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MIÉNK ITT
A PART

Tavaszi megújulás
Hősökre emlékezve
A krimi varázsa

1201 Budapest,
Kapcsolat: 283-0230

KÖNYVTÁR
Borzongató keddek krimikedvelők klubja

Április 5., kedd 16 óra
Információ: Bánki Andrea 30/466-6688

Lélekrágcsálók - önismereti klub
Április 13., szerda 16 óra
Téma: az ego.
Vezeti: Farkas Viktória könyvtárvezető.
A belépés regisztrációval ingyenes.

Filmmúzeum - klasszikus magyar
vígjátékok egy csésze tea mellett
Április 14., csütörtök 15 óra
Fizessen, nagysád! (1937)
Könyvtári tagsággal a belépés ingyenes.

KONCERT
Katrina együttes

Április 9., szombat 19 óra
Belépő: 2000 Ft

ISMERETTERJESZTÉS
Rendhagyó történelemórák

Április 7., csütörtök 18 óra
Nagy Gábor: A pilisi titkos rakétabázis története
Belépő: 800 Ft

Helytörténeti klub

Április 12., kedd 17 óra
D. Udvary Ildikó: 100 éve született Gaál Imre
A belépés ingyenes.
Támogató: Csili Étterem

Világjárók klubja

Április 19., kedd 18 óra
Dr. Nagy Balázs élménybeszámolója a legfrissebb
dél-amerikai expedíciójáról
A belépés ingyenes.
Az előadás a Youtube-csatornánkon
is megtekinthető.
A program a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával valósul meg.

www.csili.hu info@csili.hu

KIÁLLÍTÁS
100 éves a Kossuth Gimnázium
kiállításmegnyitó

Április 8., péntek 18 óra
Muszély Ágoston kiállítóterem
Megtekinthető: május 8-ig.
A tárlat előzetes bejelentkezéssel látogatható.
(30/243-8467)

Piktorkák alkotócsoport
kiállításmegnyitója

Április 21., csütörtök 18 óra
Csili Alsóállomás
Megtekinthető: május 14-ig.
A tárlat látogatásához kérje információs kollégánk
segítségét!

RENDEZVÉNY
Társaságkedvelők klubja

Minden szerdán 18 óra
Április 6., április 27.- Tropical Band Halló Duó
április 13.- Sétahajó Bulizenekar
április 20.- Főnix Vocie
Belépő: 1200 Ft

Karaoke klub

Április 8., péntek 19 óra
Belépő: 700 Ft

Csili Dancing Party - Sakál Vokál

Április 8., péntek 19.30 óra
Asztalfoglalás április 7-én 12 óráig honlapunkon,
a 1-283-0230-as telefonszámon vagy személyesen
az információban.
Belépő: 1500 Ft

Nemzetiségi Népzenei Találkozó
Április 23., szombat 15 óra
A belépés ingyenes.

Gitárterápia

Április 10., 24., vasárnap 15-17 óra
Zenéljünk együtt Benkő Zsolttal, a magunk örömére!
A belépés ingyenes.

FELHÍVÁS!
KÖLTÉSZET NAPI VERS-ELŐ
A CSILI KÖNYVTÁRÁBAN
Április 6-8. között 10 - 18 óráig
egy-egy vers felolvasására
várjuk a gyerekeket és
a felnőtteket.
Ágai Ágnes rövid poémái
közül választhatnak a
helyszínen az „előadók”, akik
Pászti Péter kalligrafikus
művét kapják ajándékba.

„Vissza kellene adni hitelét,
becsét, szépségét a szónak,
a szóra érdemes szavaknak,
melyekkel szót válthatunk...” (Ágai Ágnes)
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Kedves Olvasó!
Nemcsak az egyházi, hanem a világi kalendárium szerint is a
lemondás, a készülődés és a megtisztulás időszaka köszönt be
húsvét előtt.
Ezúttal ez egybeesik az összefogás és az együttérzés idejével is,
hiszen épphogy fellélelgezhettünk volna a csitulni látszó járványból, mire kitört a szomszédos Ukrajnában a háború.
Ezekben a hetekben újra a lelki tartalékaink között kell keresgélnünk: maradt-e még mozgósítható szeretet, újrahasznosítható
türelem, bevethető békesség? Tudunk-e újra adni és megosztani,
összébb húzódni és engedni, hogy mások is megmelegedhessenek a belőlünk áradó nyugalom körül? Vagy tudjuk-e legalább
ebbe az irányba terelni egymást?
Hiszen erre hivattunk el mindannyian itt a földön, hogy adhassunk és elfogadjunk. A böjti üzenet lényege pedig annak felismerése, hogy mikor és mit kell adnunk és mit kell elfogadnunk.
Üdvözlettel,
Kálmán Emese és Müllner Dóra
szerkesztők
E-mail: pesterzsebetmedia@pesterzsebet.hu
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HIVATAL

RÁCZ RÓBERT

TESTÜLETI DUPLÁZÁS
Februárban két alkalommal is ülésezett a képviselő-testület. 10-én a 2022. évi költségvetési rendelet elkészítése volt a fő téma, míg 24-én az éppen kitörő orosz-ukrán
háború árnyékában folytatódott egy „rendes” üléssel a munka.

A költségvetést megvitató és megszavazó,
február 10-ei gyűlés nyitányán Szabados
Ákos polgármester ismertette az előzményeket, mint kiemelte, széleskörű egyeztetés előzte meg az ülés napját. A hivatal
által készített részletes anyagot a pártok és
frakciók több körben, előzetesen tárgyalták. „A felmerülő igényeket szinte teljes
egészében beépítettük a költségvetési rendeletbe”– mondta a polgármester.
A költségvetés főösszege az eddigiekhez
képest a legmagasabb, 16 160 774 376 forint, ez mintegy 3,5 milliárd forinttal több,
mint 2021-ben volt.
A polgármester beszámolóját követően
a képviselők egyenként véleményezték a
rendeletet. Kisebb vita alakult ki a civil
szervezetek és egyházak támogatásának
összegét illetően. A bizottságok és tanácsnokok 10-10 millió forintos keretet javasoltak pályáztatás útján kiosztani, míg Juhász
Lajosné 15-15 millió forintos keretet indítványozott erre a célra.
A tárgyalás végére néhány költségvetést módosító javaslat is bekerült az előterjesztésbe, amelyek 2,5-2,5 millió forintos kerettel lehetőséget biztosítanak
napelemes LED-es világítás kiépítésre a
kutyafuttatóknál, illetve a Juta-dombon.
A Babaparkot is bővítik idén: sporteszközöket telepítenek.
A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésről szóló rendelet tervezetét név szerinti szavazással elfogadta.
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A hónap második testületi ülését február 24-én tartották. Mivel ez volt az
orosz-ukrán háború kirobbanásának
napja, a polgármesteri beszámoló rendhagyó beszéddel kezdődött. „Számtalan
személyes tragédiának voltunk részesei
az elmúlt hónapok során a pandémia miatt. Napi életünket és az egymáshoz való
viszonyunkat is befolyásolja a ma megindult háború. Nem lehet ezt szebben és
másképpen megfogalmazni: háború.
Szolidárisnak kell lennünk valamennyi
sebesülttel és áldozattal, bármely oldalt
is képviselik, ne a különbségeket nézzük
most, hanem azokat a közös értékeket,
amelyeket képesek vagyunk együtt képviselni, felvállalni és közvetíteni.” A beszéd végén Várhalmi Andrásól, a Csili
Művelődési Központ a közelmúltban elhunyt egykori vezetőjéről is megemlékeztek a képviselők (Várhalmi Andrásról
szóló írásunk a 5. oldalon – a szerk.)
Szőnyi Attila a polgármester bevezető
gondolataihoz hozzáfűzte: „a szolidaritáson túl gyakorlati segítségnyújtás iránti
igény is felmerülhet egy elhúzódó
konfliktus esetén.” A képviselő kérte,
hogy legyen nyitott az önkormányzat a
segítségnyújtásra.
A polgármesteri beszámolóban elhangzott, hogy az Egészséges Budapest Program keretében a Vörösmarty utcai, a Virág
Benedek utcai és a Bácska téri rendelők
felújítására aláírták a vállalkozói szerződéseket. Több képviselői kérés is elhangzott
az utóbbi üléseken a parkolással, közlekedéssel kapcsolatban. Ilyen volt például a
Szent Imre herceg utca bizonyos szakaszain való várakozni tilos táblák kihelyezése. A
parkolási társaság szerint lakossági panasz
nem érkezett, így a jelzőtáblák kihelyezését
egyelőre nem tartják indokoltnak – számolt be a polgármester.
Az Attila utcai Patina Öntöde bezárását
követően Bohoczki József, az öntöde egykori vezetője egy József Attila idézetet tartalmazó öntöttvas táblát talált az üzem
udvarán, amit felajánlott az önkormányzatnak. Ettvel Zoltán elmondta, hogy a
járdába építhető, kétszáz kilogrammos
öntvény megfelelő kezeléssel maradandó
színfolt lehetne a József Attila Általános
Iskola környékén.
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Szó volt az Erzsébet Kártyáról és applikációról, a kerület kerékpáros fejlesztéseiről, a Gubacsi hídtól északra fekvő út
forgalmi korlátozásáról, az önkormányzat
parkolási helyzetéről. Mach Péter három
pályázat: a „Madarak és fák napja” az
óvodák és bölcsődék az „Élhetőbb, tisztább, zöldebb” a társasházak és a családi
házak részére, illetve a „Fogadd örökbe a
játszótered, parkod, kutyafuttatód” kiírásáról számolt be.
Az önkormányzat hivatalának éves
beszámolóját Demjanovich Orsolya
jegyző ismertette. Buc Horváth Gabriella jelezte: ahogy a közalkalmazottaknál,
úgy a köztisztviselőknél is legalább 58
ezer forintra kellene emelni az 55 ezer
forintos illetményalapot áprilistól. Kovács Eszter alpolgármester javasolta,
hogy áprilisban, amikor már látszanak
az önkormányzat lehetőségei, térjenek
vissza a témára. A beszámolót a testület
16 igen szavazattal elfogadta.
Kisebb vita alakult ki a kitüntető címek adományozásáról szóló napirendi
pont tárgyalásánál. Az Aranykezű mesterek kitüntetésével mindenki egyetértett, illetve Komoróczy László javaslatát
is mindenki támogatta, amely szerint
egészüljön ki a rendelet a színes diplomás pedagógusok részére nyújtott 100
ezer forintos támogatással.
Érvek és ellenérvek ütköztek viszont az
egyházi fenntartású intézmények dolgozóit
illetően. A határozati javaslat szerint az
egyházi fenntartásba került intézmények
dolgozói a fenntartóváltást követő évben
jogosultak utoljára az intézményi hűségjutalomra. Bánó Miklós szerint azonban ez
hátrányos helyzetbe hozza az ott tanító pedagógusokat. Mach Péter szerint viszont a
javaslat éppen azért születhetett meg, mert
az új fenntartó vállalta, hogy nem éri hátrány a pedagógusokat, tehát minden olyan
juttatást megkapnak, amit eddig. A testület
végül az eredeti határozati javaslatot fogadta el 12 igen 4 nem szavazat ellenében.

Az ülésről készült összefogaló videó elérhető
a Pesterzsébet Média YouTube csatornáján:
youtube.com/PesterzsebetTV
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ÜNNEP

A HŐSÖKRE
EMLÉKEZVE
Az idei március 15-i ünnepségre már
épp a járvány okozta nehézségekből valamelyest enyhülve készült a kerület, ám
mindeközben kitört a háború Ukrajnában.

