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Kedves Olvasó!

Ahogy előző lapszámunk egyik cikkének címe is mondja: be-
csöngettek, visszaállni látszik az idő ilyenkor megszokott menet-
rendje. Zajlik az élet a Csiliben, újra vannak közmeghallgatások, 
iskolai események; a kerület sportolóit is megszokott pályáikon 
láthatjuk, ünnepel az idén 70 éves Pesterzsébeti Múzeum és a 
Reformkori napon együtt emlékezhettünk régvolt időkre. Ezeken 
a programokon már – a megfelelő óvintézkedések és feltételek 
betartásával – legtöbbünk részt is vehetett. Így tesz a Pesterzsébet 
újság csapata is: megyünk, figyelünk, kérdezünk.

Köszönjük eddig is szép számban érkező észrevételeiket épp-
úgy, mint hasznos és érdekes ötleteiket, vagy akár – ahogy ezúttal 
is történt – fényképeiket. Friss számunk címlapján ugyanis egyik 
olvasónk, Balogh Károlyné fotója látható. Ugyan kik ismernék 
jobban a kerület ezer arcát, árnyalatait, hangulatait, mint azok, 
akik naponta végigsétálnak utcáin, terein. 

Nekünk, szerkesztőknek mindig öröm, ha olvasóink sajátjuk-
nak érzik a lapot és igazi közösségi fórumként tekintenek rá, így 
mostani címlapunk nyomán csak arra tudjuk biztatni a pesterzsé-
betieket, hogy bátran ragadjanak tollat, fényképezőgépet vagy 
telefont és továbbra is küldjék el nekünk, amit megörökítenivaló-
nak és megmutatnivalónak éreznek.

Üdvözlettel,
Kálmán Emese és Müllner Dóra
szerkesztők

E-mail: pesterzsebetmedia@pesterzsebet.hu
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Egyszer volt hol nem volt… 
Polgár Ernő Ferenc

emlékkiállítás

Hegedűs 2 László és
Hegedűs Hanna Léna

kiállítása

70 éves
a Pesterzsébeti Múzeum

helytörténeti kiállítás

Neményi Lili
emlékszoba

A helytörténeti kiállítás 
felújítás miatt zárva.

Tóth Menyhért 
festőművész kiállítása

Szabadtéri szoborkert

1201 Budapest, Baross u. 53.
Tel.: 06-1-283-1779

Nyitva: keddtől szombatig, 10-18 óráig

1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 39.
Tel.: 06-1-283-0031

Nyitva: keddtől szombatig, 10-18 óráig

1201 Budapest, Klapka u. 48.
Tel.: 06-1-284-7324

Nyitva: keddtől szombatig, 10-18 óráig

Czétényi Vilmos 
festőművész kiállítása

Rátkay Endre 
festőművész kiállítása

Gaál Imre 
festőművész kiállítása

Illyés Borbála 
történelmi babaszobrai

Mozitörténeti kiállítás

Kiállításainkra mindenkit szeretettel várunk!
A belépés díjtalan!

70 éves a Pesterzsébeti Múzeum

2021. OKTÓBER 13.  
– 2022.ÁPRILIS 30.

2021. SZEPTEMBER 15.
– OKTÓBER 23.

2021. SZEPTEMBER 22.
– 2022. JANUÁR 8.

PESTERZSÉBETI MÚZEUM GAÁL IMRE GALÉRIA RÁTKAY-ÁTLÓK GALÉRIA

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK

info@pesterzsebetimuzeum.eu www. pesterzsebetimuzeum.hu 
Őszi szezon a hivatalban

Kaposvári Jószef-díj

Pesterzséberót arcai

Halász Judit- interjú

Mindennapi gyászunk

Évkönyv

Oltással biztosabb

Hirdetőtábla

A gyógyító mese

A stroke nem válogat

Utazás a parkok körül

Irány a jég!
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HIVATAL CIVIL

Az ülés napirendi pontjai előtt egy kép-
viselői eskütétel, illetve mandátumátadás 
történt. Fekete László települési képviselő 
ugyanis 2021. szeptember 1-jei dátummal 
lemondott, helyére a Fidesz-KDNP közös 
jelölő szervezet Tantosné Rostagni Ka-
talint jelölte. Részére a HVB az 1/2021. 
(IX. 16.) PHVB sz. határozattal megál-
lapította a mandátumot. A képviselő a 
2021. szeptember 23-i ülésen a Helyi Vá-
lasztási Bizottság elnökétől vette át a man-
dátumát, ezt követően letette az esküjét a 
képviselő-testület előtt.

Első napirendi pontként Szabados Ákos 
polgármester beszámolójával vette kez-
detét a 31 napirendi pontból álló ülés. A 
kerület vezetője szólt az önkormányzat 
stabil anyagi helyzetéről, külön kiemelve, 
hogy Pesterzsébetnek se hitele, se lekötése 
nincs jelen pillanatban. 

Majd tájékoztatta a képviselőket, hogy 
a járványügyi intézkedéseket figyelemmel 
kísérik, a jegyző az aktuális intézkedések 
mentén hozza meg döntéseit. A beszámo-
ló a nyárközepi viharkárokkal kapcsolatos 
feladatokkal folytatódott. Mint emléke-
zetes, 2021. július 9-én rendkívüli vihar 
csapott le Pesterzsébetre, néhol jégeső-
vel és intenzív, a havi átlag mennyiséget 
meghaladó esővel. A kisebb károk javítása 
megtörtént, a nagyobbak felmérése még 
mindig zajlik. A Jégcsarnokban keletke-
zett károk jelentősebbek, mint azt a leg-
első kárfelméréskor gondolták, és bár a 
tető javítása időközben elkészült, a továb-
bi károk felmérése és javítása még zajlik. 
Ennek okán a csarnok várható nyitásának 
időpontja még bizonytalan.

Köztisztaság és közlekedés

A polgármester tájékoztatójában elmond-
ta: Pesterzsébet 911 millió 220 ezer forint 
kormányzati támogatásban részesült, ami 
útfelújításra, a Pesterzsébeti Duna-parti 
sétány és a  Kossuth bölcsőde fejlesztésére 
fordítható.

Juhák Tamás István (Jobbik) Közleke-
dési Tanácsnok interpellációjában arra 
kérte az Önkormányzatot, hogy hiva-
talos formában kérjenek tájékoztatást a 
BKK-tól a 3-as metró felújításának vár-
ható befejezési dátumáról. Ennek egyik 
fontos szempontja, hogy a felújítás révén 
kibővített és jelenleg működő 23-as és 66-
os buszcsaládot megkedvelte a lakosság, 
erről későbbiekben Komoróczy László 
(MSZP) is tájékoztatta a testületet. A kér-
dés, hogy amennyiben újra forgalomba 
áll a metró, ezen buszcsaládokkal mit ter-
vez a BKK. Szőnyi Attila (MM) lakossági 
visszajelzésekre hivatkozott, amikor jelez-
te, hogy többen egyre kényelmetlenebbül 
érzik magukat a Tátra téren és környé-
kén, elmondásuk alapján az ott növekvő 
számban jelenlévő hajléktalanok, drogfo-
gyasztók miatt. A nagyobb közbiztonság 
érdekében kamera telepítését javasolta. 
Bánó Miklós (Fidesz-KDNP) a János ut-
cai óvoda környékére pedig zebra felfes-
tését javasolta.

Parkolási ügyek

Az egyik ismétlődő téma: a köztisztaság. 
Szinte kivétel nélkül mindenki elége-
detlenségének adott hangot, valamilyen 
megoldást sürgetve. A másik, az ülés több 
napirendi pontjában is visszaköszönő ész-
revétel volt Pesterzsébet parkolási hely-
zete. Sokan adtak hangot – lakossági és 
személyes tapasztalatok nyomán javarészt 
– negatív véleményüknek, és többen meg-
oldásokat javasoltak. A testület mielőbb 
megvalósíthatósági tanulmányokat készít 
a kerülethez leginkább illő, a leginkább 
támogatható parkolási szisztémáról.

A képviselő-testület tárgyalt az átadás 
előtt álló Duna-parti sétány használatá-
ról is. Többségi vélemény alapján a köz-
biztonságért a területet már amúgy is 
üzemeltető ESMTK felel. Az egyéb kar-
bantartási munkákkal (fűnyírás, szemét) 
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociá-
lis Foglalkoztatóját bízza meg. 

Szóba került a Vizisport utca növekvő 
forgalma is, amely az új partszakasz át-

adása miatt várhatóan megnövekedhet, 
ezért plusz parkolóhelyek biztosítása vál-
hat szükségessé. 

Harót János, az ESMTK elnöke vállal-
ta további helyek megnyitását, hosszabb 
távon azonban nem csak ezen a kerület 
ezen részén, hanem a máshol is tapasztal-
ható gondok enyhítésére parkolási kon-
cepció kidolgozása vált szükségessé. 

A képviselő-testületi  ülések  teljes  jegyzőkönyve 
elolvasható az Önkormányzat honlapjának Do-
kumentumtárából: www.pesterzsebet.hu

INDUL AZ ŐSZI SZEZON
Pesterzsébet önkormányzata 2021. 
évi rendes közmeghallgatását szep-
tember 23-án a CSILI Művelődési 
Központban tartották.

A teremben helyet foglaló, közel 
40 ember, több mint felét a véle-
ményét megosztani szándékozó 
lakosság tette ki. Rajtuk kívül Sza-
bados Ákos polgármester, Kovács 
Eszter (MSZP) és Nemes László 
(DK) alpolgármesterek, valamint a 
testület további képviselői, bizott-
sági elnökök, tanácsnokok és hiva-
tali munkatársak voltak jelen.

 
A felszólaló lakosok többek között 
az alábbi témákat említették:
- közterületek tisztasága
- járdák felújítása
- közlekedési problémák
-  fekvőrendőr és térfigyelő kame-

rák további létesítése
- parkolási problémák
-  Gubacsi híd és környékének fel-

újítása
-  Mátyás király téri játszótér bőví-

tése

MOLNÁR ÁDÁM

PE MÉDIA-ÖSSZEÁLLÍTÁS ÁTADTÁK
A KAPOSVÁRI
JÓZSEF-DÍJAKAT

Az „ország cipészéről” elnevezett elismerést olyanok
kapják, akik hátrányos helyzetű családokat segítenek. 

Harmadik alkalommal adták át 
szeptember közepén a Csili Mű-
velődési Központban a pesterzsé-
beti kötődésű Kaposvári József  
Stúdió elismeréseit. A díjat az 
„ország cipészeként” híressé vált, 
mozgásában korlátozott meste-
remberről nevezték el, aki rövidre 
szabott életében ott segített a hát-
rányos helyzetű embereknek, ahol 
csak tudott. A szakmai bizottság 
azoknak ítéli oda a Kaposvári Jó-
zsef-díjat, akik saját tevékenysé-
gük mellett, szűkebb vagy tágabb 
környezetükben segítik azokat, 
akik rászorulnak. 

A 2017 tavaszán, elsősorban 
Pesterzsébet mélyszegénységben 
élő lakóinak megsegítésére létre-
jött stúdió egyik alapítója, Jónás 
Tímea lapunknak elmondta, 
„kezdetben az önkormányzat és a 
pedagógusok is ajánlottak csalá-
dokat, Robi (Papp Róbert, a kezde-
ményezés megálmodója – a szerk.) pe-

dig sok olyan gyereket ismert, akiknek, ha nem mutatjuk meg, 
másképp is lehet élni, elkallódtak volna. Mindenkivel a képessé-
geinek megfelelően foglalkozunk, közben hatalmas tehetségekre 
is bukkantunk.” A Kaposvári József  Stúdiónak a felzárkóztatás, 
a fejlesztés, az egészségügyi szemléletváltoztatás mellett feladata 
a tehetséggondozás is. „A járvány idején csak digitálisan tudtunk 
működni, de akkor sem hagytunk magára senkit, nyáron és most 

próbáljuk a lemaradásokat csökkenteni. Már szájról szájra terjed 
a hírünk, jelenleg »tele« vagyunk, de a kirepülők helyére mindig 
jöhet utánpótlás” – tette hozzá. 

Papp Róbert a díjátadó után azt mondta: „azért volt fontos, 
hogy Pesterzsébeten indítsuk el a programot, mert harminc éve 
itt élek, és rengeteget kaptam a kerülettől. Kaposvári József  a 
barátom volt, sokat jártam vele gyermekkórházakba, tudtam, 
embertársi kötelességének tartja, hogy törődjön másokkal. Ezt a 
halála után is fontos folytatni.” Az elismerésről úgy fogalmazott: 
olyanokat jutalmaznak, akik maguk is sokat tesznek a rászoruló-
kért. A jutalmazottak tevékenységi köre, mint az idei díjazottak 
listájából is látszik, igen széles.

