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A februári képviselő-testületi ülé-
sen elfogadták Csepel idei költség-
vetését és döntöttek a szociális rá-
szorultság alapján megállapítható 
pénzbeli és természetbeni ellátá-
sok kibővítéséről.

A testületi ülés napirendje előtt Borbély 
Lénárd közölte: felvette a kapcsolatot 
Beregszász polgármesterével, Babják  
Zoltánnal, és tájékozódott az Ukrajná- 
ban folyó háborús helyzetről. A polgár- 
mester a képviselő-testület és a csepe-
liek nevében együttérzéséről és támo-
gatásáról biztosította Budapest kárpát-
aljai testvérvárosát.

Az önkormányzat elismerésben és 
pénzjutalomban részesítette a kerület-
ben szolgálatot teljesítő tűzoltókat és 
rendőröket. A díjakat Borbély Lénárd 
polgármester, Pistai Ferenc megbízott 
tűzoltóparancsnok és Zsarnóczki Lász-
ló rendőr alezredes, rendészeti osztály-
vezető adta át.

A képviselő-testület 11 igen, 5 nem  
és 1 tartózkodás mellett elfogadta a 
kerület idei költségvetését. Borbély 
Lénárd a momentumos Dukán András 
Ferenc kérdésre elmondta, az iparűzési 
adó csökkentése a tavalyi évre Csepel-
nek nem okozott kiesést, a tervezett adó-
bevételhez képest még több is folyt be.

Zenei óvoda indul
A Bocskai István Református Oktatási 
Központ azzal a kéréssel fordult a cse-
peli önkormányzathoz, hogy a Szarka 
utcában található, jelenleg üresen álló 
épületet zenei óvoda működtetéséhez 
használatba vehessék. Az ingatlan je-
lenleg a Humán Szolgáltatások Igazga-
tóságának tulajdonában van, és koráb-
ban testületi döntés született arról, hogy 
ott bölcsőde létesüljön, azonban az el-
múlt két évben a bölcsődei ellátás iránti 
igény kerületünkben nem nőtt. Kovács 
Zalán, az intézmény igazgatója elmond-
ta, az óvodát elsősorban a csepeli gyer-
mekek számára indítják, de környék-
belieket is várnak. Az ötven gyermek 
számára, két csoportban indított zenei 
irányú óvodai nevelés hiánypótló lesz 
kerületünkben. Bár a művészi foglalko-
zások külön pedagógusokat igényelnek, 
ennek költségeit az intézmény vállalja, 
így a családoknak térítésmentes lesz. A 
testület egyhangúlag döntött az ingatlan 
tizenöt évre történő ingyenes használat-
ba adásáról.

Vagyonkezelői jog 
a szakrendelőnek
Az Egészséges Budapest Program ke-
retében még tavaly új orvosi eszközök-
kel gyarapodott a Tóth Ilona Egész-
ségügyi Szolgálat, a testület most a 
csepeli szakrendelő részére történő  

vagyonkezelői jogok átadásáról dön-
tött. Horváth Gyula, a DK képviselője 
felvetette, az egészségügyi fejlesztés 
nem valósulhatott volna meg a Fővárosi 
Önkormányzat és Karácsony Gergely 
főpolgármester jóváhagyása nélkül. A 
polgármester emlékeztette a képviselőt, 
a hétszázmilliárd forint összértékű 
Egészséges Budapestért Programot a 
kormány 2016-ban indította, ezért a 
támogatás nem a jelenlegi fővárosi ve-
zetésnek, hanem a kormányzatnak kö-
szönhető. A támogatási szerződést is  
a kormánnyal kötötte meg Csepel ön-
kormányzata. Hozzátette, a jelenlegi 
önkormányzati ciklusban a főváros 
eddig egyetlen csepeli fejlesztésről – 
három kerékpártároló létesítéséről – 
döntött.

Bővülő szociális ellátás  
A képviselők döntöttek a szociális 
rászorultság alapján megállapítható 
pénzbeli és természetbeni ellátások ki-
bővítéséről. Egyrészt a jövedelemhatá-
rok emelése által minden szociálisan 
rászoruló csepeli lakos még kedvezőbb 
feltételek mellett juthat szociális ellá-
táshoz, valamint igénybe vehető lesz 
két új támogatás is. A fűtéstámogatás a 
szilárd tüzelőanyag, tüzelőolaj, fűtés-
hez használt PB-gázpalack vásárlásá-
hoz nyújt segítséget, míg az akadály-
mentesítési támogatást a mozgásukban 
korlátozott, fogyatékkal élők vehetik 
igénybe a lakásátalakítási költségeik 
könnyítése érdekében. • Lass Gábor

ÖNKORMÁNYZAT AKTUÁLIS

„A tervezőkkel közösen vé-
gigjártuk a Táncsics Mihály 
utcát, melynek felújítását a 
Magyar Kormány 100 száza-
lékos támogatásából fogjuk 

még az idei évben megva-
lósítani, a Fővárosi Önkor-
mányzat helyett. A felújítás 
az idei nyári szünet alatt fog 
elkészülni” – írta közösségi 
oldalán Borbély Lénárd pol-
gármester.

A kerületben 2010 óta tartó 
útépítési program mellett a 
kerület legfontosabb, egyik 
legforgalmasabb útja tehát 
kormányzati támogatásból 
újulhat meg hamarosan. A 
megítélt összeget célzottan 
erre az útfejlesztésre kapja 
Csepel, másra nem lehet fel-
használni.

A Hollandi úton található 
közkedvelt Kalózhajós ját-
szótéren ilyenkor minden 
évben elvégzik a parkosí-
tással kapcsolatos munkála-
tokat, festéseket és a fagyok 
következtében bekövetke-
zett esetleges károsodások 
kijavítását a Városgazda 
munkatársai. Felhelyezik a 

csúszdákat és hintákat, va-
lamint rendbe teszik a kör-
nyezetet. A játszótéren már 
március 12-én reggel 8 
órától játszhatnak a gyere-
kek. Március 16-tól a szo-
kásos rendben, azaz kedd 
és vasárnap között reggel 
8 órától 19 óráig használ-
hatják a játszóteret.

A Táncsics Mihály 
utca megújulása

Nyit a Kalózhajós játszótér

Egy szál tulipán

Testületi ülés februárban

Kormányzati támogatásból újítják 
fel a Táncsics Mihály utcát is, amely 
Csepel egyik legforgalmasabb útja

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Megtisztelő jelenlétére számítok!

Időpont:
2022. március 15. (kedd) 9 óra

Helyszín:
Csepel, Görgey tér

Program:
Ünnepi beszéd 

Ünnepi megemlékezés és koszorúzás
Csepel Szolgálatáért kitüntető címek átadása

Közreműködik:
Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar

Baross Imre Artistaképző Intézet 
Előadó-művészeti Szakgimnázium

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt az

1848-49-ES FORRADALOM ÉS 
SZABADSÁGHARC EMLÉKNAPJA 

alkalmából tartandó 

MEGEMLÉKEZÉSRE

A nőnap alkalmából Borbély Lénárd polgármester, önkormányzati 
képviselők és munkatársak köszöntötték a hölgyeket a kerületi piacnál

fotó: Tóth B
eáta

fotó: Tóth Beáta
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A kommunizmus áldozatainak em-
léknapja február 25-e. 1947-ben 
ezen a napon a megszálló szovjet 
hatóságok jogellenesen letartóztat-
ták, majd a Szovjetunióba hurcolták 
Kovács Bélát, a Független Kisgaz-
dapárt főtitkárát. A mentelmi jogától 
megfosztott képviselő hozzávetőleg 
kilenc évet töltött börtönökben és 
munkatáborokban. A politikus letar-
tóztatása és fogva tartása első lépése 
volt a kommunista párt térnyerésé-
nek, a totális egypárti diktatúra ki-
építésének. Az eset a demokrácia 
és a szabadságjogok semmibe véte-
lének jelképévé vált, amely a kom-
munizmus közel ötvenéves uralmát 
jellemezte. A kommunista diktatú-
rák halálos áldozatait világviszony-

latban százmillióra becsülik. Kelet-
Közép-Európában a számuk eléri az 
egymillió főt. Ennyien vesztették 
életüket éhínségben, kényszermun-
katáborban, vagy kegyetlen kivégzé-
sek során. Jóval többre tehető azon-
ban azok száma, akiket a diktatúra 
testileg és lelkileg megnyomorított.

Az emléknapon a csepeli önkor-
mányzat képviseletében Borbély 
Lénárd polgármester, Ábel Attila és 
Morovik Attila alpolgármester, vala-
mint Vincze Anikó jegyző rótták le 
tiszteletüket a polgármesteri hivatal 
falán található emléktáblánál. Ko-
szorút helyezett el még a Honvédel-
mi Minisztérium, a Fidesz–KDNP 
és az LMP képviselője.

Emlékezés a kommunizmus áldozataira

A kérdőív kitöltése és leadása
Az ifjúsági táborral kapcsolatos kérdőív az újságból 
kivágva tollal kitölthető és leadható nyitvatartási idő-
ben az önkormányzat ügyfélszolgálatán, valamint a 
csepeli művelődési házakban, közösségi és kulturális 
intézményekben:

 • Polgármesteri hivatal ügyfélszolgálata   
(Szent Imre tér 10.)
 • Radnóti Miklós Művelődési Ház
 • Királyerdei Művelődési Ház
 • Összetartozás Háza – Trianon emlékkiállítás

 • Csepeli Nyugdíjas Közösségi Ház
 • Rákóczi Kert – Családok Parkja
 • Szabó Magda Közösségi Tér
 • Csepel Galéria
 • Csepeli Piac átriuma
 •  Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, 2. emelet
 • Csepeli Strand
 •  Csepeli Munkásotthon

A kérdőív kitölthető online is, az alábbi webcímen:
www.csepel.hu/kozossegitervezes

Köszönjük véleményét!

Borbély Lénárd 
Csepel polgármestere

KÉRDŐÍV
KÖZÖSSÉGI TERVEZÉSHEZ

1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a Kis-Duna-partot a csepeliek 
közös kincseként meg kell őriznünk önkormányzati tulaj-
donban, gyermekeink és unokáink számára?

	  Egyetértek  Nem értek egyet

	  Más véleményem van, éspedig: ...............................................

2. Egyetért-e Ön azzal, hogy a Kis-Duna-parton nagysza-
bású építkezésnek helye nincs, és csak természetközeli, 
közösségi célú fejlesztés valósulhat meg a csepeliek 
érdekében?

	  Egyetértek  Nem értek egyet

	  Más véleményem van, éspedig: ...............................................

3. Támogatja-e Ön, hogy a Hollandi úti Ifjúsági Tábor 
 nyaranta továbbra is a csepeli gyerekek, a kerületi isko-
lások táborozását szolgálja, és ennek megfelelő felújítást 
kapjon? 

	  Igen, támogatom  Nem, nem támogatom

	  Más véleményem van, éspedig: ...............................................

4. Mi a véleménye a Hollandi úti ifjúsági tábor, régi nevén 
„úttörőtábor” mai állapotáról?

	  A terület átfogó rendbehozatala és megújítása szükséges.

	  Kisebb állagjavítás is elég, átfogó megújulásra nincs szükség.

	  Egyáltalán nincs szükség felújításra.

	  Más véleményem van, éspedig: ...............................................

5. A tábor területén milyen fejlesztést fogadna szívesen? 
(Többet is megjelölhet!)

	  Közvilágítás javítása
	  Gyalogos sétányok kiépítése
	  Növényzet, zöldfelületek rendbetétele
	  Új játszótér, sportpályák kialakítása
	  Csónakház, kajak-, kenu-, csónakbérlési lehetőség
	  Piknikező helyszín, pihenőrét kialakítása
	  Korszerű tábori szálláshelyek a régiek helyén
	  Lelki feltöltődést segítő helyszín, pl. kápolna kialakítása
	  Étkezési lehetőség, büfé működtetése
	  Egyéb javaslatom is van, éspedig: ...........................................

6. A tábornak jelenleg csak a Hollandi út felől van bejárata. 
Egyetért-e Ön azzal, hogy a megújuló területet nyissuk 
meg a Kolonics György sétány felé is, vagyis kössük össze 
a Kis-Duna-parttal?

	  Egyetértek  Nem értek egyet

	  Más véleményem van, éspedig: ...............................................

7. Ön szerint kiről lenne méltó elnevezni a megújuló Ifjúsági 
Tábort? (Csak egyet választhat.)

	  Kolonics Györgyről, a tragikus hirtelenséggel elhunyt, 
  világ- és olimpiai bajnok csepeli sportolóról.

	  Weiss Manfrédról, a csepeli nagyipar megteremtőjéről, 
  a csepeli közösségi és sportélet régi támogatójáról.

	  Németh Ferencről, a ma is Csepelen élő, egykori
  olimpiai bajnok öttusázóról.

	  Más nevet javaslok, éspedig: ...............................................

8. Ha Önnek bármilyen további ötlete, igénye, javaslata van 
a tábor területének megújítására, kérjük, írja le ide:

 .............................................................................................................................
 .............................................................................................................................

Elérhetőségeinek önkéntes megadásával kapcsolatban maradhat velünk, 
ha szeretne a jövőben személyes tájékoztatást kapni az Ifjúsági Tábor meg-
újulásáról vagy más, Önt érintő csepeli hírekről, döntésekről.

név:  .............................................................................................
e-mail cím: ................................................................................
lakcím:  ......................................................................................
vezetékes telefonszám:  ....................................................
mobil telefonszám:  ............................................................
Az adatok megadása önkéntes!

Az Ön adatait Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a mindenkor hatályos adatvédelmi előírásoknak meg-
felelően – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. számú törvény 
(„Infotv”.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a szemé-
lyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) által előírt módon, az azokban 
foglaltakkal összhangban kezeli. A részletes adatkezelési tájékoztató elérhető a www.csepel.hu/adatkezeles oldalon.

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT: Aláírásommal elismerem, hogy az adatkezelési tájékoztatót meg-
ismertem, valamint hozzájárulok, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata személyesen, postai úton, ve-
zetékes telefonon, mobil telefonon, elektronikus úton (e-mailen) megkeressen, és a megadott személyes adataimat 
Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal a fenti célból kezelje.

...........................................................
aláírás

MARADJUNK KAPCSOLATBAN!

MEGÚJÍTJUK A HOLLANDI ÚTI IFJÚSÁGI TÁBORTTERVEZZÜNK KÖZÖSEN!

Ifjusagi_tabor_kerdoiv_CSH OK.indd   3 2022. 01. 25.   13:37

Pályázati felhívás nemzetiségi 
önkormányzatok részére 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata elismerve 
a nemzetiségi önkormányzatok működésének fontossá-
gát és jelentőségét, valamint megvalósítandó törekvése-
it, 2022. évre költségvetési támogatást nyújt ezen szer-
vezetek részére.

Pályázati feltételek
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési támogatá-
sára pályázatot nyújthat be Budapest XXI. kerület (Cse-

pel) választópolgárai által megválasztott tíz nemzetisé-
gi önkormányzat (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, 
örmény, roma, román, szerb, ukrán),  elsősorban a kö-
vetkező témakörökben: oktatás, nevelés; kulturális-, mű-
velődési tevékenység; hagyományőrzés; történelmének 
ismertetése; anyanyelvápolás; szociális tevékenység; 
gyermek- és ifjúságvédelem; érdekképviselet, esély-
egyenlőség elősegítése, csepeli értékek megőrzése.

Részletes 
pályázati 
felhívás: 

Pályázati 
adatlap: 

fo
tó

: T
ót

h 
B

eá
ta
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Egy emberként mozdult meg Csepel lakossága az orosz–
ukrán háború hírére. Sokan vitték a különböző szerveze-
tek, politikusok, pártszervezetek gyűjtőpontjaira az ado-
mányaikat, de sok olyan csepeli is van, aki személyesen 
vesz részt a segítségnyújtásban.

Egy hét alatt öt kisbusznyi segélyszállítmányt indított útnak 
Kárpátaljára a Segítség Köve Alapítvány, amely a csepeli ön-
kormányzattal együttműködve gyűjtötte a humanitárius se-
gélyeket a Hollandi úton található ifjúsági táborban március 
első hetében. Schönek Márta, a Segítség Köve Alapítvány 
vezetője elmondta, hogy magánszemélyek, iskolák, cégek 
tömegesen ajánlották fel adományaikat. Számos csepeli álta-
lános és középiskola diákjai segítettek a különféle termékek 
átvételében és csomagolásában. A csepeliektől rengeteg tar-
tós élelmiszert, konzervet, édességet, tisztálkodási szereket, 
játékokat kaptak. A gyűjtés kezdetén például egy asszony tért 
be, akinek korábban leégett a háza; most pedig egy halom 
hasznos tárgyat, élelmiszert hozott, mert annak idején raj-
ta is segítettek. Lehota Miklós Krisztina egy jókora szatyor 
élelmiszert és egyéb fontos ajándékokat hozott: például teát, 
cukrot, száraztésztát, kézkrémet, pelenkát, édességeket. „Ez 
a mi családunk adománya. Együtt érzünk a kárpátaljaiakkal, 
és azt akarjuk, hogy béke legyen. Nem lenne jó, ha elhúzódna 
a háború, de ha mégis tovább tartana, rendszeresen összeállít-
juk és küldjük a családunk segítségét. A kisfiam hétéves, de ő 
is felajánlotta a kedvenc cukorkáját és csokoládéját. Máskor is 
adományoztunk, ismerjük a Segítség Köve Alapítványt, tehát 
biztosan jó helyre megy a segély” – mondta. 