A megemlékezésen dr. Hiller István, az
Országgyűlés alelnöke, Pesterzsébet ország�gyűlési képviselője beszédében szobrokról,
emberekről, sorsokról és a nemzet sorsáról
szólva a Kosuti szobrai között: Petőfi, Kossuth, Erzsébet királyné és Széchenyi István
között vont párhuzamot. Ahogy rámutatott:
mindenekfelett a magyar nemzet sorsa köti
össze őket, ahogy a mai utódokat is, a ma
megemlékezőit, ünneplőit.
A képviselő kitért a szomszédos Ukrajnában zajló háborúra is: megköszönte a

pesterzsébetiek összefogását, jóakaratát.
„Miközben az elődök előtt fejet hajtunk,
együtt kell érezzünk az ukránokkal és a
kárpátaljai magyarokkal is” – zárta beszédét dr. Hiller István.
Szabados Ákos polgármester, miként
lapunknak elmondta, az egyén szabadságát és a független nemzetet tartja a
legfontosabb örökségnek: „Az 1848-49es forradalom a magyar szabadságért, a
polgári társadalomért és az önrendelkezésért vívott hősies harcokban teljesedett

ki és lett – minden vesztesége és bukása
ellenére is – modern nemzeti identitásunk egyik legfontosabb alapköve. 184849 hősei egy olyan Magyarországért vívták harcukat, amelyben az egyén szabadsága, a demokratikus intézményrendszer és a független nemzet jelöli ki a
fejlődés útját. Ezen a napon a magyar
szabadságot ünnepeljük, és azokra a
hősökre emlékezünk, akik az életüket
áldozták azért, hogy szabadon élhessünk
a hazánkban”

Várhalmi András (1954 – 2022)
„Azt gondolom, hogy az itt élők hétköznapi gondjaiban talán tudtunk segíteni, és az ünnepeiket szebbé, érdekesebbé tenni” – mondta tavaly Várhalmi András, a Csili Művelődési Központ egykori igazgatója a 150 éves
Pesterzsébet – ezüst jubileumi emlékérem tavalyi átvételekor.
A Csili, amelynek mintegy harminc éven át vezetője volt, így emlékezik a múlt hónapban elhunyt szakemberre:
„Nem csak igazgató volt, de alkotó energiáival, szakmai tudásával, mély humanizmusával egyedi karaktert adott a
Csilinek, egyszersmind annak küldetését is kijelölve. Szellemisége, hitvallása máig áthatja működésünk szinte minden
apró mozzanatát. Ez az örökség figyelmeztet arra, hogy ez a munka csak a helyi közösséggel szoros kapcsolatban
lehet eredményes. Várhalmi András ebben is példát mutatott, hiszen érezte, értette a főváros ezen szegletének minden
rezdülését, és számtalan kerületit személyesen is ismert.”
Szabados Ákos polgármester pedig ekképpen búcsúzott: „Neve az elmúlt három évtizedben egyet jelentett a
Csilivel és a kerületi közművelődéssel. Nem ide született, mégis a legnagyobb pesterzsébetiek egyikeként hagyott
itt minket. Munkássága a pesterzsébeti múlt építőköve és ékköve is egyben. András olyan meghatározó szereplője volt a kerület kulturális és művészeti életének, amelyet csak a legnagyobbaknak kijáró jelzőkkel méltathatunk.
Embersége, empátiája, szakmai tudása és közösségépítő ereje egy mindenki számára nyitott intézményben öltött testet, ahogyan saját maga fogalmazta meg, vendége volt az, aki a Csilben kereste meg őt. Az utókor azzal
a szeretettel fog majd rá emlékezni és szellemi örökségét ápolni, mint ahogyan ő tette azt Pesterzsébet történelmével és hagyományaival, amelynek mostantól ő is kitörölhetetlen részévé vált.”
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PILLANGI – A FELHŐK
KÖZT SZÁGULDOZÓ
Nagyon szereti a pillangókat, régóta fontos részei az életének.
„Ez a sérülékeny kis lény az átváltozás, a pillanat
megélésének a jelképe, mert ugye nem él sokáig, de élvezi
azt, ami van” – foglalja össze röviden a lényeget Parti Angi.

Pillangi: ez az e-mailcíme. Az van, ami
van, meg kell élni minden pillanatot,
amíg lehet. Új szobája tele van lepkékkel, indiai motívumokkal, látszik, hogy
fontosak számára a színek, és nagy gonddal válogatta össze az apró tárgyakat. A
MEREK (Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja) II. kerületi épületéből minden hétvégén „hazacrossozik” a
pesterzsébeti családi házba, ahol a melléképület az ő „birodalma” – a pandémia
legszigorúbb karantén-időszakát azonban
végig az intézetben kellett töltenie. Angi
tizennégy évesen még izgő-mozgó, sportos kislány volt, és amikor egy táborban
töltött nap végén a tarkójából kikapirgált
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egy kullancsot, még nem tudta, hogy nyolc
év múlva emiatt teljesen megváltozik az
élete. 2006-ban sclerosis multiplexet diagnosztizáltak nála, de csak pár évvel később, az interneten talált rá egy fórumra,
ahol az övéhez hasonló tünetekről írtak:
ólmos, indokolatlan, hirtelen fáradtság,
rejtélyes, erős fájdalom a lábban, látászavarok, egyensúlyproblémák, vizelettartási
gondok. A vizsgálat igazolta a gyanúját.
22 évesen szembesülnie kellett azzal, hogy
nincs, ami megállíthatja ezt a betegséget.
És mire évekkel később diagnosztizálták
nála a Lyme-kórt is, az addigra már 15 éve
rombolta a szervezetét. Akkor költözött
be a MEREK intézményébe, amikor már
nem tudott járni, sem önmagát ellátni.

Összefogással
az élhető jövőért
Egy hatalmas segítségnek köszönhetően
Angi azonban most végre otthon lehet,
nem csak látogatóként. A lakásuk melletti
különálló házrész régen kötőműhely volt,
mesélte Tünde, az édesanyja. Kamaszkorában alakították át Angi számára. Tünde
azt is megosztotta velünk, hogyan kellett
napról napra, hónapról hónapra szembesülniük azzal, mi várható a betegség
következményeként. Ahogy Angi állapota
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folyamatosan romlott, úgy volt kénytelen
egyre jobban belefolyni az akkor már felnőtt lánya életébe. Sok konfliktusuk volt.
Az utolsó két-három év, amikor Angi már
semmit nem tudott önállóan csinálni, rádöbbentette Tündét arra, ha Angi helyett
csinál valamit, azt úgy kell megtennie,
mintha a lánya meghosszabbított keze
volna. „Nekem is időre volt szükségem –
mondta könnyeivel küszködve – , hogy az
egészségesen született, mozgékony, mindenben kiváló gyerekem itt van, és nincs
élete. Eleinte csak botladozva járt, aztán
később bottal, majd már a házba sem
tudott bejönni, pedig csak ott volt fürdőszoba. Amikor Klárinak beszéltem erről,
akkor történt a csoda.” Katona Krajlich
Klára, a Nyugdíjasok Szociális Fórumának elnöke tősgyökeres pesterzsébeti. Kiskora óta ismeri Angélát, és mindenképpen
segíteni akart. Arra gondolt, hogy meg
kell teremteni a lány számára az élhető
környezetet, melyben mindent akadálymentesen elérhet. Ehhez talált szakembereket, akik átalakították a kis lakrészt.
Három hétig dolgoztak ingyen, mire elkészült a bejárat, a hálószoba, a zuhanyzó, a
mosdó, a wc és a zuhanyzó. Klára meghatódva mondta, szerette volna, ha a segítő
vállalkozók is nyilatkoznak lapunknak, de
ők nem a „dicsőségért” dolgoztak, csak
önzetlenül segíteni akartak.
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Másfajta időszámítás
Az átépítés tette lehetővé, hogy Angi hazaköltözzön, hogy valamelyest kialakítsa
a saját életét. Igaz, szinte mindenben segítségre szorul, de legalább nem három
szobatárssal és az egész emeletért felelős
egyetlen segítőre várva. Az akadálymentes
szoba tavaly karácsonyra elkészült és Angi
hazamehetett. Tünde nagyon félt attól, hogyan fogják megoldani például a fürdést.
„Az emelőgépet már júniusban megvettük,
az hatalmas könnyebbség volt. Eléggé szorongtam, hogyan is lesz ez a 24 órás szolgálat. Meglepően jól ment. Azóta élvezzük
egymás társaságát, az együtt töltött időt,
hogy meg tudjuk oldani” – mondta Tünde. „Mert meg szeretnénk oldani – tette
hozzá Angi – addig, amíg épek vagyunk,
ahhoz alkalmazkodunk, hogy mikor jön a
busz, mikor menjünk be a munkahelyünkre, mikor indítjuk el a gyerekeket az iskolába, mikor üljünk le az asztalhoz ebédelni.
De ez számomra teljesen máshogy alakult.
Alkalmazkodnom kell ahhoz, hogy mikor

tud jönni hozzám valaki, hogy felkeljek,
hogy mikor tudok fürdeni, lefeküdni, hogy
mikor tudnak elvinni vécére. Mindenkinek
akkor jobb, ha egymásra is figyelünk.”

A viszonozás hiánya
Angi ruhaipari szakközépiskolába járt, divat- és stílustervező szakot végzett. A rajzolásból mára festés lett, nagyobb, kevésbé
precíz mozdulatokat tud a kezével végezni,
amikor éppen jó állapotban van. „Előtte zselés tollal rajzoltam, de azt már nem
tudom tartani a kezemmel. Nehéz volt
elengedni azokat az aprólékos kis mütyür
dolgokat, hogy nagy volumenű képeket alkossak. Viszont amikor festek, ha elrontok
valamit, tudom javítani, így megvan a lehetősége, hogy alkossak, hogy kiadjam, ami
bennem van. Valamilyen szinten hiányzik a
járás, hiányzik a tánc, hiányzik a mozdulat,
az ölelés, a szerelem. Hogy viszonozni tudjam azt, amit kapok és nemcsak szavakban,
hanem fizikailag is. Meg kell tanulnom,
hogy ezt elengedjem, vagy átalakítsam.”

„Pillangi” elképesztő elszántsággal
ragaszkodik önállósága minden kis morzsájához. Mindig szeretett vezetni, motorozott is, van rutinja a közlekedésben.
Az elektromos kerekesszék a mozgás szabadságának illúzióját adja, bár a KRESZ
szerint nem mehet a bicikliúton, az autók
közt sem, csak a járdán, ahol meg a gyalogosokat zavarja. „Leginkább a felhők
között kéne száguldozni” – vonta le a végkövetkeztetést. „Az, hogy el tudjam viselni
a fájdalmaimat és végigcsináljam a napot,
sokszor tevékenység. A fájdalom örökké
jelen van, amióta beteg lettem. Egy pillanatig nem ereszt. És ez sokszor nagyon
nehéz. Sokszor olyan mértékig eluralkodik
rajtam, hogy azt a keveset, amit egyébként
meg tudok csinálni, azt is elveszi. Anyutól
kaptam egyszer egy hálakönyvet, amikor
még bottal közlekedtem, sokkal jobb állapotban voltam. Akkor mondta egy ismerősöm, hogy nekem nem hálakönyv kell,
mert én vagyok az, aki mindig mindenért
hálás. Nekem egy olyan könyv kéne, hogy
a rosszat, a nehézségeket leírjam.”

ÉVFORDULÓ
PE MÉDIA-ÖSSZEÁLLÍTÁS

A NAPFÉNY ÉLTETI
JUTKA NÉNIT
A járványhelyzet miatt az önkormányzat szűk körben
köszöntötte fel 90. születésnapján Kővári Istvánnét.

