és 
ez fordítva is igaz.

Leginkább a századfordulós bútorok áll-
nak közelebb hozzám. Úgy gondolom, 
az 1900-as évek kicsit mostoha korszak, 
hisz a régiségkereskedők is inkább az 
1800-as évek közepén készült bútoro-
kat becsülik. A legrégibb darab, amit 
felújítottam, egy barokk bútor volt, de 
sok tárgy is megfordult a kezeim között. 
Korábban az Antik-Sziget Régiségbolt-
ban dolgoztunk a feleségemmel, ott sok 
régi tárgyat vásároltunk az üzlet számá-
ra. Így rengeteg érdekességgel, különle-
gességgel találkoztunk, például szénnel 
fűtött, kézzel hajtható mosógéppel, für-
dőkályhával.” 

Családi vállalkozás
Barbara és László hét évvel ezelőtti 
megismerkedése is a régiségbolthoz 
köthető. Ahogy Barbara meséli, egész 
életében a kereskedelemben dolgozott, 
de sosem érdekelték az antik tárgyak. 
„Üzletvezető lettem a régiségboltban, 
így sokszor mentem hátra a műhelybe, 
láttam a felújítás folyamatát, a bútorok 
átalakulását. Egyszer csak azt vettem 
észre, hogy megszerettem ezt a világot, 
ha távol voltam, hiányzott. A kislányunk 
születése után otthon maradtam, úgy 
alakult, hogy lezártuk a munkánkat az 
antiküzletben, és családi vállalkozásba 
kezdtünk. Eleinte apróbb dolgokban 
segítettem a férjemnek, a keze alá dol-
goztam, de lassan már komolyabb fel-
adatokat is rám mert bízni. Most már 
szinte teljesen végig tudom kísérni a 
felújítás folyamatát. Jelenleg a Dorot-
heum Nemzetközi Aukciós Ház számára 
egy íróasztalt és egy varróasztalt rest-
aurálunk. Párhuzamosan több munkát 
végzünk, hisz sokszor több napra félre-
tesszük az adott darabot, és egy másikat 
folytatunk. Felemelő, nagyszerű érzés, 
hogy ilyen szép tárgyakkal dolgozha-
tunk.  Óriási sikerélményt ad, hogy egy 
poros, törött bútor, amit jóformán egy 
szatyorban hoznak ide, még megment-
hető, és csodálatos átalakulás nyomán a 
lakás dísze lesz. Harminc év elteltével is 
jó érzés, amikor kiszállítjuk a bútort, és 
rácsodálkoznak az eredeti szépségére.”

Új életre kelt tárgyak
Barbara és László a lakásukat is 
egyedi bútorokkal rendezték be. „Egy 
időben kikapcsolódásként régi anya-
gokból, alkatrészekből új bútorokat al-
kottam, volt, amikor lakberendezőknek 
is összeállítottam ilyen újraélesztett 
darabokat” ‒ avat be László. „Például 
esztergályozott asztallábak és egy régi 
gyalupad párosításából született meg 
az étkezőasztalunk, de nálunk a var-
rógépállvány és az ütött-kopott cipős- 
szekrény is új életre kelt. Az egyediség 
mellett törekszem arra, hogy az eszté-
tikai egység is megmaradjon. Ha tehet-
ném, több időt szánnék erre a hobbim-
ra, de még egy szép műhely is a terveim 
között szerepel.” • Potondi Eszter

HAGYOMÁNY
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A Csepeli Zöld Sziget Program május 
11-én kezdődött az ingyenes virágpa-
lánták házhoz szállítása a kerületi lako-
soknak és a társasházi közösségeknek. 
Csepel önkormányzata a növényeket a 

rendkívüli helyzetre tekintettel május 
11-e és 14-e között a pályázók lakcí-
mére szállíttatta a Csepeli Városgazda 
munkatársai segítségével. A csepeliek 
26 ezer palántát igényeltek.

Az ingyenes virágpalánta-akcióra ápri-
lis 26-áig lehetett jelentkezni. „A ház-
hoz szállítás során a növényeket tízes 
pakkban csomagolták munkatársaink. 
Az igénylők kétfélét vagy két egyforma 
pakkot is választhattak. Egy-egy fajon 
belül sokféle színválasztékunk volt ka-
kastaréjból, paprikavirágból, bársony-
virágból, mézvirágból, petúniából és 
hamvas zsályából” – tájékoztatta lapun-
kat Bartos Péter zöldterület-fenntartási 
osztályvezető. 

Deák Lászlóné Damjanich utcai lakos 
az első napon kapta meg a virágpalán-
tákat. „Tíz petúniát és tíz díszcsalánt 
választhattam. Az utcafronthoz, a járda 
elé, a fa köré ültetek belőlük, hogy szé-
pen mutassanak. Tavaly ősszel kaptam 
körtefát, idén viszont először igényeltem 
virágpalántákat. Örülök, hogy házhoz 
szállították nekünk. Nyugdíjas vagyok, 
szívesen kertészkedem itthon” – mondta 
el kérdésünkre Zsuzsa néni. • AZS

Az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének döntése ér-
telmében 2018-tól május 
20-a a méhek világnapja. 
Az ENSZ ezzel a méhészek 
helyzetére és fontosságára 
hívja fel a világ figyelmét.

Ez a májusi dátum nem vé-
letlen, ugyanis 1734. május 
20-án született az európai 
méhészet kiemelkedő alak-
ja, az első osztrák méhésze-
ti iskola egykori vezetője, a 
szlovén származású Anton 
Jansa. Eredetileg festőnek 
tanult, majd a Habsburg- 
udvar bécsi egyetemének a 
méhészkedés tudományát 
oktató tanára lett. Munkás-
ságának fontosságát már 
akkor felismerték és nagy-

ra becsülték. S hogy miért 
fontos a méhek a védelme? 
A Föld mezőgazdaságának 
hetven százaléka ma kizá-
rólag a méhektől függ, be-
porzásuk nélkül ugyanis a 
növények képtelenek len-
nének szaporodni, így a fa-
una gyakorlatilag nagyon 
rövid idő megtizedelődne a 
világon. Ezért 2019 őszén 
az Eartwatch Institute nevű 
természetvédelmi szervezet 
hivatalosan is a bolygó leg-
fontosabb élőlényeinek nyil-
vánította a méheket.

