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50 éves a Társaságkedvelők Klubja 
November 16., szerda 17 óra 

Ünnepi táncest a Sétahajó Bulizenekarral és
vendég előadóművészekkel.

 Belépő: 1500 Ft
A pesterzsébeti lakcímmel rendelkező Erzsébeteknek 

a belépés ingyenes! 

SakálVokál: vasárnap esti táncparty
November 20., vasárnap 18 óra

Asztalfoglalás november 18., péntek 14 óráig.
Belépő: 1800 Ft

KÖNYVTÁR
Borzongató keddek - krimikedvelők klubja

November 8. kedd 16 óra
Klasszikus filmvígjátékok egy csésze tea mellett 

November 10., csütörtök 15 óra
Bakaruhában (1957) Eszes Zoltán festőművész kiállítása

November 13., vasárnap 15 óra
Megtekinthető: december 9-ig

Csili Alsóállomás

ISMERETTERJESZTÉS
Gitárterápia - Zenéljünk együtt 

Benkő Zsolttal!
November 13., 27., vasárnap 15 óra

Hozd magaddal akusztikus 
vagy elektronikus gitárodat erősítővel!

A belépés ingyenes!

A tárlat előzetes bejelentkezéssel látogatható!

 Katrina együttes koncertje
November 26., szombat 19 óra

Belépő: 2000 Ft

A nagy Ho-Ho-Horgász
November 24., csütörtök 14 óra
Szabad Ötletek Színháza előadása.

Belépő: 1000 Ft

Czétényi Vilmos emlékkiállítás
November 11., péntek 18 óra

Megtekinthető: december 5-ig
A tárlat látogatásához kérje kollégánk segítségét!

Világjáró klub
November 15., kedd 18 óra
Kőrösi Csoma Sándor 200 - 

Keresztül a Himaláján
Előadó: Dr. Nagy Balázs geográfus, egyetemi 
docens, a Földgömb magazin főszerkesztője

Youtube csatornánkon visszanézhető, a belépés 
ingyenes.

        Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap 
     támogatásával valósul meg.

Vajda Barnabás hegedű est 
30 éve a Csili színpadán

November 8., kedd 19 óra
A belépés ingyenes.

   A koncert a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósul meg.

Ferenczi Gyuri és az 1ső Pesti Rackák
November 8., kedd 20 óra

Belépő: 2000 Ft
A koncertet a Nemzeti Kulturális Alap 

Hangfoglaló Programja támogtja.

 TÁNCOS RENDEZVÉNY
Társaságkedvelők klubja

Minden szerdán 18 óra 
November 2., 23.- Főnix Vocie

November 9.,30. - The Shades zenekar
Belépő: 1500 Ft

Karaoke
November 11., péntek 19 óra

Belépő: 1000 Ft

Brumi és a téli álom
November 8., kedd 9 és 11.30 óra

Fabula Bábszínház előadása.
Belépő: 1000 Ft

Helytörténeti klub
November 8., kedd 17 óra

A Suda család
Előadó: Ettvel Zoltán 
A belépés ingyenes.

Rendhagyó történelemórák
November 10., csütörtök 18 óra
Az Állambiztonság titkai ’89-ig

Előadó: dr. Szekér Nóra, az Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltára kutatója

 Belépő: 1000 Ft

A magyar rock története II.
a beat-kezdetektől a kemény rockig -

 előadás, vetítés, zene
November  23., szerda 18.30 óra

Belépő: 300 Ft

Lélekrágcsálók - önismereti klub
November 16., szerda 16 óra

Téma:  Mi okozza a legfőbb problémákat a 
párkapcsolatokban?

A belépés regisztrációhoz kötött.
A programok Csili könyvtári tagsággal ingyenesek! 

„Madárház” gyermekrajz kiállíás
Megtekinthető hétköznap 8-19 óra között.

ERZSÉBET NAPOK
NOVEMBER 4 - DECEMBER 4.

Családi nap
November 12., szombat 

10 óra  Nagy akarok lenni - zenés bábjáték
Fabula Bábszínház

11 óra  Családi táncház a Téka együttessel, 
kézműves-foglalkozás

Belépő: 1200 Ft 
A táncházat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
Csoóri Sándor programja támogatja.



Kedves Olvasó!

A tudatos jelenlét és a megélt pillanat épp-
úgy fontos témái friss lapszámunknak, mint 
a megfontolt háztartásvezetés és a gyerekek 
figyelmére való ráhangolódás. És akkor még 
a helyes testtartást és a gerinc védelmét nem 
is említettük. 

Mindeközben helyi klubok és versenyzők 
érnek el sikereket, kiállítások nyílnak meg, 
zajlanak a hagyományos őszi programjai 
megannyi intézménynek: óvodától idősek 
otthonáig, iskolától helytörténeti klubig. Az 
elmúlt hetekben is adódott alkalom megállni 
derűsen születésnapi torta, vagy megrendül-
ten friss sír mellett: ezekről is írunk, ahogy 
októberi-november eleji jeles napjainkról is.

A kisebb, nagyobb szokások biztonsága, a 
baráti, családi vagy éppen akár a szomszédi 
közösségekhez való odafordulás és a kölcsö-
nös figyelem adhat megtartó ritmust ebben az 
oly sok bizonytalansággal járó őszben.

Üdvözlettel,
Kálmán Emese és Müllner Dóra
szerkesztők

E-mail: pesterzsebetmedia@pesterzsebet.hu
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A kerületi nyári események összefoglalója 
és a közbeszerzési eredmények ismerteté-
se után a vasúti munkálatok miatti  vá-
gányzárra tett alternatív javaslatokról és a 
hulladékgyűjtők számának növeléséről 
volt szó a beszámolóban. Ahogy előző 
számunkban is közétettük: Nemes László 
lemondott alpolgármesteri tisztségéről, 

amit a polgármester a testületi ülésen is
bejelentett. Ennek módját több képviselő 
is pontosítni kívánta: fennáll-e vajon az 
összeférhetetlenség. Dr. Demjanovich Or-
solya jegyző válaszában kifejtette: az ön-
kormányzati törvény konkrétan meghatá-
rozza az összeférhetetlenség eseteit, ame-
lyek jelen esetben nem álltak fenn. 

Cserék, új tagok 

Miután Varga Róbert, a Sport Bizottság 
új, nem képviselő bizottsági tagja letette 
az esküt, a képviselők által felvetett témák 
között a Zodony utcai kutyafuttató, a Sza-
badka utca esőelvezetése, a Duna sétány 
fejlesztése, a Knézich-Virág Benedek-Szent 
Imre herceg utcák által határolt terület ki-
táblázottsága és a forgalomlassítás lehető-
sége is szerepelt. Utóbbira a balesetek 
gyakorisága miatt hangzott el javaslat. 
Továbbra is a közlekedési nehézségeknél 
maradva a Magyar utcáról is szó esett:  a 
felújított útszakasz egyes részein a lehaj-
tók meredeksége gondot okozhat a baba-
kocsival vagy kerekesszékkel közlekedők-
nek. Kiderült továbbá az is, hogy a továb-
biakban Juhász Lajosné helyett Buc-Hor-
váth Gabriella vezeti a Fidesz frakcióját. 
A Duna sétányról is mindig akad egyez-
tetnivaló, hiszen épül-szépül a kerület 
büszkesége, ám számos további szempont 
akad a fejlesztésekor. 

Megint számok

Az illetményalap növelésével, valamint a 
közfoglalkoztatottak számának erős csök-
kenése miatt megnövekedett ellátatlan fel-
adatok megoldására tett javaslatokkal 
folytatódott az ülés, majd egy sokakat 
érintő kérdés: a közétkeztetési nyers-
anyagnorma következett. A mindenki szá-
mára világosan érzékelhető áremelkedés 

ŐSZI NYITÁNYPE MÉDIA-
ÖSSZEÁLLÍTÁS

Pesterzsébet Önkormányzata képviselő-testülete szeptember 22-én csütör-
tökön tartotta a nyári szünet utáni első ülését. Az ötvenegy napirendi ponttal 
meghirdetett tanácskozást Szabados Ákos nyitotta meg a két ülés között eltelt 
időszakról szóló beszámolójával. 
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közepette 20 százalékos emelésben egye-
zett meg a testület. Az új rendőrkapitány 
felvetése is a testület elé került: amely sze-
rint a rendőrség épületének felújításával 
vonzóbbá lehet tenni a szolgálatot a leen-
dő erzsébeti rendőröknek. A hosszú nap 
közmeghallgatással zárult a Csiliben.

A képviselő-testüketi ülésekről szóló videós 
összefoglalók elérhetők a Pesterzsébet Média 
YouTube-csatornáján, a Pesterzsébet TV-n. 
www.youtube.com/pesterzsebettv

Szabados Ákos polgármester így búcsúzott 
közösségi oldalán: „Sokunk Lacibácsija, ta-
nára és igazgatója lett az évtizedek alatt. 
(…) Egész élete fonalként szövődik Pester-
zsébet fejlődésének történetébe. Nem csak 
azért, mert lelkes helytörténeti szakember 
volt, sokkal inkább azért mert a pesterzsé-
beti hétköznapok hagyományának gondos 
ápolója és megteremtője is volt egyben.”

Komoróczy László a Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei Hodászon született, 
kétéves volt, amikor, 1954-ben a családja 
Erzsébetre költözött. Onnantól minden 
ide kötötte: általános iskolába a Mártírok 
útjára járt, aztán a Kossuth Lajos Gimná-
ziumban tanult. Miután megszerezte ta-
nári diplomáját, először tanára, majd kö-
zel két évtizeden keresztül igazgatója volt 
a Török Flóris Általános Iskolának. 

„Mindig a közösségért dolgozott. Sze-
rette a természetet, a történelmet, és imá-
dott a gyerekekkel lenni” – idézte fel la-
punknak fia, Komoróczy Péter. 
Korcsolya pályát, különböző szakköröket 
és kirándulásokat szervezett. Fontosnak 

tartotta, hogy előre menjenek: igazgatása 
idején lett az iskolának angol tagozata és 
számítástechnikai vizsgaközpontja is. 

Senkit nem lepett meg, hogy 1994-ben 
önkormányzati képviselő, majd 1998-tól 
három cikluson keresztül a humán területe-
kért felelős alpolgármester lett. „Sosem azt 
nézte, neki mi a jó, önzetlenül, a haszonszer-
zés vágya nélkül azért dolgozott, hogy segít-
sen az embereknek” – emlékezett a fiú az 
édesapjára. „Nemcsak mi tudjuk, úgy vesz-
szük észre, mások is egyenes, becsületes em-
bernek tartották, aki mindig ragaszkodott 
az elveihez. Ezzel hasznára volt nemcsak a 
szűkebb közösségének, a kerületnek, hanem 
az egész országnak is” – tette hozzá. 

Komoróczy László büszke volt család-
jának több száz éves történelmére, hagyo-
mánnyá tette, hogy az ország különböző 
részein élő Komoróczyk minden évben 
találkozzanak a Csiliben. Péter fia azt is 
elmondta, édesapja boldog volt, hogy 
nemrég unokája született, és örült, amikor 
megtudta, a második is úton van. Sajnos, 
vele már nem találkozhatott.