Schönek Márta beszámolt róla, hogy az ukrán hatóságoktól 
megkapták az ukrán nyelvű engedélyt, amely ahhoz szüksé-
ges, hogy a határon átvigyék a humanitárius szállítmányokat.

Folytatódik az adománygyűjtés
Az ukrajnai háborús cselekmények elhúzódására való tekin-
tettel tovább folytatják az adománygyűjtést, hogy enyhítsék 
a főként Kárpátalján élők szenvedéseit. Naponta 10 és 18 óra 
között lehetett leadni az adományokat az ifjúsági tábor né-
gyes pavilonjában. Továbbra is szívesen fogadják a takaró-
kat, bébiételt, kekszet, gyerek- és női higiéniás termékeket, 

háztartási papírárut, műanyag poharakat, villákat, késeket, 
kanalakat, vény nélkül kapható gyógyszereket, kötszereket, 
zseblámpákat. 

Kárpátaljai család Csepelen
Háborús menekültként érkezett a beregszászi járás egyik fa-
lujából Csepelre Erika és három gyereke: a hat- és négyéves 
fia, valamint a négy hónapos kislánya. A csepeli önkormány-
zat a Hollandi úton található ifjúsági táborban helyezte el a 
családot, ahol gondoskodnak az ellátásukról. A férje Cse-
pelen dolgozik ácsként. Kalandos úton, végül a tiszaújlaki 
határátkelőn jött Magyarországra. Így mesélte el történetét: 
„Kárpátalján mindenki fél, mióta kitört a háború. Leginkább 
a gyerekeimet féltettem, hogy mi lesz velük. Elteltek napok, 
de nem láttam, hogy javulna a helyzet. Az üzletekben hirtelen 
mindent felvásároltak, nem volt élelmiszer. Rengetegen jönnek 
Magyarországra, mert itt érzik magukat biztonságban. A fér-
jem várt a határnál, ő segített. Életemben most vagyok először 
Magyarországon. Vonattal utaztunk Budapestre: a gyerekek 
után nem kellett fizetni a jegyért. Szeretettel, segítőkészen 
fogadtak az emberek. Itt, Csepelen az önkormányzattól meg-
kapjuk az ellátást, a gyerekeknek hoztak játékokat is. Tudunk 
tisztálkodni, biztonságban érzem a gyerekeimet. Mindenki ba-
rátságos velünk. Addig maradnánk, ameddig otthon nem javul 
a helyzet, de nem tudom, mikor fordul jobbra a sorsunk.” 

Személyes látogatás Beregszászon
„Március 2-át a magyar–ukrán határon, valamint Kárpátal-
ján töltöttem a kollégáimmal. Személyes tapasztalatokat sze-
reztem, hogy milyen jól és gördülékenyen működik a magyar 
segítségnyújtás, a háború elől menekülők fogadása, ellátása 
és irányítása. A határon átkelve Beregszászon is jártam, ahol 

Babják Zoltán polgármester úrral a háborús helyzetről, a to-
vábbi segítségnyújtás lehetséges módjairól egyeztettünk. Se-
gélycsomagot is hoztunk, Csepel továbbra is segíteni fog – írta 
Borbély Lénárd közösségi oldalán. – A magyar szolidaritás 
és segítségnyújtás jól működik. A kormány mellett rengetegen, 
magánszemélyek, civil szervezetek segítik a menekülteket és a 
munkát. Szívszorító volt látni azt a rengeteg kisgyereket, cse-
csemőt, akik az anyukájukkal együtt hagyják el szülőföldjü-
ket és menekülnek a háború sújtotta Ukrajnából. A határon 
hosszú sorokban állnak, de Magyarországra számíthatnak” 
– tette hozzá. 

„Minden változóban van” 
Noha pontos adat nincsen, a túlnyomórészt magyarok által 
lakott beregszászi járás lakosságának a fele elmenekült – 
mondta el érdeklődésünkre Babják Zoltán, Beregszász pol-
gármestere, aki rendkívül feszített napokon van túl, hogy a 
város vezetőjeként gondoskodjon a lakók mindennapi megél-
hetéséről. A magyar–ukrán határhoz közel található kárpát-
aljai város Budapest testvérvárosa 2017 óta. Babják Zoltán 
elmondta, hogy a menekültek számát illetően csak becslé-
sekre tud hagyatkozni. A háborús körülmények között a leg-
fontosabb feladat most az, hogy stabilan biztosítsák a lakos-
ság ellátását. „Sok minden kaotikus, minden változóban van.” 
Kiemelt figyelmet fordítanak a hadügyi ellátásra és a közbiz-
tonság fenntartására. Már megérkeztek az első segélyszál-
lítmányok a településre, és folyamatosan jönnek a többiek. 
Működik az áramszolgáltatás és a mobiltelefon-hálózat. Az 
viszont nyilvánvalónak látszik, hogy az ország keleti részé-
ről nem tudnak majd élelmiszert küldeni, ezért a Beregszász 
központjában lévő nagy SPAR bolt sem kapja meg az árukat. 
Valószínűleg a magyarországi SPAR-hálózat gondoskodik 
majd arról, hogy ellássa a város üzleteit termékekkel. 

„Mindenki enyhítené a menekültek szenvedését” 
Rengeteg háborús menekült érkezik Kárpátaljáról vagy Uk-
rajna más részeiből Magyarországra, akiket a határátkelőhe-
lyek magyar oldalán önkéntes segítők fogadják. Eleinte nagy 
volt a káosz, de egyre szervezettebben gondoskodnak a me-
nekültekről – mondta érdeklődésünkre Stefuca Hermina, a 

csepeli ukrán önkormányzat elnökhelyettese, aki megkeresé-
sünk idején a nyíregyházi vasútállomáson segítette az Uk-
rajnából érkezőket. Nagy szükség van ukrán nyelvtudására, 
hogy gördülékenyen folyjék az ügyintézés. Lánya, Stefuca 
Viktória, a csepeli ukrán önkormányzat elnöke eközben a zá-
honyi határátkelőn fogadja a menekülteket.  Stefuca Hermina 
beszámolója: „Kis csomagokkal, batyukkal, nejlonszatyrokkal 
érkeznek a menekülők. Záhonyból már közvetlen vonatjáratot 
indítottak Budapestre, mások nyíregyházi átszállással utaznak 
tovább. Itt, a vasútállomáson csomagokat osztunk a menekül-
teknek, benne a legszükségesebb élelmiszerekkel. Útbaigazít-
juk az embereket, hogy hová mehetnek, kihez fordulhatnak se-
gítségért. Mindenki segítőkész, mindenki adni akar valamit a 
menekülteknek, hogy enyhítsék a szenvedéseiket. Segítenek az 
önkormányzatok, segélyszervezetek, magánszemélyek. Nyír-
egyházán egy szállóban helyezik el a menekültek egy részét, 
akiknek nincsen rokona, ismerőse, akiknél meghúzhatnák ma-
gukat. Civilek is felajánlják az otthonaikat; szólnak önként, 
hogy mehetnek hozzájuk is éjszakára.”

„Köszönjük nektek!”
Március 2-án este és éjszaka 108 Ukrajnából menekült indiai 
orvostanhallgatónak nyújtott átmeneti menedéket a csepeli 
önkormányzat a Hollandi úton található ifjúsági táborban. 
Az egyetemistákat két napra rá, március 5-én, szombaton 
az indiai nagykövetség elszállította, illetve hazautaztatta. 
A 20–25 éves indiai fiatalok az Ukrajna déli részén fekvő 
nagyvárosból, Zaporizzsjából menekültek a nyugati határ-
ra, ahol nagykövetségük tanácsára és segítségével érkeztek  
Magyarországra. A rendkívüli helyzetben a csepeli önkor-
mányzati cégek vezetői a katasztrófavédelemmel és a ren-
dőrséggel összefogva két óra alatt megteremtették annak a 
lehetőségét, hogy elegendő ágy, matrac, élelem álljon rendel-
kezésre. „Sosem jártunk Magyarországon, itt mindenki segít 
bennünket. Már a határon a gondunkat viselték. Csepelen el-
szállásoltak, enni adtak, tisztálkodtunk, segélycsomagot kap-
tunk. Hadd szorítsam meg a kezeteket, mert hálásak vagyunk. 
Köszönjük nektek, magyarok!” – mondta egyikük, a 25 éves 
Rashid. • Az összeállítást Csarnai Attila készítette

Csepeli segítség 
az Ukrajnából 
menekülőknek

Cégek, magánszemélyek, 
közösségek vittek adományokat Ukrajnából menekülők Csepelen

Nem tudják, mikor fordul jobbra a sorsuk

Borbély Lénárd Babják Zoltánnal, 
Beregszász polgármesterével 
egyeztet a segítségnyújtásról
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Február 12-én elindult az országgyűlési választásokkal, illetve a népszavazással kapcsolatos kampány, 
amit a következő hetekben igyekszünk nyomon követni. Azt kérjük a választáson induló jelöltektől, pártoktól,  

hogy lapunk számára küldjenek tájékoztatást rendezvényeikről, hogy azokról hírt adhassunk.

Országgyűlési választás 2022 Az egyéni országgyűlési 
képviselőjelöltek bemutatkozása

A következő választási összeállításban a szavazólapon levő sorrend alapján tesszük közzé az egyes 
képviselőjelöltek véleményét, kérdéseinkre adott válaszaikat, amit változtatás nélkül közlünk.

Budapest 17. választókerülete
Letették az esküt a 17. számú Országgyűlési Egyéni Vá-
lasztókerületi Választási Bizottság tagjai. 

A bizottság választott tagjai: 
Felkai Péterné, az OEVB elnöke; Csébi Józsefné, 
az OEVB elnökhelyettese; Varga Mária OEVB-tag; 
Mikus Judit OEVB-póttag.
A bizottság megbízott tagjai: 
Kosik Jánosné OEVB-tag, Vadai Attila OEVB-tag.
Elérhetőségek: 
Postacím: 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.; 
Telefon: 06-1/4276-129
e-mail: 17oevb@budapest21.hu
 
Sorrend a szavazólapon
Az OEVB tagjainak részvételével megtörtént a sorsolás, 
ami meghatározta az egyéni választókerületi képviselője-
löltek sorrendjét szavazólapokon. 
1. Koller Sándor (Megoldás Mozgalom)
2. Kovács Attila (Mi Hazánk Mozgalom)
3. Németh Szilárd István (Fidesz–KDNP)
4. Csizmadia Cseke (Magyar Kétfarkú Kutya Párt)
5. Dr. Szabó Szabolcs (DK–Jobbik–LMP–MSZP,   

Momentum, Párbeszéd)
6. Járó Arnoldné (Normális Élet Pártja)
7. Pál Éva (Magyar Munkáspárt, ISZOMM)

Az okmányok érvényessége
Fontos tudni, hogy lejárt érvényességű igazolvánnyal nem 
lehet szavazni, azonban a veszélyhelyzet idején lejárt ok-
mányokat érvényesnek kell tekinteni! Az igazolványok 
érvényessége az alábbiak szerint állapítható meg.

Érvényes a személyazonosító igazolvány, a vezetői en-
gedély, illetve az útlevél, ha az érvényességi ideje 2020. 
március 11-ei vagy azt követő időpont. Érvénytelen vi-
szont a személyazonosító igazolvány, a vezetői engedély, 
illetve az útlevél, ha az érvényességi ideje 2020. március 
11-e előtti időpont.

Országos népszavazás
Április 3-án országos népszavazás is lesz. A négy kérdés-
ből álló szavazás akkor lesz érvényes, ha az összes vá-
lasztópolgár több mint fele érvényesen szavazott, és ered-
ményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több 
mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.

A valasztas.hu oldalon minden tudnivaló megtalálható a 
választással kapcsolatban. 

Tájékoztató plakátok: 

Koller Sándor 
Megoldás Mozgalom

Koller Sándor hat éve dol-
gozik vállalkozóként a szol-
gáltatási szektorban, több 
civil szervezetben vezető 
tisztséget tölt be, önkéntes 
munkát is végez. 2010-ben 
kerekes székbe került, 2011 
novemberéig tartott reha-
bilitációja. Hazakerülése 
után alkalmazottként dolgo-
zott több cégnél. Jelenleg a 
Mozgássérültek Budapesti 
Egyesület Káposztásme-
gyeri Szervezetének vezető-
je és az egyesület elnökségi 
tagja, a Magyar Paralimpi-
ai Bizottság kerekes szé-
kes rögbi szakágvezetője, 
a Wildboars Kerekesszékes Rögbi 
Egyesület elnöke és játékosa, vala-
mint a Mozgássérült Emberek Önálló 
Élet Egyesületének alelnöki teendőit 
is ő látja el. Önkéntesként esélyórá-
kat tart iskolákban. Budakeszin a re-
habilitációs intézetben pedig a friss 
sérülteket segíti új életük elfoga-
dásában. A Budapesti Metropolitan 
Egyetemen pedig utolsó éves köz-
gazdász hallgató.

 Hogyan foglalná össze a Megoldás 
Mozgalom programját?
 A Megoldás Mozgalom egy új 
szemléletmódot és gondolkodást kínál 
Magyarországnak, amellyel a nemzet 
újra önmagára találhat. Azt gondo-
lom, hogy az egymásra mutogatás és a 
múlton való rágódás helyett ideje elin-
dulni a lehetőségek felé. Célom, hogy 
hazánk újra vonzó választás legyen a 
fiatalok és az idősebbek számára is. 
Kerekes székesként szeretném képvi-
selni a mozgássérülteket. Nem elfo-

gadható, hogy a XXI. században van 
olyan közintézmény, amit nem lehet 
igénybe venni kerekes székkel. Hiszek 
abban, hogy kézzel fogható megoldá-
sokra van szükség Magyarországon, 
amik egyszerűbbé teszik az emberek 
mindennapjait. A jólét és az egyensúly 
megteremtésében a folyamatos fejlő-
désnek kulcsszerepe van. 

	 Mit	 tart	 kiemelkedőnek	 az	 eddigi	
csepeli	fejlesztésekből?
 Az eddigi fejlesztések közül a cse-
peli gerincút és a Kossuth Lajos utca–
Corvin utca kereszteződés kialakítását 
tartom a leghasznosabbnak; csökken-
tette a dugókat és a balesetek számát. 

 Van esetleg olyan fejlesztés, amit 
megválasztása esetén folytatna?
 Csepel tervezett fejlesztései közül  
a csepeli gerincút megépített szaka- 
szának folytatása lenne a legfontosabb, 
egészen az M0-sig. A fejlesztésnek  
köszönhetően csökkenteni lehetne  

Csepel belvárosában az át-
menő forgalmat. Ugyanakkor 
úgy gondolom, forrást kell 
biztosítani a még földes utak 
leaszfaltozására is. Ez mind 
kényelmi, mint egészségügyi 
szempontból fontos, hisz ez-
zel a szálló por mértéke jelen-
tősen csökkenthető. 

   Képviselőként	milyen	lépé-
seket	 tenne	Csepel	 fejlődésé-
ért,	mit	tart	elsődlegesen	fon-
tosnak?
   Királyerdőben nőttem fel, 
jelenleg Soroksáron élek, de 
családom nagyobb része még 
mindig Csepelen él. Heti rend-
szerességgel járok hozzájuk, 
teljes mértékben ismerem a 
kerületet, testvérem a Csepel 

SC-ben futballozott. Nagyon szeretnék 
a kerület fejlődéséért tenni, sok rozsdaö-
vezet van, amelyek megértek a fejlesztés-
re. Ahogy említettem, meg kell építeni a 
csepeli gerincút folytatását, korszerűsí-
teni kell a csepeli HÉV-et, nemcsak az 
Erdősor útig, hanem tovább, egészen a 
Csepeli Temetőig meg kell hosszabbíta-
ni, itt pedig P+R parkolót kell létrehoz-
ni. Egy tervezett új Duna-híd felépítése 
előtt vagy mellett pedig a Gubacsi hidat 
is korszerűsíteni kell.

Amit még kiemelten fontosnak tartok, 
az az, hogy a Csepel Művek területét 
rendbe kell tenni, fel kell számolni a 
mostani állapotot. Közparkot, sporto-
lásra alkalmas területet kell létrehoz-
ni, amit bárki igénybe vehet. Itt egy 
új városrész is épülhet, kapcsolattal a 
Dunához. 

Koller Sándor
közösségi oldala:
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tők körében a börtönbüntetésnek egyre 
kevesebb visszatartó ereje van.

Eltörölnénk a mentelmi jogot, dupla 
büntetést kapnának a politikus bűnözők.  
Nonprofittá tennénk a bírósági végre- 
hajtást. Negyven év munka után a fér-
fiak is mehessenek nyugdíjba! Vissza- 
szorítanánk a cigánybűnözést és a meg-
élhetési gyermekvállalást. Nem tennénk 
kötelezővé a Covid-oltást. Határőrséget, 
csendőrséget! Írni-olvasni tudáshoz köt-
nénk a szavazati jogot. Nemzeti elszá-
moltatóbizottságot kell létrehozni, és 

kivizsgálni az elmúlt harminc év során 
bizonyos gazdasági-politikai szerve-
zett bűnözői csoportok által elkövetett 
bűncselekményeket. Szigorúbb bünte-
tést kapnának az állatkínzók. Fel kell 
számolni az egyre szaporodó no-go 
zónákat. Fejleszteni kell a családsegí-
tés és gyermekvédelem működését. A 
környezetszennyezés megelőzése és 
csökkentése! A műtéti várólisták és a 
szakrendelési előjegyzések csökkentése. 
Honvédjeinket hozzuk haza az idegen 
megszállásokból! Stratégiai megállapo-
dás a multik helyett, a mikro-, kis- és 

középvállalkozásokkal. A munkát ter-
helő adók csökkentése. Önvédelmi ok-
tatást az iskolában. A Mi Hazánk szerint 
létezik cigánybűnözés! A rendőrségi hí-
rekben, a közbeszédben lehessen leírni a 
valóságot, kimondani az elkövetők szár-
mazását. 