A Kaposvári József-díj idei 15 nyertese: 
 
Harcsa Zoltán ökölvívó
Hajnis Annamária pedagógus
Joka Daróczi János újságíró
Kadarkai Endre újságíró
Lukács Adorján zenész, ökölvívó, edző, jelenleg üzletember
Horváth József rákkutató
Oláh Gergő énekes
Kunhegyesi Ferenc festőművész
Mészáros Antónia kommunikációs szakember
Szenczy Sándor baptista lelkipásztor
dr. Izsák-Ndiaye Rita jogász
Richard Sarközy énekes
P’amende szerkesztőség, MTVA
Házon kívül szerkesztőség, RTL Klub
24.hu szerkesztőség

Papp Róbert



HALÁSZ JUDIT:
NAGYSZERŰ ÉRZÉS, 
HOGY MÁR CSALÁDOK 
ÉNEKELNEK VELEM

Október 30-án újra a CSILI Művelődési Központban 
koncertezik a kicsik és a régebbi, ma már szülővé 
vált gyerekek kedvence. 

– Milyen érzésekkel lép a pesterzsé-
beti színpadra? 
Minden évben fellépek a „Csiliben”, ahol 
mindig egyre jobb és kedvesebb közönség 
fogad. Olyan a híre, hogy nemcsak a 
környékről, hanem jóval messzebbről is 
sokan jönnek. 

– És nem csak gyerekek… Sok régeb-
ben gyerek szülőként ül újra a néző-
térre. Más a mostani gyerekközön-
ség, mint a korábbiak voltak?
A gyerekek egy idő után elfáradnak, de úgy 
veszem észre, akik a koncertjeimre jönnek, 
figyelnek, megtalálják azt, amit szívesen 
hallgatnak, és énekelnek velem. Nagyszerű 
érzés, ha egy szabadtéri koncerten azt látom, 
egy gyerek az ugráló apukája nyakában ül, 
és a hajába kapaszkodva énekel. Az viszont, 
hogy már nemcsak gyerekek és a sorok szé-
lén óvó- és tanítónénik ülnek, hanem néha 
több is a szülő, mint gyerek, változtatásokat 
igényelt. Másféle dalokat kezdtem énekelni, 
olyanokat is, amelyeket esetleg a gyerekek 
úgy értenek meg, ha anyuka vagy apuka 
néhány szót hozzátesz. Olyan verseket kere-

sek a magyar klasszikus és kortárs irodalom-
ból, amelyek bár nem kifejezetten a gyere-
kekhez szólnak, számukra is érthetők. 

– Sokan sokszor elmondják, hogy 
másként működik a gyerek- és a fel-
nőttközönség, érzi ezt?
A gyerekek még nem tudják, hogy „kell” a 
színházban viselkedni, azt csinálják, ami jól-
esik. Ha jól érzik magukat, „jók”, ha nem, 
akkor „rosszalkodnak”. A legnagyobb siker 
az, ha meg tudom találni azt a hangot, 
amellyel a gyerekek „velem vannak”, úgy, 
ahogy a felnőttek a színházban, vagyis meg 
tudják élni azt, amit szeretnék. Ha nem jön 
össze, az azonnal érződik. Ezért persze soha 
nem a gyerekek a hibásak, ilyenkor változtat-
ni kell a szerkezeten vagy az előadásmódon. 
Számtalan olyan dalom van, amelyekről tu-
dom, hogy szeretik a gyerekek, otthon, az 
ágyban vagy játék közben hallgatni, de kon-
certen nem lehet elénekelni, mert más a 
hangulatuk. Jól el kell találnom azt az egy-
szerű gondolatfüzért, mesekezdeményt is, 
amellyel átvezetem a közönséget az egymás 
után következő megzenésített versekbe.

– Hogyan viselte a karantén időszakot?
Elég jól, mert rengeteg dolgom volt. Ele-
inte megpróbáltunk online kapcsolatot 
tartani a közönséggel: verseket, novellákat 
mondtunk fel, amelyeket elküldtünk óvo-
dákba, iskolákba. Aztán rendbe raktuk a 
könyvespolcot, azóta szép az élet, minden 
megvan. Ezután elkezdtük próbálni a 
színházban, igaz, nehezítve: maszkban, 
egy nagyszerű francia szerző, Yasmina 
Reza Bella Figura című darabját, amely-
ben én egy különösen jó, mulattató szere-
pet játszom. Október 22-én mutatjuk be a 
Pesti Színházban. Kétszer ugyan már el-
játszottuk, közönség nélkül, kíváncsi va-
gyok, mit szólnak hozzá. Tavasszal aztán 
arra gondoltam, kellene csinálni egy új, 
már vidám, járvány utáni lemezt, hiszen a 
gyerekeknek is jól esne újra együtt játsza-
ni, puszikat adni, veszekedni, majd pedig 
kibékülni. Találtam jókedvű verseket, 
amelyeket a zeneszerzőcsapatom megze-
nésített, a groteszk és mulatságos lemez-
nek A vitéz, a kalóz meg a nagymama cí-
met adtam, remélem, tetszik majd a kis 
közönségemnek.

Spanyol vanília, csilis csoki, csokis körte, sült túrótorta, vagy gyümölcsös, csokis, 
karamellás, habos, kerek tortácskák – nézegetjük a szemlátomást gazdag pultot. 
Az ízek mellett azonban ezúttal a cukrászda történetére is kíváncsiak voltunk.

PESTERZSÉBET ARCAI KULTÚRA

Hoós Richárd és párja, Ildikó 2006-ban 
nyitották első üzletüket a Jókai és a Nagy-
sándor József  utca sarkán. Mindketten a 
Gundel Károly Vendéglátóipari Techni-
kumban végeztek, majd a legnagyobb ha-
zai cukrászatokat alkalmazottként végig-
járva lesték el a szakma fortélyait. Eleinte 
kiszállításra készítettek süteményeket, de 
ott nem tudták érvényesíteni minőségi el-
képzeléseiket, így a saját bolt nyitása mel-
lett döntöttek. Ildikó cukrász családból 
származik, édesanyja a Gerbeaud-ban 
volt a tortaposzt főnöke, Ricsi pedig az 
általános iskola végén a pályaorientációs 
fakultáción választotta ezt a szakmát. In-
dulásukhoz sok szülői segítséget kaptak: 
Ildi édesanyja a közelmúltig cukrászként, 
Ricsi apukája karbantartóként, anyukája 
pedig könyvelőként segíti vállalkozásukat. 
Nélkülük nem sikerült volna sem az önál-
lósodás, sem az új helyszínre költözés.

Egy tágasabb, kétszintes, főútvonal 
mellett fekvő és előkertes épület lett a 
Nosztalgia új otthona. Mint ahogy a veze-
tő elmondta,  így sokkal jobban szem előtt 

vannak, és több kutyás, biciklis vendéget 
is be tudnak csábítani. Teljesen kicserélték 
a cukrászműhely gépparkját is, a legmo-
dernebb eszközöket szerezték be. Szeren-
csére a törzsvendégeik is követték őket, 
ezért sem akartak a korábbi helyszíntől 
nagyon eltávolodni.

„Bennünk az tartja a lelket, 
ha látjuk az elégedettséget 

a vendégeink arcán”

A cukrászda bevált és megszokott termé-
kei változatlanok: még mindig nagyon 
népszerű a spanyol vanília, a csilis csoki, 
a csokis körte, a sült túrótorta és a külön-
böző ízű gyümölcsös, csokis, karamellás, 
habos, kerek tortácskák. A sósoknál a saj-
tos és a rozmaringos csavart rúd igazi om-
lós-vajas különlegesség, de a klasszikuso-
kat: a pogácsát és a perecet is megtaláljuk 
a kínálatban. Újdonságaik közül a cukki-
nis kosarat, a feketeteás és fehércsokolá-
dés tarte-ot, vagy a minden idők legjobb 

magyar eredményét szállító kerékpáros, 
a Giro d’Italián 14. helyen végző Valter 
Attila ihlette Valter-szeletet említjük. De a 
Nosztalgiába betérve olyan klasszikusokat 
sem kell nélkülöznünk, mint a Rákóczi 
túrós, Dobostorta vagy a Somlói galuska. 

A cukrászda mind az öt alkalmazottja 
meglehetősen édesszájú: Richárd napi 4-5 
szelet süteményt eszik, részben azért is, 
hogy a minőséget ellenőrizze. A jelenlegi 
üzemméretet nem akarják, nem is tudják 
meghaladni, családias keretek között sze-
retnék tartani a vállalkozásukat. Nehezen 
is találnak megbízható, dolgozni akaró 
munkaerőt, de igazán nagyra nőni sem 
szeretnének. Ennek ára a nagy munka-
terhelés, napi 12-14 órát dolgoznak, igaz, 
csak heti 4 napot vannak nyitva, többet 
nem tudnak kigazdálkodni. „Nagyon sze-
retem a szakmám!” – mondja Ildikó, aki az 
önállóság nyújtotta szabadságot, és a vevők 
arcán tükröződő boldogságot említi, mint 
fő motivációs erőt. Örömmel tölti el őket, 
ha vendégeik akár órákig elüldögélnek 
egy-egy süti vagy kávé mellett a szinte me-
sebeli kialakítású kertben, ami egyébként 
Richárd keze munkáját dicséri. „Rengeteg 
erőt és energiát fordítunk a vállalkozásunk-
ra. Szerényen élünk, mert inkább az a fon-
tos nekünk, hogy a cukrászda és a műhely 
is minden téren rendben legyen” – egészíti 
ki Richárd szakmai hitvallásukat. 

Richárd tősgyökeres erzsébeti polgár, 
itt is született, a cukrászdával szembe járt 
óvodába. Üzletüket nem véletlenül nyitot-
ták a szülői ház közelében, a helyi vásár-
lóközönségre és a szülői segítségre alapoz-
va. Úgy néz ki, számításuk bevált, hiszen 
a Nosztalgia Cukrászda süteményeinek il-
lata olyan messzire szállt, hogy nem kevés 
látogatót vonz nemcsak a közeli Kispest-
ről és Lőrincről, hanem Budáról és az 
agglomerációs településekről is. 2013-ban 
elnyerték a Pesterzsébet Aranykezű Mes-
tere kitüntető címet is, és mindeközben az 
adományozásról sem feledkeznek meg: 
rendszeresen támogatják termékeikkel a 
helyi múzeumot, valamint több kerületi 
rendezvényt is. 

BÉLÁDI OLÍVIA ÉDES ÁLMOK
A NOSZTALGIÁBAN

Fotó: Dömölky Dániel
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„A mostani, járvá-
nyügyileg egyébként 
is hosszú ideje terhelt 
időszakban az ősz; 
a kellemetlenebb: 
borús és hidegebb 
idő, a természet 
„befordulása” előké-
szíti azt a lelkekben 
zajló folyamatot, 
amely a november 
eleji halottak napja 
környékén tetőzik” 
– mondta lapunk-
nak Gecse-Simon 

Orsolya traumaszakértő. A természet télre 
való felkészülése a veszteségeinkre is emlé-
keztet. Attól függően, hogy hol tart a gyász 
feldolgozása, tudunk a jóra emlékezni vagy 
éppen összetörni.

Sokan vannak, akiknek most a szoká-
sosnál, vagyis az élet rendjének tekinthető 
elmúlásnál is nehezebb gyászuk van. Az 
ugyanis, ha valaki a kórházban gyógyulás 
helyett, ráadásul úgy hal meg, hogy a még 
a holmiját sem adják ki, megnehezítheti a 
hozzátartozói gyászfolyamát. A rendben 
zajlásához általában ugyanis tudni, látni, 
érezni kell a távozót.

A gyászfolyamatnak vannak általában 
bekövetkező fázisai, mint a „világvégével”, 
bénultsággal járó tagadás, amelyet a harag 
stádiuma követ, ekkor a gyászoló dühös, 
önmagára, az elhunytra, az egész világra, 
keresi a felelősöket. Ha ezek valamiért el-
akadnak, a harmadik, az alkudozás és ra-
cionalizálás fázisa nehezen vagy akár nem 
is megy végbe. „Ha a gyászoló nem jut át 
a tudatos emlékezés, majd az elfogadás 
és a világhoz való újfajta viszonyulás sza-

kaszába, az élet ugyan megy tovább, de 
egy újabb veszteség esetén, akár évekkel 
később, a következő gyászfolyamat a még 
fel nem dolgozott talaján sarjad ki, ami 
komoly következményekkel járhat. Lehet, 
hogy a gyászoló újra sem tud indulni, nem 
képes új életcélokat, örömöket találni, sok-
kal nehezebb lesz az élete, mint ha a gyász 
minden része lezajlott volna.” A gyászfo-
lyamat időtartama egyéni, de úgy tartják, 
a halálesetet követően egy évig tart, a szak-
ember tapasztalatai szerint nem pontosan; 
lehet kilenc hónap, de akár másfél év is. A 
koronavírus-járvány azonban erre a folya-
matra is hatással van.

