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Kedves Olvasó!

Megjelenésünk napja, a hónap utolsó csütör-
tökjei úgy sorjáznak ebben az évben, hogy 
legközelebbi számunkban és az évvégi külön-
kiadásunkban már karácsony után leszünk. 
Nem véletlenül szerepel jobbra egy bedobás, 
méghozzá kerületi, hiszen néha épp egy ilyen 
energiatartalék hiányzik még a korán sötétedő 
nap befejezéséhez.

Friss számunkban a jó alvásról, a férfiegész-
ségről, a kerületet alapító családok történetéről 
éppúgy található olvasnivaló, mint a sokoldalú 
gyömbérről, a kerületi középiskolákról vagy 
a helyi klubok sportsikereiről. Beszélgettünk 
orvossal, lelkésszel, polgármesterrel, tanárral, 
edzővel, készültünk ünnepre, hétköznapra.

Mindenféle statisztika szerint ilyenkor fogy 
a legtöbb gyertya, mécses, fényfüzér, ösztönö-
sen próbálunk fényeket varázsolni otthonra is. 
Ehhez a pillanatnyi megálláshoz kínálunk tar-
talmas kikapcsolódást lapunkkal.

Üdvözlettel,
Kálmán Emese és Müllner Dóra
szerkesztők

E-mail: pesterzsebetmedia@pesterzsebet.hu
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TARTALOM
KEDVES VENDÉGEINK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
2022. december 1-től a könyvtár 

a „B” épületbe költözik, 
az „A” épületünk zárva tart, 
a programokat zavartalanul 

megtartjuk.

2022. december 22. és 
2023. január 8. között

 intézményünk 
téli szünetet tart. 

Megértésüket köszönjük!

Belépő: 2000 Ft

KÖNYVTÁR
Borzongató keddek - krimikedvelők klubja

December 6., kedd 16 óra

Klasszikus filmvígjátékok egy csésze tea mellett 
December 8., csütörtök 15 óra

Csendes otthon (1957)

ISMERETTERJESZTÉS
Gitárterápia - Zenéljünk együtt 

Benkő Zsolttal!
December 11., vasárnap 15 óra

Hozd magaddal akusztikus 
vagy elektronikus gitárodat erősítővel!

A belépés ingyenes.

             Hetero Sapiens 
December 2., péntek 19 óra

Belépő: 2000 Ft

Egyházzenei Kórushangverseny
„A kórusirodalom gyöngyszemei”

December 4., vasárnap 15 óra
Árád-házi Szent Erzsébet főplébánia-templom

A belépés ingyenes.

Világjáró klub
December 20., kedd 18 óra

A selyemút városai Üzbegisztánban
Előadó: dr. Mari László, geográfus, egyetemi 

docens, ELTE Természetföldrajzi tanszéke 
A belépés ingyenes.

Az előadás kövehető és visszatekinthető Youtube 
csatornánkon!        
Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósul meg.

 TÁNCOS RENDEZVÉNY
Társaságkedvelők klubja

Minden szerdán 18 óra 
December 7. Sétahajó Bulizenekar

December 14. Főnix Voice
December 21. The Shades zenekar

Belépő: 1500 Ft

Helytörténeti klub
December 13., kedd 17 óra

  „Ebből is egy kicsit, abból is egy kicsit...”  
Kis erzsébeti kereskedelemtörténet

Előadó: Skaper Brigitta történész

Lélekrágcsálók - önismereti klub
December 7., szerda 16 óra

A korábbi témát folytatva vendégünk lesz 
Szépné Nagy Beatrix párkapcsolati tanácsadó.

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

Adventi koncert
a Kokas László Zenés Színkör előadásában

December 14., szerda 15 óra
Belépő: 1500 Ft

Aprók színháza
December 6., kedd 9  és 10.30 óra

Csala és a Télapó
A Nefelejcs Bábszínház előadása.

 Belépő: 1000 Ft

KONCERT

SZÍNHÁZ

Gyerekszínház
December 15., csütörtök 14 óra

Suszter és a karácsonyi manók
A zenés mesejáték a Fogi színház előadása.