Elérhetőség: 06-30/9329-108;  
e-mail: kovacs.attila@mihazank.hu

Kovács Attila
közösségi oldala:

Kovács Attila
Mi Hazánk Mozgalom

Kovács Attila, mint közösségi oldalá-
ról kiderül, 55 éves. Harminc éve So-
roksáron él, de ezer szállal kötődik 
Csepelhez is. Vállalkozóként dolgozik, 
van egy kis vegyi üzlete. Soroksáron 
az újtelepi katolikus közösség aktív 
tagja. 2002 óta foglalkozik politikával, 
a MIÉP színeiben kezdte közéleti sze-
repvállalását. Nyolc évig önkormány-
zati képviselő volt Soroksáron, majd 
több évre felhagyott a politizálással. 
2020-ban a Mi Hazánk Mozgalomban 
újra megtalálta azt, ami véleménye 
szerint évekig hiányzott a politikai pa-
lettáról. 2021-ben elérkezettnek látta 
az időt, hogy újra aktivizálja magát.  

 Ön Soroksáron lakik. Mennyire is-
meri	Csepelt,	 illetve	az	elmúlt	 időszak	
kerületi fejlesztéseit? Mi az, amit külö-
nösen	példaértékűnek	tart?	
 Elég jól ismerem Csepelt. Pesterzsé-
beten nevelkedtem, közel volt Csepel, 
így már kicsi gyerekként a szüleim el-
hoztak a csepeli strandra. Majd a közép-
iskolai éveim alatt itt voltam a Gelkában 
(régi tévészerviz – a szerk.) gyakorlaton. 
Jártam a papírgyári uszodába és sokat 
jártunk barátokkal szórakozni Cse-
pelre az ifiparkba, a munkásotthon-
ba, közismertebb nevén a „Melósba”. 
Megfordultunk a Csepel SC meccsein 
is. Régi erzsébeti szomszédom ma is 
törzsszurkoló ott. A mai napig laknak 
barátaim Csepelen. Velük meg szoktuk 
vitatni, hogy mi a jó, és mi az, ami még  
rossz, vagy hiányzik Csepelen. Jó a kap-
csolatom természetesen a Mi Hazánk 
Mozgalom csepeli elnökével, Hamvai 
Krisztiánnal is, aki Csillagtelepen la-
kik. Közösen szeretnénk dolgozni mind 
Csepel, mind Soroksár fejlődéséért.

Kifejezetten tetszik a Kis-Duna-part 
rendbetétele, a Daru-domb és környé-
ke, Kolonics György sétány, a soroksári 
komp körzete. Mindenki tisztában van 
vele, hogy az RSD, Ráckevei-Soroksá-
ri Duna-ág, csodálatos természeti érték. 
Az egyik legfontosabb kincse mind Cse-
pelnek, mind Soroksárnak. Feltétlenül 
szükség van az egész ennek a területnek 

rehabilitációjára, minél előbb. Továb-
bá jó irány a panelek hőszigetelése, az 
Akácfa utcai erdő rendbetétele, relaxá-
ciós és sportolási lehetőségek kialakí-
tása. Az iskolák, óvodák felújítása és 
játszóterek felújítása, építése pedig kife-
jezetten példaértékű.

 Mi az, ami ön szerint nem kapott 
elég hangsúlyt, s ezen mindenkép-
pen változtatna? 
 Sürgetni kell a közlekedés fejleszté-
sét, a csepeli elkerülő út tovább építését, 
a Gubacsi híd korszerűsítése már nem 
várhat tovább. Komoly probléma az il-
legális szemét elhelyezése, a szemete-
lés. Ez ügyben a Mi Hazánk Mozgalom 
már több ízben fordult a hatóságokhoz, 
illetve maga is szervezett szemétsze-
dést a Csepeli Városgazdával együtt-
működve. Különösen igaz ez Hárosra, 
ahol rendszeresek a romos, összetákolt 
épületeknél felhalmozott szemétkupa-
coknál kialakult tüzek. 

 Miket tartana legfontosabb felada-
tainak a kerületben, ha ön lenne az 
egyéni	országgyűlési	képviselő?	
 A legfontosabb a közbiztonság fo-
kozása, mert bizony Csepelen is rom-
lik a helyzet. A Mi Hazánk Mozgalom 
‒ a Magyar Önvédelmi Mozgalommal 
karöltve ‒ már eddig is próbált be-
járásokkal segíteni. A rendőrséggel 

együttműködve látogatásokat tettünk 
a legkritikusabb helyeken. Például az 
Ady-lakótelep–Karácsony Sándor utca, 
a Vasas utca, Ófalu–Szabótelep prob-
lémáira kell megoldást találni. A há-
rosi rész nemcsak a szemét, hanem a 
közbiztonság szempontjából is komoly 
odafigyelést igényel. A Ráckevei-So-
roksári-Duna-ág is kiemelt terület: a 
szennyvíztisztítóból kiáramló, főleg na-
gyobb esőzések idején, kevésbé tisztított 
vagy akár tisztítatlan szennyvíz átveze-
tése a Dunába figyelmet igényel. Amit 
még kiemelnék: a közlekedés mielőbbi 
javítása, amiben prioritást kapnának a 
kivezető utak. A tömegközlekedés, el-
sősorban a H7-es HÉV járatának, a Bu-
dapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia 
céljának megvalósítása. 
 
 Mi pártjának a programja?  
  A Mi Hazánk Mozgalom az egyetlen 
párt, amely százoldalas Virradat névre 
hallgató programját megalkotta, ami el-
olvasható és letölthető a mihazank.hu/
program  oldalon. Amennyiben megke-
resnek, szívesen adok a programból egy 
példányt.

A program kitér minden fontos témára, 
és részletesen leírja, hogy melyik terüle-
ten mit valósítana meg.  A teljesség igé-
nye nélkül néhány pont a programból: 
Bevezetnénk a szibériai bérrabtartásra 
hasonlító büntetést, mert a bűnelköve-

Németh Szilárd 
István 
Fidesz–KDNP

Németh Szilárd a Fidesz országgyű-
lési képviselője, 2010 és 2014 között 
Csepel polgármestere. A Honvédelmi 
Minisztérium parlamenti államtitká-
ra 2018-tól, a Fidesz alelnöke.

	 Képviselőként	 mi	 a	 véleménye	 az	
ukrán–orosz konfliktusról?
 A magyarok elsöprő többsége úgy 
érzi, hogy ma (március 4-én, a háború 
kilencedik napján – a szerk.) hazánk-
ban is ez a legfontosabb kérdés. Nekem  
mint honvédelmi miniszterhelyettes-
nek pedig rendkívül nagy feladatom és 
kiemelt felelősségem van abban, hogy 
higgadt és megfontolt döntésekkel biz-
tosítsuk Magyarország belső békéjét.

Első a magyar emberek élete és bizton-
sága, ideértve a Kárpátalján élő magya-
rokat is. Ezért Magyarország továbbra 
sem küld katonákat és fegyvereket Uk-
rajnába, illetve az országunk területén 
fegyverszállítmányok sem haladhat-
nak át. Nem hozhatunk, nem is fogunk 
olyan döntéseket hozni, amely célponttá 
változtatná a magyarországi vagy a kár-
pátaljai településeket, a vasúti, hajózási, 
légi és közúti forgalmat, reptereket, ki-
kötőket, pályaudvarokat, a magyarok és 
az ukránok otthonait. Gyurcsányék ez-
zel szemben minden gátlás nélkül bele-
sodornák az országot ebbe a háborúba. 
A baloldal miniszterelnök-jelöltje ma-
gyar katonákat és fegyvereket akar kül-

deni Ukrajnába. Ez elfogadhatatlan. A 
legfontosabb, hogy ebből a háborúból 
Magyarország kimaradjon. Mi, magya-
rok a békében vagyunk érdekeltek.

Az is tény, hogy ma erősebbek vagyunk, 
mint korábban, a szövetségeseinkkel 
együtt képesek vagyunk biztonságunk 
garantálására. Így velük szoros együtt-
működésben – minden olyan intézkedést 
végrehajtunk, amit az EU és a NATO 
közösen, egybehangzóan meghoz. Az 
EU szankciói viszont nem érintik az 
energiaszektort, és a NATO sem vál-
lal katonai beavatkozást vagy fegyver-
szállítást. A baloldal itt is szemforgató 
és kockázatos politikát űz, azt akarják, 

hogy önkéntesen bontsuk fel a hosszú 
távú orosz gázszerződést. Mi ebben 
is a magyar érdeket képviseljük, mert 
csak az olcsó és folyamatosan érkező 
orosz gázzal tartható fenn a rezsicsök-
kentés, valamint a biztonságos gáz- 
és áramellátás. Ha a baloldal kerülne 
kormányra, akkor ők felbontanák ezt 
a szerződést. A rezsiárak így egyetlen 
hónap alatt háromszorosára emelked-
nének, sőt padlóra kerülne a háztartá-
sok fűtése, világítása, és a gazdaság 
energiaellátása is. Egész egyszerűen 
nem lenne elegendő gáz!

Nagyon büszke vagyok, és hálásan 
köszönöm a csepelieknek, az egész 
országnak, hogy egy emberként se-
gítünk a bajbajutottakon, a háború 
borzalmai elől menekülőkön, legye-
nek akár kárpátaljai magyarok vagy 
a Kárpátokon túli ukránok. Magyar-

ország történetének egyik legnagyobb 
humanitárius akciója zajlik. Felkéré-
semre megmozdultak az együtt érző és 
nagylelkű adakozók. Szinte megtelt a 
csepeli Fidesz-iroda tartós élelmiszer-
rel, tisztálkodó- és gyermekápolási sze-
rekkel, takarókkal. Lévai Anikó, Orbán 
Viktor felesége, az Ökumenikus Segély-
szolgálat nagykövete személyesen vitte 
el Kárpátaljára. Ősszel rendbe tettük, 
komfortosítottuk a Csepel SC Hollandi 
úti kajak-kenu telepének három szobáját. 
Most itt kárpátaljai családokat tudunk 
elszállásolni, az ellátási költségeket a 
Kozma István Magyar Birkózó Akadé-
mia fogja viselni. Példaértékű a bajban 
összekapaszkodni, jónak lenni jó!
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Csizmadia Cseke 
Magyar Kétfarkú Kutya Párt

Csizmadia Cseke az MKKP jelöltje. 
Húszéves egyetemi hallgató, a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetemen 
kommunikáció- és médiatudományi 
szakon tanul. Öt éve dolgozik a mé-
diában, különböző feladatokat lát el. 
Főként televíziós operatőr-vágó, de 
műsorszerkesztőként és rendező-
ként is dolgozik. Ideje jelentős részét 
a pártjával kapcsolatos tevékenysé-
ge teszi ki. 

 A Magyar Kétfarkú Kutya Párt sa-
játos helyet foglal el a hazai politikai 
palettán. Hogyan foglalná össze a párt 
programját? 
 A Magyar Kétfarkú Kutya Párt el-
sődleges célja az aktív, cselekvő lakos-
ság létrehozása, megszólítása. Ösztö-

nözzük az embereket, hogy tegyenek 
a környezetükért, mi nem csináljuk 
helyettük, de segítünk benne. A párt fő 
szerveződési elve is ez, ügyek és tevé-
kenységek segítségével közösséget ko-
vácsolni, akikkel aztán tovább tudunk 
dolgozni vicces, hasznos és szép dol-
gokon. Az egyik leggyakoribb kérdés, 
hogy mit fogunk csinálni a parlament-
ben. Ott már nem lehet csak bohóckod-
ni! Akiket ez a témakör foglalkoztat, 
javasoljuk, hogy nézzenek parlamenti 
közvetítéseket! Az már a Kutyapárt nél-
kül is kész cirkusz. Bármilyen furcsán 
is hangzik, nagyon készülünk a válasz-
tásokra, még komoly programunk is 
van. Az önkormányzati képviselőink 
által sűrűn körüljárt témákat próbáljuk 
tovább vinni. A legkidolgozottabb pon-
tunk a közbeszerzési rendszer átalakí-
tása, ami a betűméret csökkentése után 
is egy harmincöt oldalas tervezet.

Milyen	kerületet	érintő	tervei	vannak,	
képviselőként	 milyen	 lépéseket	 tenne	
Csepel	fejlődéséért?
 Az egyik legjelentősebb kerületi 
projektünk a közelmúltban a Vízmű 
lakótelepi buszmegálló megszépítése 
volt, de építettünk az Erdősor utca és a 
Szabadság utca sarkán egy rovarhotelt 
is. Ez az egyik legveszélyesebb csepeli 
kereszteződésben van, ahol szinte heti 
rendszerességgel rombolja le autó há-
zak kerítését. Ott például jól nézne ki 
egy zebra is!

Az állampolgárokat nemcsak a lakóhe-
lyük helyzetének a rendezésébe vonnánk 
be, hanem a demokratikus döntéshozatal-
ba is. A képviselőket vagyoni felelősség 
terhelné az általuk szándékosan okozott 
károkért. Bár támogatjuk a rövid távú fa-
ültetéseket, mert semmi más nem képes 
olyan remekül fellazítani a talajt a mély-
garázsoknak, mint a fák. A zöldpoliti-
kánk egyik első lépése a tarvágások til-
tása lenne, csak azért, mert az nem olyan 
szép, mint amennyire káros. 

A programunk legfontosabb része 
mégis a marihuána legalizációja. Non-
szensz, hogy míg annyit ihatunk egy 

kocsmában, hogy aztán hazamenni 
se legyünk képesek, egy gramm fűért 
már rendőrautóba ültetnek. Ráadásul 
annyira nem éri meg jelenleg nemze-
ti dohányboltokat üzemeltetni, hogy a 
dílerek zsebének a kitömése helyett az 
államkasszát és a szegény trafikosokat 
gazdagítva könnyen ki lehetne fehérí-
teni ezt a piacot is.

 Milyen fejlesztésekkel lenne elé-
gedett? Van esetleg olyan intézkedés, 
amit	előremutatónak,	jónak	tart,	eset-
leg folytatna is?
 Ahogy a lokális programomban is áll, 
nagyon örülök, hogy végre felismerték, 
hogy az oktatás csak emészti a pénzt, 
és bezárták a régi Jedliket. Továbbá na-
gyon remélem, hogy az első kapavágás 
előtt ‒ a már eddig is ráköltött százmil-
liók ‒ egy integrált lerészegedési köz-
pont létrehozásának tervét készítik elő, 
amiben helyet kap majd egy szeszkápol-
na is. Továbbá a Csepeli Sport Clubot 
olyan jól visszakapták a csepeliek, hogy 
én is visszaadnám nekik még egyszer, 
hátha megint bezárják a sportolni vágyó 
gyerekek orra előtt a vaskaput. Előre-
mutató fejlesztésnek tartom továbbá a 
birkózóakadémiát, hiszen ki ne örül-

ne neki, hogy honvédek tucatjai, talán 
százai edzenek Csepelen? Vigyázzák 
a rendet. Ezeken felül is vannak terve-
im Csepelen. Mivel olimpia úgy tűnik, 
hogy már nem lesz a szigeten, legalább 
a diákolimpiák állandó helyszínéül szol-
gálhatnának az eperföldek.

Budapest 17. számú választókerületét 
kettévágja a Kis-Duna, és csak egy rév 
jár Csepel és Soroksár között, az sem 
mindig. E hatalmas probléma megoldá-
saként letérkövezném a Ráckevei-Du-
nát, ügyelve, hogy azért átfolyjon alatta, 
tekintettel a déli üdülőövezetekre. Lehet, 
hogy a legjobb megoldás a Duna teljes 
budapesti szakaszának a letérkövezése 
lenne, így talán elkerülhető az a káosz 
is, amit a Metrans okoz a városban. 

Kiemelkedő érdememnek tartom, hogy 
jó viszonyt ápolok a többi képviselő-
jelölttel, az ajánlásgyűjtés első napján 
mind adtak nekem a tollaikból. De 
azért valljuk be, hogy én vagyok az 
egyetlen értelmes választás! 

 Milyen fejlesztésekre a legbüszkébb 
azok közül, amelyeket polgármester-
ként	 véghezvitt,	 majd	 országgyűlési	
képviselőként	segített	megvalósítani?	
 Nézze, én születésem óta Csepelen 
élek, családom, barátaim, választóim, 
iskoláim, munkám, közéleti tevékeny-
ségem már 58 éve ideköt. Büszkeséggel 
tölt el, hogy az itt lakókkal közösen már 
nagyon sok mindent elértünk a kerület 
építésében, értékeink megőrzésében, a 
csepeli és soroksári emberek életének 
jobbításában. Csatornázás, út- és jár-
daépítések, HÉV-fejlesztés, óvodák, is-
kolák felújítása, köztereink, parkjaink 
rendbetétele, lakótelepeink korszerűsí-
tése, a sport és a kultúra kiemelt támo-
gatása. Az összefogás, a biztonság, a 
rend, a fejlődés útján nem szabad visz-
szafordulnunk! A baloldal szétrohasz-
totta a Csepel SC-t, mi újjáépítjük. Ők 
le akarták nyúlni a Kis-Duna-partot, 
mi visszaadtuk az embereknek, meg-
építettük a CSUSE-pályát, a Kolonics 
sétányt, és a KIMBA-t is. A 2010 előtti 
baloldali vezetés országosan és a kerü-
letünkben is kudarcra, romlásra, zűr-
zavarra ítélt bennünket. Gyurcsányék-
kal ma ez a korszak térne ismét vissza. 
Én azt javaslom, hogy ezt ne hagyjuk! 
Előre menjünk, ne hátra!