LACIBÁCSI EMLÉKÉRE
Hosszú, méltósággal viselt betegsége következtében szeptember 27-én elhunyt 
Komoróczy László, az MSZP XX. kerületi önkormányzati képviselője.



AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKÉRE
Vándor Éva színművész az erzsébeti ünnepségen.

OKTOBERFEIER
Sváb muzsika és tánc a hagyományos októberi mulatságon.

KILENCVEN
ESZTENDŐ

Ferenczy Tiborné Ilona 
(balra) és Gazdag Jánosné 
Margit (jobbra) is kerek 

évfordulót ünnepelhetett.
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ÜVEGVARÁZS
A csodálatos kiállítás november 7-ig 
látogatható a Csiliben.

EMLÉKKÖNYV

PESTERZSÉBET 2022. szeptember 29.6



1956 – ELSŐ KÉZBŐL
Somogyvári Géza, Pesterzsébet díszpolgára 
előadása a Helytörténeti klubban.

TERMÉNYOLTÁR –
a József Attila iskolában.

BETAKARÍTÁSI ÜNNEP –
a Baross oviban.

REFORMKORI NAP
Ismét megtelt korabeli hangulattal és kosztümökkel a Kosuti.    

ÁLLATOK VILÁGNAPJA
Vidám témanap a Gyermekmosoly oviban.

NÉPMESEI NAP –
a József Attila német suliban.
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ÉLETMÓD
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Aggódva figyeljük, 
hogy minden folya-
matosan és jelen-
tősen drágul. Nem 
tehetünk mást: ott 
spórolunk, ahol tu-
dunk. A környezet-

tudatossággal és fenntarthatósággal foglal-
kozó Felelős Gasztrohős Alapítványtól kér-
tünk háztartási tanácsokat.

„Ha főzésnél, étkezésnél az energiataka-
rékosság mellett az élelmiszer-hulladék 
csökkentésére is ügyelünk, nemcsak a kör-
nyezetünkért teszünk, de pénzt is megtaka-
ríthatunk” – kezdte Kiss-Szabó Eszti, a ci-
vil szervezet kommunikációs vezetője. Eh-
hez tudatosság kell. Többek között fontos, 
hogy megtervezzük a heti menüt. Nézzünk 
körül a szekrényben, a kamrában, a mély-
hűtőben és a hűtőben, igyekezzünk az ott 
felhalmozott alapanyagokat használni. Az 
üzletekbe véletlenül se éhesen, viszont be-
vásárlólistával menjünk. Igaz, mostanában 
nem valami csábítóak az árak, de jó, ha fi-
gyeljük az akciókat.

A főzésnél tegyünk megfelelő méretű fe-
dőt az edényre, hiszen akkor hamarabb elké-
szül az étel, vagyis kevesebb ideig fogyasztjuk 
a gázt vagy az áramot. Minden alapanyagot 
készítsünk elő, és csak akkor kapcsoljuk be a 
tűzhelyet, ha már mindent felaprítottunk. 
Arra is célszerű figyelni, hogy lehetőleg csak 
az edényt melegítsük, ne „szökjön” mellette 
az energia. Főzéshez, pároláshoz vízforraló-
ban melegített vizet öntsük az edénybe, an-
nál is inkább, mert van olyan zöldség, ame-
lyet elég csak leforrázni. Érdemes vastag falú 
edényt használni, a sütőben pedig egyszerre 
több ételt, például húst és köretet is készíteni. 
Bár a legtöbb sütemény receptjében az áll: 
melegítsük elő a sütőt, erre csak kelt tészták 

és piskóták sütésekor van valóban szükség. 
Zöldség, hús készítése előtt sem kell üresen 
járatni a sütőt, és érdemes kicsit korábban 
lekapcsolni, mert a maradék hő éppen kész-
re süti az ételeket – sorolta Kiss-Szabó Eszti 
a pénzt érő tanácsokat. 

Hűtő

Jó tudni, hogy a túlzsúfolt fridzsider, mivel 
többet kell dolgoznia, többet fogyaszt. Alap-
vető, de nem lehet elégszer ismételni: csak 
addig hagyjuk nyitva az ajtaját, ameddig 
kiveszünk vagy beteszünk valamit. Érdemes 
rendszeresen leolvasztani és kitakarítani, 
mert jég, illetve a hátoldalán felgyülemlő 
por nélkül jobban működik. „Ha rendben és 
tisztán tartjuk, az élelmiszerpazarlás ellen is 
sokat tehetünk, hiszen egy átlátható hűtőből 
vagy mélyhűtőből könnyű dolgozni” – je-
gyezte meg az alapítvány munkatársa. Sze-
zononként érdemes mélyhűtő-, sőt kamra-
ürítő napot tartani, amikor a meglévő alap-
anyagokból főzünk. Ezzel akár egy nagyobb 
bevásárlást is ki lehet váltani.

Zöldek

Az egészséges étkezéshez szezonális zöld-
ségeket, gyümölcsöket ajánlott fogyaszta-
ni, és érdemes ezekből több adagot le is 
fagyasztani. A befőtt, lekvár, lecsó eltevé-
sére alkalmas gyümölcsök, zöldségek álta-
lában olcsóbbak, mint a hibátlan dara-
bok. A boltban vásárolható konzerveknél 
jobb minőségű, magasabb gyümölcs- 
vagy zöldségtartalmú csemegét készíthe-
tünk otthon, ráadásul a saját ízlésünk sze-
rint. Kiss-Szabó Eszti azt ajánlja, minden 
lehetséges részt használjunk fel: „kérjük el 
a fehérrépa levelét, így nem kell külön 
petrezselymet venni. A répa, a cékla, a ka-
ralábé levele nemcsak a salátát dobja fel, 
de kenyérre kenhető vagy tésztát ízesítő 
pesztóként is finom.” A zöldségekből kré-
met, alaposan megmosott héjukból 
chipset, az alma, az őszibarack megszárí-
tott héjából egy kis fűszerrel megbolondít-
va pedig ízletes teát csinálhatunk. „Én 
szárazon szoktam megvenni a hüvelyese-
ket, aztán egyszerre áztatom, majd fő-

BARABÁS JÚLIA A SOK KICSI IS SEGÍTHET
Tippek az egyre emelkedő árak és rezsiköltségek ellensúlyozására.

Fotó: pixabay.com

Kiss-Szabó Eszti

Fotó: pixabay.com
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zöm, és fagyasztom őket. Azzal, hogy egy 
lendülettel nagyobb mennyiséget készítek, 
rengeteg időt is spórolok. Azt, hogy meny-
nyivel kerül így kevesebbe, még nem elle-
nőriztem, de fenntarthatósági szempont-
ból biztosan jobb, hogy nem egyesével 
veszem konzervben vagy fagyasztva” – 
tette hozzá a kommunikációs vezető.

Nem kell kidobni!

A fenntartható táplálkozással foglalkozó 
szervezet munkatársa kiemelte, jó lenne 
minél kevesebb húst fogyasztani, de min-
denképpen érdemes egészben venni pél-
dául a baromfit, mert minden részét fel-
használhatjuk, a melléből még felvágottat 
is készíthetünk. „Így nemcsak kevesebből 
többet hozunk ki, de azt is tudjuk, mi van 
abban, amit megeszünk” – jegyezte meg.

Rengeteget lehet spórolni, ha a mara-
dék élelmiszereket újra felhasználjuk. „A 
megmaradt leveszöldségeket egy kis tej-
színnel összeturmixolva krémlevesként le-
het kínálni. Én a főtt hússal, és egy kis 
mustárral lágyítva szendvicskrémet szok-
tam belőle keverni” – árulta el Kiss-Szabó 
Eszti. A kenyér maradékát le lehet fa-
gyasztani, felengedés után szinte frissként 
ehetjük. Örök klasszikus nagyanyáink for-
télya, a megszikkadt kenyérből készített 
házi zsemlemorzsa.

Minden cseppje kincs

Ásványvíz helyett érdemes csapvizet fo-
gyasztani. Ha nem elég hideg, hosszas 
folyatás helyett kancsóban vagy üvegben 
tegyük a hűtőbe. Üdítők, gyümölcslevek 
helyett egészségesebb választás a házi 
szörp vagy a citromos, gyümölcsös ízesítés, 
illetve a vízzel hígított turmixok fogyasztá-
sa. „Ezeket ugyan időbe telik elkészíteni, de 
biztos, hogy pénzt is megtakarítunk.”

A mostani aszályos időkben nemcsak a 
számla miatt fontos, hogy a vízzel is spórol-
junk. A teraszon vagy a kertben az eresz-
csatorna alatt összegyűlt, két napnál nem 
régebbi esővíz ideális a növények locsolásá-
ra, de erre kitűnően alkalmas a tojások fő-
zővize is. A zöldségeket, gyümölcsöket le-
het állott vízzel mosni, amit aztán szintén a 
virágok kaphatnak meg. A zöldségek 
leszűrt főzővizében pedig még tésztát, rizst 
is forralhatunk. „És egy gasztrobloggernél 
azt olvastam, citrommal és fűszerekkel íze-
sítve üdítő helyett isszák” – osztotta meg az 
egyik Felelős Gasztrohős. 

A forró fürdőzést mostanában jobb 
elfelejteni, egy gyors zuhannyal akár 
80-100 liternyi vizet lehet megtakaríta-
ni. A vízszámlán meglátszik, ha fogmo-
sás közben nem folyatjuk a csapot. Egy 
csöpögő csap vagy egy szivárgó vécé 
nemcsak viszi a pénzt, de vizet is paza-
rol. Mosogatásnál se folyassuk a vizet, 
ha van, a mosogatógép energiatakaré-
kos programját használjuk. 

Sok kicsi

Konyhai papírtörlő helyett használhatunk 
konyharuhát vagy kinőtt pólót, a drága és 
környezetkárosító vegyszerek helyett ecet-
tel és szódabikarbónával is csillogóan tisz-
tára varázsolhatjuk szinte az egész lakást. 
A legtöbb ruhát tele gépben elég 30 Celsi-
us-fokon mosni.

A Portfolio még júliusban összegyűjtött 
néhány rezsicsökkentő tippet. Ezek között 
szerepel, hogy húzzuk ki az éppen nem 
használt töltőket. Érdemes azt is meg-
szokni, hogy csak akkor kapcsoljuk be a 
számítógépet és a tévét, amikor kell, a 
háttérben működő berendezések ugyanis 
feleslegesen növelik az áramszámlát. 

Megfelelő árnyékolással és szigeteléssel 
elérhető, hogy mindig az éppen szükséges 
hőmérsékletet biztosítsuk a lakásban. A fűtési 
szokások megváltoztatásával is csökkenthet-
jük a befizetendő díjakat: például az üres la-
kást és a kevésbé használt szobákat ne fűtsük 

feleslegesen, és télen is megelégedhetünk 18-
20 Celsius-fokos hőmérséklettel. Mint írták, 
már egyetlen fokkal alacsonyabb hőmérsék-
let 6 százalékos költségcsökkenést eredmé-
nyez. A fázós lábat egy vastag szőnyeg, egy 
meleg zokni vagy mamusz is felmelegíti. 

