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Az 1848–49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztek a csepeliek a Görgey Artúr téren március 15-én, ahol 
megkoszorúzták Petőfi Sándor szobrát. Az ünnepi beszéd elhangzása és a koszorúzások után átadták a Csepel Szolgá-
latáért díjat. Ünnepi műsort adtak a Baross Imre Artistaképző Intézet növendékei Kovács Gábor Dénes rendezésében. 

Nyugdíjban is aktívan 
Bartok Péter középiskolai tanulmányait Erzsébeten végezte. 
Érettségi után az Országos Széchényi Könyvtárban kezdett 
dolgozni, majd felvételizett az Eötvös Lóránd Tudomány-
egyetem bölcsészkarának levelező tagozatára, történelem 
és könyvtár szakra. 1982-ben az akkor megnyíló Guszev 
Kapitány utcai általános iskolába került mint könyvtáros és 
történelemtanár. 1991-ben pályázta meg először az iskola 

igazgatói állását. Irányítása alatt az 
iskolában a tantestülettel egyetér-
tésben bevezették a Zsolnai József 
és kutatócsoportja által kidolgozott 
Értékközvetítő és Képességfejlesz-
tő Pedagógiai Programot. Mindezek 
megalapozták és a mai napig lehető-
vé teszik a Kazinczy iskola eredmé-
nyességét és sikerét. A 2020/2021-es 
tanév lezárása után vonult nyugdíj-
ba. Bartok Péter közel negyven éven 
át volt a csepeli intézmény meghatá-

rozó személyisége. Tehetséges és tettre kész pedagógusként 
jellemzik pályatársai. Volt diákjai szerint iskolájuk arculatát 
és vonzerejét meghatározta az a szakmai igényesség, elfoga-
dó attitűd és szereteten alapuló hozzáállás, ami Bartok Péter 
sajátja. Pedagógusi munkáját nagy odaadással és szeretettel 
végezte, neki köszönhető, hogy az itt megforduló generációk 
jó hangulatban, építő légkörben tölthették diákéveiket. Bar-
tok Péter magas színvonalú vezetői és szakmai felkészültsé-
ge, jó szervező és kiváló kapcsolatteremtő készsége, oktatói 
tapasztalata méltán állít példát a következő generációk elé. 
„Nagyon jól esett az elismerés, megtisztelő, meghatódtam. 
Nagy öröm számomra, hisz ezzel díjjal nemcsak az én mun-
kámat ismerték el, hanem az egész tantestület, az intézmény 
tevékenységét is. A díjjal járó pénzjutalmat az Ukrajnából 
menekülőknek ajánlottam fel. Tavaly nyugdíjba vonultam, 
igyekszem tartalmasan tölteni az időm, könyvtárba, moziba, 
színházba, operába járok, kirándulok. Tervben van egy szicí-
liai utazás is a kollégákkal, és Velencébe is szívesen mennénk. 
Rengeteget olvasok, egy római útikönyvet is írok, sokat tanu-
lok a római hétköznapokról. Töltekezem, jól érzem magam.”

Kevés volt a női baleseti sebész
Dr. Dévay Katalin 1973-ban kapta meg orvosi diplomáját, 
majd sebészeti és baleseti sebészeti szakvizsgát szerzett. 

Évtizedeken át dolgozott a Csepe-
li Weiss Manfréd Kórház baleseti 
sebészeti osztályán traumatológus-
ként, ahol főleg kézsebészettel fog-
lalkozott. Tudását, felkészültségét 
a legmagasabb szakmai fórumok is 
elismerik. A Csepeli kórház meg-
szűnése után a Merényi Gusztáv 
Kórházban látja el a betegeket, de 
heti egy alkalommal eljár Csepel-
re. Áldozatkész munkája, higgadt, 
kedves személyisége garancia arra, 
hogy a csepeliek magas színvonalú 

gyógyító ellátást kapjanak. Munkatársai egyöntetűen szeret-
nék, ha még sokáig számíthatnának a Tóth Ilona Egészség-
ügyi Szolgálatnál végzett munkájára. „Nekünk, csepelieknek, 
ő a nagybetűs kézsebész” ‒ írták. „Úgy gondolom, nem csi-
náltam semmi rendkívülit, csupán végzem a munkámat, aho-
gyan kell. Szerdánként Csepelen látom el a betegeket, s ezt 
folytatom továbbra is. Már egyetemistaként is mindenképpen 
baleseti sebész akartam lenni, és éjszakás nővérként, segéd-
orvosként a csepeli kórházban dolgoztam. Abban az időben 
kevés női baleseti sebész volt, mert úgy voltak vele, hogy ez a 
foglalkozás inkább férfiaknak való. Somogyi főorvos úr fel-
kérésére kerültem végül a csepeli kórház baleseti osztályára, 
mert eleve kevés baleseti sebész volt. Közben egy rövid ideig 
Salgótarjánban dolgoztam, majd visszatértem Csepelre. Ami-
kor a csepeli kórház megszűnt, a Merényiben folytattam a 
munkát, de a kollégáim közül sokan visszajártunk Csepelre. 
Az évtizedek alatt kialakult egyfajta kötődés a kerülethez. A 
kézsebészet speciális terület, nem vagyunk sokan, akik ezzel 
foglalkozunk. Amikor erre a szakterületre specializálódtam, 
főleg nekem kellett ellátni a kézsérülteket a traumatológiai 
osztályon. A baleseti sebészek között aztán idővel egyre több 
női orvos lett. Valahogy elfogadták a szakmabeliek, hogy a 
női sebészek is képesek ezt a nehéz foglalkozást űzni.”
 
Az énektudásával akart érvényesülni
A 81 éves Nánássy Lajos nótaénekes a Bükkös iskolában vé-
gezte el az alapfokú tanulmányait, ahol állandó énekkaros, 

majd a kórus szólistája lett. Pálya-
futására nagy hatással volt Sárdy 
János operaénekes. Sportolóként és 
a katonaság alatt is kitűnt énektudá-
sával. Később felvételt nyert az Or-
szágos Szórakoztatózenei Központ 
Zenei Stúdiójába.  Magyarországon 
ez volt az első intézmény, ahol pro-
fesszionális módon képezték a köny-
nyűzenei énekeseket és zenészeket. 
A hetvenes évek végétől az úgyneve-
zett hakni világában rengeteg sztár-

művésszel dolgozott együtt, 2001-ben az Amerikai Egye-
sült Államokban is turnézott. Budapesten nincs olyan neves 
étterem, szálloda, ahol ne énekelt volna. Gyakran lépett fel 
együtt Harangozó Terivel, Máté Péterrel és Koós Jánossal. 
A híres magyarnóta-énekes a Domján Folklór Táncegyüttes 
énekes szólistája húsz éve. Szinte naponta énekel a hazánkba 
látogató turistáknak és a magyar nóta kedvelőinek. A Csepeli 
Munkásotthonban évtizedeken keresztül rendszeresen fellép 
nagyszabású nótaműsorokban. Nánássy Lajos a következőket 
mondta, mikor a díjról kérdeztük: „Természetesen megörültem 
a hírnek, hogy elismerik az érdemeimet, de hozzáteszem, hogy 
szerencsére sok más jó dolog is ér. Rengeteget dolgoztam azért, 
hogy elnyerjem az elismerést. Mióta megszülettem, Csepelen 
élek, ez a hazám, büszke vagyok rá, hogy szeretnek az emberek 
és szívesen hallgatják a dalaimat. Mindig a csepeliek kultúrá-
jának felemeléséért tevékenykedtem. Soha nem politizáltam, 
hanem az énektudásommal igyekeztem érvényesülni és öröm-
teli perceket szerezni a közönségnek. Bejártam a fél világot, 
felléptem Amerikában, szerte Európában, s közben egyetlen cél 
vezérelt, hogy szolgáljam a hallgatóságomat. Amikor látom a 
szemükben az elégedettséget, én is boldog vagyok. A közönség 
és a kritikusaim szerint a Szomorú vasárnap című világslágert 
én éneklem úgy, ahogy a szerzője annak idején megálmodta. 
Most a nótaszínházat csinálom. S amire még nagyon készülök: 
májusban a Csepeli Munkásotthonban lesz a 81. születésnapi 
gálám, amely bizonyára telt házas előadás lesz.”   

Támogatni kell a hátrányos helyzetűeket 
Orlovácz Edit az Algernon Alapítvány elnöke. Az alapít-
ványt a csepeli Mészáros Jenő Óvoda, Általános Iskola és 

Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény volt címzetes 
igazgatója, Tóth Zoltán kezdemé-
nyezésére az iskola nevelőtestülete 
hozta létre 1991-ben. Célul tűzték 
ki, hogy hathatós segítséget nyújtsa-
nak a sérült gyerekeket és fiatalokat 
nevelő, rossz szociális körülmények 
közt élő csepeli családoknak és a 
hátrányos helyzetű gyerekközössé-
geknek. 2018 óta civil szervezetként 
működnek, ezzel lehetőség nyílt 
arra, hogy szervezetek, cégek adójuk 

egy részét felajánlva támogassák az alapítványt. A csepeli 
önkormányzat minden évben támogatást nyújt a szervezet-
nek. A civil közösség nemcsak a sérült, hátrányos gyerekek 
nevelésével és oktatásával akarja enyhíteni a hátrányokat, 
hanem kulturális programok finanszírozásával is támogatja 
a fiatalokat. A nehéz családi helyzetben élő tanulók olyan 
helyekre is eljuthatnak, ahová családjaik anyagi helyzetük 
miatt nem képesek elvinni a gyerekeket. A kiemelkedő ered-
ményt elérő diákoknak olyan programokat kínálnak, illetve 
tárgyi jutalomban részesítenek, amelyek életre szólóan em-
lékezetesek maradnak számukra. „Megtisztelő számunkra, 
hogy az elismeréssel a csepeli önkormányzat értékeli a mun-

ÜNNEP ÜNNEP

Emlékezés az 1848–49-es 
forradalomra és szabadságharcra

Csepel Szolgálatáért díj: bemutatjuk az idei kitüntetetteket
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Állami kitüntetéseket adott át Kás-
ler Miklós, az emberi erőforrások 
minisztere a nemzeti ünnep alkal-
mából a Pesti Vigadóban március 
10-én. Erdei Kvasznay Éva festőmű-
vész Munkácsy Mihály-díjat vehetett 
át kiemelkedő képzőművészeti tevé-
kenysége elismeréséért. 

A magyar művészeti élet legmagasabb 
szakmai kitüntetése a Királyerdőn élő 
művészt váratlanul érte. „El sem hit-
tem. A barátaimtól és az ismerősöktől is 
jólesett a gratuláció, szinte egyfolytában 
csöngött a telefonom. A közösségi olda-
lamon bejegyzéseket írtak, és sok-sok 
lájkot kapok. A hosszú hétvége ennek 

jegyében telt, most már újra munkához 
látok. Idén augusztusban nyolcvanéves 
leszek, tele vagyok még tervekkel. A 
Nemcsics Emlékházban május 4-én nyí-
lik születésnapi kiállításom. Ezt követő-
en a Kép-más című életmű könyvemnek 
tervezem a bemutatóját” – mondta el 
lapunknak a festőművész. 

Erdei Éva a csepeli kulturális élet te-
rületén évtizedek óta aktívan dolgozik 
akár mint mecénás, akár mint kép-
zőművész. Az általa létrehozott és mű-
ködtetett képzőművészeti galériájában 
rendszeresen szervez a magyarsághoz 
kötődő irodalmi, történelmi tematikájú 
előadásokat, konzultációkat, ezenkívül 

a helyi amatőr és hivatásos képzőmű-
vészek részére folyamatos bemutatko-
zási lehetőséget biztosít. Legutóbb a 
Trianon vándorkiállítást tekinthették 
meg a látogatók. • AZS

AKTUÁLISÜNNEP

Munkácsy-díjat kapott Erdei Évakánkat. Az a törekvésünk, hogy támogassuk 
a hátrányos helyzetben és a fogyatékkal élő 
gyermekeket és fiatalokat, valamint a csa-
ládjukat. Kapják meg mindazt, amihez az 
egészségesek is hozzájutnak, tehát ne érez-
zenek hátrányt. Támogatásunk kiterjed az 
óvodáskorú gyerekektől a húszéves felnőt-
tekig, jelenleg mintegy 150-160 diákunkról 
van szó. A szülők és a dolgozók adójuk egy 
százalékával segítenek, a különféle cégek, 
szervezetek pedig adományokat juttatnak 
el hozzánk. Ellátnak minket például búto-
rokkal, számítógéppel, felajánlanak belé-
pőjegyeket, rendelkezésünkre bocsátanak 
autóbuszt, hogy kirándulni mehessünk. A 
csepeli önkormányzat támogatása sokat je-
lent nekünk; az év elején ők vásárolják meg 
a tanszereket. A támogatásoknak köszön-
hetően rendszeresen járunk múzeumokba, 
színházakba, más cég állatkerti bérletet ajánlott fel, megvette 
a jegyet egy játszóházba, gyógyászati segédeszközöket vásá-
rolt vagy egy erdei iskolai tábor költségeit fedezte.” 

Szívvel-lélekkel
Troskáné Simoncsics Andrea 1993 óta dolgozik a kerület-
ben óvodapedagógusként. Kiemelkedő pedagógiai, szakmai 

munkája a sajátos nevelési igényű, 
szociálisan hátrányos helyzetű gye-
rekek ellátása során mutatkozik 
meg. 2015-től a Bóbita Tagóvoda 
vezetőjeként támogatja a csepeli 
gyerekek sokszínű, tevékeny, be-
fogadó nevelését. Elkötelezett az 
Egyesített Óvoda irányelveinek és 
a tagóvoda helyi céljainak minősé-
gi megvalósításában. Személyisége, 
hivatástudata példaértékű mások 
számára. Mindig segítőkészen for-
dult munkatársai felé, és empatikus 

a gyerekekkel és családjaikkal. Tudatosan fejleszti önmagát, 
és erre ösztönzi közvetlen kollégáit is. Lelkiismeretes, szín-
vonalas óvodapedagógusi munkája szép példa más közössé-
geknek is. „Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy Csepel 
Szolgálatáért díjat vehettem át, ami elismerése annak, amit 
szívvel-lélekkel csinálok. Törekszem arra, hogy az általam 
vezetett tagóvodában az intézményvezetéssel együttműködve, 
a fenntartói elvárásoknak megfelelően végezzük a munkán-
kat. Fontos, hogy a szülőkkel bizalmi kapcsolatot építsünk ki, 
a gyerekek jogait előtérbe helyezzük, ezzel is elősegítve a sa-
játos nevelési igényű gyermekek integrációját és a szociálisan 
hátrányos helyzetű gyerekek nevelését. Köszönöm intézmény-
vezető asszonynak a felterjesztést, valamint  családomnak  és 
mindazoknak, akik támogattak e megtisztelő cím elérésében. 
Az elismerés arra ösztönöz, hogy a jövőben is legjobb szak-
mai tudásom szerint végezzem a munkámat.”