	 Ha	 ön	 lesz	 Csepel	 országgyűlési	
képviselője,	Szabó	Szabolcshoz	képest	
min változtatna? 
 Csepel jelenlegi egyéni országgyű-
lési képviselőjének hozzáállásán változ-
tatnék. Kerületünk többsége eddig talán 
nem gondolt arra, hogy megtévesztik, s 
szavazatát kizárólag politikai szimpá-
tia alapján kérik. Ezért egy, az embe-
rek problémái iránt teljesen érzéketlen, 
így valódi érdekeik képviseletére is al-
kalmatlan, sőt közöttük békétlenséget, 
széthúzást gerjesztő, de annál mézes-
mázosabb hangú embert válasszanak. 
Mára csak rá kellett jönniük a csepeli-
eknek, hogy valójában egy ravasz és 
hazug megélhetési politikust küldtek a 
parlamentbe. Az elmúlt nyolc évben dr. 
Szabó Szabolcs képviselő úr nem szava-
zott meg egyetlenegy intézkedést sem a 
koronavírus elleni küzdelemben, nem 
támogatta a fenti fejlesztéseket tartal-
mazó költségvetéseket, és nem szavazta 
meg a gyermekvédelmi törvényt sem. 
Ez utóbbit például vajon miért nem? El-
lenben szívesen hozott volna tizenötezer 
migránst Csepelre, és adott volna ne-
kik pénzt, lakást, szavazati jogot. Már-
ki-Zay Péterrel közösen ő is minden 
rendbontásban, hisztériakeltésben, ha-
zudozásban, kamu hírek terjesztésében 

nyakig benne volt. S minden bizonnyal 
ő is szívesen beülne abba a frakcióba, 
amelyik nyíltan bevállalja a kommunis-
ták és a fasiszták képviseletét is.

Ma és holnap is veszélyes időket fo-
gunk megélni. A veszélyek kezelésé-
ben, elhárításában, a túlélésben nagyon 
számít a rátermettség, a felkészültség 
és teljesítmény, az ész, a szív és a tisz-
tesség. És nemcsak a szomszédunkban 
zajló háborúra gondolok. A koronaví-
rus okozta pandémia, a migráció és a 
vele kéz a kézben járó terrorizmus, az 
európai energiaválság, a világgazdaság 
átrendeződése, a birodalmi politikák, 
az agresszív LMBTQ-lobbi veszélyez-
tetik hazánk, s benne a csepeli minden-
napok biztonságát. Nem babra megy a 
játék! Ilyenkor összefogásra, higgadt-
ságra, őszinteségre, rendre, erőre van 
szükség. A közösség vezetőjének olyan 
embernek kell lenni, aki rendelkezik 
ezekkel a tulajdonságokkal és képes-
ségekkel. Csepel országgyűlési képvi-
selőjének egyszerre kell hazafinak és 
lokálpatriótának lennie. 

Németh Szilárd
közösségi oldala:

Csizmadia Cseke
közösségi oldala:
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Dr. Szabó Szabolcs 
DK–Jobbik–LMP–MSZP, 
Momentum, Párbeszéd

2014–2018 és 2018–2022 között Cse-
pel egyéni országgyűlési képviselője.

 Az elmúlt nyolc évben sok fejlesztés 
valósult meg Csepelen. Ön ezek közül 
melyiket tartotta jónak, melyiket támo-
gatta? Melyikkel nem értett egyet? 
 Megszüntették a Csepeli Hírmondó 
fideszes kisajátítását? Kiszélesítették 
a II. Rákóczi Ferenc utat? Felújították 
a Csepeli utat? Felújították a csepeli 
HÉV-et? Új HÉV-szerelvények járnak 
Csepelen? Megépült az új Gubacsi híd? 
Ki lett kotorva a Kis-Duna? Elkészült 
a Jedlik felújítása, amire 2017-ben, öt 
évvel ezelőtt kaptak pénzt? Elkészült a 
gerincút folytatása? Megtörtént Háros 
kiszabályozása? Ezekre én nem em-
lékszem, csak látványterveket láttam. 
Az viszont tény, hogy eközben Németh  
Szilárd Csepel legnagyobb ingatlanbá-
rója lett, hiszen a hozzá tartozó alapít-
ványok hatalmas sportingatlanok tu-
lajdonjogát szerezték meg. Még a saját 
irodáját is a KIMBA egyik részében 
bérli az országgyűlési hivatalának,  
tehát a magyar adófizetőknek a finan-
szírozásában. Az is kétségtelen tény, 
hogy idehozták a nyakunkra a Metrans-
telepet, ami miatt soha nem látott meny-
nyiségű kamion terheli a csepeli utakat. 
 
	 Karácsony	 Gergely	 főpolgármes-
ter	 pénzhiányra	 hivatkozva	 leállította	
az összes csepeli fejlesztést, miközben 
az	ellenzéki	vezetésű	kerületekben	 to-
vábbra	is	vannak	fővárosi	fejlesztések.	
Nem tartja ezt politikai diszkrimináci-
ónak? Van-e olyan csepeli fejlesztés, 
amelynek a támogatását kérné Kará-
csony	Gergelytől?		
 Budapesttől jelentős forrásokat vont 
el a kormány, emiatt a működőképesség 
határán billeg. Ennek ellenére folyama-
tosan egyeztetek arról Karácsony Ger-
gellyel, hogy a legfontosabb munkákra 
jusson pénz. A kormányváltásnak az is 
a tétje, hogy április 3-a után visszaad-
juk a fővárosnak járó forrásokat. Első 
körben a gerincút fejlesztését próbáljuk 
elindítani. 

  2019-ben a pesti ke-
rületekkel	összekötő	cse-
peli kerékpárút-fejlesz-
tés	 leállítását	 javasolta	
Karácsony Gergelynek, 
ami végül el is maradt. 
Kért-e	 cserébe	 a	 főpol-
gármestertől	valamilyen	
fejlesztést Csepelen, és 
ha igen, mit? 
 Erről Borbély Lénárd 
polgármestert lenne ér-
demes kérdezni, hiszen 
ennek a projektnek Cse-
pel önkormányzata volt 
a lebonyolítója, a Közbe-
szerzési Felügyelet által 
elmeszelt közbeszerzési 
eljárást is Csepel önkor-
mányzata írta ki. 2016-
ban nyerték el a támoga-
tást az érintett kerületek, 
de hosszú éveken ke-
resztül nem voltak ké-
pesek érdemi lépéseket 
tenni a beruházás érde-
kében, még kiviteli ter-
vek sem készültek. Ezek 
után az irányító hatóság, 
tehát a kormány – nem pedig én – je-
lezte, hogy vonják vissza a projektet, 
mert képtelenség lesz határidőre befe-
jezni, így az uniós források már nem 
lesznek lehívhatók. Ezzel 2,3867 mil-
liárdot dobtak ki az ablakon. Ide vezet 
az, ha nem hozzá értő emberek irányí-
tanak egy települést! Az én szerepem 
ebben csupán annyi volt, hogy leírtam 
az igazságot, amit Borbély Lénárd 
megpróbált elhazudni.  
 
 Röviden: mi a véleménye az ukrán–
orosz konfliktusról? 
 Putyin rátámadt egy független ál-
lamra, melyet Oroszország korábban 
nemzetközi szerződésben ismert el. Rá-
adásul Ukrajna függetlenségéről népsza-
vazás döntött 1991 decemberé-ben. Az 
elmúlt tizenkét évben Orbán folya-
matosan barátkozott Putyin elnyomó 
rendszerével. Ez sajnálatos és veszé-
lyes. Idehozta Budapestre az orosz 
kémbankot, orosz hitelből kezdték el a 
Paks II. beruházás előkészítését, ezzel 
kiszolgáltatva hazánkat Putyinnak. Az 

Ukrajna elleni invázió bizonyítja, hogy 
Orbán tévúton járt. Nekünk nyugaton 
vannak a szövetségeseink, nem kele-
ten! A kémbankot azonnal ki kell dob-
ni az országból, a Paks II. beruházást 
pedig le kell állítani!
 
Végül jelezném, hogy önök az eddigi 
gyakorlatuknak megfelelően egyoldalú 
tájékoztatást végeznek. Már a kérdése-
ik is elfogultak és pártosak. Pedig önök 
a csepeli adófizetők pénzéből működ-
nek, és pártatlan, kiegyensúlyozott tá-
jékoztatást kellene végezniük. Talán 
emlékeznek még arra, hogy a legutóbbi 
választáson is 1,3 millió forintos bün-
tetést kaptak, amiért kiszolgálták Né-
meth Szilárd kampányát. Így a végén 
hadd tegyek fel egy kérdést én is: azt a 
pénzt behajtották már Németh Szilár-
don? Vagy a nap végén azt is a csepeli 
adófizetők fizették ki?

Dr. Szabó Szabolcs
közösségi oldala:

Járó Arnoldné 
Normális Élet Pártja

A Normális Élet Pártjának (NÉP) je-
löltjei nem politikusok, hanem hét-
köznapi foglalkozást űző emberek. 
Járó Arnoldné, Krisztina kisgyer-
mekes családanya, aki egy kisvál-
lalkozást vezet. Azért vágott bele a 
kampányba, mert megelégelte, hogy 
a pártok évtizedek óta hitegetik az 
embereket azzal, hogy megoldják a 
társadalmi, gazdasági problémáikat. 

 Mutassa be a párt választási prog-
ramját! Mit tart legfontosabbnak ezek 
közül? 
 A Normális Élet Pártjának a közös-
ségi oldalakon félmilliós tábora lett az 
elmúlt két év során. A széles körű tá-
mogatottságnak köszönhetően minden 
választási körzetben jelöltet tudtak indí-
tani, és teljesítettük az országos listaál-
lítás feltételeit. A NÉP az egyetlen párt, 
amelynek képviselői nem kívánnak 
közpénzből kampányolni, ezért fel sem 
vesszük a kampánytámogatást. Prog-

ramunkban szerepel, hogy a pártok ne 
kapjanak állami támogatást, és a műkö-
dési költségekre – a civil szervezetekhez 
hasonlóan – a személyi jövedelemadó 
egy százalékát lehessen felajánlani.

A választásra jogosultak harmada nem 
akar elmenni szavazni, mert úgy érzi, 

csak rossz és még rosszabb jelöltek kö-
zül választhatna. A csalódott, kiábrán-
dult választók számíthatnak a NÉP kép-
viselőire, mindazokra, akiknek elege 
van a hazugságokból, a lopásból, a po-
litikából és a félelemkeltésből – amiben 
bőven volt részünk az elmúlt két évben. 
A NÉP számára az első és legfontosabb 
helyen az ember és az emberi élet vé-
delme áll – korra, nemre, fajra, vallásra, 
nemzetiségre, világnézetre és társadal-
mi hovatartozásra való tekintet nélkül. 
(Részletek a párt Rendszerváltó Társa-
dalmi programjában olvashatók.) Meg-
választásunk esetén megszüntetnénk a 
covid-oltási igazolványokat, valamint a 
felelősség és a kártérítési kötelezettség 
alóli kibújás lehetőségét. Családanya-
ként mélyen felháborít, hogy az orvo-
sok gyermekeinket is csak telefonon 
hajlandóak gyógyítani ‒ már, ha ezt le-
het annak nevezni ‒, ezért mihamarabb 
szeretnénk visszaállítani az egészség-
hez és ellátáshoz való jogainkat!
		 Mit	 tart	 előremutatónak,	 jónak	 az	
eddigi	 csepeli	 fejlesztésekből?	 Lenne	
esetleg olyan, amit folytatna?
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Polgármesteri reakció 

Dr. Szabó Szabolcs a március 9-ei Cse-
peli Hírmondó megjelenése előtt na-
pokkal közösségi oldalán posztolta azt 
az írást, amelyben az újság kérdéseire 
válaszol a közelgő választásokkal kap-
csolatban. (Ez a 14. oldalon olvasható.) 
Ebben több olyan állítást tesz, amelyek 
Csepel önkormányzatát és személye-
sen engem is érintenek, és valótlanok.

Az egyik ilyen kérdéscsokor, amiben 
kormányzati fejlesztések elmaradását 
hiányolja a képviselő úr. Nézzük: a cse-
peli gerincút befejezése. Ennek megva-
lósítása, ahogy korábban is, a Főváro-
si Önkormányzat feladata. Az ezzel 
kapcsolatos EU-s pályázatot a Magyar 
Kormány többször is befogadta, azon-
ban a Fővárosi Önkormányzat formai 
hibás pályázata miatt azonnal elutasí-
totta az Unió. Most ott tartunk, hogy 
azért lehetetlenül el a pályázat, mert 

a szükséges önrészt a Főváros nem 
kívánja biztosítani a kerületünk fej-
lesztéséhez. Pedig van rá pénze. Néz-
zük tovább: csepeli HÉV és a Gubacsi 
híd felújítása. Mind a kettő folyamat-
ban van, ezt sokan tudják. Ahogyan a 
Kis-Duna kotrása is előkészítés alatt 
van. Ha képviselő úr ezeket nem tudja, 
az baj. Ha tudja, de szándékosan vezeti 
félre az olvasókat, az is baj és inkor-
rekt. Jedlik felújítása: a felújítás zajlik.

Dr. Szabó Szabolcs azt állítja, hogy 
az a kerékpárút-fejlesztés, amely Cse-
pel mellett két másik kerületet is érin-
tett volna, az önkormányzatok miatt 
nem valósult meg, és a kormány mi-
att vonták vissza a támogatást, ezzel 
kidobtunk 2,3867 milliárd forintot. 
Ezzel szemben a tény, hogy a ve-
szélyhelyzet kihirdetése után, 2020. 
július 20-én a főpolgármester egysze-
mélyes döntéshozóként vonta vissza a 
projekt támogatását. Ugyanúgy, mint 

az útjaink felújításáról szóló korábbi, 
valamint P+R parkolók kialakításáról 
szóló döntést. 

A képviselő úr azt is állítja, hogy nincs 
pénze a Fővárosi Önkormányzatnak – 
bár az ellenzéki vezetésű kerületekben 
van fővárosi fejlesztés ‒, mert elvoná-
sok sújtották. Ha ez igaz lenne, Csepe-
len is igaz lenne. Mi mégis, önerőből, 
több fejlesztést indítottunk. Ez poli-
tikai akarat kérdése. Nem másra kell 
mutogatni, hanem dolgozni kell. Mi 
ezt tesszük Csepelen.

Végezetül, ami szintén tényszerű: dr. 
Szabó Szabolcs eddig semmilyen ön-
kormányzati fejlesztést nem támoga-
tott, Csepelhez semmilyen hozzáadott 
értéket nem teremtett. 2014 óta, ami-
óta polgármester vagyok, annyit tett, 
hogy kétszer elhívott kávézni. De azt 
hiszem, összekevert valakivel.
Borbély Lénárd, Csepel polgármestere
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A kommunizmus áldozata-
inak emléknapján emlék-
táblát avattak Kovács Sán-
dor (1927–2016) főhadnagy, 
1956-os elítélt egykori há-
zánál, a Szent István út 317. 
szám előtt, a Honvédelmi 
Minisztérium és a csepeli 
önkormányzat jóvoltából. 

Kovács Sándor 1927-ben 
született Berettyóújfaluban,  
majd fiatalon Csepelre költö-
zött. A katonai pályát válasz-
totta, 1956. november 4-én  
Nagy Imre miniszterelnök 
hívó szavára állt a nemzet-
őrség tagjai közé. Egy Ki-
rályerdőben alakult csoport 

parancsnoka lett, hogy a la-
kosságot megóvja a feles-
leges vérontástól. 1957-
ben a forradalomban 
való részvétele miatt 
az elsőfokú bíróság 
halálra, a másodfo-
kú tíz év szabadság-
vesztésre ítélte, végül 
1963-ban szabadult. 
Később előléptették, 
nyugalmazott vezé-
rőrnagy lett, és sok más 
kitüntetése mellett Csepel 
díszpolgárává választották. 
Kovács Sándor rehabilitá-
ciójára – szabadulását kö-
vetően – csaknem három 
évtizedet kellett várni. A 

rendszerváltás után jogta-
lanul kiszabott ítéletét sem-
misnek nyilvánították és 
helyreállították főhadnagyi 
rendfokozatát, egyúttal szá-
zadossá léptették elő. Nyolc-
vankilenc évesen hunyt el, 
és a Csepeli temetőben he-
lyezték örök nyugalomra. 

Kovács Sándor ott volt a 
pártháznál, amikor a tömeg 
fegyvereket követelt 1956. 
október 25-én: „Ott álltam 
már a körülbelül kétezer fő-
nyi tömegben, s magával ra-
gadott a hangulat. Bizottság 

alakult, amely elindult 
a pártházhoz, elkér-

ni a fegyvereket… A 
tömeg bezúdult a 
pártházba... Köz-
ben többen kutat-
tak is, és a térre 
néző ablaknál, a 
lambéria alatt ta-

láltak két-három 
puskát. Akkor az 

egyik Szente gyerek 
kiállt az ablakba és el-

kiáltotta magát: »Munka-
társak, itt vannak a gyilkos 
fegyverek!« Nem kellett több 
az embereknek, aki még kint 
volt, az is bejött, s szinte pil-
lanatok alatt kirámolták az 
épületet.” • Cs. A.