A gázkészülékek szakszerű és rendszeres 
karbantartása a gazdasági portál szerint 
akár 20 százalékkal is növelheti a készülékek 
hatékonyságát, ami csökkenti a kiadásokat. 
Érdemes elgondolkodni azon, hogy alterna-
tív energiaforrásokra, napelemre, napkol-
lektorra, geotermikus hőszivattyúra, illetve 
biomasszára váltsunk. Lámpa helyett időn-
ként gyertyával is világíthatunk, amivel 
nemcsak a rezsiköltséget csökkentjük, de 
meghitt, romantikus hangulatot is varázsol-
hatunk. Használjunk jó minőségű LED iz-
zókat, mert azok kevesebb energiával mű-
ködnek, mint a hagyományosak. 

Autó helyett gazdaságosabb tömegköz-
lekedéssel járni a munkába, de jó időben 
biciklire is pattanhatunk. Egy korábbi 
számunkban írtuk: ha nem is egészen a 
belvárosig, de erre a kerületünk igazán al-
kalmas. Télen a Portfolio tippje szerint 
„telekocsit” is szervezhetünk: környékbe-
liekkel vagy kollégákkal összeülhetünk egy 
autóba, így megoszthatók a költségek, és 
kevésbé szennyezzük a környezetet. 

Tudjuk, mi mennyi!

Érdemes pontosan nyomon követni a bevé-
teleinket és a kiadásainkat. Az okos készülé-
kek ezt alkalmazásokkal segítik, de egy koc-
kás füzetben is vezethetjük, miért mennyit 
fizettünk. Az internetes gazdasági oldal azt 
is ajánlja, használjuk a vásárlásoknál, utazá-
soknál kapott kuponokat, figyeljük az akció-
kat, sőt a játékokat is, hátha visszanyerünk 
valamennyit az elköltött pénzből. Érdemes 
a már nem használt tárgyakat, ruhákat el-
adni, esetleg elajándékozni, hogy legalább a 
helyet ne foglalják. A sok kicsi sokra megy 
elvét követi az a tanácsuk is, hogy gyűjtsük 
az aprópénzt, hátha előbb vagy utóbb segít 
egy-egy vásárlásnál.

Fotó: pixabay.com

Fotó: pexels.com – Kampus Production
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Az élővilág önálló 
„országának” tart-
ják a gombákat, 
ugyanis nem álla-
tok, de nem is nö-
vények. A temér-

dek fajból eddig kétezer ehetőt azonosítot-
tak a világon, de becslések szerint akár több 
millió még ismeretlen is létezhet. A Kár-
pát-medence erdeiben, mezőin mintegy 
250 féle terem tavasztól késő őszig, és több 
évszázada termesztik is őket. Ősidők óta fo-
gyasztanak az emberek gombát, a mező-
gazdaság elterjedése óta pedig tészták ke-
lesztéséhez, sör és bor erjesztéséhez, élelmi-
szerek tartósítására is használják. Egyes 
gombákat népi és hagyományos gyógyásza-
ti célokra alkalmaznak, antibiotikumot is 
először gombákból nyertek.

Nem játék

„A gomba egyik legnagyobb előnye, hogy 
rendkívül erőteljes íze van. Ettől megosztó 
is: csak szeretni vagy utálni lehet. Rengeteg 
ételbe tehetjük, ha megfizethetően akarunk 
zamatot csempészni beléjük. Ha szeretnénk 
picit mérsékelni a húsfogyasztást, akkor ezt 
gombával fájdalommentesen megtehetjük” 
– mondta lapunknak Péter Anna gasztrob-
logger. Az erdei gombák többsége, de a ter-

mesztett, fokhagymás ízű shiitake is köny-
nyen kezelhető. Rövid a főzési idejük, legfel-
jebb 15-20 perces hőkezelést igényelnek, így 
akár energiát is spórolhatunk. 

 „A vadon termő gombák között vannak 
olyanok, amelyek csakis adott idejű hőke-
zelés után ehetők” – hívta fel a figyelmet a 
gasztroblogger. A termesztett gombák po-
zitívuma a könnyű elérhetőség is. „Aki pe-
dig maga gombászna, annak érdemes 
megismerni az ehető fajokat, a többit pe-
dig érintetlenül hagyni. Az interneten ren-
geteg cikket lehet találni – én is többet ír-
tam – arról, mik az etikus gombaszedés 

szabályai” – tette hozzá Péter Anna. Az 
összegyűjtött példányokat – saját érde-
künkben – be kell vizsgáltatni, amire az 
egész ország területén több ingyenes lehe-
tőség van, hétvégén is. A gasztroblogger 
hangsúlyozta, eszébe sem jutna szakmai 
ellenőrzés nélkül elfogyasztani még olyan 
gombákat sem, amelyeket biztosan felis-
mer. „A gomba nagyon nem játék. Van 
néhány faj, amelytől nemhogy rosszul le-
szünk, meg is halunk. Az összeszedésre ér-
demes fajok megkülönböztetése a mérge-
zőktől ráadásul nem mindig egyszerű. 

BARABÁS JÚLIA GOMBA: NINCS TRÜKK
Rengeteg faja létezik, több viszonylag olcsó is, ha pedig magunk 
szedjük, a kötelező bevizsgáltatás után ingyen is begombázhatunk. 

Fotó: Felelős Gasztrohős

Fotó: pexels.com – Viktoria Slowikowska

Jó tudni!

A legnagyobb gombatermesztő ország 
Kína, amely a világtermelés több mint 
felét adja. Utána az Egyesült Államok, 
Hollandia és Lengyelország következik.

Gombász szabályok

•  Kosárba vagy papírzacskóba 
gyűjtsük a gombafejeket, mert 
műanyag zacskóban vagy 
dobozban hamar megromlanak, de 
össze is törhetnek. 

•  Csak az egészséges, fiatal gombákat 
szedjük fel, a tönköt teljesen szedjük 
ki a földből. 

•  A mérgező gombákat ne bántsuk, 
azok is fontos részei a természetnek!

  

Kevesen tudják, hogy a gomba legjobb fűszere a kávé. „Még inkább megtolja minden 
gombás étel ízét, ha sűrű, rövid presszókávét öntünk hozzá. Nem kell megijedni, nem 
lesz kávés a gombapörkölt, csak a gomba lesz gombább” – fogalmazott a gasztrob-
logger. A tejtermékekkel is jól harmonizál, és nemcsak a klasszikus tejszínes-gombás 
szószra érdemes gondolni, a sajt, a vaj és főleg a barnított vaj remekül passzol hozzá. 
Jól kombinálható spenóttal, de tésztákkal is. „A palacsintatésztába burkolt, bő olajban 
kisütött őzlábgombánál jobb ételt pedig még nem találtam” – vallotta be Péter Anna. 

Gombább a gombánál

Péter Anna
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Minden évben több halálos gombamérge-
zés történik, ezeket odafigyeléssel el lehet-
ne kerülni” – jegyezte meg Péter Anna. 

Markáns íze miatt a gombával nem 
lehet „trükközni”, azaz átveréssel meg-
szerettetni, viszont van élet nélküle is. „A 
beltartalmi értékei alapján nem nélkü-
lözhetetlen a szervezet számára, ezért 
nem muszáj lenyomni a gyerekek torkán. 
Nem lesz egészségkárosodása vagy hi-
ánybetegsége annak, aki fantasztikus 
gasztronómiai értéke ellenére soha nem 
eszi meg” – mondta Péter Anna.

Aprított fehérje

A gombák nagy része víz, a szárazanyag-tar-
talmuk átlagosan csupán 10 százalék. En-
nek nagyjából 35-60 százaléka fehérje, 20 
százaléka szénhidrát, a többi zsír és ásványi 
anyag. Utóbbiak főleg a kalap bőrében talál-
hatók, nagyobb mennyiségben kálium és 
foszfor. Kalóriaértékük nem nagy, viszont 
nehezen emészthetők, amit ellensúlyozha-
tunk, ha aprítva tesszük az ételbe, és alapo-
san megrágva fogyasztjuk. Az íz- és illata-
nyagaik vérbőséget okoznak, gyorsítják az 
anyagcserét, fokozzák az emésztőnedvek ki-
választását, és elősegítik a velük együtt fo-
gyasztott tápanyagok hasznosulását. 

Hazai kedvencek

A csiperkék nagyjából 300 fajjal rendel-
kező nemzetsége közeli rokonságban áll 
az őzlábgombákkal. A francia gyűjtőnév 
(a „champignon” jelentése: gomba) nyo-
mán sampinyonként is emlegetett gom-
bák a legelterjedtebbek a hazai termesz-
tésben. D-, B2-, C- és E-vitamint, az ásvá-
nyi anyagok közül pedig kalciumot, folsa-

vat, cinket, rezet, niacint, szelént és vasat 
tartalmaznak. A bennük található livosz-
tatin a kutatások szerint hozzájárul ko-
leszterinszint csökkentéséhez, antioxidán-
saik pedig többek között az öregedési fo-
lyamatokat is lassíthatják. A rendszeres 
csiperkefogyasztás gátolja a túlzott ösztro-
géntermelést, így csökkentheti a mellrák 
kialakulásának kockázatát, de hozzájárul-
hat a prosztatarák megelőzéséhez is.

Kedvelt termesztett gombafaj a laska 
is, amelynek egészségre gyakorolt jóté-
kony hatását Kínában már évszázadok 
óta ismerik. A jelentős mennyiségű D-vi-
tamin mellett krómot, rezet, vasat, jódot, 
szelént, cinket, káliumot tartalmaz – 
mondta lapunknak Barcza Zsuzsanna di-
etetikus. Rostjai hozzájárulnak az 
emésztőrendszer megfelelő működéséhez, 
megkötik a belekben lévő epesavak egy 
részét, így rendszeres fogyasztása csök-
kentheti a koleszterinszintet. Kalória- és 
szénhidráttartalma alacsony, fehérjékben 
viszont gazdag, így fogyókúrázóknak, ve-
getáriánusoknak is hasznos táplálék. Mér-
sékli a hasnyálmirigy inzulintermelését, 
mert lassan felszívódó szénhidrátjai stabil 
vércukorgörbét eredményeznek, ezért in-
zulinrezisztenciával élők és cukorbetegek 
is fogyaszthatják. Antioxidáns vegyületei 
sejtszinten védik a szervezetet, és gyulla-
dáscsökkentő hatással is bírnak. 

Sokak kedvence a vargánya, és egyre 
népszerűbb itthon is a Távol-Keleten év-
ezredek óta termesztett shiitake gomba.

Sütve-főzve

A gomba magas víztartalma miatt hamar 
fonnyad, ezért nem tartható el hosszan; hű-
tőszekrényben legfeljebb 3-4 napig bírja. 
Vásárláskor friss, kemény és rugalmas gom-
bát válasszunk. A jó minőségű gomba ép, 
szépen levágott tönkje van, nyomódásoktól, 
foltoktól mentes. Nem baj viszont, ha a ka-
lapját pikkelyek borítják. 

A csiperkéhez jól illik minden zöldfű-
szer, de leginkább a rozmaring, a kakukkfű, 
a bazsalikom, a petrezselyemzöld. A fok-
hagyma, a vörös- vagy lilahagyma is jó ba-
rátja. Kombinálható húsokkal, halakkal és 
zöldségekkel. Tisztítás után a gombafejeket 
egészben lehet rántani, májjal, zöldségek-
kel, juhtúróval tölteni. Aprítva tehetjük 
pizzára, tésztára, süthetjük zöldségekkel 
csőben, fasírtként, de készülhet belőle eves, 
pörkölt, mártás, szósz, szendvicskrém, salá-
ta, sőt lehet rétes alapanyaga is.   