„A díjat nem egyedül kaptam” 
Varga Lívia Éva 34 éve dolgozik a csepe-
li Mészáros Jenő Óvoda, Általános Iskola 
és Egységes Gyógypedagógiai Módszer-
tani Intézmény gyógypedagógiai tanára-
ként. Kiemelkedő tehetséggel bíró gyó-
gypedagógus, aki több iskolai generáción 
keresztül nevelte, tanította a sajátos neve-
lési igényű csepeli gyerekeket. Nevéhez 
rengeteg új ötlet, terápiás eljárás fűződik. 
Ilyen például a lovasterápia, vagy a színes 
kotta rendszer az értelmileg akadályo-
zott gyerekek számára. Az intézménybe 
járó gyerekeket egy ideig az előkészítő 
osztályban, később pedig, mint gyógy-
pedagógus-terapeuta fejlesztette. Ebben a 
minőségében számos csepeli intézmény-
ben dolgozott és dolgozik mint utazó pe-
dagógus. Az évek során a Hétszínvirág, 

Kerek Világ, Bóbita óvodákban, a Mátyás Király Általános 
Iskolában, a Nagy Imre Általános Iskolában, a Kazinczy 
Ferenc Általános Iskolában lát el gyógypedagógiai felada-
tokat, ahol értelmi sérült, autista, tanulásban akadályozott 
gyerekek egyéni fejlesztése, tanulásuk támogatása a fela-
data. A szakmai továbbképzések, külföldi tanulmányutak 
tapasztalatait felhasználva alapozta meg az integrált neve-

lést Csepelen. Többször publikált 
szakmai folyóiratokban, 2004-ben 
pedig a Ne parázz! Ismerd meg a 
sérült emberek világát! című könyv 
társszerzőjeként próbálta érthetővé 
tenni a fogyatékossággal élő em-
berek világát. „1988 óta dolgozom 
Csepelen. Ez ‒ akárhogy is nézzük 
– a munkával töltött éveim nagyobb 
része. Most ezeket az éveket, a fél 
életemet ismerték el. Mert az éle-
tem fele a munkám. A másik fele a 
család, a mindennapok, a lányom, 

a férjem, az unokám. Ott is kapok kitüntetést, csak az nem 
látszik, inkább érzem. Igazán az az elismerés, kitüntetés a 
legszebb, amit ott kap az ember, ahol teszi a dolgát. Sok-
féle díjat lehet kapni, de azoktól kapni, akik közvetlenül 
látják, érzékelik, amit teszek, ez melengeti az ember szívét. 
A díjat nem egyedül kaptam. Megszámlálhatatlan kolléga, 
munkatárs, gyakorlati és elméleti szakember segített nekem. 
Az intézmények vezetői, akik mindig nyitottak voltak arra, 
hogy valami újat, mást csináljunk, és akik támogattak ad-
dig, amíg beérett a munka. És persze a szülők, akik bizal-
mukkal tiszteltek meg, és rám bízták legféltettebb kincsüket, 
a gyermeküket. És végül a gyerekek, a tanítványaim, az én 
legkedvesebb „munkatársaim”, mert velük, értük dolgoztam 
és dolgozom. Köszönöm azoknak, akik most ezzel a kitünte-
téssel azt üzenték, abban erősítettek meg, hogy érdemes volt 
tenni a dolgom.”

Hatvanhárom éve, 1959. márci-
us 21-én 9 óra 22 perckor végez-
ték ki Mansfeld Pétert, akinek 
pere és kivégzése a Kádár-kor-
szak cinikus brutalitását, ke-
gyetlenségét mutatta meg. Az a 
gépezet, ami egy ilyen fiatal fiú 
halálát okozta, 1945-től kezdő-
dően folyamatosan épült ki. 

A másodfokon eljáró Legfel-
sőbb Bíróság Vágó Tibor ve-

zette Népbírósági Tanácsa szerint 
a vádlott nagyfokú veszélyt jelen-
tett a társadalomra, megnevelését 
pedig hosszabb börtönbüntetéstől 
sem lehetett várni. A fiatal fiút 
néhány nappal a 18. születésnapja 
után végezték ki. Mansfeld Pétert 
a rendszerváltás után, 1990-ben re-
habilitálták, az Újköztemető 301-es 
parcellájában temették újra, neve 
a megtorlások embertelenségének 
jelképévé vált.

Élt tizennyolc évet

A magyar zászló és címer napja alkalmából tartottak hangversenyt március 19-én a Munkásotthonban. A közönség 
– Borbély Lénárd polgármester köszöntő szavai után – Beethoven két művét hallgatta meg a Csepeli Szimfonikus 
Zenekar közreműködésével. A szólista Kubota Sayaka zongoraművész volt, vezényelt Werner Gábor karmester

Ünnepi hangverseny

fotó: H
ajdú Á

gnes

fotó: Hajdú Ágnes
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Csepel lakossága és az önkormány-
zat az Ukrajna elleni orosz agresszió 
első percétől segítette a menekülte-
ket és a háború miatt is nehéz hely-
zetbe került kárpátaljai magyarokat. 
Borbély Lénárd, Csepel polgármes-
tere Ábel Attila alpolgármesterrel és 
az önkormányzati kabinet tagjaival 
kétszer vitt nagy értékű adomány-
csomagot az ukrajnai határ mentén 
lévő, többségében magyarlakta Be-
regszászra. 

Csepeli magánszemélyek, vállalkozá-
sok, civil szervezetek, az önkormány-
zat dolgozói, valamint a képviselő-tes-
tület felajánlásából több mint tíz tonna 
tárgyi, illetve jelentős pénzadományt 
gyűjtöttek össze és adományoztak, me-
lyeket március 9-én juttattak el egyfe-
lől a Magyar Ökumenikus Segélyszer-
vezet logisztikai központjába, illetve 
célzottan a kárpátaljai Beregszászra. 
„A csepeliek összefogásával összegyűj-
tött alapélelmiszereket és egészségügyi 
felszereléseket személyesen vittem át 
kollégáimmal Beregszászra. A kárpát-
aljai város és az egész járás szorult 
helyzetében nagyon jó helyre került az 
adomány” ‒ írta a polgármester a kö-
zösségi oldalán, hozzátéve: az azonna-

li, célzott és személyes segítségnyúj-
tással sikerült anyagi és lelki támaszt 
is nyújtani ebben a háborús helyzetben. 
„Egy héttel ezelőtt erről egyeztettem 
Babják Zoltánnal, Beregszász polgár-
mesterével.” A polgármester hozzátet-
te: büszke a csepeliek összefogására és 
köszöni az önzetlen, nagylelkű felaján-
lásokat minden támogatónak!

„Fontos megjegyeznem, hogy nemcsak 
fideszes képviselők, hanem a csepeli 
ellenzéki képviselők is első szóra segí-
tettek, adományoztak a beregszásziak 
kérésére” ‒ írta közösségi oldalán Ábel 
Attila. Az alpolgármester hangsúlyoz-
ta, igazán felemelő volt, mikor a pártok 
félretették a köztük lévő politikai vé-
leménykülönbséget egy fontos, közös 
ügy érdekében. „Köszönöm mindenki-

nek!” – tette hozzá. Sokan vásároltak 
tartós élelmiszert, és kivétel nélkül 
minden csepeli önkormányzati képvi-
selő küldött pénzbeli segítséget a mene-

külteknek, a legtöbben a polgármester 
felhívására, közvetlenül a kárpátaljai 
magyaroknak, öten pedig az egyik se-
gélyszervezeten keresztül. 

Azonnali segítség a beregszásziaknak

A videót az A-Híd Zrt. 
készítette:

Fontos állomáshoz érkezett az osztó-
szigeti gyalogoshíd építése. Az átkelő 
Csepel-sziget és az épülő budapesti 
atlétikai stadion között teremt majd 
kapcsolatot.  

A híd a Ráckevei (Soroksári)-Duna-
ág felett létesül a Kvassay zsilip és a 
Duna torkolata között. Ezen a szaka-
szon helyezkedik el az Osztószigetnek 
nevezett mesterséges sziget, mely a 
Duna-ágat a zsilip előtt kettéosztja. A 
híd innen kapta a nevét. Az atlétikai 
stadion és a Csepel-szigeten megvaló-
suló atlétikai edzőpályával való kap-
csolatot gyalogoshíd fogja biztosítani. 

Az épülő hídról közvetlenül el lehet 
majd jutni az új 36 hektáros Csepeli 
Közparkba, és része lesz annak a hosz-
szú gyalogos-kerékpáros tengelynek is, 
amely nagyobb zöldfelületeket is tar-
talmaz. „Mindenesetre keresztező gép-
kocsiforgalom nélkül lehet majd gyalog 
végig menni a Duna Arénától Csepelig. 
A fővárossal együttműködésben készül 
a pesti rakpart fejlesztése, északról a 
Parlamentig több lépésben már meg-
épült a sétány. Ez a belvárosban a Bál-
náig a következő években folytatódik, a 
Közraktár utca és a Boráros tér terve-
zése a HÉV-projektben történik, vagyis 
megújul a pesti alsó rakpart déli része 

is. A BFK szintén februárban hirdetett 
közbeszerzést a Salkaházi Sára rakpart 
és a Közraktár utca átépítésének terve-
zésére. A rakparti sétány a csepeli HÉV 
mai nyomvonala helyén folytatódik majd 
a Petőfi hídtól délre, ha a déli HÉV-ek 
fejlesztésekor a sínek a Soroksári út alá 
kerülnek, hogy elérjék a Kálvin teret. A 
Rákóczi híd után következik az atlétikai 
centrum körüli tízhektáros Ferencváro-
si Szabadidő- és Sportpark, majd a már 
épülő gyalogoshídon átkelve érkezünk 
Csepelre, a park területére. A gyalogos-
híd a Csepelen épülő atlétikai edzőpá-
lyákkal lesz összekötve egy úttal. Ez az 
út épül tovább a csepeli közpark felé, a 
Weiss Manfréd út alatt a jelenlegi alul-
járó megszűnik, és egy új átvezetés lesz 
kialakítva. Ennek a terveztetését a BFK 
hamarosan megkezdi” – írta közösségi 
oldalán Vitézy Dávid, a Budapest Fej-
lesztési Központ vezérigazgatója. 

A közel 170 méter hosszú, osztószigeti 
híd kéttámaszú, egypilonos, ferdekábe-
les gyaloghíd lesz, acélszerkezetű me-
revítőtartókkal és pályalemezzel. A híd 
átadása 2023. március 31-én esedékes 
az atlétikai stadionnal együtt. 

Gyalogoshíd Csepel és Pest között

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet logisztikai 
központjába is érkezett csepeli adomány

A többségében magyarlakta Beregszászra is érkezett a csepeliek összefogásával összegyűjtött 
adomány, melyet Borbély Lénárd adott át Babják Zoltán beregszászi polgármesternek 

fotó: Speciálterv Zrt.

fotó: Hajdú Ágnes

fotó: Tóth Beáta
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Nemzetközi vizsgálat bizonyítja, hogy 
a sikeres és sikertelen oktatási rendsze-
rek között a döntő különbség a tanári 
kar minőségében rejlik. A tanár kultu-
rális dominanciával rendelkezik: az a 
kultúrakincs, amelyet a pedagógus visz 
egy közösségbe, igen fontos tényező. 
A pedagógusi állás társadalmi státusz.  
Ahol a legjobbak választják a társadal-
mi megbecsülésnek örvendő pedagó-
gusi hivatást, ott – de csak ott – térül 
meg, szinte azonnal és kamatosan, az 
oktatás fejlesztésére szánt összeg.  

A nagy kérdés ma Magyarországon: 
hogyan lehet kialakítani a köz érdekét 
szolgáló, nagy szellemi vagyont birtok-
ló oktatási intézményeket, és hogyan 
lehet bennük megerősíteni a minőséget, 
az értékes emberi erényeket képviselő 
pedagógusközösségeket. A válaszhoz 
néhány gondolat a tanári hitvallásról. A 
tanárság a latin ars értelmében nevez-
hető mesterségnek. A latin szó teljes je-
lentéstartományában ugyanis egyszerre 
jelent képességet, tehetséget, művésze-
tet, mesterséget, tudományt, eljárást, de 
még furfangot is… Amikor az egyko-
ri tanárok szép hivatásukra készültek, 
pontosan tudták mindezt. És még vala-
mit nagyon pontosan tudtak. Azt, hogy 
a nemzet jövője az iskolákban dől el.

Pázmány Péter esztergomi érsek – aki 
380 éve alapította meg a magyar egye-
temet – A fiaknak istenes neveléséről 
mondott prédikációjában ezt így fog-
lalta szavakba: „Az országoknak és 
városoknak sincs semmire nagyobb 
szükségük, mint apród-esztendősök jó 
nevelése. Mert sem eláradott gonosz-
ságnak kiirtására, sem jó erkölcsök 
béoltására, sem a bölcsességek és tu-
dományok gyökerezésére, sem a több 
belső csendes állapotok virágozására 
foganatosabb eszköz nem találtatik a 
gyermekek oktatásánál.”  

Hasonlóképpen vélekedett Apáczai 
Csere János is. 1656-ban Az iskolák 
fölötte szükséges voltáról elmélkedve 
az iskolaállítást nevezte az ország első 
kötelességének, azt várva, hogy a gyer-
mekek, hazánk reményei kiemelkedje-
nek a tudatlanság feneketlen örvényé-
ből, s így jussanak felnőtt korukban 
igazi világosságra. 

Az iskolák sötétségoszlató, erkölcsneme-
sítő szerepét ismerte fel 1868-ban elő-
terjesztett oktatási törvényében Eötvös 
József, és utóda, Trefort Ágoston 1872-
ben, amikor kimondta: „Magyarország 
fennállása a kultúra kérdése.” Trefort 
mindehhez az 1883. évi parlamenti vitá-
ban, az akkor éppen bevezetendő oktatási 

reformról tartott expozéjában hozzátette: 
az iskolai élet átszervezése, a tananyag és 
a tantárgyak számának csökkentése nem 
old meg semmit. Máig ható érvénnyel je-
lentette ki: „tisztán a helyes módszer és a 
tanárok okossága és helyes eljárása által 
lehet segíteni”. Tehát úgy kell tanítani, 
ahogy azt Karácsony Sándor ajánlotta: 
minden tanítvány homlokán megkeres-
ni a titkos bélyeget, amellyel az illető a 
Széppel van eljegyezve, megkeresni az 
eszüket-szívüket kinyitó kulcsot, kitárni 
előttük a tudás, a fejlődés és önfejlesztés 
kapuját.

És még valami: a jó tanártól – sok egyéb 
mellett – a diákok az önzetlenséget és a 
szolgálatetika szépségét is megtanul-
hatják. „Azt a tanítót böcsüli nagyra 
Isten, aki cselekszi, amit tanít, és mind 
nyelvét, mind pennáját szíve gyökerének 
téntájába mártván, úgy szól, mint szí-
ve járása vagyon” – írja Pázmány.  A 
mai utódok Pázmány Pétertől az ön-
zetlenséget és a távlatos gondolkodást 
tanulhatják meg, Apáczaitól a hazához 
való ragaszkodást, Eötvös Józseftől a 
jogegyenlőség biztosítására való törek-
vést, Trefort Ágostontól a minőség fel-
tétlen ismeretét.