Pál Éva 
Magyar Munkáspárt,
Igen Szolidaritás 
Magyarországért Mozgalom

Pál Éva tősgyökeres csepeli. Mun-
káscsaládban nevelkedve lett éne-
kes: aki ismeri a Neoton zenekar 
nevét, hallhatta hangját megannyi 
dalban. Az éneklés mellett megőriz-
te lokálpatrióta énjét. Se szeri, se 
száma azoknak a kisebb-nagyobb 
helyi kezdeményezéseknek, ame-
lyeket támogat. Ahogy fogalmaz: egy 
az itt élők közül, ezért látja a világot 
pont ugyanazon a szemüvegen ke-
resztül, mint mindenki a környéken. 

 Hogyan látja most Csepel jelenét?
 Csepel az egész nemzetünk fejében 
úgy rögzült, mint egyféle „munkáspa-
radicsom”. Az elmúlt három évtized-
ben azonban fokozatosan sodródtunk 
kifelé az ország vérkeringéséből. Az 
egykori nagyüzemek ma lerobbant 
rozsdamezők, s bár a gyár területén 
van néhány olyan cég, amely gyöngy-
szemként virít, de inkább a lepusztu-
lás a fő benyomás. A köztereknek van 
ugyan gazdája ‒ az önkormányzat ‒, de 
a városrészünk egészének sajnos nincs. 
Ugyanez igaz a választókerület másik 
részére, Soroksárra is. Kellő politikai 
érdekképviselet hiányában ez az egész 
térség egyszerűen el van vágva az or-
szág többi részétől, legfeljebb átjáró-
háznak vagyunk jók. 

	 Országgyűlési	képviselőként	milyen	
lépéseket	tenne	a	kerület	fejlődéséért?	
Mit tart a legfontosabb feladatának? 

 A Magyar Munkáspárt és az 
Igen Szolidaritás Magyarorszá-
gért Mozgalom által létrehozott 
baloldali szövetség csepeli/so-
roksári jelöltjeként azt vállalom, 
amiből legnagyobb hiány van, a 
politikai érdekképviseletet. Az itt 
lakóknak a legfőbb érdekük, hogy 
legyen stabilabb jövedelmi és szo-
ciális helyzetük, ezért olyan tör-
vényekre van szükség, amelyek 
garantálják a jóllétnek a minimá-
lis szintjeit. Igen, ezek sorában a 
havi nettó 250 ezer forintos (köz-
alkalmazottak esetében 350 ezer 
forint) minimálbér, a gyermeken-
kénti és havi 50 ezer forint családi 
pótlék, s a 150 ezer forintos legki-
sebb öregségi nyugdíj áll az élen. 
Ezek a látszólag nagy számok 
mindössze hangyányit vinnék a 
létminimum fölé ötmillió honfi-
társunk életszínvonalát. Kizárható, 
hogy a magyar gazdaság ezt képtelen 
lenne kitermelni. Éppen ellenkezőleg: 
ez a lehetőség ma is realitás. 

Úgy látom, az itt lakóknak tisztes-
ségesebb közlekedési viszonyokra is 
szükségük van. Ennek fényében arra 
törekszem, hogy a csepeli és a sorok-
sári HÉV-vonalakat, ahol csak lehet, 
vigyük le a föld alá, vagy tegyük ma-
gasabbra, megszüntetve ezeknek a sín-
pároknak a szétszakító hatását. 

 Mi az, amiért versenybe szállt a 
képviselőségért?	Mit	tart	most	elsődle-
gesen fontosnak?
 Amikor eldöntöttem, hogy képvi-
selőjelöltként megmérettetem magam, 

akkor még rémálmomban sem gon-
doltam, hogy a szomszédunkban egy 
borzalmas háború tör ki. Nem látok 
más feladatot, mint a béke mihamarab-
bi megteremtését, és a konfliktus már 
eddig is tetemes kárainak mérséklését. 
A jelek szerint fokozott élelmiszerd-
rágulásra és száguldó inflációra kell 
számítanunk, s ebben a helyzetben a 
döntéshozók nem hunyhatnak szemet. 
Jómagam tehát a szociális biztonság 
harcosa kívánok lenni. Ez most térsé-
günk lakóinak legfontosabb érdeke. 
Kérem, a rám adott szavazatát tekintse 
a lehető legjobb befektetésnek! 

 Csepelre vonatkozóan, úgy gondo-
lom, a fejlesztések jó úton haladnak. 
Iskolák, közintézmények, utak, parkok 
újulnak meg, épülnek. Nagyon jó irány-
nak tartom a közösségi tervezéseket, és 
a Zöld Sziget Program folytatását is.

 Képviselőként	milyen	lépéseket	ten-
ne	Csepel	fejlődéséért,	mit	tart	elsődle-
gesen fontosnak?
 Úgy gondolom, nem szabad meg-
feledkezni a munkájukat elvesztett 

emberekről, hiszen most nagyon so-
kan kerültek kilátástalan helyzetbe. A 
megoldás egyik módját új munkahe-
lyek megteremtésében látom, fontos-
nak tartom a hazai kis- és középvál-
lalkozások fejlesztését. 

A Normális Élet Pártja történelmi kül-
detésének tekinti, hogy a „normalitás” 
visszatérjen az életünkbe. Mindent 
megteszünk azért, hogy véget érjen 
az évtizedek óta tartó nemzetrontó 

folyamat, amit a politikai szereplők 
gerjesztenek a gyűlöletkeltés eszköze-
ivel. Olyan mértékű elégedetlenség ta-
pasztalható az országban, ami április 
3-án akár el is söpörheti a jelenlegi po-
litikai rendszert. Ehhez a változáshoz 
van szükség a NÉP-re! 
A párt oldala: normaliselet.hu

Pál Éva
közösségi oldala:

A PROGRAMOT AZ 1956-OS 
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
60. ÉVFORDULÓJÁRA LÉTREHOZOTT 
EMLÉKBIZOTTSÁG TÁMOGATJA.

Belépés az óvóhely Fenyves úti bejáratánál. Az aktuális járványhelyzet miatt a változtatás jogát fenntartjuk.
 

Bôvebb felvilágosítás: Királyerdei Mûvelôdési Ház, 1213 Budapest, Szent István út 230.,
Tel.: 278-2747 e-mail.: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu
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ÁLLANDÓ TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁSOK
A TAMARISKA-DOMB ALATTI ÓVÓHELYEN

Emléktáblát avattak 
Kovács Sándor tiszteletére

Teljes cikk:

ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS 2022 AKTUÁLIS

fotó: Tóth B
eáta

Járó Arnoldné
közösségi oldala:
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A Karácsony Sándor Általános Iskola 
Herendi Hölgyek csapata nyerte a Kár-
pát-medencei Hungarikum vetélkedőt.  
A Lakiteleki Népfőiskola az elmúlt 
évekhez hasonlóan idén is megrendezte 
népszerű vetélkedőjét, melynek fő célja 
a hungarikum mozgalom népszerűsí-
tése, a nemzeti értékek bemutatása. A 
játékos vetélkedőre a Kárpát-medencei 
általános iskolák 7. és 8. osztályos di-
ákjai, valamint a középfokú oktatási 
intézmények 9. és 10. osztályosai és 
felkészítő tanáraik jelentkezhettek. A 
többfordulós vetélkedőn a háromfős 
csapatoknak két prezentációt kellett 
készíteniük, egy szabadon választott 
hungarikumról és egy kiemelt nemze-
ti értékről. A Karácsony iskola csapata 
egyedüli fővárosi intézményként jutott 
be a döntőbe, és nyerte meg a versenyt.

„Két évvel ezelőtt indultunk először 
ezen a vetélkedőn, a vírushelyzet miatt 
online zajlott az esemény, akkor máso-
dikok lettünk. Nemcsak a gyerekeknek, 
a tanároknak is hihetetlenül izgalmas, 
mozgalmas volt a verseny, ezért nagy 
örömmel jelentkezünk újra. Iskolánknak 
van egy úgynevezett nívócsoportja, aho-
va hatodik évfolyamtól csatlakozhatnak 
a legjobban tanuló diákok. A magyar 
nyelv és irodalmat, a matematikát, a 
történelmet és a természettudományos 
tantárgyakat a csoport tagjai együtt ta-
nulják, a készségtárgyakat pedig a saját 
osztályukkal. Az idei vetélkedőn két csa-
patom is indult, mindannyian nívósok” 
‒ mondta el Keszy-Harmath Eszter fel-
készítő tanár. 

„Idén két Power Point prezentációt kel-
lett készítenünk, egyet egy tetszőleges 
hungarikumról, egyet pedig egy kiemelt 
nemzeti értékről. A nyertes csapatom, 
a Herendi Hölgyek a herendi porcelánt 
és a vecsési savanyúságot mutatták be. 
A másik csapat, a Betyáros Barátok pe-
dig a Piros Aranyat és az Erős Pistát, 
kiemelkedő nemzeti értékként a magyar 

vízilabdát választották. Sajnos ők nem 
jutottak be döntőbe, de hihetetlen mun-
kát fektettek a versenybe. A csapat tag-
jai: Abdul Jawad, Barcsa-Csumarisz 
Alexandrosz, Ondrej	 Kincső, Benke 
Szandra. A gyerekek hónapokon át ké-
szültek, önállóan dolgoztak, de folya-
matosan konzultáltunk, egyeztettünk. 
Az előző verseny során úgy láttam, ak-
kor lehet igazán jó helyezést elérni, ha 
valami különlegességgel készülünk, el-
megyünk a helyszínre, tájékozódunk, 
beszélgetünk, tapasztalatokat gyűjtünk. 
Így találkoztunk Kiss Gergely vízilab-
dázóval is, de a nyertes csapat a felké-
szülés jegyében ellátogatott a Herendi 
Palotába és Vecsésre is, ahol Szabados-
né Schiller Katalin őstermelő fogadott 
minket – hangsúlyozta a tanárnő. – A 
vetélkedő első körében ötven online kér-
dést kaptak a csapatok, ezzel jutottunk 
be a középdöntőbe, ahol 232 csapat volt. 
Itt már a prezentációkat is értékelték. 
A verseny további fordulói a Lakiteleki 
Népfőiskolán zajlottak. A prezentációk 
mellett mindkét fordulóban képfelisme-
rő játékon vettek részt a gyerekek, vala-
mint egy totót kellett kitölteniük. Nagyon 
szoros volt a verseny, így igyekeztünk 
kreatív ötletekkel színesíteni, humoros, 
szellemes jelenetekkel tarkítani az előa-
dást – mondta Keszy-Harmath Eszter. 

– Nagyon büszke vagyok mindkét csapa-
tomra. Nagyon boldoggá tett bennünket 
az is, ahogy az iskolában köszöntöttek 
minket. Jövőre is szívesen indulunk a ve-
télkedőn, a témákat illetően, pedig már 
gyűjtjük a jobbnál jobb ötleteket.” 

Az első helyezett Herendi Hölgyek csa-
patának tagjai: Kiss Dorka Veronika, 
Knyazoviczky	Alíz és Ollé Borbála Lili. 
A csapat tartalék tagja Nguyen Phan 
Khan Ly volt, aki szintén végig együtt 
dolgozott a lányokkal. A nyertesek el-
mondták, igyekeztek olyan hungari-
kumot keresni, amiből alliteráló nevet 
is alkothatnak, így esett a választás a 
herendi porcelánra. „Sokat készültünk 
a versenyre, minden este olvasgattuk 
az Eszter nénitől kapott könyveket. Az 
elődöntőnél eléggé izgultunk, hogy bent 
leszünk-e a legjobb nyolcban. Kellemes 
élmény volt a verseny, mások előadása-
iból is sokat tanultunk. A totó nem volt 
annyira nehéz, hisz abból az ötven kér-
désből állították össze, amit a verseny 
elején kitöltöttünk. A prezentációk jól 
sikerültek, 15 dián keresztül mutattuk 
be a hungarikum jelenét és jövőjét, de a 
képfelismerésben is jók voltunk. Az előa-
dás sikere a hívókártyáknak is köszön-
hető, hisz ezek tartalmazták a legfonto-
sabb kulcsszavakat. Nem egy füzetből 
olvastuk fel a prezentációt, így megvolt a 
szemkontaktus a zsűrivel, kellően lazán, 
természetesen tudtunk beszélni. Első he-
lyezettként könyveket és társasjátékot 
kaptunk, de a fődíjat csak a vetélkedő 
legvégén adják át.”  • Potondi Eszter

Hungarikum vetélkedő: 
győzött a csepeli csapat

Családi programok 
a Kis-Duna partján

Az elmúlt év nyarán adták át a megújult Csepeli Napközis Tá-
bort, ahol a kerületi gyerekek szép környezetben tölthették, 
tölthetik a szünidőt. Az önkormányzat azonban fontosnak 
tarja, hogy ez a modern, kis-Duna-parti komplexum ne csak 
a nyári időszakban szolgálja a gyerekek, a családok kikap-
csolódását. Borbély Lénárd polgármester elmondta, amikor 
visszavásárolták, újjáépítették és visszaadták a csepelieknek 
a tábort, ez része volt az önkormányzat családbarát koncep-
ciójának, amit nagyon fontosnak tartanak. „A jelennek és a 
jövőnek is építettük, ezzel is maradandót szerettünk volna lét-
rehozni, amit nemcsak a gyerekeink, hanem majd az unokáink 
is élvezhetnek” – tette hozzá.  

Kabai Edina, a tábor vezetője elmondta, a kertben található 
gyerekjátékok, a tűzrakóhelyek, a bérelhető sporteszközök 
(tollas- és röplabda, pingpong, csocsó) mellett hamarosan in-
dulnak a heti rendszerességű foglalkozások is: többek közt 
hathajóga, kangatraining és RTM-órák, de tanácsadások, 
mozgásfejlesztő torna, társasjátékestek, különféle worksho-
pok is lesznek. Rövidesen elérhető lesz a piknikkosár-bérlési 
szolgáltatás is, és tematikus születésnapi csomagokkal is ké-
szülnek a táborban ünnepelni vágyó gyerekek részére. „Cé-
lunk egy olyan közösségi tér létrehozása, ami konferenciáknak, 
továbbképzéseknek, baráti összejöveteleknek, lakóközösségi 
beszélgetéseknek, családi programoknak a helyszíne lehet. Jó 
hír az is, hogy a Csepeli Napközis Tábor Duna-part felé eső 
szakaszán büfé nyílik, ahol a sült hal mellett fagyi is kapható 
lesz” – mondta el lapunknak a táborvezető.

A győztes csapat felkészítő tanárával

MÁRCIUS 27. I VASÁRNAP I 10.30-18.00 

10.30 Csepeli gyermekek előadása

11.00 Hétmérföldes Csizma – 
ÖKO mese a Lara Mesék Társulattal 

12.00 Kangatraining és capoeira bemutató

13.00 Állatságok – állatbemutató 

14.20 Amit a méhekről tudni kell – 
ismeretterjesztő előadás

14.40 Kertészkedjünk közösen! –
gyógy- és fűszernövények ültetése

15.00 Pingvin Pityu és barátai –
zenés, interaktív gyermekműsor

16.00 Amatőr focikupa eredményhirdetése

17.00 Szinetár Dóra fellépése

A programváltoztatás jogát fenntartjuk. 

Csepeli Napközis Tábor
1213 Budapest, Hollandi út 18. • Tel.: 0670-658-2828

e-mail: napkozistabor@csepelivaroskep.hu 

További programok: RoboLabor I kézműves termékek vására I 
Beporzók vándortanösvény és interaktív bemutató I 

legÖKOsabb választás – készíts játékot hulladékból I arcfitnesz 
Tarnay Zsuzsival I masszázs I Kezedben a jövő – játékos 

tudomány I kisvonat I gyufamakett-kiállítás I játszókuckó I 
kalandpálya I állatsimogató I focikupa a CSUSE szervezésében

TAVASZKÖSZÖNTŐ CSALÁDI NAP
A CSEPELI NAPKÖZIS TÁBORBAN

(CSEPEL, HOLLANDI ÚT 18.)

fotó: Tóth Beáta
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A Csepeli Zöld Sziget Program kereté-
ben tavaly ősszel indult a Fogadj örök-
be egy fát! elnevezésű kezdeményezés. 
Ez folytatódott a Kertvárosban márci-
us első napján három díszcseresznyefa 
elültetésével. Az örökbefogadó Tolnai 
Gábor ‒ Borbély Lénárd polgármester-
rel és a Csepeli Városgazda munkatár-
saival közösen ‒ helyezte el a fákat a 
Pozsonyi úti családi ház előtt. 

Az önkormányzat az elmúlt évben indí-
totta el új lakossági faültetési kezdemé-
nyezését, amelyre csepeli háztulajdo-
nosok és társasházi lakók jelentkezését 
várják. A programnak köszönhetően 
eddig több mint száz fát ültettek ki 
negyvennégy helyszínen. 

A Tolnai család fontosnak tartja, hogy 
gondozott, szép legyen a környezetük, 
már ültettek japáncseresznyét az utca-
frontra. „Ezzel kellemesebbé tesszük a 

környezetünket, Csepel is élhetőbbé vá-
lik a növényektől. Régebben ezen a ré-
szen fenyves volt, de nem sok fa maradt. 
Úgy gondolom, mindig a következő ge-
nerációnak ültetjük a fákat. Az udvarun-
kon például van egy egészen különleges 
páfrányfenyőnk (Ginkgo biloba): ez az 
egyetlen olyan növény, amely túlélte a 
hirosimai bombázást” – mondta el la-
punknak Tolnai Gábor.