A laskagomba stabil, tömör szerkezeté-
nek köszönhetően jól grillezhető, köretként 
vagy húsmentes fogásként is tálalható. Szá-
rított változatban kiváló fűszere lehet leve-
seknek, mártásoknak, rizottóknak.

/Forrás: Nébih, Mindmegette.hu/

Fotó: Felelős Gasztrohős

Fotó: pexels.com – Nadin SH

Használati utasítások
a gombához
•  Lehetőleg minél előbb használjuk 

fel.
•  Ha muszáj, hideg és jól szellőző 

helyen, egy rétegben kiterítve 
tároljuk.

•  Alaposan tisztítsuk meg, és vágjuk 
minél apróbbra, így könnyebben 
emészthető.

•  Gombás ételt még hűtőszekrényben 
se tároljunk egy napnál tovább, 
mert gyorsan szaporodnak benne  
a mérgezést okozó baktériumok.

Tévhitek a mérgező 
gombákról
•  Nem igaz, hogy a kalapbőr 

lehúzásával vagy főzéssel 
méregteleníteni lehet. 

•  Nem igaz, hogy ha csiga vagy rovar 
rágta meg, biztosan ehető. 

•  Nem igaz, hogy az mérgező, 
amelynek húsa vágáskor 
elszíneződik: a gyilkos galóca húsa 
fehér marad, míg a narancssárga 
tejet eresztő, zöldre színeződő 
rizike ehető. 

•  Nem igaz, hogy a mérgező 
gombák külseje is riasztó: a 
legveszélyesebb galócafélék 
többnyire kifejezetten szépek. 

•  Nem igaz, hogy a főzővízbe mártott 
kanál elszíneződése és az ezüstkanál 
megfeketedése jelzi a mérgezőséget.

  

Ha ősz, akkor gomba – így gondolta a 
Felelős Gasztrohős Alapítvány is, ami-
kor meghirdette a gombafogyasztást 
népszerűsítő kampányát, amely no-
vember elején ér véget. A környezet-
tudatos civil szervezet tippekkel, recep-
tekkel buzdított a közösségi oldalain: 
kóstoljunk meg minél többféle gombát. 
A KSH 2020-as adatai szerint a ma-
gyarok évente csak egy kiló gombát esz-
nek, míg Európa többi országának éves 
gombafogyasztási átlaga 4-5 kg/fő. 
Érdemes lenne felzárkóznunk, ugyanis 
számos pozitív tulajdonsága mellett a 
gomba fenntarthatóan termeszthető 
és felhasználható alapanyag, a legtöbb 
faját még hámozni sem kell.

Terítéken: a gomba!
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VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Tisztelt Választópolgárok!
Budapest XX. kerület 10. számú

Egyéni Választókerületében
a 2022. december 18.-ra kitűzött választáson 

44 db érvényes ajánlás

szükséges az egyéni választókerületi jelöltté váláshoz.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése szerint

egyéni választókerületi jelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. §-a szerint
az egyéni választókerületi jelölt állításához szükséges ajánlások számát
a helyi választási iroda vezetője állapítja meg – a szavazást megelőző
67. napi (2022. október 12.) választópolgárszám alapján (4 326 fő) –

a szavazást megelőző 66. napon (2022. október 13.).

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
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Lelki segítség:
SOS Lelki Elsősegély: 

a nap 24 órájában, bármely szolgáltatótól ingyenesen hívható 
telefonszám: 116-123, https://sos-116-123.eoldal.hu

IFJÚSÁGI LELKI ELSŐSEGÉLY: 
ingyen hívható hétköznapokon 17-21 között 137-00, 

www.ifjusagi-lelkisegely.hu

KÉK VONAL (gyermek- és ifjúsági telefonszolgálat): 
a nap 24 órájában ingyenesen elérhető a 116-111 számon, 

www.kek-vonal.hu

Kék Vonal ingyenes és anonim lelkisegély-vonala szülők, 
hozzátartozók vagy szakemberek számára, 

ha egy gyermek érdekében szeretnének konzultálni: 116-000

NANE EGYESÜLET BÁNTALMAZOTT NŐKNEK 
ÉS GYEREKEKNEK TELEFONSZOLGÁLAT: 

06-80-505-101 vezetékesről, ingyenesen, 
(06-1) 267-4900 mobilról vagy vezetékesről hívható, 

normál tarifával. 
Szerda kivételével este 6-tól 10-ig.

STOP FÉRFIERŐSZAK INFORMÁCIÓS VONAL: 
csütörtök 18-21 óráig: 06-1-344-3802 

DÉLUTÁN TELEFONOS LELKISEGÉLY SZOLGÁLAT
40 FELETTIEK SZÁMÁRA: 

este 16-21 óráig: 06-80-200-866, www.delutan.hu 

WWW.PSZI.HU 

WWW.MEGHALLGATUNK.ONLINE 

CALL FOR HELP 
mindennap  0-24 óráig 770-7300; 

bármikor elérhető online: www.callforhelp.hu

Kedves Pesterzsébetiek!
Következő fogadóórám időpontja:

2022. november 10-én, 
csütörtökön 17 órától

Helye: 
MSZP Pesterzsébeti Iroda

(1203. Bp. Ady Endre u. 84/A.)

Szeretettel várom Önöket!

Dr. Hiller István
országgyűlési képviselő

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

Aktuális információkat honlapunkon találnak: www.fszek.hu/biromihaly 
Facebook oldalunkon is friss hírekkel várjuk Önöket: www.facebook.com/fszek20

Újdonságainkat kéthetente a www.moly.hu oldalon találják, ha rákeresnek a nevünkre!

HOGYAN MONDJAM EL NEKED? – Molnár Julianna kerületi alko-
tóművész könyvbemutatója és író-olvasó találkozója november 17-én, 
csütörtökön, 17 órakor lesz. Várunk minden kedves érdeklődőt szeretettel!

CSIVITELŐ BABAANGOL: Komplex mondókás-dalos angol nyelvű 
foglalkozás 0-3 éveseknek minden hónap második keddjén 9.30-kor! Ger-
gely Krisztina várja a babákat november 8-án!

KÉZMŰVES KUCKÓ: november 9-én, szerdán, 17 órakor Állati jó 
kézművesre várunk Zita nénivel! Témánk: a lovak. 

ÖKOKLUB: Célunk egy olyan helyi kisközösség kialakítása, amely hoz-
zájárul egy kevésbé környezetterhelő, mégis tartalmasabb életmód kiala-
kításához. Klubvezető: Sovcsik Krisztián Kéthetente csütörtökön 17 
órakor várjuk szeretettel az érdeklődőket! A következő alkalmak: októ-
ber 27. (ökoépítészet), november 10. (megélhetés, túlélés), november 
24. (emberi élettér).

KEREKÍTŐ FOGLALKOZÁS: A legkisebbeket és szüleiket várjuk 
játékos foglalkozásra Farkas Katalin szakképzett vezetővel november 16-
án, szerdán, 17 órakor!

SZÍNES ÖTLETEK KLUBJA: felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt 
ajánljuk Frisch Tünde lakásdekorációs ötleteit. Legközelebb november 
16-án, szerdán 17 órakor várjuk az érdeklődőket!

PAPÍRSZÍNHÁZ: minden hónap utolsó szerdáján Csendes Zita mesél a 
gyerekeknek. November 30-án, szerdán 17 órakor Hófehérke történe-
tét hallgathatjátok meg!

KIÁLLÍTÁS: Galériánkban Bóday Judit festménykiállítását, tárlóinkban 
pedig László Józsefné patchwork kiállítását tekinthetik meg. Minden kedves 
érdeklődőt szeretettel várunk!

KÖNYVET HÁZHOZ: Idős, beteg olvasóink számára havonta egyszer 
házhoz szállítjuk az olvasnivalót. Kérjük jelezzék telefonon, ha szeretnék 
igénybe venni szolgáltatásunkat!

Programjaink az aktuális hatályos járványügyi szabályok
megtartása mellett lesznek megrendezve.

Kedves Olvasóink!
Október 31-től november 2-ig zárva leszünk!

Megértésüket köszönjük!
Programjaink előzetes regisztrációval látogathatóak.

A részvétel olvasóinknak ingyenes!

FELHÍVÁS
„ARANYKEZŰ MESTEREK” 
AJÁNLÁSÁRA
Kérjük Pesterzsébet lakóit, hogy ajánljanak olyan helyi 
kisvállalkozókat, szakembereket, akik több évtizede köz-
megelégedésre, megbízhatóan végzik tevékenységüket. 
Személyes bemutatkozó levéllel jelentkezhet az a mester is, 
aki környezete visszajelzése alapján saját munkáját a jók 
között is a legjobbnak ítéli. 

Ajánlásukat, illetve bemutatkozó leveleiket 2022. novem-
ber 15-éig juttathatják el postai úton Szabados Ákos pol-
gármester részére (Polgármesteri Hivatal, 1201 Bp. Kos-
suth tér 1.) vagy a protokoll@pesterzsebet.hu e-mail 
címre. Kérjük, hogy a felterjesztő levelében jelölje meg az 
ajánlott mester és saját telefonos elérhetőségét és e-mail 
címét. A „Pesterzsébet Aranykezű mestere” elismerést az 
önkormányzat a Vállalkozók Napja alkalmával december 
15-én 18 órakor adja át. A kitüntetetteket meghívólevél-
ben értesíti a polgármester.
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ÉLETMÓD

Október 31. – 
Reformáció és halloween

A reformáció napját több protestáns egyházban annak emléké-
re tartják, hogy a hagyomány szerint 1517-ben ezen a napon füg-
gesztette ki Luther Márton német Ágoston-rendi szerzetes a wit-
tenbergi vártemplom ajtajára a bűnbocsátó levelek árusításával 
kapcsolatos 95 tételét. Az új irányzat az evangélikus vallás alapja 
lett. A reformációt eleinte különböző napokon ünnepelték: Luther 
születésének (november 10.), illetve halálának évfordulóján (febru-
ár 18.), valamint az Ágostai hitvallás hivatalos felolvasásának nap-
ján (június 25.). 1667-ben, a tanok nyilvánosságra hozatalának 
150. évfordulóján a szászországi evangélikus egyházi főtanács el-
rendelte, hogy a vallásjavítás kezdőpontjának tekinthető napot ün-
nepeljék meg. Magyarországon a legtöbb protestáns gyülekezet 
ünnepi istentiszteletet tart ebből az alkalomból, és 1939 óta októ-
ber végén rendezik meg az Országos Protestáns Napok ünnepség-
sorozatot. A reformáció napja hivatalos állami ünnep Szlovéniá-
ban és Németország egyes szövetségi tartományaiban.

A keresztény hagyomány mindenszentek előestéjeként tartja szá-
mon a halloweent. Írországból indult az ősi kelta halotti kultuszün-
nepen alapuló All Hallows Evening, amely eleinte csak Amerikában 
és az angolszász országokban volt népszerű. Ma már a világ szinte 
minden pontján megrendezik - a gyerekek és fiatalok nagy örömére. 