Bár vannak gondjai az emlékezéssel, az
Ambrózia Pesterzsébeti Akácfa Idősek
otthonában élő Jutka néni már két héttel a
születésnapja előtt mindenkinek mondogatta, hogy február 14-én „öreganyám
leszek, két nappal később pedig a névnapomat is megünnepelhetjük”.

A hivatalos köszöntés előtti vasárnapon a családja is meglátogatta a horvát
nemzetiségű, Horvátzsidányban született asszonyt, aki az otthonba kerüléséig Szombathelyen élt. A nyolcszoros
nagymama és háromszoros dédnagymama egyedül nevelte a gyerekeit,
mert határőrtiszt férje már több mint
negyven éve meghalt, és mint mondja:
„olyan jó embert biztosan nem találtam
volna többet.” Jutka néni több helyen is
főkönyvelőként dolgozott. Két éve lett
a pesterzsébeti intézmény lakója, ahol
– noha mindig „mehetnékje van” – jól
érzi magát, mert saját bevallása szerint
nem könnyű eset, mégis mindenki kedves hozzá.
A gyerekei tavaly nyáron, amikor a
járványhelyzet engedte, elvitték Jutka nénit Szombathelyre, a szülőfalujába és Rezibe, a nyaralóba. A haját máig gondosan

festő hölgy annyira élvezte az egynapos
kirándulásokat, hogy hetekig szórakoztatta élményeivel az otthonban élőket és a
dolgozókat, akik remélik, idén is lesz mód
hasonló kiruccanásokra.
Jutka néni napjai télen olvasással telnek. „Mindig szerettem, de jó is, mert
mást nem tudok csinálni” – mondja. Beszélgetésünk előtt éppen Hemingway
Búcsú a fegyverektől című regényében
merült el. Ahogy aztán kitavaszodik, az
egyik gondozója megfogalmazása szerint: „nincs vele gond”. Jutka néni
ugyanis amint lehet, fürdőruhára vetkőzik, és az idősotthon kertjében, élvezi a
napfényt. Az ápolók sokszor aggódnak,
hogy hőgutát kap a kánikulában, de a
gyerekei mindenkit megnyugtatnak: jól
bírja, mert a család balatoni nyaralójában tavasztól őszig, még „unokapesztrálás” közben is mindig napozott.
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Fotó: pexels.com – Jill Burrow

BARABÁS JÚLIA

TAVASZI MEGÚJULÁS
Divat a méregtelenítés, ami – ha akarjuk, ha nem –
mindenképpen megtörténik a szervezetben.
A folyamatát már azzal is segíthetjük, ha nem nehezítjük.
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A máj megnagyobbodása, működésének zavarai esetén segíthetnek
a gyógynövények: a máriatövis és a
körömvirág hatóanyagai a tavaszi
megújulást is támogatják.

–

Gyógynövények

m
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„Akkor is több munkára kényszerítjük a
májunkat, ha rendszeresen több energiát
viszünk be, mint amennyire szükség lenne.”
A magas zsír- és szénhidráttartalmú étkezés
önmagában is megterheli és „el is zsírosíthatja” a májat. „Túlsúly esetén szinte biztos, hogy egy idő után kialakul az úgynevezett zsírmáj. Eleinte ez nem érezhető, de ha
olyan méretet ölt, a szerv összes funkcióját
károsíthatja. Jó hír, hogy a folyamat visszafordítható, ezért sosem késő változtatni” –
figyelmeztetett Barcza Zsuzsanna.

.co

A megemésztett és felszívott tápanyagok
a bélrendszerből a májvénán keresztül érkeznek legfőbb méregtelenítő szervünkbe,
a májba, ahol más típusú anyagok, például enzimek, plazmafehérjék keletkeznek, és átalakulnak a nem felhasználható
anyagok is. Ha az utóbbiakból kevesebbet
juttatunk be, könnyítjük a munkáját –
mondta Barcza Zsuzsanna.
A májjal kapcsolatban elsősorban az alkohol jut eszünkbe, nem véletlenül: olyan
idegméreg, amelyre nincs szüksége az
emberi szervezetnek. Egy egészséges máj
minimális mennyiségű alkoholt le tud bontani, de hosszútávon a rendszeres vagy a

Fontos a mennyiség

Folyadék

e ls

Van méregtelenítő szervünk

nagyobb mennyiségű alkohol fogyasztása
a károsodásához vezethet. A feldolgozott
élelmiszerekben található állományjavítók,
ízfokozók, aromaanyagok az ételek élvezeti
értékét ugyan növelik, a májat viszont terhelik, ezért érdemes minél kevesebbet fogyasztani belőlük. Nemcsak tavasszal célszerű kerülni például a fűszerkeverékek, a
leves- és alapporok, a zacskós szószok használatát, valamint az instant, a tartósított,
feldolgozott és a gyorsételek fogyasztását
– javasolta a szakember.

F ot ó : p e
x

Tavasszal, a húsvét
előtti böjti időszakban és a természet
megújulásával párhuzamosan sokan
érzik úgy, hogy a
tél és a járvány nyomaival kezdeni kellene valamit. Ilyenkor mindenhonnan
Barcza Zsuzsanna ömlenek ránk a
méregtelenítő, tisztító és ki tudja, még milyen „csodás” hatású módszerek. Barcza Zsuzsanna dietetikus
azonban elmondta lapunknak: érdemes tudni, hogy az úgynevezett detoxikálás folyamatát a szervezetünk kiválasztó szervrendszere
folyamatosan elvégzi. „Ezt persze segíthetjük, például úgy, hogy kevésbé nehezítjük,
vagy akár támogatjuk is a munkáját.”

Minden időszakban
fontos a megfelelő
mennyiségű,
általánosságban
a testtömeg 4 százalékát
kitevő folyadékbevitel.
A minőség is számít
Minél több vitaminban, ásványi anyagban, nyomelemben, antioxidánsban, es�szenciális amino- és zsírsavakban gazdag
ételt eszünk, annál több olyan anyaghoz
jut a máj, amelyekből könnyen előállíthatja a szervezet számára fontos anyagokat.
Ezért is ajánlott minél több magas biológiai értékű élelmiszert, tehát nyers, lehetőleg
szezonális és színes zöldségeket, gyümölcsöket, rostban gazdag gabonaféléket enni.

EGÉSZSÉG

Savasodunk vagy sem?
„Gyakran hallani a szervezet elsavasodásáról is, de az legalább
annyira meghatározhatatlan fogalom, mint a méregtelenítés” –
jelezte a dietetikus. Valamennyire létezik ilyen, de nehéz mérni,
mert a szervezetünkben eltérő sav-bázis viszonyok jellemzők. „A
vérnek mindig enyhén lúgos kémhatásúnak kell lennie, az élettel
összeegyezhetetlen, ha elsavasodik. A nyál és a vizelet pH-ja viszont gyakran változik, és sokszor enyhén savas is” – mondta. A
felesleges savakat a kiválasztó rendszerek a vér optimális sav-bázis
egyensúlyára törekedve kezelik. Ha túl sok egyszerű szénhidrátot,
zsírt, fehérjét, de kevés vitamint és ásványi anyagot fogyasztunk,
sok savas, viszont kevés lúgos hatású élelmiszert viszünk be a szervezetbe. A kényes sav-bázis egyensúly fenntartásához az ételek 80
százalékának lúgos kémhatásúnak kellene lennie. Ha ez nem így
történik, több munkát adunk a vesének: kénytelen a sok savas hatású sótól megszabadulni. Ha ilyenekből rendszeresen többet juttatunk be, különböző helyeken, az izmokban, ízületekben lerakódva
gyulladásokat és egyéb problémákat okozhatnak.
A sok sport, az izmok savasodása is a savas kémhatású vegyületek felhalmozódásával jár. Ez nem káros, de több bázikus hatású, azaz vitaminokban, ásványi anyagokban, nyomelemekben
gazdag élelmiszer bevitelére van szükség, hogy a vesét ne terheljük túl. A zöldségeken, gyümölcsökön, rostban dús gabonákon
túl ebbe a kategóriába szokták sorolni a tejtermékeket is, amelyek
Barcza Zsuzsanna szerint „határesetek”, mert bár kalciumban
gazdagok, az emésztésük során savas vegyületek is képződnek.

Savteszt

szó. Fizikai aktivitás nélkül egy nap alatt nagyjából fél liter folyadékot párologtatunk el, intenzív sportolás esetén – extrém esetben – ez akár tíz liter is lehet. A verejtékkel feleslegessé vált, de
alapvetően értékes sók is távoznak a szervezetből. Az edzettebb
emberek előbb kezdenek izzadni, de esetükben a távozó folyadék
kevesebb sót tartalmaz. Egy alkohollal és „műkajákkal” töltött
éjszaka utáni edzésen a verejtékkel több méreganyag távozik. Jó
hatású a verejtékezés fokozása, például a szaunázás, de ne gondoljuk túl a méregtelenítő hatását – hangsúlyozta a szakember.

Hasznos divat
A smoothie-kkal, zöldségés gyümölcsturmixokkal
gyorsan lehet sok aktív
anyagot bejuttatni a szervezetbe. A legjobb, ha
mindent mindennel keverünk: a salátalevelek, de a
bébispenót is jó alap lehet.
Fotó: pexels.com – Toni Cuenca
Finom például a madárbegy salátából, uborkából,
zellerből, kiwiből és egy fél banánból „összedobott” zöld ital.
Ha zöld teát is teszünk bele, alkalmas a sportolás utáni vitaminpótlásra is. Arra érdemes figyelni, hogy ha túl sok édes
gyümölcsöt használunk, a gyümölcscukor- és a kalóriatartalom is magas lehet, ezért vagy hígítsuk, vagy csak keveset
igyunk egyszerre. Tejjel, növényi tejjel és chia maggal turmixolva reggeliként is fogyaszthatjuk – ajánlja a dietetikus.

A savasságot a pillanatnyi állapotot mutató tesztekkel nem
érdemes mérni, figyelmeztető jele lehet viszont az erős fáradtság, az izomgyengeség, az ízületi gyulladások, a bőr és
a köröm töredezettsége, de akár a depressziós tünetek is.

A jó baktériumok
A vastagbél, ami részt vesz többek között az emészthetetlen anyagok kiválasztásában, immunszerv is, hiszen az immunrendszer 7080 százaléka ott található. Ezért fontos, hogy a baktériumflórája
megfelelő összetételű legyen. Ennek fenntartása nehéz és leginkább
személyre szabott feladat. Általánosságban igaz, hogy a jó baktériumok, amelyeket probiotikumoknak neveznek, prebiotikumokkal
táplálkoznak. Ezeket szintén zöldségfélékkel, rostban gazdag növényekkel, különösen hagymafélékkel, csicsókával, banánnal lehet a
szervezetbe juttatni. A bennük lévő, inulinoknak és oligofruktózoknak nevezett emészthetetlen szénhidrátokat a hasznos bélbaktériumok fermentálva megeszik. Így kiszorítják a „nem jó bacikat”, azok
ugyanis nem tudják ezeket feldolgozni – magyarázta Barcza Zsuzsanna. A bélbaktériumok jólléte azért is fontos, mert többek között a kedélyállapotért felelős ferrotonin nevű hormon nagy részét
is ezek termelik. A vastagbélflóra egyensúlyának felbomlása ezért
a gyomorpanaszok mellett depressziós tüneteket is eredményezhet.