„Ha tavasszal véget ért volna a járvány, akkor 
is még legalább másfél évig maradna a nehezített 
helyzet, de így meg sem lehet jósolni, mikor lesz 
vége” – fogalmazott a szakember. 

Legyen, ahol mindent lehet!

Gecse-Simon Orsolya hangsúlyozta, „nem 
érdemes egyedül küzdeni a démonokkal, 
már csak azért sem, mert a mai világ nincs 
felkészülve a halálra.” Azzal sem akarunk 
szembesülni, hogy őszülünk, ráncosodunk, 
öregszünk, azt pedig, hogy az élet véget is 
érhet, teljesen eltoljuk magunktól. Ennek 
következtében nincs hol megélni a gyászt. 
A mai ember tragédiája, hogy miközben 
érzi a súlyát, fájdalmát, a hosszan tartó 
nehézségeit: a bénultságot, a depresszív 
állapotot vagy akár a hallucinációt, az el-
hunyttal való beszélgetéseket és a fizikailag 
is megjelenő tüneteket, nincs támogató 
környezete, így érezheti azt is, megtébo-
lyult. Az emberek általában a halálesetet 
követő egy-három hétig nyitottak az ilyen 
beszélgetésekre, de sokszor még másfél 
hónappal később is megkérdezik a hoz-
zátartozóját elvesztettől, hogy érzi magát, 
az azonban egyáltalán nem biztos, hogy 
fel is készültek a válaszra. Azzal, ha a gyá-
szoló megfogalmazza a benne kavargó 
érzéseket, nehézségeket, fájdalmat, nem 
tudnak mit kezdeni. „Így működünk, de 
ez a természetes védőmechanizmus azt is 
eredményezheti, hogy a gyászoló egyedül 

marad. Akkor pedig sokkal nehezebb eljut-
nia a megnyugvás stádiumába”– mondta 
a szakember. Ilyenkor nagyon fontos, hogy 
legyen egy professzionális segítő, akinek 
a jelenlétében lehet kiabálni, telesírni egy 
százas csomag papírzsepit is. A kapcsolata-
ink az ilyen, egyébként természetes érzelmi 
reakciókhoz nem bizonyulnak elég terhel-
hetőnek, egy szakember viszont biztonsá-
gos teret nyújt: nála bármit lehet csinálni, 
amiért utána sem kell szégyenkezni – tette 
hozzá. 

A beszéd sokat segít, és azért is érdemes 
támogatóhoz fordulni, mert az elhallgatás 
komoly gondokat is okozhat – hangsúlyoz-
ta a szakember. A segíteni akaró hozzátar-
tozóknak nem árt tudniuk, vannak „rossz” 
mondatok, például az „Elmúlik.”, a „Lépj 
tovább!”, tehát a fájdalmat nem elismerő, 
hanem bagatellizáló és sürgető megnyilvá-
nulások nem segítik a folyamatot, sőt bezár-
kózásra késztethetik a gyászolót. A baráti 
meghallgatás akkor segít, ha elismerjük, 
érvényesnek és helyénvalónak fogadjuk el 
a gyászolóban keletkezett érzéseket, akkor 
is, ha számunkra furcsának tűnnek. Lehet 
helye a saját történet megosztásának is, de 
nem szabad dominálnia – hívta fel a figyel-
met Gecse-Simon Orsolya. 

BARABÁS JÚLIA NEHEZEBB LEHET 
MOST A GYÁSZ

A koronavírus-járvány miatt sokaknak még szomorúbb 
idén a halottak napja.

Gecse-Simon Orsolya

A mindenszentek napját a keresztény világ november 1-jén tartja. 741-ben, III. Gergely pápa idején emlékeztek meg először 
róla. Jámbor Lajos frank császár 835-ben IV. Gergely pápa engedélyével már hivatalosan is elismerte. Magyarországon 2000-től 
munkaszüneti nap. Az angolszász országokban a mindenszentek napját megelőző este, október 31-e a halloween ünnepe (All Hal-
lows Evening, azaz minden szent estéje). Portugáliában, Spanyolországban és Mexikóban ezen a napon felajánlásokat tesznek. 
Spanyolországban előadják a Don Juan Tenorio című darabot.

A halottak napjának eredetileg keresztény ünnepét más felekezetek is átvették, Magyarországon fokozatosan vált az elhunytakról 
való megemlékezés napjává, amelyet a mindenszenteket követő napon, november 2-án tartanak. 998-ban Szent Odiló clunyi 
bencés apát kezdeményezte, hogy az üdvözült lelkek után emlékezzenek meg valamennyi elhunyt hívőről is. Úgy tartották, a meg-
emlékezés vigasztalást nyújt a hátramaradottaknak. Ezen a napon sokan gyertyát, mécsest gyújtanak elhunyt szeretteik emlékére, 
és felkeresik a hozzátartozóik sírját. Este sok helyen hosszan, akár órákon át szólnak a harangok. 

Mindenszentek és halottak napja

Az alábbi két módszer támogatja a gyászfolyamatot, és nem engedi, hogy kórossá 
váljon, de a szakember annak is ajánlja a kipróbálásukat, aki nem – most - vesz-
tette el szeretteit.

– Hasznos „játék”, ha elkezdünk fotózni. A terapeuta azt szokta kérni a gyászo-
lóktól, minden nap készítsenek tíz fotót, amelyekből este egyet válasszanak ki. A 
feladat teljesítéséhez meg kell próbálni nyitott szemmel járni és szépséget találni. 
„Van, hogy csak egy, nyögvenyelősen összehozott kép készül, de aztán már három 
is. Különlegesek ezek a fotók, amelyeket eleinte az én kedvemért, de aztán már a 
maguk öröméért is kattintgatnak a gyászolók” – árulta el Gecse-Simon Orsolya.

– „Vízbe menni mindig jó, de a gyász folyamatában különösen hasznos. Nem 
kell komoly sportteljesítményt végrehajtani, egyszerűen engedjük meg, hogy a víz 
körülöleljen, megtartson, ezzel pedig megnyugtasson” – javasolta a szakember. 
Hatékony és sok érzést felszínre tud hozni, ha víziterapeuta is segíti a lebegést. 

Tippek – Nem csak gyászolóknak
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A kormányzati adatok szerint egyre emel-
kedik a koronavírus-fertőzöttek száma. 
Dr. Majorosi Emese pesterzsébeti házior-
vos lapunknak úgy fogalmazott: „sok orr 
megindult. Egyre több olyan beteg fordul 
hozzánk, akinek fáj a torka, köhög, tüsszög, 
náthás. Nagyobb részük azonban – egye-
lőre – „csak” a nyárvégi, az iskolakezdés-
kor szokásos vírusos megbetegedést kapta 
el, ráadásul tombol az allergiaszezon is.” 
Szeptember közepéig a heti 10-15 ilyen 
betegből néhány bizonyult csak koronaví-
rus-fertőzöttnek – tette hozzá a háziorvos. 
Ők, mivel oltottak, enyhe tünetekkel vé-
szelik át a betegséget, a doktornő ezért is 
arra biztatja azokat, akik még egyáltalán 
nem vettek fel védőoltást, minél hama-
rabb tegyék meg. „Annyira könnyű vakci-
nához jutni, hogy nincs indok nem meg-
tenni. Magyarországon már majdnem 5,9 
millió, a világon összesen pedig már több 
5,5 milliárd embert oltottak be legalább 
egy adag vakcinával, tehát van elég ta-
pasztalat, nem kell félni!” – hangsúlyozta. 

Harmadik adag
Dr. Majorosi Emese szerint az anti-
test-szint méregetése általában „felesleges 
pénzkidobás”, jobb felvenni a harma-
dik oltást. Ezt annak érdemes „gyorsan” 
megtennie, akinek krónikus betegsége, 
főleg szív-, érrendszeri vagy anyagcsere 
problémája van, elhízott. Fontos, hogy 
a krónikus légúti betegségekben szenve-
dők, például COPD-sek, asztmások, újra 
oltassák be magukat, mert a légútjaik, a 
tüdejük jobban ki van téve a fertőzésnek. 
Azoknak, akiknek az immunrendszere 
bármilyen okból meggyengült, minél 
több ismétlő oltásra van szükségük, mert 
a védettségük lassabban és gyengéb-
ben alakul ki – tette hozzá a háziorvos. 
Előbb-utóbb aztán mindenkinek ajánlott 
az emlékeztető, harmadik adag. Az, hogy 
úgynevezett booster, vagyis fokozó oltásra 
szükség van, nem a Covid-vakcinák sajá-
tossága, minden, például gyermekkori ol-
tások esetben is szükség van az immunvá-
lasz megerősítésére. „Emlékeztetni kell az 
immunrendszert, mert elfelejti, hogy el-
lenanyagot kell termelnie” – érzékeltette.

Mindentől – is – véd 
a maszk
Jelenleg ugyan nem kötelező a maszk viselé-
se, Majorosi Emese orvosként ajánlja, magá-
nemberként pedig felveszi, ha vásárolni és zárt 
térbe megy. „A maszk összefonódott a korona-
vírus-fertőzéssel, de jó tudni: véd mindenféle 
vírusos fertőzéstől. Tavaly, amikor hordtuk, 
szinte nem volt náthás, influenzás beteg, ta-
nuljuk meg: a taknyos időszakokban jó eszköz 
a légúti fertőzések terjedésének megakadályo-
zására.” A háziorvos hozzátette: a járvány ko-
rábbi hullámaiban természetessé vált, ha tü-
neteink vannak, nem megyünk sehova, de ez 
koronavírus nélkül is igaz kellene, hogy legyen. 
Orrfolyással, köhögéssel, tüsszögéssel, torokfá-
jósan és főleg lázasan akkor sem szabad kö-

zösségbe menni, ha – teszttel igazoltan – nem 
koronavírusosak vagyunk. „Fogadjuk el, hogy 
annak is, aki – csak – meghűlt, otthon kell ma-
radnia” – hívta fel a figyelmet a doktornő.

Úgy tűnik, a koronavírus delta varián-
sa a korábbiakkal ellentétben nem mutat 
jellegzetes tüneteket, ezért a háziorvos azt 
ajánlja, a légúti tüneteken túl erős fejfájás, 
izomgyengeség, hányás vagy hasmenés ese-
tén is konzultáljunk a háziorvossal. „Mellet-
tem is három telefon csörög folyamatosan, 
az e-mailekre is gyorsan válaszolok.” Mint 
mondta, a beteg, de a háziorvos sem tudja 
ránézésre eldönteni, mi okozza a panaszo-
kat, a teszt egyértelműsít. A pozitív ered-
ményének lehet, hogy nem is lesz terápiás 
következménye, ha a tünetek enyhék, de a 
környezet védelme, valamint a járvány ter-
jedésének megállítása érdekében fontos tud-
ni, ki fertőzött” – hangsúlyozta a doktornő.

Megelőzés
A koronavírus-fertőzés okozta súlyos be-
tegség elkerüléséhez Dr. Majorosi Emese 
elsősorban oltást, minimum kettőt, de 
az idő előrehaladtával hármat javasol. A 
maszkviselés mellett továbbra is fontos a 
gyakori, alapos kézmosás, fertőtlenítés. 
Tanulmányok szerint a D- és a C-vitamin 
hiánya növeli a fertőzésre való hajlandósá-
got, ezek pótlásával egyébként is segíthet-
jük az immunrendszer működését. „Fon-
tos, hogy amíg süt a nap, legyünk sokat 
a szabadban, hogy természetes forrásból 
szerezhessünk D-vitamint.” Étkezzünk 
egészségesen, többek között együnk sok 
szezonális zöldséget és gyümölcsöt, mo-
zogjunk rendszeresen, így próbáljuk mér-
sékelni, lehetőleg el is kerülni az elhízást, 
mert az súlyosbíthatja a Covid-betegség 
lefolyását, is. Gondoskodjunk arról, hogy 
a krónikus betegségek megfelelően legye-
nek gondozva, vérnyomásunk, vércukor 
értékünk a normális tartományban legyen 
– mondta a pesterzsébeti háziorvos.

BARABÁS JÚLIA KORONAVÍRUS VAGY 
„CSAK” NÁTHA?

Úgy tűnik, hogy bár már a koronavírus-járvány negyedik hullámánál tar-
tunk, sokakat még az iskolakezdéskor szokásos őszi nátha (vírusa) betegít 
meg. Mivel a tünetek hasonlók lehetnek, panaszok esetén érdemes a házi-
orvossal konzultálni.

A 90 éves Dravecz Józsefné majdnem fél évszázada él a kerületben, mindig 
szeretett piacra járni, és nézelődni a szökőkútnál.

Dr. Majorosi Emese, háziorvos

Felköszöntötte 90. születésnapján a pes-
terzsébeti önkormányzat Dravecz József-
nét, aki, mint lapunknak elmondta, ugyan 
itt-ott fáj, de „megvan”. 

