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JAVASLATKÉRÉS SPORT KITÜNTETÉSEKRE
Pesterzsébet Önkormányzata kéri a kerületi lakosságát, tegyenek ajánlásokat 

„Az Év Sportolója”, és az „Az Év Edzője, az Év Sportvezetője”  kitüntető címekre.
A kitüntető címek adományozásával az önkormányzat célja, hogy a Pesterzsébeten működő sportegyesületek 

sportolóit, edzőit és sportvezetőit méltó elismerésben részesítse. A kitüntetésre érdemesekre bárki tehet javaslatokat. 
A javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt nevét, születési dátumát, lakcímét, sportágát,  sportegyesületének nevét, az „Év Sportolója” javaslat esetében 

a  sportszövetségek által kiadott, az előző évi eredményekről szóló igazolást. 
A jelölések határideje: 2019. március 01. 

A jelöléseket írásban e-mailen, illetve postai úton, papír alapon várjuk a Polgármesteri Hivatal, 
1201 Bp. Kossuth tér 1. I. 69. Polgármesteri Titkárság és a protokoll@pesterzsebet.hu címre.

Szabados Ákos, polgármester

Néma felállással emlékeztek 
meg a február 14-ei képviselő-tes-
tületi ülésen jelenlévők két, a köz-
elmúltban elhunyt, az önkormány-
zathoz szorosan kötődő pesterzsé-
betiről. Szedlacsek Ferenc február 
6-án hunyt el tragikus hirtelenséggel 
(megemlékezésünket lapunk 7. ol-
dalon olvashatják), valamint eltávo-
zott közülünk Rozsnyai Béla is, aki a 
rendszerváltozás előtt volt a XX. ke-
rületi Tanács elnökhelyettese.

* * *
Elkezdődhet a TÉR_KÖZ pályá-

zat keretében megvalósuló Duna-
parti sétány tervezése, miután az ön-
kormányzat kiválasztotta a meghívá-
sos beszerzési pályázat nyertesét. A 
cégnek a szerződés megkötését kö-
vetően 25 munkanap áll majd ren-
delkezésére a koncepcióterv kidol-
gozására, valamint a teljes projekt-
re vonatkozó költségbecslésre. – Ez-
zel párhuzamosan elindítjuk a pályá-
zat szerinti társadalmi egyeztetési fo-
lyamatot. Külső szakértő bevonásá-
val szervezzük meg a lakossági pár-
beszéd fórumait, online felületek lét-
rehozását – mondta a két ülés kö-
zött eltelt időszak munkájáról szóló 
beszámolójában Szabados Ákos pol-
gármester.

* * *
Újabb 3 évre, 2021. február 28-

áig meghosszabbítja az önkormány-
zat a Pesterzsébet Kártyához kap-
csolatos szolgáltatások igénybevé-
teléhez szükséges szerződés időtarta-
mát – döntöttek egyhangúan a kép-
viselők.

* * *
A testület döntése értelmében 

2019. július 1-jétől nem emelked-
nek az önkormányzati tulajdonú la-
kások és nem lakás célú helyiségek 
bérleti díjai.

* * *
Megalkotta helyi támogatásokról 

szóló rendeletét a képviselő-testület, 
melyre a rendelkezésre álló keret 6 
millió forint.

* * *
Március 1-jétől visszavonásig 

ingyenesen használatba adja az ön-
kormányzat a volt Tátra téri Álta-
lános Iskola udvarának egy részét 
az Integrit XX. Kft.-nek. A parkoló 
céljára használatba vett területet az 
Integrit kizárólag csak a Tátra téri 
piac nyitvatartási idejében tarthat-
ja nyitva, az udvar nyitásáról és zá-
rásáról folyamatosan gondoskod-
nia kell.

* * *
A Dél-pesti kórház mögött húzó-

dó, eddig névtelen közterület, ame-
lyet Kapitánypusztaként ismerünk, 
kaphat nevet. A képviselő-testület 

ugyanis egyhangúan döntött arról, 
hogy a helyi hagyományokra tekin-
tettel javasolja a Fővárosi Közgyű-
lésnek a terület Kapitánypuszta úttá 
való elnevezését.

* * *
Egyhangúan elfogadta a 2019. 

évi költségvetést a képviselő-testü-
let. Az önkormányzat idén 9 milli-
árd 5 millió 980 ezer forint bevétel-
lel és 9 milliárd 753 millió forint ki-
adással számol.

A napirendi pont hozzászólásai, 
vitája és a szavazást megelőzően a 
polgármester elmondta: – Az intéz-
ményeknél a személyi juttatás elő-
irányzata fedezetet nyújt az intéz-
mények munkavállalóinak törvény 
szerinti illetményére, kötelező át-
sorolásokra, köztük a minimálbérre 
és a garantált bérminimumra törté-
nő emelésre. 2018-ban a közalkal-
mazottak részére 15 ezer forint/fő/
hó munkáltatói döntésen alapuló 
bérfejlesztést terveztünk. Ezt idén 
újabb 10 ezer forint/fő/hó összeggel 
emeltük meg, melyet az intézmény-

vezetőknek differenciáltan kell ki-
osztaniuk.

Tervezésre kerültek a tényleges 
kiadások és bevételek, az óvodák 
esetében a tavalyinak megfelelően 

dologi kiadásokra gyermekenként 5 
ezer, és csoportonként 50 ezer forint 
került a költségvetésbe szabad fel-
használásra, elszámolási kötöttség-
gel. A költségvetés tartalmazza az in-
tézményekkel kapcsolatos építési és 
felújítási beruházásokat is, további 
40 millió forint pedig működési tar-
talékként áll rendelkezésükre.

A polgármesteri hivatalban a sze-
mélyi juttatás előirányzat tartalmaz-
za a köztisztviselői illetményalap 48 
ezer forintra történő emelését, vala-
mint a minimálbérre és a garantált 
bérminimumra történő emelés ösz-
szegét. Erre az évre a köztisztviselők 
részére jutalom előirányzattal nem 
terveztek.

Az önkormányzat központi támo-
gatásból származó bevételei 2018-
ban az előző évhez képest 157 millió 
834 ezer forinttal nőttek, az iparűzési 
adóból pedig 479 millió 683 ezer fo-
rinttal több folyt be, mint 2017-ben.

Beruházásokra idén a tavalyi-
hoz képest 26 millió forinttal, felújí-
tásokra pedig 1 milliárd 300 millió 
forinttal több áll rendelkezésre. Ez 
utóbbin belül megvalósul többek kö-
zött a Pöltemberg utca felújítása, va-
lamint a Tátra téri és a Vörösmarty 
utcai piacok korszerűsítése.

– Ahhoz, hogy az év végére és 
a 2020. év elejére ne kelljen folyó-
számlahitelt igénybe vennünk, na-
gyon megfontolt gazdálkodást kell 
folytatni. Ennek érdekében a beru-
házásokat és felújításokat rangsorol-
ni kell, és csak azokat lehet elkezde-
ni, amelyeknek a fedezete rendelke-
zésre áll. Amennyiben a bevételek 
nem érkeznek meg, úgy beruházá-
sokat, felújításokat és egyéb felada-
tokat kell elhagyni – hangsúlyozta a 
polgármester.

Sz. A.

Városházi napló
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Bővülő rendszer

A 2017-es 4-ről 2018 elejére 12-
re bővült a közterület-felügyelők 
mobil kameráinak száma, és ezzel je-
lentősen csökkent a közterületekre 
kihelyezett szemét mennyisége. 

– A képviselő-testület tavaly év 
végén döntött a kamerarendszerek 
további fejlesztéséről, így márciustól 
mind a Rendvédelmi Osztály által 
üzemeltetett mobil kamerák, mind 
a rendőrség által működtetett térfi-
gyelő kamerák száma 11-gyel nő. Ez-
zel reményeink szerint tovább csök-
ken a szabálysértések, szabályszegé-
sek és a közterületen elkövetett bűn-

cselekmények száma, illetve nő a fel-
derítések sikeressége – tájékoztatta 
lapunkat Puskás Péter Pál.

Az osztályvezető hozzátette, hogy 
a tavalyi tervek közül a mobilkame-
ra-hálózat áthelyezéséhez szükséges 
hálózat kiépítése is megvalósult, idén 
pedig újabb oszlopokat helyeznek ki a 
képviselő-testület által majd javasolt 

területekre, ahová ki lehet helyezni a 
mobil kamerákat.

A kamerával figyelt részeken idén 
januárban 18 esetben tettek szabály-
sértési feljelentést a Rendvédelmi 
Osztály munkatársai.

A szabálysértők

Puskás Péter Pál ismét hangsú-
lyozta: – Elsősorban nem az a cé-
lunk, hogy az illegális szemételhe-
lyezőket bírsággal sújtsuk, sokkal in-
kább azt szeretnénk elérni, hogy eze-
ket az embereket rászorítsuk, meg-
győzzük a helyes jogkövető magatar-

tásra, tudatosítsuk bennük, a háztar-
tásokban felgyülemlett nem kommu-
nális hulladék helye nem a szelektív 
gyűjtők környékén, hanem az FKF 
Zrt. erre a célra kialakított hulladék-
udvaraiban van. (Pesterzsébethez leg-
közelebb Csepelen, a Mansfeld Péter 
utca 86. szám alatt található ilyen lé-
tesítmény.)

Amint megtudtuk, a tetten ért, il-
letve sikeresen azonosított szabály-
sértők nemcsak pesterzsébetiek, a fő-
város más lakóövezeteiből, illetve az 
agglomerációból is érkeznek kerüle-
tünkbe szemetükkel.

Közbiztonság

Az általános járőrszolgálatok so-
rán a közterület-felügyelők az elmúlt 
időszakban fokozott figyelmet fordí-
tottak a hatáskörükbe tartozó egyéb 
jogszabálysértések megakadályozásá-
ra, a közbiztonság fenntartására. A 
járőrök 23 esetben szabtak ki helyszí-
ni bírságot összesen 300 ezer forint ér-
tékben, további 84 alkalommal tettek 

szabálysértési feljelentést, illetve vet-
tek fel jegyzőkönyvet egyéb szabály-
sértések, szabályszegések miatt.

Üzemképtelen járművek

A járőrök másik fontos, állandó 
feladata a Pesterzsébet közterületein 

tárolt üzemképtelen gépjárművek fel-
térképezésére és elszállítására. Janu-
árban összesen 54 üzemképtelen gép-
járművet térképeztek fel a közterü-
let-felügyelők, és szólították fel írás-
ban a tulajdonosaikat az elszállítta-
tásról, 7 gépjárművet pedig ők maguk 
szállíttattak el.

Járdatakarítás

A januári havazások idején a köz-
terület-felügyelők fokozottan ellen-
őrizték a kerület járdaszakaszain a 
hó- és síkosságmentesítések megtör-
téntét, és ha jogsértést tapasztaltak, 
úgy felszólították az ingatlan haszná-
lóját az előírások betartására. 

A járőrök tapasztalatai igen 
kedvezőek voltak ezen a terü-
leten, ugyanis az ingatlanhasz-
nálók a felszólításra haladékta-
lanul gondoskodtak az ingatla-
nuk előtti járdaszakasz hó- és 
síkosságmentesítéséről.

Sz. A.

Több kamera, kevesebb szabályszegés

Még mindig keressük őket!

A Rendvédelmi Osztály a lakosság segítségét kéri abban, hogy 
amennyiben információval rendelkeznek az itt megjelent képeken lévő 

személyek kilétéről, azt mielőbb jelezzék a közterület-felügyelet 
061/289 25 08-as, vagy 0620/255 58 42-es telefonszámán.

Tavaly januártól már 12 mobil kamera figyeli Pesterzsébet közterületeit, el-
sősorban azokat a területeket, ahol a szelektív szigetek köré gyakran előfor-
dultak illegális szemételhelyezések. A rendszer idén márciustól újabb 11 ka-
merával bővül, emellett a rendőrség által üzemeltetett térfigyelő kamerák 
száma is ugyanennyivel gyarapszik – tudtuk meg Puskás Péter Páltól, a Rend-
védelmi Osztály osztályvezetőjétől. 
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Fejlesztések és  beru

Idén nyáron és ősszel a kerület középső részén folytatódott a lakótele-
pek zöldövezeteinek felújítási programja. Az érintett területeken ön-
tözőhálózatot építettek ki, füvet telepítettek, gallyazták a növényeket, 
új virágágyakat, járdákat alakítottak ki, padokat helyeztek ki.

Augusztusban önkormányzati beruházás keretében teljes mér-
tékben felújították az ESMTK Pesterzsébeti Uszoda nagyme-
dencéjét.

Az Orsolya – Wesselényi – Károly utca közötti sza-
kaszokon új parkolókat létesített az önkormányzat.

Október 25-én adták át az ESMTK labdarúgó szakosztályának Ady Endre utcai sporttele-
pén a MLSZ és Pesterzsébet Önkormányzata támogatásából megépült új műfüves pályát.

Október 29-én került új helyére, a Hajós Alfréd 
Általános Iskola előtti parkba az a napóra, amely 
a régi Székelyhíd utcai iskola kertjében állt.

Ok
II. ü

Szeptember 20-ára készült el az Ady Endre böl-
csőde játszóudvarának fejlesztése, amely Euró-
pai Uniós forrásból és önkormányzati támoga-
tással valósult meg.

Szeptember 24-én adta át Szabados Áko
Köztársaság téri óvoda udvarán megújult, 
latú focipályát, amelyet az önkormányzat é
lalkozó támogatásából építettek át.

Szeptemberben a Tátra téri játszótér új esz-
közzel, egy piramis mászóhálóval bővült.

A Pázsitos sétányon lévő játszótér az ősz so
rán új játszóeszközökkel gazdagodott.