Az elültetett fák gondozását és ápo-
lását az örökbefogadók vállalják. A 
Városgazda munkatársai ‒ az igény-
lők által kijelölt helyszíneken ‒ a fák 
ültetéséhez szükséges gödrök kiásását, 
a talajcserét, a tápanyagpótlást, vala-
mint a támrúdhoz való kikötözést és a 
szalagozást végzik el. 

A nagy érdeklődés miatt a Csepeli 
Városgazda egészen augusztus 31-éig 
várja a következő évi ültetési időszak-
ra a jelentkezőket. Bővebb információt 
a varosgazda.eu oldalon olvashatnak. 
• AZS 

Folytatódik 
a faültetési 
program

Tisztelt Csepeli Lakók és Intézményvezetők!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere C SEPEL

KOMPOSZTLÁDA

AKCIÓ HATÁRIDŐ: MÁRCIUS 21.

Az elbírálás a készlet erejéig, a beérkező igénybejelentések sorrendjében történik. 

Bővebb információ és felvilágosításért kérem, keressék Krekács Andrea zöld
területi asszisztenst a 2777856 vagy a 70/7771982 telefonszámon, illetve emailen: 
krekacs.andrea@varosgazda.eu

Idén is útjára indítjuk komposztálási mintaprogramunkat a csepeli 
kertes házas (kerítéssel közrezárt) ingatlanok tulajdonosai, valamint 
óvodák és iskolák részére.

AZ AKCIÓBAN 600 LITERES MŰANYAG KOMPOSZTÁLÓ 
EDÉNYEKET ADUNK ÁT INGYENESEN A FELTÉTELEKNEK 
MEGFELELŐ IGÉNYLŐKNEK!

Azok jelentkezését várjuk, akik szívesen kipróbálnák
a háztartási komposztálást, és a korábbi években nem 
vettek részt önkormányzati komposztálási pályázaton.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2022. MÁRCIUS 21.

Amennyiben a lehetőség felkeltette érdeklődését, kérem, töltse ki a 
 jelentkezési lapot, amely beszerezhető a Csepeli Városgazda  Közhasznú  
Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálati iroda 1es ablakánál vagy letölthető a 
www.csepel.hu és www.varosgazda.eu weboldalakról.

A jelentkezési lapot benyújtani postai úton lehet a Csepeli Város
gazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 1215 Budapest, Katona József u. 6264. 
címére, vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodán ügyfélfogadási 
időben, vagy emailben a komposztalas@varosgazda.eu címen.
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Pesterzsébeti 
művészek munkái 
Csepelen
A Pesterzsébeti Múzeum képzőművé-
szeti gyűjteményéből látható váloga-
tás a Csepel Galériában. A kiállítást 
D. Udvary Ildikó művészettörténész, a 
múzeum igazgatója nyitotta meg.

A megnyitón Kirják Miklós festő- és 
grafikusművész köszöntötte a vendé-
geket. Elmondta: legelső kiállítása 
Pesterzsébethez kötődött, így régi 
vágya teljesült a mostani tárlat létre-
jöttével. A csoportos kiállításon több 
mint negyven pesterzsébeti és a dél-
pesti régió alkotóinak munkáiból te-
kinthetők meg festmények, grafikák 
és szobrok.

„Az 1951-ben létrejött Pesterzsébeti 
Múzeum 1972-től mint önálló kerüle-
ti múzeum foglalkozott komolyabban 
azzal, hogy gyűjtést szervezzen a helyi 
művészek munkáiból. Ma mintegy 1100 
műtárggyal rendelkezik a gyűjtemény, 
amely 152 művész keze munkáját kép-
viseli” – mondta el a megnyitójában 
a múzeumigazgató. Hozzátette azt 
is, hogy az elmúlt tizenöt évben há-
romszáz műtárggyal gazdagodtak. A 
művészek elsősorban Pesterzsébetet 
örökítik meg alkotásaikban. „A kor-
társ magyar képzőművészetnek eléggé 
karakteres szegmensét őrzi az alkotá-
sok által a múzeum hatalmas gyűjte-
ménye” – hangsúlyozta. 

A kiállítás május 6-áig tekinthe-
tő meg hétfőtől csütörtökig 9-től 16 
óráig, pénteken előzetes bejelentke-
zéssel: 06-1/278-0711. • AZS

Márciusi 
óraátállítás
Március 27-én, vasárnap hajnali 2 
órakor kell egy órával előbbre ál-
lítani az órákat hajnali 3 órára. Az 
Európai Unió először 1980-ban hoz-
ta összhangba a nyári időszámítást 

annak érdekében, hogy az egységes 
piacon az addigi gyakorlattal ellen-
tétben egyszerre történjen az óraá-
tállítás. Az Európai Unióban évek 
óta napirenden van az óraátállítás el-
törlése, és bár a korábbi tervek szerint 
2021-ben kezdődött volna ennek ki-
vezetése, a gyakorlatban semmilyen 
előrelépés nem történt.

EGYHÁZI ÉLET

Közbenjáró 
imádság
Egy esztendő múlva kétszáz éves 
lesz nemzeti Himnuszunk, melyet 
1823. január 22-én írt meg Kölcsey 
Ferenc szatmárcsekei magányában. 
A gyönyörű költői mű hatvannégy 
soros, egészen más, mint más or-
szágok himnuszai.

A mi Himnuszunk nem éltet királyt, 
uralkodót, nem emlegeti a honszerző 
Árpádot sem, de még az országépítő 
IV. Bélát vagy a diadalt diadalra hal-
mozó Mátyást királyt sem dicsőíti. 
A mi Himnuszunk az évszázadokon 
át szorongatott, kétségbeesett nép- 
imádság a mi megtartó Istenünkhöz. 
Közbenjáró imádság. 

Isten, áldd meg a magyart!

Amíg nem volt Kölcsey Himnusza, 
addig is volt a magyarságnak ösz-
szetartó, kollektív imádsága, a nép 
ajkán őrzött énekkel: Boldogasz-
szony anyánk, régi nagy pátrónánk!  
Mindig isten segítségét, áldását kér-
tük harcaink, elcsüggedésünk, el-
nyomatásaink nehéz éveiben, vagy 
balsors tépte évtizedeink alatt. Az 
1950-es évek elején „nemzetveze-
tőnknek” nem tetszett, hogy a dol-
gozó nép himnusza Isten nevével 
kezdődjön. Amikor alattomos ter-
vével felkerestette Kodály Zoltánt, 
hogy írjon másikat, a szocializmus-
hoz illőt, Kodály röviden választ 
adott az élet és halál diktatórikus 
urának: „Jó a régi.” Amikor pedig 
Illyés Gyulát kereste fel, az így vá-
laszolt: „Meg van az már írva!”

Kölcsey szavaival kérjük ma is: 
„Szánd meg, isten, a magyart(…)/ 
Nyújts  feléje  védő  kart(…)/ Hozz 
rá víg esztendőt!”
Kertész Péter plébános

A házasság két ember szövetsége, 
megnyugtató, szeretetteljes kötelék, 
melyre, ha vigyázunk, elkísér egy 
életen át. Belinszki Zoltán Károly, 
azaz Karcsi, és Balogh Borbála, Bor-
ka idén ünneplik ötvenedik házassá-
gi évfordulójukat. Kapcsolatukban a 
tisztelet, az egymás iránti szeretet 
meghatározó. A felelősségvállalás 
és kitartás pedig olyan reménytelen 
és embert próbáló helyze-
tekben is kapaszkodót 
nyújt, erősíti e látha-
tatlan kapcsot, mint 
Borka betegsége.

Borka és Kar-
csi története egy 
eldugott, kis 
szabolcsi falu-
ban, Szabolcs-
bákán kezdődött. 
Mind-össze négy-
évesek voltak, ami-
kor összetalálkoztak 
és jó barátok lettek. Bor-
ka ötévesen elvesztette édes-
anyját, több testvérével és édesapjával 
egyedül maradt. Sokan akarták örökbe 
fogadni, de ő nem szeretett volna mos-
tohaanyát. Ahogy cseperedtek, iskolá-
ba is együtt jártak, osztálytársak let-
tek. Karcsi igazi játékos, csintalan fiú 
volt, Borka szerény, szép, okos kislány. 
Alighogy befejezték az általános isko-
lát, Borka Kisvárdán, a Császi László 
Leánygimnáziumban, Karcsi pedig a 
Besenyei György Gimnáziumban foly-
tatta tanulmányait.

Borka szorgalmasan tanult és sikere-
sen leérettségizett, Karcsi viszont fél-
behagyta a tanulást, szívesebben ment 
el dolgozni. Ám később estin leérett-
ségizett, technikusi oklevelet és mes-
tervizsgát szerzett. Szegedre kerülve, 
a sors egy rövid időre elszakította őket 
egymástól, de kapcsolatuk kiállta az 
idő próbáját. A kis faluban továbbra is 
sokat találkoztak, barátságból lassan 
szerelem szövődött. Sokat jártak bálba, 
moziba, templomba. Borka érettségi 

után, 1966-
ban Csepelre 

került, Karcsi 
pedig rá egy 

évre jött Pestre. 
1969-ben katona 

lett, írnokként sok ön-
állóságot kapott. Borka 

szorgalmasan látogatta őt az aszódi 
laktanyában. A leszerelés után Cse-
pelen alapozták meg közös életüket, 
szerelmüket. 1972. április 1-jén háza-
sodtak össze. Volt, aki házasságukat 
bolondságnak tartotta és nem ment el 
rá. A vendégek nagy meglepetésére a 
Bakáts téri házasságkötő terembe egy 
rendőrségi autóval érkeztek. Karcsi 
nagybátyja ugyanis a kerületi rendőr-
kapitányságon dolgozott, és a rossz, 
borongós időben ő gondoskodott arról, 
hogy az ifjú pár odaérjen a nagy napra. 
A házasságukból a hetvenes években 
két lányuk született: Tímea és Csilla.

Borka kezdetben a papírgyárban, majd 
pár év elteltével a Rákóczi úti kis köny-
vesboltban, a Kossuth Lajos utcában, a 
pláza megnyitása után pedig a Libri-
ben dolgozott, egészen nyugdíjazásáig. 
Szorgalmas munkáját többször elis-
merték. Karcsi a Csepel Vas- és Fém-
művek külsős cégénél, a Gép- és Fel-
vonószerelő Vállalatnál kapott munkát 

mint hegesztő, majd művezető, végül a 
minőségbiztosításnál dolgozott, leszá-
zalékolásáig. Számos nagy beruházás-
ban vett részt, dolgozott a 2-es metró 
mozgólépcső-szerelésén, valamennyi 
állomáson. Munkájáért kiváló dolgozó 
és az építőipar kiváló dolgozója elis-
merést is kapott. A legnagyobb elis-
merés mégis az, amikor áldozatkész, 
szeretetteljes, segítőkész természete 
miatt Borka kolléganői csak aranyem-
berként emlegetik.

Lányaik három unokával ajándékozták 
meg őket, Levivel, Zazival és Zsombi-
val. Bár az élet nehézségeket is sodort 
az útjukba, de nem voltak megoldhatat-
lan gondjaik. Nagyon fontos volt min-
dig a házassági évfordulójuk, melyet 
legtöbbször családi, baráti körben ün-
nepeltek. Hatvanéves korunkban egy-
házi szertartás keretében megerősítet-
ték házassági fogadalmukat.

Hogyan élnek ma? Elszálltak a gyönyö-
rű évek. Az okos, szép, fürge Borka is 
megváltozott, temperamentumosságát 
felváltotta a kerekes szék. A szép em-
lékek visszafordíthatatlanul megkop-
tak. Az a tűz, ami oly nagyon lángolt, 
mostanra egyre halványabban pislákol. 
Mikor fog kialudni? Amíg élnek, soha.   
 • Potondi Eszter

Hét évtized története dióhéjban

fotó: Tóth Beáta
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A Kozma István Magyar Birkózó Aka-
démia adott otthont a kétszeres olim-
piai bajnok születésének ötvenedik 
évfordulója alkalmából nyílt jubileu-
mi tárlatnak, mely a 2008-ban tragi-
kus hirtelenséggel elhunyt legendás 
kenusnak állít méltó emléket. 

A kajak-kenu sportág történetében ki-
magasló győzelmeket bemutató gyűj-
temény eredeti relikviákat és archív 
fotókat vonultat fel. A korabeli tévé-
közvetítések pedig a kiváló sportoló 
pályafutásának legjelesebb pillanatait 
idézik fel. 

Csepel és Kolonics György neve egy-
beforr. Nagy veszteség a kerületnek 
az idén 14 éve elhunyt sportoló, aki 
egészen fiatalon került a Csepel SC 
kajak-kenu szakosztályához, illetve a 
szakosztály utódegyesületéhez. Sport-
pályafutása során 2008-ban a pekingi 
olimpiára készülve Csepelen érte a ha-
lál is.  2017 óta a Kis-Duna-parti sétány 
Kolonics nevét viseli, s a tiszteletére 
állított szobor is a kiváló sportemberre 
emlékeztet. Az első Kolonics-vándor-
kiállítás 2009 őszén nyílt meg Csepe-
len, majd 24 magyarországi tárlat után 
újra visszatért a sportoló egykori sike-
reinek helyszínére. 

A kiállítás április 3-áig látható az 
akadémia előcsarnokában.  • lass

Férfi 400 méteres búvárúszásban 
aranyérmet szerzett Szász Tamás, a 
Csepel Barakuda Búvár SE verseny-
zője a XVI. CMAS uszonyosúszó-
világkupán. A megmérettetés hagyo-
mányosan a nemzetközi szövetség 
világkupa-sorozatának nyitó állomá-
sa. A versenynek a hevesi megyeszék-
hely, Eger adott otthont február 25–
27-én, ahol 23 ország több mint ötszáz 

résztvevője képviseltette magát. A 
járvány és egyéb betegségek miatt a 
csapatból csupán ketten, Szász Tamás 
és Várszegi Vendel állt rajtkőhöz. Fő 
számaik a négyszáz és a száz méter 
búvárúszás volt. Mindketten kiemel-
kedően teljesítettek 400 méteren, idei 
egyéni legjobb idejüket úszták. Ezzel 
Várszegi Vendel 8., Szász Tamás első 
helyezést ért el. 

„Jó néhány hónapot készültem erre a 
versenyre. Ez a világkupa-versenysze-
zon első állomása, ahol jól lemérhető, 
hogy állok fizikailag és mentálisan a 
felkészülésben. Decemberben volt egy 
országos bajnokság, ahol meg tudtam 
dönteni egyéni legjobb időmet négyszáz 
méteren, sőt országos bajnok lettem. 
Kezdtem komolyabban koncentrálni 
erre a versenyszámra. Mindezt rengeteg 
edzés és tudatosan felépített háttérmun-
ka előzte meg. Az edzőim, Szászné Bun-
dy Erzsébet és Drimál Bálint is sokat 
segítettek, támogattak ebben” – mondta 
el lapunknak Szász Tamás.

Március 2-án lett volna 
százéves Nagy II. István 
(1922–2000), az 1947-48-as 
idény labdarúgó-bajnoksá-
got nyert Csepel SC csapatá-
nak legendás középhátvédje, 
egyszeres válogatott. Jó ba-
rátság fűzte a korszak vi-
lághírű labdarúgóihoz, töb-
bek közt Puskás Ferenchez, 
Czibor Zoltánhoz, Zakariás 
Józsefhez. Puskással, bece-
nevén Öcsivel olyan jóban 
volt, hogy fiának, a Csepelen 
élő, most 71 esztendős Nagy 
Istvánnak a keresztapja lett. 
„Négy-öt éves voltam, ami-
kor ott lovagoltam Öcsi bácsi 
térdén, és minden meccsü-

ket élőben láttam” – meséli 
Nagy István. 

Amikor a Csepel a bajnoki 
címet eldöntő mérkőzését 
játszotta a Ferencváros ellen 
1948 júniusában, a Magyar 
Filmhíradó korabeli beszá-

molója szerint 35 ezer néző 
látogatott ki a stadionba, ahol 
nem volt olyan fa, amelyen ne 
csüngött volna legalább hat-
nyolc ember. A mérkőzést a 
helyszínen tekintette meg a 
kommunista párt vezetői kö-
zül az egyébként Vasas-szur-
koló Kádár János, valamint 
Farkas Mihály, Gerő Ernő, 
Révai József. Az FTC már 
2:0-ra vezetett, de a Csepel 
fordított, és 4:3-ra nyert. A 
nézők a vállukon vitték le a 
pályáról a csepeli játékoso-
kat. Nos, hasonló jelenetre 
egy darabig nem számítha-
tunk manapság.  