Anna néni lassan ötven éve él ugyan-
abban az 1970-ben épült, pesterzsébeti 
házban, amelynek a már tizenhét éve el-
vesztett férjével első lakói voltak. Szeretett 
vásárolgatni, kedvence a Tátra téri piac 
volt, és szívesen üldögélt a tanácsháza (ma 
városháza) előtt, a szökőkút közelében 

lévő padon, és nézte a járókelőket, kutya-
sétáltatókat. Lábbetegsége miatt azonban 
hét éve nem mozdul ki a lakásból. 

Anna néni végigdolgozta az életét. 
10 éves volt, amikor az édesapja meg-
halt, az általános iskola elvégzése után 
nem tudott továbbtanulni. 35 évig szö-
vőnő volt a kispesti textilgyárban, ahol 
tanította is a szövészetet. Nyugdíjazása 
után is tevékenykedett, az akkori párt-
ban, később bírósági ülnökként is, és 

bár nem akarta magát dicsérni, elárul-
ta, rengeteg kitüntetést: öt textil- és egy 
kormánydíjat is kapott. 

Az első fiát 18 éves korában szülte, a 
hat évvel később érkezett kisebbik gyer-
mekének lánya, a szülei válása után, 
négyéves kora óta Anna néninél „ra-
gadt”. A ma 32 éves Csilla mindenben 
segíti, „nem hagyja” a nagymamáját. 
Talán ez is lehet Anna néni nehéz, ám 
hosszú életének egyik titka. 

FELKÖSZÖNTÖTTÉK 
ANNA NÉNIT

ÚJRA REFORMKORI NAP 
A beöltözöttek sétájával, emléküléssel, előadásokkal, utcatár-
lattal, zenés felvonulással, koncertekkel és minden korosztályt 
megszólító programokkal ismét reformkori hangulatot vará-
zsolt a Kossuth Társaság Pesterzsébetre.

(A teljes interjú a Pesterzsébet TV Civilek
Társasága című sorozatában látható.)

KAMARAI TENISZPARTI
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara dél-pesti tagcsoport-
ja szervezésében a soroksári teniszcentrumban szeptember 
18-án rendezték meg a BKIK Open tenisztornát, amelyen 
– ahogy minden évben – három kerület (XX., XXI., XXIII.) 
vállalkozói, közéleti szereplői rendszeresen vettek részt.

EREDMÉNYEK:

Amatőr női páros kategória:
I. Bodnár Györgyi - Dr. Vinczéné Dócs Katalin
II. Sebők Henriette - Szabóné Hrabovszki Márta
III. Fockter Gabriella - Lázár Tímea

Amatőr férfi páros kategória:
I. Kelemen László - Károlyi Tibor
II.Csernok János - Kőházi Ferenc
III. Barta Gyula - Barta Ödön
Vigaszág győztese: Aradi Béla - Varga András

PE MÉDIA-ÖSSZEÁLLÍTÁS
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 ISKOLAKÓSTOLGATÓ
Szeretettel várjuk a leendő első

osztályosokat a József Attila Katolikus
Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános

Iskolába játékos, ismerkedő
foglalkozásainkra. 

 
Időpontok: hétfői napokon 16.30-tól 17 óráig

2021. október 11.
2021. november 15.

2022. január 10.
2022. február 7.
2022. február 21.
2022. március 7. 

Jelentkezés 2021. október 6-ig e-mailben
 

Elérhetőségeink: 
1201 Budapest Attila u. 25-27.
06 1 283 0760
jozsef20@t-online.hu

 

 

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

Kedves Olvasóink!

Október 13-án, szerdán, szakmai nap miatt, illetve november 
1-én, hétfőn zárva leszünk. Megértésüket köszönjük!

Sisi, mint királyné és magánember: október 8-án, pénteken, 
17 órakor Kordásné Szász Melinda előadására várunk minden ked-
ves érdeklődőt! A program védettségi igazolvánnyal, és előzetes re-
gisztrációval látogatható. 

Kerekítő foglalkozás: A legkisebbeket és szüleiket várjuk játékos 
foglalkozásra Farkas Katalin szakképzett vezetővel október 20-án, 
szerdán, 17 órakor! A program védettségi igazolvánnyal, és előzetes 
regisztrációval látogatható.

Színes ötletek: gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt ajánljuk Frisch 
Tünde kreatív kézműves foglalkozását október 20-án, szerdán, 17 
órakor! Díszes oklevelet és hozzá való tollat fogunk készíteni. A prog-

ram védettségi igazolvánnyal, és előzetes regisztrációval látogatható.

Kézműves Kuckó: minden hónap első szerdáján kézműves foglal-
kozásra várjuk a gyerekeket. November 3-án, szerdán, 17 órakor 
lovacskát és kardot készítünk. A program védettségi igazolvánnyal, és 
előzetes regisztrációval látogatható.

Kiállítás: Galériánkban és tárlóinkban Antalné Gémesi Mária 
„Színpompás természet” című festménykiállítását tekinthetik meg. 
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Könyvet házhoz: Idős, beteg olvasóink számára havonta egyszer 
házhoz szállítjuk az olvasnivalót. Kérjük jelezzék, ha szeretnék igény-
be 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

Tisztelt Pesterzsébetiek!

DR. HILLER ISTVÁN 
országgyűlési képviselő 

következő fogadóóráját
2021. október 21-én, csütörtökön, 17 órától tartja 

az MSZP Pesterzsébeti Irodájában (XX. ker. Ady Endre u. 84/A).

Szeretettel várjuk Önöket!

 

 

 
 

Kerekítő manó bábjeleneteivel,  
hangszerjátékkal,  

népi mondókákkal, dalokkal!  
 

 

                                 A járványhelyzetre való tekintettel csak védettségi igazolvánnyal 
                                                     és előzetes regisztrációval látogatható.  
         Regisztráció: fszek2004@fszek.hu e-mail címen vagy +3612847447 telefonszámon.        
 

 Nyitvatartásunk:
 hétfő 9.00–16.00
 kedd zárva
 szerda 13.00–19.00
 csütörtök 9.00–16.00
 péntek 13.00–19.00
 szombat 9.00–13.00

FELHÍVÁS
Pesterzsébet Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériumával
együttműködve a 2022. évre kiírja az „A” és „B” típusú BURSA Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot

AZ ÖSZTÖNDÍJAKRA AZOK PÁLYÁZHATNAK, AKIK:
 - XX. kerületi állandó lakóhellyel rendelkeznek,
 -  felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 

intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) 
teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakkép-
zettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzés-
ben folytatják tanulmányaikat. - BURSA „A”

 - XX. kerületi állandó lakóhellyel rendelkeznek,
 - 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások,
 -  felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még 

felvételt nem nyert érettségizettek,
 -  kizárólag azok a pályázók, akik 2022. évi felvételi eljárásban először 

nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 
2022/2023. tanévben ténylegesen megkezdik – BURSA „B”

Az „A” típusú pályázat időtartama 10 hónap (két egymást követő félév),
a „B” típusú pályázat időtartama 3x10 hónap (hat egymást követő félév).

BENYÚJTANDÓ IRATOK:  
„A”  
 - hallgatói jogviszony-igazolás eredetben
 - igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó 
havi nettó  jövedelméről
 - a szociális rászorultságot igazoló okiratok
 - lakcímkártya másolat

„B” 
- igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi 
nettó jövedelméről
 - a szociális rászorultságot igazoló okiratok
 - jelenlegi oktatási intézményből tanulói jogviszony igazolás
 - lakcímkártya másolat

A BURSA PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:

A https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx  oldalon való 
egyszeri regisztráció, amelyet a pályázók a további években is 
használhatnak.

A kitöltött pályázati űrlapot (amelyet minden évben frissíteni 
kell) nyomtatott formában és aláírva a lakóhely szerinti illetékes 
települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyúj-
tani.

Csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolt 
mellékletekkel ellátott, határidőre beérkezett pályá-
zatokat tekintjük érvényesnek!

A részletes pályázati tájékoztató a Pesterzsébet honlapról https://
www.pesterzsebet.hu letölthető, vagy átvehető személyesen az 
alább megjelölt címen, ügyfélfogadási időben.

A pályázatokról további tájékoztatást az bartane.vass.angela@pesterzsebet.
hu e-mail címen is kaphatnak.

A pályázatokat postai úton, vagy telefonon előre egyeztetett idő-
pont esetén személyesen, átvételi igazolás ellenében lehet leadni.

Levélcím:  
 Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal
 Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály
 1201 Budapest, XX. Kossuth Lajos tér 1. fsz. 12., valamint fsz. 8.
 Bartáné Vass Angéla közművelődési referens Tel: 06-1-289-2571/1122

A borítékra írják rá: „BURSA-2022”

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2021. november 5.

Elbírálási határidő: 2021. december 6.
Az eredményről minden pályázót levélben értesítünk, felleb-
bezési lehetőség nincs! 

Budapest, 2021. október 5.    
 

Szabados Ákos
polgármester

PESTERZSÉBET 2021. október 7.

Az önkormányzati
képviselők

fogadóórájának
időpontjai:

www.pesterzsebet.hu/onkormanyzat/kepviselok/



A Pesterzsébet TV Erzsimese sorozata azt vállalta, hogy régimódi, klasszikus 
módon, látványos effektek és villódzó fények nélkül készít mese-felvételeket. 
Most a sorozat színészei vallanak a mesék csodálatos világáról.

Bábszínház és Erzsimese
Pallai Mara: Alapvetően nem igényel más 
színészi technikát az Erzsimese, hiszen 
ahogy egy bábelőadásban is többféle 
karaktert játszunk, a mese szereplőit is 
megkülönböztethetővé kell tennünk. Az 
pedig, hogy azonnal meg kell találni a me-
sehősök jellemzőit, szándékait, hasonlít 
arra, amit egy bábelőadásban csinálunk. 
De azért sokban különbözik is: izgalmas 
kihívás, hogy mindent a hangunkkal, il-
letve néhány gesztussal fejezünk ki, nincs 
színpad, jelmez, bábok és rendezés sem. 

Teszárek Csaba: Gyerekkoromtól kezdve el-
varázsolnak a mesék. Abban a szerencsés 
helyzetben vagyok, hogy felnőttként is éle-
tem nagy részét velük töltöm. A színpadon 
dramatizálva gyönyörű körítéssel: díszlettel, 
jelmezekkel, bábokkal játsszuk el, de sok-
szor van lehetőségem máshogy is mesélni. 
Az Erzsimese azért is különleges, mert ol-
vashatjuk a szöveget. Egy színházi előadás 
a próbafolyamattal készül el, Shakespeare 
szavaival élve: a szóhoz illesztjük a cselek-
vést. Az Erzsimesében még jobban előtér-
be kerül a személyiségünk, azzal, hogy a 
kamera viszonylag közelről vesz minket, 
intimmé válik a mesélés. Ahhoz, hogy 
szimpatikusak legyünk a nézőnek, még 
őszintébbnek kell lennünk, ráadásul még 
nagyobb a lebukás veszélye is. Manapság 

a gyereket rengeteg vizuális inger éri, sok 
olyan kisfilmet néznek, amelyekben kis túl-
zással tíz másodpercenként akár harminc 
akció is történik, az Erzsimesében „csak” 
a szöveg van. A jól megírt mondatokat, ér-
telmezve, szeretettel megtöltve olvassuk fel.  

Más közönség
Pallai Mara: A gyerekek azonnal és spontán 
módon reagálnak: meglepődnek, szörnyül-
ködnek, és a nevetésük is kontrollálatlan-
abb, mint a felnőtteké. Az viszont minden 
közönségnél ugyanolyan fontos, hogy a já-
téknak ritmusa legyen, megfelelő legyen a 
szöveg és a játék aránya, és minden addig 
tartson, amíg mondanivalója van.

Teszárek Csaba: Nemcsak a gyerek- és a 
felnőttközönség között van különbség, ha-
nem a Budapest Bábszínház három, kü-
lönböző méretű termében is egész mások 
a reakciók. A gyerekek általában húzzák 
egymást: ha néhányan elkezdenek nevet-
ni, a többiek is rácsatlakoznak. Ha álmo-
sabbak, lejjebb van az energiaszintjük, 
nem olyan hevesek a visszajelzéseik. Hét-
végén, amikor a szüleikkel érkeznek, kicsit 
kontrolláltabbak, de van, hogy a felnőttek 
is „jönnek velünk”. Ha igazán jó a kaland, 
összeolvadnak a korosztályok.

Kell a mese
Pallai Mara: A mesék nemcsak a gyere-
keknek fontosak. Más a logikájuk, olyan 
dolgok történnek bennük, ami a hétköz-
napi életben lehetetlennek vagy csodának 
minősülnének. Néha nagyon jólesik elme-
rülni ilyen történetekben, sőt úgy érzem, 
szükséges is időnként más dimenziókban 
gondolkodni, érezni.