Egészséges, 
gyógyhatású 
Mai ismereteink alapján a 
méz közel hetvenféle gyógy- 
és fiziológiai hatással bír. 

Négyötödrészt glükózból és 
fruktózból áll, de van ben-
ne kalcium, réz, vas, mag-
nézium, mangán, foszfor, 
kálium, nátrium, cink és kis 
mennyiségben B1-, B2-, B3-, 
B5-, B6-, C-vitamin. Baktéri-
umölő hatása régóta ismert: a 
háborúk során sebek fertőtle-
nítésére is használták. A népi 

gyógyászatban pedig szintén 
kihasználták már évezredek 
óta ezt az antiszeptikus ha-
tást: fájdalomcsillapítóként 
és köptetőként a házi patikák 
szerves része. Gyógyhatá-
sa azonban csak a jól kezelt 
méznek van, amely termé-
szetes eredetű, nem melegí-
tett, nem manipulált. 

Minden ötödik ember: a riasztó arány 
az allergiás betegeket jelöli. Ráadá-
sul a szám folyamatosan emelkedik, 
egy évszázad alatt mintegy tízszere-
sére nőtt az allergia kellemetlen tü-
neteitől szenvedők száma. De miért 
is alakul ki ez a betegség, s mit tehet-
nek, mire figyeljenek, akik az allergi-
ások népes táborába tartoznak? 

Hogy csak az itthoni helyzetről be-
széljünk: kétmilliónál is többen ta-
pasztalják meg az életüket megkeserí-
tő tüsszögést, szem- és orrviszketést, 
orrfolyást, orrdugulást, köhögést, fára-
dékonyságot, csökkent koncentrálóké-
pességet. De bőrkiütés, hasi fájdalom, 
hasmenés és még számtalan egyéb, 
bizonytalan eredetű tünet is utalhat 
az egyre több ember életét megke-
serítő kórra. Hosszú lista lenne, 
ha felsorolnánk, mi mindenre 
lehetünk allergiásak. Hogy 
csak a legismertebbekből 
szemezgessünk: a levegő-
ben szálló pollenszemek, 
gyógyszerek – penicillin 
és más antibiotikumok 
stb. –, ételallergének 
– tojás, szója, mogyo-
ró, zeller stb. –, penész-
gombák, rovarméreg, s 
különböző munkahelyi 
ártalmak – például gya-
potpor, fapor – válhatnak ki 
akár igen súlyos tüneteket is. A 
mostani időszakban a pázsitfüvek 
pollenkoncentrációjának növekedé-
sével kell számolni.

Az, hogy az allergia kialakul, annak a 
következménye, hogy a szervezetünk – 
tévesen – olyan anyagok ellen kezd el 
védekezni, amik egyébként teljesen ár-
talmatlanok. Hogy kivédje a vélt táma-
dást, elkezd ellenanyagot termelni: ezt 
az anyagot immunglobulin E-nek (rövi-
dítve IgE) nevezik. Az immunrendszer 
kibillen az egyensúlyi állapotából, az 
egészséges sejtek, szövetek működése 
zavart szenved. 

Családi hajlam? 
Azok, akiknek a szülei allergiában 
szenvedtek, nagyobb valószínűséggel 
betegszenek majd meg: a hajlam tehát 
velünk születik. Ha csak az egyik szülő 
allergiás, akkor harminc százalék, ám 
ha mind a kettő, már az előbbi arány 
kétszeresére nő az esélye annak, hogy 
az utód is allergiás lesz. Nem elég 
azonban a génjeinkben hordozott lehe-
tőség: a környezet hatásaitól függ, va-
lóban kialakul-e a betegség. 

A leggyakoribb allergia
A szénanátha az, ami vezeti az aller-
giás megbetegedések sorát, s a tünetei 

is a legismertebbek. A tüsszögő roham, 
az orrviszketés, az orrfolyás, a fejfájás, 
a hőemelkedés hetekre is rosszul visel-
hető állapotot okoz, zavarhatja a tanu-
lást, a munka elvégzését. Legtöbbször 
virágpor okozza az allergiás náthát, ez 
csak egy adott időszakban lép fel, de 
egész éven át tartó tünetek is kialakul-
hatnak, ha olyan allergének váltják ki a 
betegséget, melyek folyamatosan meg-
találhatók a környezetünkben. Ilyenek 

például a penészgombák, a háziporat-
kák, vagy éppen az állati szőrök.  

Segít a pollennaptár
Az allergia már felsorolt tünetei a 
szakorvos számára igen jellegzetesek: 
a beteg kikérdezése és a szakorvosi 
vizsgálat – a bőr megtekintése, a tüdő 
meghallgatása – már jó támpontot ad 
az orvosnak arra, hogy megállapítsa, 
fennáll-e az allergia gyanúja. Ha példá-
ul a beteg csak az év bizonyos idősza-
kában tüsszög, viszket a szeme, nagy 
valószínűséggel az akkor virágzó nö-
vény virágpora okozza a tüneteket. A 
pollennaptár, ami hónapokra lebontva 
jelzi a különböző fák, füvek, gyomok 
virágporszórását, hasznos és alapvető 
segítség abban, hogy kiderítsük, me-
lyik növény váltja ki az allergiát, azaz a 
szénanáthát. Persze sokszor nem ilyen 

egyértelmű a betegség kiváltó oka: 
ilyenkor kerülhet sor a szúrásos 
vagy tapaszos bőrpróbákra. 

Megelőzés, kezelés
Az allergia kezelése egyrészt 
az allergéntől, másrészt az 
érintett szervtől függ. 
Az allergén kerülése alapvető 
védekezési mód. Az allergiás 

náthában szenvedőknél a pol-
len-előrejelzések fontos infor-

mációval szolgálnak: a szabad-
téri programot, de akár az otthoni 

szellőztetést is kerülni kell, ha az 
adott virágpor koncentrációja magas 
a levegőben. A szénanáthások tünete-
it csökkentheti a gyakori hajmosás, az 
ágyneműcsere, porszívózás, sőt a nap-
szemüveg viselése is javallott a szál-
ló pollenek miatt. Ha megjelennek az 
enyhébb allergiás tünetek, recept nél-
kül kapható szerekhez is fordulhatunk. 
Ám nem árt odafigyelni: akinél orrdu-
gulás is kialakul, csak néhány napig, 
egy hétig használja a vény nélkül kap-
ható lohasztó orrcseppeket, mert ezek 
hosszabb alkalmazása esetén – mel-
lékhatásként – éppen a megszüntetni 
kívánt orrdugulás lép fel.