Platón az Állam című könyvében – 
Szókratészt megidézve – az emberi 
lélek három részéről ír. A vágyak és 
az értelem mellett van egy harmadik, 
a thymosz, amely a tanítványok általi 
elismerést, a megbecsülést és az ön-
becsülést foglalja magában. Valójában 
vágyunk mások megbecsülésére, és ez 
a forrása önbecsülésünknek, de „van-
nak helyzetek, amelyekben fáradságunk 
jutalma azon meggyőződésünk, hogy 
kötelességünket teljesítettük…” – szól 
Eötvös Loránd szava.   
• Klinghammer István professzor, 
akadémikus, a Közösen Csepelért 
Lokálpatrióta Egyesület elnöke

Csepelen 17 iskolából 10 csatlakozott eltérő számú résztvevővel 
a határozatlan idejű pedagógussztrájkhoz. Lapzártánk idején harmadik napja 
tart a demonstráció. Vendégszerzőnk, Klinghammer István professzor írása

Pázmány, Eötvös és Apáczai hagyatéka
Két éve tart a világjárvány, az ötödik hullám lassan véget ér, 
a korlátozások zömét eltörölték, az egészségügyi és szociá-
lis intézményekben azonban még kötelező a maszkviselés. 
„Bár nem elhanyagolható az új fertőzöttek száma, a járvány 
jelenleg leszálló ágban van. Az oltásnak továbbra is nagyon 
fontos szerepe van abban, hogy a súlyos megbetegedést elke-
rüljük. A szakrendelőben hetente egyszer, csütörtökönként ol-
tunk” ‒ mondta el lapunknak dr. Dobák András, a Tóth Ilona 
Egészségügyi Szolgálat főigazgatója. „Kiszámíthatatlan, hogy 
alakul a járványhelyzet, de látható, hogy a koronavírus az inf-
luenzához hasonlóan szezonális jellegű. Nyáron várhatóan ke-
vésbé lesz jelen a fertőzés, de ősszel újabb járványhullám jöhet. 
A tesztelés változatlanul elérhető a Csepeli Piac parkolójában 
hétköznap 9 és 16 óra között” – hangsúlyozta a főigazgató.

Új műszerek, bővülő vizsgálatok
Az elmúlt hónapokban számos új és modern diagnosztikai 
eszköz érkezett a szakrendelőbe. „Az új gépek már a helyükön 
vannak, a röntgenen még állítani kell, de használjuk. A csont-
sűrűségvizsgáló gép kezelésével most ismerkednek a kollégák, 

informatikai illesztése folyamatban van, így egy-két hét múlva 
már adunk ki időpontokat is, lehet jönni a vizsgálatra” – emel-
te ki Dobák András. A mammográfia már működik, csak-
úgy, mint a négy új ultrahanggép és a digitális röntgen. Az 
egynapos sebészet kialakítása miatt az épületen belül számos 
változás történt. A labor és az ortopédia a földszintre, a reu-
matológia a második emeltre, a traumatológia a belgyógyászat 
helyére, a belgyógyászat a lézersebészet helyére költözött. Az 
egynapos sebészet már épül, előreláthatóan nyárra elkészül. A 
kórházi hátteret a Dél-pesti Centrumkórház és a Manninger 
Jenő Országos Baleseti Intézet biztosítja majd. A betegirányí-
tó rendszerben is lesznek változások, a betegsorszám mellett 
laborsorszámot is adnak ki, amit a földszinten lehet kérni. 
„A volt szülőotthon tervezési munkái is lassan befejeződnek, 
most a kiviteli tervek készülnek, két ütemben zajlik a felújítás. 
Ugyanakkor örömteli hír, hogy ismét lesz gyermekpszichiátriai 
rendelés a kerületben. Ez óriási dolog, hiszen hiányszakmáról 
van szó. A rendelés a Csikó sétányon a pszichiátriai rendelőben 
zajlik majd, végleges helyet pedig a szülőotthonban kap” ‒ tette 
hozzá Dobák András. • Potondi Eszter 

Játék a Kis-Duna-parton
A Kalózhajós játszótér március 11-én ismét 
megnyitotta kapuit. A Városgazda faipari cso-
portjának munkatársai a kalózhajón egy átjáró 
burkolatát cserélték le, a köteleket kihelyezték, 
néhány lécet megerősítettek, valamint új kor-
mány és kormányház került a helyére. Mind 
megtudtuk, a tervek szerint az egész kalózhajót 
és a kalózvárat újra fogják festeni. A játszótér 
kedd és vasárnap között várja a látogató-
kat 8-tól 19 óráig.  

Oltások, épülő egynapos sebészet

Iskolába hívogató 
A Lajtha László Általános Iskolá-
ban 1972 óta folyik ének- és zene- 
tagozatos képzés. Aranyokleveles 
minősítésű énekkarunk nagy hagyo-
mányokkal rendelkezik. A család 
igénye szerint a hangszeres oktatás 
helyben történik a kerületi Fasang 
Árpád Zeneiskola irányításával. 
Első osztályban a tanítóink gyer-
mekközpontú, játékos és kipróbált 
olvasás- és írástanítási módszerek-
kel, a tanulók egyéni tempójához és 

képességeihez igazodva biztos ol-
vasási, írási, számolási készségeket 
alakítanak ki. Az emelt szintű ének- 
oktatás évfolyamonként csoport-
bontásban történik, a dalokat a ta-
nulóink angol nyelven is tanulják. A 
mindennapos testnevelés óra kere-
tében diplomás táncpedagógus tart 
foglalkozásokat. Különleges szol-
gáltatásunk az angol nyelv oktatá-
sa első osztálytól, kis csoportban. 
Délutáni programokon gyermekeink 
kézműves-, informatika- és sport-
szakkörök közül választhatnak. 

2020-ban csatlakoztunk a Bozsik 
programhoz, melynek fő célkitűzé-
se a gyerekek tömeges mozgatása. 
Ennek érdekében tanulóink délután 
heti kétszer két órában ingyenes fut-
balledzésen vehetnek részt, melyet a 
délelőtti testnevelés órák keretében 
megalapozunk. A nyílt tanítási na-
pok időpontjai: 2022. április 4-5., 
8 és 10.40 között. 

Tájékoztatás: lajthalaszlo.hu;  
lajtha.titkar@gmail.com;
06-30/832-0136

fotó: Tóth Beáta
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Ezeréves 
kötelék 
Március 23-a a lengyel–magyar ba-
rátság napja. A lengyel és a magyar 
nép közötti kötelék több mint ezer-
éves, melyet honfoglaláskori régé-
szeti leletek igazolnak. A lengyel és 
a magyar állam megalapítása pár év-
tized különbséggel egy időben ment 
végbe. 966-tól, a Piast-dinasztiából 
származó I. Mieszko megkeresztelke-
désétől számítják a lengyel állam kez-
deteit, míg a keresztény magyar állam 
alapjait I. (Szent) István megkoronázá-
sa teremtette meg 1000-ben. Már ebben 
az időszakban szoros dinasztikus kap-
csolat alakult ki a Piast-ház és az Árpá-
dok között, hiszen a hagyomány szerint 
Mieszko fiának, Vitéz Boleszlávnak 
második felesége az Árpád-házból 
származott. A két dinasztia kapcsola-
ta a következő évtizedek során egyre 
szorosabbá vált és gyakran előfordult, 
hogy az Árpád-ház tagjai lengyel, míg 
a Piast-dinasztia képviselői magyar föl-
dön leltek menedéket, amikor egy-egy 
belháború következtében menekülniük 
kellett. Az évszázadok során egyre mé-
lyült a két nép kapcsolata. A hatalom 
erősítésében és a függetlenség megőr-
zésében évszázadokig támaszkodott 
egymásra a két állam, kölcsönösen se-
gítették egymást. 2006 tavaszán Lech 
Kaczyński lengyel és Sólyom László 
magyar államfő Győrben felavatta az 

első olyan köztéri szobrot, mely a ma-
gyar–lengyel barátságot szimbolizálja. 
Az ünnepségen részt vett szervezetek 
javaslatára a köztársasági elnökök a 
lengyel–magyar barátság napjának ki-
jelöléséről állapodtak meg. A sok év-
százados közös történelemre, a két nép 
barátságára és együttműködésére te-
kintettel pedig március 23-át tűzték ki  
a lengyel–magyar barátság napjának. 
Csepel több lengyel településsel ápol 
testvérvárosi kapcsolatot, így Szcze-
cinnel, Kielcével és Wołominnal. A 
partnerség a gyakorlatban sokszor di-
ákcsereprogramokban, gazdasági-kul-
turális együttműködésben teljesedik ki. 

Lengyel emlékek a kerületben
A csepeli önkormányzat minden évben 
megemlékezik az 1984-ben vértanú-
halált halt Boldog Jerzy Popiełuszko 

atyáról, a kommunista vallásüldözés 
áldozatáról. Csepelen utca viseli nevét, 
emléktábla, valamint a Hollandi úti 
Sport-, Szabadidő és Rendezvényköz-
pontban harangláb őrzi az emlékét. 
Ugyanakkor a Szent Imre téren talál-
ható tablósor az 1956-os eseménye-
ket idézi fel, a baráti segítségnyúj-
tásnak állít emléket. A forradalom 
során a lengyelek nem csak szimpát-
iatüntetéseket és megemlékezéseket 

szerveztek, hanem komoly anyagi se-
gítséget nyújtottak a magyar lakosság-
nak. Élelmiszeren kívül gyógyszereket 
küldtek Budapestre. A polgármesteri hi-
vatal falán látható kétnyelvű emlékmű 
pedig a bolsevik támadók felett aratott 
1920-as lengyel győzelmet hirdeti.

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:
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

Jerzy Popiełuszko
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Koller Sándor 
Megoldás Mozgalom

Koller Sándor nem küldött új anya-
got, így az előző számban megjelent 
cikk összefoglalóját olvashatják. 

A Megoldás Mozgalom programja egy 
új szemléletmódot és gondolkodást kínál 
Magyarországnak, amellyel a nemzet 
újra önmagára találhat. Azt gondolom, 
hogy az egymásra mutogatás és a múl-
ton való rágódás helyett ideje elindulni 
a lehetőségek felé. Célom, hogy hazánk 
újra vonzó választás legyen a fiatalok 
és az idősebbek számára is. Kerekesz-
székesként szeretném képviselni a moz-
gássérülteket. Nem elfogadható, hogy a 
21. században van olyan közintézmény, 
amit nem lehet igénybe venni kerekes 
székkel. Hiszek abban, hogy kézzel-
fogható megoldásokra van szükség Ma-
gyarországon, amik egyszerűbbé teszik 
az emberek mindennapjait. A jólét és az 
egyensúly megteremtésében a folyama-
tos fejlődésnek kulcsszerepe van. 

Az eddigi csepeli fejlesztések közül 
a csepeli gerincút és a Kossuth Lajos 
utca–Corvin utca kereszteződés ki-
alakítását nagyon hasznosnak tartom, 
mivel csökkentette a dugókat és a bal-

esetek számát. Fontos lenne, hogy a 
tervezett fejlesztések közül a csepeli 
gerincút megépített szakasza folytatód-
jon egészen az M0-sig. Így csökkenteni 
lehetne Csepel belvárosában az átmenő 
forgalmat. Ugyanakkor úgy gondolom, 
forrást kell biztosítani a még földes 
utak leaszfaltozására is. Ez mind ké-
nyelmi, mind egészségügyi szempont-
ból fontos, hisz ezzel a szálló por mér-
téke jelentősen csökkenthető. 

Nagyon szeretnék a ke-
rület fejlődésérért tenni, 
sok rozsdaövezet van, 
amelyek megértek a fej-
lesztésre. Ahogy emlí-
tettem, meg kell építeni 
a csepeli gerincút folyta-
tását, korszerűsíteni kell 
a csepeli HÉV-et, nem-
csak az Erdősor útig, 
hanem tovább, egészen 
a Csepeli Temetőig meg 
kell hosszabbítani, itt 
pedig P+R parkolót kell 
létrehozni. Egy terve-
zett új Duna-híd felépí-
tése előtt vagy mellett 
pedig a Gubacsi hidat is 
korszerűsíteni kell.

Amit még kiemelten fon-
tosnak tartok, az az, hogy a Csepel Mű-
vek területét rendbe kell tenni, fel kell 
számolni a mostani állapotot. Közpar-
kot, sportolásra alkalmas területet kell 
létrehozni, amit bárki igénybe vehet. Itt 
egy új városrész is épülhet, kapcsolattal 
a Dunához.  

ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS 2022

Február 12-én elindult az országgyűlési választásokkal, illetve a népszavazással kapcsolatos kampány. 
Mostani, a választás előtti utolsó lapszámunkban ismét helyet biztosítunk a Budapest 17. választókerületében 

induló hét országgyűlési képviselőjelöltnek. 

Országgyűlési választás 2022

Eredmények, népszavazás
Ahogy korábban megszokhattuk, április 3-án, a válasz-
tás éjszakáján az Nemzeti Választási Iroda (NVI) vár-
hatóan közli az előzetes eredményeket, ám a végső, hi-
vatalos eredményre ezúttal is várni kell. A választás 
úgynevezett jogi eredményét csak a külföldön leadott 
szavazatokat tartalmazó urnák hazaszállítása és a le-
vélben leadott szavazatok megszámlálása után állapít-
ják meg: az egyéni választókerületek eredményét leg-
később április 9-én, a választás országos eredményét 
pedig legkésőbb április 22-én.

Az új Országgyűlésnek legkésőbb május 3-áig kell meg-
alakulnia. Az Alaptörvény szerint az új Országgyűlés 
alakulóülését a köztársasági elnök hívja össze a válasz-

tást követő harminc napon belüli időpontra. Az elmúlt hat 
törvényhozási választás esetében a gyakorlat azt mutatta, 
hogy az Országgyűlés alakulóülését követően másfél–
négy hét elteltével letette az esküt az új kormány.

Az idei országgyűlési választás különlegessége – ami a 
hazai demokrácia történetében eddig nem fordult elő –, 
hogy az április 3-ai parlamenti választással egy időben, 
közös eljárásban országos népszavazást is tartanak. A sza-
vazás abban az esetben 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. 

Tájékoztatás szavazókörök 
címének megváltozásáról

A Helyi Választási Iroda vezetője ezúton tájékoztatja az 
érintett választópolgárokat, hogy a 2022. április 3. nap-
ján tartandó országgyűlési képviselők általános válasz-

tásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos 
népszavazáson a korábban a Jedlik Ányos Gimnázium-
ban (Táncsics M. u. 92.) található 021., 022., 044. és 045. 
számú szavazókörök – az iskola újjáépítése okán – a Bu-
dapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán 
Szolgáltatások Igazgatósága (HSZI) központi épületé-
ben kerültek kijelölésre:

A fenti szavazókörökbe tartozó választópolgárok az eddig 
megszokott Jedlik Ányos Gimnázium helyett a Humán 
Szolgáltatások Igazgatósága (Táncsics Mihály u. 69.) köz-
ponti épületében akadálymentesített szavazóhelyiségekben 

adhatják le voksukat a szavazás napján. A szavazás helyéről 
való értesítőt az érintett választópolgárok már az új szava-
zóköri címekre vonatkozóan kapták meg.
Vincze Anikó jegyző

RÉGI CÍM HELYETT ÚJ CÍM

021. szavazókör

Jedlik Ányos 
Gimnázium – 

Táncsics M. u. 92.