Az önkormányzat által a felújított III. Hullám Csónakház hasznosítására kiírt
pest Party Service Kft. nyerte el, amely június 1-jén megnyitotta VakVarjú C
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házások 2018-ban

tóber végén fejeződött be a Csili Művelődési Központ felújításának 
üteme.

A „Tízezer új fát Budapestre” faül-
tetési program keretében Pesterzsé-
bet is kapott 300 növendék fát.

Folytatódott a rendőrség által üze-
meltetett térfigyelő kamerák bőví-
tése és felújítása, a Rendvédelmi 
Osztály munkáját pedig 8 új mobil 
kamera segíti.

os polgármester a 
gumitégla burko-

és egy kerületi vál-

Október 17-én adták át az ESMTK Zodony utcai Utánpót-
lás Sporttelepén az új élőfüves nagypályát, amely a Magyar 
Labdarúgó Szövetség (MLSZ) 90 százalékos támogatásából, 
10 százalékos önkormányzati önrész biztosításával épült meg.

Pesterzsébet, Csepel, Pestszentlőrinc és Pestszentimre, vala-
mint Soroksár Önkormányzata összefogásának köszönhetően 
ősszel mintegy 70 millió forint értékben vásárolhatott új esz-
közöket és műszereket a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház.

o-
Októberre elkészült a Vízisport utcában, 
a vizes játszótér melletti területre tervezett 
közösségi kert.

Az ősz folyamán négy kerületi óvoda 
udvarán alakítottak ki mezítlábas ös-
vényt.

A Nyitnikék Óvoda Boróka Tagóvodájában kicserélték a 
teraszburkolatot.

t pályázatot a Buda-
Csónakház éttermet.

A Magyar Kosárlabda Szövetség és az önkormány-
zat finanszírozásában nyáron új kosárlabdapálya 
épült a tűzoltóság melletti területen.

A nyár folyamán Pesterzsébet Önkormányzata új játszószereket helyeztetett ki 
a Baba parkba.
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Színes diploma pedagógusoknak

Pesterzsébet Önkormányzata 2019-ben is megemlékezik  a jubiláló pedagógusokról. 
A díszoklevelet azok a nyugdíjas pedagógusok igényelhetik, akik ebben az évben szerzik meg erre a jogosultságot.

A kérelmet 2019. március 5-ig lehet benyújtani, a díszoklevelet a kerületi pedagógusnapi ünnepségen vehetik át a jubilálók.

A következő díszoklevél adományozható:
Arany oklevél:  50 éve végzettek részére

Gyémánt oklevél: 60 éve végzettek részére
Vas oklevél: 65 éve végzettek részére

Rubin oklevél:70 éve végzettek részére
Gránit oklevél: 75 éve végzettek részére

A benyújtáshoz szükséges iratok:

1. Önéletrajz, mely a személyes adatokon (név/születési név is/, születési év, idő, hely, személyi igazolvány száma, személyi szám, 
társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám), adóazonosító szám, bankszámlaszám, pesterzsébeti állandó lakcím, telefonszám, egy közeli 

hozzátartozó neve és telefonszáma) túl tartalmazza a pedagóguspálya leírását (munkahelyek, beosztások felsorolása, kitüntetések, elismerések feltüntetése). 

2. A pedagógus végzettséget tanúsító oklevél vagy annak másolata.

3. Szolgálati időt igazoló okirat (a pedagóguspályán  eltöltött 25-30 év munkaviszony). 

Gyémánt, Vas, Rubin oklevél esetében:
4. A fentieken kívül a megelőző díszoklevél bemutatása is szükséges!

A kérelmek benyújtása 2019. március 5-ig, postai úton vagy személyesen történhet az alábbi címre: 

Pesterzsébet Önkormányzatának Közművelődési, Egészségügyi 
és Szociális Osztálya (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. földszint 12).

Pesterzsébet Önkormányzata és a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara Pesterzsébeti Tagcsoportja

tisztelettel meghívja Önt 
a Vállalkozók Báljára.

A bál ideje: 
2019.03.09. 20.00 óra

Helyszíne: 
Csili színházterem

XX. Nagy Győri István u. 4-6.
Műsorvezető:

Tarsoly Krisztina 
színművész

Zene:
Standard Pasik zenekar

Műsor:

Cuba Baila – Latin Salsa Show
Tombola

A meghívó ára: 8000,- Ft/fő, mely a vacsora árát is tartalmazza
Jegyek igényelhetők a +36 30 566-7939 telefonszámon.

Fogadóóra
Dr. Hiller István országgyűlési képvise-
lő fogadóórája március 7-én, csütörtö-
kön 17 órától lesz az MSZP Pesterzsébe-
ti Önkormányzati Képviselői Irodájában 
(XX. kerület, Ady Endre u.  84/A).
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Felhívjuk a kerületben élő la-
kosok figyelmét, hogy a kö-
zösségi együttélést szabályzó 

rendeletek mind a kertes házas öve-
zetek ingatlantulajdonosaira, mind 
a társasházakra vonatkozó felada-
tokat, kötelezettségeket fogalmaz-
nak meg.

Az ingatlanhasználóknak és a tár-
sasházaknak gondoskodniuk kell az 
ingatlanon belüli és az ingatlan előtti 
terület úttestig terjedő részének (jár-
da és zöld sáv, vagy burkolt padka) 
gondozásáról.

Az ingatlan előtti terület tisztán-
tartása magában foglalja a területen 
található szemét összeszedését, a járda 
rendszeres söprését, a zöldsávban lévő 
cserjék, sövények metszését és gondo-
zását, őszi időszakban az avar eltávolí-
tását (társasházak esetében is!).

A zöldterületek kaszálása folya-
matos figyelmet igényel, ahogyan a 
téli hóeltakarítás, síkosságmentesítés 
is kiemelkedően fontos feladat. 

A tulajdonosoknak gondoskodni-
uk kell továbbá az ingatlanról a köz-
területre benyúló, gyalogosközleke-

dést akadályozó vagy za-
varó faágak, gallyak visz-
szametszéséről. 

Tájékoztatjuk az in-
gatlanok tulajdonosait, 
hogy a fenti kötelezettség 
elmulasztása esetén Pest-
erzsébet Önkormányzata 
hatósági eljárást indíthat, 
mely során közigazgatá-
si bírság kiszabására is sor 
kerülhet.

Ingatlanok előtti 
közterületek gondozása

Február 6-án este kaptuk a meg-
döbbentő hírt: aznap délután, 69 
éves korában, tragikus hirtelen-
séggel elhunyt Szedlacsek Ferenc. 
Mindazok, akik ismerték, tudják 
jól, hogy tősgyökeres pesterzsébe-
ti és lokálpatrióta volt. Kerületünk-
ben született, az általános iskolát is 
itt végezte. Közép- és felsőfokú ta-
nulmányait követően folyamatosan 
szerepet vállalt munkahelyi közössé-
geiben és a helyi köz- és társadalmi 

életben, amire lokálpatriotizmusa 
késztette. Természetes volt számá-
ra, hogy segítsen és támogasson, ezt 
a fajta felfogást otthonról hozta, hi-
szen szülei is hasonlóan gondolkod-
tak, és őt is ebben a szellemben ne-
velték.

Évtizedeken át volt ügyvezető-
je a hazai energiaipar egyik legna-
gyobb kiadójának, az Energetikai 
Kiadó Kft.-nek, amely szakköny-
vek kiadásával, ügyfélszolgálati 

konferenciák szervezésével foglal-
kozik.

Megalakulása óta kuratóriumi 
tagja volt a Pesterzsébet Közbizton-
ságáért Alapítványnak, 1997 óta pe-
dig az ER-SO Pesterzsébet Sorok-
sár Közrendjéért és Közbiztonságá-
ért Alapítványnak.

2007-ben – az azóta már meg-
szűnt – Pesterzsébet Művelődéséért 
Közalapítvány kuratóriumi elnöké-
vé választották. A Duna Nyugdíjas 
Szervezet elnöke is volt, majd meg-
alapította a Pesterzsébeti Szabadidős 
Civil Egyesületet, amelyben szintén 
elnöki pozíciót töltött be.

Társadalmi szerepvállalása mel-
lett mind személyesen, mind cégén 
keresztül éveken át támogatta az 

arra érdemes célokat, a kerületi ese-
ményeket, rendezvényeket, iskolá-
kat, művészeti csoportokat, nyugdí-
jasokat. Az anyagi támogatáson kí-
vül a rászorulókat többféle módon 
is segítette. Mindezt tette önzetle-
nül, mert azt vallotta, adni legalább 
olyan jó, mint kapni.

Önzetlen munkájáért 2008-ban 
Pesterzsébet Önkormányzatának 
képviselő-testülete a „Pesterzsébet 
mecénása” kitüntető címet adomá-
nyozta számára.

Szadlacsek Ferencet 2019. már-
cius 4-én, hétfőn 13 óra 15 perckor 
helyezik végső nyugalomba a Pester-
zsébeti temetőben.

Isten nyugosztaljon, Feri! So-
kunknak fogsz hiányozni!

Gyászjelentés

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy POZSGA LÁSZLÓNÉ 
(szeretett Magdi nénink) gyémántdiplomás tanárnő, 

életének 85. évében örökre megpihent.
Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára 

elkísérték és gyászunkban osztoznak.
                                                                        A gyászoló család

Elhunyt Szedlacsek Ferenc
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95 esztendővel ezelőtt szüle-
tett Boros Jánosné, Rózsika néni. 
Jászkarajenőről hozták Pesterzsébet-
re, azt követően, hogy férje 2001-
ben elhunyt, azóta egyetlen fia csa-

ládjával, menyével, két unokájával 
él együtt. Meszesedés miatt meg-
romlott a látása, ezért vették ma-
gukhoz. Külön lakrészében álló nap 
szól a rádió, főleg a Magyar Katoli-
kus Rádió. A napi hírek mellett Ró-
zsika néni magyar nótát hallgat. Fia-
tal korában háztartásbeli volt, majd 
szüleit és idős embereket gondozott. 
A magas életkor nem egyedülálló 

a családban, például Rózsika néni 
húga 92 éves.

Hegyesi Józsefné, Mária néni 90 
éve született. A fővárosban élt csa-
ládjával, amíg szülei le nem költöz-
tek, zöldség-gyümölcs felvásárlónak 
vidékre, a nagyszülőkhöz. Mária ké-
sőbb visszatért Budapestre, de már 
mint feleség. Két bőrönddel érke-
zett, átmenetileg anyósánál éltek, 
közben férje a katonai akadémiára 
járt. Két gyermekük már albérlet-
ben látta meg a napvilágot. A ka-

tonatisztet még magasabb, rakétás 
iskolába küldték. Amint elvégez-
te, megkezdődött a kis család ide-
oda költözése; férjét nem kevesebb, 
mint 15 állomáshelyre vezényelték. 
A gyerekeket minduntalan új meg 
új iskolába kellett beíratniuk. Mária 
mindeközben maga is tanult, majd a 
honvédségnél helyezkedett el, ahol 
harminc éven át dolgozott, többek 
között színi előadásokat rendezett a 
katonagyerekeknek.

D. A.

Az ünnepélyes átadáson részt 
vett a cég vezetője, aki az ER-SO 
Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért 
és Közbiztonságáért Alapítvány tag-
ja, Joó Lajos, az alapítvány elnöke, 
valamint dr. Kiss Zsolt, az A Pest-
erzsébetiekért Egyesület (APE) el-
nöke.

A Csili már korábban pályázott – 
sajnos sikertelenül – defibrillátor be-

szerzésére – mondta el Polyák Edit 
–, ezért különösen örülnek a nagy-
lelkű felajánlásnak. A művelődési 
központban nagyon sok ember meg-
fordul naponta, ezért fontos, hogy 
legyen egy ilyen készülékük, amit 
egyébként nemcsak az intézmény-
ben, hanem a környéken is lehet 
használni, ha szükséges.

Dr. Kiss Zsolt is üdvözölte az 500 
ezer forint értékű adományt, amely 
orvosszakmai szempontból is nagyon 
lényeges. Mint mondta, az APE fel-
ajánlotta, hogy a Csili munkatársait 
az egyesület orvosai tanítják majd be 
a készülék használatára.

Sz.

Isten éltesse őket!

Defibrillátort kapott a Csili

Az év elején két idős pesterzsébetit 
köszöntött az önkormányzat, Rózsika 
nénit 95., Mária nénit 90. születés-
napja alkalmából. 

A Pro-Terminál Kft. felajánlásának 
köszönhetően újraélesztő készüléket 
vehetett át a képviselő-testület feb-
ruár 14-ei ülésén Polyák Edit, a Csili 
Művelődési Központ intézményveze-
tője. 

Boros Jánosné

Hegyesi Józsefné
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– Noha Tiszafüreden született, 
és az ország számos részén élt, aho-
vá édesapját a szolgálat szólította, 
különös a kötődése Pesterzsébet-
hez. Miféle kötődés ez, és mi az 
oka?

– Tiszafüredről nagyon korán el 
kellett költöznünk, így tudatosodó 
gyermekkoromban már pesterzsé-
beti gyereknek tudhattam magam. 
Nagyszüleim háza a Perczel Mór ut-
cában volt, ott laktunk. Noha kény-
szerűségből a háború alatt sok he-
lyütt éltünk, iskolás időszakom már 
Erzsébeten indult. Nagyon sok em-
lékem kötődik a Lázár utcai iskolá-
hoz, szeretett tanító nénimhez, Sváb 
Józsefné Rózsika nénihez, aki Piros-
ka nagynénémet is tanította. Ezért 
hívott Piroskának, és tíz éves koro-
mig az is voltam, mert a második ke-
resztnevem Piroska. Mindenki így 
hívott. Ha felbukkan az a szó, hogy 
gyermekkorom, máris Erzsébeten 
vagyok otthon az emlékeimmel. 