EGÉSZSÉGTERMÉSZET

Ingyenes virágpalánták csepelieknek

Méhek világnapja

Allergia: téved az immunrendszer

fotó: Tóth Beáta

fotó: pixabay

fotó: pixabay
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Nyitva a Vízművek 
ügyfélszolgálata
A Csepeli Városgazda ügyfélszolgála-
tán május 11-étől már a Fővárosi Víz-
művek Zrt. kihelyezett ügyfélszolgálata 
is újra nyitva van a korábbi nyitvatartá-

si rend szerint: keddenként 8 és 16 óra 
között várják az ügyfeleket. A Fővárosi 
Vízművek Zrt. lehetőséget biztosít elő-
zetes online időpontfoglalásra. 
 
Az ügyfélszolgálaton a maszk haszná-
lata kötelező. Kizárólag annyi ügyfél 
tartózkodhat a helyiségben, ahány ab-

lak üzemel. Az ügyfelek és a munka-
társak biztonsága érdekében várakoz-
ni csak az épület előtt lehet.

Az Európai Űrügynökség (ESA) tobor-
zást hirdetett mindazok számára, akik 
űrhajósok szeretnének lenni. A prog-
ramra az ESA tagországaiból jelentkez- 
hetnek képesített érdeklődők, ráadá-
sul fogyatékossággal élők is felvételt 
nyerhetnek, akik számára megnyílna 
a lehetőség a paraűrhajós-képzésre. A 
jelentkezési határidő május 31-éig tart, 
bővebb információkat az ESA hon-
lapján lehet találni. A legalkalmasabb 
jelentkezőket hat fordulón keresztül 
válogatják ki, s várhatóan 2022 októbe-
rében nevezik meg őket. Az űrhajósok 
kiválasztásáról, képzéséről a Csepelen 
élő Farkas Bertalant, Magyarország 
egyetlen űrhajósát kérdeztük.  

Szigorú feltételek
Farkas Bertalan lapunknak elmondta, 
hogy figyelmesen tanulmányozta az 
Európai Űrügynökség által meghirde-
tett toborzás követelményrendszerét, 
amelynek nem könnyű megfelelni, s 
igencsak bátornak kell lennie annak, 
aki űrhajós akar lenni. Az ESA évekkel 
korábban is meghirdetette a toborzását, 
amelyre mintegy nyolcezren jelentkez-
tek. Magyarország azonban akkor még 
nem volt tagja az ügynökségnek, most 
viszont már magyarok is részt vehetnek 
a toborzáson. Mindenkinek magának 
kell eldöntenie, érez-e elég elkötelezett-
séget az űrrepüléshez, és belefér-e az 
életébe az ezzel járó feladatok teljesítése.  

Farkas Bertalan ugyanakkor felhívta 
a figyelmet a magyar kormány törek-
vésére, hogy még ebben az évtizedben 
magyar űrhajóst juttasson a világűr-
be. Ha az erről szóló szerződést aláír-

ják, még ebben az évben elkezdődhet 
a program megvalósítása, ennek során 
pedig a leendő magyar űrhajósok to-
borzása és kiválasztása. „A magyar űr-
hajósokat egy bizottság választja majd 
ki, és elképzelhető, hogy az oroszországi 
Csillagvárosban képeznék ki. Nem űrtu-
ristákat, hanem profi űrhajósokat aka-
runk a világűrbe küldeni, akik képesek 
nagyon komoly tudományos kísérletek 
végrehajtására az űrben. A jelentke-
zőkkel szemben rendkívül szigorúak és 
sokrétűek az elvárások. Férfiak és nők 
is pályázhatnak, a felső korhatár ötven 
év. A követelmények között szerepel a 
felsőfokú iskolai végzettség, a többéves 
kutatómunka és idegen nyelvek ismere-
te. Fizikailag és pszichésen is alkalmas-
nak kell lenni. Bírni kell a bezártságot, 
jó együttműködési képességgel kell 
rendelkezni, mert a feladatok elvégzése 

csapatmunkát igényel. Azzal is tisztá-
ban kell lenni, hogy a repülés rizikó. Aki 
nem vállalja a kockázatot, nem érdemes 
jelentkeznie.” 

Az űrkutatás évszázada
Farkas Bertalan arról is beszámolt, 
hogy jelenleg is folyamatosan dolgo-
zik. „Az űrkutatás a XXI. században 
egyre fontosabb szerepet tölt be, hiszen 
a mindennapi életünkre van hatással. A 
tudomány számos területe kapcsolódik 
hozzá: egyebek között a környezetvé-
delem, az orvosbiológia, a gyártástech-
nológia, műszaki tudományok, és még 
sorolhatnám. Gyakran vagyok fiatalok 
között, akik érdeklődnek az űrkutatás 
iránt. Óvodáktól a nyugdíjas otthonokig 
járom az országot, ahol nagy figyelem-
mel hallgatnak meg, amikor az űrkutatás 
csodálatos világáról beszélek.” • Cs. A.

Az idősebb csepeliek még emlékeznek 
arra, hogy a II. Rákóczi Ferenc úton, 
a Sétáló utcához közel eső szakaszán 
állt Borzsovay István gyógyszerész 
híres patikája, amelyet 1927-ben nyi-
tott meg. Az egyemeletes, szépen ki-
vitelezett épület ma is megtalálható, 
jelenleg fogorvosi röntgencentrum 
működik benne. A második világhá-
ború előtt ez volt Csepel legpatinásabb 
és legjobban felszerelt patikája. A köz- 
ségben azonban nem ez volt az első 
gyógyszertár. A neves gyógyszerészek 
között pedig megtaláljuk Bársony 
Elemér nevét, aki rövid ideig népjóléti 

miniszter volt 1919-ben, és tevékeny-
sége részben kapcsolódott Csepelhez. 
Az összeállítást Bolla Dezső helytör-
ténész segítségével készítettük. 