 021. szavazókör

Humán 
Szolgáltatások 
Igazgatósága –

Táncsics M. u. 69.

022. szavazókör  022. szavazókör

044. szavazókör  044. szavazókör

045. szavazókör  045. szavazókör

ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS 2022

Az egyéni országgyűlési 
képviselőjelöltek programja

Arra kértük az egyéni országgyűlési képviselőjelölteket, foglalják össze röviden választási programjukat, 
amelyet a szavazólapon levő sorrend alapján teszünk közzé. További információk a jelöltek közösségi oldalán. 

Koller Sándor
közösségi oldala:

illusztráció: pixabay
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Kovács Attila
közösségi oldala:

Németh Szilárd 
István 
Fidesz–KDNP

Tisztelt Csepeli Választópolgárok!

Béke és biztonság
Ma a szomszédunkban zajló, egyre ve-
szélyesebb és pusztítóbb háború ki-
terjedésétől tart mindenki. És az ország 
minden szegletében, így nálunk is az a 
meggyőződése az emberek többségé-
nek, hogy Magyarországnak ki kell 
maradnia ebből a háborúból, ami csak 
bajt és szenvedést hozna a fejünkre. 
Semmit se nyernénk, de mindent elve-
szíthetnénk vele.

Mi a béke pártján állunk, mert ez a 
nemzeti érdekünk. Ezért én, honvédel-
mi miniszterhelyettesként is azt kép-
viselem és támogatom, hogy ne küld-
jünk magyar katonát és ne küldjünk 
magyar fegyvert Ukrajnába. Magyar 
vér nem folyhat, magyar fegyver nem 
ölhet ebben a háborúban! Sem Magyar-
ország, sem Kárpátalja nem válhat had-
műveleti célponttá! Viszont a háború 
elhúzódása egyre több menekülttel fog 
járni, akikkel mélyen együtt érzünk, 
és akiknek szívbéli kötelességünk hu-
manitárius segítséget nyújtani. Ebben 
teljes egyetértés és példás összefogás 
van az országban, így Csepelen is.

Meg kell védenünk Magyarország bé-
kéjét és biztonságát, amelynek egy 
erős, ütőképes Magyar Honvédség a 
záloga. Ezért mindent megteszek a 174 
éves nemzeti haderőnk további fejlesz-
téséért és korszerűsítéséért. Kellő szá-
mú, fegyveres szolgálatra alkalmas, jól 
kiképzett, és hazaszerető honvédre van 
szükségünk. Világszínvonalúvá kell 
tennünk katonai képességeinket, vízen, 
földön, levegőben, az űrben és a kiber-
térben egyaránt. 

Az elért eredmények megvédése 
és tovább folytatása, a ránk 
leselkedő veszélyek elhárítása
Támogatom, hogy megmaradjon a déli 
határkerítés. Támogatom, hogy rendő-
reink és honvédeink továbbra is elkö-
telezetten és a legkorszerűbb felderítő 

eszközökkel és fegyverekkel védjék 
a Közel-Keletről és Afrikából ránk zú-
dított migránsoktól Magyarország és 
Európa szociális és közbiztonságát, köz-
egészségügyét, keresztény és nemzeti 
hagyományait. Viszont a leghatáro-
zottabban elutasítom a Soros-tervet, 
amelynek része dr. Szabó Szabolcs ve-
szélyes elmeszüleménye: 15 ezer mig-
ráns befogadása Csepelre. És nem en-
gedünk a brüsszeli nyomásnak, sem a 
kötelező betelepítési és elosztási kvó-
tákban, sem a gyermekeinket célzó 
agresszív LMBTQ-propagandában.

A rezsicsökkentés 10 éve folyamato-
san működik, s egész Európában egye-
dülálló módon védi a magyar, s benne 
a csepeli családokat, nyugdíjasokat, kis-
vállalkozókat az elszabadult gázáraktól 
és a tartós áramszünetektől. 2010-ben 
az EU legdrágább, ma pedig legolcsóbb 
háztartási gáz- és villanyáram árát 
fizetjük itt, Csepelen is. A rezsicsökken-
tés csak akkor tartható fenn, ha van ol-
csó orosz gáz és megépül Paks II.

A magyar gazdaság munkaalapú, szo-
ciális rendszerünk pedig család- és 
gyermekközpontú. Ezért csökkentjük 
az adókat, és növeljük a munkahelyek 
és a gyermekes családok támogatását. 
Folytatjuk a minimálbér, a szakmun-
kás bérminimum – gazdasági szereplők 
közmegegyezésén alapuló – emelését. 
Az ágazati béremelések az oktatás-ne-
velésben, az egészségügyben, a szoci-

ális ágazatban, a fegyveres testületek-
nél és más területeken dolgozó állami 
alkalmazottak életpályamodelljének 
kiépítését és elismerésüket, megbecsü-
lésüket szolgálják.
 
Büszkék vagyunk arra, hogy az ország 
ereje a koronavírus okozta világjár-
vány, az európai energiaválság és most 
a háború árnyékában is lehetővé tette, 
hogy teljes egészében visszaadjuk a 
baloldal által elvett 13. havi nyugdí-
jat, visszatérítsük a gyermeket neve-
lő szülők tavalyi személyi jövedelem-
adóját, és adómentessé tegyük a 25 év 
alatti fiatalok munkajövedelmét.

A legnagyobb veszély a baloldal ha-
talomra kerülése! Márki-Zay és dr. 
Szabó Szabolcs visszahozná a Gyur-
csány-korszakot. Honvédeket és fegyve-
reket küldenének Ukrajnába, háborúba 
taszítanák Magyarországot. Eltörölnék 
a rezsicsökkentést, többszörösére emel-
kedne a gáz, a villany és távfűtés ára. 
Felmondanák a hosszú távú orosz gáz-
szerződést, nem lenne mivel fűteni, nem 
lenne áram, se az otthonokban, se a ter-
melésben. Megszüntetnék az üzemanya-
gárstopot, 650 Ft lenne egy liter gázo-
laj. Lebontanák a kerítést, beengednék 
a migránshadakat, akinek lakást, pénzt 
és szavazati jogot adnának. Szerintük az 
egészség üzlet, privatizálnák a kórháza-
kat és a rendelőket. És így ismét tönkre 
tennék az országot és Csepelt!

Hajrá, Csepel!
Csepel az országgal együtt szépen fejlő-
dött. Nem fordulhatunk vissza, a baloldal 
nem akaszthatja meg ismét a fejlődést. 
Nekünk Orbán Viktor miniszterelnök 
vezetésével, a Fidesz–KDNP parlamenti 
többségével van biztos jövőnk. 

Hajrá, Magyarország!
Április 3-án országgyűlési választás és 
gyermekvédelmi népszavazás! 

2X Fidesz a BÉKÉÉRT!
4X nem a GYEMEKEKÉRT!

ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS 2022

Kovács Attila
Mi Hazánk Mozgalom

Tisztelt választópolgárok!

1. A Mi Hazánk Mozgalom az egyet-
len politikai erő, amely valódi magyar 
nemzetgazdaságot építene a globális 
óriáscégek és bankárok további támo-
gatása helyett.

2. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely 
eltörölné a mentelmi jogot, és elszámol-
tatná az összes eddigi kormányt, legyen 
szó akár a Fideszhez, akár a balliberá-
lisokhoz kötődő kabinetről. A Mi Ha-
zánk az egyetlen politikai erő, amely 
létrehozná a független Magyar Korrup-
cióellenes Ügyészséget a politikusbű-
nözés visszaszorítása érdekében.

3. A Mi Hazánk az egyetlen párt, 
amely felszámolná az egyre 
szaporodó no-go zónákat
Jelenleg azt látjuk, hogy a településeink 
nagy részén olyan területek jönnek lét-
re, ahol a magyar állam képtelen fenn-
tartani a törvényes rendet. Ezeken a te-
lepüléseken/településrészeken komoly 
probléma a közbiztonság mellett, hogy 
a becsületesen dolgozó emberek érté-
kei, ingatlanjai folyamatosan értéktele-
nednek.

4. A Mi Hazánk az egyetlen párt, 
amely szerint létezik cigánybűnözés
Az elsikkasztott rendszerváltás, tehát 
1990 előtt a cigánybűnözés általánosan 
használt kriminológiai szakkifejezés 
volt. Magyarországon a bűnügyi statisz-
tika legutóbb 1971 és 1989 között vet-
te számba külön a cigány származású 
bűnelkövetőket. A Mi Hazánk szerint 
azonban a probléma nem szűnt meg, sőt 
a cigányság számának megduplázódá-
sával ez a fajta, etnikai alapon szervező-
dő, szubkulturális sajátosságokkal bíró 
bűnözési forma sokkal elterjedtebb lett.

5. Óvodai és bölcsődei 
férőhelyek bővítése 
Elengedhetetlen, hogy nagymértékben 
bővüljenek az óvodai és a bölcsődei fé-
rőhelyek, hiszen a gyermekek napköz-
beni ellátását így tudja biztosítani az 

állam. Elengedhetetlen emellett az ott 
dolgozók anyagi helyzetének javítása 
is, hiszen a kisgyermekek esetében kü-
lönösen fontos a személyi stabilitás.

6. Hulladékkezelés 
Feladatunknak tartjuk, hogy a hul-
ladék- és szemétkezelés tekintetében 
megoldást találjunk a környezet kö-
vetkezmények nélküli szennyezésének 
szankcionálására. Olyan intézkedések 
meghozatalát tartjuk szükségesnek, 
amelyek az eddigi, mértéktelen háztar-
tási és ipari szeméttermelést visszafog-
ják, a gátlástalan illegális szemétlera-
kást pedig bűncselekményként kezelik. 

7. Folyóink védelme 
Kétoldalú tárgyalásokat szorgalma-
zunk, és a nemzetközi fórumokat is fel-
használva fellépünk, hogy a külföldről, 
folyókon érkező szemét és szennyező 
anyagok mennyisége csökkenjen, il-
letve a mégis beérkezőktől való men-
tesítés költségeit a származási országok 
viseljék. 

8. Járványszolidaritási adót 
a koronavírus haszonélvezőire! 
Miközben a koronavírus miatti lezá-
rások alatt az ország döntő többsége 
rosszabb anyagi helyzetbe került, és 
százezrek veszítették el a munkájukat, 
vannak olyan multinacionális cégek, 
amelyek jelentősen növelni tudták be-
vételüket, így rájuk járványszolidaritási 
adót vetnénk ki.

9. Egészségügy
A Mi Hazánk célja, hogy az egészség-
ügyi ellátás rendszerét – annak folya-
matos javítása mellett – a társadalom 
többsége számára hozzáférhetővé te-
gyük. Minden honfitársunk betegség 
esetén méltó körülmények között jut-
hasson hozzá a hatékony, magas szín-
vonalú egészségügyi ellátáshoz annak 
mindhárom szintjén (alapellátás/szak-
rendelő/kórház)!

10. Sport 
A sport a legjobb gyógyszer, hiszen az 
egészségtelen és mozgásszegény élet-
mód miatt kiugróan magas a szív- és 
érrendszeri megbetegedések száma. 
A szabadidősportot ezért sokkal na-
gyobb támogatásban részesítenénk, 
ugyanakkor támogatjuk a köznevelési 
intézményekben a rendszeres testne-
velést, amelynek bevezetését üdvöz-
lendőnek tartjuk. 

A Mi Hazánk bővítené is a lehetősé-
geket, például olyan klasszikus küzdő-
sportok oktatásával, mint a cselgáncs 
(dzsúdó), amely arra is alkalmas, hogy 
a magyar fiatalok nagyobb önbizalom-
mal tudják megvédeni magukat egy 
esetleges támadás esetén.

11. Honvédelem 
A Mi Hazánk bevezetné a sorkatonai 
alapkiképzést. A férfiak számára kö-
telező szolgálat időtartama két hónap 
lenne, amelyet megyei kiképzőtábo-
rokban töltenének el, jellemzően nyári 
szünetben. A honvédelmi alapkikép-
zésen átesett állomány lényegében egy 
professzionálisan képzett „irreguláris” 
haderőt alkotna, amely a védelmet biz-
tosító koncepciónk része lenne. 

Teljes programunk megtalálható a www.
mihazank.hu/virradat-program/ ol-
dalunkon, írásban, vagy hangoskönyv 
változatban is.

Elérhetőség: 06-30/9329-108;  
e-mail: kovacs.attila@mihazank.hu
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Németh Szilárd
közösségi oldala:
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Csizmadia Cseke 
Magyar Kétfarkú Kutya Párt

Mindenekelőtt egy remek lehetőségre 
szeretném felhívni a szíves figyelmü-
ket: személyesen is megismerhetnek 
egy március 27-i, Daru-dombi  rendez-
vény keretében, amelynek részletei-
ről közösségi oldalamon tájékoztatom 
Önöket. Ezúton is szeretném meghív-
ni képviselőjelölt társaimat, dr. Szabó 
Szabolcsot, Németh Szilárdot, Kovács 
Attilát, Pál Évát, Koller Sándort és 
Járó Arnoldné Krisztinát egy jó han-
gulatú délutánra!  

Pár szó a Magyar Kétfarkú Kutya Párt-
ról, aminek van komoly programja is. 
Bár nem a megszokott jövő idejű, fel-
tételes módú lózungokkal operál, de 
van. Főleg az önkormányzati képvi-
selőink munkája nyomán mennénk 
tovább nagyban. A legkidolgozottabb 
pontunk a közbeszerzési rendszer át-
alakítása, ami a betűméret csökkentése 
után is egy 35 oldalas tervezet. Az ál-
lampolgárokat nem csak a lakóhelyük 
helyzetének a rendezésébe vonnánk be, 
hanem a demokratikus döntéshozatalba 
is részvételi módszerekkel. Bár támo-
gatjuk a rövid távú faültetéseket, mert 
semmi más nem képes olyan remekül 
fellazítani a talajt a mélygarázsoknak, 
mint a fák, a zöldpolitikánk egyik első 
lépése a tarvágások tiltása lenne, csak 
azért, mert az nem olyan szép, mint 
amennyire káros. A Kutyapárt az egyet-
len politikai párt, amelyik legalizálná a 
marihuánát, mert nonszensz, hogy míg 
annyit ihatunk egy kocsmában, hogy 
aztán hazamenni se legyünk képesek, 
de egy gramm fűért már rendőrautóba 
ültetnek. Ráadásul a dílerek zsebének 
a kitömése helyett az államkasszát gaz-
dagítva könnyedén ki lehetne fehéríteni 
ezt a piacot is.