November 1. – 
Mindenszentek
A katolikus világ megemlékezik az üdvözült lelkekről. Ezt először 
741-ben, III. Gergely pápa idején tették meg. Jámbor Lajos frank 
császár IV. Gergely pápa engedélyével már hivatalosan is elismerte 
835-ben. A néphagyomány szerint ilyenkor a halottak hazaláto-

gatnak, akiknek a család terítéket tesz az asztalra, és étellel kínálja 
őket. Manapság a sírok megtisztítása és feldíszítése a szokás ezen a 
napon. Magyarországon 2000-től lett munkaszüneti nap.

November 2. – 
Halottak napja
998-ban Clunyi Szent Odilo bencés apát kezdeményezte, hogy az 
üdvözült lelkek után valamennyi elhunyt hívőről emlékezzenek meg. 
Úgy tartották, ez vigasztalást nyújt a hátramaradottaknak. Az erede-
tileg keresztény ünnepet más felekezetek is átvették, Magyarországon 
fokozatosan vált az elhunytakról való megemlékezés napjává. Ilyen-
kor sokan gyertyát, mécsest gyújtanak elhunyt szeretteikért, és felkere-
sik a sírjaikat. Este sok helyen hosszan, akár órákon át szólnak a haran-
gok. Régi szokás, hogy a családok nagy lakomát rendeznek, elsősor-
ban nem maguknak. A sírra helyezett ételnek néhány területen még 
ma is nagy hagyománya van. Sokan úgy tartják, hogy a november 
elsejéről másodikára virradó éjszakán tilos a templomokba menni, 
mert olyankor a halottak miséznek.

BARABÁS JÚLIA MIKOR MIT
ÜNNEPELÜNK?

Jó tudni, pontosan milyen ünnepnapok miatt 
lesz hamarosan négynapos hétvégénk.

06 (1) 769 6017

06 (70) 629 8053

HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

Egyeztessen velünk időpontot!

kossuth@widex.hu

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT

ÉS PRÓBAHORDÁS!

BUDAPEST, XX. kerület

Kossuth L. u. 80.

/a Vásárcsarnok mel lett/

HALLÓKÉSZÜLÉK AKCIÓ

Widex M30 tel jes ár:

39.900 Ft

Az akció 2022. 1 1 . 25-ig vagy a készlet erejéig érvényes. Akciós

hal lókészülék vásárlása kizárólag tel jeskörű audiológiai vizsgálat

után lehetséges, ha a hal láscsökkenés megfelelően el látható a

készülékkel . A vizsgálat és az i l lesztés a szakmai irányelvek

maximál is betartásával történik.



A Gubacsi hídhoz közel, az eredetileg tég-
lagyári munkások számára kialakított Gu-
bacsi lakótelep régen kisvárosnak számí-
tott, hiszen volt saját bölcsődéje, patikája, 
trafikja és egy kisvárosi jelleget mutató 
tere. A Téglagyár tér 1941 és 1953 között 
még Szentháromság tér volt. Miután az 
1970-es évekig működő Miesbach- 
Drasche-féle téglagyár bezárt Gu-
bacson, a környékét feltöltöt-
ték, és a területet hivatalo-
san lakóövezetté minősí-
tették. A lakótelep köz-
ponti terén még ma is 
ott áll a háború előtti 
Drasche-féle épület. 

Az itt lakók infor-
mációi szerint az első 
bérház 1942-ben ké-
szült el, a munkások ko-
rábban – és még jó ideig 
– vályogházakban éltek. A 
tér legidősebb platánfáit is eb-
ben az időben ültették az első lakók. 
Ma már találunk itt csörgőfákat, nyárfákat, 
juharokat, díszcseresznyét. Sajnos a tér 
széles, kettős lépcsősora, amely valaha mo-
numentális térkapcsolat volt a Duna felé, 
mára elöregedett, omladozik – a tér azon-
ban új virágkorát éli. 

Közösségi összefogással

Szeptember 7-én, egy csodás őszi nap 
délelőttjén érkeztem a Téglagyár térre. 

Mintha az időjárás is biztatta volna a té-
ren összegyűlt családokat és segítőket. 
Akit kicsit is érdekel a saját portájának 
szépítése, élhetőbbé tétele, igazán példát 
vehet róluk. A zöldítő közösség jelenleg 
körülbelül 5-6 családból áll, három éve 
álltak össze. Viszonylag hamar kiderült, 
mindannyiukat bántja, hogy ez a csiszo-
latlan gyémánt, ez a szép kis tér, a tágabb 
otthonuk elhanyagolt állapotban van. Az 
első közös ötletelések után felvették a 
kapcsolatot a képviselőikkel. Sikerült 
megnyerni az ügyüknek Somodi Klára 
önkormányzati képviselőt, aki 2019 óta 
látja el feladatát a XX. kerületben, vala-
mint kollégáit.

Az első megbeszélések után már a ke-
zükben is volt az „Élhetőbb, tisztább, zöl-
debb Pesterzsébetért” környezetszépítő 
verseny, illetve a „Fogadd örökbe a játszó-
tered, kutyafuttatód” elnevezésű közösség-
építő pályázat anyaga. Míg 2019-ben csak 

kutyafuttatót és játszóteret lehetett 
örökbe fogadni, 2020-ban 

már a parkok is bekerültek 
a programba. A tégla-

gyári családi összefogás 
lecsapott a lehetőség-
re: gyorsan összerak-
ták a pályázati anya-
got, beküldték, és azó-
ta 100-200 ezer forint-
ból zöldítik a teret. 

Kértek egy kis plusz se-
gítséget, így idén távo-

labbra is nézhetnek, mivel 
Somodi Klára felajánlotta az 1 

millió forintos képviselői keretét a pro-
jekt számára. A Pesterzsébeti Szociális 
Foglalkoztató munkatársai is besegítenek a 
munkába, az ő hozzáértésükre pedig nagy 
szüksége volt már a kis közösségnek.

A munka legelején csak egy kis levendu-
lasorral kezdtek, amit aztán arrébb telepí-
tettek, hogy több hely legyen az érkező vi-
rágoknak. Ezután elkészült az első raklap-
pad, amely a helyi ezermester keze mun-
káját dicséri, a varázserdőt és a lábasgom-
bákat pedig gyerekek alkották. 

Éppen a közösségi kertészkedés napján 
érkezett meg a várva várt új föld, amelyet 
saját komposzttal keverve terítettek a talajon. 
Ezután a gyerekek is beszálltak: szétszórták a 
fűmaggal elkevert lóherét, amely segít meg-
tartani a vizet. A virágoskertbe kétféle színű 
rózsalonc, négyfajta som, továbbá kisebb, 
elterülő, évelő zöld növények érkeztek, hogy 
télen is legyen egy kis szín a parkban. 

A kertészkedés megtartó ereje

Bár fontos, hogy a tér megérdemelten újra 
szép legyen, a zöldítés másik fontos eleme a 
közösség összefogása, a közös munka öröme 
és kultúrája – mesélték a téren dolgozó csa-
ládtagok, miközben kézről kézre járt a kávé 
és az aprósütemény, a gyerekek pedig talics-
kába pakolták a száraz faleveleket. Én is be-
szálltam a munkába egy kis gyomlálással, és 
közben megtudtam, hogy évente kétszer-há-
romszor van nagytakarítás a téren, de gazol-
ni, öntözni, szemetet szedni, vagy piknikez-
ni padon, bárki bármikor jöhet. 

Tavasztól őszig elég nagy is a mozgás, 
ráadásul a frissen átadott könyvcseréldé-
ből egy új olvasmány is beszerezhető egy 
kiolvasottért cserébe. Az új padokon jól-
esik olvasgatni és szemlélődni, vagy éppen 
elbeszélgetni a következő zöldítési tervek-
ről. Bárki csatlakozhat, hiszen nem egy 
zárt közösségről van szó: én is egy pillanat 
alatt a tagja lettem.

GERENCSÉR DÓRA A KÖZÖSSÉGI
KERTÉPÍTÉS EREJE
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A MI UTCÁNK

A Téglagyár téren jártunk kora ősszel, amikor gyereknevetéssel és hatá-
rozott parkszépítési ötletekkel telt meg az 1940-es években létesített tér 
minden négyzetmétere. 



EGÉSZSÉG

Mivel az emberi 
szervezetet nem er-
re „találták ki”, a 
sok ülés a mozgás-
szervi panaszokon 

túl hozzájárul a többi között elhízás, emész-
tési, valamint szív- és érrendszeri betegsé-
gek kialakulásához is. Több szakértő véli 
úgy, hogy a tartós ülés legalább olyan ártal-
mas, mint a dohányzás. Sokan azonban 
kénytelenek ezzel együtt élni, ezért Gróf  
Orsolya manuálterapeuta-gyógytornász 
segít, hogyan lehet elkerülni és mérsékelni a 
káros hatásokat. 

Üljünk jól!

Ha már muszáj, fontos, hogy jól üljünk – 
emelte ki a szakember. „Ergonomikus mun-
kaállomás kialakítása lenne a cél, ahol úgy 
tudunk dolgozni, hogy a teljes talp alá van 
támasztva, derékszöget zár be a térd és a csí-
pő, egyenes a derék.” A legjobb, ha a szék, 
de akár egy, a derék mögé helyezett pár-
nácska megtartja az ágyéki gerinc egészsé-
ges homorulatát. Figyelnünk kell arra, hogy 
egyenes háttal üljünk, a koponyát a gerinc 
folytatásaként, és ne előre helyezve tartsuk. 
„Ha nem jól látjuk a monitort, vagy nem 
megfelelő felületen, magunk alá billentett 
medencével ülünk, domborodik az ágyéki 
gerinc, ami fokozott háti görbületet, előre-
eső vállakat eredményez. A koponyát a 
megfelelő agyi keringéshez »kell« előre tol-
ni. Ezért fontos, hogy a medence alulról jól 
alá legyen támasztva” – magyarázta Gróf  

Orsolya. A monitornak középen kell lennie, 
szemmagasságban, a betűk legyenek jól lát-
hatók. A klaviatúra és az egér olyan magas-
ságban legyen, hogy a vállakat leengedve 
tudjunk dolgozni. 

„Ülés közben állandó nyomás éri a kis-
medencét és emiatt az egész béltraktust. Ez 
összenövésképző lehet, ami hosszútávon 
csökkentheti a bélmozgást, így lassult emész-
tést, puffadást és egyéb gondokat okozhat. A 
nyomás hatására a rekeszizom magas állás-
ban rögzülhet, és romolhat a funkciója. Ha 
nem tud rendesen működni, bekapcsolód-
nak a nyak elülső részén lévő légzési segédiz-
mok. Ha ezek megfeszülnek, előrehúzzák a 
koponyát, és megbomlik a nyaki gerinc stati-
kája” – sorolta a szakember.