– Régi vágya a Szabó-telepi re-
formátus közösségnek egy saját 
templom, ami a 40 évig létező szo-
cializmusban is megmaradt vágy-
nak. Édesapja, a gyülekezet egyko-
ri lelkésze is kivette a részét, hogy 
valósággá váljon az álom, és ima-
termet épített. Méghozzá a negyve-
nes évek végén...

– A háború előtt elinduló temp-
lomépítés olyannyira leállt, hogy 
a telket is elvesztettük. Csak az 
orvosi rendelőből átminősített 
kvázitemplom állt rendelkezésre a 
háború után, ami ma már az össze-
omlás határán van, és várja, hogy az 
új templomnak átadja a funkciót. 
Itt, a Mártírok útján keresztelte meg 
édesapám a gyerekeimet is, mond-
hatom, hogy erzsébetinek anyaköny-
vezték őket. Gyermekként láttam, 
megélhettem, hogy egy telekado-
mány nyomán miképpen kezdenek 
bele a hívekkel a „Torockón”egy 
kis imaterem építésébe. Ez volt az 
a bizonyos „imasufni”-nak nevezett 
hely, ahová feltűnés nélkül járhattak 
a környéki hívek. Hová mész? – kér-
dezte valaki… A sufniba, volt a vá-
lasz. Mindenki tudta, hogy az ima-
házba.

– A kerületből, illetve Buda-
pestről való kényszerű elköltözé-

sük után maradt kapcsolata a vá-
rosrésszel, értesült a templomépí-
tési szándék esetleges fejleménye-
iről?

– Mindig maradt kapcsolatom. 
Rokonságom erzsébeti, bátyám is itt 
alapított családot, a felesége is erzsé-
beti volt. Nagynéném háza a Nagy-
sándor József utcában állt, ott lak-
tam, amikor érettségi után vissza-
kerültem Budapestre. Onnan jár-
tam Gyógytornászképzőbe is. Kap-
csolatban maradtam néhány egyko-
ri osztálytárssal, barátnővel, az isko-
lával, sőt édesapám a lelkésztársá-
val, is, aki a Szabótelepen szolgált, és 
így került sor ott a gyerekeim erzsé-
beti keresztelőjére is. Bár saját csalá-
dommal már az ötödik kerületbe vitt 
el a sorsom, de Erzsébeten a Köl-
csey utcában élt a húgom a családjá-
val és édesanyám is, így heti vendég 
voltam, hozzájuk „hazamentem”. A 
Makovecz-tervről Erzsébeten élő 
unokaöcsémtől értesültem, és a hír 
nyomába eredtem, így indult a „pro-
jekt”. A terv akkor már két éve meg-
született, de a Mester halála min-
dent blokkolt, legalábbis lelassított.

– Ön jelentős adományt, egy-
évnyi jövedelmét ajánlotta fel a 
templomépítésre. Továbbá elő-
adásokat tartott, többek között a 
Csiliben, amelyeken téglajegyeket 
lehetett vásárolni. Példája ragadós 
volt?

– Hiszem, hogy vannak szakrális 
terek, szentségre rendelt területek, 
az a környék ezt a lelkületet hordoz-
za. Ez a felismerés szólított meg en-
gem, és a 73. születésnapomon foga-
dalmat tettem: minden erőmmel és 
képességemmel elősegítem, hogy áll-
jon ott a templom, ahová rendelte-
tett. A képtelennek látszó tervnek 
azonnal nekiláttam, és nem szeret-
nék erről semmi többet mondani. 
Ne is próbáljuk az én szerepemet ki-
emelni, a családomnak köszönöm 
a nagylelkű mellém állást, az ado-
mányozóknak az önzetlen segítsé-
get. Börzsönyi János tiszteletes úr és 
egész családja olyan szövetséges se-
gítőként állt és áll mellettem, hogy 
ezért is végtelenül hálás vagyok. Ne-
kem volt igazi élmény, ahogyan or-
szágszerte kinyíltak a szívek, nagy és 
kisebb adományok sora bizonyítot-

ta számomra az ember valóban ér-
dek nélküli, adományozó lelkületé-
nek magaslatait. Minden forintnak 
mementója van az adományozási al-
bumokban, a nevek, a téglajegyek 
számai, az időpontok és helyszínek. 
Mindezek a templomban lesznek el-
helyezve örök időkre, amíg csak a 
templom állni fog.

– Most már úgy tűnik, hogy 
valóban ez lesz az első fővárosi 
Makovecz-templom. Miért fontos, 
hogy temploma álljon az építész-
nek Budapesten?

– Számomra ő a csúcs, organikus 
építészetét mindig is szeretettem, le-
nyűgözött a hatása, alkotásainak 
üzenete. Ne firtassuk, miért nincs 
más középülete Budapesten, csak a 
Farkasréti ravatalozó, ehelyett biza-
kodjunk abban, hogy hozzá méltó és 
a magyar építőművészetet dicsérő al-
kotások fognak a fővárosban is meg-
valósulni az ő tervei nyomán. Erre 
vonatkozóan érvényes kormányha-
tározat van, szukcesszíve meg kell 
valósítani a terveit. Ismeretes a bu-
dai nagy katedrális terve is, remélhe-
tőleg egyszer égbe szökkennek a cso-
dálatos tornyai.

– Végre aztán elérkezett a várva 
várt pillanat, amikor fél esztendő-
vel ezelőtt sor kerülhetett az alap-
kő letételére. Ez még nem az út 
vége. Talán a közepe, vagy az eleje?

– Minden megvalósuláshoz időre 
és sok feltétel teljesülésére van szük-
ség. A szerepem korlátozódik ebben 
a fázisban, de amíg élek, benne va-
gyok és mindent megteszek érte. Már 
a harangra is megszületett az ado-
mány, és ha majd már áll a templom, 
rengeteg új szükséglet üti fel a fejét. 
Ebben biztos vagyok. Ha élek, meg 
fogom tenni érte a tőlem telhetőt. 

– Az alapkőletételnél úgy fogal-
mazott: „Ezt a templomot az Úris-
ten akarata vezérelte a kezdetek-
től”. Ezek szerint Önt is az Úr irá-
nyította?

– Hívő vagyok. Identitásom alap-
ja ez, de úgy vélem, hogy tettekben 
ismerszik meg a keresztyén hitélet. 
Nem látványosan, hanem szívósan 
és csendben teljesítjük a rendelte-
tésünk felismert feladatait. Ezt pe-
dig bizonyosan azért kaptam, hogy 
múló életem erőivel csatlakozzam 
szüleimhez, anyai ágon egy gályarab-

hoz, apai ágon a lelkészdinasztiához, 
mindnyájan összetartozunk az idő 
végtelenében.

– Azt is mondta az ünnepsé-
gen, nem csak szüleinek állít em-
léket, hitvalló őseinek és mesz-
szi, távoli ősöknek, akiknek üze-
netét a sejtjeiben, a vérében hord-
ja: „hogy vidd tovább azt, amit ad-
tunk neked, hadd növekedjen hit-
ben az ember.” Mit kapott, mit kell 
továbbadni?

– Azt a hitet, hogy rendeltetésünk 
van a világon. Ha felismerjük, mi a 
küldetésünk, ha törekszünk megra-
gadni életünk értelmét, kiért és miért 
élünk, akkor van cél, és ehhez min-
dig kapunk erőt is. A templom Isten 
háza volt mindig és az is marad. Há-
borúk, vészterhes idők emberi mene-
dékhelye, a kultúra és nyelv őrzője, 
hazánkban is magyarságunk, keresz-
tény kultúránk szolgálója, megteste-
sítője. Erős bennem a hazaszeretet, 
a nyelvünk és kultúránk csodálata. 
Reményik Sándor költőnk üzenetét 
adom magam is tovább: „Ne hagy-
játok a templomot, ne hagyjátok az 
iskolát!” Soli Deo Gloria. Ezt szeret-
ném életpéldámmal tovább adni.

Ditzendy

HITÉLET

A Mátyás király téren épül az első budapesti Makovecz-templom, amelynek 
alapkövét fél éve helyezték el. A terv megvalósulásában komoly szerepet vál-
lalt Prof. Dr. Bagdy Emőke, klinikai pszichológus. 

Továbbviszi, amit kapott
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– Először, amikor jöttem, egysze-
rűen nem volt egyetlen szabad asztal 
sem, kizárólag azoknak, akik előre 
lefoglalták – eleveníti fel a húsz év-
vel ezelőtti szerdát Ica.

Most sem lehet ok panaszra, alig 
múlt hat óra, és már az asztalok zö-
mét körbe ülik. A pincérnő meg nem 
áll, éppen hogy kihoz egy rendelést, 
már veszi fel az újat.

Ica barátnőjének szülei jártak a 
Csilibe, onnan jött az ötlet, nézzék 
meg ők is. Annyira jó volt a zene, 

hogy maradtak, sőt vasárnaponként 
az étteremben ropták.

Ízlésről vitatkozni nem lehet

Egyszerre csak rákezd a zenekar. 
Jó kis retró muzsika.

– Nem lehet mindenkinek a ked-
vére tenni, ha sok a rock and roll, 
azért szólnak, ha sok a lassú, azért – 
meséli Ica, és azt is elmondja, ő vagy 
négy klubvezetőt élt meg.

Elődje nyugdíjba vonulása előtt 
megkérdezte: nem akarja-e megpá-
lyázni posztját. Megpályázta. Még-
hozzá nem is egyedül. Ica egy sza-
vazattal nyert. Ellenlábasa nehezen 
nyugodott bele az eredménybe, no-
sza utánaszámolt a voksoknak. Ha-
rag nincs, a hölgy a mai napig elma-
radhatatlan résztvevője a táncestek-
nek. Ennek immáron hat esztendeje.

Olyan itt minden, mint szüleim 
korában lehetett. Igaz, azt csupán fe-

kete-fehér fényképekről ismerem, ám 
a színházteremben nyüzsgők a fotó-
kon látott eleganciával öltözködnek. 
Mi több, két – miként egykor mond-
ták – jassz is feltűnik. Egyikük hegyes 
orrú, fehér lakkcipőjével hódít, ma 
már (sajnos) retró modora mellett.

Az elmaradhatatlan tombola

Akadnak kiemelt programok, 
mint az Erzsébet Bál, a Katalin Bál, a 
Húsvét, vagy a Farsang.

– Mostanában sajnos már nem 
öltöznek jelmezbe annyian, mint 
régen – panaszkodik Ica, aki a na-
gyobb rendezvényeken gondosko-
dik énekesekről, versenytáncosok-
ról. És természetesen az elmaradha-
tatlan tomboláról. Hétköznapokon 
három ingyen belépőhöz juthat-

nak Fortuna kegyeltjei. A tombo-
la nem tartozik a klubvezető ked-
vencei közé, mert mint elárulta: az 
emberek lusták, hogy az asztalához 
menjenek jegyet vásárolni. Jó múlt-
kor cselhez folyamodott, odaültet-
te lányát, hátha szépsége csalogató 
erővel bír.

– A jelenlévők negyede sem jött – 
ismeri el. – Az utolsó percben körbe-
jártam, eladtam az összes szelvényt.

Természetesen akkor, lévén bál 
volt, nem ingyenjegyet, hanem bort, 
kávét, csokit és más efféléket nyer-
hettek a szerencsések.

Egész évben szünet nélkül

Itt nincs nyári szünet, sem téli 
szünet. Ebben egyedülálló egész Bu-
dapesten a Társaságkedvelők klub-
ja. Kizárólag a színházterem felújítá-
sa alatt szünetelt a tánc.

– Nem maradtak el a népek? – ér-
deklődöm.

– Senki. Fél évig állandóan hívo-
gattak, mikor nyitunk. Az első alka-
lomra több mint kétszázan jöttek.

A klubvezetőtől megtudom azt is, 
éppen azért különleges a Csili klub-
ja, mivel nem tartanak szünetet. Má-
sutt, a Tisztiklubban, a Ferencvárosi 
Művelődési Házban, a Törekvésben, 
a Lángban bizony hónapokra leáll a 
táncest. Ezt Ica onnan tudja, hogy a 
felsorolt helyek mindegyikének ál-
landó vendége. No, nem kémkedni, 
hanem táncolni jár.

Elöregedő műfaj

Folyamatosan érkeznek a törzs-
vendégek. Akár egy nagy család, 
mindenki ismer mindenkit. Köttet-
tek itt máig tartó szerelmek, de elő-
fordultak gáláns kalandok is. Hiába, 
ilyen az örök fiatalság, mert az átlag-
életkor a klubban ötven pluszos.

– Ha mi kihalunk, biztosan meg-
szűnik a retró zenés táncklub.

– Ezek szerint nincs utánpótlás? 
Nem jönnek új emberek?

– Nagyritkán jönnek, de ők is jó 
negyvenesek. A fiatalokat már nem 
érdekli a retró zene. Diszkóba járnak 
– magyarázza Ica, majd hozzáfűzi: a 
harmincas korosztály ellenben ked-
veli a retrót.

Ezt onnan tudja, mivel rendsze-
res látogatója a Nyugati Pályaudvar 
melletti Remix Retrodisco-nak. Sa-
ját klubjának közönsége nem szereti 
a diszkómuzsikát, ezért meg sem pró-
bálkozik hasonlóval.

– Maga minden táncot szeret?
– Nekem ez az életem, imádok 

táncolni. Ha kell, a világ végére el-
megyek – lelkendezik Ica, aki tizen-
hat éves kora óta ropja a parket-
ten, lett légyen az bármiféle tánc, ő 
mindegyiket ismeri.

DIA

A retró nem divat, a retró örök
Amióta megnyitotta kapuit a Csili, azóta lehet ropni a táncot. Vagyis a Tár-
saságkedvelők klubjának meg nem írt története immáron 102 éves. Ráadásul 
emberemlékezet óta mindig szerdán várta (és persze várja) a kikapcsolódni 
vágyókat. Ha az évszázadnyi múltnak nem, de az utóbbi két évtizednek tanú-
ja a klubvezető, Zsinovszki Györgyné Ica. 