Teszárek Csaba: Szeretem a jól megfogalma-
zott szövegeket, akkor is, ha nem könnyen 
olvashatók fel. Fontos a történet, egy mese 
indítsa be a fantáziát, legyen megnyugtató, 
de leginkább akarjon tőlünk valamit. Gye-
rekkoromban azokat a meséket szerettem, 
amelyekben jó karakterek voltak, egy mar-
káns, vicces vagy furcsa figura a történetnél 
is fontosabb tudott lenni. Tetszik, ha van 
titkuk, arcuk, nem hétköznapiak, megmu-
tatva, hogy a világon nem minden fekete 
vagy fehér, vannak árnyalatok is.

Első mese
Pallai Mara: Első kedvencem Benedek Elek 
Világszép nádszálkisasszony című kötete 
volt, de imádtam a Többsincs királyfit is. 
Azért is tanultam meg ötévesen olvasni, 
hogy ne csak az esti olvasáskor jussak me-
séhez. Aztán évekig rengeteget olvastam, 

ahogy a gyerekek szokták: egy mesét több-
ször is. Ronggyá olvastam Illyés Gyula Het-
venhét magyar népmese című kötetét is.

Teszárek Csaba: Az elsőre nem emlékszem, 
de a kedvencem A molnár, a fia meg a sza-
már című, vicces és frappáns, a megfelelés-
ről szóló tanmese volt. Nagyobb koromban 
az Óz, a nagy varázslót szerettem, megtisz-
teltetés, hogy a bábszínházban eljátszhat-
tam belőle a Gyáva Oroszlánt.

Karanténmese
Pallai Mara: Az első karantén előtt annyi előa-
dásunk volt, hogy hihetetlennek tűnt, nincs 
folytatás. Fáradtak voltunk, néhány napig 
jólesett a pihenés, de a visszajelzés, a minden-
napi sikerélmény hamar hiányozni kezdett, 
aztán pedig már minden. Az online felületek 
nem adták vissza azokat a nézői reakciókat, 
amelyektől minden egyes előadás más. Kife-
jezetten nehéz volt átállni az új életre. Óriási 
élmény volt a visszatérés, ami után még ne-
hezebb volt az újabb leállás. Szerencsére fo-
lyamatosan próbáltunk, vannak bemutatat-
lan bemutatóink, ezeket remélhetőleg most 
sikerül műsorra tűzni. Szeptember végén 
mutattuk be a Babaróka című előadást. Az 
erre és a többi előadásra elkelt jegyek alapján 

úgy tűnik, a közönségnek is hiányoztunk, és 
van igény a színházra, remélem, most „ren-
desen” folytatódhat a színházi évad. Újra ját-
szom többek között a Semmi, a Csillagszemű 
juhász, a Vihar, a Nyúl Péter és a Holle anyó 
című darabokban. 

Teszárek Csaba: Igyekeztem alkalmaz-
kodni, szerencsére olyan nem volt, hogy 
semmi ne lett volna; próbáltunk és online 
tartalmakat készítettünk, hogy találkoz-
hassunk a közönséggel. Az, hogy ez csak 
virtuális lehetett, fájdalmas volt, de sokan 
ennél jóval többet is veszítettek ebben az 
időszakban. A bezárás alatt új darabokat 
is készítettünk. Kettőben játszom: a Pau-
lon Viktória Kisrigók című mesekönyve 
alapján készült, örökbefogadott gyerekek-
ről szóló történetet báb- és élő technikával 
adjuk elő. Szép, vicces és komoly előadás, 
lehet rajta pityeregni és nevetni is. A má-
sik pedig egy nagyobbaknak szóló darab: 
a Szerb Antal Pendragon legendája alap-
ján készült krimi-kalandfilm-színház ötvö-
zet. Mennek a régi darabok is, a 80 nap 
alatt a Föld körülben Willy Foggot ját-
szom, műsoron van a Pettson és Findusz 
és a már lassan tíz éve futó Semmi című 
előadás is. Lesz Gengszter nagyi és Az 
ember tragédiájában Ádámot alakítom. 
Ebből rengeteget tanultam, és ez adatott 

meg akkor, amikor a bábszak elvégzése 
után olyan előadásokba kerültem, mint a 
Diótörő, a János vitéz, és olyan legendák-
kal játszhattam, akik a hazai intézményes 
bábjátszást megteremtették. 

Csak a báb
Pallai Mara: Bár színházzal is foglalkoztam, 
francia szakot végeztem, és abból is dokto-
ráltam, de egy szerencsés véletlen folytán 
keveredtem bábszínházba; Debrecenben, 
Győrben, majd Budapesten, ahol már sok 
éve játszom. Arról, hogy bábszak egyáltalán 
létezik, a gyakorlatban bábszínésszé válva 
értesültem, aztán később a drámainstruktor 
szakot végeztem el a színművészetin.  

Teszárek Csaba: A klasszikus színészetnél 
jobban érdekelt a bábművészet összetett-
sége, a főiskolától kezdve úgy éreztem, az 
elődök nyomvonalán haladva, a hagyo-
mányokat tiszteletben tartva meg is lehet 
újítani a műfajt. 

(Az Erzsimese sorozat epizódjai a Pesterzsébet TV 
műsorán követhetők.)

FELNŐTTEKNEK IS 
KELL A MESE

Teszárek Csaba
2004-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetem szí-
nész szakának bábszínész tagozatán, azóta a Budapest Báb-
színház tagja. Több előadásnak zeneszerzője is.

Pallai Mara
2005 és 2007 között a debreceni Vojtina Bábszínház, 2008 és 
2012 között a győri Vaskakas Bábszínház művésze volt. 2012 
óta a Budapest Bábszínház tagja. Dramaturgként is dolgozik.

KULTÚRA KULTÚRA
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EGÉSZSÉG EGÉSZSÉG

Tizenöt éve október 29-én tartják a stroke 
világnapját. Hazai statisztikai adatok csak 
a magyarul – tévesen – agyvérzésnek hí-
vott, agyi érkatasztrófa miatti halálozásról 
vannak. Ezek szerint a stroke a harmadik 
leggyakoribb halálok, és már évek óta több 
nő életét követeli, mint férfiét. A túlélők 
nagyjából 10 százaléka tudja folytatni a 
korábbi életét, harmada ágyhoz kötött 
marad, a többiek próbálnak a „stroke által 
okozott kárral működni”. Az első és leg-
nagyobb – 3600 taggal rendelkező – stro-
ke-önsegítő, online csoportot működtető 
Strokeinfó Alapítvány felmérései szerint a 
legveszélyeztetettebbek a 40-60 év közöt-
tiek. A stroke ma a felnőttkori rokkantság 
legfőbb oka, sokszor az egzisztencia elvesz-
tésével jár, gyakori, hogy kilátástalannak 
tűnik a helyzet, „de nem szabad elfelejteni, 
áldás, hogy életben maradtunk” – fogal-
mazott lapunknak Sarkadi Gabriella stro-
ke-túlélő, a Pesterzsébeten működő szerve-
zet létrehozója.

Stroke során legtöbbször érelzáródás 
miatti elhalás, azaz infarktus alakul ki az 
agyban, kevesebb esetben történik agyvér-
zés – mondta lapunknak dr. Rózsa Csilla, 
a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rende-

lőintézet Neurológiai Osztályának vezető 
főorvosa. Bárkivel megtörténhet, de az 
életkor előrehaladtával a valószínűsége és 
a gyakorisága egyre nő, azonban Magyar-
országon sűrűn fordul elő fiatal korban is. 
Ennek az osztályvezető főorvos szerint az le-
het a magyarázata, hogy az olyan kockázati 
tényezők területén, amelyeket az életkorral 
és a genetikai tényezőkkel ellentétben lehet 
befolyásolni, mint például a magasvérnyo-
más-betegség, a dohányzás, az emelkedett 
koleszterinszint, az elhízás, a cukorbetegség, 
a mozgásszegény életmód, a pitvarfibrilláció 
nevű szívritmuszavar és a stressz, meglehe-
tősen rosszul állunk. Ezeket, az érrendszer 
egészségét jelentősen befolyásoló tényezőket 
életmóddal, gyógyszeres kezeléssel és folya-
matos szűréssel lehetne és kellene megvál-
toztatni. „Már kisgyerekkorban úgy kellene 
kialakítani az étkezési és mozgási szokáso-
kat, hogy felnőttként csökkenjen a stroke és 
az infarktus kockázata” – hangsúlyozta dr. 
Rózsa Csilla. A vérnyomást rendszeresen 
ellenőrizni kell, ha magas, gyógyszerrel be 
kell állítani. Fontos a testsúly normalizá-
lása, mivel a magyarok jelentős része elhí-
zott: a fogyás, amelyet megfelelő étkezéssel 
és rendszeres testmozgással lehet elérni. A 
cukorbetegséget karban kell tartani, a ko-
leszterinszintet csökkenteni kell, a dohány-
zásról le kell szokni, a stresszt pedig, mivel 
általában elkerülni nem lehet, le kell vezetni. 
„És szűrni, szűrni, szűrni: rendszeresen el-
lenőriztetni kell a magas vérnyomást, a cu-
korbetegséget, a koleszterinszintet” – sorolta 
a megelőzés lehetséges módjait a főorvos.

Ne késlekedjünk!
Bár az agyi és a szívinfarktusnak ugyanazok 
a kockázati tényezői, nem lehet megmon-
dani, melyik és milyen súlyosan következik 
be. Stroke esetén a haláltól a maradéktalan 
gyógyulásig bármi megtörténhet, függően 
többek között attól, hogy melyik ér záródik 
el, mikor és milyen ellátást kap a beteg. 

A stroke leggyakoribb tünete a félol-
dali bénulás és zsibbadás: a végtagok, az 

arc „lefittyedése”, a szájelhúzódás, illet-
ve a beszédzavar, amikor az érintett nem 
tudja kimondani, amit szeretne, de lehet, 
hogy nem is érti a hozzá intézett szavakat. 
Ritkábban jele lehet a hirtelen fellépő szé-
dülés, járásbizonytalanság, kettőslátás is, 
ilyenkor, de egyébként bármilyen hirtelen 
jelentkező neurológiai tünet esetén, sür-
gősen orvoshoz kell fordulni – hívta fel a fi-
gyelmet dr. Rózsa Csilla. Az osztályvezető 
főorvos hozzátette, ez nem a háziorvosnál 
jelentkezést, hanem azonnali mentő hívást, 
illetve sürgősségi osztályra szállítást jelent. 
Stroke esetén ugyanis óriási jelentősége 
van a gyors ellátásnak. A doktornő figyel-
meztetett: ha valakinek este zsibbad a fél 
oldala, nehezebbnek érzi a kezét vagy a 
lábát, ne feküdjön le aludni, remélve, hogy 
reggelre jobban lesz. „Még mindig renge-
teg az olyan beteg, aki a terápiás időabla-
kon túl jelentkezik a kórházban, ami na-
gyon beszűkíti a gyógyítás lehetőségeit és 
esélyeit” – mondta a doktornő. 

Rehabilitáció
Enyhe stroke után is érdemes neuropszi-
chológiai vizsgálatot végezni, hogy kide-
rüljön, milyen képességek károsodhattak. 
Mint Pollák Ildikó neuropszichológus 
lapunknak elmondta, változatos és külön-
böző súlyosságú tünetcsoportok jelenhet-
nek meg. Az agysérülés érintheti a látást, 
az írást, olvasást, számolást, okozhat kü-
lönféle memóriaproblémákat, gondolko-
dási zavarokat, de megváltoztathatja a 
viselkedést is; gátlástalanná vagy éppen 
visszahúzódóvá válhat az érintett. Létre-
jöhet az úgynevezett Neglect-szindróma 
is, amely általában jobb féltekés sérülést 
követően alakul ki, jellemzője, hogy bal 
oldalára nem figyel a beteg: nem tud ott 
enni, felöltözködni, olvasni. Előfordul, 
hogy nem kontrollálja, amit csinál, nem 
tud különböző szempontokat összeegyez-
tetni. Azért is érdemes ezeket a mentális 
funkciókat ellenőrizni, mert nem biztos, 
hogy az érintett érzékeli a változásokat – 
tette hozzá a szakember.

Bár az agynak van spontán regenerációja, az 
idegsejtek átvehetnek egymástól funkciókat, 
előfordul, hogy a tünetek maguktól is helyre-
jönnek, célzott terápia, úgynevezett kognitív 
tréning esetén biztosabb a teljes gyógyulás. 
Van, hogy ehhez egy-két hónap elég, de 
hosszabb időre is szükség lehet. Sikere a sé-
rülés jellege és halmozottsága mellett attól is 
függ, hogy az érintett korábban hogyan bir-
kózott meg a nehéz helyzetekkel. Előfordul, 
hogy nem súlyos tünetekkel olyan mély de-

presszióba süllyed valaki, hogy nem lehet re-
habilitációs munkára mozgósítani, miközben 
egy, akár súlyosabb állapotban lévő érintett 
tele van életkedvvel, célja a gyógyulás. „Le-
het, hogy nála a terápia is eredményesebb” 
– jegyezte meg Pollák Ildikó.