Labdán és állva is

„A fittlabda dinamikusabb, puhább felszín, 
kevésbé nyomja a medencefeneket, ezért jó 
alternatíva, de csak egy ideig. Ha ugyanis 
hosszasan ülünk rajta, a mélyizmok elfá-
radnak. Ezt nem is érezzük, de a felszínes 
izmaink működésbe lépnek, illetve a szalag-
jainkon lógunk, ami nem jó. A legtutibb, ha 
dinamizáljuk a munkavégzést, tehát ülünk 
egy-másfél órát labdán, majd dolgozunk 
kicsit állva is. Már nagyon klassz, akár 
elektromosan állítható magasságú asztalo-
kat is lehet kapni” – jegyezte meg a szakem-
ber. Utána érdemes dinamikus ülőpárnát, 
úgynevezett dinert használni, amelynek 
több pozitív hatása van, mert pici tüskéi jól 
stimulálják a farizom idegvégződéseit, illet-

ve a vérkeringést is pezsdítik. Bevethetünk 
térdeplő széket is, ami megint más pozíció-
ba „helyez”, így máshogy terheli a törzset. 
„Minél többféle eszközt váltogatunk, annál 
kevésbé terhelődik egy pozícióban a tes-
tünk” – jegyezte meg Gróf  Orsolya.

Nem csak egy kis mozgás kell

Egészséges körülmények között állás, moz-
gás közben a kar a törzs mellett lóg, illetve 
mozog. Ez folyamatos pumpálást ad a bor-
dakosárnak, így egészséges keringéshez jut-
tatja a májat. Ha a dolgozóasztalnál ülünk, 
a billentyűzet és az egér használata miatt 
folyamatosan alá van támasztva a karunk, 
nincs pumpálás, és a máj folyadékterei nem 
kapják meg a megfelelő ingert. Ez tartósan 
zsírmáj kialakulásához is vezethet, aminek 
elhízás, csökkent májfunkciók és egyéb sú-
lyos problémák lehetnek a következményei. 
„Ezért nemcsak a gerinc és a mozgásrend-
szer, hanem a belső szerveink védelme ér-
dekében is szükség van arra, hogy egy-más-
fél óránként megmozduljunk. Álljunk fel, 
érdemes néhány oldalhajlást csinálni. Ezzel 
jobb oldalról a májat tudjuk pumpálni, bal-
ról pedig a lép és a gyomor is kap egy kis 
vért. A rekeszizmunknak is adjuk meg a 
kellő mozgáspályáját: néhányszor vegyünk 
mély levegőt, hiszen ülve csak felszínesen 
pihegünk” – sorolta az ülést megszakító te-
endőket Gróf  Orsolya. 

„A fészkelődés és az ülve végzett torna 
hasznos, de főleg a vérkeringést indítja be. 
Ez is fontos, hiszen a passzív ülés miatt 

BARABÁS JÚLIA NEM CSAK A GERINCNEK 
ÁRT A SOK ÜLÉS

Segítünk, hogyan lehet mérsékelni az egész szervezetet 
érő káros hatásokat.

Fotó: pxhere.com
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pang a vér a vénákban, ezért délutánra 
már bevághat a zokni gumija, bedagad-
hatnak a bokák, lábfejek, hosszútávon pe-
dig visszér tágulat alakulhat ki” – mondta 
Gróf  Orsolya. Ha kicsit megmozgatjuk a 
lábat, vénás tornát végzünk az asztal alatt, 
az beindítja a keringést. Az ülőtorna 
azonban nem váltja ki azt, hogy időnként 
felálljunk, hiszen nem ellensúlyozza, hogy 
statikailag egy, talán nem is megfelelő 
helyzetben ülünk. A szakember azt ajánl-
ja, ha nincs térdproblémánk, csináljunk 
pár guggolást, terpeszugrást is. A követke-
ző felállásnál sétáljunk kicsit, de a legjobb 
a lépcsőzés. Ha egy kis ellentétes végtag-
mozgatást, például kar-térd érintést is 
végzünk, az a koncentrációt és a szellemi 
teljesítményt is fokozza, mert összekap-
csolja a két agyféltekét.

A napi nyolcórás egy helyben ülés hatásait 
rendszeres sportolással sem feltétlenül lehet 
ellensúlyozni. Éppen ezért azoknak is meg 
kell mozdulniuk napközben, akik munka 
előtt vagy után, akár naponta edzenek. 
„Erre egyébként mindenkinek szüksége 
lenne. Jó állóképesség kell a légző-, a kerin-
gési, de az immunrendszer megfelelő mű-
ködéséhez is. A kardiózás mellett fontos, 
hogy nyújtó jellegű mozgást is végezzünk. 
Ilyen a pilates, a gerinctorna és jógázni is 
lehet. Már kialakult problémák esetén pe-
dig gyógytornára van szükség, szakértői 
odafigyeléssel, személyre szabottan” – 
mondta Gróf  Orsolya.

Gyerekeknek muszáj

A gyerekek is jóval többet ülnek, mint 
egészséges lenne. A tudomány jelenlegi ál-
lása szerint legalább napi 60 perc testmoz-
gásra van szükségük. Ebből az iskolai test-
nevelés – jó esetben – 45 percet biztosít. 
Ezért muszáj még mozogniuk, délután és 
hétvégén is. „A szünetekben ne a padban 
ülve egyék meg az uzsonnájukat, pláne ne a 
telefont nyomkodják, hanem menjenek ki 
az udvarra, és legalább sétáljanak egy ki-
csit. Jó lenne, ha amennyi időt csak lehet, 
aktívan töltenének. Kutyasétáltatás, kirán-
dulás, biciklizés, játék a szabadban, tollaso-
zás, frizbizés, fára mászás – rengeteg módja 
van, hogy mozogjanak.” Gróf  Orsolya 
hangsúlyozta: az épülő csonttömeg és 
izomrendszer elegendő inger hiányában 
nem lesz olyan masszív, hogy később, a le-
épülés idején is megfelelően működjön. 
Azoknak a gyerekeknek, akik keveset mo-
zognak, nem alakul ki a megfelelő talpbol-
tozatuk, ami később ortopédiai elváltozá-
sokhoz vezethet. Ezért a szakember azt 
ajánlja, hogy minél többet közlekedjenek 
mezítláb, és nagyon jót tesznek a mezítlá-
bas sportok. Ilyenek például a küzdőspor-
tok: rúgásoknál egy lábon kell megállni a 
puha tatamin, ami jól erősíti a talpboltoza-
tot tartó izmokat, és rengeteg bennük a ko-
ordinációs gyakorlat is.

Arra is oda kellene figyelni, hogyan ül-
nek a gyerekek a padban. Főleg a kama-
szoknál lenne fontos a hanyag testtartást 
korrigálni. Az előreejtett vállak fokozott háti 

görbületet okoznak, amitől elgyengül a há-
tizomzat, és állandó fájdalmak alakulhatnak 
ki. Fontos az iskolatáska is, nem mindegy, 
hogy az óriási súly, amit a gyerekek kényte-
lenek cipelni, hogyan oszlik meg. „Igaz, 
hogy nem olcsó egy ergonómiailag megfele-
lően kialakított táska, de később sokkal ne-
hezebb – és drágább – az elváltozásokat 
korrigálni, ezért megtérülő befektetés.” A 
szakember elmondta, az a jó, ha széles és a 
vállnál szivacsozott a pánt, amelynek hosz-
szát úgy kell beállítani, hogy a táska a gyerek 
a háta közepén legyen. Jók a gurulós táskák 
is, ha szimmetrikus terhelés éri a testet, azaz 
nem mindig ugyanazzal a kézzel húzza a 
nebuló – sorolta a szakember a gyerekek ge-
rincvédelmét szolgáló tanácsokat.

És az örök fiataloknak is

Gróf  Orsolya hangsúlyozta, hogy az idő-
sebbek sem kivételek: időnként fel kell állni-
uk. A fizikai állapottól függ, hogy ilyenkor 
milyen mozgást végezzenek, nem kell gug-
golni, a sétálgatás is megfelelő. „A csont-
épülést a mozgás, méghozzá a gravitáció 
ellenében végzett saját testsúlyos gyakorla-
tok segítik. Az úszás, bár jót tesz az ízületek-
nek, az izmoknak, a kötőszöveteknek és az 
idegrendszernek, erre nem elegendő. Ideá-
lis viszont a nordic walking, ami a bothasz-
nálat miatt az ízületeket is kíméli. Lehet te-
repen, hegyre föl és onnan le is gyalogolni. 
Ez ráadásul a légző-, szív-, és érrendszernek 
is jót tesz, ahogy a jó levegő és a társaság is” 
– biztatott moccanásra Gróf  Orsolya.
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Ülés közben végezhető 
gyakorlatok

•  Húzzuk hátra a vállakat, zárjuk 
össze a lapockákat, és lazítsunk!

•  Tegyük tarkóra a kezeket, húzzuk 
hátra a könyököket, egyenesítsük ki 
a hátunkat!

•  Forduljunk el az egyik, majd a 
másik irányba!

•  Hajtsuk a fejet előre, aztán vissza, 
majd billentsük jobbra, utána pedig 
balra!

•  Végezzünk vállkörzéseket!
•  Szorítsuk a talpunkat a talajhoz, 

lazítsuk, majd ezt néhányszor 
ismételjük meg!

•  Emeljük fel a sarkat, tartsuk a talpat 
lábujjhegyen, majd engedjük le a 
sarkat!

•  Végezzünk bokakörzéseket!
•  Nyújtsuk ki az egyik, majd a másik 

térdet!
•  Feszítsük meg néhányszor 10 

másodpercig a farizmokat!
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Életünk nagy részét 
„időutazással” tölt-
jük. Hol a múlton 
rágódunk: mi és 
hogy volt, mit kel-

lett volna csinálni. Máskor pedig a jövővel 
foglalatoskodunk: tervezünk, elképzelünk 
helyzeteket, a feladatainkra összpontosítunk. 
Mindez egyrészt jelentős stresszterhelést 
okoz, másrészt megnehezíti, hogy „csak úgy 
jelen legyünk” – mondta lapunknak Takács 
József  mindfulness tanár. „A hétköznapi te-
vékenységek, például evés közben nem arra 
figyelünk, hogy milyen ízű az étel, amelynek 
elkészítésébe sok energiát fektettünk (meg-
vettük a hozzávalókat, megfőztük), hanem a 
telefonunkat nyomkodjuk vagy fejben be-
szélgetünk valakivel. Ha megállnánk, és arra 
figyelnénk, amit csinálunk, az gazdagíthatná 
az életünket. A mindfulness módszer gya-
korlásával képesek lehetünk ránézni arra, 
hogy mi történik éppen velünk vagy ben-
nünk. Azért érdemes megtanulni és használ-
ni, mert amikor elkalandozunk, általában 
nem arra gondolunk, milyen jó volt a leg-

utóbbi nyaralás, hanem a nehézségekre, 
gondokra, feladatokra, és ez hat ránk: nyug-
talanságot, szorongást és stresszt élünk át. 
Ha ezt hasznos szintig tudjuk csökkenteni, 
jóval kevesebb érzelmi terhet veszünk ma-
gunkra” – mondta a szakember.