Izzadhatunk
A verejtékezés szintén a kiválasztási folyamatok része. Sokan
gondolják, hogy erőssége összefügg a zsírégetés hatásosságával,
de a bőrön keresztül csak kis mértékben távoznak salakanyagok,
a verejtékezés elsősorban a szervezet hőháztartásának fenntartására szolgál. Ha észrevesszük, akkor már fokozott izzadásról van
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GERENCSÉR DÓRA

MIÉNK ITT A PART
Pesterzsébet egyik legszebb része a (Ráckevei) Soroksári-Duna
partja, amelynek nemrégiben átadott sétányán jártunk.
Ahogy sétálunk a színes térkővel burkolt
útvonalon, pihenőpadokat, úszóstégeket,
ivókutakat és még két okospadot is találunk útközben, sőt pihenőhálót is, amelyben a Duna felett ejtőzhetünk-lebeghetünk, ha szép az idő. A részletekről már
R. Takács Eszterrel, a kerület főépítészével, és Bognár Ildikó főépítész szakreferenssel beszélgettünk.

A kerültiek és a látogatók által is régóta
várt, megújult sétány a Gubacsi hídtól indul, majd a Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógyés Strandfürdő, a csónakházak, illetve a
VakVarjú CsónakHáz étterem terasza előtt
elfutva kanyarog a vizes játszótérig. Három
főbejárata van: egy a gyógyfürdőnél, egy a
lakótelepek felőli passzázson át, és egy a vizes játszótérnél, de a Duna Garden Hotel
melletti lejáraton és az étterem mellől is
megközelíthető. Mint a parkok egy részét,
éjjelre ezt is lezárják.

rok, az az, hogy ez egy evezős part. A csónakházakból ki- és behozott hajók miatt a
két egymást keresztező „forgalmat” nem
lehetett összeegyeztetni.

Milyen térberendezési elemek kerültek ki a sétányra? Melyek azok a különlegességek, amelyekre érdemes
odafigyelni?
Bognár Ildikó: Találunk stabil stégeket, ahol le
lehet ülni horgászni, lábat lógatni, nézni a
gyönyörű tájat, és kisebb hajókat is vízre lehet tenni. Emellett napozóteraszokat is kialakítottunk, napozóágyakkal, így a Duna
mentén akár egy kis balatoni életérzést is
csempészhetünk a napunkba. Különlegesek
az úszó művek, amelyeket nem rögzítettek
fixen a Duna medréhez, így egy kicsit mozognak, lebegnek, ha rájuk lépünk. A vízszinttel emelkedő stégekből három található
a part mentén, és egy a csónakházaknál. A
sétány mellett pedig padok, szemetesek, új
közvilágítási rendszer, és két okospad is helyet kapott, amelyek telefontöltésre és wifi
használatra is alkalmasak.
Az új sétány csak a gyalogosokat fogadja, a biciklisek hol tehetik le a
bringáikat?
R. Takács Eszter: Mivel a sétány színes térkővel lerakott útvonala keskeny, nem lehetett
kivitelezni, hogy a gyalogosok mellett a biciklisek is helyet kapjanak rajta. Viszont
azért, hogy senkit ne kelljen kizárni a sétányról, sok biciklitárolót helyeztünk el a
becsatlakozási pontoknál. A másik oka annak, hogy itt most nem járhatnak kerékpá-

A sétány végét a felújított játszótér jelzi.
Miben újult meg a vizes játszótér?
Bognár Ildikó: A Hullám Csónakház mellett
található vizes játszótéren elkészült egy új,
mászókahajó kormánnyal, mászóhálóval
és hajóhíddal, valamint egy vödrös-láncos
homokozós játékelem. A tengerből kibukkanó bálna dombok tetején pedig kis fúvókákból permet száll a levegőbe a nyári napokon. A fészekhintát a környezethez illően

Fotó: Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda
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evezőlapátokra rögzítették, illetve a környék vízi világa is megjelent a játszótéren.
Kacsák és hattyúk formájában rugós, illetve egyensúlyozós játékok kerültek a területre. A kis domb is megújult, itt egy hullámos
és egy kanyargós csúszdán érkezhetnek le a
gyerekek, felfelé pedig lépcsőn vagy kapaszkodókon ügyeskedhetik fel magukat.
Az új berendezések mellett azonban
megmaradt egy-két korábbi játékelem is,
melyeket még az ASAPA-Alkotócsoport készített. Új festékréteget kapott például a türkiz színben pompázó cápa-kötélpálya a csálé
fogaival, a lábakon álló, körablakos hajó, és
továbbra is használható a homokba érkező
ugródeszka is.

A Duna-sétány körbe van kerítve és
estére lezárják. Milyen biztonsági
óvintézkedésekkel ügyelnek még a
területre?
R. Takács Eszter: Már be van kötve a kamerarendszer, és a Rendvédelmi Osztályon
állandóan figyelik a sétány állapotát, illetve karbantartóbrigád gondozza a terület
növényeit és az öntözőrendszert. A védelemre szükség van, mert az első hónapokban, amíg nem volt körbekerítve a sétány,
sajnos már összetört pár villanyvezeték,
locsolócső és a burkolókő is. Amint később
kiderült, horgászni indulók tolattak be
autóval a területre.

A pesterzsébeti
Duna sétány
nyitvatartása:
május 1. és
szeptember 30. között:
6:00 – 22:00
október 1. és
április 30. között:
7:00 – 20:00

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY
65 ÉV FELETT

NŐI HAJVÁGÁS 3 000 FT-TÓL
(MOSÁS+HAJVÁGÁS+KÉZI SZÁRÍTÁS)

FÉRFI HAJVÁGÁS 2 250 FT-TÓL
(MOSÁS+HAJVÁGÁS+KÉZI SZÁRÍTÁS)

HÉTFŐTŐL-CSÜTÖRTÖKIG 9:30-12:00IG CÍMÜNK: KÖKI TERMINÁL ÉS SHOPMARK BEVÁSÁRLÓKÖZPONT
1_4 hirdetés HS köki_180_58.indd 1

2022. 02. 24. 17:08:54
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16. SZ. ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI
VÁLASZTÁSI IRODA

Tisztelt Választópolgárok!
2022. április 3-án Magyarországon országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás lesz.
A következőkben a választással, a szavazással kapcsolatos főbb tudnivalókra
hívom fel figyelmüket:
Szavazni 2022. április 3-án reggel 6.00 és este 19.00 óra között lehet.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel.
A postán megküldött választási értesítő tartalmazza a szavazókör pontos címét.
Felhívom szíves figyelmüket, hogy egyes szavazókörök beosztása a
jogszabályi előírások miatt változott, ezért indulás előtt mindenképpen ellenőrizzék le a szavazóköri címüket a választási értesítőben.
A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét
vagy személyi azonosítóját (pl. lakcímkártyával).
A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapokat, az átvételt a névjegyzék aláírásával igazolja.
A lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, őket a szavazatszámláló bizottság köteles visszautasítani.
A szavazásra érvényes okmányok hiányában, abban az esetben sincs mód, ha a
választópolgárt a bizottság tagja vagy tagjai személyesen ismerik, és a névjegyzéken is szerepel.
Ezért fontos, hogy a választópolgárok a szavazás napja előtt vizsgálják meg
okmányaik érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről.
A veszélyhelyzetre vonatkozó szabályozás az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
• ÉRVÉNYES a személyazonosító igazolvány, a vezetői engedély, illetve az
útlevél, ha az érvényességi ideje 2020. március 11-i vagy azt követő időpont.
• ÉRVÉNYTELEN a személyazonosító igazolvány, a vezetői engedély, illetve az útlevél, ha az érvényességi ideje 2020. március 11. előtti időpont.
Érvényesen szavazni csak a szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet.
A felsorolt jelöltek, listák közül csak egyet lehet választani, több választás esetén
a szavazat érvénytelen lesz.
Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve a lista neve feletti körbe tollal
írt két, egymást metsző vonallal lehet (X vagy +).
A szavazólapot a kitöltést követően borítékba kell helyezni, és a borítékot a
szavazóurnába kell dobni. A szavazólap borítékba tétele belföldi szavazásnál –
az átjelentkezés kivételével – nem kötelező.
Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazó választópolgár a szavazólapot a kitöltést követően a borítékba helyezi és lezárja, s ezt követően az urnába dobja.
Csak a lezárt borítékban elhelyezett szavazólap érvényes.

Ha a választópolgár a szavazólap urnába dobása előtt jelzi, hogy a szavazólap
kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, egy külön e célra szolgáló borítékba helyezi, és a rontott szavazólap helyett
új szavazólapot ad ki.
Egy választópolgár rontás miatt csak egyszer kérhet új szavazólapot.
Az a szavazólap, amely nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal, érvénytelen.
A 19 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak. 19 óra után már
nem lehet beállni a sorba.
Azok a választópolgárok igényelhetnek mozgóurnát, akik nem tudnak elmenni
a szavazóhelyiségbe:
• egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt,
• vagy fogva tartásuk miatt,
azonban a szavazóköri névjegyzékben szerepelnek.
Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok, vagy munkavégzés
miatt) kéri, annak a kérését a helyi választási iroda, illetve a szavazatszámláló
bizottság elutasítja.
Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja a
szavazás napján felkeresi a választópolgárt az általa megadott címen.
A mozgóurna iránti kérelmet
• a helyi választási irodához
• levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten legkésőbb 2022.
március 30-án 16 óráig,
• személyesen 2022. április 1-jén 16 óráig, vagy
• ügyfélkapus azonosítással interneten a szavazás napján 12 óráig,
• az illetékes SZSZB-hez meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem
rendelkező személy általi kézbesítéssel a szavazás napján legkésőbb 12 óráig
kell benyújtani.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, és a kérelmét pozitívan bírálták el, a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, akkor sem, ha személyesen
mégis fel tudja keresni a szavazókört!
Amennyiben a választópolgár települési szintű lakcímmel rendelkezik, akkor
az adott település kijelölt szavazókörében adhatja le szavazatát. Ez a XX. kerületben a 31. szavazókör a Bp. XX. Ady Endre u. 98. szám alatt.
Április 3-án országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás is lesz,
ezért fontos, hogy
•	egy névjegyzék lesz, azonban azt két helyen kell aláírni. Külön rubrika
van a népszavazásra és külön rubrika szolgál az országgyűlési választásra.
•	aki csak az egyik választáson akar részt venni, annak lehetősége van erre.
Ebben az esetben csak a választott szavazólapokat kapja meg, és a névjegyzéket is csak egy helyen kell aláírnia.
•	az országgyűlési és a népszavazási szavazólapot is egy borítékba kell tenni.
• a négy népszavazási kérdés egy szavazólapon fog szerepelni.

A 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő választáson, a Budapest 16. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület
országgyűlési képviselő jelöltjei, a szavazólapon szereplő sorrendben:
Földesi Gyula........................... FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt
Garai Veronika........................ Normális Élet Pártja
Szentesi Szabolcs.................... Magyar Kétfarkú Kutya Párt
Székely Sándor........................ Magyar Munkáspárt, Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom
Dr. Hiller István...................... Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Momentum Mozgalom,
Magyar Szocialista Párt, LMP – Magyarország Zöld Pártja, Párbeszéd Magyarországért Párt
Horváth Elemér...................... Megoldás Mozgalom
Hrivnák Pál.............................. Mi Hazánk Mozgalom
dr. Demjanovich Orsolya
a 16. számú OEVI vezetője
Budapest, Kossuth Lajos tér 1. / Telefon: +36 1 283 1335 / www.pesterzsebet.hu
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GYERMEKRAJZ-PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„ÍGY KÖZLEKEDTEK TI”
közlekedésbiztonsági rajzpályázat címen.
A rajzoknak a biztonságos, szabályos
közlekedést kell bemutatni!
A rajzpályázatot három korcsoport
részére hirdetjük meg:
óvodások (3-6 éves),
alsó tagozatos tanulók (7-10 éves),
felső tagozatos tanulók (11-15 éves) részére.
A rajzok mérete A/4, illetve A/3 méret is lehet.
Alkalmazott technikák:
grafit, színes ceruza, zsírkréta, lino, tus,
tempera, olaj, diópác, szénrajz.
A rajz hátoldalán szerepeljen az alkotó adata:
név, életkor, lakcím, óvoda neve, iskola neve,
címe, e-mail címe, telefonszáma.
(Figyelemmel az adatkezelési szabályok betartására)

A rajzokat az alábbi címre
kérjük megküldeni:

BRFK – Fővárosi Balesetmegelőzési Bizottság
Cím: 1149 Budapest, Hungária krt. 149.
Postacím: 1581 Budapest Pf. 27.