Belépő: 1000 Ft

RENDEZVÉNY

Erzsébeti Foltkórosok
December 9., péntek 18 óra

Megtekinthető: 2022. december 21-ig
Muszély Ágoston kiállítóterem

A tárlat látogatásához kérje információs 
munkatársunk és öntékeseink segítségét!

KIÁLLÍTÁS

 SakálVokál: Vasárnap esti táncparty 
December 4., 18 óra

Asztalfoglalás december 2., péntek 14 óráig.
Belépő: 1800 Ft

Karaoke
December 9., péntek 19 óra

Belépő: 1000 Ft

    Gryllus Vilmos koncert
December 3., szombat 11 óra

Belépő: 2000 Ft

Áldott, Békés, Karácsonyi Ünnepeket 
kívánnak a Csili munkatársai!

Családi nap
Karácsonyi készülődés
December 10., szombat 

10 óra Gyertek velünk Betlehembe!  
A Nevesincs színház előadása.

11 óra  Családi táncház a Téka együttessel, 
kézműves-foglalkozás

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

Az egyperces néma csendet követően az 
ülésnap a polgármesteri beszámolóval 
folytatódott, amelyből kiderült, hogy a 
Helyi Választási Bizottság 9/2022. (X. 
4.) számú határozatával, a XX. kerület 
10. számú egyéni választókerületében 
december 18-án vasárnapra időközi vá-
lasztást tűzött ki (Választási kiskokosunk a 
20. oldalon olvasható). 

A beszámolóból azt is megtudtuk, 
hogy a családi fogyasztói közösségek, azaz 
a többgenerációs házak esetében a lakás-
szám megállapításához szükséges hatósá-
gi bizonyítványokat a hivatal folyamato-
san adja ki: mintegy ezer igénylés érkezett 
már az ülés napjáig. A hivatal dolgozói-
nak ötöde ezt a soron kívüli munkát is el-
látja napi kötelező feladatán túl, a polgár-
mester ezúton is kérte a lakosság türelmét. 
Mivel a technológiai és ipari miniszter 
rendelete szerint a távhőszolgáltatás díja 
2022. október 1-jétől 3.693,- Ft/GJ ösz-
szegről 50.526,- Ft/GJ összegre emelke-
dett, a hivatal kérte a szolgáltatót, hogy az 
óvodák esetében minimum 20 fokra, míg 
a többi távhővel fűtött intézmény esetén 
18 fokra állítsák be a minimális hőmérsék-
letet. A polgármesteri beszámolót a testü-
let elfogadta, majd következett a második 
napirendi pont, ahol a képviselők által 
szorgalmazott ügyeket vitatták meg.  

Képviselők, ügyek 

A szociális bérlakás pályázatok értékelése, a 
Magyar utca fásítása, a Szent Imre herceg 
utca közlekedésése éppúgy szóba került, 
mint az a petíció, amelyik az 51-es villamos 
járműparkjának alacsonypadlós fejlesztésére 
gyűjt aláírást. Bánó Miklós képviselői össze-
férhetetlensége témájában Csaszny Márton 
elmondta, hogy a jegyző segítségével meg-
nézve a jogszabályokat, a médiaszolgálta-
tókra vonatkozó rész megfelel az Erzsébeti 
Napló című kiadványnak. A lap kiadója 
ugyanis a Zöld Út Caritas, amelynek egyet-
len bejegyzett képviselője az ülést követő na-
pokban végül a mandátumáról lemondott 
Bánó Miklós, a Fidesz-KDNP képviselője.

„A napokban kikerültek az új szemete-
sek is, aminek már fedele is van, és a taka-
rítógépek is elkezdtek dolgozni” – kezdte 
felszólalását Mach Péter. A képviselő kérte, 
hogy próbáljon a Rendvédelmi Osztály fo-
kozott figyelmet fordítani az illegális sze-
metelőkre, különösen a szelektív hulladék-
gyűjtő szigetek környékén. Buc-Horváth 
Gabriella is a Rendvédelmi Osztályhoz 
intézett kérést. A képviselő a Vágóhíd utcai 
lakótelepre kért több kamerát és fokozott 
figyelmet. Tantosné Rostagni Katalin azt 
kérdezte Nemes Lászlótól, igaz-e, hogy ki-
zárták a DK-ból, és ha igen, mikor mond 
le a mandátumáról. Nemes László válaszá-
ban elmondta, hogy öt párt jelöltjeként in-
dult, majd így folytatta: „Valóban most 
nem vagyok az öt párt közül egyiknek sem 
a tagja, de úgy érzem, hogy elláttam tisz-
tességgel a képviselői munkámat, tehát 
nem szándékozom lemondani.” 