Őrangyal, Szent Antal
Csepelen az első gyógyszertárat 125 
évvel ezelőtt, 1896-ban nyitották meg 
a mai II. Rákóczi Ferenc úton, a Szent 
Imre téren található rendőrségi épülettel 
átellenben, Őrangyal néven. A követ-
kező patikát 1914-ben adták át a Szent 
Imre tér sarkán, a jelenlegi Csepeli 
Szurkolói Aréna helyén. Ezt Angyalnak 
nevezték el. Borzsovay István 1927-ben 

nyitotta meg a patikáját, amely a Szent 
Antal nevet kapta. A mai Ady Endre 
úton (korábban Horthy Miklós út) nyílt 
meg a negyedik patika Szent Erzsé-
bet néven, 1930-ban. Bársony Elemér 
(1879–1938) az ország neves gyógysze-
része volt, megalapította és szerkesz-
tette a Gyógyszerészeti Szemle lapot 
1917-ben. A Tanácsköztársaság idején 
az ellenforradalmi kormány népjóléti 
minisztere volt egy hónapig 1919-ben. 
1914-ben és 1926-ban patikajogot ka-
pott Csepelen, de a források szerint ha-
mar lemondott róluk. Nincs róla adat, 
hogy konkrétan milyen tevékenységet 
folytatott a községben. Hamarosan 
visszavonult a politikától, és hírlapírói 
munkája mellett Baradlai Jánossal kö-
zösen megírta a magyar gyógyszeré-
szet történetét. 

Szigorú, precíz ember volt
Borzsovay István patikájának a külön-
legessége az volt, hogy az épület eleve 
gyógyszertárnak készült, miközben 
másokat általában fűszerüzletekből, 
kocsmákból alakították át. Az emeleten 
lakott a család, a földszinten fogadták a 
vásárlókat. A tulajdonos akkurátusan, 
nagy gonddal rendezte be a helyisé-
geket. Borzsovay Istvánt nagy tudású, 
precíz emberként tartották számon. 
Idősebb csepeliek, akik még személye-
sen ismerték, szigorú és tekintélyt pa-
rancsoló patikusként írták le. Aki nem 
vette le a kalapját, amikor belépett az 
üzletébe, kizavarta. A világháború előtt 
a község képviselőjeként is tevékenyke-
dett. Verseket írt, amelyek ismereteink 
szerint sehol nem jelentek meg, de bará-
tai körében szívesen felolvasta. Az üz-
letet 1945 után államosították, de meg-
maradt patikának. Borzsovay Istvánt 
és családját elköltöztették onnan, és a 
Szent László út elején, egy fűszerbolt-
ból létrehozott gyógyszertárban dolgoz-
hatott tovább. Az eredeti Borzsovay-pa-
tika a nyolcvanas évekig működött. 
Néhány emléktárgy, köztük egy gyógy-
szerészi mozsár a Csepeli Helytörténeti 
Gyűjteménybe került. Borzsovay István 
a nyolcvanas évek közepén halt meg, 
a Csepeli temetőben helyezték végső 
nyugalomra. • Cs. A.

A híres Borzsovay-patika Farkas Bertalan: kiből lehet űrhajós?

Az egykori gyógyszertár épülete ma

Régi patikabelső az 1920-as évekből

Időpontot itt foglalhat:

fotó: Tóth Beáta

fotó: Fortepan / Karabélyos Péter
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A Magyar Atlétikai Szövetség ez év-
ben megújította az U–14 és U–16 kor-
osztályok versenyrendszerét. Négy 
területre osztották fel Magyarorszá-
got, és ez alapján osztották be a terü-
leteken működő sportegyesületeket is, 
északnyugati, délnyugati, délkeleti és 
északkeletire. A területek elosztásának 
célja az, hogy az országos bajnokságra 
a négy területről és a három verseny-
fordulóból csak a ténylegesen legjobb 
teljesítményt nyújtó, versenyszámon-
ként összesen húsz versenyző vehessen 
részt. Ez egy pörgős, minőségibb baj-
nokságot eredményez. A Csepeli Diák 
Atlétika Club az északkeleti területre, 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád 
és Pest megyékkel, valamint Budapest-
tel együtt lett besorolva.

Május 1-jén és 2-án került sor Vácon az 
északkeleti terület atlétikai versenyei-
nek első fordulójára, ahol az egyesület 
versenyzői ‒ kimagasló teljesítményeik 
alapján ‒, huszonötször állhattak fel a 
dobogó valamelyik fokára, és további 
értékes helyezéseket értek el.

Négy versenyző vehetett át arany-
érmet. Komáromi Ádám Mátyás az 
U–16 fiú százméteres síkfutásban,  
Diemer Anna Sára, az U–16 leány 
nyolcvanméteres gátfutásban, az U–14 
leány ötösugrásban Dévald Boglárka, 
Vágó Zsófia pedig az U–14 leány ge-
relyhajításban elért eredményével.

Tizenöt atléta állhatott fel a dobogó 
második fokára. U–16 korcsoportban, a 
százméteres síkfutásban Nagy Levente, 
aki az U–16 távolugrásban is dobogós 
lett. Ugyanebben a korcsoportban Tari 
Zoltán János magasugrásban, majd 
százméteres gátfutásban, míg Raffay 
Keve diszkoszvetésben lett ezüstérmes. 
Az U–16 leányok magasugró versenyé-
ben Diemer Anna Sára, Szabó Henri-
etta súlylökésben, majd gerelyhajítás-
ban lett második. 

Az U–14 korcsoportban Szabó Bence 
három ezüstérmet gyűjtött, súlylökés-
ben, diszkoszvetésben és gerelyhají-
tásban. Gasztonyi Csaba ezerméteres 
akadályfutásban ért másodikként cél-

ba. Az U–14 lányok versenyében Vágó 
Zsófia gyűjtött be két ezüstérmet, súly-
lökésben és távolugrásban, míg Dévald 
Boglárka nyolcvanméteres gátfutás-
ban lett második. 

Bronzérmet vehetett át az U–16 fiú tá-
volugrásában és százméteres gátfutás 
után Komáromi Ádám Mátyás, Raffay 
Keve pedig súlylökését követően. Az 
U–16 lányok nyolcszáz méteres síkfu-
tásában Varga Dominika Zoé, Fidrich 
Viktória és Tas Nóra Anna gerelyhají-
tásban lett harmadik.