Rajzok beküldésének ideje:
2022. április 22-ig.
A díjátadás várható ideje:
2022. május 11.
A beküldött pálya műveket nem őrízünk meg,
és nem küldünk vissza!
A díjátadás helye:
BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály
(Színházterem)
Címe:
1149 Budapest, Hungária krt. 149.
További információt Veresné Bacsó Szilvia r. őrnagy
a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály
Balesetmegelőzési és Közlekedési Osztály főelőadója ad,
telefonszám: (06-1) 273-4000 (63-172 mellék),
e-mail cím: veresneb@budapest.police.hu.
BRFK – Fővárosi Balesetmegelőzési Bizottság

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
XX/2. sz. könyvtára
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872, Email: fszek2002@fszek.hu
www.fszek.hu/biromihaly
Nyitvatartás:
H: 9-16, K: 9-14, Sz-Cs: 13-19, P: 9-16, Szo: 9-13

Kedves Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy április 15-18-ig zárva leszünk!
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!
Programjaink előzetes regisztrációval látogathatóak.
Megértésüket köszönjük!
KÉZMŰVES KUCKÓ: minden hónap első szerdáján kézműves foglalkozásra várjuk a gyerekeket. Április 6-án, szerdán, 17 órakor szivecskés nyakláncot
fogunk készíteni.
KEREKÍTŐ FOGLALKOZÁS: A legkisebbeket és szüleiket várjuk játékos foglalkozásra Farkas Katalin szakképzett vezetővel április 20-án, szerdán, 17 órakor!
SZÍNES ÖTLETEK: gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt ajánljuk Frisch Tünde
kreatív kézműves foglalkozását április 20-án, szerdán, 17 órakor!
PAPÍRSZÍNHÁZ: új programunkon minden hónap utolsó szerdáján
17 órakor mesével várjuk a gyerekeket. Április 21-én a Wawel sárkánya című
történetet adjuk elő.
KIÁLLÍTÁS: Galériánkban Oravecz György XX. századi magyar írókról készült grafikáit, tárlónkba pedig Nagy Ferencné festménykiállítását tekinthetik
meg. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
KÖNYVET HÁZHOZ: Idős, beteg olvasóink számára havonta egyszer házhoz szállítjuk az olvasnivalót. Kérjük jelezzék, ha szeretnék igénybe venni szolgáltatásunkat!
Programjaink az aktuális hatályos járványügyi szabályok
megtartása mellett lesznek megrendezve.

Aktuális információkat honlapunkon találnak: www.fszek.hu/biromihaly
Facebook oldalunkon is friss hírekkel várjuk Önöket: www.facebook.com/fszek20
Újdonságainkat kéthetente a www.moly.hu oldalon találják, ha rákeresnek a nevünkre!

A Bíró Mihály utcai
Szabó Ervin Könyvtár

új nyitvatartása
2022. március 1-től:

hétfő 9-16
kedd 9-14
szerda 13-19
csütörtök 13-19
péntek 9-16
szombat 9-13
FSZEK XX/2. könyvtár
1203 Bp., Bíró Mihály u. 7.
Tel.: 283-0872
e-mail: fszek2002@fszek.hu
www.fszek.hu/biromihaly
www.facebook.com/fszek20
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Fotó: pexels.com – cottonbro

A KRIMI VARÁZSA

BARABÁS JÚLIA

Harmadik alkalommal rendezik meg április elején a krimikedvelők klubjának
Borzongató keddek című foglalkozását a Csili Művelődési Központ könyvtárában. Ennek apropóján utánajártunk, hogyan hatnak ránk a töretlen népszerűségnek örvendő izgalmak.

Fotó: Tusa Viktória

Egy krimi olvasása vagy nézése
olyan fiziológiai
hatásokat vált ki,
mint amikor hullámvasúton ülünk
– mondta lapunkGecse-Simon Orsolya nak Gecse-Simon
Orsolya traumaszakértő szupervizor. Ilyenkor az egyik
legalapvetőbb és legősibb érzelem, a félelem alakul ki. „Beindul az idegrendszer, a
hormontermelés, de az izomrendszerben
is megmutatkozik a hatása: megfeszülnek a
kar- és a láb izmai.” Különösen a „jumpscare”, vagyis az izgalom fokozódásának
pillanatában: a hirtelen tapasztalt sokkoló
esemény hatására ijedtség, pánikreakció
zajlik le. Ez elindítja az adrenalin, a dopamin és az endorfin hormonok termelődését a szervezetünkben, ami a vérnyomás,
a pulzus és a vércukorszint megemelkedését okozza. Amikor a nyomasztó események véget érnek, a vérben nyugtató, „jutalmazó” vegyületek jelennek meg, ezért
érzünk ahhoz hasonló megkönnyebbülést,
mint amikor „túléljük” a hullámvasutazást.
Az élmény intenzitása a krimi jellegétől
függ. A teljes testet érintő izgalmakkal úgy
éljük meg az „üss vagy fuss” vészreakciót,
hogy közben biztonságban vagyunk. Ez
egyben az ilyen művek egyik pszichés haszna is – jelezte Gecse-Simon Orsolya.
A lágyabb krimik olvasása és nézése közben belső tervek is születnek. Igaz,
nem tudatosan, de azzal is foglalkozunk,
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mi lenne, ha mi kerülnénk hasonló helyzetbe. Észrevennénk a jeleket? Hogyan
tudnánk elkerülni a tragikus végkifejletet?
„Nemcsak pozitív hatása lehet azonban az
ilyen történeteknek” – hívta fel a figyelmet
a szakember. Megemelhetik a szorongásszintet. Van, akinek ilyen élmény hatására
nem komfortos hazasétálni a sötét utcán
vagy kimenni a fürdőszobába. Növelhetik
az agresszivitás szintjét is. Kutatások szerint a thriller és horror okozta borzongást a
magasabb stressz- és kockázattűrő emberek
szeretik. Pszichológiai vizsgálatok ugyanakkor azt is megállapították: azok vonzódnak
a bűnügyi történetekhez, akik egyébként
is szoronganak, így a félelmeiket tárgyhoz,
eseményhez vagy személyhez köthetik.

Könyv-film
Ezek a hatások egy krimi olvasása és nézése közben is érvényesülnek, de az élmény
nem teljesen ugyanaz. Ha olvasunk, a
saját képzeletünk teremti meg a leírt eseménysorozat belső képi motívumait. A
pszichénknek pedig van egy csodálatos
énvédő mechanizmusa, ami nem is „enged” tovább olvasni egy könyvet, ha nem
tudjuk jól kezelni. Ha filmet nézünk, készen kapjuk a képi élményt valaki mástól. Különösen moziban és társaságban
jellemző, hogy megfelelési kényszerből
vagy bármilyen más okból nem állítjuk le
a folyamatot, és ez veszélyes is lehet. „A
könyv tehát gyengédebb hozzánk, mint a
film” – mondta a szakember.
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Mit ad?
• Izgalom – Ha krimit olvasunk vagy
nézünk, nem tudjuk, mi következik.
A kialakuló kellemes izgalmi állapotot
eustressznek nevezik a szakemberek. Ez
történik egy vizsga előtt is, ami növeli a
teljesítményt.
• Kikapcsolódás – Amikor belemerülünk egy krimibe, úgy érezzük, bevonódunk a történetbe, működésbe lép a fantáziánk, ami kiszakít a hétköznapokból.
• Egyszerűség – Egy krimit átélve gyermekké válunk: csak a jó és a rossz létezik,
leegyszerűsödik a gondolkodásunk.
• Titok – Szeretjük a titkokat és a megfejtésüket.
• Túlélés – A krimi, a horror - ahogy a
bújócska is – túlélésre tanít.
• Önvédelem – Ha többet tudunk a különböző bűnesetekről, szükség esetén
könnyebb lehet védekezni is a valóságban.
• Sötét oldal – Egy gyilkost, bár a tettétől
irtózunk, csodálhatunk is, mert olyasmire
képes, amire mi nem. Elképzeljük, milyen lehet a bőrébe bújni.
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Kell ez nekünk?
Ha a pozitív hatásokat nem tapasztaljuk, Gecse-Simon Orsolya szerint jobb, ha távol tartjuk magunkat a rettegés élményétől. „Miért teremtenénk magunknak olyan helyzetet, amelyben szorongunk?
Sokszor történik meg velünk, nincs szükség arra,
hogy generáljuk is.” A szakember arra is felhívta a
figyelmet, hogy nemcsak a pillanatnyi érzésekre kell
figyelnünk: ha napok, hetek múlva vagy esténként
is eszünkbe jut, és ránk tör a szorongás, vagy agres�szívnek érezzük magunkat, akkor nem nekünk való
a műfaj. Ezek a tartalmak, főleg a filmek olyan
intenzív külső ingerek, amelyekből már egy
is elég lehet ahhoz, hogy negatív hatást
váltson ki, és akár hetekig, hónapokig
is eltarthat, amíg feldolgozzuk.

Kriminagyságok
A detektívregényeket gyakran az irodalom perifériájára sorolják. Az első krimiszerzőnek Edgar Allan Poe-t tartják, aki
1841-ben írta meg műfajteremtő novelláját A Morgue utcai
kettős gyilkosság címmel. A skót Sir Arthur Conan Doyle nevét leginkább a Sherlock Holmes-történetek miatt ismerhetjük.
A krimi koronázatlan királynője, Agatha Christie mintegy
80 detektívregénye mellett Mary Westmacott álnéven romantikus regényeket is írt. Raymond Chandler leginkább stílusa és gondolkodásmódja miatt volt jelentős
hatással a bűnügyi irodalomra. A 2010-es évek
óta szinte külön műfajt képviselnek a skandináv
krimik, amelyekből az északi országok politikai
és társadalmi rendszere is kirajzolódik. Közülük talán a legismertebb Stieg Larsson Millennium-trilógiája és az abból készült filmek, amelyek
világszerte népszerűek. Magyarországon az eladott
könyvek alapján Lőrincz L. László – Leslie L. Lawrence és
Frank Cockney álnéven – a legsikeresebb kortárs krimiíró. Regényeinek többnyire egzotikus helyszíneit fel is
keresi, hogy hitelesen mutassa be az országokat és
kultúrákat. Több kritikus szerint az első „igazi”
magyar krimit Kondor Vilmos írta, aki hétköznapi foglalkozását tekintve matematikát és fizikát tanít egy vidéki középiskolában. Az ötkötetes Bűnös Budapest-ciklus
első regénye, a Budapest Noir 2008-ban
jelent meg, filmváltozatát, amelyet Gárdos
Éva rendezett, 2017-ben mutatták be.

Csili
Borzongató a hónap első kedd
délutánja a Csili Művelődési
Központ könyvtárában,
a krimikedvelők klubjában
ugyanis bűnügyi regényekről
beszélgetnek a rejtélyekért,
a tenyérizzasztó izgalmakért,
az elmetornáét, de legfőképpen
a jó könyvekért rajongó tagok.
Fotó: pixabay.com
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BOKSZ: MINDENKI
MINDENKIÉRT
Csavargás helyett ökölvívásra buzdít a Pesterzsébeti Srácok
Boksz Egyesülete.