Folytassa, sétány!

A folytatásban hosszas vita volt a települési 
támogatásokról szóló önkormányzati ren-
deletről, amely dokumentum többek között 
gondoskodik az egyszeri év végi támogatás 
összegéről, és az arra jogosultak köréről. A 
rendeletmódosítást a testület elfogadta. 

A  Duna-sétány már megépült szakaszá-
nak nagy sikere okán a folytatását irányozta 
elő a testület: egészen a XX. és XXIII. ke-
rületek határáig. A Környezetvédelmi és 
Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, 
hogy a terület bejárását követően, szeptem-
ber 29-én a Környezetvédelmi Bizottság 
javaslatait határozatba is foglalta, majd 
egyeztetéseket követően a tervezés is meg-
kezdődött. A többek között a sportegyesüle-
tek képviselőivel is egyeztetett fejlesztésről 
egy tájékoztató anyag készült, amely az ön-
kormányzat weboldaláról is elérhető. 

Rezsi mindenhol

Az emelkedő energiaárak önkormányzatra 
gyakorolt hatásáról már a szeptemberi ülé-
sen is volt szó. A két ülés között több válto-
zás is történt az energiapiacon, ilyen példá-
ul a tizenháromszoros távhődíj-emelkedés. 
Ez az áremelés a december 31-ig tartó idő-
szakra vonatkozik, azt követően érvényes 
árak még nem ismertek. Többek között is-
kolákat, óvodákat, és a GAMESZ, HSZI 
mellett az önkormányzat épületét is érinti 
a rezsi-kiadások emelkedése. Október 3-án 
részletes polgármesteri és jegyzői utasítást 
adtak ki a takarékoskodási feladatokról, 
amelyet kidolgoztak minden érintett intéz-
ményre. Az anyag rendelkezik a villany-
kapcsolók használatától a nyomtatók szá-
mának leépítésén át bizonyos esetben az 
otthoni munkavégzés elrendeléséig, és ha 
szükséges, az adott intézmény bezárásáig. 
A polgármester leszögezte: „Pesterzsébet 
önkormányzata nem kíván bezárni sem-
mit, csak szükség esetén. A szükséget a 
napi árfolyamok és a költségvetésünk lehe-
tőségei fogják eldönteni. Remélem, hogy 
ilyen helyzet nem fog előállni.” 

ŐSZ, ÁRAK, REZSIRÁCZ RÓBERT

Megemlékezéssel kezdődött az október 27-én tartott 38 napirendi pontot tárgya-
ló, nyilvános ülés. Szabados Ákos polgármester emlékezve a – méltósággal viselt 
betegség után – 2022. szeptember 27-én elhunyt Komoróczy László képviselőre, el-
mondta: „Azt kívánom, hogy adjon a jó Isten nekünk annyi türelmet és bölcsessé-
get a munkánk továbbvégzéséhez, mint amennyivel Komoróczy Laci is állt ahhoz a 
feladathoz, amelyet több évtizeden keresztül végzett ebben a testületben.” 

CIVILHIVATAL

„A most zajló változások egyben lehetőséget 
is adnak arra, hogy hatékonyabban hasz-
náljuk fel a forrásainkat és olyan fejlesztése-
ket valósítsunk meg, amelyek hosszú távon 
biztosítják az itt élők életminőségének javu-
lását. Kevesebből szeretnénk többet kihoz-
ni, együttműködésekkel közösen venni az 
akadályokat” – mondta a polgármester.