A további helyezések és részletes ered-
mények a Csepeli Hírmondó közösségi 
oldalán olvashatók. 

A CSUSE női futsalcsapata május 8-án 
a Viadukt SE ellen lépett pályára. Már 
a meccs előtt lehetett tudni, hogy ha 
a csepeliek legalább egy pontot sze-
reznek a Viadukt otthonában, akkor 
bebiztosítják bajnoki címüket a Nyu-
gati csoportban. Így is lett, a találko-
zó döntetlennel végződött, a csepeli 
lányok nyakába került az aranyérem. 
Ez a CSUSE eddigi legnagyobb sikere. 

Kincses Ernővel, a csapat trénerével  a 
mérkőzés után a futsalhangary.hu ké-
szített interjút. Ebben többek között ezt 
mondta: „Szerettük volna, hogy Csepel-
nek hosszú évek után legyen első osztá-
lyú csapata, és ez sikerült! Nagyon so-
kat dolgoztak a lányok ezért a sikerért. 
Az utolsó fordulókban szó szerint a szí-
vük vitte őket előre.” A kérdésre, hogy 
milyen elképzelései vannak e nagy- 
szerű siker után jövőre, így válaszolt: 
„Szeretnénk magunkat megméretni az 
első osztályban. Tudjuk, hogy az egy 

másik kávéház. De a 
sport arra is nevel, 
hogy a kihívások 
elől nem elfutni 
kell, hanem meg-
oldani őket. Olyan 
karakterű játéko-
saink vannak, akik-
kel neki kell menni 
az NB I-nek. Életünk 
nagy élménye lehet a 
következő szezon. Ha egy 
évig lesz a legfelső osztály, 
akkor egy évig, de ígérem, 
nem erre készülünk! Vannak előt-
tünk példák, akik megmutatták, hogy 
bent lehet maradni, csak dolgozni kell 
becsülettel! Remélem, hogy jövőre már 
nézők előtt játszhatjuk az első osztályú 
mérkőzéseinket!”

A futsalcsapat tagjai: Kapusok: Káli 
Zsuzsanna, Forgács Szimonetta, Ko-
vács Angéla. Mezőnyjátékosok: Gula 

Eszter, Horváth Teodóra, Schuszter 
Anna, Mayer Lilla, Buchmüller Ad-
rienn, Szűcs Éva, Diamanat Nikolett 
(a csapat házi gólkirálynője 19 góllal), 
Boda Dzsenifer, Nagy Boglárka, Mes-
terházi Csilla, Horváth Kitti, Tajti Ni-
kolett, Pável Dominika, Kókai Kriszti-
na. Vezetőedző: Kincses Ernő.

SPORT

Huszonöt érem VáconBajnok lett a CSUSE 
női futsalcsapata

SPORT

A bajnokcsapat a CSUSE vezetőivel a díjátadás után
facebook.com/kiralyteam I hammer.monika723@gmail.com

fotó: H
ajdú Á

gnes
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Történetük legnagyobb sikerét érték 
el a Csepel DSE kézilabdázói, miután 
a női felnőtt csapat megnyerte az NB 
II déli csoportját. Ezzel megnyílt szá-
mukra a lehetőség, hogy egy osztály-
lyal feljebb, az NB I/B-ben folytassák 
a küzdelmeket a következő szezonban, 
ehhez azonban még osztályozómérkő-
zést kell vívniuk. Egyelőre azonban 
sem az ellenfél, sem az osztályozó-
meccs időpontja nem ismert.  

A bajnokságot végig fölényesen vezet-
ték, és úgy készülhetnek a következő 
három mérkőzésükre, hogy a tabella 
élén végeztek. Kitűzött céljukat elér-

ték, a bajnoki címet megszerezték. A 
mérkőzés után kellemes meglepetés 
érte a lányokat a meccs helyszínén, 
Gárdonyban, mert noha a mérkőzés 
zárt kapus volt, a sportcsarnok előtt 
lelkes csepeli szurkolók csapata ünne-
pelte a bajnokokat. • Cs. A.

Erdélyi Sándor csepeli fes-
tőművész kiállítása nyílt 
meg a Weiss Manfréd iskola 
Mansfeld Péter Galériájában. 
A vendégeket Keppel Gyula, 
a galéria művészeti vezetője 
köszöntötte. Örömmel jelen-
tette be, hogy a galéria má-
jus 13-ától újra látogatható 
személyesen is, a mostani 
kiállítás június 15-éig tekint-
hető meg. A Mansfeld Péter 

Galériában immár tizenkét 
éve rendeznek kiállításokat 
rangos festőművészek alko-
tásaiból. 

Erdélyi Sándor alkotásait  
Feledy Balázs művészeti író 
méltatta. Elmondta, hogy 
egy festőművész részéről 
nem elegendő a technikai  
tudás elsajátítása, hanem 
szükséges a kiterjedt művelt-

ség, az elmélyült gondolko- 
dás is. A művész festményein 
keresztül rácsodálkozik arra, 
miként jelenik meg a csepeli 
táj a képeken. A Csepel Mű-
vekről szóló kompozíciókon 
a kiürült, magukra hagyott 
üzemek láthatóak. Más fest-
ményeken az alkotónak a ter-
mészet iránti vonzalma jele-
nik meg eleven erővel.  

Kirják Miklós festőművész 
egy írásában úgy jellemezte 
Erdélyi Sándor munkássá-
gát, hogy kihasználva kí-
váncsiságából és kísérletező 
kedvéből fakadó sokrétű 
anyagismeretét, egyszerre és 
bátran használja a művészeti 
és ipari célra gyártott anya-
gokat és festékeket. Szimbo-
lista képek az öreg, kiszáradt 
fák, visszatérő motívuma 
pedig a sziklák, hegyek. A 
négy évszakot ábrázoló so-
rozata élénk színeivel sodró 
és lüktető erejű. 

Megnyitottak 
a könyvtárak 
A kormány 194/2021. (IV. 26.) rende-
letének megfelelően, május 5-étől új-
ranyitott a három csepeli könyvtár is. 
A személyes látogatáshoz érvényes vé-
dettségi igazolvány szükséges. A 18 év 
alattiak önállóan a könyvtárakat csak 
akkor látogathatják, ha saját védettségi 
igazolvánnyal rendelkeznek, vagy az 
őket kísérő felnőtt rendelkezik ilyennel. 