„A bokszot is Széchenyi Istvánnak köszönhetjük” – kezdte a Pesterzsébeti Srácok
Boksz Egyesületének edzőtermében Horváth Gyula. A kerület roma nemzetiségi
önkormányzatának elnöke több fronton is
küzd a hátrányos helyzetű gyerekek életének javításáért. „A gróf lovat venni utazott
Angliába, és látta, hogy az urak ököllel vívnak, így azt is hazahozta” – folytatta. A
„bunyó” korábban kocsmai műfaj volt, illetve a matrózok fogadásból űzték a kikötőkben. Később lett ring, és szabályokat is
alkottak. Magyarországon a boksz eleinte
a birkózó szövetséghez tartozott.
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Az ajtó nyitva
„Azt szokták mondani, bokszolni kocsmában szokás, az ökölvívás szabályok mentén,
edzői segítséggel, bírók és orvosok előtt zajlik, de én mindkét nevét használom” –
mondta Horváth Gyula, aki személyes élményieről, a sportág iránti rajongásáról is
mesélt. „Miskolcon születtem, ott mindenki, apám is »bunyózott«. Sokszor mentem
vele, tetszett, ahogy férfiasan, szemtől
szemben ütnek. Nyolcévesen, miután Pesterzsébetre költöztünk, jelentkeztem is a
csepeli egyesülethez. Szabó Pali bácsinál
tanultam nyolc évig, aztán az Építőknél,
majd a Honvédban folytattam. Mindenhol remek edzőim voltak, tiszteletre, fegyelemre tanítottak. Aztán a tánc és a csajozás
miatt abbahagytam, de azért nem szakadtam el: továbbra is edzősködtem. 1992ben, az akkor alakult Pesterzsébeti Ring
SC-nek lettem a szakosztályvezetője, akkor
már újra szerelmes voltam az ökölvívásba”
– idézte fel. „Miután letettem az edzői
vizsgát, vezetőedző lettem. Az élvonalba
vittük a klubot, de aztán pénzhiány miatt
megszűnt. Utána három évig ki is maradtam az ökölvívásból. De hiányzott az edzőterem és a kesztyű szaga. Nézegettem,
ahogy a fiatalok a telefonjukat nyomkodva
a padon ücsörögnek, összeálltunk tizenegyen, és 2020-ban megalapítottuk az
egyesületet, hogy a roma és nem roma
gyerekek csavargás helyett bokszoljanak.”
Bár a koronavírus-járvány közbeszólt, egy
éve hétfőn, szerdán és pénteken este, illetve
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szombaton délután tartanak edzéseket.
„Már húsz-huszonöten rendszeresen járnak, sokan hozzák a barátaikat, osztálytársaikat, sőt a családi edzések is egyre népszerűbbek” – tudtuk meg Horváth Gyulától. Minimális tagdíjért, hátrányos helyzet
esetén akár önkormányzati segítséggel,
sporttámogatással is lehet járni a szponzori, kerületi támogatásból és az alapítók saját pénzéből felszerelt klubba.

„Mindenkinek mondom:
jöjjenek, aztán, ha bármikor
is gond adódik,
megbeszéljük.”

Köszönni is tanít
A Pesterzsébeti Srácok Boksz Egyesületének edzéseit Horváth Gyula tartja, de
már „kinézett” néhány gyereket, akik az
érettségi és a Testnevelési Egyetem diplomájának megszerzése után az utódai lehetnének. Érthető módon inkább fiúk
szállnak ringbe, de néha megjelenik egykét vagány lány is. Erről így nyilatkozott a
klubvezető: „Nem vagyok híve, de engedem, versenyeztetni viszont nem szeretném őket. Igaz, a srácoknál sem ezen van
a hangsúly. Vannak ügyes gyerekeink, akiket le is igazolunk, de versenyre csak akkor viszem őket, ha minden szempontból
alkalmasak rá. Nem leszünk zsákok, akkor megyünk, ha meg tudják oldani, amit
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Bokszmúlt
Az egyik legősibb küzdősport szerepelt a 23. ókori olimpián i.e. 688ban. Az első nemzeti bajnokságot
1880-ban az Angol Amatőr Ökölvívó Szövetség szervezte, négy kategóriában. Ma már tizenegy van a 48
kg alatti papírsúlytól a 91 kg fölötti
szupernehézsúlyig.
szeretnék.” Horváth Gyula úgy fogalmazott: „az „oroszlánok mellett fontosak a
nyulak is, azaz egy bajnok mellett több segítőre is szükség van”. Mint mondta, minden gyerek hozzájárul ahhoz, hogy idén
remélhetőleg már bajnoka is legyen a
klubnak valamelyik korosztályban. „Van,
aki üt, zsákol, más a kesztyűt viszi, vagy
éppen takarít. Húzzák, biztatják egymást.
Sokan csak itt érzik, hogy fontosak és tartoznak valahova” – árulta el.
Horváth Gyula tartja a kapcsolatot a
srácok osztályfőnökeivel is: követi, bejárnak-e órákra, hogyan tanulnak. „Fontos,
hogy ne menjen egyik a másik rovására,
de általában a sport az iskolai problémákon is segíteni szokott. (...) A régi egyesületemben sok gyerek az ökölvívó kapcsolatainak köszönhetően tanulhatott, vagy jutott
– hátrányos helyzete ellenére – jó álláshoz.
Az biztos, hogy mindannyian rengeteget
tanultak az életről, hozzáállásról, kitartásról, küzdésről.” Sokan apjuknak tekintették Horváth Gyulát, aki felidézte, hogy
többeket ő tanított meg köszönni, időben
érkezni, késsel-villával enni. „Szerencsére

ennek nyomán sok család is felvette az
ökölvívó ritmust. Megértették, hogy egy
bokszklubban mindenki mindenkiért van,
segítünk és drukkolunk egymásnak, betartjuk a szabályokat.”

„Ilyen a boksz”
Ez a dinamikus edzésforma az egész testet
átmozgatja, különösen a kar, a derék, a
comb és a fenék izmait erősíti, de az ütések megdolgoztatják a váll-, has- és hátizmokat is. A rendszeres ökölvívás javítja az
állóképességet, serkenti a vérkeringést, így
edzi a szívet, oldja a stresszt. Fejleszti a koordinációs készséget, az ügyességet, ezáltal önbizalmat is ad. Kitartásra, küzdésre,
önuralomra, fegyelmezettségre nevel, és
nem mellesleg önvédelemre is. „Azt tanítom, hogy ne éljenek vissza a tudásukkal,
de ne is a közösségi oldalon harciaskodjanak. Bokszoljanak maguknak, az egyesületünknek, az utcán pedig legyenek szerények, segítsenek, ha arra van szükség. Legyenek büszkék arra, hogy ökölvívók és az

egyesületbe járnak, tiszteljék az ellenfeleiket, az életben az osztálytársaikat, a tanáraikat, illetve a kollégáikat és a főnöküket”
– mondta a klubvezető. Azt is kiemelte:
fontos, hogy legyenek célok és példaképek. „Hiába emlegetem a fiúknak Papp
Lászlót, nem ismerik, ezért az edzésen
gyakran mesélek legendás ökölvívóinkról;
hogy honnan indultak, és mennyit dolgoztak a sikerért”.
A mester szerint nem igaz a szállóigévé
vált mondás, miszerint az ökölvívás a „hülyék” sportja. Egyszerre kell védekezni,
ütni, támadni, táncolni, figyelni az ellenfélre, a bíróra és az edzőre is. Bár a boksz
alaptechnikáit viszonylag gyorsan meg lehet tanulni, eleinte sok a pofon, rengeteg
gyakorlásra van szükség, hogy ezeket ki
lehessen védeni. Az ütéseket edzésen az
ellenfelet imitáló bokszzsákkal is gyakorolják. Alapfelszerelés a felülről lefelé
lógó, visszapattanó „körte” is, amellyel
gyorsíthatók az ütések, fejleszthető a ritmusérzék, a rugós zsinórokkal rögzített
labda pedig akár vissza is üthet.

Lányok is
Az ökölvívás a férfias sportok közé
tartozik, de lányoknak is hatásos zsírégető és alakformáló mozgásforma
lehet, akár ringbe szállás nélkül.
Clint Eastwood a Millió dolláros
bébi című Oscar-díjas filmjében a
sportág keménységének fájdalmas
ábrázolása mellett azt is megmutatta:
nők számára sem elérhetetlen a profi
karrier. Ezt itthon a valóságban is bizonyította Miló Viktória, aki hétévesen kick-boxszal kezdte sportpályafutását, majd kung-fura váltott, és két
világbajnokságot is nyert. A tizenegyszeres All Style karate világbajnok
1997-től amatőr ökölvívóként folytatva négyszeres magyar bajnok, Európa-bajnoki bronzérmes, profiként
pedig 2003-ban világbajnok lett.
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PE MÉDIA-ÖSSZEÁLLÍTÁS

SŰRŰ HÓNAP
A SZŐNYEGEN
Az ESMTK birkózói különlegesen gazdag hónapot zártak, a versenydömpingben
minden korosztály képviseltette magát

Szintén ezen a napon tartottak az angyalföldi Vasasban egy meghívásos nemzetközi versenyt. Az U17-es kadet korosztályban összesen tizennégy ESMTK-s próbált szerencsét, és mindannyian dobogós
helyezést értek el súlycsoportjukban.
Az ESMTK is rendezett egy nagyszabású
meghívásos versenyt, amelyen a gyermek
és diák korosztályok birkózói mérhették
fel, hol tartanak. Az egésznapos rendezvényen mintegy 250 birkózópalánta követte
egymást a szőnyegen.
A somogyjádi diák I-es korosztály
szabadfogású bajnokságáról szintén érmekkel tértek haza a pesterzsébeti klub
versenyzői.

ESMTK Gála
Az év első kadet válogatóversenyén, amelyet a Kozma István Magyar Birkózó
Akadémián rendeztek, rögtön 4 arany- és
2 ezüstérmet hoztak el a versenyzők. A
dobogó legmagasabb fokára végül a 46
kilogrammos László Nikolett, a +73 kilogrammos Huszár Regina, kötöttfogásban a 45 kilogrammos László Mózes és a
80 kilogrammos Kovács Olivér állhatott
fel a szombati megmérettetést követően.
Hazai pályán, a Kruj Iván Sportcsarnokban rendezték a felnőtt kötöttfogású
és szabadfogású válogatóversenyt, ahol a
tét a válogatottba kerülés volt. Ez a budapesti Európa-bajnokság miatt is különösen fontos idén, ugyanakkor sérülés miatt
ezúttal Losonczi Dávid és Szőke Alex sem

I. korcsoportos Grundbirkózó Diákolimpia
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léphetett szőnyegre. A junior Európa-bajnoki ezüstérmes Tösmagi Attila a kötöttfogású 72 kilogrammosok között látványos akciókat bemutatva nyert aranyat.
Második lett a kötöttfogású 67 kilogrammosok között Takács Zsolt, a 130 kilogrammosok mezőnyében pedig Bazsó
Adolf. További ezüstérmet szerzett a szabadfogású 65 kilogrammos Gamzatgadzsi
Halidov, míg Mester Milán a harmadik
helyen végzett szabadfogás 86 kg-ban.
A Kozma István Magyar Birkózó Akadémián a Grundbirkózó Diákolimpiai Országos döntőn a sportosztályos diákok, a Gyulai
István Általános Iskolát képviselve kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és mindkét fiú
korosztályban bajnoki címet szereztek.