Ünnepi fények újragondolva

„Az ünnepi világítás teljes megszüntetése 
és a karácsonyi fényben úszó Kosuti kö-
zött van egy metszet, ahol a takarékosság 
és az ünnepi hangulat találkozik. Megpró-
báljuk ezt megcélozni, és idén a fényeket 
kizárólag a karácsonyi vásár területére 
korlátozzuk. Nem maradhatnak el a ha-
gyományos vasárnapi adventi gyer-
tyagyújtások a kerületi egyházak vezetői-
vel és idén a betlehemi láng is hozzánk 
érkezik, pontosabban a Klapka téri Re-
formátus Egyházközséghez és ezzel a 
lánggal gyújtjuk majd meg a 4. adventi 
gyertyát Pesterzsébet Adventi koszorúján. 
Újdonság lesz, hogy ebben az évben gyer-
tyagyújtásokon a pesterzsébeti nemzetisé-
gi önkormányzatok is részt vesznek, így 
bepillantást nyerhetünk egymás karácso-
nyi hagyományaiba. A gyerekek Mikulás-
váró programját és az Apacuka koncertet 
is megtartjuk, ezek nagyon sokak számára 
teremtik meg a közös ünnep hangulatát.”

Energiatakarékos megoldások

„Az energiatakarékosság nagyon fontos 
közügy lett és az önkormányzatnak ebben 
élen kell járnia. Az irodákat a téli időszak-
ban maximum 18 fokig fűtjük fel, a klíma-
berendezéseket pedig mostantól csak a 
hőségriadók idején lehet majd használni. 
Csökkentettük az elektronikai és műszaki 
eszközök használatát, valamint a folyosó-
kon a világítótestek kihasználtságát. Rend-
kívüli nehézségek esetén tervezzük csak 
néhány intézmény időszakos bezárását 
vagy nyitvatartási korlátozását. Az óvodák 
és a bölcsődék esetében pedig az ügyeletet 
azokban az épületekben oldjuk majd meg, 
ahol mindkét korosztályt el lehet helyezni. 
A posták ügyében jelenleg jól állunk. A 
Gazdaságfejlesztési Minisztériummal foly-
tatott tárgyalások végül eredményesen zá-
rultak és sikerült elkerülni, hogy bezárjon a 
Károly utcai Posta. Ezek a takarékossági 
intézkedések hosszútávon hozzájárulnak 
majd egy sokkal átgondoltabb és költség-
hatékonyabb általános működéshez is.” 

Ősztől tavaszig

„Az ősz talán a legkisebbek számára hozott 
sok pozitív változást, mivel a most lezárult 
fejlesztések és a felújítások ebben az időszak-
ban főleg az óvodákat, a bölcsődéket és a ját-
szótereket érintették. Befejeződtek a járda-
építési munkák a Szalárdi utca és Rózsás utca 
Virág Benedek utca – Orsolya utca közötti 
szakaszán, valamint két orvosi rendelőben és 
a Csiliben is nagyobb volumenű felújítások és 
energetikai fejlesztések történtek. A korszerű-
sítés már nagyon időszerű volt ezekben az 
esetekben. A beruházások összértéke az ősz-
szel befejezett munkák esetében közel 300 
millió forintot tesz ki. Ezek szinte kivétel nél-
kül önkormányzati projektek. Jelenleg is zaj-
lik 170 db fa ültetése, valamint a János utcá-
ban, a Széchenyi utca és az Ady E. utca kö-
zötti szakaszon új parkolókat alakítunk ki, 
ezzel is segítve a lakótelepen való parkolást. 
Még ebben az évben megkezdődik a Pilisi 
Parkerdő Zrt-vel együttműködve a Kiserdő 

fejlesztése, melyhez az Önkormányzat nettó 
20.000.000,- Ft támogatást biztosít. A tervek 
között szerepel az erdei infrastruktúra korsze-
rűsítése is: sétaút és piknikező helyek kialakí-
tása, tanösvény és kutyafuttató létesítése, va-
lamint erdei tornaeszközök kihelyezése.”