Sokan vannak még azonban olyanok is, 
akik nem rendelkeznek védettségi iga-
zolvánnyal, ezért nem léphetnek be a 
bibliotékákba, de igénylik a kölcsönzés 
lehetőségét. Az FSZEK ezért, figyelve 
olvasói igényeire, továbbra is biztosít-

ja a Könyvtári Cserepont szolgáltatást, 
ahol a könyvtárakba való belépés nél-
kül, előzetes igényleadással kölcsönöz-
hetnek. 

Nyitási kedvezmények
 •  30 nappal ingyenesen hosszabbítják 
meg valamennyi érvényes olvasói 
tagság lejáratát.
 •  Az újranyitás előtt kikölcsönzött, még 
nem lejárt határidejű dokumentumok 
visszahozására május 5-e és június 
30-a között türelmi időt biztosítanak, 
és ezekre késedelmi díjat csak július 
1-jétől számolnak fel.
 • Az olvasók kényelme és gyorsabb ki-
szolgálása érdekében június 30-áig fenn- 
tartják az előjegyzés ingyenességét is. 

A használók és a könyvtárosok biz-
tonsága érdekében kötelező marad a 

maszkviselés és a távolságtartás, aján-
lott a kézfertőtlenítés.

Sétáló utcai Könyvtár 
II. Rákóczi F. 106., tel.: 276-3512  
e-mail: fszek2101@fszek.hu
Nyitvatartás: hétfő, szerda: 12.00–
18.00; kedd, csütörtök, péntek: 10.00–
17.00; szombat: 9.00–14.00

Királyerdei Könyvtár
Szent István út 230., tel.: 277-5278  
e-mail: fszek2103@fszek.hu
Nyitvatartás: hétfő, szerda, péntek: 
13.00–18.00; csütörtök: 10.00–16.00 

Vénusz utcai könyvtár
Vénusz u. 2., tel.: 276-8953
e-mail: fszek2103@fszek.hu
Nyitvatartás: hétfő, szerda, péntek: 
13.00–18.00; csütörtök: 10.00–16.00 

KULTÚRA

Erdélyi Sándor festőművész kiállítása Nagy siker a kézilabdásoknál

Képünk a Laurencz László Kézilabdacsarnok 
nyitómeccsén készült 2020 júliusában

SPORT

A Csepel DSE női felnőtt 
bajnokcsapatának tagjai   

Kaffka Eszter, Lipovics Gabriel-
la, Vukmann Viktória kapusok, 
Bálint Renáta, Balogh Viktória, 
Balogh Vivien, Benedek Réka, 
Csiki Janka, Farkas Flóra, For-
gács Klaudia, Friedman Luca, 
Huszár Dóra, Imrei Nóra, Kaj-
dácsi Kata, Kajdácsi Kinga, 
Kalmár Dóra, Kanyik Boróka, 
Kerner Tünde, Klacsák Zsófia, 
Molnár-Gábor Dalma, Perez-
nyák Anna, Pártos Orsolya, Po-
tondi Diána, Sebők Barbara, 
Szabó Réka, Szalai Kyra, Varjú 
Liliána mezőnyjátékosok.
Vezetőedző: Varga Márta, kapu-
sedző: Kovácsné Balogh Judit.

Erdélyi Sándor

fotó: Tóth B
eáta

fotó: Hajdú Ágnes
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Tisztelt látogatók!

A 194/2021.(IV. 26.) Kormányrendelet alapján 
azok látogathatják az intézményeket, 
akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. 
A plasztikkártyát és az adott személy 
azonosságát igazoló fényképes igazolványt 
a munkatársak ellenőrzik belépéskor. 
18 év alattiaknak az igazolás nem 
kötelező, de a tanfolyamot tartókra, illetve 
a gyermeküket programra kísérő szülőkre igen. 
Az intézményekben a maszk használata, 
illetve belépéskor a kézfertőtlenítő 
használata továbbra is kötelező! 
A termekben a létszám korlátozott, 
kérjük, tartsák be a védőtávolságot. 
Erre az Önök és az ott dolgozók biztonsága 
érdekében van szükség. Együttműködésüket 
és megértésüket köszönjük.

KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ
1213 Budapest, Szent István út 230. | Tel.: 278-2747 | fax: 427-0341
e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

CSEPELI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
CSEPEL ÉS A GYÁR TÖRTÉNETE – állandó kiállítás
Szerda 8–14.30, péntek 14–18, szombat 9–13 óra
A belépés díjtalan!

KIRÁLYERDEI TÁJHÁZ – NÉPRAJZI BEMUTATÓHELY
Díjmentesen megtekinthető: szerda: 8–14.30, péntek: 14–18, 
szombat: 9–13 óra, vagy csoportok számára, 
egyéb előre egyeztetett időpontban.

1956-OS CSEPELI BÜSZKESÉGPONT, CSEPEL 1944 
(TAMARISKA-DOMB) – állandó kiállítás
A tárlat díjmentes megtekinthető, ezzel kapcsolatban érdeklődni lehet 
a művelődési ház telefonszámán.

TANFOLYAMOK
Játékos gyerekangol 3-tól 8 éves korig. Játék, mozgás, ének, rajzolás. 
Szombat: 9-9.45 óra. Vezeti: Geier Ildikó (06 -20-547-4308).

Gyerekjóga: Paramhans Swami Maheswarananda eredeti jógarendszere 
segíti a gyerekek testi, lelki, szellemi fejlődését. Kedd: 17-18 óra. Vezeti: 
Kun Ágnes Kiran (06-20-250-0431). www.joga.hu, joga@joga.hu

Island Rock Csepel Táncspot Egyesület foglalkozásai. Érdeklődés: 
Tramontini Péter (06-30-948-8452).

Latin Cardio: Szerda: 18.30-19.30 óra. Vezeti: Borosné Szabó Csilla 
(06-30-999-0702).

Társastánc haladó csoport. Szerda: 19.30-21 óra. Vezeti: Borosné Szabó 
Csilla (06-30-999-0702).