II. korcsoportos Grundbirkózó Diákolimpia
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(Részletes eredmények: esmtkbirkozas.hu)

KITÜNTETTÉK
AZ ELNÖKÖT
Rangos elismerésben részesült Losonczi Ottó, az ESMTK Birkózó
Szakosztályának elnöke, Pesterzsébet
díszpolgára. Március 15-én a Magyar
Ezüst Érdemkeresztet vehette át a birkózó sportág legeredményesebb, az
utánpótlás nevelésben is meghatározó
vezetőjeként végzett munkájáért, valamint Pesterzsébet érdekében végzett
több évtizedes példaértékű karitatív és
közösségépítő tevékenységéért.

PESTERZSÉBET ARCAI

BÉLÁDI OLÍVIA

„MINDIG AZT
VESZEM ÉSZRE, HOGY
VALAKIN SEGÍTENÉK”
Varga Henriettával, a Pesterzsébeti Önkormányzat Nappali Melegedőjének szociális munkásával beszélgettünk.

Újpesten nevelkedett, kemény fából faragták. Idén július elsején ünnepli húszéves
jubileumát első és eddigi egyetlen munkahelyén, a Keresztény Advent Közösség
Szociális Szolgálat Alapítványnál, a Délpesti Kórház mögötti hajléktalan melegedőn. Henrietta 14 éves kora óta él a kerületben, a munkahelye közelében, így már
tősgyökeres erzsébetinek számít.

Újpesten egy tízemeletes panelházban laktak, ahol a fölöttük lévő gépházba hajléktalanok költöztek be. Heni édesanyja rendszeresen ellátta őket élelemmel, és más szegényebb sorsú embereket is segített. Talán
innen származik a szakmai motiváció, bár,
mint meséli, sosem akart szociális munkás
lenni, a hajléktalanoktól kiskorában nagyon
félt. Korán elvesztett édesapja útját követve
eleinte rendőrnek készült, de a tanulásban
nem igazán jeleskedett, így inkább egy szakács-felszolgáló képesítést adó szakiskolát
végzett el – kitűnő eredménnyel. Leérettségizett, majd szociális asszisztensi képesítést
szerzett, és rögtön első gyakorlati helyként az
éppen akkor alakuló Erzsébeti Nappali
Melegedőn helyezkedett el, egyedüli „világi”
munkatársként.

A melegedő arca
Heni az egyetlen helyi és főállású munkatárs
a hét főből álló, 12 éve állandó csapatban,
nem csoda, hogy a kerületi köztudatba a

melegedő arcaként vonult be. Nem ő a vezető, mégis ő koordinálja az adományokat,
tartja a kapcsolatot a helyi lakossággal a közösségi oldalakon. A napjuk reggel 8 órakor,
nagyjából 70 adag sós-édes pékáru-adománycsomag osztásával kezdődik, amelyet
négy erzsébeti pékség – zömmel az albán
pékségek és a Vadászi – biztosít számukra a
maradékból. Az Alditól az Élelmiszerbankon keresztül zöldség- és pékáru-adományokat kapnak, így csak hétvégéken kell
maguknak készíteni a szendvicseket, meleg
teát viszont minden reggel főznek. Délben
25 adag meleg ételt osztanak ki. Ez a Baptista Szeretetszolgálat konyhájáról érkezik előzetes feliratkozás alapján. Mosásra, szintén
előjegyzés alapján, egyedüli fővárosi melegedőként biztosítanak lehetőséget úgy, hogy
nem nekik kell mosógépet üzemeltetniük,
hanem két óra múlva mosva-szárítva visszaérkeznek a tiszta ruhák. További szolgáltatásaik: ruhaosztás, iratpótlás, segély-
ügyintézés, leszázalékolási ügyintézés, idősotthoni elhelyezés, segítségnyújtás szállóra
való bejutáshoz.

Bár a járvány miatt jelenleg korlátozott a
befogadás, az Erzsébeti Nappali Melegedőn a zuhanyozási lehetőség nem szűnt
meg, és jelképes havi díjért szekrényt is
lehet bérelni, ahol a rászorulók értékeiket,
elsősorban a ruháikat tartják. 16 órakor
indul az utcai szolgálat, amely 22 óráig
tart. Ennek keretében a nem bejáró, ismert
fedél nélkülieket keresik fel, ételt, ruhát
visznek nekik. Meglátogatják azokat is,

akik dolgoznak – mert bizony több ilyen
tiszta, rendezett ügyfelük is akad –, és elviszik nekik a kimosott ruháikat. Évente két
alkalommal felderítést végeznek: romos
házakat, erdős területeket fésülnek át,
majd megjelölik a kerület térképén az új
helyen fellelt hajléktalan embereket. Őket
a Menhely Alapítványnak is lejelentik, akik
teljes körű nyilvántartást vezetnek.

A csapat ereje
Heni tapasztalatai szerint a kerületben nem
a hajléktalanság a fő probléma, inkább a
szegénység, amely az elmúlt időszakban
érezhetően nőtt. Sok ügyfelük távolabbról
jár hozzájuk a nyugalom, a fegyelem, a tisztaság miatt. Sokan rendelkeznek lakóhel�lyel, csak például fűteni nem tudnak vagy
nincs víz. Az Erzsébeti Nappali Melegedőn
ezeket az embereket is kiszolgálják étellel
vagy mosással, ha kérik, nem vizsgálják a
jogosultságot. Együttműködnek az Utcáról
Lakásba Egyesülettel is, segítenek bérlakásokba juttatni a már jövedelemmel rendelkező, önfenntartásra képes embereket. Ők,
sajnos, nem sokan vannak, kevés a sikertörténet – ez az egyik oka annak, hogy nagy a
kiégés veszélye a területen dolgozók között.
Az összetartó csapat tartja bennük a lelket,
ahogy Heni mondja: „mindennél többet ér
nekünk a közeg, amelyben dolgozunk”.
Van olyan kolléga, aki Szombathelyről jár
be tömbösített beosztásban dolgozni. Heni
nagyon büszke az eddig elért eredményeire, például az „Év kerületi szociális munkása” díjára, amit 2019-ben kapott, ahogy
édesanyjára, illetve három lánytestvérére is,
akik közül ketten szintén segítő szakmában,
ápolónőként tevékenykednek. És hogy mi
kapcsolja ki, ha felszabadul a másokért végzett áldozatos szolgálat alól? Bár a szabadnapjain is sokszor megtalálja a munka,
néhány kellemes óra egy fürdőben kellőképpen feltölti, hogy utána újra továbbadhassa energiáit azoknak, akiknek immár
húsz éve önszántából teszi.
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MITŐL HÍMES A TOJÁS?
Ahogy Móra Ferenc egy, a Néprajzi Értesítőben megjelent irományából is tudható,
már avarkori sírokban is találtak festett és karcolással díszített tojásmaradványokat. Ez is mutatja, hogy a tojásfestés évezredes hagyományokkal rendelkezik, és nem
egyértelműen köthető a kereszténységhez – nyilatkozta lapunknak Csákányi Zoltán,
a Hagyományok Házának néprajzkutatója.

A díszített tojások gyakori sírmellékletek
forgácsát ki kellett áztatni, külföldről érkevoltak, melyeket régi egyházi iratokban
zett. Ha nem volt, a vöröshagyma burokszentelményként említettek – tudtuk meg a
levelének barnás-vöröses főzetét használnéprajzkutatótól. Magyarországon és maták. A belsejétől „kifújással” megszabadígyarlakta vidékeken előfordult, hogy hatott üres tojáshéjat festés után olajjal
lottak napján is tettek a sírokba keszalonnabőrrel tették féA tojás vagynyessé.
gyeleti ajándékként. Gimesben
A hímes tojás batikoegészséges is lással készült: egy kesicépéldául a szent sírba helyezett hímes tojásokról azt
nek vagy icának nevezett
Ha természetes
tartják, hogy a halott
íróeszköz segítségével
anyaggal színezzük,
Krisztus is megérdemli az
meleg viasszal mintákat
meg is ehetjük, ugyanis
áldozati ajándékot. Szinrajzoltak a felszínére, és
tén keresztény párhuzam – legújabban – kifejezetten ezután mártották a feshasznos fehérje- és
a
néphagyományban,
tékbe. Amikor a tojás
kolin-, valamint
hogy a feltámadás napján
megszáradt, a viaszt lekaD-vitaminforrásnak
Krisztus úgy kelt ki a szikparták róla, és előbukkant
számít.
lasírból, mint a „kiscsirke a toa minta. Berzselésnek nevejásból”. Református vidékeken is
zik azt az eljárást, amelynek soelterjedt a festett tojás, ami akkor is az élet,
rán a tavasz első levélkéit harisnyával röga szerelem és a kiömlő vér színét jelképező,
zítették a tojásra, a növényi részecskéken
mágikus erővel felruházott „piros”, ha épnem hatolt át a festékes főzőlé, így szárapen más színű lett.
dás után szépen kirajzolódtak a kontúrok.
A díszített tojás a közép-európai húsNépszerű technika volt a rámázás, a karvéti hagyományok szerint a locsolkodácolás és a csipkés díszítés is. Elterjedt volt
sért járó ajándék. A tradicionális tojásfesa tulipános, a fenyőágas, a rózsás és az altéshez szükséges berzsenyfa, amelynek
más minta is.

A nyúl és a tojás
Egy magyarázat szerint a nyulak szaporasága a tavaszi megújulást, az élet újraindulását
jelképezheti. Ugyanakkor lehetséges, hogy
egy fordítási hiba miatt került a nyúl a húsvéti ünnepkörbe, a földesuraknak ajándékként szánt gyöngytyúk német neve ugyanis
hasonlít a nyúléhoz – mondta Csákányi
Zoltán. Egy legenda szerint azért tojnak színes tojásokat a nyulak, mert Ostara germán
istennő a gyerekek szórakoztatására nyúllá
változtatta a madarát. Megint más elmélet
szerint az 1700-as években pennsylvaniai
holland telepesek azt mondták a gyerekeiknek, hogy ha jók lesznek, a húsvéti nyúl színesre festett tojásokat tesz a sapkájukba.

Miért éppen a tojás?
A tojás az élet legősibb jelképe,
de szimbolizálja a tisztaságot,
a termékenységet, a kereszténységben pedig az újjászületést.

Fűszernövények, de akár gazok levelei is jól mutatnak a tojásokon

A harsinya megfelelően rászorítja a leveleket

Hagymalevelekkel sűrűn megrakott edénybe helyezzük a tojásokat

Természetesen színezett „leveles” tojások
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PE MÉDIA-ÖSSZEÁLLÍTÁS

ADDIKTOLÓGIAI
TANÁCSADÁS INDULT
Személyesen, telefonon vagy akár chaten kaphatnak
információt a függőségi problémákkal érintettek
és a hozzátartozójuknak segíteni akarók.