Zsinovszki Györgyné Ica klubvezető
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– A beat, később rock, sok más 
mellett abban is újat hozott, hogy 
nem klasszikus, vagy dzsessz kép-
zésen részt vett fiatalok ragad-
tak gitárt, dobverőt és alakítottak 
együtteseket. Mi volt az inspiráció?

– Az alapvető innováció a gitár 
hangjának elektromos erősítése volt. 
Az új hangzás elvarázsolta a háború 
után született nemzedéket, és a gitá-
ros énekesek megüzenték a világnak, 
hogy ezentúl minden másképp lesz.

– Ön sem muzsikusi, hanem 
műszaki pályára készült: a Pus-
kás Tivadar Távközlési Techni-
kum után a Műegyetem villamos-
mérnöki karára jelentkezett. Lehe-
tett volna erősítő készítő, zenekari 
technikus, vagy hangmérnök. Sose 
került szóba?

– Az Illés zenekarban eleinte még 
foglalkoztam technikai újításokkal, 
de aztán inkább a szövegírás lett az 
én feladatom. Ma már kevés lenne a 
tudásom a keverőpult mellett.

– Villamosmérnöki tudásának 
vette hasznát a zenész pályáján?

– Egy diplomának sokféle hasz-
na van, de a legtöbb, amit kaptam az 
egyetemtől, az a tudományos-tech-
nikai szemlélet, amivel a valóságot 
az emberi elme megközelíti. 

– Furcsa lehetett híres muzsi-
kusként járni a Műegyetemre, ahol 
évfolyamtársai a rajongói lehettek, 
professzorai pedig talán ellensége-
sen néztek a beat zenére...

– Kezdetben még nem voltunk 
annyira híresek, és volt a professzo-
rok között is olyan, aki szerette azt a 
zenét, amit játszottunk.

– A magyar beat-rock 
szövegcentrikusabb az angolszász-

nál. Tudatosan írt mélyebb tar-
talmat hordozó dalszövegeket, és 
nem felszínes táncdalokat? Vagy 
spontán ez jött elő?

– Mindig arra törekedtem, hogy a 
dalok szövege a valóságos életünkről 
szóljon, ne csak egy szépen kismin-
kelt álomvilágról. És gyakran a más-
hol elfojtott gondolatok a dalokban 
törnek a felszínre. 

– A Fehér album, a Human 
Rights kinek az ötlete volt?

– A zenekar döntött úgy, hogy 
válaszul a letiltásunkra, az Embe-
ri Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 
szenteljük a következő albumot.

– Hogyan engedte át a cenzú-
ra? Ráadásul az ’56-os múlttal bíró 
Mensáros László a narrátor...

– Nem volt központi cenzúra, és 
a Hanglemezgyár főnökei vállalták a 
kiadását, ha a lemezt Angela Davis-
nek, egy amerikai polgárjogi harcos-
nak ajánljuk.

– Talán ez az első hazai koncept 
album, legalábbis az A oldala – 
igaz, a Nehéz az út és az Illések és 
pofonok is egységes, szerkesztett. 
Miért készítettek efféle anyagot?

– Szerintem az Illések és pofo-
nok volt az első hazai koncept le-
mez. Úgy éreztem, hogy egy nagy-
lemezre felpakolt daloknak úgy kell 
megszólalniuk egymás után, hogy 
egy zenei-irodalmi kiselőadás él-
ményét jelentsék. Miután én írtam 
a szövegeket, el tudtam dönteni, 
hogy mi legyen egy album alapve-
tő üzenete.

– A koncept formát aztán foly-
tatták a Fonográfban: FG 4, Edi-
son Fonográf album...

– A Fonográf rendkívül magas 
művészi színvonalon hasz-
nálta ki a nagylemez formá-
tumban rejlő lehetőségeket, 
és minden albumnak volt 
egy saját története.

– Miért írt minden ze-
neszerzőnek, előadónak 
személyes, az ő életükből 
vett szöveget, még a Fo-
nográf tagjainak is?

– Az a jó szövegíró, aki el 
tudja érni, hogy a közönség 
úgy érezze, mintha az elő-
adó írta volna a dalt.

– Végül aztán magának is, ami-
kor szóló pályába kezdett Az utca 
másik oldalán című műsorával, 
a Várszínházban és az Egyetemi 
Színpadon. Miért lépett előre a ze-
nekarból?

– Az akkor még csak oldalra lépés 
volt. Született néhány dal, ami nem 
fért bele a zenekar repertoárjába. Azt 
ajánlották a kollégák, hogy ilyenek-
kel jobb, ha magam próbálkozom. 
Néha én is csodálkozom, hogy már a 
nyolcadik szólólemeznél tartok.

– Másik arcát kellett megmutat-
nia az Omega VIII. és IX. szöveg-
írójaként…

– Izgalmas kihívásnak éreztem, és 
egyébként én is nagy sci-fi rajongó 
voltam. Szerintem a Gammapolis az 
egyik legjobb Omega-lemez.

– Majd pedig következtek a szín-
padi művek, a Kőműves Kelemen, 
az István, a király, vagy a Doktor 
Herz. Ezek a szövegek túlmutatnak 
a dalszövegeken, koncept albumo-
kon? Más gondolkodást, megfele-
lést igényelnek?

– Mindig vonzódtam a színház vi-
lágához, és kerestem a lehetőséget a 
nagyobb és komolyabb művek létre-
hozására. Kis túlzással azt mondhat-
nám, hogy egy színházi előadás alap-
ja ebben a műfajban egy jól átgon-
dolt több szereplős dupla nagylemez. 

– Színpadi művet most is ír, 
méghozzá kettőt, ráadásul jó ide-
je...

– Az egyik már közel jár a bemu-
tatáshoz. Ha minden jól megy, a Bu-
dapesti Operettszínházban kerül sor 
a Képmutatók című darabra, amit 
Kocsák Tibor zeneszerző barátom-
mal írtunk. 

– Majd’ egy évtizede még vissza-
vonulását tervezte, ehhez képest 
Ráadás című lemeze óta rendszere-
sen ír számokat, koncertezik.

– Ebből is látszik, hogy ebben a 
műfajban nehéz tervezni. Nem tu-
dom, meddig állhatok még a színpa-
don, de tényleg úgy gondolom, hogy 
ezek a koncertek már ráadások egy 
majdnem befejezett előadásra. 

– Fontos műfaj manapság a 
rock? Van olyan fontos, mint egy-
kor?

– Az énekelt ritmikus szövegek 
mindennél jobban rögződnek az em-
beri lélekben. Ezért aztán az a vé-
leményem, hogy ma sem mindegy, 
hogy miről szólnak a dalok. 

– Milyen Csilis emlékeket őriz?
– Az elmúlt 50 évben sokszor vol-

tam már a Csili színpadán. Az Illés-
sel, a Fonográffal és a saját dalaim-
mal is többször szerepeltem, minden 
alkalom kellemes emlék.

Ditzendy Attila

„Máshol elfojtott gondolatok a dalokban törnek a felszínre”
Az örök tini már 55 esztendeje pengeti gitárját a színpadon. Tini, vagy in-
kább Tini bá az első magyar nyelvű beat szám szövegírója. Bródy János a ha-
zai rock élet egyik legjelentősebb szövegírója. A legendás muzsikus április 
6-án a Csiliben várja rajongóit. 
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Pollenallergiás tünetek gyanú-
ja esetén fül-orr-gégészeti vizsgála-
tot követően kerülhet sor a speci-
fikus allergének kimutatására bőr-
teszttel vagy vérből, úgynevezett 
allergén specifikus IgE kimutatásá-

val. A bőrpróba (Prick-teszt) során 
az allergént az alkar bőrére csepeg-
tetik, majd felületi karcolást követő-
en figyelemmel kísérik a bőr reakci-
óját – ismertette Dr. Kraxner Helga, 
a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-

Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Kli-
nika adjunktusa.

Ha 15-20 perccel a karcolást kö-
vetően a karcolás helyén a bőrön 
csalángöb (kiütés) keletkezik piros 
udvarral körülvéve, valamint ez a 
pozitív bőrreakció arra az allergénre 
jelentkezik, aminek hatására a páci-
ensnek tünetei vannak, az allergia 
ténye megállapítható.

A szakember felhívta a figyel-
met arra, hogy az allergia keze-
lésére szolgáló antihisztaminok, 
szisztémás szteroidok vagy egyéb 
gyógyszerek torzíthatják a teszt 
eredményét.

A vizsgálatra a tünetmentes idő-
szak a legalkalmasabb, ezért aki ta-
valy a márciustól október végéig tar-
tó pollenszezonban két hétnél hosz-
szabban tapasztalt orrfolyást, szem-
viszketést, könnyezést, tüsszögést, 
annak érdemes még a következő he-
tekben, vagy csak késő ősszel, a pa-
naszok lecsengése után egy vizsgálat-
tal alátámasztani az allergiát.

Szélsőséges esetekben ugyanis az 
allergiás szezonban végzett bőrteszt 
súlyos kockázatot is jelenthet. Az al-
lergiás tünetek provokálása kis szá-

zalékban anafilaxiás reakciót is ki-
válthat, ami ödémával, fulladással, 
keringési- és légzési elégtelenséggel 
járó életveszélyes állapot.

Az allergia gyógyszeres kezelését 
– amelynek alapját az antihisztamin 
és a lokális szteroid készítmények 
képezik – a várható szezon kezde-
te előtt 1-2 héttel érdemes elkez-
deni. Az antihisztaminok tabletta, 
orrspray és szemcsepp formájában 
is kaphatóak. A szteroidokat tartal-
mazó orrspray-k helyileg gátolják a 
gyulladást, az összes orrtünetet mér-
séklik, de egyéb tünetekre is jó ha-
tással lehetnek (így például szem-
könnyezés, torokviszketés). Bárme-
lyik készítményt is választjuk, rend-
szeres orrmosással, a nyálkahártyán 
megtapadó pollenek kitisztításával 
enyhíthetjük a panaszokat.

Az allergia oki kezelésében alkal-
mazott úgynevezett immunterápi-
át szintén időben, az adott allergén 
megjelenése előtt néhány hónappal 
kell elkezdeni, de ez a kezelés csak 
akkor hatásos, ha a páciens legfel-
jebb egy-két domináns allergénre ér-
zékeny.

s.z.

Egy amerikai egészségügyi szak-
lap, az Alternative Medicine Review 
által közölt kutatás a szénanáthás 
tünetek kezelésének természetes 
módjait vizsgálta. A vizsgálatból ki-
derült, hogy az elsősorban vértisztí-
tó hatásáról ismert csalánt allergi-
ásoknak is érdemes fogyasztaniuk. 
A résztvevők 58 százaléka szerint a 
csalán rendszeres – a vizsgálatban ez 
napi 300 milligramm fagyasztott/szá-
rított csalánt jelentett – fogyasztá-
sa enyhítette a tüneteiket, 48 száza-
lékuk szerint pedig hatása a koráb-
ban használt gyógyszereikkel közel 
azonos, vagy még jobb volt – írja az 
allergiakozpont.hu.

Hasonló eredményeket értek el 
az ananászkivonatot, a bromelaint 
fogyasztók is. A természetes formá-
ban és táplálékkiegészítőkben kivo-
natként is elérhető vegyület gyulla-

dáscsökkentő hatása által enyhül-
nek a szénanáthás tünetek. A ku-
tatók szerint ehhez naponta három-
szor 400-500 milligrammot kell fo-
gyasztani.

A quercetin az erős antioxidáns 
hatással bíró flavonoidok családjá-
nak egyik kiemelkedően értékes tag-
ja, amely csökkenti a légutak gyul-
ladásos tüneteit. Sok gyümölcsben 
megtalálható, így az almában, a sző-
lőben, a fekete cseresznyében és a 
sötét bogyósokban (szeder vagy áfo-
nya), de számos zöld levelű zöldség-
ben is jelen van.

Kutatók szerint a szénanáthás tü-
neteket a szintén antioxidáns hatá-
sú C-vitamin is enyhíti, ehhez na-
ponta 2 grammnyit kell fogyaszta-
nunk, akár természetes formában, 
zöldségekből, gyümölcsökből, akár 
táplálékkiegészítő szedésével.

Egy brit cég találmánya az 
antihisztamin és gyulladásgátló ha-
tóanyagokat egyaránt tartalmazó 
koktél, ami otthon is könnyen elké-
szíthető. Ehhez nem kell mást ten-
ni, mint egy hüvelykujjnyi gyöm-
bérdarabot, egy fél citromot, 
egy körülbelül 4 centis ana-
nászdarabot és egy almát 
összeturmixolni, amit akár 
jéggel keverve is fogyasztha-
tunk.

Dr. Balogh Katalin, a Bu-
dai Allergiaközpont főorvosa 
ugyanakkor felhívja a figyel-
met arra, hogy mielőtt bár-
milyen terápiát elkezdenénk, 
konzultáljunk orvosunkkal. 
Bizonyos zöldségek és gyü-
mölcsök ugyanis keresztaller-
giát válthatnak ki. Így példá-
ul a parlagfűre érzékenyek-
nél a görögdinnye fogyasztá-
sa erős viszketést, torokkapa-
rást, a szájban égő érzést, visz-
ketést, ajak- és nyelvduzzana-
tot, hasi görcsöket is okozhat. 
A keresztallergia a nyírfapol-

lenre allergiásoknál a leggyakoribb, 
ők mindenképpen hagyják ki az al-
mát a koktélból, valamint kerüljék a 
flavonoidokban egyébként valóban 
gazdag meggy vagy cseresznye fo-
gyasztását.        S. Z.