Dinamikus gerinctréning: speciális mozgásprogram, melynek célja a 
gerinc tökéletes átmozgatása.Hétfő, szerda: 19-20 óra. Vezeti: Kalmárné 
Zsuzsi gyógymasszőr (06-30-547-8399).

Alakformáló egészségmegőrző konditorna: Csütörtök: 19-20 óra. Vezeti: 
Tompa Csilla (06-20-916-0607).

Szenior örömtánc: Társasági tánc (tánctudás és partner nem szükséges). 
Szerda: 11 óra Vezeti: Almási Judit (06-30-729-2152). Telefonos bejelent-
kezés szükséges

Az aktuális járványhelyzet miatt a változtatás jogát fenntartjuk.
Tanfolyamainkról bővebb információ: a 278-2747-es telefonszámon, 
kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ
1214 Budapest, Vénusz u. 2. | tel.: 278-2757 | fax: 277-5232
e-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

TANFOLYAMOK GYEREKEKNEK

Játékos angol kisgyerekeknek: 
szerda: 16.15-17, 17-17.45 óra

Kyokushin karate: 
kedd és csütörtök: 16.30-17.30 óra

TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK

Bodyart: 
hétfő: 19-20 óra

Gerinctréning: 
szerda: 18-19 óra

Gymstick: 
hétfő és csütörtök: 20-21 óra

Haladó hastánc: 
szerda: 19-20.30 óra

Zumba: 
csütörtök: 19-20 óra

2021. május 31-től június 21-ig, 
hétfői napokon 18 és 21 óra között, 
4 alkalmas Kezdő Varrótanfolyam – 
Csepeli Varróiskola indul. 

Részletek és jelentkezés:  
illetve a 06-30-849-9664-es 
számon Flaskay Noéminél

Bővebb információ: www.csepelivaroskep.hu/radnoti
www.facebook.com/radnotimuvhaz

SZABÓ MAGDA KÖZÖSSÉGI TÉR
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4–8. | tel.: 355-4032
e-mail: szm.iroda@csepelivaroskep.hu

„AZ ÉLET, HA NAGY GYŰRŐDÉSEK UTÁN IS, 
VALAHOGY MINDIG KISIMUL.” (SZABÓ MAGDA) 

CSEPELI NYUGDÍJASOKNAK SZÓLÓ 
INGYENES PROGRAMJAINK JELENLEG 

Tartásjavító gerinctorna: 
Nyak-, váll-, hát-, és derékfájdalom megelőzésére. Hétfő: 9.30-10.30

Hatha jóga: kedd: 10-11 óra

TANFOLYAMAINK FIATALOKNAK 

Fashion dance: kedd, csütörtök: 18-19.30. Vezeti: Miskolczi Krisztina; 
royaldancese@gmail.com email címen várja a további jelentkezőket

TANFOLYAMAINK FELNŐTTEKNEK 

Csoportjainkhoz folyamatosan lehet csatlakozni.

Hastánc: kedd, 18.30-20.00. Vezeti: Tóth-Czirják Alíz. Információ 
és elérhetőség: alicebellydance@yahoo.com Facebook: Alice Belly Dance 

KLUBOK

AA Klub: szerda, 18.00–19.00

Bővebb információ: http://www.csepelivaroskep.hu/szabomagda/
https://www.facebook.com/szabomagdakozossegiter/

CSEPELI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

CSEPEL 
ÉS A GYÁR

TÖRTÉNETE
Állandó kiállítás

 
Megtekinthető: szerdán 8-14.30 óráig,

pénteken 14-18 óráig, szombaton 9-13 óráig
Előzetes bejelentkezés szükséges! A belépés díjtalan!

Programok 
nyugdíjasoknak 

Tartásjavító 
gerinctorna: 
Nyak-, váll-, hát-, 
és derékfájdalom 
megelőzésére. 
Hétfő: 9.30-10.30 óra

Hatha jóga: 
kedd: 10-11 óra

CSEPELI MUNKÁSOTTHON 
1215 Bp., Árpád u. 1. I Tel.: 276 7733
www.csmoa.hu I csmo@csmoa.hu

KÖNYVTÁR 
Május 11-től újra megnyitottuk könyvtárunkat. 
Nyitva tartás: kedd: 9-13 óráig, péntek: 13- 16 óráig. 

TAMÁSI LAJOS IRODALMI KLUB
Május 25-e, 14 óra: Madarász Imre egyetemi tanár, irodalomtörténész, 
italianista Magasságok magánya (Olasz klasszikusok közelében) című 
művének bemutatója. Beszélgetőpartner: Udvarhelyi András közíró 
Közreműködnek: Katona Mária ének, Szöllősi Dávid ének, mandolin, 
valamint a klub tagjai. Műsorszerkesztő: Lengyel Géza

GALÉRIA 21 
Május 10-től 8 és 16 óra között látogatható kiállítótermünkben 
a 100 éves Munkásotthon történetéből berendezett kiállítás.

INFORMÁCIÓ 
Az intézmény és a rendezvények látogatása az általános szabályok 
betartásával lehetséges! További információk a honlapunkon 
(www.csmoa.hu) és Facebook (Csepeli Munkásotthon/Csepel Színház) 
oldalunkon. Telefon: 06-1- 276 -7733

HÉTFŐ
FITTANYA-FITTBABA 10.00–11.00, 800 Ft/alkalom
NAPZÁRÓ JÓGA 18.00–19.30, 900 Ft/alkalom

KEDD SENIOR FITNESS 10.00–11.00, csepelieknek ingyenes

SZERDA
MINDEN, AMI KÉPZŐMŰVÉSZET GYEREKEKNEK 16.30–18.00, 900 Ft/alkalom
FITTMIX  18.00–19.00, 700 Ft/alkalom

CSÜTÖRTÖK
ANGOL NYELV FEJLESZTÉSE (KISMAMÁKNAK GYERMEKMEGŐRZÉSSEL)
9.30–10.30, csepelieknek ingyenes
NAPZÁRÓ JÓGA 17.30–18.30, 900 Ft/alkalom
LATIN TÁNCOK CSAK NŐKNEK 18.30–19.45, 900 Ft/alkalom