Rezsi vagy tigris? Mindegy

A test egyik fiziológiás állapota a stresszvá-
lasz, ilyenkor felkészül a veszélyre vagy ne-
hézségre. Nem érzékeli viszont, hogy ezt 
éppen a nyomasztó rezsiszámla vagy egy 
támadás okozza. „A főnökkel való veszeke-

désre a test ugyanúgy reagál, mintha kard-
fogú tigris üldözne” – érzékeltette Takács 
József. A konkrét életveszély általában 
nagy intenzitással és rövid lefolyással jár, a 
mindennapi élet stresszhelyzetei viszont 
tartósak, így aztán minden szempontból 
megterhelőek. A stressz állapota arra szol-
gál, hogy hirtelen az összes erőforrásunk-
hoz hozzáférjünk, hogy egy nehéz helyzet-
ből biztonságba tudjuk navigálni magun-
kat. Krónikus stressz esetén ez az állapot 
állandósul. Nem véletlen, hogy a stressz 
komoly kockázati tényezője a legtöbb be-
tegségnek, megnehezíti a küzdést, csökken-
ti az ellenálló képességet.

Amikor épp nem valami feladattal fog-
lalkozunk, problémán rágódunk, akkor a 
test megpihen, és nyugalmi választ tud 
adni. Ez megfordítja a stresszválaszt és a 
fiziológiai, immunológiai, valamint a pszi-
chés folyamatokat is. A szervezet úgy érzé-
keli, hogy minden rendben, nyugalom 
van, és az élettanilag kedvező állapotban 
regenerálódik az elme is: azt éljük meg, 
hogy biztonságban vagyunk. „Ezt a fontos 
állapotot, élményt tudjuk a tudatos jelenlét 
technikáival, például a meditáció segítségé-
vel erősíteni: szánunk arra időt, hogy meg-
nyugtassuk magunkat” – tette hozzá.

Hogyan?

A tudatos jelenlétet sokféle módon lehet 
gyakorolni. „Mosogatás közben nem azon 
agyalunk, hogy mit kellett volna mondani 
a szomszédnak egy tavalyelőtti vitában, 

BARABÁS JÚLIA LEGYÜNK JELEN
AZ ÉLETÜNKBEN!

Hasznos és könnyen alkalmazható módszer a mindfulness, 
azaz a tudatos jelenlét.

Fotó: pixabay.com

Fotó: pixabay.com

  

A „mindfulness” hasonló az úgynevezett „flow” élményhez. Az utóbbi esetében teljesen 
elmerülünk abban, amit csinálunk, megszűnik az idő- és az én-érzékelésünk. Ez akkor 
történhet meg, ha olyan teljesíthető kihívást jelentő feladatot végzünk, amely azonnal 
visszacsatolást ad a sikerről. Abban hasonlít a két állapot, hogy a figyelmünket a pilla-
natra irányítjuk, ha azonban a mindfulness szemléletével csinálunk valamit, a testünk-
ben is „jelen” vagyunk – olvasható a Mindset Pszichológia honlapján.

Nem flow

Takács József
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hanem megpróbálunk a jelenre fókuszál-
ni. Ennek a legegyszerűbb módja, ha vala-
milyen érzékszervre figyelünk, például ta-
nulmányozzuk a buborékokat, a mosoga-
tóvíz hőfokát, az edények tapintását, szí-
nét. Így nem növeljük vagy tartjuk fenn a 
stresszt, a figyelem akár meg is tud pihen-
ni. Egy ilyen rutinfeladatnál a kezünk pon-
tosan tudja, mit kell csinálnia, és ha nem 
vagyunk jelen, a figyelem általában szaba-
don kalandozik, akár feladatok, nehézsé-
gek felé, amelyek stresszt vagy negatív ér-
zéseket hozhatnak. Ezek gyakran velünk 
maradnak, miközben lehet, hogy azt sem 
tudjuk, miért vagyunk feszültek vagy rosz-
szkedvűek”– mondta a szakember. 

Vannak különféle meditációs és relaxá-
ciós gyakorlatok is, amelyek fejlesztik a je-
lenlét képességének gyakorlását, az állandó 
elmélkedés leállítását és az önmagunk 
megnyugtatását. Ilyen, ha megfigyeljük a 
légzésünket, vagy azt, milyen érzetek van-
nak a testünkben, miközben nyugodtan 
ülünk vagy hanyatt fekszünk. „Igazából 
nem kell sok ahhoz, hogy a testünk meg a 
tudatunk nyugodt, összeszedett állapotba 
kerüljön. Ha csinálunk valamilyen ismétlő-
dő dolgot, ami a jelen pillanatra irányul, és 
arra figyelünk, akkor ez fontos erőforrássá 
válhat” – tette hozzá.

Helló és viszlát, gondolat!

Jó módszer lehet egy séta is, amikor igyek-
szünk csak a természetre, a hangokra, a 
színekre, a ropogó falevél keltette érzésre 
figyelni. „Erzsébeten erre igazán alkalmas 
a Duna-part. Lehet közben számolni a ki- 
és belégzéseket.” Érdemes otthon hagyni a 
telefont, és nem beszélgetni. A szakember 
felhívta a figyelmet, nem arról van szó, 
hogy ilyenkor a gondolatokat „meg kell 
szüntetni”. Nem baj, hogy jönnek, az a 
fontos, hogy ne álljunk le ezekkel foglalkoz-
ni, csak vegyük észre. A „helló, gondolat” 

után legyen „viszlát, gondolat” is. Enged-
jük el, és továbbra is a falevelek színére, a 
madárdalra meg a szél zúgására figyeljünk. 
Kitartó gyakorlással egyre tovább lehet el-
kalandozás nélkül figyelni – biztatott. 

„A tudatos jelenlét fontos része a szem-
léletmód is, az, hogy vannak bizonyos ér-
tékek, minőségek, amelyeket kultiválunk” 
– mondta a szakember. Ilyen például a 
nyitottság, hogy igyekszünk befogadók 
lenni arra, amit megélünk vagy megta-
pasztalunk. Elfogadással vagyunk, akkor 
is, ha ezek az élmények kellemetlenek 
vagy nehezek, igyekszünk legalább kíván-
csiak, érdeklődőek, barátságosak lenni. 

Nincs elvárásunk, és nem akarunk min-
dent azonnal megjavítani, tudunk csupán 
együtt létezni a dolgokkal anélkül, hogy 
ítélkeznénk, és valamit rögtön kezdeni 
akarnánk velük. Ilyen az együttérzés is, 
ami mások felé az emberek többségének 
működik, de az már kevésbé, hogy úgy 
viszonyuljanak magukhoz, mint egy jó 
baráthoz – jegyezte meg Takács József. 

Több kutatás is kimutatta, hogy a tu-
datos jelenlét jelentősen javít az életminő-
ségen és a fizikai egészségen. Az is mérhe-
tő, hogy napi tízperces meditáció kedvező 
élettani hatásokkal bír. A mindfulnesst 
gyakran nyolchetes tanfolyammal tanít-
ják, nem véletlenül: MRI-felvételekkel 
igazolták, hogy a javuló stresszkezelés eny-
nyi idő alatt megváltoztatja az agyi terüle-
tek aktivitását.

Fotó: pexels.com – Kelvin Valerio

Így használhatjuk
a mindfulnesst
Evés közben ne nézzünk tévét, és a 
telefont is tegyük félre. Étkezőasztal-
nál együnk, és adjuk meg a módját. 
Figyeljünk a látványra, a színekre, a 
formákra, az illatokra, az ízekre, a 
szánkba tett étel érzetére. Amikor tár-
saságban vagyunk, próbáljunk minél 
jobban bevonódni, figyelni arra, ami 
történik, a többiekre. Teregetés köz-
ben a tiszta ruha illatát, tapintását, 
vasalásnál a ráncokat és a felszálló 
gőzt is figyeljük meg. 

  

A mindfulness fogalmának forrása egy 
nagyjából 2500 éves, korai buddhista 
írás, amely ahhoz ad tanácsot, milyen 
testi és tudati tapasztalatokra irányítsuk 
az éber figyelmünket, hogy csökkentsük 
szenvedéseinket. Ebben a szövegben 
szerepel a „szati” szó, amely figyelmet 
és tudatosságot jelent. Thomas Rhys 
Davids, az ősi páli nyelv korabeli brit 
kutatója 1881-ben ezt fordította mind-
fulnessnek. Ennek a viselkedési módnak 
az elemeit számos más ázsiai szemlélet-
rendszer is tartalmazza: a hinduizmus 
több ágában, a jógahagyományokban, 
a harcművészetekben, a tai chiban, a 
taoizmusban is felfedezhető – olvasható 
a Mindfulness Egyesület honlapján.

Honnan ered?

  
Mire jó?
•  Megtanít a jelen pillanatra figyelni, 

elengedni a minősítést és az ítélkezést. 
•  Javítja a memóriát, az alvás  

minőségét, az érzelmi önszabályozást, 
a társas készségeket.

•  Növeli az önbizalmat és az önelfogadást.
•  Megnyugtat. 
•  Csökkenti a figyelemzavaros  

viselkedést, a hiperaktivitást és  
a lobbanékonyságot.

•  Csillapítja a negatív érzelmeket,  
a szorongást, a pánikot és  
a depressziót.

•  Hozzájárul, hogy nyitottabban, 
kedvesebben figyeljünk. 

•  Előhozza azt a belső nyugalmat, 
amely segít a nehéz helyzetekben,  
és abban is, hogy észrevegyük az 
elménk és a testünk finom üzeneteit. 

•  Rávezet, hogy bölcsen, az automati-
kus reakciókat elkerülve döntsünk. 
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KULTÚRA

BARABÁS JÚLIA

– Lépett már fel Pesterzsébeten?
Az utóbbi időben nem nagyon, de volt idő-
szak, amikor elég sűrűn. A járvány miatt sok 
vonal megszakadt, remélem, az újabb prob-
lémák ellenére újraéled minden. Leginkább 
azokat a napokat szeretem, amikor felléphe-
tek. Persze, dolgozom otthon is, meg írok új 
dalokat, de a lezárás alatt hiányoztak a kon-
certek, a közvetlen kapcsolat és a személyes 
találkozások. Nyáron sok mindent bepótol-
tunk, ősszel külföldön is jártunk: két koncer-
tünk volt Törökországban, és két hetet töl-
töttünk Dél-Amerikában. A hétvégéim idén 
szinte teljesen tele vannak, de mivel az óvo-
dai, iskolai koncertek egyelőre nem tértek 
vissza a járvány előtti állapotra, hétköznapo-
kon tudok más dolgokkal foglalkozni és pi-
henni is. A koncerthelyek között nem teszek 
különbséget, van persze, ahova gyakrabban 
járok, de azt szeretem, ha mindenhol meg-
fordulhatok. A Csili ugyan Budapest tőlem 
távolabb eső részén van, nagyon örülök, 
hogy a pesterzsébeti emberekhez is eljutok.

– Gyerekeknek vagy családoknak 
szól a koncert?
Hétvégén lesz, ezért számítok a felnőttekre 
is. Tudom, hogy sokan otthon a gyerekek-
kel együtt éneklik ezeket a dalokat. Mindig 
jó érzés, amikor látom, hogy a szülők is 
önfeledten énekelnek.

– Könnyen lehet, hogy ők is ezeken a 
dalokon nőttek föl…
A Kaláka együttest 1969-ben alapítottuk, 
tehát ez már az 53. év, hogy énekelek a 
színpadon. Akkor még nem játszottam 
gyerekeknek, a Lassan jár a csigabiga volt 
az első szám, amelyet direkt olyan szán-
dékkal írtam a Levente Péter-Döbrentey 
Ildikó szerzőpárossal közös színházi dara-
bunkhoz, hogy a gyerekek tudják énekelni. 
Ennek is már több mint negyven éve, úgy-
hogy bőven lehet, hogy a mostani szülők 
tanulták az óvodában.