Sorstársi segítség
A stroke, amelynek eredeti jelentése Isten 
csapása, minden megváltoztat, új életet hoz 
– mondta Sarkadi Gabriella, az idén tízéves 
Strokeinfó Alapítvány létrehozója. „Koráb-
ban a kerekesszékében üldögélő idős bácsika 
képében gondoltam egy stroke-túlélőre, de 
ma már tudom, az agyi érkatasztrófa bárkire, 
bármikor lecsaphat” – tette hozzá a túlélők-
nek sorstársként segítő szervezet vezetője. A 
36 éves, pénzügyi vezetőként dolgozó Gab-
riellát tizenöt éve érte a – súlyos – stroke, de 
ahhoz a kisebbséghez tartozik, akik vissza 
tudtak illeszkedni a munka világába. Tud 
beszélni, a féloldalas bénulása helyrejött, a 
néhány visszamaradt tünetével – húzza a 
lábát, ha fáradt, és ilyenkor akár a nyelve is 
„összeakad” – együtt tud élni. Amikor két és 
fél hónap után kiengedték a kórházból, noha 
újra meg kellett tanulnia használni a karját, 
önellátó volt. A családja tudott működni; a 
férje dolgozni, a lánya iskolába járt, ő pedig 
miközben tornázott, egy kézzel próbálta ve-
zetni a háztartást. „Kegyetlen volt”– vallotta 
be. Az alapítványt júliusban a Pesterzsébet 
TV Civilek Társasága című videója is be-
mutatta. Sarkadi Gabriella ott elárulta, még 
a kórházban „valami átkapcsolódott” ben-
ne: egy percig sem volt kérdés, hogy felépül, 
ahogy az sem, segíteni szeretne, főként mert 
hiányolta a sorstársak tapasztalatait. 

A stroke-klubban a túlélők, legyenek 
bármilyen állapotban, úgy érezhetik, be-
fogadják, megértik őket, hiszen „itt nem 
kell magyarázni, ki miért ilyen, hogyan 
kell viselkedni, mit lehet mondani, mi lehet 
bántó. Mindenki ugyanazokkal a gondok-
kal küzd, ezért félszavakból értjük egymást. 
Sokfélék vagyunk, volt, aki tanár, mérnök, 
logopédus vagy buszsofőr volt, a stroke túl-
élése köt és tart minket össze. Mindannyian 
szokjuk az új életünket, és ebben segítünk 
is egymásnak és a hozzátartozóinknak” – 
mondta a társaság vezetője. 

Az alapítvány Stroke-os hősei és szeret-
teik elnevezésű csoportját Sarkadi Gabri-
ella két fiatal stroke-túlélő társával hozta 
létre, egy idő után örömmel vették ész-
re, hogy barátságok születtek, vannak, 
akik külön is összejárnak. „Az erzsébeti 
tagjaink a koronavírus-járvány idején, 
amikor a rehabilitációs lehetőség erősen 
korlátozott volt, elmentek buszozni, hogy 
segítsenek egy társuknak közlekedni ta-
nulni.” Rendezvényeket szerveznek, a 
hozzátartozóknak is, és a megelőzésről 
iskolásoknak, de lehet náluk társasjáté-
kozni, kirándulni, moziba, színházba, 
múzeumba vagy éppen úszni járnak. „A 
pandémia idején hiányoztunk egymás-
nak, ezért online találkoztunk. Így egyéb-
ként az ágyhoz kötött sorstársak is velünk 
lehetnek.” A YouTube-csatornájukon sok 
ismeretterjesztő előadás és kisfilm érhető 
el és a konferenciák is követhetők. Olyan, 
komplex csomagokat kínálnak, amelyek 
mozgás- és beszédterápiát, mentálhigié-
nés tanácsadást is tartalmaznak. „Hiába 
a gyakorlás, ha a gondolkodásmód nem 
változik, nincs felépülés, és fordítva is 
igaz, csak a mentális változás sem elég” 
– mondta az alapítvány kuratóriumi el-
nöke. 2017 óta táboroznak is, az ötnapos 
együttlétről, ahol a terápiákon túl egy-
mást is lelkesítik és feltöltik, „repdesve 
megyünk haza” – árulta el.

BARABÁS JÚLIA A STROKE
SEM VÁLOGAT

Agyi infarktus, amelyet halál, rokkantság, de akár teljes 
gyógyulás is követhet, bárkit érhet. A keringési rendszer 
katasztrófáit megfelelő életmóddal és szűrésekkel 
meg lehet(ne) előzni.

Sarkadi Gabriella

A TIA, vagyis a tranziens ischaemi-
as attack, ahogy a magyar neve – 
átmeneti agyi keringészavar – mu-
tatja, múló neurológiai tüneteket 
okoz, azaz a stroke-kal ellentétben 
maradandó agykárosodás nem ke-
letkezik. Utána, különösen az első 
48 órában nagyobb a stroke ki-
alakulásának valószínűsége, ezért 
ilyen agyi történés esetén is fontos 
azonnal orvoshoz menni, és célsze-
rű azt is kivizsgálni, mi okozhatta. 
A TIA-t követően általában tartós 
gyógyszerszedésre is szükség van – 
mondta dr. Rózsa Csilla. 

Félelmetes három betű

Azoknál a 60 év alatti felnőtteknél, akik napi nyolc vagy több órát ültek, és egyébként nem voltak fizikailag nagyon aktívak, hét-
szer nagyobb volt a stroke kockázata, mint azoknál, akik kevesebb mint négy órát töltöttek ülőmunkával, és legalább 10 percet 
mozogtak naponta – írta az MTI az Amerikai Szívgyógyász Szövetség Stroke című szaklapjában megjelent tanulmány alapján. 
A fizikai aktivitás növelése, az ülőmunkával töltött idő csökkentése segíthet leszorítani a kockázatot. Lehet azzal kezdeni, hogy 
többet állunk és kevesebbet ülünk, és például lépcsőzünk liftezés helyett. A szövetség ajánlása szerint felnőtteknek hetente legalább 
150 perc mérsékelt intenzitású fizikai aktivitást kellene végezniük. A szakemberek szerint a mozgás, például a gyors séta vagy a 
kerékpározás akkor tekinthető mérsékeltnek, ha megemeli a pulzust és megizzaszt. 

A sok ülés növeli a kockázatot

Afázia
A beszédzavart, ami a stroke egyik 
figyelmeztető jele, de akár ma-
radványtünete is lehet, afáziának 
hívják. Több formája is létezik, 
amelyek keveredhetnek is. Teljesen 
kiszolgáltatottá válik a beteg, ha az 
úgynevezett motoros és szenzoros 
típus egyszerre jelentkezik, ugyanis 
nem tudja kifejezni magát, nem érti 
a beszédet, elszakad a külvilágtól és 
megszűnik minden kommunikációs 
lehetősége, mert írni és olvasni sem 
tud. Az esetek súlyossága és mérté-
ke többek között függ az agykáro-
sodás helyétől és mértékétől, a ko-
rábbi nyelvi kompetenciától, illetve 
a személyiségtől is.

Fotó: Kállay-Tóth Anett

TI
A



A MI UTCÁNK A MI UTCÁNK

PESTERZSÉBET 2021. október 7. PESTERZSÉBET 2021. október 7.18 19

Az ősznek nem muszáj mindenáron az elmúlásról szólnia. Összekapcsolódhat a 
friss föld illatával, a színváltó falevelek táncával és a nagy sétákkal is. A kerület 
parkjai pedig sok lehetőséget rejtenek.

Piknikezés, kincskeresés, bújócskázás, spor-
tolás, egy jó könyv utolsó oldalainak be-
fejezése. Mindezekre lehetőségünk van a 
pest erzsébeti parkok legtöbbjében, ame-
lyek akkor jöttek létre, amikor a telepü-
lésen megkezdődött a lassú urbanizáció. 
Pesterzsébet ugyanis a múltban elsősorban 
falusias, kertes, családi házas beépítésű 
volt. Kinézete 1890-től kezdett megvál-
tozni, mikor elindult az iparosodás, majd 
akkor kapott egy nagy löketet, amikor az 
1960-as években megépítették az első lakó-
telepeket. A mai települési zöldterületeket, 
közkerteket és közparkokat főként templo-
mok és a Városházához hasonló gazdasági 
épületek környékén hozták létre.

Pesterzsébetnek jelenleg 14 közkertje 
és közparkja van, a legjelentősebb és va-
lóban nagy, az egy hektárt is meghaladó 
zöldterületei a Magyarok Nagyasszonya 
tér, a Szent Erzsébet tér, az Emléke-
zés tere, aminek 1,3 hektárnyi területé-
ből szinte az egész zöldfelület, illetve a 
Hunyadi János tér és a Tátra tér. Hogy 
ezekben a parkokban milyen fák, bokrok 
és cserjék dolgoznak azon nap mint nap, 
hogy megtisztítsák nekünk a levegőt, illet-
ve milyen szempontok szerint szépülnek a 
zöld területek, és hol érdemes piknikezni, 
vagy pingpongozni, arról Adorján Csil-
lával, Pesterzsébet Önkormányzatának 
Szociális Foglalkoztatójának intézmény-
vezetőjével beszélgettünk.

Az utcák, utak, terek és parkok zöld-
felületeit a Szociális Foglalkoztató tartja 
rendben a kerületben. Elsősorban közfog-
lalkoztatottak bevonásával dolgoznak, de 
míg évekkel ezelőtt 150 emberrel tudtak 
dolgozni, ma már csak 30 munkásuk van, 
akikkel napról napra együtt kell működ-
ni a parkok, játszóterek és egyéb zöldfe-
lületek növényeinek gondozásán. Ezek a 
munkák a fűnyírás, az öntözés, a bokrok 
és balesetveszélyes esetekben a kisebb fák 
metszése, a virágágyások, játszószerek, 
parki bútorok karbantartása, valamint a 
hulladékgyűjtés is.

A kerület köztisztasági feladatainak 
ellátása, illegális hulladékok feltérképezé-

se elsősorban helyszíni szemle, valamint 
lakossági bejelentések alapján történik, 
amire hétfőnként és a pénteki napokon 
mennek ki az illetékesek, sok esetben 
maga az intézményvezető. Ekkor összeír-
ják a legfontosabb teendőket, megszerve-
zik mind az intézményi kereteken belül, 
mind a külső vállalkozóktól megrende-
lendő munkák összehangolását. Az első 
mozzanat mindig a köztisztaság, a játszó-
terek ellenőrzése, a parkokban a gyepek, 
virágágyások állapota, az esetleges meg-
hibásodások, hétvégi rongálások, egyéb 
sérülések vizsgálata.

Piknikezés, lazulás
és emlékezés
Ezekre a napi rendszerességű munkákra 
pedig azért van szükség, hogy a kerület 
parkjai, közkertjei és egyéb zöldfelületei 
a lehető legszebb arcukat mutassák, és 
öröm legyen őket felkeresni a hétvégén, 
egy hosszú irodai munkanap után, vagy 
egy felelős kutyasétáltatás ideje alatt. 

Adorján Csilla elmesélte lapunknak, hogy 
az ő kedvenc parkja, amit mindenkinek szí-
vesen ajánl, az az Emlékezés tere, amely-
nek a területét régen Zöldlaposnak nevez-
ték. 1908-tól kezdve, mikor megépült itt az 
azóta már lebontott Műszínkör, évről évre 
újabb és újabb műemlékek kaptak helyet 
a téren. De álltak itt szovjet katonasírok és 
egy felszabadulási emlékmű is, míg végül 
egy 56-os emlékmű találta meg a parkban 
a helyét, a világháborúk áldozatainak em-
lékköveivel együtt. A teret először 1964-
ben parkosították. Ma viszont már moder-

nnek és különlegesnek is számít, mivel a 
bútorozását újrahasznosított műanyagból 
készítették. A tér ma nagy gyepes terület, 
ahol szép platánok, csörgőfák és különféle 
juharok, illetve vadgesztenyefák árnyéká-
ban üldögélhetünk. Mert bizony ezekben 
a parkokban szabad fűre lépni, játszani, 
tollasozni; csak szedjük fel magunk után 
a szemetet, hogy a következő látogatók is 
rendben találják a helyet.

Kedvelt és ajánlott park még a Mátyás 
király tér is, ahol egy kisebb felújított ját-
szótér várja a családokat, illetve jól lehet 
piknikezni a zöldfelületein, ahol még kiél-
vezhetjük az őszi napsugarak erejét.