A párt elsődleges célja az aktív, cselek-
vő lakosság létrehozása, megszólítása. 
Ösztönözzük az embereket, hogy te-
gyenek a környezetükért, nem csinál-
juk meg helyettük, de segítünk nekik 
benne. Ezt próbáljuk tenni Csepelen 
is, ahol az egyik legjelentősebb pro-
jektünk a közelmúltban a Vízmű lakó-

telepi buszmegálló megszépítése volt 
lakossági igény alapján. Talán a leg-
sikeresebbnek mondható programunk 
pedig az Erdősor utca és a Szabadság 
utca sarkán épített rovarhotelünk volt, 
ami az egyik legveszélyesebb csepeli 
kereszteződésben van, ahol szinte heti 
rendszerességgel rombolja le autó a há-
zak kerítését. Ott például jól nézne ki 
egy zebra is! Télre a Szabadfogas kez-
deményezés keretében kiraktunk a Ka-
rácsony Sándor utcai korzó alá egy fo-
gast, ami bő másfél hónapig működött, 
amíg el nem lopták. Ez idő alatt bátran 
állíthatom, hogy akár ezernél is több 
ruhadarab fordult meg a fogason, napi 
rendszerességgel tartotta rendben egy 
szorgos passzivistánk. Rengeteg rászo-
rulónak segítettek így a csepeliek me-
leg ruhákhoz jutni, nagyon köszönjük!
Ahogy a lokális programomban is áll, 
nagyon örülök, hogy a kormány végre 
felismerte, hogy az oktatás csak emész-
ti a pénzt, és bezárták a régi Jedliket. 
Nagyon remélem, hogy az első kapa-
vágás előtt már eddig is ráköltött száz-
milliók egy Integrált Lerészegedési 
Központ létrehozásának tervét készítik 
elő, amiben helyet kap majd egy szesz-
kápolna is. Továbbá a Csepeli Sport 
Clubot olyan jól visszakapták a cse-
peliek, hogy én is visszaadnám nekik 
még egyszer, hátha megint bezárják 
a sportolni vágyó gyerekek orra előtt 
a kaput. Ez lenne az első lépés afelé, 
hogy ezentúl én lehessek Csepel legna-
gyobb ingatlanmogulja. Még a Fi-Sut is 
újranyitnám, de csak ha Csepel nagy-

hatalmú ura is úgy akarja. Ezeken felül 
is vannak terveim Csepelen. Mivel úgy 
tűnik, olimpia már nem lesz a szigeten, 
legalább a diákolimpiák állandó hely-
színei legyenek az eperföldek!

Budapest 17. számú választókerületét 
kettévágja a Kis-Duna, és csak egy rév 
jár Csepel és Soroksár között, az sem 
mindig. Ezen hatalmas probléma meg-
oldásaként letérkövezném a Rácke-
vei-Dunát, de azért átfolyna a víz alatta 
a déli üdülőövezetekre való tekintet-
tel. Lehet, hogy a legjobb megoldás a 
Duna teljes budapesti szakaszának a 
letérkövezése lenne. Ha nem járnak ha-
jók, talán eltűnik az a káosz is, amit a 
METRANS okoz a városban.

Végszóként. Természetesen a saját el-
söprő győzelmemre számítok, de ve-
lem együtt sokaknak fontos szempont 
a kormányváltás. Mivel Csepelnek sze-
rencsére ellenzéki országgyűlési képvi-
selője van, és nem látok reális esélyt a 
negatív irányú változására, a Kutyapárt-
nak az országos listára leadott szavaza-
tokra van szüksége ahhoz, hogy beke-
rülhessen a parlamentbe. Ha a fentiek 
elnyerték tetszését, segítse listás szava-
zatával a Kutyapártot április 3-án! 
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Csizmadia Cseke
közösségi oldala:
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Dr. Szabó Szabolcs 
DK–Jobbik–LMP–MSZP, 
Momentum, Párbeszéd

Csak felfelé! 
A tizenkét éve hatalmon lévő Fidesz 
tévútra vitte hazánkat. A multik érde-
kében tartósan alacsonyan tartotta a 
munkavállalók bérét, elzárva minket 
az előrelépés lehetőségétől. Lepusztí-
totta az egészségügyet, versenyképte-
lenné tette az oktatást. De nem csak a 
munkavállalók, hanem a nyugdíjasok 
megélhetése sem érdekelte a Fideszt. 
Mindezt egy olyan időszakban, amikor 
a kedvező világgazdasági folyamatok 
miatt minden lehetőségük megvolt arra, 
hogy segítsék az emberek boldogulását. 
A kormányzás hibáit pedig nem teszik 
helyre a választások előtti hónapokban 
bevezetett osztogatások. Az elmúlt ti-
zenkét év a fideszes kiváltságosok gaz-
dagodásáról szólt. Az oligarchák mesés 
magánvagyonokat szereztek, magánre-
pülőkkel és luxusjachtokkal utazgatnak, 
de az Orbán család sem maradt el, elég 
csak megnézni a hatvanpusztai luxus-
dácsát. A Fidesz kormányzásának ered-
ménye: alacsony nyugdíjak és bérek, 
megállíthatatlan áremelkedés, magas a 
halálozás, elképesztő korrupció, rekord 
államadósság és költségvetési hiány, 
benzinhiány. Orbán Viktor ráadásul 
nemcsak itthon, hanem nemzetközi-
leg is tévútra vitte az országot: elárulta 
nyugati szövetségeseinket, Putyin ölébe 
lökte Magyarországot. Az Ukrajna el-
leni orosz agresszió pontosan mutatja, 
hogy mekkorát hibázott Orbán, amikor 
12 éven keresztül Putyin kegyét kereste, 
amikor orosz hitelből kezdték el az új 
atomerőmű építését, amikor Budapestre 
hozta az orosz kémbankot. 

Az emelkedő Magyarország 
programja
A jogszerűség helyreállítását, az el-
múlt tizenkét év bűneinek felderítését 
akarjuk, igazságos társadalomra, euró-
pai életre, közösnek érzett hazára vá-
gyunk. A választás legfontosabb kér-
dése: Orbán vagy Európa? Orbánnal 
Magyarország elveszíti Európát és vele 
a 21. századot. Sokan kérdezik, lehet-e 
jobban vezetni Magyarországot, mint 

most. Bizonyítani fog-
juk, nemcsak lehetséges 
másképp rendezni közös 
dolgainkat, de csakis 
másképp élve lehetünk 
egy sikeres ország pol-
gárai. Az új demokrácia 
korszakában nemcsak 
kevesek privilégiuma 
lesz a kiszámítható élet, 
hanem a társadalom be-
rendezkedésének ez lesz 
az alapvető szempontja.

A magyar társadalom évtizedek óta 
mesterségesen felkorbácsolt feszültsé-
gek lázában él. Egy megosztott ország 
mindig gyenge, ezért meg kell szaba-
dulnunk a gyűlöletet szítók hatalmától. 
Az új, átláthatóan, elszámoltathatóan 
működő kormány nem az emberek feje 
fölött, hanem velük együtt kormányoz. 
Mindennek a megvalósításához minden 
területre kiterjedő, átfogó programmal 
rendelkezünk. Magyarország jobbat ér-
demel, és képes is erre a jobbra. 
A részletes program: egysegbenma-
gyarorszagert.hu  

Az emelkedő Csepel 
és Soroksár programja

Normális közlekedést Csepelen 
és Soroksáron!
A legfontosabb beruházások nem való-
sultak meg 2010 óta. Soroksárnak vas-
úti aluljáróra van szüksége, Csepelnek 
új Duna-híd és felújított Gubacsi híd, 
valamint a Gerincút folytatása kell. For-
rást biztosítunk arra, hogy megújuljon a 
II. Rákóczi Ferenc út és a Csepeli út. 

Megújult HÉV-et Csepelnek és 
Soroksárnak!
Ígérgetés helyett valóban elindítjuk az 
új, alacsony padlós HÉV-szerelvények 
beszerzését, és látványtervek helyett 
elkezdjük a HÉV-vonalak felújításának 
és meghosszabbításának tervezését. 

Tiszta, békés és biztonságos 
Csepelt és Soroksárt!
Látványtervek rajzolgatása helyett 
megépítjük a soroksári rendőrkapitány-
ságot, elindítjuk a Kis-Duna, és benne 

a Kiság rehabilitációját. A mostaninál 
nagyobb rend és tisztaság lesz a közte-
rületeken. Ehhez az kell, hogy az állam 
ne vonja el a Főváros bevételeit, hanem 
otthagyjuk náluk. 

21. századi oktatást 
Csepelnek és Soroksárnak!
Felszámoljuk a tankerületi központot. 
Visszaadjuk a pedagógusok, diákok, 
szülők, az önkormányzat jogát arra, 
hogy maguk alakíthassák az itt mű-
ködő iskolák életét. 5 év teszetoszaság 
után elkészül a Jedlik felújítása. Ki-
vizsgáljuk a Grassi ügyét, és tisztelet-
ben tartjuk a szülők döntését a fenntar-
tóval kapcsolatban. 

Működő egészségügyet 
Csepelnek és Soroksárnak!
A következő ciklusban biztosítani fog-
juk az önkormányzatoknak, hogy a 
szakorvosi és háziorvosi rendelőikben 
magas színvonalon, alacsony várakozá-
si idővel tudjanak szolgáltatást nyújtani. 

A Csepel SC legyen a csepelieké!
A Csepel SC ingatlanainak tulajdonjo-
gát a Németh Szilárdhoz kötődő alapít-
vány vette meg, állami támogatásból. 
Mindent megteszünk majd, hogy a jö-
vőben a mindenkori önkormányzat le-
gyen a tulajdonos. 

Dr. Szabó Szabolcs
közösségi oldala:

A részletesebb országos 
és helyi program:
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Járó Arnoldné 
Normális Élet Pártja

Járó Arnoldné Krisztina vagyok, a 
Normális Élet Pártjának csepeli kép-
viselőjelöltje. Egyszerű, civil, kisvál-
lalkozó édesanyaként, aki mindig is itt 
élt-él, itt dolgozott, és itt nyitotta üzletét 
is, azt látom, hogy kerületünk jó irány-
ba fejlődik. Zöld környezet, új parkok, 
játszóterek: ez mindenképp jó irány, de 
lehet még folytatni!

A közösségi tervezést kimagaslóan jó 
ötletnek találom, ezért személyesen 
kérdeztem meg csepeli lakosokat, hogy 
ők mit gondolnak. Mit látnak, mi hi-
ányzik, vagy okoz-e valami problémát 
a hétköznapjaikban, amit esetleg meg 
tudnánk oldani. Rengeteg jó ötletet me-
séltek, írtak, de most csak párat van le-
hetőségem megosztani.

Az egyik sokak által említett gond leg-
inkább Királyerdőt érinti, ez pedig a 
gyalogos közlekedés nehézsége: ugyan-
is ezen a környéken szinte nincsenek 
zebrák. Ez az iskolák, óvodák környe-
zetében még nagyobb gond. Az autósok 
is említést tettek pár olyan keresztező-
désről, amiket lámpák hiányában ve-
szélyesnek éreznek, és tényleg sok bal-
eset is történik ezeken a pontokon. Úgy 
gondolom, ezek orvosolható problémák.

Kisgyermekes szülők közül sokan em-
lítették, hogy nagyon jó az a pár nagy, 
jól ellátott játszótér, amink van, de 
a többire is nagyobb figyelmet kéne 
fordítani. Valamint említésre került 
mosdó létesítése is. Én is kisgyerme-
kes anyuka vagyok, így egyetértek és 
támogatom az ötletet. A miértje sze-
rintem egyértelmű. Valamint ezeknek 
a mosdóknak a folyamatos higiénikus 
takarítását és karbantartását is meg kell 
szervezni, és biztosítani kell, hogy csak 
rendeltetés-szerűen lehessen használni. 
Ezenfelül említették még a köztéri sze-
metesek hiányát is.

Az iskolák és óvodák ugyan megfele-
lő figyelmet kapnak a tárgyi feltételek 
megteremtésében, de az udvaraik, főleg 
az óvodáké, több figyelmet igényelné-

nek. Az udvari játékok karbantartá-
sának és ‒ ha szükséges ‒ cseréjének 
folyamatosságát a gyerekek biztonsága 
érdekében biztosítani kell.

A Görgey Artúr Általános Iskola vissza-
vásárlása és a terület hasznosítása sok 
csepeli lakos fantáziáját megmozgatta. 
A legtöbben úgy vélik, folytathatnánk 
ezt a Csepel Művek területén is. Sajnos 
még nincs alapos betekintésem a Cse-
pel Művek ipari és egyéb épületeinek 
tulajdonjogába, ahogy abba sem, hogy 
miért nem történik vele szinte semmi. 
Mint egyes jelölttársaim, így én is csak 
annyit látok civilként, hogy rengeteg a 
hasznosítatlan terület. Kisvállalkozó-
ként örömmel pakolom ki a termékeimet 
egy kirakatba, de a gyártást egy kirakat 
mögött már nem minden esetben lehet 
megoldani. Sok kisvállalkozó küzd ez-
zel a problémával, de nincs mindenki-
nek pénze csarnokokat kivenni, és nincs 
is szüksége ekkora területre. Kisebbet 
viszont nagyon nehéz találni ilyen cé-
lokra. Ezt a gondot a Csepel Művek te-
rületén szerintem meg lehetne oldani. 

Megemlítették még, hogy a területen be-
lül, akár közösségi tereket is ki lehetne 
alakítani. Fejlesztő játszóházakat kicsik-
nek, élőzenés rendezvényhelyszíneket 
fiataloknak, autós mozit és egyéb, ki-
kapcsolódásra és szórakozásra alkalmas 
helyszínek kialakítását. Egy miniváros 
a városban. Vannak aktív időskorúak is, 
akik szívesen eljárnának egy nekik ki-
alakított táncházba, vagy kávézóba, teá-
zóba. Lehet, hogy a Csepel Művek ilyen 
hasznosítása nagy gondolatnak tűnik, 
de ha meg tudtunk tervezni közösen egy 
olyan csodás parkot, mint amit Csepel-
Szigetcsúcsra építünk, akkor akár ez is 
megvalósíthatónak tűnhet. Nem beszél-
ve arról, hogy ez sok új munkahely meg-
teremtésével is járna.

Többen említették, hogy még több kö-
zösségépítő és kulturális programot 
szeretnének a Duna-parton. Szabadtéri, 
családos, szórakoztató sporteseménye-
ket, kézműves-foglalkozásokat.

Összességében azok a csepeliek, aki-
ket sikerült megkérdeznem, egyön-

tetűen szavaztak meg maguknak egy 
családbarát, tiszta, zöld kerületet, sok 
programmal, aminek alapjaként a fenti 
ötleteket osztották meg velem. Nekem 
pedig, mint a NÉP képviselőjelöltjének, 
az ő gondolataik, és azok megvalósít-
hatóságának megteremtése a legfonto-
sabb, minden tekintetben. A Normális 
Élet Pártjának programja pontosan erre 
épül. Egy környezettudatos, egészsé-
ges, élhető, családközpontú, embersé-
ges és biztonságos jövő megteremtése a 
civil lakosság segítségével.