Pár hét, és itt az allergiaszezon

Természetesen az allergia ellen

Az enyhe idő beköszöntével párhuzamosan, a mogyoró, a nyír, a kőris, az éger 
és a tölgy virágzásával néhány hét múlva elkezdődik a hivatalos pollensze-
zon – adta hírül a Semmelweis Egyetem február közepén. Mivel az allergiás 
tünetek időszakában nem javasolt bőrpróbát végeztetni, aki tavaly két hét-
nél tovább szenvedett orrfolyástól, tüsszögéstől vagy szemviszketéstől, an-
nak ajánlott mihamarabb, még az allergiás panaszok jelentkezése előtt ki-
vizsgáltatnia magát. 

Az utóbbi években több kutatás is igazolta, hogy bizonyos zöldségek, gyümöl-
csök és gyógynövények antihisztaminként viselkednek, így képesek csök-
kenteni a pollenallergia tüneteit. Keresztallergia esetén viszont nem árt, ha 
óvatosan bánunk például az alma vagy a meggy fogyasztásával – hívja fel a 
figyelmet a Budai Allergiaközpont. 
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Szinte naponta hallunk-olva-
sunk a közösségi és egyéb mé-
diumokban arról, hogy mek-

kora gondot okoz világszerte a ke-
zelhetetlen mennyiségű hulladék. A 
kisgyerekes családok tudják, hogy az 
eldobható pelenka – amelyből akár 
napi 8 darab is fogyhat – mekko-
ra környezeti terhelést jelent. Erre 
kínál megoldást egy régi-új trend, 
anyáink által használt textilpelen-
kák „újrafelfedezése”, a  mosható pe-
lenka. 

– Nem tartom szerencsésnek ezt 
az elnevezést, sokkal jobb lenne, ha 
bababarát, zöld vagy egészséges pe-
lenkának hívnánk – mondta Far-
kas Veronika, aki egy ezzel foglalko-
zó szakboltot vezet a Gubacsi lakó-
telep közepén, immár második éve. 
Nem kell ugyanis egész nap a lavór 
fölött görnyedve sikálnunk, a szeny-
nyezett pelusok akár a baba fürdő-
vizében kiáztatva, a többi ruhával 
együtt mosógépben is egyszerűen ki-
moshatók. Nem igényelnek speciá-
lis mosószert sem, bár sokan a kör-
nyezetbarát, biológialag lebomló, kí-
méletes folyékony mosószereket al-

kalmazzák, épp a bababőr védelme 
miatt. Az öblítő használata viszont 
nem javasolt, mert a pelenkabelsők 
nedvszívó képességét ronthatja, de 
ecetes vízzel könnyen helyettesíthe-
tő az öblítő, amely ráadásul olcsóbb 
megoldás.

Ma már nagyon sok szép minta 
közül választhatunk a pelenkakülsők 
esetében, emellett pedig fontos a ter-
mészetesség is. Csak olyan anyagok 
érintkeznek a baba bőrével, ame-
lyek nem tartalmaznak vegyi anya-
gokat, és jobban is szellőznek, mint 
a nátrium-poliakrilát nevű nedvszí-
vó gyöngyökkel megtömött eldobha-
tó társaik. 

– A baba bármelyik életkorában 
elkezdhető a „mosizás”, egészen a 
szobatisztaság eléréséig vannak mé-
retek, illetve a legtöbb pelus nagysá-
ga állítható – mondja Veronika. Kö-
rülbelül 80 ezer forintból kialakítha-
tó egy kezdő készlet, amely nagyjá-
ból 6-8 külsőből és 18-24 darab bel-
sőből áll. Ezt természetesen nem kell 
egyszerre megvásárolni, fokozatosan 
is felépíthető, a boltban kölcsönzésre 
is van lehetőség. Hosszú távon min-

denképpen megtérül a befektetés, 
főleg több gyermek esetén, ugyanis 
ezek a darabok igen tartósak.

Fontos, hogy a babánkra szabva 
válasszunk pelust, ugyanis nagyon 
sokféle márka, modell és fazon lé-
tezik, amelyek között tanács nél-
kül könnyen elveszhet a kezdő kis-
mama. A boltban van lehetőség idő-
pontfoglalásra, amikor is babánkat 
elhozva Veronika segítségével pró-
bálhatunk, és kiválaszhatjuk a leg-
inkább passzolót. Azok a kismamák, 

akik még csak várják gyermekük ér-
kezését, az úgynevezett „Pelenkata-
pogató” nevű workshop keretében 
ismerkedhetnek meg a mosható pe-
lenkák fajtáival. 

– A moshatózás egyik legfonto-
sabb üzenetének azt tartom, hogy rá-
neveli a szülőket egy zöldebb szem-
léletre, amelyre maguk miatt talán 
nem lennének hajlandók, de a gyer-
mekükért megteszik – mondja Vero-
nika.

Béládi Olívia

A magyarok 71 százaléka inkább 
rendszeresen étkezik, így ma már 
csak a lakosság közel harmadára jel-
lemző a rendszertelenség. A legke-
vésbé a 30 év alatti fiatalok fordíta-
nak figyelmet a rendszeres étkezés-

re, míg a leginkább kialakult rutin-
juk – talán nem meglepő módon – a 
60 év felettieknek van.

Hazánkban a legfontosabb étke-
zésnek a reggeli és az ebéd minősül. 
A magyarok mintegy háromnegyede 

nem hagyná ki a reggelit a napi ru-
tinból, míg napi rendszerességgel az 
emberek 80 százaléka reggelizik, és 
csupán a lakosság 6 százaléka hagy-
ja ki a nap első étkezését. 

A felmérésből kiderül, hogy az 
ebéd az az étkezés, amikor leginkább 
jellemző a meleg étel fogyasztása, a 
lakosságnak csupán alig hatoda eszik 
rendszeresen hideget ebédre. Ugyan-
akkor például a vacsorák esetében 
már fordul a preferenciasorrend. 
Némileg többen vannak azok, akik 
a napi utolsó étkezésre inkább hi-
deg ételt fogyasztanak, mint azok, 
akik meleget. Nem kis arányt kép-
viselnek azonban utóbbiak sem, hi-
szen minden negyedik honfitársunk 
napi rendszerességgel fogyaszt meleg 
ételt vacsorára.

A magyarok kétharmada napon-
ta három vagy négy alkalommal ét-
kezik, ugyanakkor minden 9. ember 
ennél ritkábban. Azonban akadnak 
szép számmal, konkrétan a vizsgált 
célcsoport 6 százaléka, akik legalább 
6 alkalommal étkeznek egy nap.

Főzni meglehetősen sokan szok-
tak. A magyarok közel 70 százaléka 

hetente több alkalommal is főzőka-
nalat ragad. Rendszeresség terén a 60 
év feletti hölgyek járnak az élen, akik-
nek közel fele napi szinten készít me-
leg étel, míg ugyanez az arány a kö-
zépkorú (30-49 éves) férfiak körében 
a legalacsonyabb, kevesebb mint 10 
százalék. A napi gyakorisággal főzők 
aránya Budapesten a legalacsonyabb, 
míg a vidéki városokban a legmaga-
sabb. A kutatásból arra az érdekes-
ségre is fény derült, hogy a gyakran fő-
zők körében körülbelül ugyanannyian 
vannak, akik szeretik végezni ezt a te-
vékenységet, mint akik inkább nyűg-
nek, és az idejük egy jelentős részét le-
foglaló tevékenységnek élik azt meg.

Élelmiszervásárláskor a 4 legfon-
tosabb szempontnak (sorrendben) az 
alábbiak bizonyultak: ízletes, egész-
séges, az összetevők pontos feltünte-
tése, valamint a megszokott, bevált 
termék, jó tapasztalatok.

A változó szokásokra utal az is, 
hogy napjainkban már többen keres-
nek recepteket az interneten, mint 
ahányan szakácskönyvekből tájéko-
zódnak. Ugyanakkor minden har-
madik válaszadó esetében a tévémű-
sorok is jelentős szerepet kapnak a 
tájékozódás során.         

y.d.

A textilpelenkák „újrafelfedezése”

Egyre inkább jellemző az egészségtudatosság
Legalábbis a GFK Hungária a magyarok étkezési szokásait vizsgáló, febru-
ár közepén nyilvánosságra hozott kutatása szerint, melyet 1400 válaszadó 
online megkérdezésével végeztek. A felmérés eredményeiből az is kiderül, 
hogy az információszerzés egyre inkább az online csatornákra terelődik, és 
ha lassan is, de változnak az étkezési és ételelkészítési szokások. 

A gyakran főzők egyik fele szívesen főz, míg a másik felének nyűg
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Január 23-án került megrendezésre a József Attila Nyelv-
oktató Nemzetiségi Általános Iskolában a német nemzetisé-
gi vers- és prózamondó verseny kerületi döntője. A gyerekek 
lelkesedését mutatja, hogy közel nyolcvanan vettek részt a 
megmérettetésen.
Eredmények: 
Vers kategória
1. 2. osztály: 1. hely: Bachmann Dóra 2.c, felkészítő tanító: 
Papp Andrea Loretta, 2.hely: Ötvös Gábor 2.c, felkészítő ta-
nító: Kisné Gopcsa Ágnes, 3. hely: Ángyán Tamás 2.c, felké-
szítő tanító: Papp Andrea Loretta  
3. 4. osztály: 1. hely: Szeili Nóra Emma 3.c, felkészítő tanító: 
Kisné Gopcsa Ágnes, 2. hely Lajkó Sándor 3.c,  felkészítő ta-
nító: Kisné Gopcsa Ágnes, 3. hely: Molnár Levente 3.c, Tó-
tik Tamás 3.c, felkészítő tanító: Kisné Gopcsa Ágnes
5. 6. osztály: 1. hely: Pintér Attila 6.c, felkészítő tanár: Pápai 
Andrea, 2. hely: Szabó Gréta 6.c, felkészítő tanár: Pápai And-
rea, 3. hely: Ötvös Borisz 6.c, felkészítő tanár: Főző Tamás
Különdíjat kapott: Király Ákos 6.c, felkészítő tanár: Pápai 
Andrea
7. 8. osztály: 1. hely: Szabó Hanna 8.c, felkészítő tanár: Főző 
Tamás, 2. hely: Szabó Roland 7.c, felkészítő tanár: Heimné 
Drenyovszky Barbara, 3. hely: Fekete Márk 7.c, felkészítő ta-
nár: Heimné Drenyovszky Barbara

Próza kategória
1. 2. osztály: 1. 
hely: NasiFrederik 
László 2.c, felké-
szítő tanító:Papp 
Andrea Loretta, 
2. hely: Szabari 
Menyhért 2.c, fel-
készítő tanító: 
Kisné Gopcsa Ág-
nes,
3. 4. osztály: 1. 
hely: Takács Dé-
nes 4.c, felkészí-
tő tanító: Vágóné 
Kovács Márta, 2. 
hely: Gulyás Réka 
3. c, felkészítő ta-
nár: Pápai And-
rea, 3. hely: Mol-
nár Laura 3.c, fel-
készítő tanító: 
Kisné Gopcsa Ág-
nes
 5-6. osztály: 1. 
hely: Völgyi Júlia 

6.c, felkészítő tanár: Főző Tamás, 2. hely: Morvay Nina 5.c, 
felkészítő tanár: Thor Claudia
7. 8. osztály: 1. hely: Gógán Enikő 7.c, felkészítő tanár: 
Heimné Drenyovszky Barbara, 2. hely: Kovács Csanád 7.c, 
felkészítő tanár: Krén-Poroszka Jolán , 3. hely: Király Gerda 
7.c, felkészítő tanár: Heimné Drenyovszky Barbara

A február 2-án rendezett budapesti döntőbe a kategóriák 
győztesei jutottak tovább. A megmérettetésen vers kategóri-
ában a 3. 4. osztályosok között 2. helyezést ért el Szeili Nóra 
Emma, aki így részt vesz a március 8-án, Mosonmagyaróvá-
ron megrendezésre kerülő végső döntőn.

Február 8-án immár 7. al-
kalommal szervezett a „Zöld 
Út” Caritas a Gondviselés 
Segélyszervezet támogatásá-
val melegétel-osztást. Amint 
Bánó Miklóstól, a 
„Zöld Út” Caritas 
elnökétől megtud-
tuk, a Magyar Nem-
zeti Bank konyhá-
jában készült 200 
adag babgulyást a Ci-
vil Házban osztották 
szét a szervezet ön-
kéntesei, a maradé-
kot – ahogyan a ko-
rábbi években is – a 
Török Flóris utcai 
Anyaoltalmazó Ala-
pítvány házába szál-
lították. Több nagy-

családos a meleg ételen kí-
vül tartós élelmiszert (kon-
zervet) is kapott.

Az alapanyagok beszerzé-
sét a segélyszervezet vállalta 

magára, míg a pesterzsébe-
ti civil szervezet a szállításról 
és a leves mellé kínált friss 
kenyérről gondoskodott.

y.a.

Német nemzetiségi vers- 
és prózamondó verseny

Meleg ételt kaptak a rászorulók

Szeili Nóra Emma
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– Tanítóként már évek óta fog-
lalkoztat a gondolat, hogyan lehet-

ne megkönnyíteni a leendő első osz-
tályosok számára az óvoda-iskola át-
menetet – mesélte az előzményeket 
Major Judit. 

A Gézengúz Óvoda-Gyöngyszem 
tagóvoda óvodapedagógusa, Fodor 

Szilvia örömmel fogadta a tanító 
kezdeményezését, hogy volt óvodá-

sai visszatérjenek egy látogatás ere-
jéig a régi csoportjukba. Különösen, 
mivel ebben az óvodában bevált gya-
korlat, hogy az óvodapedagógusok 
nyomon követik volt nagycsoporto-
saik további fejlődését az iskolában, 
és minden évben részt vesznek a ke-
rületi iskolák nyílt napjain, konzul-
tálnak a tanítókkal. Az intézmény 
ezek mellett tavaly kerületi bemuta-
tót is szervezett, amelyre az iskolák 
pedagógusait is meghívták, éppen az 
óvoda-iskola átmenet megkönnyíté-
se céljából.