A mi kedvencünk pedig az Ady Endre 
tér lett, ami korábban piactérként műkö-
dött, de 2000-ben elbontották a pavilo-
nokat és helyreállították a parkot. Mivel 
szeretjük az idős, szép fákat, a platánok és 
a japán akácok azonnal lenyűgöztek, de a 
teret keretező tamariska sövényre már az 
intézményvezető hívta fel a figyelmünket. 
A növény ugyanis ritkaságnak számít a fő-
városban, egyfajta erzsébeti specialitás.

Érdemes lehet ellátogatni még a Szent 
Erzsébet térre, amelynek a helyén egy 
hatalmas homokdomb (az ős-Duna hor-
dalékkúpja) állt. Itt található a kerület 
egyik legkedvesebb kültéri alkotása, az 
Anyák szobra, amelyre a Foglalkoztató 
munkatársai mind nagyon odafigyelnek, 
és a körülötte lévő beültetést rendszere-
sen ellenőrzik. A tér felújítása az egyik 
különösen fontos terve az Önkormány-
zatnak, cél, hogy mihamarabb egy üde 
parkot és teret látogathassanak a pester-
zsébeti lakosok.

Adorján Csilla lapunknak azt is elmondta, 
hogy az évszakok és az időjárás változásá-
val bizony nemcsak a füves zöldterületekre 
kell figyelni, hanem a kerület virágágyá-
saira is, amelyek a terek színfoltjait adják. 
Nézni kell, hogy melyek azok a virágok, 

amelyek már nem mutatnak jól, nem vi-
rágoznak megfelelően. Ezeknek utána kell 
járni, ki kell szedni a régit és újat ültetni 
helyettük. Ezzel a Foglalkoztató kertész-
mérnöke foglalkozik, aki a beültetés előtt 
papíron is megtervezi, hogy mi hova kerül 

majd, színek, árnyék és fényigény, illetve 
az öntözőrendszer elhelyezkedése szerint. 
Ennek megfelelően pedig megrendelik a 
növényeket. De ha nem az érkezik, amit 
rendeltek, akkor az egész tervezetet újra 
kell gondolni. Ha tehát legközelebb elme-
gyünk egy ilyen szépen, színesen beültetett 
virágágyás mellett, vagy azt látjuk, nem 
jól működik az öntöző rendszer, esetleg el-
száradt a virágok egy része, gondoljuk rá, 
hogy nap mint nap mennyit kell foglalkoz-
ni ezekkel az ágyásokkal, parkterületekkel, 
mennyi mindenre kell oda kell figyelni, 
hogy minél gyorsabban ki legyen javítva, és 
máris kétszer olyan szépnek tűnnek majd, 
mint egyébként.

UTAZÁS
A PARKOK KÖRÜL

Díjakat is nyer a kerület
Pesterzsébet szinte minden évben indult a Virágos Magyarország versenyen, 
és eddig négy fővárosi díjat is nyert a megmérettetésen. Ezek között találjuk 
a Kossuth Lajos utcát, amely a környezetszépítő versenyen Budapest legszebb 
főutcája lett 2010-ben és 2013-ban is.

A kerületben négy éve indult el az a pályázat, amellyel gyerekes- vagy kutyás kö-
zösségek örökbe fogadhatnak egy kutyafuttatót, parkot vagy játszóteret. A közös-
ség, amelyik megnyeri a pályázatot, anyagi és szakmai támogatást kap a vállalt fel-
adathoz. Virágokat, facsemetéket, növényeket, homokot, virágföldet vásárolhatnak 
az elnyert pénzből.

Fogadj örökbe egy kutyafuttatót!

Kondipark, futópálya és Old boys játszótér
A szabadban, és a saját testsúlyunkat használva erősíteni és sportolni, az egyik legegészségesebb edzésforma. Ezt ki is próbálhat-
juk a Kulcsár utca és a Mártírok utca sarkán létesült Fittparkban. Az itt található eszközökön életkortól és edzettségi állapottól 
függetlenül mindenki edzhet, és labdasportokat is végezhet.

Ha inkább a futás a hobbink, akkor azt a népszerű futókört keressük fel, amelyet a Lajtha László és a Kmetty utca 
által határolt területen, a Kanada park játszótéren építettek ki. A pálya 250 méter hosszú és 2 méter széles. A futópálya 
érdekessége, hogy rekortán borítású, így védi az izületeinket is.

Viszont a sportolási igényeink nem egyformák, és olyan is van, hogy a futás túl unalmasnak tűnik. Ha így áll a helyzet, érdemes 
lehet felkeresni az Old boys játszóteret, amelyet a Tótfalusi Kis Miklós sétány 12-es szám alatt találunk. Itt az idősebb korosztály 
használhatja a torna- és kondieszközökkel felszerelt „játszóteret”, a kültéri fitneszeszközöket, a pingpongasztalt és a focipályát is. 

Szent Erzsébet tér

Emlékezés tere

Mátyás király térAdy Endre térVárosháza

GERENCSÉR DÓRA
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Ha minden jól megy, ősszel már mindenki 
korcsolyázhat a felújítva újranyílt jégcsar-
nokban Pesterzsébeten. „A jégen csúszni 
különleges élmény” – mondta lapunknak 
Világos Beáta, a kerületben is edzőként 
dolgozó korábbi műkorcsolyázó.

A jégkorcsolyázás az egyik legösszetet-
tebb mozgásforma, átmozgatja az egész 
testet, de főleg a láb és a fenék izmait és 
ízületeit dolgoztatja meg. Kell hozzá némi 
koordinációs készség és egyensúlyérzék, 
viszont a rendszeres gyakorlása ezeket 
fejleszti is, nem csak gyerekkorban. A vé-
kony korcsolyaéleken való egyensúlyozás 
hozzájárul a helyes testtartás kialakításá-
hoz és megőrzéséhez. Haladóbb szinten a 
siklások, forgások felpörgetik a vérkerin-
gést, erősítik a szívet és a tüdőt is. „Több 
dolgot is összehoz: a zenére mozgást, a 
művészetet, az erőt, de hajlékonyság is 
kell hozzá” – mondta Németh Dóra, a 
korábban szintén versenyző edző. Javítja 
az állóképességet, mivel intenzitása – gya-
korlottak esetében - hasonló a futáséhoz, 
szinten tartja az anyagcserét, segíthet 
megelőzni a kóros elhízást és csökkentheti 
a cukorbetegség kialakulásának kockáza-
tát. Pormentes sportág, ezért asztmások, 
allergiások, tüdőbetegeknek is ideális, 
sok olyan gyerek is a jégen köt ki, aki a 
fülproblémái miatt nem tud úszni. Bizo-
nyos mozgásszervi nehézségek esetén, 
csámpásságnál például kifejezetten aján-
lott, mert ahhoz, hogy egy pengén meg 
lehessen állni, majdnem függőlegesen kell 
tartani a lábat, és a sok erősítés, valamint 
lazítás is hasznos. 

Száguldozni jó!
A korizás népszerűségének oka Világos Beáta 
szerint elsősorban a sebesség, „sokan szeret-
nek száguldozni”. Németh Dóra hozzátette, 
vonzó az is, hogy barátokkal lehet csúszkálni. 
„Jó, hogy nincs korhoz kötve, sőt bármikor 
meg lehet tanulni.” A felnőttek ugyan jóval 
törékenyebbek, a gyerekek ráadásul nem-
csak alacsonyabbról kisebbet esnek, amit 
jobban bírnak, de kevésbé is félnek. Ennek 
ellenére mindenkinek ajánlott. „Fő a bátor-
ság” – biztattak az edzők. Hangsúlyozták azt 
is, érdemes – akár csak néhány alkalomra – 
szakember segítségét kérni, hogy egyrészt va-
lóban akkora élmény legyen a csúszás, mint 
amekkora lehet, másrészt azzal jelentősen 
csökkenthető a sérülésveszély is. 

„Minden porcikánkra figyelni kell, hogy 
meg tudjunk állni, majd csússzunk is a jégen, 
bizonyos mozdulatokhoz a testet is kell for-
gatni, dönteni” – mondta Németh Dóra. Vi-
lágos Beáta elárulta: „a felnőttekkel óvatosab-
bak vagyunk, elsősorban életben tartjuk őket, 

de a gyerekek sokszor kapnak nehezebb fela-
datot is, mert vakmerően és sokszor minket is 
meglepően gyorsan megoldanak mindent.” 
A csapatsportként űzött korizásnak jelentős 
a közösségépítő ereje.  A felnőttek csoportos 
óráin általában óriási a buli, ami nem csoda, 
hiszen a résztvevők célja „csak” az élvezet – 
jegyezte meg Németh Dóra.

Jégre is fokozatosan! 
Mint minden sportnál, a korcsolyázásnál 
is fontos a fokozatosság elvének betartá-
sa, és bár sokan nem is gondolnak rá, a 
hobbikorizás előtti bemelegítés, utána 
pedig a nyújtás is. „Az egyszerű siklás 
nem túl megterhelő, egy korcsolyázni 
tudó embernek majdnem olyan, mint-
ha sétálna az utcán, de egy-egy hirtelen, 
nagyobb mozdulat, és persze az esés 
hordoz veszélyeket, bemelegítés nélkül 
még inkább” – mondta Világos Beáta. 
Hozzátette: „a nyári kihagyás után is 
vissza kell szokni, mert kimegy az érzés, 
de szerencsére hamar újra megérezhető 
a jég, a korcsolya, a súlypont megfelelő 
áthelyezése.”  

A korin túl
Sokan félnek az eleséstől, de Világos Beá-
ta úgy fogalmazott, ha komolyan vesszük 
a korcsolyázást, tiszteljük a jeget, kicsi a 
sérülésveszély. Megfelelő ruházattal és 
odafigyeléssel tovább is csökkenthető az 
esélye. Érdemes kesztyűt viselni, hogy 
eséskor a kéz védve legyen, ajánlott a sap-
ka, de akár a fejvédő használata is, bár az 
edző utóbbit nem nagyon szereti, mert 
hamis biztonságérzetet adhat. „A gyere-
keknek meg kell tanulniuk, hogy az elesés 
fájdalmas, nem lehet ész nélkül mozogni.” 
A szakemberek a mozgás intenzitásának 
megfelelő, lehetőleg réteges öltözködést 
javasolnak, bemelegedve már akár egy 
leggings, illetve egy pulóver is elég lehet, 
a télikabátot azért sem ajánlják, mert aka-
dályozhatja a mozgást. Az életkornak és 
a tudásszintnek megfelelő korcsolya kivá-
lasztásához érdemes szakember segítségét 
kérni. „Tanulni természetesen majdnem 
akármilyennel lehet, mi is adunk az első 
pár alkalomra, de amikor már ugranánk 
vagy vagányabban csúsznánk, fontos, 
hogy jól tartsa a bokánkat” – figyelmez-
tetett Világos Beáta. 

Ha a pesterzsébeti jégpályán megnyílik 
a közönségkorcsolyázás, kortól és tudástól 
függetlenül bárki csatlakozhat az egyesületi 
edzésekhez, és a halloweeni és karácsonyi 
bulira is mindenkit várnak, és ahogy az 
edzők azt is mondják: a versenyzés lehető-
sége sem csak a fiatalok kiváltsága!

Kicsik és nagyok
a szőnyegen 
A mozgalmas nyár után – amelyen nemcsak 
az olimpia (Szőke Alex 5. helye), hanem pál-
dául a junior VB is hozott izgalmas eredmé-
nyeket (Tösmagi Attila a 3. helye) – elindult 
az ősz a birkózóknál is. A nyár utolsó napjai-
ban rendezék meg a felnőtt országos bajnok-
ságot, amelyen mindhárom szakág képvisel-
tette magát. Az ESMTK ezúttal a szabad- és 
kötöttfogású férfi mezőnyben volt érdekelt.
Előbbiben junior Európa-bajnoki bron-
zérmes, az orosz származású Gamzat-
gadzsi Halidov látványos birkózást bemu-
tatva mind a négy mérkőzését technikai 
tussal nyerte meg. 

A kötöttfogásúak között bajnokot ugyan 
nem ünnepelhettek, egy érmet és egy pont-
szerző helyet azonban elkönyvelhettek. Az 
(ezüst)érmet a 87 kilogrammos junior Eu-
rópa-bajnoki ezüstérmes Losonczi Dávid 
érdemelte ki, akinek a súlycsoportjában 
körmérkőzés után dőlt el a helyezések sorsa.

Az utolsó fordulóban a junior világ- és 
Európa-bajnok Takács István elleni ösz-
szecsapás döntött, ahol az aranyérem volt 
a tét, akárcsak egy évvel korábban. Akkor 

Dávid győzött, most azonban Takács, miu-
tán az 1-1-es végeredmény neki kedvezett.