A párt oldala: normaliselet.hu
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Járó Arnoldné
közösségi oldala:

Pál Éva 
Magyar Munkáspárt,
Igen Szolidaritás 
Magyarországért Mozgalom

Pártom, az Igen Szolidaritás Magyar-
országért Mozgalom egy modern balol-
dali párt, amelynek politikai fókuszá-
ban a társadalmi jóllét és a béke áll. A 
jóllét alapvetően az emberek jövedel-
mi helyzetének függvénye, amelyhez 
igen sok társadalmi szolgáltatás kell 
kapcsolódjon. Az ISZOMM által meg-
fogalmazott politikai törekvések négy 
lábon állnak.

1. Minimálbér, amely felfogásunk 
szerint a létminimum kétszerese kell 
legyen, mai számokban értve legalább 
havi nettó 250 ezer forint. (Azért két-
szeres, mert egy munkavállalóra lega-
lább egy eltartott is jut.)

2. Legkisebb öregségi nyugdíj; mél-
tányosan felette kell legyen a létmi-
nimumnak, s fedeznie kell az idősebb 
korosztályok magasabb egészségügyi 
igényeit. Ennek összege ezért havi 150 
ezer legyen!

3. Családi pótlék: gyermekenként 
legalább havi 50 ezer forint. Ez az ösz-
szeg messze nem fedezi egy gyermek 
nevelésével kapcsolatos költségeket, 
azonban fontos hozzájárulás a nemzeti 
közösség részéről. Az említett összeg 
indoka, hogy ez az európai átlag, amit 
minden magyar gyerek megérdemel.

4. Szociális minimumjövedelem, ami 
valójában egy kiegészítő mechaniz-
mus, vagy ha valakinek az egyéb jöve-
delme nem éri el a havi nettó 100 ezer 
forintot, akkor azt legalább erre a szint-
re emeljük fel. Magyarország akkor 
teszi jól, ha egyik polgárát sem hagyja 
nyomorogni, személyes teljesítményei-
től függetlenül.

Mindezek forrása ‒ az ISZOMM értel-
mezésében ‒ csupán elosztási kérdés. 
A fenti összegek fedezete előteremthe-
tő azáltal, hogy a tőketulajdonosok és 
a cégvezetők is ugyanolyan mértékben 
fizessenek adót, mint a munkavállalók. 

Csepel sajnos kívül esik Magyar-
ország gazdagabb részein. Büszke 
múltja velünk él, bár sajnos gya-
korta romokban. A csepeli ipar-
telepek sorsa szinte azonos a más 
hasonló munkáshagyományokkal 
rendelkező városokéval. Ezekre 
mondják, hogy rozsdaövezetek. 
A magyar Országgyűlés és a kor-
mány előtt álló feladat egy olyan 
iparpolitika megalkotása, amely 
ezeket a rozsdaövezeteket felsze-
reli modern infrastruktúrával, s 
ezáltal otthont kínál elsősorban 
az innovatív, feltörekvő cégeknek, 
vállalkozásoknak. Nevezzük ezt 
„cégovinak”, amely ennél azért 
több, amelyhez akár a pécsi Zsol-
nay-negyed is mintául szolgálhat. 
Lakás, iroda, műhely, labor, raktár, 
üzlet, üzem, szórakozóhely, mú-
zeum – egy környéken, ahogy az 
normális városokban megszokott.

Az ISZOMM és a Magyar Munkáspárt 
jelöltjeként arra törekszem, hogy amit 
az ország teljes területén kívánunk 
nagyban, az Csepelen kicsiben is meg-
valósuljon: rendes lakhatás, tisztes-
séges és egészséges étkezés, korszerű 
oktatás és mindenkire kiterjedő társa-
dalombiztosítás, amely magas színvo-
nalú, ám ingyenes egészségügyi szol-
gáltatásokat jelent. 

Ha azt akarjuk, hogy minél több fiatal 
költözzön hozzánk, akkor a vonzerőt 
legfőképp egy állami bérlakásprog-
rammal lehet megteremteni. Csepel le-
gyen e téren is élenjáró. Csak egy agi-
lis országgyűlési képviselő kell hozzá. 
Személyemben ezt vállalom.

A modern infrastruktúra része a haté-
kony közlekedés is. Csepel ma egy-két 
köldökzsinórral kapcsolódik Budapest-
hez, igen szűk keresztmetszetekkel, rá-
adásul alig átjárható módon. Ezen egy 
nagysebességű magasvasút segíthet, 
amely az autóforgalom nagy részét is 
kiválthatja. 

A történelem úgy hozta, hogy Csepelen 
van az ország legnagyobb szennyvíz-
tisztító telepe, amely a maga harminc- 

hektáros területével szolgálja ki fél Bu-
dapestet. Csepel igen értékes területei 
tartoznak ide, amelyek fejlesztésekért 
kiáltanak. Mozgalmat kívánok szer-
vezni az ötletek begyűjtése érdekében, 
amely során kifejezetten számítok a 
környezetvédelem iránt elkötelezett 
szervezetek, egyének, cégek közremű-
ködésére. A Csepel-sziget egyben ha-
talmas mezőgazdasági terület is, mégis, 
a csepeli piacon pokoli drága minden. 
Ha ez a horrorisztikus pultbérleti díjak 
miatt van, akkor ezen is változtatni kell 
olyan szabályozási környezet létreho-
zásával, amely az egész országban is 
éreztethetné hatását a kistermelők pi-
acra jutását szolgálva. 

Nos, ezeket a feladatokat látom magam 
előtt, amelyeket országgyűlési képvi-
selőként gondolok megoldani. Hitval-
lásom szerint úgy kell Csepelért tenni, 
hogy abból az ország is profitáljon!

A szavazólap alsó részén talál meg en-
gem, ahogy a pártunk, úgy én is alulról 
építkezem! Jóllét és béke.

Pál Éva
közösségi oldala:
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Csepel önkormányzata a magyar zász-
ló és címer napja alkalmából idén is 
meghirdette rajzpályázatát csepeli óvo-
dások, valamint alsó- és felsőtagozatos 
gyerekek számára. A pályázatra több 
száz alkotás érkezett: ezek közül vá-
lasztotta ki a zsűri azt a huszonnégy 
rajzot, amelyekre a közönség szavaz-
hatott. A csepeliek végül a következő 
három résztvevő rajzát találták a leg-
szebbnek: az első helyen Kurilla Lili-
ána, a Mátyás Király Általános Iskola 
3. z osztályos tanulója végzett. Máso-
dik Fejérvári Lilla, a Mesevár Óvoda 
Csiga csoportjának óvodása lett, a har-
madik helyezett pedig Mincsik Nóra, 
4. z osztályos tanuló, aki szintén a Má-
tyás Király Általános Iskola diákja. 

1. helyezett 
Kurilla Liliána, a Mátyás iskola har-
madikos tanulója az iskolában hallott a 
rajzpályázatról, de a Facebookon is látta 
a család, hogy pályázni lehet. Liliána 
szeret rajzolni, ahogy édesanyától, Ku-
rilláné Boda Bernadett-től megtudtuk, 
főleg a családját örökíti meg. „Liliána 
eddig még nem vett részt ilyen pályáza-
ton, de mikor kiderült, szeretne ő is részt 
venni, a tanító nénivel közösen beszélget-
tek a nemzeti ünnep és Csepel kapcsán 
felmerült jelképekről, szimbólumokról, 

szeretetről. Lilinek ez utóbbi ragadta 
meg a figyelmét, ezt jelképezik a rajzán 
a szívek. A karkötők és feliratok az ő öt-
lete volt. A rajzát az iskolában kezdte el, 
de itthon is dolgozott rajta. Amikor meg-
tudtuk, hogy ő lett az első, nagyon büsz-
kék voltunk rá, örült az egész család.”

2. helyezett
Fejérvári Lilla nagyon szeret rajzolni, 
festeni, színezni. Ahogy Fejérvári Ildi-
kó, az édesanyja elmondta, legszíveseb-
ben a családjukat jeleníti meg a rajza-
in, de sokszor rajzol a természetről is. 
„Ez az első rajzpályázat, amin részt vett. 
Előző évben sétáink alkalmával mindig 
megnéztük a tavalyi alkotásokból készült 
plakátot, ami nagyon tetszett neki. Akkor 
elhatározta, hogy ő is szeretne majd raj-
zolni, ha nagyobb lesz” – meséli Ildikó. 

A kérdésre, hogy hogyan döntötték el, 
mit ábrázoljon a rajz, elmondta, hogy 
sokat beszélgettek a magyar zászlóról, a 
címerekről, amiket mindig megnéznek 
az épületeken, illetve arról is, mi talál-
ható Csepelen. Végül Lilla választotta 
a templomot, amit piros virágokkal és 
egy szivárvánnyal szeretett volna le-
festeni. Innen jött az ötlet, hogy maga 
a szivárvány legyen piros-fehér-zöld. 
„Már annak is nagyon örültünk, amikor 
megláttuk, hogy egyedüli óvodásként be-
került a rajza a kiválasztott képek közé. 
Még nagyobb volt az öröm, mikor ki-
derült, második helyezett lett, hiszen az 
összes alkotás nagyon szépre sikerült.”

3. helyezett
Mincsik Nóra az iskolában tudta meg, 
hogy elindult a rajzpályázat, de Borbély 
Lénárd polgármester közösségi oldalán 
is látták a kiírást. „A kislányom nagyon 
szeret rajzolni és festeni is, állandóan 
kreatívkodik. Amikor van egy kis sza-
badideje a tanulás mellett, akkor vagy 
ruhákat tervez, vagy keres magának az 
interneten olyan videókat, amelyek kü-
lönböző festési technikákat mutatnak 
be, és azok segítségével ő is elkészíti az 
adott képet. De együtt is nagyon sokat 
alkotunk, mert itthon tőlem is ezt látja, 
ugyanis kézműves-vállalkozásom van” 
‒ mondta el lapunk kérdésre Mincsikné 
Urbán Brigitta, Nóra édesanyja. Nóra 
több rajzpályázaton is indult már. Volt, 
ahol különdíjas lett, legutóbb pedig az 
iskolájában meghirdetett A mesebeli 
őszi erdő rajzversenyen ért el első he-
lyezést a 4. évfolyamosok között. „Azt, 
hogy a mostani rajz mit ábrázoljon, 
egyedül találta ki Nóri. Nagyon örül-
tünk a helyezésnek, igazán büszkék va-
gyunk rá.” • mj 

Csepel trikolórban 2022
NŐNAP

Málik Melani, Mátyás Király Általános Iskola 3.z

Forró Gréta, 11 éves, Arany János Általános Iskola

Depelsmacker Emilie, 12 éves, Eötvös József Általános Iskola

Neuberger Panna, 14 éves, Arany János Általános Iskola

Kurilla Lili, 9 éves, Mátyás Király Általános Iskola

Fejérvári Lilla, 5 éves, Mesevár Óvoda, Csiga csoport

Vicsorek Dóra, Arany János Általános Iskola 7.a

Doman Gergely Krisztián, Eötvös József Általános Iskola 5.a

Szabó Zoé és Csesznek Liza, Mátyás Király Általános Iskola 3.a

Szász Boglárka Blanka, 13 éves, Arany János Általános Iskola

Bondár Dániel, Arany János Általános Iskola Mincsik Nóra, Mátyás Király Általános Iskola 4.z Borbás Aliz, Herman Ottó Általános Iskola 4.b Beneczk Abigél, 13 éves, Katona József Általános Iskola Heiny Jázmin, Mátyás Király Általános Iskola 1.z

Temesvári Kincső, 14 éves, Eötvös József Általános Iskola Turzó Lea, Arany János Általános Iskola 7.a Kováts Máté, Nagy Imre Általános Iskola 6.a Patakfalvi Petra, Mátyás Király Általános Iskola 4.a Polgár Izabella Adél, Arany János Általános Iskola 5.b

Toldi Andrea, Nagy Imre Általános Iskola 6.a Dudla Dorottya, Katona József Általános Iskola 7.b Vámos Bence, Arany János Általános Iskola 7.b Filkor Boglárka, Arany János Általános Iskola 7.a

1.

3.

2.
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Női sorsok – időutazás az 1920-
as évek Magyarországára címmel 
tartott rendezvényt az Összetar-
tozás Háza – Trianon emlékkiál-
lítás, amely nagyszüleink, déd-
szüleink életébe, hétköznapjaiba 
nyújtott betekintést. 

A tematikus napon Bondor-Varga 
Ildikó intézményvezető korhű vise-
letben fogadta a vendégeket. Mint 
lapunknak elmondta, ezeknél a ru-
háknál fontos szempont volt, hogy 
készítésük során minél kevesebb 
anyagot használjanak fel, így minél 
olcsóbbak legyenek. 

Szécsi Noémi József Attila-díjas 
írónő A Modern budapesti úrinő 
című társadalomtörténeti könyvé-
ben minden részletre kiterjedően 
mutatja be a száz évvel ezelőtti női 
hétköznapokat. Ez az a korszak, 
amikor a nők egyre szabadabbak 
lettek az öltözködés, a kikapcsoló-
dás, a tanulás és munka világa te-
rén. Előadásából megtudhattuk pél-
dául, hogy a munkaerőhiány miatt 
sok olyan munkakör megnyílt a nők 
számára, amelyet addig csak a férfi-
ak tölthettek be. Sok cseléd hagyott 
fel addigi munkájával, és a háztar-
tásokat irodákra, gyárakra cserél-
ték. Emiatt nehéz volt jó cselédet 
találni, és ezután jobban meg is be-
csülték őket. Bepillantást nyerhet-

tünk a korabeli étkezési, fogyasztási 
szokásokba is. Ekkor terjedt el a vaj 
pótlására a margarin, amely erede-
tileg francia hadi élelmiszer volt, de 
csakúgy, mint a búzalisztet helyet-
tesítő kukoricaliszt, ez is közutá-
latnak örvendett Magyarországon. 
Megtudhattuk még azt is, hogyan 
változott a női divat, a ruha- és a 
hajviselet. Az írónő kérdésünkre el-
mondta, fontos, hogy történelmi re-
gényeiben a történelem ne csak hát-
térként szolgáljon, hanem a múltbeli 
eseményekből tanuljunk is, ugyanis 
múlt és jelen között gyakran húzó-
dik párhuzam. „Érdemes figyelnünk 
arra, hogyan oldották meg a régi ko-
rok emberei a problémákat, mert sok 
tanulsággal szolgál. A történelem 
most arra figyelmeztet, soha nem ve-
hetjük a békét magától értetődőnek, 
számtalanszor bebizonyosodott már, 
hogy bármi megtörténhet. A történe-
lem arra tanít, hogy nehéz időkben 
is mindig meg kell próbálni rugal-
masnak lenni és talpon maradni” – 
hangsúlyozta.  