A kölcsönös bemutatkozás és 
örömteli találkozás percei után az el-
sősök iskolai élményeiket, benyomá-
saikat osztották meg az óvodásokkal.

Utána Major Judit a Kiskakas 
gyémánt félkrajcárja című mesét ol-
vasta fel az iskolások aktív közremű-
ködésével, majd a mese képei alap-
ján az óvodásokkal felelevenítették 
a mese részleteit.

A következő percekben elővará-
zsolódott Bee-Bot, a robotméhecs-
ke, ami egy remek taneszköz az algo-
ritmikus gondolkodás fejlesztésére. 
A József Attila Nyelvoktató Nem-
zetiségi Általános iskolában rendsze-
resen használják a diákok a tanórá-
kon, általa játékosan szereznek prog-
ramozási alapismereteket.

Az óvodások nagyon hamar meg-
értették a működését, és 3 csapat-
ban programozták, majd „röptették” 
a Zümit az elsősök segítségével kü-
lönböző pályákon.          

 S.

Ha február, akkor farsang. Bár manapság egyre 
kevésbé népszerű ez az évszázados hagyomány, 
az iskolákban, óvodákban szerencsére a mai na-

pig szívesen beöltöznek a gyerekek, bújnak tradicionális 
jelmezekbe, változnak szuperhősökké, vagy – szüleiknek 
köszönhetően – öltenek vicces, ötletes viseletet.

Kerületünkben sem volt ez másként idén sem, min-
den óvoda és iskola tartott farsangi mulatságot, a kicsik 

és az alsósok még szüleikkel közösen, a felsősök már nél-
külük buliztak. (Címlapunk és cikkünk illusztrációja a 
Hajós suli február 15-ei alsós farsangján készült.)

Ám nemsokára vége a mulatság időszakának, hiszen 
nemsokára jön a farsang farka, majd március 6-án, ham-
vazószerdával elkezdődik a nagyböjt. Idén a tavalyinál 
később, április 21-én és 22-én lesz húsvét, így a gyere-
kek – remélhetően – már jó időben, zöldellő természet-
ben kereshetik a nyuszi által eldugott meglepetéseiket az 
ovik és iskolák udvarán.

s.z.

Iskolából az óvodába

Farsangi mulatság

A József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános iskola elsősei, tanító-
juk, Major Judit vezetésével, visszatértek régi ovijukba, a Gézengúz Óvoda 
Gyöngyszem Tagóvodájába, hogy a nagycsoportosokkal megosszák iskolai él-
ményeiket.
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Ezt a módszert a dietetikusok el-
sősorban a testsúlyukat csök-
kenteni vágyóknak szokták 

javasolni, mégpedig az életmódvál-
tás első pár hetében. A szakembe-
rek szerint ugyanis hasznos, ha a di-
éta első egy-két hetében az egyén 
számolás szintjén is monitorozza 
kalóriabevitelét. Ez azért is jó, mert ha 
leírjuk, hogy mit eszünk az adott na-

pon, az már önmagában ad egy kont-
rollt. Emellett, ha pár napon keresztül 
ki is számítjuk a kalóriabevitelünket, 
pontos képet kapunk arról, hogy 
egyes étkezéseink mennyi kalóriát 
tartalmaznak. Eleinte meglepetésként 
érhet minket, hogy ténylegesen meny-
nyi a napi kalóriabevitelünk, hiszen 
ahogy a mondás is tartja, sok kicsi sok-
ra megy. Nagyon fontos, hogy legyünk 
őszinték (már csak azért is, mert kü-
lönben saját magunkat csapnánk be), 
és minden egyes falatot számítsunk 
bele az adott napi energiabevitelbe, 
valamint ne feledkezzünk meg arról 
sem, hogy a legtöbb italnak is van ka-
lóriatartalma. 

A számolgatásnak csupán egyet-
len hátránya van, hogy bizony idő- 
és energiabefektetést igényel, ez 
utóbbi azonban a testsúlycsökkentés 
szempontjából előnyös.

A módszer alkalmazásához csu-
pán egy grammra pontosan mér-
ni tudó mérlegre, egy kalóriatáblá-
zatra (az interneten számos példány 
áll rendelkezésünkre), valamint – ha 

papír alapon szeretnénk ve-
zetni – egy füzetre vagy no-
teszre van szükség.

Ha pedig van inter-
netelérésünk, netán okoste-
lefonunk is, számos magyar 
nyelvű, ingyenesen letölthe-
tő/használható honlap, illet-
ve applikáció áll a rendelke-
zésünkre. Ezek általában öt-
vözik a táplálkozási napló 
vezetését az energia- és akár 
tápanyag-számítással, tehát 
nem nekünk kell kiszámí-

tani az ételek tápanyagtartalmát, ami 
nagy segítség lehet.

Nem véletlen a tápanyagtarta-
lom megfogalmazás a kalóriatarta-
lom helyett. Ugyanis nagyon fontos, 
hogy ne csak a kalóriákat számolgas-
suk, hanem figyeljünk a tápanyagok 
helyes arányára is (15-20 százalék fe-
hérje, 50-55 százalék szénhidrát, 30 
százalék zsír).

Testsúlycsökkentő diétánál az 
egyéni energiaszükséglet kiszámítá-
sa sem bonyolult; magasságtól, va-
lamint fizikai aktivitástól függően 
nagyjából 1200 és 1800 kalória kö-
zött mozog.         

 d.r.

A méz értékes tápanyagai révén igen sok-
rétű táplálkozás-egészségügyi előnyökkel 
szolgál rendszeres, mértéktartó fogyasz-

tás (15 éven felülieknek napi 20-30 gramm) ese-
tén – hívja fel a figyelmet a Magyar Dietetikusok 
Országos Szövetsége (MDOSZ).

A mézben lévő oligoszacharidok segítik a jóté-
kony bélbaktériumok szaporodását, vagyis a méz 
prebiotikus hatást fejt ki. Antibakteriális hatás-
sal is bír, ami savas jellegének, hidrogén-peroxid-
tartalmának köszönhető. Náthás időszakban, influ-
enzaszezonban a méz fogyasztása már csak azért is 
javasolt, mivel a B- és T-limfocita immunsejtek ak-
tiválása révén szerepe van az immunvédekezésben.

Igaz a népi jó tanács, miszerint ne tegyük a mé-
zet forró teába, ugyanis antibakteriális hatású össze-
tevői híg formában, normál hőmérsékleten a legak-

tívabbak, a magas hő viszont csökkenti ezt az aktivi-
tást, emellett aroma- és illatanyagai is károsodnak.

Nem mindenki fogyaszthat azonban mézet. 
Csecsemőknek 1 éves kor alatt tilos mézet adni, 
még a legkisebb mennyiségben se kever-
jük a pici ételébe vagy teájába, ugyanis sú-
lyos, életveszélyes betegséget, csecsemőkori 
butulizmust okozhat.

A fruktóz emésztési zavarban szenvedők-
nek teljes mértékben ki kell zárniuk a mézet 
az étrendjükből, a cukorbetegek pedig csak 
mértékkel ehetik. Ugyan kicsit kevesebb az 
energia- és szénhidráttartalma, mint a cukor-
nak, de döntő többségében egyszerű (glükóz, 
fruktóz), valamint kis mértékben kettős cuk-
rokat tartalmaz, ezért a vércukorszintet vi-
szonylag gyorsan megemeli.

Egyes pollenallergiák esetén felléphet kereszt-
allergia a mézzel szemben, ezért ilyenkor fogyasz-
tása nem javasolt, ahogyan ismert méhcsípés-al-
lergia esetén sem.                a.d.

Az elegáns megjelenéshez 
nem csak a divatos ruhák, a 
kiegészítők vagy a mesterien 

elkészített smink és frizura tartozik. 
Az is fontos, hogy megfelelően kar-
bantartsuk a ruhatárunkat, hiszen 
hosszú távon csak így tehet jó szol-
gálatot. Lehet, hogy egyes anyagok 
több törődést igényelnek, de megéri 
foglalkozni velük, hogy kedvenc ru-
háink hosszan eredeti pompájukban 
tündököljenek.

A selyem az egyik legnemesebb, 
legelegánsabb, így az egyik legérzé-
kenyebb anyag is, amellyel körülte-
kintően kell bánni – hívják fel a fi-
gyelmet a fashiondays.hu stylistjei. 
Éppen ezért kézzel mossuk, langyos, 
szappanos vízben, dörzsölés nélkül. 
Az öblítésnél használhatunk ecetet 
is, ami karbantartja az anyagot és 
megóvja a kifakulástól. Facsarni ti-
los, törülköző segítségével itassuk fel 
róla a fölösleges vizet. Vasalással 
rásegíthetünk a száradásra, de 
csak addig, amíg nyirkos, és le-
hetőleg vasalóruhán keresztül.

A gyapjú is elég érzékeny, nem 
szabad forró vízzel vagy klór alapú 
mosószerrel kezelni. A kézi mo-
sás a legjobb megoldás, maximum 
30 fokos vízben, de a kevert anya-
gú darabokat mosógépbe is tehet-
jük egy rövid, kímélő programra, 
centrifugálás nélkül. A ruhadara-
bok kinyúlását pedig úgy előzhet-
jük meg, ha kicsavarás nélkül egy 
száraz törölközőre fektetve szárítjuk.

Bár a pamutból készült ruhákkal 
van a legkevesebb gond, gépben és 
kézzel is jól moshatók, erre az anyag-

ra is vigyázni kell. Ahhoz, hogy meg-
őrizzék színüket, legfeljebb 30 fokon 
moshatók, az esetleges foltokat pe-
dig mindenféleképpen külön kezel-
jük a gépbe dobás előtt.

A viszkózzal a közhiedelemmel 
ellentétben nagyon óvatosan kell 
bánni; maximum 40 fokos gépi mo-
sás javasolt, kímélő programon. Rá-
adásul arra is figyelni kell, hogy a 
mosógépet legfeljebb a kétharmadá-
ig töltsük, ha ilyen ruhákat mosunk. 
A gépi szárítása egyáltalán nem java-
solt, mosás után egyszerűen tereges-
sük ki a ruhaszárítóra, vasalni pedig 
csak nedvesen lehet.

A lenvászon nagyon hajlamos a 
gyűrődésre.  A fehér lenvásznat ma-
ximum 60 fokon, míg a színes dara-
bokat 40 fokon, kifordítva mossuk. 
Teregetés előtt érdemes kicsit meg-
húzogatni az anyagot, hogy a szálak 
visszarendeződjenek. Szárítón szárít-

suk, és nedves állapotban, kifordít-
va, nem túl magas hőfokon vasaljuk, 
akkor szépen kisimul az anyag. 

-nd-

Ezért együnk rendszeresen mézet

Textil kisokosKalóriaszámlálás
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Ahogy szép lassan melegszik az idő, 
és egyre többet süt a nap, támad az 
ember lányának egyre inkább ked-

ve könnyed lányregények olvasásához. Örök 
klasszikus szerző ebben a témában az angol 
Jill Mansell, aki évtizedek óta ontja magából 
az angol falvakban, kisvárosokban játszó-
dó vidám, vicces, ugyanakkor elgondolkod-
tató, emberi és mégis meseszerű története-
it. Kell ez a lélekmelegítés néha, kellenek az 
olyan olvasmányok, amelyeken nem kell iz-
gulni, agyalni, felzaklatódni, hanem egysze-
rűen csak hátradőlni és élvezni.

Jill Mansell-ben az is jó, hogy a tavaly meg-
jelent utolsó könyve, konkrétan az Ezen mú-

lik minden? című regénye is 
éppen olyan, mint a 90-es 
évek végén, kétezres évek 
elején megjelent társai.

Az alaprecept egysze-
rű: adott egy idős, tehe-
tős hölgy, aki házának fel-
ső részébe megbízható, de 
ami ennél fontosabb, neki 
tetsző bérlőt keres. Adott 
egy harmincon éppen in-
nen lévő lány, akit, miután 
egy fatális – ám legalább annyira vicces – vé-
letlen okán kirúgja a pasija, otthon és mun-
ka nélkül marad. Innen nem nehéz kitalál-
ni, merre gabalyodnak a szálak a szerencsés 
véghez, mert persze a „hepiend” elengedhe-
tetlen része az írónő regényeinek.       d.s.

Márciusban, a természet ébredésekor van a legtöbb 
dolguk a kiskertek tulajdonosainak. Az idő éppen 
alkalmas a kiválasztott és megrendelt új díszfák és 

cserjék ültetésére, mivel rügyeik még nem indultak fejlődés-
nek. A növény méretének megfelelően kiásott ültetőgödröt 
az új növény belehelyezése előtt töltsük meg komposzt, szer-

ves trágya és 
föld keveré-
kével, és ala-
posan isza-
poljuk be.

Kezdjük el 
az erősen víz-
igényes örök-
zöldek öntö-
zését is, de 
előtte lazít-
suk fel ásóval 
a növény kö-
rüli talajt, és 
terítsünk rá 

szerves trágyát. Lényeges, hogy inkább ritkán, de alaposan, 
mint gyakran, de kevés vízzel locsoljuk ezeket a növényeket.

Eltávolíthatjuk a rózsatövekről a fagyvédő takarást, és el-
kezdhetjük metszésüket, még mielőtt rügybe borulnának. A 
bokorrózsák hajtásait 3-4 vázágat hagyva mintegy harmadá-
ra, 3-6 szemre, míg a parkrózsákat a felére vágjuk vissza.

Ha rendelkezünk megfelelően meleg és világos helyiség-
gel, akkor gőzerővel nekiláthatunk a palántanevelésnek, hi-
szen ezzel sokkal gyorsabban tudjuk virágzásra és termés-
hozásra késztetni zöldség- és dísznövényeinket. A paprika, 
a paradicsom magjait fedett, védett helyen nevelgessük pa-
lántává, a borsó, a petrezselyem, a sárgarépa, a vöröshagy-
ma magjai azonban márciusban már a szabadföldbe kerül-
hetnek, csakúgy, mint a zöldhagymanevelés céljából dugga-
tott dughagymák.

d.e.