Nem sokkal ezután, már szeptember-
ben Abonyban rendezték meg a Diák 
I-II. korcsoport szabadfogású Területi 
Diákolimpiai bajnokságát, valamint egy 
Gyermek Gálának is helyt adott ugyan-
ebben az időben az Abonyi Sportcsarnok. 
A szakosztály igen népes létszámmal vett 
részt a megmérettetésen, ráadásul sok bir-
kózópalántának ez volt az első versenye. 
A Diákolimpián 18 versenyzőnknek sike-
rült érmet szereznie, ők minden bizonnyal 
részt vehetnek majd szeptember végén 
megrendezendő országos döntőn is.

www.esmtkbirkozas.hu

Hajózni kell! 
A sárkányhajó magyar bajnokság har-
madik fordulóját Szegeden rendezték, 
ahol négy számban álltak rajthoz a Römi 
KKSK egységei. A három 200 m-es 
számban (férfi, női, vegyes), valamint a 
2000 méteres vegyes számban is – hírne-
vükhöz méltón – diadalt arattak, hiszen 
az előző két fordulóban is ugyanilyen 
átfogó győzelmet arattak, és az összetett 
győzelem is az övék immáron 15 éve.

ESMTK-HÍREKBARABÁS JÚLIA IRÁNY A JÉG!
A csúszás különleges élménye életkortól és kori-előélettől 
függetlenül átélhető, és ha tiszteljük a jeget, az elesés esélye 
is csökkenthető.

Rozgonyi Kloé edző,Világos Bea, Németh Dóra
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Csili Művelődési Központ

A táncház programja az 
Emberi Erőforrás Támo-
gatáskezelő Csoóri Sándor 
Alap támogatásával 
valósul meg.

Halász Judit: Játsszunk együtt!
Október 30., szombat 11 óra
Belépő: 2500 Ft

Radics Béla emlékest
Október 29., péntek 19  óra
Belépő: 1500 Ft

SZÍNHÁZ 
Péter Shaffer: 
Rövidzárlat - (Black comedy) 
Október 17., vasárnap 15 óra
Szereplők: Nagy Balázs, Csáki Edina, 
Zorgel Enikő, Kerekes József, Csonka 
András, Molnár Gyöngyi, Janik László, 
Krajnik-Balogh Gábor
Rendező: Nagy Sándor
Belépő: 3000 Ft - 4200 Ft 
Bérletes előadás.

APRÓK SZÍNHÁZA
V. Szutyejev: Vidám mesék - 
Az alma
November 9., kedd 9 és 10.30 óra
Nefelejcs Bábszínház
Mikulás ajándéka
November 30., kedd 9 és 10.30 óra
Fabula Bábszínház
Belépő előadásonként: 800 Ft
Bérlet a két előadásra: október 29-ig 
vásárolható, ára: 1300 Ft

Katrina együttes
Október 16., szombat 19 óra
Belépő: 1500 Ft

Családi táncház a Téka Együttessel
Október 16., szombat 10.30 óra
Belépő: 300 Ft 
November 13., szombat 10.30 – 13 óra 
Őszi kézműves foglalkozással 
Belépő: 500 Ft/fő

I S M E R E T T E R J E S Z T É S
(K)Vízállásjelentők-Csili - Facebook 
csoport
Önt is várjuk, ha szereti a szellemi 
kihívásokat, a kvízt és a rejtvényeket. 
Tegye hetente próbára tudását, csatla-
kozzon egy nagyszerű közösséghez! 
Helytörténeti klub
Rátkai Gábor: Rátkai Endre 
magánélete
Október 12., kedd 17 óra 
A belépés díjtalan!
Helytörténeti séta a halottak napja 
és mindenszentek alkalmából 
Helyszín: Pesterzsébeti temető
November 1., hétfő 17 óra
Rendhagyó történelemórák
Dr. Szekeres Nóra: A rendszerváltás
gazdasági, társadalompolitikai 
megközelítése
Október 28., csütörtök 18 óra
Belépő 500 Ft; csoportos jegy: 300 Ft; 
tíz főtől a kísérő számára díjtalan
Világjárók klubja
Prof. Dr. Karátson Dávid: Santorini
Október 19., kedd 18 óra
A belépés díjtalan!

Baba-mama klub
Családon belüli kommunikáció, 
konfliktuskezelés
Október 29., péntek 10 óra 
Belépő: 500 Ft/ család

KÖNYVTÁRI  PROGRAMOKK O N C E R T
Filmmúzeum - klasszikus magyar 
vígjátékok egy csésze tea mellett
Úrilány szobát keres (1937) 
Október 21., csütörtök 17 óra 
Belépés könyvtári tagsággal ingyenes.

Könyvtári nyitvatartás: 
hétfő, szerda, péntek: 12-19 óra; 
kedd: 9-13 óra, csütörtökön kizárólag 
rendezvények időpontjában. 
Az „Országos Könytári Napok” 
keretében (okt. 4-10. között) visz-
szahozott könyvekért nem számí-
tunk fel késedelmi díjat. 
Inf.: konyvtar@csili.hu

R E N D E Z V ÉNY

NoPara Karaoke klub
Október 8., péntek 19 óra
Belépő: 700 Ft A rendezvény az NKA program 

támogatásával valósul meg.

„Mi, magyarok a századelőn” – 
Sal Endre író előadása, dedikálással       
November 5., péntek 17 óra
Meglepő történetek
hírességekről.
Belépő:1700 Ft; 
elővételben
november 2-ig: 1500 Ft 

Csili Dancing Party
Október 8., péntek 19.30 óra
Sakál-vokál 
Asztalfoglalás október 07. 12 óráig 
telefonon vagy a honlapon. 
Belépő: 1500 Ft

Társaságkedvelők klubja
Szerdánként 18 óra
Sétahajó Bulizenekar október 6. és 27.
Főnix Voice  október 13.
Tropical Band Halló Duó október 20. 
Belépő: 1200 Ft

II. Galaktikus Családi nap
Október 24., vasárnap 10-18 óra
Holoasztal, jelmezverseny, LEGO-
kiállítás, fénykard vívás és minden, 
amit a galaxis rejthet! Belépő: 700 Ft
Jövőlátó játékkártyák -                 
Sorsunk a kártyák tükrében?                      
November 4., csütörtök, 17 óra
Jánosa Antal kártyagyűjtő és szakíró
vetítéssel egybekötött kártyatörténeti 
előadása és kiállításmegnyitó.

Társasjáték klub 
Október 8., péntek  17-22 óra
Október 22., péntek 17-22 óra
Havi bérlet: 800 Ft
10 alkalmas bérlet ára 2200 Ft

GYERMEKSZÍNHÁZ
A rendíthetetlen ólomkatona
November 18., csütörtök 14 óra
VSG Táncszínház

Diótörő
December 9., csütörtök 14 óra
Nektár Színház előadsa
Belépő előadásonként: 800 Ft
Bérlet a két előadásra: október 29-ig 
vásárolható, ára: 1300 Ft
KIÁLLÍTÁS
Muszély Ágoston terem
Csili Kézimunkakör kiállítása
Október 8., péntek 18 óra
Megtekinthető: november 8-ig.
Csili Alsóállomás
Bartis Ilona festőművész kiállítása
Október 14.,  csütörtök 18 óra 
Megtekinthető: november 14-ig.

Falusi Mariann: Mennyit ér egy nő?
Október 21., csütörtök 18 óra
Világhírű énekesnők legsikeresebb 
dalai hangoznak el a Don Lázi Swingtet 
zenekar közreműködésével. 
Belépő: 4500 Ft

REJTVÉNY
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Set-top boxok tesztelése és tisztítása
lenne a feladat, választhatóan 2 vagy

3 műszakos munkavégzéssel. 

Operátori munkalehetőség a 18. kerületben!

Amennyiben
érdekli a lehetőség

hívja a
06706277110-as
telefonszámot.

PRÓBÁLJON WI DEX

H ALLÓKÉSZÜLÉKET INGYENESEN -

AZ ÖN OTTH ON ÁBAN !

06 (1 ) 769 601 7

06 (70) 6298053

HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

Kérjük,

egyeztessen velünk

időpontot!

kossuth@widex.hu

www.widex.hu

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT

BUDAPEST, XX. kerület

Kossuth L. u. 80.

/a Vásárcsarnok mel l ett/

VÍZSZINTES:
2. Csonthéjas termés, közeli rokona az őszibarack
5. A reformáció szellemi atyja
7. Magyarország miniszterelnöke az 1956-os forradalom idején
8. Október utolsó napján faragják
9. Október elnevezése régi magyar népi kalendáriumban

FÜGGŐLEGES:
1. Magyarország első alkotmányos miniszterelnöke
3. A világ tizedik és egyben Afrika legnagyobb területű országa
4. Octopus magyar elnevezése
6. Október elejének csillagjegye
8. Arany János híres Miklósa

A SZEPTEMBERI SZÁM HELYES VÁLASZAI:
VÍZSZINTES: 3. kádár, 4. puttonyos, 5. demizson, 8. csabagyöngye, 9. Villány
FÜGGŐLEGES: 1. derítés, 2. venyige, 4. peronoszpóra, 6. must, 7. metszőolló

APRÓHIRDETÉS

Apróhirdetések felvétele:
https://bit.ly/PE_apro

EGÉSZSÉG
MASSZÁZS ÉS 
CSONTKOVÁCS-kezelés. 
Ha fáj a háta, stresszes az élete, 
fejfájás kínozza, jöjjön el, 
megoldást találok problémájára. 
Kovács Edit 0630-384-4933

OKTATÁS
Angol nyelvtanárnő és fejlesz-
tőpedagógus angol nyelvtanítást, 
korrepetálást és iskola előkészítést 
vállal. Telefon: 0670-582-4702

SZOLGÁLTATÁS
ÉLETJÁRADÉKOT 
FIZETNÉK lakásáért! 
Leinformálható, referenciával 
rendelkező, megbízható 
személy vagyok! 
Kálny Csaba 0620-949-4940

MEGOLDÁS Délpesti 
Gyorsszerviz. 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. 
285-3488, 0630-950-1717 
www.megoldasszerviz.hu

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA 
helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, 
tanácsadás, telepítések, alkatrész-
csere garanciával. Ingyenes kiszál-
lás. Aradi Zoltán 0670-519-2470 
email:szerviz@szerviz.info

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁST, 
burkolást vállalok. Nyugdíjasok-
nak kedvezménnyel. Takarítás-
sal-fóliázással. 0630-422-1739

Szabó Balázs vállalja kémények 
bélelését, építését, kondenzá-
ciós kazánok telepítését teljes 
körű ügyintézéssel. 
06-20-264-7752

Lomtalanítás! Ingatlan, hagyaték 
(akár díjtalanul is), pince, padlás 
lomtalanítása, ürítése, rövid 
határidővel. Hulladékszállítási 
engedéllyel rendelkezünk. 
06-30-703-0518

Egyéb hirdetési
lehetőségek a

Pesterzsébet újságban:
pesterzsebetmedia@pesterzsebet.hu



Pesterzsébet Önkormányzata és a Pesterzsébeti '56-os Szövetség
tisztelettel meghívja Pesterzsébet lakosságát

az 1956-os forradalom és szabadságharc 
65. évfordulója 

alkalmából rendezendő ünnepségsorozatára

Október 18. (hétfő) 
16.00 óra 
„A forradalom jelképes lángjának fellobbantása”
Fáklyás váltófutás a Juta-dombi tüzérek terétől az Emlékezés teréig, a kerületi általános és 
középiskolás csapatok részvételével
(Rajt: Juta-dombi tüzérek tere, '56-os emlékmű
Cél: Emlékezés tere, '56-os obeliszk)

Október 19. (kedd) 
14.30 óra
Erzsébetfalvától Pesterzsébetig
Történelmi vetélkedő a Millenniumi és a Szent István Kupáért kerületi általános és 
középiskolás csapatok részvételével
(Csili Művelődési Központ Bubik István Színházterem)

Október 22. (péntek)
15.00 óra
Emlékműsor és koszorúzás
(Emlékezés tere '56-os obeliszk)
16.30 óra
'56-os lyukas zászló felvonása
(Helsinki út - Kossuth L. u. kereszteződésében álló Országzászlónál)

Október 26. (kedd)
14.00 óra
Koszorúzás az ATRA gyár körüli harcok áldozatainak emlékére
(Helsinki u. - Torontál u. kereszteződésében)

November 4. (csütörtök)
14.00 óra
Gyásznapi megemlékezés és koszorúzás a Pesterzsébeti temetőben
(Bp. XX. Temető sor)
15.30 óra
'56-os lyukas zászló levonása
(Helsinki út - Kossuth L. u. kereszteződésében álló Országzászlónál)  

Kérjük a mindenkori járványügyi szabályok szigorú betartását! 
Az aktuális járványügyi szabályok függvényében a programváltoztatás jogát fenntartjuk!