Az előadás után a Csepeli Mosoly-
gó Dalkör korabeli dalokkal színe-
sítette a rendezvényt. Az érdeklő-
dők hazavihettek egy háborús évek 
konyháját tartalmazó receptgyűj-
teményt, amelynek segítségével ‒ 
többek között ‒ a hadikifli vagy a 
paprikagulyás is elkészíthető. • LG

EGYHÁZI ÉLET

Hír, rémhír,  
örömhír
Két hete napközben is, de főleg este olyat 
tapasztalhattunk, amit csak ritkán, illetve 
legutoljára két évvel ezelőtt: hosszú sorok 
kígyóztak a benzinkutak előtt, és próbál-
tak minél többen minél több üzemanyagot 
vételezni. (Két éve valami hasonló volt a 
liszttel, cukorral, élesztővel, vécépapírral 
kapcsolatban.) Ennek alapja a több helyen 
is ‒ a cikk írása pillanatában ‒ terjedő 
rémhír volt. Bizony nagy felelősség ma 
a hírközlés. Nem igaz, hogy a szó elszáll 
és az írás marad, mert akár szóban, akár 
írásban, a mai felfokozott világban köny-
nyű lavinát elindítani bármilyen valós és 
valótlan hírrel. A ma embere túlságosan 
is függ a hírektől, és legtöbb esetben nem 
tudja, hogy igaz-e vagy rémhír. Ennek a 
felelősségét tükrözi, hogy ma már a rém-
hírterjesztés is büntethető. 

A sorok pedig csak kígyóztak a kutaknál. 
S az emberek (tisztelet a kivételnek), ma-
gukat meg nem hazudtolva igyekeztek a 
másik elé kerülni, sokszor tettlegesség is 
előfordult. És szomorúan tapasztalja az 
ember, hogy az ember tényleg nem válto-
zott semmit. Olyanok vagyunk, mint ré-
gen. A szívünket, az indulatainkat illetően. 
Böjt idejében templomunkban szoktuk ja-
vasolni a hírböjtöt: kevesebb hír, kevesebb 
rémhír, és az ember nyugodtabb lesz, kezd 
helyreállni a lelki egyensúlya, nyitottabb 
lesz szíve a mennyei dolgok után. Legfő-
képpen az evangélium után. Evangélium, 
ami magyarul: örömhír. Végre egy hírfaj-
ta, ami nem sokkol, letaglóz, elkedvetlenít. 
Hanem örömhír: Jézus Krisztus evangéli-
uma. Az az örömhír, hogy Isten szeretete 
megtalált bennünket és Jézusban átölel. Az 
az örömhír, hogy az Ő gondviselő kegyel-
mére-kezére rábízhatja magát az ember. 
Ha a hátralevő böjti hetekben erre a hírre/
örömhírre összpontosítunk, akkor zakla-
tott szívünk-lelkünk is megnyugodhat.
Temesvári Imre
Csepel-Királyerdői Református Egyházközség

SZABADIDŐ

Az élményfestés népszerű és közked-
velt program a Rákóczi Kertben, mely 
időről időre egyre több érdeklődőt 
vonz. Legutóbb több mint hatvanan 
festettek együtt és tették próbára kre-
ativitásukat. Az eseményen Keresztes 
Ildikó énekesnő is részt vett. A prog-
ram előtt Borbély Lénárd polgármes-
ter köszöntötte a művészt.

A Rákóczi Kert ‒ Családok Parkja lel-
kes csapata nem ígér mást, mint egy 
remek közösségi élményt, tartalmas 
kikapcsolódást, kellemes légkört, a 
program végére pedig szinte garantált 
sikerélményt. A festéshez nem szük-
séges művészi múlt, különösebb kéz-
ügyesség sem, kortól, előképzettségtől 
függetlenül bárki nekivághat. Kötényt, 
festőállványt, vásznat, ecseteket, festé-
ket a szervezők biztosítanak, a festést 
szakavatott instruktor segíti. 

Az élményfestés legutóbbi témája egy 
biciklis csendélet volt. Hanna visz-
szatérő vendég, negyedszerre van itt. 
„Először a lányommal jöttem az élmény-
festésre. Nagyon szeretem ezt a progra-
mot. Bár korábban úgy gondoltam, nem 
tudok festeni, de kedvet kaptam hozzá és 
belejöttem. Most már barátnők is csatla-
koznak hozzám. Két festményemet el is 
ajándékoztam, az egyikkel a menyemet 
leptem meg, a másikat a lányom kapta a 
lakásszentelőjére. Úgy tervezem, április-
ban újra eljövünk a lányommal.” 

„Az első élményfestéseken még alig 
néhányan vettek részt, a létszám 
azonban idővel folyamatosan bő-
vült, a program egyre népszerűbb, 
kedveltebb lett” – mondta Zubor 
Mónika intézményvezető. Az él-
ményfestéshez harmincan-negy-
venen is csatlakoznak egy-egy al-
kalommal. Bár a kép témája adott, 
senkit nem szeretnének keretek 
közé zárni, sőt. Az a cél, hogy 
családias légkörben mindenki jól 
érezze magát, a festés pozitív kö-
zösségi élményt adjon.

Keresztes Ildikó énekesnő is részt 
vett a programon, akit a festés 
mellett a munkáról és a nemrég át-
vett állami kitüntetésről is kérdeztünk. 
„Nagyon élvezem az élményfestést, elő-
ször járok ilyen programon. Már gye-
rekként is nagyon szertettem a kézügyes-
séget igénylő tevékenységeket, megvolt 
az affinitásom, tehetségem is hozzá. Ám 
lehetetlen volt, hogy mindegyikben ki-
próbáljam magam, így a festészet csak 
vágy maradt. Általában nagyon elfoglalt 
vagyok, de most jólesett kilépni a saját 
közegemből és eljönni ide. A Turay Ida 
Színházzal nagyon sokat játszunk Csepe-
len, a Munkásotthonban, de sok barátom 
lakik itt a kerületben és a környéken is.”  
A mindig energikus, tettre kész éne-
kesnő elmondta, ha kikapcsolódásra 
vágyik, leginkább egyedül szeret lenni, 
olvas, filmeket néz, de az igazi pihenést 

az utazás jelenti számára. Az énekes-
nő március 15-én a nemzeti ünnep al-
kalmából Máté Péter-díjat vehetett át, 
mely a könnyűzenei előadók legmaga-
sabb állami kitüntetése. Az elismerés-
ről kérdezve elmondta, nagyon örült 
a díjnak, de külön öröm volt számára, 
hogy két olyan művészt is elismertek, 
akikkel szinte együtt kezdte a pályáját. 
„Szulák Andreával egy időben indult a 
karrierünk, Varga Miklós pedig ott volt 
a pályakezdésemnél, azok közé az éne-
kesek közé tartozik, akik felfedeztek. Jó 
volt velük együtt megkapni, átvenni ezt 
az elismerést. Bár nyilván nem a díjak 
a fontosak, de jóleső érzés, ha szakmai-
lag elismernek, mert ez újabb lendületet 
ad, visszajelzés, hogy jól csinálom a dol-
gom. Idén sok minden vár rám. A Turay 
Ida Színházban továbbra is játszom az 
Égben maradt repülő című darabban, 
mely Edith Piaf életéről szól. Ez az 
egyik legkedvesebb szerepem. Ugyan-
akkor nemrég mutattuk be a Térden 
állva jövök hozzád című zenés vígjáté-
kot, jelenleg pedig Az özvegy Karnyóné 
című előadásra készülök. A zenekarral 
is nagyon korán elkezdtünk játszani, 
februárban volt az első fellépésünk. 
Március 15-én pedig az a megtisztel-
tetés ért, hogy szülővárosomban, Ma-
rosvásárhelyen a Kultúrpalotában ad-
hattam koncertet, ami csodálatos érzés 
volt.” • Potondi Eszter

Alkotás, élmény, kikapcsolódás

A Rákóczi Kert népszerű programján 
legutóbb több mint hatvanan festettek

Nők a két világháború között
Keresztes Ildikó először 

vett részt élményfestésen

fotó: pixabay

fotó: Tóth Beáta
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A WWF Föld órája rendezvényt idén március 26-án 20.30 
és 21.30 között rendezik meg, azonban ez a 60 perc sötét-
ség csupán szimbolikus. Az esemény valódi célja, hogy az 
emberek az év 365 napján környezettudatosan éljenek, 
környezettudatos döntéseket hozzanak a jövő érdekében.

Ahogy a Föld népessége növekszik, az egy főre eső erőfor-
rások pedig csökkennek, egyre fontosabb témává válik az 
energiatakarékosság. Az energiatudatos életmóddal nem kell 
lemondanunk semmiről, csak átgondoltabban és tudatosab-
ban kell felhasználnunk a megtermelt energiát. Hogyan fog-
junk neki az energiatakarékos életmódnak? Először is néz-
zünk körbe alaposan a lakásunkban, házunkban! Nemcsak az 
fog kiderülni, hogy a régi izzókat energiatakarékosra kellene 
cserélni, hanem az is, hogy mennyi eszköz van feleslegesen 
bekapcsolva, hány helyen megy indokolatlanul a világítás, s 
mennyi töltő és adapter tart a konnektorból a semmibe. Az 
első és legfontosabb lépés tehát:

 • mindig csak annyi lámpa égjen, amennyire valóban 
szükség van;
 • semmilyen elektromos eszközt ne hagyjunk áram alatt,  
ha nem használjuk;
 • csak akkor használjunk egy adott eszközt, ha valóban 
szükség van rá (például napközben lehetőség szerint 
használjuk a természetes fényt a világítás helyett).

Mindezzel úgy spórolhatunk az energiaköltségeinken, hogy 
nem verjük magunkat nagyobb kiadásokba. A nagyobb nye-
reség érdekében azonban elkerülhetetlen, hogy pénzügyileg 
is befektessünk az energiatakarékos életmódba. Kisebb beru-
házással a régi villanykörtéinket LED izzókra cserélhetjük, 
míg a háztartási gépek energiatakarékosra történő lecserélése 
már nagyobb kiadással jár.

Az energiatudatosság jegyében csatlakozzon Ön is a Föld 
órája kezdeményezéshez!

KÖRNYEZET

Otthon is energia-
takarékosan

© Jara Dekker / EyeEm

 
 

 
   

FÖLD ÓRÁJA
Legyen élmény!

2022. MÁRCIUS 26.
SZOMBAT I RADNÓTI MIKLÓS

MŰVELŐDÉSI HÁZ

16.00-20.00:
Hulladékutak mandalája, állati találmányok,

vadnövényes kóstoló, árnyjáték,
diafilmvetítés, Replacc játszótér,

bábkészítés, gyertyamártás
20.30-21.30:

Adjunk egy óra pihenőt a Földnek!
Lekapcsoljuk a villanyokat 

és gyertyafénynél zenélünk, énekelünk.
Ha van akusztikus hangszered, 

hozd magaddal!
Mindenki vendégünk egy teára!

A belépés díjtalan! A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

earthhour.org

Kohéziós Alap

A program a KEHOP-1.2.1-18-2018-00037 
azonosítószámú, „Klímastratégia kidolgozása 
és klímatudatosságot erősítőszemléletformálás 
Csepelen” című projekt keretében valósul meg.

F ÖL D ÓR Á J A

Csepelnek nem feltétlenül díszei, 
de mindenképpen látványosságai 
a Csepel Művek területén található 
gyárkémények. Az első darabokat 
nem sokkal a gyár megnyitása, 1892 
után építették. Aztán újabb és újabb 
kémények készültek, majd a gyár be-
zárása után, a kilencvenes években 
végleg megszűntek füstölögni. Vajon 
hogyan, milyen anyagokból építették 
fel őket, s mi lehet a sorsa azoknak, 
amelyek még mindig ott állnak a gyár 
területén? 

Jelenleg több tucat gyárkémény sorako-
zik elszórtan a környéken: akadnak ki-
sebbek és magasabbak, karcsúbbak és 
vaskosabbak. A Duna túlsó oldaláról, 
Budafokról szembetűnőbb a látvány; 
a kémények gyakorlatilag eltakarják a 
kerület lakott vidékét. A gyárrészlege-
ket, üzemeket megvásároló vagy bérlő 
tulajdonosok feladata volna, hogy kar-
bantartsák a területükhöz tartozó kémé-
nyeket, de ez több okból is akadályokba 
ütközik. Részben egy-egy területnek 
számtalan tulajdonosa lehet, ezért nehéz 
megegyezniük. Másrészt a karbantartás 
nem olcsó mulatság, mert csak alpinista- 
technikával vagy kosaras darukkal le-
hetne megtenni. Szakértők szerint ed-
dig azért nem bontották le őket kézi 
erővel, mert sokba kerülne; robbantani 
pedig azért nem lehet, mert nincs hová 
dőljenek. Néhány példány pedig műem-
léki védelem alatt áll. Az pedig biztosan 

kijelenthető: a gyárkéményeket annyira 
stabilan megépítették, hogy maguktól 
nem fognak összedőlni, egyelőre tehát 
maradnak a helyükön. 
  
A műszaki szakirodalomban azt írják 
az ipari kéményekről, hogy tervezé-
sük, méretezésük során figyelembe 
kell venni az égetendő fűtőanyagot, az 
elvezetendő füstgázok mennyiségét, 
hőmérsékletét is. Ezek ismeretében ha-
tározzák meg a paraméterüket, tehát az 
átmérőjüket, magasságukat. Bizonyos 
esetekben az ipari kémény önmagában 
nem tud elegendő huzatot biztosítani a 
füstgázok elvezetésére, ezért ventilá-
torokat építenek be, amelynek segítsé-
gével szabályozhatják a füstcsatornán 
keresztül a füstgázok kiáramlásának 
sebességét. A csepeli kéményekbe 
azonban nem szereltek ventilátorokat. 
Amikor Weiss Manfréd gyártulajdonos 
megterveztette az első kéményeket, 
még nem léteztek azok a magas daruk, 
amelyeket manapság használnak. A 
gyárkéményeket kézi erővel, állvány-
zatokról építették meg. Az alaptest és 
a lábazat többnyire vasbetonból, maga 
az oszlop speciális, nagyméretű ké-
ménytéglából készült. A bélésfalazatot 
szintén speciális kéménytéglából vagy 
samott-téglából, samottkőből rakták ki. 
A falazat vastagsága meghaladhatja az 
egy métert is, hogy bírja a fokozott hő-
terhelést. Egy-egy kéménycső átmérője 
több méter is lehet. Az ipari kémények-

re felszerelt feljáróhágcsók, abroncsok, 
villámhárító berendezések alapanyagai 
minden esetben jó minőségű, hegeszt-
hető acélok. • Cs. A.  

Mi lesz a csepeli gyárkémények sorsa? 

Melyik a legmagasabb?
A csepeli gyárkémények ma-
gasságáról nem találtunk pontos 
adatot, de néhány darab megha-
ladhatja a száz métert. Magyaror-
szág legmagasabb gyárkéménye 
Tiszaújvárosban, a Tiszai Erőmű 
egyik füstoszlopa, amely 250 mé-
ter. A második helyen a Csepel-
ről is jól látható, Százhalombatta 
jelképének számító Dunamenti 
Erőmű három kéménye áll, amely 
egyenként 207 méter. Az ország 
legmagasabb építménye a szom-
szédban, Szigetszentmiklóson 
található: ez a Lakihegyi leadó, 
amely 314 méter magas. Az or-
szág legmagasabb víztornya a 
csepeli víztorony, amely 1984-
ben épült, és 73 méterre emelke-
dik ki az utcaszintről.