Rovatunkban Kovács Lázár chef ajánl gyorsan és 
könnyen, idényzöldségekből elkészíthető, nem utolsó-
sorban egészséges és finom ételeket, amelyeket – és ez 
legalább olyan fontos szempont – a család apraja-nagy-
ja szívesen megeszik.

Biztosan sokan voltak már úgy, hogy nem tervezték 
meg az aznapi menüt, nem is nagyon vásároltak be, vi-
szont rövid időn belül az asztalra kellett tenni valamit, 
lehetőleg valami meleget a családnak. Lázárral is éppen 
ez történt nemrégiben. Ilyen helyzetekben elő a kreati-
vitással! A helyzetet Lázár ez esetben úgy oldotta meg, 
hogy lényegében mindent, ami a keze ügyébe akadt, be-
tette a fazékba, a végeredmény pedig egy isteni finom 
mexikói beütésű ragu lett rengeteg zöldséggel, bulgurral, 
nachosszal, pirított szezámmaggal és korianderrel.

Mexikói egytálétel
Hozzávalók:
3 + 3 ek olívaolaj, 80 g póré-

hagyma vékony karikára vágva, 
150 g vöröslencse, árpa, barna-
rizs, bulgur keveréke (az arány 
eltolódhat bármelyik hozzávaló 
irányába, de akár csak az egyik-
ből is elkészíthető), 2 db sárga-
répa karikára vágva, 1 tk só, 500 
ml víz, 2 ek zöld curry paszta, 1 
cs petrezselyem apróra vágva, 1 
cs koriander apróra vágva, 1 do-
boz konzerv kukorica a leve nél-
kül, 2 tk barna cukor, fél lime 
leve, tortilla chips a tálaláshoz.

Elkészítése: Az olívaola-
jon megpirítjuk a póréhagymát, 
majd ráöntjük a vöröslencse, árpa, barnarizs, bulgur keverékét. Picit elpirítjuk, majd hozzá-
adjuk a sárgarépaszeleteket, sózzuk és tovább pirítjuk néhány percig. Felöntjük a vízzel és 
hozzáadjuk a curry pasztát. Jól átkeverjük, majd fedő alatt 15 percig főzzük. Az idő letelté-
vel levesszük a fedőt, és anélkül főzzük tovább. Hozzáadjuk a petrezselymet és a koriandert, 
a lecsöpögtetett kukoricát, a barna cukrot és a lime levét. Elkeverjük, szükség esetén sózzuk, 
és hozzáadunk még 3 evőkanál olívaolajat. Tortilla chipsszel tálaljuk.

További receptek: Facebook/Lázár Chef, www.lazarchef.hu

Lázár Chef kedvenc receptjei

Lélekmelegítés

Ültetés, öntözés
Zöldsarok

Ajánló

Gasztronómia
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Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XX/2. sz. könyvtára
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872, ffszek2002@fszek.hu, 
www.fszek.hu/biromihaly
Nyitva: H, CS: 9-16 óra, SZ, P: 13-19 óra, Szo: 9-13 óra Kártyázzunk!

Két összeszokott játékos, partnereket 
vár rabló römihez!

A leglendületesebb römi, gondolkodta-
tó, kombinatív, könnyen megtanulható!

Szerdai napokon 14 órától – 
ameddig a kedvük tarja

Beszélgessünk németül!
márc. 27-én 17.30-tól

Beszélgessünk angolul! 
márc. 13-án 17.30-tól

Beszélgető Klub 
Pénteki napokon 14.00-tól

Angol nyugdíjasoknak!
vezeti: Oláhné Erzsébet

márc. 4-én és 18-án  17 órától

Kerekítő Egyed Ivettel 
Hétfői napokon 10.00: Mondókás 

móka; 11.00: Bábos torna

Nagy László Simonné
a 9. sz. egyéni választókörzet 
képviselőjének fogadóórája

2019. márc. 6-án, 18.00 órakor

PESTERZSÉBETI MÚZEUM Állandó kiállítások

Pesterzsébeti Múzeum:
• Neményi Lili emlékszoba
• Helytörténeti kiállítás

Rátkay-Átlók Galéria
• Czétényi Vilmos 
festőművész kiállítása
• Rátkay Endre 
festőművész kiállítása
• Gaál Imre 
festőművész kiállítása
• Illyés Borbála 
történelmi babaszobrai
• Mozitörténeti kiállítás

Gaál Imre Galéria
• Tóth Menyhért 
festőművész kiállítása
• Szabadtéri szoborkert

FSZEK XX/4. sz. fiókkönyvtár
1204 Budapest, Pacsirta u. 157/ b.
Tel.: 284-7447
e-mail: fszek2004@fszek.hu
Nyitva: H, Sz, P:13-19, Cs: 9-15, 
K, Sz: zárva

„Okos” óra: az Internet Fiesta alkalmából „okos” órát 
tartunk március 27-én szerdán, 17 órakor és már-
cius 28-án, csütörtökön 11 órakor. Hozza be saját 
okostelefonját, tablet-jét, laptopját, és segítünk eliga-
zodni a használatában!

Kézműves Kuckó: alkossunk együtt március 6-án, 
szerdán, 17 órakor! Várunk egy kis kézműveskedésre 
Éva nénivel! Témánk: A víz világnapja – Készítsünk ví-
zimalmot!

Kerekítő mondókás móka: mondókák, ölbeli játékok, 
labdás móka, átmozgatás 0-4 éves korig. Várjuk szere-
tettel a babákat és szüleiket március 13-án, szerdán, 17 
órakor. A részvétel olvasóinknak ingyenes, a foglalko-
zást Farkas Katalin tartja!

Fogyasztóvédelem: március 20-án, szerdán, 17 órakor 
a Budapesti Békéltető Testület kihelyezett fogyasztó-
védelmi tájékoztatással várja az érdeklődőket könyvtá-

runkban! Sok szeretettel várjuk a fogyasztókat és vállal-
kozásokat, segítünk a fogyasztóvédelmi problémák meg-
oldásában!

Színes ötletek klubja: lakásdekorációs ötleteket ad 
Frisch Tünde március 20-án, szerdán, 17 órakor! Gye-
rekeknek, felnőtteknek egyaránt ajánljuk a programot.

Színházjegy árusítás: minden pénteken 17 órától válo-
gathatnak közönségszervezőnk színházjegyei közül.

Kiállítás: Galériánkban Oravecz György reformkori fest-
ményeit, tárlóinkban pedig Eszes Zoltán fotóit tekinthe-
tik meg.

Szolgáltatásaink: házhozszállítás, internetelérés, wifi, 
fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, faxolás, felolvasó-
szoftver, NAVA pont.

Pesterzsébeti Múzeum
1201 Budapest, Baross u. 53.

Tel./fax: 06 (1) 283-1779 
Nyitva tartás: átmenetileg 

Hétfő-Péntek 8-16

Rátkay - Átlók Galéria
1201 Budapest, Klapka utca 48.

Tel.: 06 (1) 284 7324
Nyitva tartás: Kedd-Szombat 10-18

Gaál Imre Galéria
1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 39.

Tel.: 06 (1) 283 0031
Nyitva tartás: Kedd-Vasárnap 10-18

KIÁLLÍTÁSAINKRA, 

RENDEZVÉNYEINKRE 

A  BELÉPÉS DÍJTALAN!

A rendezvényeinken való részvétel ingyenes! 

Kérjük, támogassák könyvtárunkat, 
rendezvényeinket azzal, 

hogy beiratkoznak hozzánk!

PROGRAMJAINK

Kedves Olvasók!  

Könyvtárunk márc. 15-én zárva tart!

Neményi Lili Pesterzsébeten
helytörténeti kiállítás
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum, 1201 
Bp., Baross u. 53.
A kiállítás megtekinthető: 2018. április 
18. – 2019. március 29. között
Hétfőtől - Péntekig, 8-16 óráig. 

Kortárs Magyar Üvegművészet/
Magyar Kultúra Napja
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1203 Bp., 
Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 2019. janu-
ár 23. – 2019. március 3. között
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig

„Kafka bűvöletében”
Varga László grafikusművész kiállítása/
Magyar Kultúra Napja
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1203 Bp., 
Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 
2019. január 30. – 2019. március 3. 
között
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig

 „Füles mester kisded játékai”
Tóth József Füles kiállítása
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1203 Bp., 
Kossuth L. u. 39.
Megnyitó ünnepség: 
2019. március 20., szerda, 17 óra

A kiállítás megtekinthető: 2019. már-
cius 20. – 2019. április 20. között
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig

„30 éves a Gaál Imre Galéria” c. 
művészeti pályázat eredményhirdeté-
se és a pályaművekből rendezett 
kiállítás megnyitása
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1203 Bp., 
Kossuth L. u. 39.
Megnyitó ünnepség: 2019. március 27., 
szerda, 17 óra
A kiállítás megtekinthető: 2019. már-
cius 27. – 2019. április 20. között
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig

Időszaki kiállításaink

Kedves Olvasóink! Március 15-én, pénteken, és 

16-án, szombaton az ünnepek miatt zárva leszünk!
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Szakosztályunk birkózóinak a 
2019. évi versenyidőszak már január 
második hétvégéjén elkezdődött, rög-
tön 3 megmérettetéssel. Január 11-én, 
szombaton kerültek megrendezésre a 
grundbirkózó diákolimpia országos 
elődöntői, ahol birkózóink a Gyulai 
István Általános Iskola színeiben lép-
tek szőnyegre. Az I. korcsoportos ver-
senyzők a döntőig fantasztikusan me-
neteltek, ahol sajnos vereséget szen-
vedtek, és a második helyet szerezték 
meg. A II. korcsoportos birkózóinkat 
senkinek nem sikerült megállítania, és 
magabiztosan állhattak fel a dobogó 
legfelső fokára. Ezeknek az eredmé-
nyeknek köszönhetően mindkét csa-
patunk ott lesz a februári döntőben, 
mely a pesterzsébeti Kruj Iván Sport-
csarnokban kerül megrendezésre.

Az I. korcsoport ezüstérmes csa-
pat tagjai: Balogh Bence, Bargau 
Christian, Felkai Balázs Tamás, 
Gerhauser Bendegúz, Kurdi Dániel, 
Schmidt Attila, Székely Álmos.

A II. korcsoport bajnokcsapat 
tagjai: Antaly Sándor, Bagoly Bol-
dizsár, Kerecsanin Mátyás, Perényi 
Barnabás, Sánta Levente, Segyó 
Marcell Milán, Soltész Patrik, Sza-
bó Borisz, Vinklárik Dominik Lász-
ló, Zalányi Botond.

Január 12-én négy korosztály-
ban is érdekelt volt szakosztályunk 
a közel négyszáz birkózót felvonulta-
tó hagyományos Érd Kupán. A ver-
senyen összesen 34 birkózónk lépett 
szőnyegre, akik közül László Niko-
lett, Felkai Balázs, Kertész Dominik, 
Farkas Zsombor, Zhytovoz Petro, 
Kosovics Márton és Nagy Gergely is 
első helyen végeztek. A 7 aranyérem 
mellett 7 ezüstérmet és 6 bronzré-
met is sikerült szereznünk, ennek 

köszönhetően magabiztos fölénnyel 
nyertük meg a csapatversenyt.

Január 26-án a Pénzügyőr SE 
Kőér utcai csarnokában rendezték 
meg a felnőtt kötöttfogású és női mi-
nősítő versenyt. A hölgyeknél Sleisz 
Gabriella (65 kg) körmérkőzéseket 
követően magabiztos győzelmeket 
aratva szerzett aranyérmet súlycso-
portjában.

 A férfiaknál ezúttal sajnos nem 
jött össze az aranyérem. A Losonczi-
testvérek egyaránt a második helyen 
zártak.

 Ottó nagyon nagyot küzdött a 67 
kg-ban, több riválisát is egyértelmű 

fölénnyel győzte le, a fináléban azon-
ban minimális, pontozásos vereséget 
szenvedett.

 Dávid ezúttal már a 87 kg-osok 
között jeleskedett, legyőzte többek 
között a junior világ- és Európa-baj-
noki bronzérmes Papp Bertalant. A 
döntőben azonban sajnos ő is alul-
maradt, az U23-as világ- és Európa-
bajnok Szilvássy Erikkel szemben.

 Csapatunk negyedik érmét a ne-
hézsúlyú Majoros Ármin Mózes sze-

rezte. Mózi a 130 kilogrammosok 
között két győzelmet gyűjtött, ám az 
Eb-ezüstérmes Lám Bálinttól 3-1-ra 
kikapott.

Másnap Kaposváron került meg-
rendezésre az év első junior szabad-
fogású minősítő versenye. Szakosz-
tályunk legújabb igazolása, Khalidov 
Gamzatgadzhi (61 kg) és Mester Mi-
lán (79 kg) is megnyerte súlycso-
portjának versenyét. Szilágyi Erik 
(97 kg) a dobogó harmadik fokára 
állhatott fel, míg Balázs Barna (61 
kg) a negyedik helyen végzett.

Február első hétvégéjén három 
viadalon voltak érdekeltek szakosz-
tályunk birkózói. Február 2-án Mo-
gyoródon rendezték meg az U23 kö-
töttfogású országos bajnokságot. Az 
ESMTK három birkózóval képvi-
seltette magát a 80 főt felvonultató 
versenyen, közülük ketten is döntőt 
birkózhattak a nap folyamán. Kadet 
Európa- és világbajnok birkózónk, 
Szőke Alex, aki az előző évben már a 
junior korcsoport Európa-bajnoksá-
gán is felállhatott a dobogóra, mind 
a négy mérkőzésén veretlen maradt, 
így a dobogó legfelső fokára állha-

tott a 97 kg-os súlycsoport-
ban. A 87 kg-osok között 
Losonczi Dávid is a dön-
tőig menetelt, ahol azon-
ban szoros, 3:2 arányú ve-
reséget szenvedett riválisá-
tól, így ezüstérmet szerzett. 
Varga Raul (72 kg) helye-
zetlenül fejezte be a ver-
senyt.