„Apám 1947-ben került Deb-
recenből Csepelre, és egy la-
kást kapott a II. Rákóczi Fe-
renc út 173. szám alatt. Nagy 
szó volt ez akkor. A meccsek 
után rendszeresen összejár-
tak a lakásban Puskással, 
Cziborral, Zakariással és 
másokkal, beszélgettek, iszo-
gattak. Apám Puskás Öcsi 
húgának, Éva néninek udva-
rolt, sőt már jegyben jártak, 
amikor megismerte anyámat, 
és rögtön beleszeretett. Ösz-
szeházasodtak, és megszület-
tem én meg a húgom. Anyám-
mal és húgommal folyton 
apám meccseire jártunk. Az 
ellenfelek féltek a Csepeltől, 
mert betonvédelme volt: Sze-
keres, Nagy II., Rédei, Kónya, 
Híres játszottak hátul, elöl 
Keszthelyi és Marosvári rúg-
ta a gólokat. Abban az idő-
ben rengeteg jó játékos foci-
zott; a válogatottban egy-egy 
posztra nyolc-tíz játékos is 
akadt. A foci jelentette a fel-
emelkedés lehetőségét a mun-
kásgyerekeknek” – idézi fel 
Nagy István. „Kitanultam a 

szerszámkészítő szakmát, de 
inkább az építőiparban dol-
goztam, jól kerestem. Meg-
próbálkoztam a focival, de 
labdarúgónak születni kell, 
úgyhogy apám sem erőltette 
a dolgot. A húgom viszont 
a Feminában játszott. Két 
gyerekem és öt unokám szü-
letett. A legidősebb unokám 
26 éves, az MTK-ban fut-
ballozik kapusként. Amíg élt, 
Puskás Öcsi bácsival néha 
találkozott az apám és én is, 
de ez a keresztapaság inkább 
névleges dolog volt. Apám a 
pályafutása után a Csepel 
utánpótláskorú labdarúgóit 
edzette huszonöt éven át. Azt 
üzente a fiataloknak, hogy 
alázattal szeressék a futballt, 
és a győzelem lebegjen a sze-
mük előtt.” • Cs. A. 

SPORTSPORT

Kiállítás Kolonics György emlékére Puskás Öcsi keresztfiaként 
szurkolt az Aranycsapatnak 

Szász Tamás újabb 
aranyérmet szerzett

Teljes
cikk:

Nagy II. István

fotó: Hajdú Ágnes
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Manapság ritkaságszámba megy az 
üvegesmesterség, régebben azon-
ban keresett szakma volt. Ennek 
egyik oka nyilvánvalóan az, hogy a 
nyílászárókat eleve korszerű üveg-
gel ellátva árusítják. A második világ-
háború előtt és után azonban, amikor 
Csepelen is sorra építették az új há-
zakat, fontos és megbecsült szak-
mának számított az üveges. Közéjük 
tartozott Kállai Jenő (1910–
1994), aki utolsó üzletét 
a mai Sétáló utcában, a 
könyvtárral szemben 
nyitotta meg, amelyet 
1950-ben államosítot-
tak. Kállai Jenő törté-
netét Csepelen élő fia, 
a nyolcvanesztendős 
Kállai Péter segítségével 
idézzük fel. 

Vállakozás az 1930-as évektől
Kállai	 Jenőnek négy testvére volt, a 
szülők szegényesen éltek. Felnőttként 
eleinte a mai piacnál lakott a család-
jával, egy földszintes sorház egy szo-
ba-konyha lakásában. Később, már a 
háború után a Bajcsy-Zsilinszky ut-
cába költöztek. Vállalkozóként volt 
egyszerre asztalos és üveges. „A két 
szakma közel állt egymáshoz, mert 
ha ajtókat, ablakokat kellett készíte-
nie, azokba üveg is kellett, ezért apám 
mindkét mesterséget űzte. Utóbb azon-
ban inkább csak az üvegezéssel foglal-
kozott. Ráadásul anyám is kitanulta az 
üvegesszakmát, mestervizsgát is szer-
zett belőle. Apám 1936 táján nyitot-
ta meg első boltját a Rákóczi úton, a 
mai Csepel Plazához közel eső részen. 
Ez egyben a műhelye is volt. Utána a 
Kossuth Lajos utca és a jelenlegi Sétáló 
utca sarkán volt az üzlete. Végül a mai 
Sétáló utcában működött a boltja 1947-
től, amelyen nagy betűkkel állt a felirat: 
Kállai üveg, porcelán; épületüvegezés, 
képkeretezés. Emlékszem, játékokat is 
forgalmaztak. Fénykép is készült a szü-
leimről, amint a bejárat előtt állnak. 
Egy határozat alapján, kártérítés nélkül 
államosították a boltot 1950-ben. Előbb 

tollkereskedelmi nemzeti 
vállalat, majd fodrászat 

működött az épületben, 
amelyet végül a hetvenes 

évek végén lebontottak. Az álla-
mosítás után anyám az üvegesszövetke-
zet csepeli fiókvezetője lett, apám pe-
dig a szövetkezeten belül képkereteket 
gyártott” – mondja Kállai Péter. 

Méretre vágott üveg
„Az üzletbe teherautóval szállították az 
üveglapokat, amelyek sima ablaküvegek 
voltak, s ezeket kellett méretre szabni. 
Apám biciklivel vagy triciklivel vitte 
házhoz az üvegeket úgy, hogy a hátára 

akasztott fakeretbe illesztette az üvege-
ket. Óvatosan kellett hajtania, nehogy 
összetörjön az áru. Aztán motorbicikli-
vel, autóval is szállították az üvegeket. 
A méretre vágott darabokat úgy erősí-
tették a helyére, hogy háromszög alakú 
kicsi fémlemezkéket kalapáltak az ab-
laktokba, és gittel körbekenték az üveg 
szélét. Annak idején meg lehetett élni az 
üvegezésből, de a régi, hagyományos 
mesterség kiveszőben van. A csepeli 
maszekok összetartóak voltak, rendre 
összejártak, gyakran találkoztak a Szé-
lesi vendéglőben” ‒ meséli Kállai Pé-
ter, aki nem követte apja mesterségét, 
villamosmérnök lett. • Cs. A. 

Egy híres csepeli üveges: Kállai Jenő 

Magyarország piacvezető közétkeztetéssel 
foglalkozó cégcsoportja munkatársakat keres 

az alábbi pozíciókra:

    Élelmezésvezető
    Szakács

    Konyhai kisegítő
    Raktáros

Jelentkezés módja: 
Telefonon az alábbi elérhetőségeken: 
+36 20 278 9405 vagy +36 20 204 2741, 
illetve e-mailben 
a hr@prizma.hu címen.

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

Márciusi programok

Zenei-irodalmi, ismeretterjesztő programok
Március 11-e, 15 óra: Spanyol délután.  Előadó: Zelinka Tamás zenetörténész
Március 16-a, 16 óra: Csók István. Előadó: Kállay Endre gépészmérnök, költő    
Március 18-a, 16 óra: Liszt Ferenc, a magyar zene üstököse. 
Előadó: Kozma Anikó zenetanár
Március 17-e, 16 óra: Amin mi nevettünk. Kabaréjelenetek.   
Előadás filmvetítéssel
Március 25-e, 16 óra: Varázslatos klasszikus zene. 
Előadók: Ürmösné Fehér Nikolett zongora, Ürmös László brácsa

Úti beszámoló 
Március 10-e, 15 óra: Kínai nagykörút I. rész. Előadó: Mikó Imre okleveles 
építészmérnök, okleveles közgazdász. Filmvetítéssel egybekötött. 
Március 24-e, 15 óra: Iszlám emlékek a spanyol művészetben. 
Előadó: Szabó László okleveles építészmérnök. Az előadás filmvetítéssel 
egybekötött.  

Turisztika  
Március 23-a: Séta a budai hegyekben. Találkozó a Nyugdíjas Közösségi Ház 
előtt 9 órakor Túravezető: Kincs Lajos  

Jogi tanácsadás  
Minden hétfőn 15 és 18 óra között polgári és közigazgatási kérdésekben 
Simonfalviné dr. Seres Éva ügyvéd ad tanácsot. 

Őrizd az egészséged! 
Kímélő torna. Minden hétfőn és pénteken 8 és 10 óra között. 
Görög tánc: minden hétfőn 15 és 17 óra között. 
Bemutató táncos: Tóth Gyuláné.
Hastánc: minden hétfőn 17 és 18 óra között. Tanár: Takács Tünde. 

Táncos szombatok 
A zenét szolgáltatja: Somogyi Károly előadóművész. 
A zenés-táncos délutánok 16 órától 19 óráig tartanak. 

Ének  
A muzsika téged köszönt, jó barát. Énekelni, együtt lenni jó. Énekelj velünk 
minden páros héten 11 és 12 óra között! Énektanár: Pintér Ilona Eszter 
magántanár. 

Angol  
Kezdőknek és haladóknak. Minden kedden 10 és 16 óra között. 
Oktató: Várkonyi Ágnes.       

Játékos délelőttök és délutánok 
Kártyázni lehet minden szerdán és csütörtökön 10 és 14 óra között. 
A sakkozni vágyókat  hétfőtől csütörtökig 14 és 18 óra között várjuk. 

Programokra a regisztrált jelentkezőket tudjuk fogadni. Regisztrálni 
a 278-0128-as telefonszámon vagy a nyugdijashaz@csepelivaroskep.hu címen 
lehet. Nyitvatartási idő: program szerint 8 és 20 óra között. 

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

CSEPEL SZÍNHÁZ 
Március 10-e, 10 óra: Tavaszi gyermekszínházi évadunk keretében Puskin: Az aranyhal 
meséje a Trambulin Színház előadásában. Csoportos és egyéni jegyfoglalással kapcsolat-
ban az elérhetőség: Tel.: 06-1-276-7442 vagy e-mailen: dankanics.agnes@csmoa.hu
Március 12-e, 11 óra: Kippkopp a fűben. A Nefelejcs Bábszínház előadásában. 
Március 22-e, 19 óra: Topolcsányi Laura: Rocknagyi. Tina Turner küzdelme a világhírig 
– zenés őrület a Turay Ida Színház előadásában. Jegyvásárlás: tickets.funcode.hu vagy 
személyesen jegypénztárunkban.
Április 23-a, 11 óra: BING Nyuszi és Barátai – showműsor gyerekeknek. Jegyek kap-
hatók a jegy.hu oldalán.

PROGRAM
Március 26-a, 18 óra: 20 év JIMMY nélkül – emlékkoncert. Közreműködnek a hazai 
könnyűzenei élet előadói. Jegyvásárlás személyesen jegypénztárunkban.
Március 20-a, 8–12 óra: Országos Éremgyűjtő Találkozó és Börze. Minden érdeklődőt és 
éremgyűjtőt tisztelettel várunk! A belépés díjtalan!

KÖNYVTÁR   Nyitvatartás: kedd: 9-től 13 óráig, péntek: 13-tól 16 óráig. 

TAMÁSI LAJOS IRODALMI KLUB
Március 22-e, 16 óra: Horváth Piroska Csillagtalan az est verskötetének bemutatója.
Március 29-e, 16 óra: Györgypál Katalin író, költő, lap- és könyvkiadó Maszkos időben, 
új írások (46. kötet).

GALÉRIA 21 
Február 28-ig Erdei Kvasznay Éva „Vecsernye” című kiállítása nyitvatartási időben hét-
köznapokon 8.00-16.00 óráig látogatható! 
Március 10-e, 18 óra: PIKTORKÁK – akvarell festmények kiállításmegnyitója. 
A tárlat megtekinthető április 4-ig munkanapokon 8 és 16 óra között.

JEGYVÁSÁRLÁS online a Munkásotthon honlapján, illetve Facebook-oldalán. 
Jegypénztári nyitvatartásunk megváltozott!  Hétfő és péntek: 10 és 12 óra, szerdán 16 
és 18 óra között. Tel.: 06-1-276-7242

INFORMÁCIÓ  További információk a honlapunkon (www.csmoa.hu) és Facebook 
(Csepeli Munkásotthon/Csepel Színház) oldalunkon! További közösségi megjelenés: 
Instagram: csmo21 és TikTok: csmo21, telefon: 06-1-276-7733

SÉTÁLÓ UTCAI KÖNYVTÁR
II. Rákóczi F. út 106. I Tel.: 2763-512 I Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 21/1
fszek2101@fszek.hu, fszek.hu/setalo I Nyitvatartás: h-sz: 12-19, k-cs-p: 10-17, sz: 9-14

PROGRAMOK, ELŐADÁSOK 
2022. március 9-e, 17 óra: A repülés titkai - Légibalesetek pilótaszemmel - Háy György 
pilóta, baleseti kivizsgáló előadása. A programon néhány nevezetes légi szerencsétlen-
ség gyakran krimibe illő felderítését követhetjük nyomon.
2022. március 16-a, 17 óra: EZ(O)KOS klub - Denke Ibolya spirituális pszichológiai 
tanácsadó, numerológus várja beszélgetésre a régi és új érdeklődőket. A téma: sor-
sunk a nevünkben. 
2022. április 1-e, 10 óra: (minden hónap első péntekje): Kerekítő Manós Mondókás Móka 
0-3 éveseknek. Játékos foglalkozás Farkas Katalin óvodapedagógussal 
2022. április 6-a: (minden hónap első szerdája): Mandalaszínezű klub - Élvezzük együtt 
a színezés nyugalmát! Bármelyik alkalomhoz lehet csatlakozni. Klubvezető: Sütő Kata
2022. április 27-e, 10-14.30 óra: Mesél az ég! Karnyújtásnyira az Univerzum! Vendégünk 
az Utazó Planetárium 

A Sétáló utcai Könyvtár és a FSZEK valamennyi könyvtára március 14-én és 15-én 
zárva lesz. Nyitás március 16-án 12 órakor. 

Kedves pedagógusok! Várjuk az óvodás és iskolai csoportokat könyvtárbemutató 
és könyvtárhasználati foglalkozásokra. Előzetes bejelentkezés szükséges. 
Tel.: 06-1-2763-512 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a könyvtárban minden rendezvény ingyenes,   
de előzetes regisztrációhoz kötött.
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A helyes megfejtést beküldők között egy-egy 2500 forintos Libri utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2022. március 18.
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Következő számunk március 23-án, szerdán jelenik meg.
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Sorsoltunk! A február 23-ai skandináv rejtvény nyertese: Orgovány Istvánné. A gyerekrejtvény nyertese: Nagy Dániel. Nyereményüket átvehetik szer-
kesztőségünkben hétfőtől szerdáig 8 és 14 óra között (Csete Balázs u. 15.) Gratulálunk!

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését 
a középső oszlopban olvashatod!

Előző rejtvényünk megfejtése 
az év emlőse, a törpe egér
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1. Ebből iszunk az asztalnál

2. Összedőlt épület

3. Robbanó szerkezet

4. Hajít, vagy ütős hangszer

5. …autó, szemétszállító

6. Angolul nagy

7. Nagymama becézve

8. Majdnem nyer!

9. Gyerekes rosszaság

10. Budapesti Közlekedési Központ

garázsvásár
csepelen

használt, de jó állapotú
játékok, könyvek, dísztárgyak,

ruhák, használati tárgyak 
adásvétele, cseréje.

asztalbérlés elővételben:
1 500 ft, nagyobb helyigény: +500 ft

2022. március 12.,
szombat, 9-13 óra között

Radnóti Miklós Művelődési Ház
1214 Budapest, Vénusz u. 2., Tel.: 278-2757

www.csepelivaroskep.hu/radnoti

Retro
Disco 
DJ DAVE-vel 
(Boross 
László)
a hatvanas
hetvenes, 
nyolcvanas 
évek 
zenéivel
a Szabó Magda 
Közösségi Térben

2022. március 11.,
péntek 18-21 óra
 

A program ingyenes, 
de regisztrációhoz kötött.
 

Szabó Magda Közösségi Tér
1214 Budapest, 
Simon Bolivár sétány 4-8.
355-4032
szm.iroda@csepelivaroskep.hu

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
Nyitvatartás: szerda 8.00-14.30, péntek 14.00-18.00, szombat 9.00-
13.00, vagy csoportok számára egyéb, előre egyeztetett időpontban. 
A belépés díjtalan!

KIRÁLYERDEI TÁJHÁZ – NÉPRAJZI BEMUTATÓHELY
Díjmentesen megtekinthető a Helytörténeti Gyűjtemény 
nyitvatartási idejében.

1956-OS CSEPELI BÜSZKESÉGPONT, CSEPEL 1944 
(TAMARISKA-DOMB) – állandó kiállítás
Március 15-én, 9 és 15 óra között nyitva tart. 
Vezetések: 11 és 13 órakor, bejelentkezés nem szükséges.

NYUGDÍJAS KLUB: Újra!  Március 19-e, 15.00-18.00

TANFOLYAMOK
Kerekítő mondókás móka 0-3 éves korig. Ölbeli játékok, népi mondókák 
és népdalok. Kedd 10-10.30. Farkas Katalin: 06-20-967-7628
Táncolj és rajzolj zenére. Mozgáskoordinációt fejlesztő foglalkozás 
komolyzenére 5-12 éves gyerekeknek. Időpont: hétfő 17.00-18.00.  
Vezeti: Eisenmann Tünde: 06-20-455-9291. Jelentkezőket várunk!
Milieu Dance (Jazz Balett). Időpont: kedd, csütörtök 17.00-18.00.  
Vezeti: Fekete Gabriella: 06-70-4198009
Gyermekangol. Tanfolyam 3 és 8 év közötti gyermekeknek.   
Időpont: szombat, 9.30-10.15 Vezeti: Geier Ildikó: 06-20-547-4308
Goju-Ryu karate kisiskoláskortól. Időpont: kedd, csütörtök kezdő: 17-18 óra., 
haladó: 18-19 óra. Vezeti: Farkas Miklós: 06-30-938-9787 
Nordic Walking – sportgyaloglásoktatás. 
Március 22-e, kedd 9.30. Vezeti: Menyhértné Teri: 06-30-313-3991 
Hangfürdő – Tibeti hangtálak csodálatos hangjai és a gongok:  
március 25-e, 18.30. Eisenmann Tünde: 06-20-455-9291
Szenior örömtánc – Újra! Társasági tánc (tánctudás és partner nem szük-
séges.) Március 16., szerda 11 óra. Vezeti: Almási Judit: 06-30-729-2152
Nyugdíjas hölgyek tornája – Újra! Ízületi mozgáshatárok növelése, izom-
zsugorodások mérséklése, a törzs és az alsó végtagok izomzatának erősí-
tése. Március 17-től hétfőn és csütörtökön: 8.30-9.30. Vezeti: Kvanta Erika

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

FÖLD ÓRÁJA
LEGYEN ÉLMÉNY!
2022. március 26-a, szombat
16-20 óra: Hulladékutak mandalája, állati találmányok, árnyjáték, 
vadnövényes kóstoló, diafilmvetítés, Replacc játszótér, bábkészítés, 
gyertyamártás. 20.30-21.30 óra: Adjunk egy óra pihenőt a Földnek! 
Lekapcsoljuk a villanyokat és gyertyafénynél zenélünk, énekelünk.
A belépés díjtalan! 