Az otthoni átgondolt, tudatos energia-
használattal pénzt takaríthatunk meg
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A Jedlik Ányos Gimnázium tanári kara 
megrendülten tudatta, hogy Takács  
Attila tanár úr március 10-én este tra-
gikus hirtelenséggel elhunyt. Délután 
rosszul lett az iskolában, mentő szállí-
totta kórházba. Sajnos már ott sem tud-
tak segíteni. Kollégái búcsúznak tőle. 

Takács Attila 1980-ban érettségizett a 
Jedlik Ányos Gimnáziumban. Két évvel 
később már matematika- és számítás-
technika-szakkört tartott iskolánkban, 
1984-től pedig főállású matematika, fi-
zika számítástechnika szakos tanárként 
oktatta-nevelte a diákokat. 1985-től hét 
– egy kivétellel mindig informatika ta-
gozatos ‒ osztály osztályfőnöke volt.

1990-ben indította el kollégájával az 
informatika tagozatot, mely azóta is 
az egyik legnépszerűbb képzési forma 
a Jedlikben. Két évvel később meg-
alapították a Jedlik Oktatási Stúdiót, 
mely 28 évig informatikai felnőttokta-
tással, oktatási segédanyag és digitális 
tananyag fejlesztésével, tankönyv- és 
szakkönyvkiadással, oktatási rendez-
vények szervezésével és lebonyolításá-

val foglalkozott. A kiadott könyveknek 
gyakran szerzője, szerkesztője, lek-
tora is volt, legbüszkébb az In-
formatika szóbeli érettségi 
közép- és emelt szinten 
című tankönyvre. Emelt 
és középszinten érett-
ségiztette a diákokat, 
felkészítő tanárként 
különböző informatika- 
versenyek sikeres sze-
replései fűződnek nevéhez. 

Közel húsz évig vezette az iskolai 
informatika-munkaközösséget, 2014 
óta kerületi munkaközösség-vezető. 
Laborvezetőként részt vett az Öveges 
labor tervezésének, kivitelezésének  
koordinálásában, a pedagógusok kép-
zésének szervezésében, a partnerisko-
lák látogatásának beosztásában. Szak-
mai munkája elismeréseként számtalan 
oklevél és elismerés birtokosa nemzet-
közi és hazai programokban való rész-
vételéért, miniszteri dicséretet kapott 
az informatika tagozat elindításáért, 
elnyerte a Mol Alapítvány Mester M 
díját, munkásságát a Neumann János 

Számítógép-tudományi Társaság Tar-
ján-emlékéremmel ismerte el.

Attila (Takacsa) halálával elveszí-
tettünk egy igaz barátot és kollégát. 

Olyan embert ismerhettünk 
személyében, akire bármi-

kor számíthattunk, aki a 
humorával és izgalmas 
anekdotáival mindig 
meg tudta mosolyogtat-
ni az embereket. Ha egy 
bajba jutott barátról, kol-

légáról, diákról volt szó, 
Attila megjelent és segített. 

Önzetlenül, őszintén tudta tá-
mogatni a környezetét minden mó-

don, ahogyan azt egy ember meg tudja 
tenni. Az iskolai élet meghatározó alak-
ja, motorja volt. Csodáltuk személyében 
azt is, hogy ő az életről nem csupán 
ábrándozott, hanem meg is merte élni 
annak minden pillanatát. Küzdött álmai 
megvalósításáért, addig nem állt meg, 
amíg el nem érte a kitűzött célját.

Takacsa egy igazi egyéniség volt. Ha-
talmas űrt hagy maga után, hiányozni 
fog mindannyiunk életéből. Nyugodj 
békében, kedves barátunk, kollé-
gánk! • jedlik.hu 

Búcsú Takács tanár úrtól

Közel száz érem 
a diákolimpián
Nagy létszámú utánpótláscsapattal vá-
gott neki a Halker-KirályTeam március 
12-én a 2022. évi Országos Diákolim-
pia döntőjének, melyet idén is Békés-
csabán rendezett meg a Magyar Kick-
box Szakszövetség.

Az eseményre több mint 250 általános 
és középiskolás diák adta le nevezését, 
melyből több mint 400 érkezett a re-
gisztrációs rendszerbe. Az egyik legna-
gyobb utánpótlásversenyt ezúttal négy 
szabályrendszerben (pointfighting, 
light-contact, kick-light és formagya-
korlat) bonyolították le a rendezők, és 
négy korosztály (gyerek, kadett 1, ka-
dett 2 és junior) képviselői bizonyítot-
ták felkészültségüket. 

A csapat fiataljai igazán kitettek ma-
gukért, hiszen minden szabályrend-
szerben és korcsoportban meghatáro-
zó erőnek mutatkoztak: számolatlanul 
szállították a dobogós helyezéseket a 
versenyen. Alig akadt olyan kategória 
és súlycsoportot, ahol ne a csapat ver-

senyzője végzett volna az első helyen, 
a sportolók sok esetben házidöntő so-
rán osztoztak a helyezéseken. A végső 
éremtáblázatot magasan nyerte a Hal-
ker-KirályTeam csapata, a megszerzett 
98 éremből 52 arany, 30 ezüst és 16 
bronz. A fiatalok a dicsőség mellé ér-

tékes ranglistapontokat is gyűj-
töttek, aminek nagy jelentősége 
lesz majd az idei válogatottság 
kiharcolása során. Azt remé-
lik, nagy delegációval tudnak 
majd részt venni válogatott szí-
nekben az év második felében 
megrendezésre kerülő dublini 
utánpótlás-világbajnokságon. 
Az egyesület itt is köszöni az 
iskolák segítségét.

A helyezettek listája a Hal-
ker-KirályTeam közösségi ol-
dalán olvasható. 

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

Áprilisi programok

Zenei-irodalmi, ismeretterjesztő programok
Április 6-a, 16 óra: Radnóti Miklós. Előadó: Kállay Endre gépészmérnök, költő
Április 8-a, 15 óra: A zeneirodalom legszebb zenéiből. Előadó: Zelinka Tamás 
zenetörténész
Április 20-a, 16 óra: Székely Bertalan. Előadó: Kállay Endre gépészmérnök, költő
Április 21-e, 16 óra: Kabaréjelenetek. Előadás filmvetítéssel     
Április 22-e, 16 óra: Liszt Ferenc, a magyar zene üstököse. 2. rész 
Előadó: Kozma Anikó zenetanár
Április 26-a, 16 óra: A szabadkőművesség története. Előadás filmvetítéssel
Április 29-e, 16 óra: Varázslatos klasszikus zene: Előadók: Dr. Sándor Szabolcs 
zongora, Komáromy Éva ének 

Úti beszámoló 
Április 7-e, 15 óra: Kínai nagykörút 2. rész. Előadó: Mikó Imre aranydiplomás 
építészmérnök, okleveles közgazdász
Április 28-a, 15 óra: Nyaralás a spanyol tengerparton. Előadó: Szabó László 
okleveles építészmérnök. Az előadások filmvetítéssel egybekötöttek.  

Turisztika  
Április 13-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.
Kvízjáték: április 27-én, 14 órától. 

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 
Április 9-e, 16 óra: MAZSOLA és TÁDÉ – zenés bábelőadás az Ametist Bábszínház előadá-
sában. Jegyár egységesen: 2 ezer forint. Jegyek a TIXA.hu oldalán, illetve személyesen Cse-
pel Pláza földszintjén található FOTÓ boltban. • Április 12-e, 19 óra: Huszka Jenő-Martos 
Ferenc: GÜL BABA – zenés játék két részben. eMPé produkció. Jegyek már kaphatók online 
a honlapunkon és a Facebook oldalunkon. Jegyár: 2 ezer forint. • Április 23-a, 11 óra: 
BING Nyuszi és Barátai – showműsor gyerekeknek. Jegyek kaphatók a jegy.hu oldalán.

PROGRAM
Március 26-a, 18 óra: 20 év JIMMY nélkül – emlékkoncert. Közreműködnek a hazai 
könnyűzenei élet előadói. Jegyvásárlás személyesen jegypénztárunkban. • Április 2-a, 
20.30 – 00.30: Újra FIESTA de SALSA PARTY! Tánciskolától és tudásszinttől függetlenül 
szeretettel várunk mindenkit! Jegyvásárlás (csak készpénzzel) a helyszínen 19.30 órá-
tól. Jegyár: 2 ezer forint. 

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

TAMÁSI LAJOS IRODALMI KLUB
Március 29-e, 16 óra: Györgypál Katalin író, költő, lap- és könyvkiadó Maszkos időben, 
új írások (46. kötet).

GALÉRIA 21 
A PIKTORKÁK – akvarell festmények kiállítása április 4-ig. Munkanapokon 8 és 16 óra 
között tekinthető meg.

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

A belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött!
Regisztrálni az osszetartozashaza@csepelivaroskep.hu email címen,
illetve a +36-1-310-0118-as telefonszámon lehet.
Összetartozás Háza – Trianon emlékkiállítás
1214 Budapest, Erdősor utca 33.

Weiss Manfréd
és kora
Ismeretterjesztő 
előadás

Előadó: 

Samai Katalin történész,
Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény 

Időpont: 

2022. április 12., 
kedd, 17 óra

Helyszín:

Összetartozás Háza –
Trianon emlékkiállítás
(1214 Budapest, Erdősor utca 33.)

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
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A helyes megfejtést beküldők között egy-egy 2500 forintos Libri utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2022. április 1.

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

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

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

A másodközlés és a beküldött cikkek szerkesztésének jogát fenntartjuk. 

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

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

ISSN 2062-3585

Következő számunk április 6-án, szerdán jelenik meg.
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Sorsoltunk! A március 9-ei skandináv rejtvény nyertese: Vasvári Bertalanné. A gyerekrejtvény nyertese: Lucza Levente. 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 hüllője, a homoki gyík.

1
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3

4
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6

7

8

9

10

 1. Tétlen tavasz!

 2. …, megérett a meggy

 3. Huszár fejfedője

 4. … Lanka (Ceylon)

 5. Kukorékoló baromfi

 6. Ruhát tisztít

 7. Utolsókból lesznek az …

 8. Ábécé

 9. Lakóhelyiség

10. Majdnem erre!

garázsvásár
csepelen

használt, de jó állapotú
játékok, könyvek, dísztárgyak,

ruhák, használati tárgyak 
adásvétele, cseréje.

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

2022. május 7., június 11.,
szombat, 9-13 óra között

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

www.csepelivaroskep.hu/radnoti

A Szabó Magda Közösségi Tér Galériája
szerete�el meghívja Önt és barátait

Hosszú György
képzőművész

Vallomások
című kiállítására

Szabó Magda Közösségi Tér
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.
06 1 355-4032
E-mail: szmagda.iroda@gmail.com
Honlap: csepelivaroskep.hu/szabomagda/

A kiállítás megtekinthető:
2022. április 14-ig, hétfőtől csütörtökig 9.00-19.00 óráig,
pénteken 9.00-16.00 óráig, szombaton 9.00-13.00 óráig.

Cím: 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.

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
A tárlat díjmentesen megtekinthető, ezzel kapcsolatban 
érdeklődni lehet a művelődési ház telefonszámán.

NYUGDÍJAS KLUB: április 9-e, 15.00-18.00

TANFOLYAMOK
Kerekítő mondókás móka 0-3 éves korig. Ölbeli játékok, népi mondókák 
és népdalok. Csütörtök 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
Gyermek Angol. 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. 
Április 12-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 Társasági tánc (tánctudás és partner nem szükséges.) 
Szerda 11 óra. Vezeti: Almási Judit: 06-30-729-2152
Nyugdíjas hölgyek tornája Ízületi mozgáshatárok növelése, izomzsugo-
rodások mérséklése, a törzs és az alsó végtagok izomzatának erősítése. 
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, 16.45-17.30, 17.30-18.15 óra

TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK
Alakformáló torna: kedd, 18-19 óra. 
Jelentkezés: Valter Szilvi: 06-30-316-3863
Hip-Hop-New style kezdő tánctanfolyam: 
kedd és péntek, 16-17 óra. Jelentkezés: Valter Szilvi: 06-30-316-3863
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
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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karrier.vasut@knorr-bremse.com
+36-30-492-4140

DOLGOZZ NÁLUNK
GÉPBEÁLLÍTÓKÉNT!

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.

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

2022. március 26.,
szombat 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

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

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 

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 fo-
rintig. Tel: 06-70-949-4013 ________________________________________ 
KÉSZPÉNZES vevőként 20 millió Ft-ig lakást keresek. 
Érd: 06-30-605-5079 

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, 
061-229-5694 festesma.iwk.hu ________________________________________ 
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, fele-
lősségbiztosítással, akár szállítással is. Budapesten és 
környékén, valamint Fejér-megyében is. 
Tel: 06-70-296-3231 ________________________________________ 
FESTÉS-mázolás-tapétázás. Kőműves javítás, gipszkar-
tonozás. 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, 
kondenzációs kazánok telepítését teljes körű ügyinté-
zéssel. Tel: 06-20-264-7752 ________________________________________ 
KÚTFÚRÁS-kútfúró Mester! Kútfúrás szakszerű kivi-
telezés 30 éves szakmai tapasztalattal, Meglévő kutak 
engedélyeztetése! Tel: 06-30-940-1465, 
www.furasskutat.hu

LOMTALANÍTÁS! Hagyaték, eladás előtti-utáni ingatla-
nok ürítése, lomtalanítása rövid határidővel. 
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 garanciá-
val! Ajándék szúnyogháló minden megrendeléshez! Ke-
rületi redőnyös. Tel: 06-70-341-9489, 06-20-341-0043 ________________________________________ 
TETŐFEDŐ, bádogos és ácsmunkát vállalunk A-tól Z-ig. 
Tel: 06-30-119-8691 ________________________________________ 
KAZÁN, cirkó, gáz-vízmelegítő felújítás, csere, javítás, 
karbantartás. Kazáncsere kéménybéleléssel, teljeskörű 
ügyintézéssel. Gázbojler cseréje villanybojlerre. Fábián 
Zsolt épületgépész. Tel: 06-30-943-4372

EGÉSZSÉG________________________________________ 
FIATALÍTÓ JAPÁN ARCMASSZÁZS Csepelen, a Taylor Hair 
szalonban. 40 perc: 2500 Ft, 70 perc: 4900 Ft. SvédMasz-
százs: 30 perc: 2900 Ft. Tel: 06-30-161-1928  Évi  

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
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

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

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

Edzések:
HÉTFŐ és SZERDA

20:10-21:00

Ha fogynál, erősödnél, vagy csak mozognál, nálunk a helyed.
A tanfolyam nulláról indul, előzetes tudás és erőnlét

nem szükséges. Bármelyik korosztályt szívesen látjuk! 
Részletekért hívj a 06 30 209 3332 számon!

Cím:
1213 Budapest,
Gyimesiút 39. 
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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 gyufama-
kett-kiállítás I játszókuckó I kalandpálya I állatsimogató I focikupa a CSUSE szervezésében

TAVASZKÖSZÖNTŐ CSALÁDI NAP A CSEPELI NAPKÖZIS TÁBORBAN
(CSEPEL, HOLLANDI ÚT 18.)