PÉNTEK – SZOMBAT
ÉLMÉNYFESTÉS – ELŐRE MEGHIRDETETT IDŐPONTOKBAN
péntek: 17.30–20.30, szombat: 9.30–12.30, csepelieknek 4000 Ft/alkalom,
előzetes regisztráció szükséges

SZOMBAT SZÜLETÉSNAPI CSOMAGOK

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
info@rkcsaladokparkja.hu , 06-70-502-6888

Rákóczi Kert – Családok Parkja

#hellocsaladokparkja

RÁKÓCZI KERT – A CSALÁDOK PARKJA 

Csepeli Nyugdíjas Közösségi Ház
1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 115.,  Tel.: 278-0128 

Programok 
2021. május 17-től június 6-ig.
Zenei-irodalmi programok
Május 21-e, 16 óra: Szinnyei Merse Pál, a legnagyobb magyar impresszio-
nista festő. Előadó: Kállay Endre gépészmérnök, költő, író          

Május 28-a: Varázslatos klasszikusok. 
Fellépnek: Hotzi Enikő fuvolán, Ürmösné Fehér Nikolett zongorán 

Június 4-e, 16 óra: Popper Péter előadásában: A kő a víz és a kutya 
      

Turisztika 

Május 19-e: Kirándulás a budai hegyekbe. Túravezető: Kincs Lajos. 
Indulás a Nyugdíjas Közösségi Házból 9 órakor. 
            

Őrizd az egészséged! 
Kímélő torna minden pénteken 8 és 10 óra között. 
            

Angol 
Kezdőknek és haladóknak. Minden kedden 12 és 18 óra között. 
Oktató: Várkonyi Ágnes       
      

Játékos délelőttök és délutánok 
Minden hétfő, szerda, csütörtök: 10 és 14 óra között kártyajáték.

Minden hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 14 és 18 óra között sakkjáték.

Programokra a regisztrált jelentkezőket tudjuk fogadni. 
Coviddal szembeni védettséget bizonyító oltási kártyával 
rendelkezők tartózkodhatnak a belső termekben. 
A torna kivételével a szájmaszk használata kötelező.   

Megértésüket köszönjük.  

Regisztrálni a 278-0128-as telefonszámon vagy 
a nyugdijashaz@csepelivaroskep.hu címen lehet
Nyitvatartási idő: program szerint 8 órától 18 óráig
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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________________________________________ 
FAVÁGÁST, gallyazást vállalok alpin technikával, felelős-
ségbiztosítással akár szállítással is. Budapesten és kör-
nyékén, valamint Fejér megyében is. Tel: 06-70-296-3231________________________________________ 
GYÓGYPEDIKŰRÖS házhoz megy, 18 éves tapasztalattal, 
tyúkszem, benőtt köröm, esztétikai pedikűr, kedvező ár. 
T: 06-70-308-7107 Lukácsné Erika

INGATLAN________________________________________  
CSEPELEN 37 négyzetméteres, harmadik emeleti lakás 
kiadó. T: 06-1-426-4155, 06-20-245-3856 

ÁLLÁS________________________________________  
JÓL MŰKÖDŐ csepeli munkahelyre, köszörűst, fémma-
rásra betanuló szakembert (lakatos, heggesztő szakmá-
val) valamint esztergályost felveszek. Bér megegyezés 
szerint. Nyugdíjas, részmunkaidős is jelentkezhet. 
Tel.: 06-1-277-4224, 06-20-926-6883 

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

Tököli telephelyű
alumínium homokforma öntöde keres:

1 fő magkészíTő pozíció beTölTésére 
munkaTársaT,

teljes munkaidőben, üzemanyag-térítéssel, jó kereseti
lehetőséggel.  Szakmai képesítés előny, de nem feltétel.

Jogosítvány és autó alapfeltétel.

J e l e nt k e z n i  l e h e t  ö n é l e t ra j z z a l :
alu - ö nt ő  kf t .  c a st i n g @ a lu - o nto. h u  
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A CSEPELI VÁROSGAZDA ZRT. 
HULLADÉKKEZELÉSI OSZTÁLYA FELVÉTELT HIRDET 

PARKŐR, HULLADÉKGYŰJTŐ-RAKODÓ 
MUNKAKÖRBE

Feladat: 
Budapest XXI. kerület közigazgatási területén parkőri munka végzése.

Elvárások: 
• felelősségvállalás, önálló munkavégzés, megbízhatóság, 
terhelhetőség • minőségi munkavégzés

Munkakezdés: 
azonnali munkakezdéssel

Felvételnél előnyt jelent: 
• Csepel helyismerete • határozott fellépés • józan életvitel

Amit kínálunk:
• hosszú távú, stabil munkahely • bejelentett 8 órás munkaviszony 
• jó munkahelyi légkör • jövedelem kiegészítő juttatás, Cafeteria • 
munkavégzés a kerületen belül

Jelentkezés:
Jelentkezés az alábbi e-mail címen Lipecz.Ildiko@varosgazda.eu  
illetve a 06/70/653-3617-es telefonszámon lehet.

APRÓHIRDETÉSEK   A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő:  2021. május 28.

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, 
Kis György, Kónya Gábor, Lass Gábor, Potondi Eszter

Nyomtatja: Mediaworks Hungary Zrt., 8200 Veszprém, Házgyári út 12.
Felelős vezető: Szabady Balázs műszaki igazgató 
Terjesztés: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.  Reklamáció: 278-5848

ISSN 2062-3585

Következő számunk június 2-án, szerdán jelenik meg.
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Sorsoltunk! A május 5-ei skandináv rejtvény nyertese: Vanka Eszter. A gyerekrejtvény nyertese: Koza Mihály. Nyereményüket átvehetik szerkesztősé-
günkben (1215 Csete Balázs utca 15.) hétfőn, kedden és szerdán 9-14 óra között.  Gratulálunk!
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 1. Állhatatos kitartás valami mellett

 2. Betűkből áll

 3. Nem hallani semmit

 4. Ünnep közepe!

 5. Férfinév (ápr. 29.)

 6. Nem mozdul

 7. Teljes, hiánytalan

 8. Létezett

 9. Magyar … és irodalom

10. Amelyik személy

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését 
a középső oszlopban olvashatod!

Előző rejtvényünk megfejtése: Ígéret hava

REJTVÉNY HIRDETÉS
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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

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
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