Két keréken minden más

„Az előttünk álló klímakihívásokra adott 
válaszok és a fenntartható közlekedés lesz 
az egyik legfontosabb irány a fejlesztések 
terén, ezért a Fővárosi Önkormányzat és a 
BKK Zrt. több kerületi önkormányzat, 
köztük Pesterzsébet Önkormányzatának 
bevonásával konzorciumot hozott létre és a 
Versenyképes Közép-Magyarország Ope-
ratív Program Fenntartható közlekedésfej-
lesztés Budapesten tárgyú pályázatán tá-
mogatásban részesült. A projekt megvaló-
sításához szükséges közel 1 milliárd forin-
tos forrást 100 százalékban az Európai 
Unió biztosítja. Ennek a támogatásnak az 
eredményeként biztonságosabbá tesszük a 
kerékpáros és gyalogos közlekedést, fej-
lesztjük a kerékpáros hálózatot, ezzel is se-
gítve az autómentes közlekedést. Jó lenne, 
ha Pesterzsébet élen járna a kerékpáros 
kultúra terén és ebben példát mutatna 
egész Budapestnek”.

Még több Duna

A hirtelen megugró energiaköltségek 
nagymértékben átszabták a költségvetési 
kereteinket, de törekedni fogunk arra, 
hogy a saját források kiegészítésével foly-
tatni tudjuk kerületünk legújabb neveze-
tességét, a Duna sétányt egészen Sorok-
sárig. 2023-ban is folytatni szeretnénk a 
játszóterek korszerűsítését, mivel ezek 
olyan fejlesztések, amelyek az itt élők 
számára teremtik meg a minőségi élet le-
hetőségét. Azt mindannyian tudjuk, akik 
itt élünk, hogy út- és járdafelújításból 
sose elég, ezért mindent meg fogunk ten-
ni annak érdekében, hogy erre további 
támogatást szerezzünk” – foglalta össze a 
városvezető.

PE MÉDIA-ÖSSZEÁLLÍTÁS KÖZÖS FELELŐSSÉG
Kétrészes összeállításunkban arra kerestük a választ, hogyan müködtethető a 
kerület egy eddig nem tapasztalt nehézségekkel tarkított időszakban, és mit tesz 
vagy tehet ennek érdekében a kerület vezetője és a képviselők? Ezúttal Szaba-
dos Ákos polgármesteré a szó, következő számunkban pedig minden, a képvi-
selő-testületben jelenlévő párt egy-egy képviselője foglalja össze az évet és a szá-
mára fontos kérdéseket.



JUBILEUM A GYÖNGYSZEM OVIBAN
Jeles napot, az intézmény fenállásának negyvenedik
évfordulóját ünnepelték kicsik és nagyok

MEGSZÉPÜLT A JÁNOS UTCAI KÉKCINKE TAGÓVODA
Többek között bővült a játszóeszközök parkja, udvari világítást
és kertkaput is kapott az intézmény.

A REMÉNYTŐL A GYÁSZIG
Az 1956-os forradalomra és a leverését követő gyásznapra is emlékeztek a kerületi rendezvényeken.

MÁRTON-NAPI VIGASSÁGOK
A József Attila suliban is ünnepet tartottak.

VAJDA BARNABÁS-HEGEDŰEST
Alig tíz évesen, a Csili színpadán szerepelt először hegedűvel a kezében Ifj. Vajda Barnabás hegedűművész. 
A három évtized pillanatait elevenítette föl koncertjén.

ÁLOMBÓL VALÓSÁG
Rubletzky-Kárász Lilla kiállítása a Csiliben

HAJÓS SIKEREK A RINGBEN
Sajó Botond egyhangú pontozással nyerte meg 

súlycsoportját az U12-es korosztályban, ezzel
csapatát is hozzásegítette a kupa elnyeréséhez.

STADA PALÁNTA PROGRAM
Szemléletformáló foglalkozásokkal,
tematikus kültéri játékokkal és online képzéssel 
fejlesztik a gyerekek és a pedagógusok környezet-
 tudatos ságát a Pesterzsébeti Gyermekmosoly 
Óvoda Bíró Mihály utcai óvodájában.