– Változtak a gyerekek azóta?
A szokásaikban mindenképpen, ők is job-
ban hozzászoktak ahhoz, hogy minden 
gyorsan történik. Sok gyerek számítógépe-
zik otthon, van telefonjuk, vagy a szüleikén 
nézhetnek ezt-azt. A figyelmesebb olvasás 
helyetti gyors pörgetés, az azonnali kattint-
hatnék rajtuk is érződik. De az ember fi-
gyel, és igyekszik úgy muzsikálni, hogy ki-
elégítse ezeket az igényeket is, és valahogy 
a maga hasznára fordítsa. 

– Mi várható a koncerten?
December 3-án lesz, ezért a nagy része a 
Mikulásról fog szólni. Én is írtam dalt és 
mesét is róla, és vannak még olyan művek, 
amelyeket ebben az időszakban szokás 
előadni. Ilyentájt a műsorok a Téli dalos-
könyv alapján állnak össze; az egész telet 
átfogják, téli igazságokról, örömökről, 
ünnepekről szólnak, csak éppen máshogy 
súlyozódnak Mikulás, karácsony előtt 
vagy farsang idején.

TÉLI ÖRÖMÖK
Mikulás előtt ad családi koncertet a Csiliben Gryllus Vilmos. 
A kétszeres Kossuth-díjas zenésszel beszélgettünk.

Fotó: Őry Dániel

Fotó: Őry Dániel

Mikor és hol?

Gryllus Vilmos és zenekarának
ünnepi koncertje

december 3-án lesz
a Csili Művelődési Központban.

Fotó: Őry Dániel
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SPORT, MOZGÁS

BIRKÓZÁS

ERŐS ŐSZI NYITÁNY
Az abonyi Varga István Városi Sportcsarnokban rendezték meg 
az idei év diák I-es területi (Budapest és Pest megye) kötöttfogású 
diákolimpiai bajnokságát, amellyel egy időben gyermek és diák 
II-es szabadfogású gálaversenyt is tartottak a szervezők.

Az ESMTK birkozói a hagyományokhoz híven mindkét ver-
senyen komoly erőkkel képviseltették magukat, ami a végelszá-
molásnál az érmek számában is tükröződik, hiszen 26 medált 
akasztottak erzsébeti versenyző nyakába.

U23-as országos bajnokság 
A korosztály mindhárom szakága a Kruj Iván Sportcsarnokban 
küzdött meg az idei országos bajnoki címekért. A viadal több 
súlycsoportban válogatóversenynek minősült az október végén 
esedékes spanyolországi U23-as világbajnokságra. Az ESMTK 
versenyzői négy kötöttfogású súlycsoportban is bajnoki címet 
szereztek: Takács Zsolt, Tösmagi Attila, Losonczi Dávid és Sző-
ke Alex győzedelmeskedtek. Az aranyak mellett öt ezüst jutott a 
klubnak, de közülük Mányik Dávid és Kekenj Norbert is erzsé-
betitől kapott csak ki súlycsoportjában.

U15-ös kötöttfogású diákolimpia
Eközben tizenhat serdülőkorú birkózó a nyílt kötöttfogású diá-
kolimpián vett részt Hajdúszoboszlón. A birkózópalánták közül 
a legkisebb súlycsoportban Szuromi László diadalmaskodott, de 
szintén bajnoki címet szerzett az Eb-n ezüstérmes Zsitovoz Petro, 
valamint Kovács Barnabás és Budai András is.

Gálán is parádé
Az U23-as országos bajnokság másnapján gyermekgálának 
adott otthont a Kruj Iván Sportcsarnok, ahol a klub 25 birkózó-
palántával képviseltette magát. Az ifjú tehetségek két korosztály-
ban léphettek szőnyegre a viadalon. Az ESMTK versenyzői 13 
arany-, 5 ezüst-, és 7 bronzérmet szereztek.

Zentai aranyak
A diák I-es és diák II-es birkózók a Vajdaságban, a Nikola Vu-
kov-emlékversenyen is szőnyegre léptek. A zentai viadalon a 
szakosztály 18 birkózóval próbált szerencsét, akik közül heten is 
aranyérmet szereztek. Az első helyezések mellett további 6 ezüst- 
és bronzérmet is bezsebeltek az erzsébetiek.

ASZTALITENISZ

ARANYAT ÉRŐ SZERVÁK
Szvitacs Alexa három arany-
érmmel zárta a para-asztaliteni-
szezők görögországi nemzetközi 
versenyét. Az ITTF Greek Para 
Openen egyesben a román Ioa-
na-Monica Tepeleát győzte le 
a kategóriája döntőjében, majd 
Ioanával női párosban is aranyat 
nyertek. Alexa harmadik győzel-
me Csonka András oldalán vegyes 
párosban született. 

A sportolóval készült film 
elérhetó a Pesterzsébet Média 
YouTube- csatornáján, 
a Pesterzsébet TV-n. www.youtube.
com/pesterzsebettv

RITMIKUS GIMNASZTIKA

ÉRMEK AZ OB-N
A Törökbálint Sportközpontban rendezték meg múlt hónapban a 
ritmikus gimnasztikázók III. osztály országos bajnokságát. A ver-
senyen részt vettek és többször is a dobogóra állhattak az ESMTK 
sportolói is az Erzsébeti SMTK sportolói is. 

Serdülő: Lics Flóra összetett 3. hely, karika 1. Junior: Pohly 
Bora összetett 5., karika 8., labda 5., Mencző Noémi összetett 
8., karika 4., Pohly Tamara összetett 9., karika 5., Vitéz Zsófia 
összetett 12., Donáth Karolina összetett 25., Donáth Jázmin ösz-
szetett 30. Egyéni csapat: 1. hely

Forrás: esmtk.hu 

PE MÉDIA-ÖSSZEÁLLÍTÁS

Serdülő kötöttfogású diákolimpia
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Fotó: https://www.facebook.com/groups/esmtkrg
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SZOLGÁLTATÁS
VILLANYSZERELÉS, 
hibakeresés, villanybojlerek 
vízkőtelenítése, javítása, 
cseréje. Tel.: 061/260 70 90, 
Mobil: 0630/296 55 90

MEGOLDÁS DÉLPESTI 
GYORSSZERVÍZ. 
Lakásán: mosógép, bojler, 
tűzhely, hűtő. Üzletünkben: 
mikró, takarítógép, porszívó, 
más kisgépek szervizelése! 
Alkatrészcserénél ingyenes 
kiszállás, 1 év garancia! 
XX. Mártírok 218. Ny:H-P:8-17. 
285 34 88, 0630/950 17 17 
www.megoldasszerviz.hu

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA 
helyszínen, hétvégén is. 
Vírusirtás, tanácsadás, 
telepítések, alkatrészcsere 
garanciával. Ingyenes kiszállás. 
Aradi Zoltán 0670/519 24 70 
email:szerviz@szerviz.info

REDŐNYSZERELÉS, javítás, 
gurtnicsere, szalagfüggöny, 
szúnyogháló, harmonikaajtó. 
Nagy Sándor, 0620/321 06 01. 

ASZTALOSMESTER 
mindenféle asztalosmunkát 
vállal: ajtó-, ablak-, bútorgyártás, 
-javítás. Ingyenes felmérés. 
Tel.: 0620/957 95 33

SZOBAFESTÉS, mázolás, 
tapétázás bútormozgatással. 
Parkettacsiszolás, 
aljzatkiegyenlítés, PVC-, 
szőnyegpadló-lerakás. 
Minőségi, precíz munka, 
mérsékelt árakon. 
(Alapítva: 1998) Csapó György. 
Tel.: 06-31/780 64 30, 
061/229 56 94, festesma.iwk.hu

HÁZHOZ JÁRÓ FODRÁSZ, 
női, férfi, festés, dauer, 
hajvágás. T: (06-1)290-4382

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS 
munkák kivitelezése magas 
minőségben, szakértelemmel. 
Úgy dolgozunk, mintha 
a sajátunkat valósítanánk meg. 
Lelkiismeretesen, magas 
hozzáadott értékkel, 
megbízhatóan és rövid 
határidővel dolgozunk. 
toptetofedobadogos.hu, 
+36-70/720-1049

Blaha Lujza téri irodánkba 
TELEFONOSOKAT 
KERESÜNK. Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk. 
4-6-8 órás műszakok 
(választható), heti fizetés. 
Tel.: 06-70-554-9384

TETŐDOKTOR Régi hajlott 
tetők javítása, cseréje, beázás 
elhárítás, bádogozás, Lindab 
tető, új tető cserepezése, 
kisebb javítások, SOS munkák: 
30/622-5805, 20/492-4619

INGATLAN
Pesterzsébeten külön bejáratú 
BÚTOROZOTT SZOBA 
dolgozó hölgynek hosszú 
távra kiadó.
Ára: 75.000,-Ft/hó rezsivel 
együtt + 1 hónap kaució. 
Telefonszám: 0630/244 76 90 

ELADÓ PANELLAKÁST 
keresek. Lehetőleg felújítottat 
38 Millió Ft-ig. 0670/949-4013

VEGYES
Lakása melegéhez egyedi 
KÉZMŰVES IRHASZŐNYE-
GEK, SZŰCSTERMÉKEK 
kiárusítása! Szőrmék tisztítása, 
javítása. Nyugdíjas szűcsmester 
Tel.: 282-42-47. 
Hétköznap 12-16 óra között.  

EGÉSZSÉG

Házhoz megyek! 
FOGSOR KÉSZÍTÉSÉT, 
JAVÍTÁSÁT vállalom garan-
ciával. Hívjon bizalommal! 
Telefon:0620/980 39 57

Gaál Imre: Zöld panoptikum

Mekker Erika

GGYYÓÓGGYYTTOORRNNAA

• 25 éves 
tapasztalat

• házhoz megyek

TTeelleeffoonn::
0066--2200--880055--99770077

Öt apró eltérést rejtettünk el az alábbi két képen. Megtalálja őket?

A Tátra téri piac

Fotó: Pesterzsébeti Múzeum



Kiállításainkra mindenkit szeretettel várunk!
A belépés díjtalan!

Divat a múltból –
Illyés Borbála iparművész

babaszobrai

Neményi Lili emlékszoba
A helytörténeti kiállítás felújítás miatt zárva.

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

Nyitva: keddtől szombatig, 10-18 óráig

2022. MÁJUS 25. – 2023. JANUÁR 7.

PESTERZSÉBETI MÚZEUM

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS

Tóth Menyhért festőművész kiállítása
Szabadtéri szoborkert

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

Horváth Péter Kornél belsőépítész kiállítása, születésének 80. évfordulója alkalmából

2022. NOVEMBER 9. – 2023. JANUÁR 7.

100 éve született Gaál Imre festőművész
Emlékkiállítás és a művészről készült könyv bemutatója

2022. NOVEMBER 16. – 2023. JANUÁR 7.

GAÁL IMRE GALÉRIA

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK

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

RÁTKAY-ÁTLÓK GALÉRIA

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK

www.pesterzsebetimuzeum.hu
info@pesterzsebetimuzeum.eu

Gaál Imre: Zöld panoptikum