TANFOLYAMOK GYEREKEKNEK 
Ringató: szerda, 9.30-10; 10.15-10.45 óra
Csep’ Jazz Dance: csoportbeosztás korosztályonként.
Kyokushin karate: kedd és csütörtök, 16.30-17.30 óra
Hip-Hop: kedd és péntek, 17-18 óra 
English with Ildi, angol tanfolyam 4-7 éveseknek:   
hétfő, 16.30, 17.15, 18 órától

TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK
ÚJ! Alakformáló torna: kedd, 18-19 óra. 
Jelentkezés: Valter Szilvi: 06-30-316-3863
ÚJ! Hip-Hop-New style kezdő tánctanfolyam: 
kedd és péntek, 16-17 óra. Jelentkezés: Valter Szilvi: 06-30-316-3863
Új! Nőiességet fejlesztő óra: hétfő, 18-19 óra. A tanfolyam legalább 5 fő 
esetén indul. Az órákra regisztráció szükséges: 06-70-372-6314, vagy 
vagasiszilvi@gmail.com 
Capoeira Abolicao: kedd, 18.30-20.00; péntek, 19.30-21 óra
Gymstick: hétfő és csütörtök, 20-21 óra
Zumba: hétfő és csütörtök, 19-20 óra
Varróiskola: csütörtök, 18-21 óra; péntek, 17-20 óra
Gerinctorna 45 felett: kedd, 8.30-9.30
Jóga a mindennapi életben: kedd, 18-19.30

KLUBOK, KÖRÖK
Kattanj a hálóra! Ingyenes számítógép- 
és internethasználói tanfolyam: szerda, 18-20 óra

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

CSEPELI NYUGDÍJASOKNAK SZÓLÓ INGYENES PROGRAMJAINK 
Tartásjavító gerinctorna: Nyak-, váll-, hát-, derékfájdalom   
megelőzésére. Hétfő: 9.30-10.30 
Élettánc: szerda: 9.00-10.30 
Hatha jóga: kedd: 10.00-11.00 
Kézimunkakör: kéthetente péntek: 14.30-16.30.   
Vezeti: Tóth Mária pedagógus

TANFOLYAMAINK FIATALOKNAK 
RG: szerda: 16.15-17.15. Vezeti: Polákovics Rita 
ovisoknak, csütörtök: 16.00-17.00. Vezeti: Recsnik Zsófia
Kung-fu: hétfő, 19.00-20.30; csütörtök:18.00-19.30. Vezeti Pataki Gábor
Fashion dance: kedd, csütörtök: 16.00-17.00 kezdőknek; 17.00-18.00 
haladóknak. Vezeti: Miskolczi Krisztina. A royaldancese@gmail.com 
email címen várja a további jelentkezőket.
Ovisuli: Iskolaelőkészítő tanfolyam óvodásoknak szombaton 9-12-ig. 
Jelentkezés: Szalai Dóra: 06-20-928-7275
Színjátszó: Veronilla Színi-és Alkotó Stúdió. Foglalkozások   
szombatonként: 10.00-12.00. Stúdióvezető: Dévényi Judit
Akrobatikus rock and roll: kedd, csütörtök 16 -17.30, 
Vezeti: Gaál Krisztina

TANFOLYAMAINK FELNŐTTEKNEK
Csoportjainkhoz folyamatosan lehet csatlakozni.
Hastánc: kedd, 18.00-19.00 kezdőknek; 19.00-20.00 középhaladóknak.
Vezeti: Tóth-Czirják Alíz. Információ és elérhetőség: 
alicebellydance@yahoo.com Facebook: Alice Belly Dance
Zumba: hétfő, 18.00-19.00; szerda: 19.00-20.00
Hatha jóga: csütörtök 18-19.30. 
Vezeti: Kaszásné Füle Ildikó: 06-20-375-3164

KLUBOK, KÖRÖK
AA Klub: szerda, 18.00–19.00
Íjászat: március 12., 19., 9.30-12.30
Örökifjak Klubja: csütörtök: 10-11.30

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!
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ÁLLÁS________________________________________ 
CSEPELI telephelyünkre, acélszerkezeteket gyártó cég-
hez keresünk irodai adminisztrátort, műszaki előkészítőt 
(árkalkulátori, műszakvezetői feladatokkal), lakatost, he-
gesztőt, sofőrt (B kat. jogsival, fizikai munka is).  
Tel: 06-30-981-1401, 06-30-349-1614 ________________________________________ 
JÓL működő csepeli munkahelyre köszörűst, fémszórásra 
betanuló szakembert, /lakatos, hegesztő szakmával, villany-
szerelőt/ valamint esztergályost felveszek. Bér megegyezés 
szerint. Nyugdíjas, részmunkaidős is jelentkezhet. Átállunk 
heti 4 napos munkarendre (5 napos fizetés mellett), a haté-
konyság elérése érdekében havi 20.000-Ft ösztönzőt is beve-
zetek. Amennyiben a hirdetés felkeltette figyelmét további 
tájékoztatás telephelyünkön. Telefon: 06-1-277-4224 vagy 
06-20-926-6883________________________________________ 
HÁZIASSZONYT keresünk! Királyerdei családi házunkba 
keresünk fiatalos nyugdíjas hölgyet háziasszonyi teendők 
ellátására. Tel: 06-30-970-6285 

KIADÓ INGATLAN________________________________________ 
CSEPEL Rózsadombon 60 m² házrész kocsibeállóval reális 
áron kiadó, 1+2 szoba. Tel: 06-30-376-8014

INGATLANT KERES________________________________________ 
TIP-TOP állapotú panellakást keresek max 40 millió forintig. 
Tel: 06-70-949-4013 ________________________________________ 
FIATAL pár telket/nyaralót venne 25 millió forintig! Dunaka-
nyar, Balaton előny. T.: 06-20-454-9152 

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás bútormozgatással. 
Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, PVC-, szőnyegpad-
ló-lerakás. Minőségi, precíz munka, mérsékelt árakon. 
(Alapítva: 1998) Csapó György. Tel: 06-31-780-6430, 
06-1-229-5694, festesma.iwk.hu ________________________________________ 
IGÉNYES szobafestés, mázolás, tapétázás, laminált par-
ketta lerakása, rövid határidővel, bútormozgatással, fóli-
atakarással. Ingyenes felmérés, árajánlat. Kisuczky Attila 
Telefon: +36-30-790-3027 ________________________________________ 
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 alpintechnikával, felelős-
ségbiztosítással, akár szállítással is. Budapesten és kör-
nyékén, valamint Fejér-megyében is. Tel: 06-70-296-3231 ________________________________________ 
FESTÉS-mázolás-tapétázás. Kőműves javítás, gipszkarto-
nozás. Kisebb munkák is. Tel: 06-30-568-6255 ________________________________________ 
FESTÉST, mázolást, burkolást vállalok, nyugdíjasoknak 
kedvezménnyel. Bútormozgatással, takarítással. 
Tel: 06-30-422-1739 ________________________________________ 
SZABÓ Balázs vállalja kémények bélelését, építését, kon-
denzációs kazánok telepítését teljes körű ügyintézéssel. 
Tel: 06-20-264-7752 ________________________________________ 
KÚTFÚRÁS-kútfúró Mester! Kútfúrás szakszerű kivitele-
zés 30 éves szakmai tapasztalattal, Meglévő kutak enge-
délyeztetése! Tel: 06-30-940-1465, www.furasskutat.hu 

KERT-telekrendezés! Térkövezés, kertépítés, favágás, bo-
zótirtás, gyepesítés, kerítésépítés. Reális áron, ingyenes 
árajánlat. Tel: 06-20-259-6319, www.telekrendezes.hu ________________________________________ 
LOMTALANÍTÁS! Hagyaték, eladás előtti-utáni ingatla-
nok ürítése, lomtalanítása rövid határidővel. 
Tel: 06-30-398-1597 ________________________________________ 
PARKETTA csiszolás, szalag, laminált lerakás, javítás. 
Ajtó és ablak zárak javítása, küszöbcsere. Festés: 500 Ft/
nm-től, mázolás: zsalugáterek, lambériák, kerítések. Tel: 
06-30-499-1814, 06-20-945-5473 ________________________________________ 
REDŐNY, reluxa, szúnyogháló stb. szerelése garanciával! 
Ajándék szúnyogháló minden megrendeléshez! Kerületi 
redőnyös. Tel: 06-70-341-9489, 06-20-341-0043 ________________________________________ 
TETŐFEDŐ, bádogos és ácsmunkát vállalunk A-tól Z-ig. 
Tel: 06-30-119-8691 ________________________________________ 
TETŐFEDÉS, ácsmunkák, bádogozás, festés, mázolás, 
generálkivitelezés, kőművesmunkák, térkövezés, villany-
szerelés, vízszerelés a hét minden napján. Minőségi, meg-
bízható munka. https://megbizhato-tetofedo.hu/ 
Tel.: +36-30-662-1984 ________________________________________ 
TETŐDOKTOR Régi hajlott tetők javítása, cseréje, beázás 
elhárítás, bádogozás, Lindab tető, új tető cserepezése, ki-
sebb javítások, SOS munkák is. 
Telefon: 06-30-622-5805, 06-20-492-4619 ________________________________________ 
KAZÁN, cirkó, gáz-vízmelegítő felújítás, csere, javítás, 
karbantartás. Kazáncsere kéménybéleléssel, teljeskörű 
ügyintézéssel. Gázbojler cseréje villanybojlerre. Fábián 
Zsolt épületgépész. 06-30-943-4372

EGÉSZSÉG________________________________________ 
HÁZHOZ megyek! Fogsor készítését, javítását vállalom 
garanciával. Hívjon bizalommal! Telefon: 06-20-980-3957  

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót vennék kész-
pénzért. T.: 06-30-951-5322 ________________________________________ 
KÉSZPÉNZÉRT vásárolok mindennemű régiséget, búto-
rokat, dísztárgyakat, festményeket, réz, bronz tárgyakat, 
csillárokat, ezüstöket, bizsukat, könyveket, ruhaneműt. 
Teljes hagyatékot. Tel: 06-30-943-5583 ________________________________________ 
MINDENNEMŰ régiséget vásárolok készpénzért: bútort, 
könyvet, festményt, porcelánt, kerámiát, bizsut, híradás-
technikát, bakelitlemezt, szerszámokat, horgászati cikke-
ket, konyhai eszközöket, papírrégiséget, numizmatikát, 
arany-ezüst-bronz tárgyakat. Díjtalan kiszállással, kiemelt 
áron! Pintér Nikoletta: 06-30-973-4949, 06-1-466-8321, 
pinterregisegek@gmail.com ________________________________________ 
HÍVJON bizalommal! Rossz akkumulátort, vas és fémhul-
ladékot vásárolok. A kiszállás díjtalan. Tel: 06-30-461-7759________________________________________ 
ELADÓ elektromos ágy felfekvés elleni matraccal. 
Ár: 200.000 Ft. Tel: 06-30-843-7414

ÉLETJÁRADÉK________________________________________ 
ÉLETJÁRADÉKI szerződést kötne megbízható, leinformál-
ható vállalkozó, Aradi Lászlóné, Zsuzsanna: 06-1-285-4808, 
06-30-240-4056 ________________________________________ 
LEINFORMÁLHATÓ, megbízható házaspár életjáradéki 
vagy eltartási szerződést kötne, akár nagyobb összegű 
első részlettel és magas havi díjjal.
Kálny Csaba: +36-20-949-4940

APRÓHIRDETÉSEK   

Tisztelt olvasóink, hirdetőink! 
Kérjük, a csepelihirmondo1@gmail.com 

címre küldjék megjelentetni kívánt anyagaikat. 

A Csepeli Városkép Kft. munkatársakat keres kulturális intézményeibe 
teljes munkaidős foglalkoztatásban, az alábbi munkakörökbe:

• takarítónő
• gondnok

További felvilágosítás, jelentkezés: 
info@csepelivaroskep.hu , +36-1-278-0711

A Prima Maroni Kft. gesztenyepürégyártással 
foglalkozó, 30 éves múltú családi vállalat, 

munkatársat keres Budapest XXI. kerületébe.

FŐBB FELADATOK, MUNKÁK: Önálló és gyártósori gépek 
üzemeltetése • Termékváltáshoz szükséges gép átállítások 
elvégzése • Gyártástechnológiai folyamatok működtetése • 

Anyagmozgatás (5-10 kg) • Műszak végén gépsor eltakarítása

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK: Egészségügyi 
(érvényes tüdőszűrő) és munkaköri alkalmasság • Kiváló fizika 

erőnlét, jó állóképesség • Üzemi higiénia betartása

AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ ELŐNYT JELENT:
Élelmiszeriparban, hasonló munkaterületen szerzett tapasztalat

AMIT KÍNÁLUNK: Egy műszakos, hétfőtől péntekig tartó 
munkarend • Bejelentett munkaviszony • Stabil, megbízható 

vállalati háttér • Hosszú távú munkalehetőség

HAVI NETTÓ FIZETÉSI KERET: 220.000 - 260.000 Ft

JELENTKEZÉS MÓDJA: fényképes önéletrajz, info@maroni.hu címre

PÁLYAKEZDŐ VAGY,  
ESETLEG SZAKMÁT VÁLTANÁL?

Akár pályakezdő, akár pályaváltó vagy, nálunk megtanulhatsz  
egy új szakmát, amiben magabiztosan dolgozhatsz.  

Csatlakozz és vegyél részt újonnan induló képzési programunkban, 
hogy nálunk építhesd tovább karriered.

Fejlődj és növekedj együtt vállalatunkkal!

FÉKRENDSZER SZERELŐ
FELÜLETKEZELŐ OPERÁTOR

BETANÍTOTT GYÁRI MUNKÁK

AZ ALÁBBI JUTTATÁSOK  
VÁRNAK RÁD:

CAFETERIA 
TELJESÍTMÉNY PRÉMIUM 
50%-OS MŰSZAKPÓTLÉK 
13. HAVI FIZETÉS 
JELENLÉTI PRÉMIUM 
MAGÁN EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 
ÉLET- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁS 
CÉGES INGYENES KONDITEREM 
DOLGOZÓI PARKOLÓ

KERESS MINKET 
ELÉRHETŐSÉGEINKEN:

1238 Bp. Helsinki út 105.
www.knorr-bremse.karrierportal.hu

+36304924140
+36307866798

karrier.vasut@knorr-bremse.com

Hívj minket telefonon,  
vagy küldd el önéletrajzod  
a fenti e-mail címünkre és 
felvesszük veled a kapcsolatot.

MÁR VAN EGY JÓL BEVÁLT SZAKMÁD? 
FEJLŐDÉSI LEHETŐSÉGET KERESEL?

Nálunk a szaktudásod érték, amivel maradandót alkothatsz!  
Felelősségteljes és változatos feladatokat végezhetsz, hivatásodnak  

és tapasztalatodnak megfelelően. Folytasd karriered  
környezettudatos vasúti fékrendszereket gyártó vállalatunknál!

Jelentkezz az alábbi állásaink egyikére:

RAKTÁROS 
CNC ESZTERGA GÉPKEZELŐ 

CNC ESZTERGA GÉPBEÁLLÍTÓ 
MINŐSÍTETT HEGESZTŐ 

MINŐSÉGELLENŐR
 

KÉSZÜLÉK RAKTÁROS 
CNC MARÓ GÉPKEZELŐ 
CNC MARÓ GÉPBEÁLLÍTÓ 
MŰSZAKVEZETŐ 
SZERELDEI AUDITOR
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Időpont:
2022. március 19. (szombat) 19 óra

Helyszín:
Csepeli Munkásotthon 
(Csepel, Árpád utca 1.)

Műsoron: Egmont-nyitány
I. (C-dúr) zongoraverseny, op. 15 
I. (C-dúr) szimfónia, op. 21.

Közreműködik:
a Csepeli Szimfonikus Zenekar 
Szólista: Kubota Sayaka zongoraművész

Vezényel:
Werner Gábor karmester

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kísérőjét

alkalmából tartandó

Megtisztelő jelenlétére számítok!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Az emlékestre a helyeket csak korlátozott számban tudjuk biztosítani, ezért kérjük, részvételi szándékát a protokoll@budapest21.hu 
e-mail címen vagy a 06 30 514 8285-ös telefonszámon legkésőbb 2022. március 16-ig visszajelezni szíveskedjen.

A MAGYAR ZÁSZLÓ 

ÉS CÍMER NAPJA

„A forradalmár Beethoven”
ünnepi hangversenyre