Fotó: pixabay.com

A március eleje óta elérhető addiktológiai
tanácsadáson személyesen, telefonon és
chaten is lehet információt kérni – mondta lapunknak Ódor Terézia, a Pesterzsébeti Kábítószeregyeztető Fórum elnöke.
„Ahhoz, hogy a szakember a kiválasztott
csatornán rendelkezésre álljon, telefonon
vagy e-mailben időpontot kell egyeztetni.” A szolgáltatás igénybe vehető érintettség: droghasználat, szenvedélybetegség, bármilyen függőségi – drog, alkohol,
viselkedés, játék, online térrel kapcsolatos
– probléma esetén, de segíteni akaró hozzátartozóként is. A tanácsadótól „bárki
bármit” megkérdezhet, és megtudható,
hogyan lehet segíteni annak, akiért aggó-

dunk. „Jelentkezhet, aki bár szenved a
betegségtől, nem áll készen arra, hogy
megváljon a függőségétől, de szeretné
kordában tartani, és tisztában akar lenni a
veszélyekkel is. Az is felkeresheti az addiktológiai konzulenst, aki »csak« beszélgetni
szeretne a szenvedélybetegségről, megértené például, mi történik vele, vagy az ismerősével” – sorolta az elnök.
A tanácsadás menete és formája
egyén- és problémafüggő: lehet információszolgáltatás, egyszeri segítségnyújtás,
de elindulhat egy többalkalmas folyamat
is. Ha kiderül, az érintett kész megkezdeni
a terápiát, az addiktológiai konzulens a
megfelelő szakember, illetve rehabilitációs
intézmény megtalálásában is tud segíteni.
Magyarországon a becslések szerint
legalább 20 ezer drogbeteg él, de sokkal
szélesebb a veszélyeztettek köre. „Amikor a pszichés megterhelés szintje növekszik, az addikció is emelkedik. Az
elmúlt két évben, a világjárvánnyal és a
mostani, háborúval is terhelt időszakban a stresszszintünk fokozódik, akinek
erre hajlama van, és stresszoldási mintája a szerfogyasztás, nagyobb valószínűséggel válik érintetté” – emelte ki a
szervezet elnöke.

SEGÉLYAKCIÓ
A MENEKÜLTEKNEK
Nemrégiben még a pizzákról beszélgettünk Egri Andrással, a Kakas
Pizza tulajdonosával a Pesterzsébet újságban, ám nem sokkal utána
kitört az orosz-ukrán háború. Az étterem és a szomszédos Panelpék
közös segélyakciójában itt, a kerületben adhatunk le adományokat.
Meg is kérdeztük a vendéglőst, hogy miként tudnak az önzetlen
pesterzsébetiek a legjobban segíteni. Egri András elmondta, kapcsolatban állnak több magyar és helyi, ukrán önkéntessel és közvetlenül a rászorulóknak juttatják el az adományokat.
Személyes érintettsége okán – hiszen András Kijevben született,
unokatestvérei, nagyszülei közül is még többen ott élnek – még
inkább a szívén viseli a háború okozta pusztítás elől menekülők
sorsát. Mint elmesélte, 83 éves nagymamája kimenekítését telefonon szervezte meg, akit – az önkéntesek bámulatos összefogásának
köszönhetően – szinte kézről kézre adva segítettek át a határon.

Jelek
Addikcióra utaló jel, ha a korábban
megszokott életvitel nem működik,
csökken a teljesítőképesség, az egyik
legkorábbi pedig a környezetből többször is érkező visszajelzés: „kevesebbet
kellene…”. „Függőségre, illetve a felismerésére utalhat az is, ha nem sikerül megválni a rendszeres fogyasztástól vagy használattól” – tette hozzá
Ódor Terézia.

Elérhetőségek
Tanácsadásra időpontot egyeztetni
a (+36) 20 388 9781-es
telefonszámon vagy
a kef@kef20.hu
e-mail címen lehet.
Kérdezni levélben is lehet,
a tanacsadas@kef20.hu
e-mail címen.
A chates tanácsadás felülete
a Pesterzsébeti Kábítószeregyeztető
Fórum honlapja (kef20.hu), ahol az
aktuális információk is megtalálhatók.

Mit vigyünk?
• Tartós élelmiszer (olaj, liszt, csoki, só, cukor, tészta, rizs, gersli,
hajdina, keksz, pástétom), de főleg konzervek
• Tisztálkodási szerek (WC-papír, fogkefe, fogkrém, nedves törlőkendő, dezodor, tusfürdő, egészségügyi betét, eldobható borotva)
• Babaápolási szerek (pelenka, popsitörlő, popsikrém, bébiétel)
• Egyéb: sitteszsák, állateledel, vény nélkül kapható orvosságok
(fájdalom- és lázcsillapító, köhögés és megfázás elleni szer,
probiotikum), elsősegély-láda, ragtapasz, kötszerek, vatta, injekciós tű, orvosi alkohol, orvosi kesztyű)

Hová?
Az adományokat a Kakas Pizza üzletében
(1201 Budapest, Nagysándor József utca 46/b)
fogadják szerdától vasárnapig: 11:00-22:00 között.
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REJTVÉNY

APRÓHIRDETÉS

1

SZOBAFESTÉS, mázolás,
tapétázás bútormozgatással.
Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés,
PVC-, szőnyegpadló-lerakás.
Minőségi, precíz munka, mérsékelt
árakon. (Alapítva: 1998)
Csapó György. Tel.: 06 31/780 64 30,
06 1/229 56 94 festesma.iwk.hu

2

3

4

5

7

VILLANYSZERELÉS,
hibakeresés, villanybojlerek
vízkőtelenítése, javítása, cseréje.
Tel.: 06 1/260 70 90,
Mobil: 06 30/296 55 90

6

8

SZOLGÁLTATÁS

9

10

MEGOLDÁS Délpesti
Gyorsszervíz. Lakásán:
mosógép, bojler, tűzhely, hűtő.
Üzletünkben: mikró, takarítógép,
porszívó, más kisgépek szervizelése!
Alkatrészcserénél ingyenes kiszállás,
1 év garancia!
XX. Mártírok 218. Ny:H-P:8-17.
285 34 88, 06 30/950 17 17
www.megoldasszerviz.hu

VÍZSZINTES:
3. A világ első űrhajósa, aki 108 percet töltött az űrben
4. József Attila születésnapján, április 11-én tartják
6. Szemcsés anyagok őrlésére, megtörésére használt háztartási eszköz
7. Jézus utolsó vacsorájának napja
10. Boros dugók anyaga

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA
helyszínen, hétvégén is.
Vírusirtás, tanácsadás, telepítések,
alkatrészcsere garanciával.
Ingyenes kiszállás.
Aradi Zoltán 06 70/519 24 70
email:szerviz@szerviz.info

FÜGGŐLEGES:
1. Bizánci táblakép
2. Virágvasárnap szertartásának része
5. Török eredetű férinév, jelentése: vadászmadár
8. A húsvéti sonka elmaradhatatlan kisérője
9. Fekete István gólyája

Szabó Balázs vállalja
KÉMÉNYEK bélelését, építését,
KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK
telepítését teljes körű ügyintézéssel.
06 20/264 77 52

A FEBRUÁRI SZÁM HELYES VÁLASZAI:
VÍZSZINTES: 3. Háry János, 8. farsangfarka, 10. Poirot
FÜGGŐLEGES: 1. Peking, 2. Héphaisztosz, 4. Szarajevó, 5. busójárás,
6. Benedek Elek, 7. Kalevala, 9. doromb

HELYREIGAZÍTÁS
Kedves Olvasóink!
Lapunk 2022. februári számában a Demencia: mindenkinek nehéz
című cikkben technikai hiba történt, ami miatt elnézésüket kérjük. A
cikk keretes részében szereplő lista így helyes:
„Demencia esetén a következő tünetekből legalább öt több mint két
héten keresztül, csaknem minden nap észlelhető:
• memóriazavar, feledékenység
• problémamegoldási, döntési, tervezési nehézségek
• döntési és ítélőképességbeli nehézségek
• egyszerű feladatok elvégzésének nehézségei
• időbeli és térbeli tájékozódási zavarok
• vizuális információk feldolgozási zavarai
• beszéd-, írászavar, személyiségváltozás, szociális élettől való visszavonulás
• tárgyak megtalálásának nehézsége”
Szintén lapunk 2022. februári számában a Pezsgő nyugdíjasok
című cikkünk keretes részében szereplő telefonszám helyesen:
06 1/283 03 70
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GÉPJÁRMŰ javítás, autószerelés,
karosszéria, diagnosztika.
Műszaki vizsgára való felkészítés,
vizsga ügyintézés. Adás-vétel előtti
állapotvizsgálat. Hozom-viszem
szolgáltatás.
DuplAti Car 06 70/313 74 76
HÁZHOZ JÁRÓ FODRÁSZ
női, férfi hajvágás, festés, dauer.
T.: 290 4382

KERT-TELEKRENDEZÉS!
Térkövezés, kertépítés, favágás,
bozótírtás, gyepesítés, kerítésépítés.
Reális áron, ingyenes árajánlat.
tel: 06 20/259 63 19
www.telekrendezes.hu
REKLÁMTÁBLÁK, cégtáblák,
házszámtáblák, névtáblák.
Feliratok, ábrák, dekoráció
kirakatra, autóra stb.
Lézergravírozás, bélyegzőkészítés.
06 20/920 99 81; 283 59 01,
www.ringtexbolt.hu/reklam/

RÉGISÉG
MAGAS ÁRON VÁSÁROLUNK
mindennemű régiséget! Bútorok,
festmények, dísztárgyak, könyveket,
érmeket, órákat, bundákat, komplett
hagyatékokat, díjtalan kiszállással.
Jakab Dorina, 06 20/365 10 42

VEGYES
Fiatal értelmiségi házaspár
ÉLETJÁRADÉKOT FIZETNE.
Keressen bizalommal:
06 70/252 48 97
LOMTALANÍTÁS!
Hagyaték, eladás előtti-utáni
ingatlanok ürítése, lomtalanítása
rövid határidővel.
06-30/398-1597.
Leinformálható, megbízható
házaspár ÉLETJÁRADÉKI VAGY
ELTARTÁSI SZERZŐDÉST
KÖTNE, akár nagyobb összegű
első részlettel és magas havi díjjal,
Kálny Csaba +36 20/94 94 940

EGÉSZSÉG
Házhoz megyek! FOGSOR
készítését, javítását vállalom
garanciával. Hívjon bizalommal!
Telefon:06 20/980 39 57

Hirdetésfelvétel:
pesterzsebetmedia@pesterzsebet.hu

PESTERZSÉBETI MÚZEUM

RÁTKAY-ÁTLÓK GALÉRIA

1201 Budapest, Baross u. 53.
Tel.: 06-1-283-1779
Nyitva: keddtől szombatig, 10-18 óráig

1201 Budapest, Klapka u. 48.
Tel.: 06-1-284-7324
Nyitva: keddtől szombatig, 10-18 óráig

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK

Neményi Lili emlékszoba

Czétényi Vilmos
festőművész kiállítása

A helytörténeti kiállítás felújítás miatt zárva.

Rátkay Endre
festőművész kiállítása

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

„Egyszer volt hol nem volt…”
Polgár Ernő Ferenc emlékkiállítás
2021. OKTÓBER 13.
– 2022.ÁPRILIS 30.

www. pesterzsebetimuzeum.hu
info@pesterzsebetimuzeum.eu

Gaál Imre
festőművész kiállítása

GAÁL IMRE GALÉRIA
1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 39. / Tel.: 06-1-283-0031 / Nyitva: keddtől szombatig, 10-18 óráig

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK

Tóth Menyhért
festőművész kiállítása

„Tájnapló” – Skoda Éva festőművész kiállítása

Szabadtéri szoborkert

2022. MÁRCIUS 9. – ÁPRILIS 16.

„Végtelen színjáték” – Sárkány Győző Ferenczy Noémi-díjas
grafikusművész, Érdemes művész kiállítása
2022. MÁRCIUS 16. – ÁPRILIS 16.
Kiállításainkra mindenkit szeretettel várunk!
A belépés díjtalan!

A Gaál Imre Galéria szabadtéri szoborkertje

FEJLESZTÉSEINK A VASÚTI
FÉKGYÁRTÁS ÉLVONALÁBAN.

LEGYÉL OTT TE IS
MINDEN MEGÉRKEZÉS MÖGÖTT!
KNORR-BREMSE.KARRIERPORTAL.HU
TELEFON: +36 30 789 6798

CSATLAKOZZ
CSAPATUNKHOZ!