Ugyanezen a napon a 
felnőtt szabadfogású válo-
gatott színeiben három bir-
kózónk küzdött a 2019. évi 
Francia Nagydíjon, Nizzá-
ban. A több mint 20 ország 

birkózóját felvonultató versenyen a 
legelőkelőbb helyen Tóth Bendegúz 
(92 kg) végzett, a dobogó harmadik 
fokára állhatott fel a verseny végén. 
Mester Milán (79 kg) is bronzérem-
ért birkózhatott a nemzetközi verse-
nyen, de neki be kellett érnie az ötö-
dik helyezéssel. Asharin Roman (65 
kg) helyezetlenül zárta a versenyt. 

A hétvége utolsó versenye, a ka-
det kötöttfogású minősítő verseny 
volt, ami Kaposváron került meg-
rendezésre. A 17 fős küldöttségünk-
ből nyolc döntős birkózója is volt 
szakosztályunknak, végül 9 érmet si-
került szereznünk, 4 arany-, 4 ezüst- 
és 1 bronzérmet, ennek köszönhető-
en magabiztosan nyertük a csapat-
versenyt.

Aranyérmeseink: Németh Milán 
(55 kg), Domokos Roland (60 kg), 
Tösmagi Attila (65 kg), Mohl Ri-
chárd (110 kg).

Ezüstérmeseink: Takács Zsolt (51 
kg), Petenykó András (60 kg), Deák 
Zoltán (65 kg), Kekenj Norbert (80 
kg).

Bronzérmesünk: Pénzes Péter 
(110 kg).

Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei
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Szülei, Csurgó Virág és 
Nagy Tamás teniszezők, így 
vélhetően nem sokat kellett 
lamentálnia, milyen spor-
tot válasszon gyermekkorá-
ban. Háromévesen vett elő-
ször ütőt a kezébe, ugyanak-
kor tornázott is. Hét eszten-
dősen döntött úgy, hogy pro-
fi teniszező lesz, mivel torna-
edzője sürgette, döntsön a 
két sportág közt.

– Anyukám nem szeret-
te volna, hogy versenyző le-
gyek, mert tudta, milyen le-
mondásokat kell vállalnom 
– árulta el.

– Milyeneket? Például 
jársz iskolába? – tettem fel a 
kérdést.

– Nem igazán...
– Ez nem is lemondás, ez 

inkább szerencse!
– Azért nem teljesen. 

Ugyanúgy el kell végez-
nem az iskolai feladatokat 
– mondta.

Iskolalátogatás alóli fel-
mentése ellenére a dolgo-
zatokat kötelező megírnia, 
hogy három érdemjegy alap-
ján leosztályozhassák, el-
lenkező esetben vizsga vár 
rá. Barátai is teniszezők kö-
zül kerülnek ki, hiszen hato-
diktól kezdve már nem vol-
tak osztálytársai. Az edzé-
sek, versenyek mellett kevés 
ideje jut tanulásra: utazások 
közben, versenyek alatt for-
gatja a tankönyveket, emel-
lett minden szabadidejét a 
tananyagra áldozza. Furcsá-
nak tetszhet, de a tantár-
gyak közül nem maradhat el 
a testnevelés sem.

– Azt egy óra alatt teljesí-
tem – nevetett.

Már nyakán az érettségi, 
úgy tervezi, május-júniusban 
három tárgyból, angolból, 
testnevelésből, matematiká-
ból vizsgázik, a többit, a „ta-
nulósakat” elhalasztja sűrű-
nek ígérkező versenyszezon-
ja utánra.

– A matek nem tanulós?
– Külön tanár foglalkozik 

velem, azért egyszerűbb.
Továbbtanulási terveiről 

megtudhattam, hogy több 
amerikai egyetem is sport-
ösztöndíjat ajánlott számá-
ra. Azonban inkább a pro-
fi teniszező pályát választ-
ja, mivel az utóbbi időben jó 
eredményeket ért el. A bu-
dapesti WTA tornára sza-
badkártyát adott neki a Ma-
gyar Teniszszövetség, ahol 
már felnőtt versenyzőként 
indul. Eközben, befejezve ju-
nior pályafutását, részt vesz 
a Grand Slam tornákon. Az 
Australian Open párosban 
elért győzelme hatalmas do-
log, azonban ezt nem vihe-
ti tovább felnőtt karrierjére.

– Mindent elölről kell 
kezdeni – magyarázta. – Ju-
nior korában az ember meg-
tanul versenyezni, tulajdon-
képpen felkészül a felnőtt 
időszakra.

Az Ausztrál Nemzetkö-
zi Teniszbajnokságra történő 

felkészülését bölcsességfoga 
jelentősen megnehezítette.

– Egy hétig fájt, így az-
tán nem számítottam sem-
mi jóra. Ráadásul azóta már 

a másik is nőni kezdett, azt is 
ki kell majd húzni.

Az efféle múló problé-
mán kívül komolyan nehe-
zíti a profi sorsát, hogy kö-
rülményes előre tervezni, hi-
szen a majd elért eredményei 
alapján nevezhet versenyek-
re a jövőben, és lépkedhet 
előre a ranglistán, a vágyott 
top százat célozva.

Első pillanattól szülei 
edzették, elsősorban édesap-
ja irányítja felkészülését. És 
mást is. Köztudott: a tenisz 
drága sport, ugyancsak meg-
könnyíti a szülők pénztárcá-
ját. Eredményei láttán mára 
szponzori támogatással segí-
ti pályafutását a szövetség, a 
MOL Új Európa Alapítvá-
nyának tehetség program-
ja, utazását német cég támo-
gatja. Felnőtt versenyzőként 
pedig már pénzt kap teljesít-
ményéért. Addig pedig ma-
rad az elismerés, a büszke-
ség, amiért megnyerte az 
Australian Opent.

D. A.

Március első hétvé-
géjén kezdődik az 
NB III 2018/2019-

es bajnokságának tavaszi 
szezonja. Az ESMTK  már-
cius 3-án, vasárnap 14 óra 
30 perckor az Ady Endre ut-
cában lép pályára a jelen-
leg a tabella 13. helyén álló 
Sajóbábony VSE ellen.

Az őszi szezont sikerrel 
zárták a piros-fehérek, meg-
tartva tavalyi második he-
lyüket, csupán 2 ponttal le-
maradva a listavezető Szol-
noktól. – Összességében elé-
gedett vagyok, de lesz ez még 
jobb is! Van egy kis déjà vu 
érzésem, hiszen 1 éve is 36 
pontot szereztünk, azonban 
bízom abban, hogy a mosta-
ni tavasz jobban sikerül a ta-
valyinál. Már csak azért is, 
mert minden sportoló, edző, 
vezető arról álmodik, hogy 
bajnok legyen. A további-
akban is azon leszünk, hogy 
csapatunk jól teljesítsen, és 
végig harcban legyen a felju-
tást érő első helyért. Azon-
ban aki ismeri az NB II-es 
elvárásokat, jól tudja, hogy 
nem egyszerű azoknak meg-
felelni. Tavaly az MLSZ El-

sőfokú Licencadó Bizottsága 
Nemzeti másodosztályú (NB 
II-es) klublicencet adott az 
ESMTK-nak. Idén is min-
dent megteszünk, hogy ele-
get tegyünk az elvárásoknak, 
hiszen Pesterzsébet megér-
demel egy NB II-es csapa-
tot – nyilatkozta Nagy Dáni-
el sportigazgató.

Az ESMTK viszonylag 
rövid téli pihenő után, ja-
nuár 7-én erőfelmérőkkel 
kezdte a felkészülést, és lap-
zártánk után, február 20-án 
játszotta 6. felkészülési mér-
kőzését.

Az öltözőben is volt némi 
mozgás, Keményffy Máté tá-
vozott a csapatból, és Ózdon 
folytatja, helyére Karacs Pé-
ter korábbi Honvéd, Nyír-
egyháza, Cegléd, Mosonma-
gyaróvár játékos érkezett.

Nagy Dániel elárulta azt 
is, hogy hosszú kihagyás, re-
habilitáció után Boda Jó-
zsef is újra a pályára lép a 
most induló szezonban, aki a 
sportigazgató reményei sze-
rint egy jó felkészülés után 
újra az ESMTK erőssége 
lesz.

Sz. A.

Február 15-étől új he-
lyen, az esmtk.hu oldalon ér-
hető el az ESMTK honlapja. 
A régi weboldal ezentúl nem 

frissül, új hírekről, esemé-
nyekről a megújult honlap-
ról tájékozódhatnak az ér-
deklődők.

Világraszóló teniszsiker Kezdődik a szezon

Új honlapja van 
az ESMTK-nak

Hatalmas sikert ért el az ifjú erzsébeti teniszező hölgy, a 
18 esztendős Nagy Adrienn, aki január végén megnyerte az 
Ausztrál Nemzetközi Teniszbajnokság, az Australian Open ju-
nior páros lány versenyét. Az ifjú tehetséggel sportpályafutá-
sáról, terveiről beszélgettünk.

FO
TÓ

: Z
SA

RN
ÓC

ZK
Y 

GY
UL

A



22 2019. február 28.

SZOLGÁLTATÁS

CSEMPÉZÉST, padlóburkolást, burko-
latjavítást szakemberrel. Kis munkát is 
vállalunk. 0670/541 90 22

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. 
Ázások, csőtörések megszüntetése. 06-
1/402-4330, 0620/491 50 89

NYUGDÍJAS SZŰCSMESTER bundák ja-
vítását, tisztítását vállalja. 061/282 42 47

NAPI, HETI, HAVI takarítás 30 év tapasz-
talattal. Kiszállás díjtalan! 0620/554 84 
93

KÉMÉNYEK BÉLELÉSE, átépítése, belső 
marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó 
Balázs 06-20-264-7752 

AUTOMATA MOSÓGÉPJAVÍTÁS garan-
ciával hétvégén is. Javítás esetén ingye-
nes kiszállás. 0620/288 51 48

LELKIISMERETES PEDIKŰRÖS 20 éves 
tapasztalattal házhoz megy. Kiszállás díj-
talan. 0620/222 09 47

VILLANYSZERELÉS, hibakeresés, vil-
lanybojlerek vízkőtelenítése, javítá-
sa, cseréje. 061/260 70 90, 0630/296 
55 90, Rácz Mihály. raczmi0711@
citromail.hu

MEGOLDÁS Délpesti Gyorsszerviz. La-
kásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő. 
Üzletünkben: mikró, takarítógép, por-
szívó, más kisgépek szervizelése! Alkat-
részcserénél ingyenes kiszállás, 1 év ga-
rancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P:8-17. 
285 34 88, 0630/95017 17 www.
megoldasszerviz.hu

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen, 
hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, te-
lepítések, alkatrészcsere garanciával. In-
gyenes kiszállás. Aradi Zoltán 0670/519-
24-70 email:szerviz@szerviz.info

INGATLAN

PESTERZSÉBETEN bútorozott, külön 
bejáratú szoba hölgynek kiadó. 60.000 
Ft+1 havi kaució, rezsivel! 0630/244 76 
90

TULAJDONOSTÓL ELADÓ kétszobás 
panellakás Erzsébet Városközpontban. 
0620/432 91 04

HIRDETÉS

Apróhirdetések felvétele
A következő lapszám 2019. március 28-án jelenik meg, 

hirdetésfelvételi időpontok: 
március 6., március 13. szerda 12.30-14.30 között,

 március 8. péntek 9.30-11-ig.
a Pesterzsébet újság szerkesztőségében (Csili Művelődési Köz-

pont 1201 Budapest, Nagy Győry I. u. 4-6., I. emelet 2.).

Kövessen minket a Facebookon!

A kerület életét érintő hírekről, eseményekről 
tájékozódhat az önkormányzat Facebook oldalán is. 

www.facebook.com/Pesterzsebetonkormanyzat

Hirdessen a  
Pesterzsébet újságban!

1/1 oldal: 126.500 Ft+áfa
1/2 oldal: 64.400 Ft+áfa
1/4 oldal: 34.500 Ft+áfa
1/8 oldal: 18.400 Ft+áfa

1/16 oldal: 11.500 Ft+áfa
Részletek és kapcsolat: 

szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

Tisztelt végzős óvodapedagógus hallgatók!
Ezúton szeretnénk óvodapedagógus állást ajánlani a 

Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvodában sikeres 
diplomával, vagy nyelvvizsga hiányában 

érvényes záróvizsgával.
Óvodánkba több üres álláshelyre várunk német nemzetiségi 

óvodapedagógusokat és magyar óvodapedagógusokat 
kedvező fizetési feltételekkel!

Óvodánkról részletesen tájékozódhatnak az alábbi honlapon: 
www.barossovi.hu, valamint elérhetőségeinken: 061/289 0390, 

0620/584 91 40.
Bélteczkyné Szende Hilda óvodavezető

A Kapitánypusztai Nappali Melegedőbe keresünk hétvégi 
munkára munkavállalót szombat és/vagy vasárnap 8-18 óra 

közötti időszakra. Középfokú szakirányú végzettség is elég, a 
bérezés a vállalástól függően alakul. 

Kapcsolat: melegedo@gmail.com  0620 379 6140

ÉRSZŰKÜLET 
MAGÁNRENDELÉS

Bejelentkezés 8-20 óráig
061/284 40 00, 
0630/966 19 61

dr. Szabó Zsuzsanna
1201 Budapest, 

Virág Benedek utca 44.
Érdeklődés: 

corpusmedicina@gmail.com
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