A KAPOSVÁRI JÓZSEF STÚDIÓ DÍJAI
Idén negyedik alkalommal adta át
elismeréseit a kerületi nehéz
sorsú családok támogatásával
foglalkozó szervezet.
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Forrás: facebook/József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola

Fo
rr

ás
: f

ac
eb

oo
k/

Pe
st

er
zs

éb
et

i H
aj

ós

EMLÉKKÖNYVEMLÉKKÖNYV

PESTERZSÉBET 2022. november 24.6



ÉLETMÓD ÉLETMÓD

PESTERZSÉBET 2022. november 24.8 PESTERZSÉBET 2022. november 24. 9

Sokszor úgy tűnik, 
az sem lenne elég, 
ha egy nap száz 
órából állna, és haj-
lamosak vagyunk 
az alvásidőből le-
csípni más teendők 
javára – ugyanak-
kor annyira stresz-
szesek vagyunk, 

hogy nem is tudunk aludni. Pedig az éjsza-
kai pihenés, vagyis a megfelelő mennyiségű 
és minőségű alvás majdnem olyan, mint a 
lélegzés: mindennek az alapja. A testi és lelki 
egészségünké mindenképpen.

Mindent elronthat

Amíg nincs gond az alvással, szinte észrevét-
len, ha azonban „elromlik”, majdnem min-
dent magával ránt. „Rá is lehet csavarodni, 
ami nem csoda, ha ugyanis rosszul ébre-
dünk, napközben fáradtak, ingerlékenyek 
leszünk, nehezebben koncentrálunk és dön-
tünk (jól). Mindez ráadásul ördögi körré is 
alakulhat, hiszen este szorongást okozhat, 
hogy ha megint rosszul alszunk, a következő 
nap is nehéz lesz” – mondta lapunknak Dr. 
Simon Márta neurológus és szomnológus, a 
Vecsés Diagnost szakembere. Az alvás az 
egész szervezetre hat, ha rosszul működik, 
hozzájárulhat például elhízás, cukor-, szív-
betegségek és stroke kialakulásához. Rontja 
a hangulatot és a kognitív képességeket, 
koncentrációs- és memóriazavart, sőt men-
tális betegségeket is okozhat. A tartósan 

rossz alvás kimeríti a szervezetet, jelentősen 
rontja az életminőséget, az immunrendszer 
működését, a kórokozókkal szembeni ellen-
álló képességét. „Legalább egy hónapot 
meghaladó, alvással kapcsolatos, szenvedést 
okozó panasz esetén érdemes kivizsgáltatni 
magunkat” – ajánlotta a szakember. 

Aludjunk rá!

„Egy éjszaka négy-öt, egyenként nagyjá-
ból kilencvenperces alvásciklus megy vég-
be. Ezek felszínes alvással kezdődnek, a 
mélyalvás szakaszát pedig az úgynevezett 
REM-fázis követi. Az éjszaka első felében 
a mélyalvások aránya a nagyobb, a reg-
gelhez közeledve pedig a REM-szakaszo-
ké” – magyarázta a doktornő. Igazán 
nyugalmi helyzet mélyalvásban alakul ki: 
csökken a légzés, a pulzus. Ekkor gyógyu-
lással és növekedéssel kapcsolatos folya-
matok zajlanak, de a memória is ilyenkor 
„rak rendet”. Ezért kell vizsga előtti éjsza-
ka aludni, hogy az elsajátított ismeretek 
„átmásolódjanak” a hosszútávú memóri-
ába. „Bejáratott bioritmus esetén mindez 
az elalvás idejéhez képest nagyjából 
ugyanakkor történik. Ha tehát általában 
10 és 11 körül fekszünk le, azt a szervezet 
»megszokja«. Ha azonban összevissza ju-
tunk ágyba, a mélyalvások hatékonysága 
csökken. Ezért lehet, hogy nyaralások ide-
jén, ha tovább maradunk fent, hiába al-
szunk többet, a regenerációs folyamatok 
elmaradása miatt fáradtabban ébredünk” 
– mondta Dr. Simon Márta. 

Mennyit?

A szakember megjegyezte, bár van tudo-
mányos ajánlás, hogy milyen életkorban 
hány órát kellene aludni, az a legjobb, ha 
az életvitelünk a saját bioritmusunkhoz 
igazodik: akkor és annyit alszunk, ameny-
nyire a szervezetünknek szüksége van. 
„Minden ember másképp működik, így 
az alvási szükséglet sem egységes. Érde-
mes megfigyelni, mennyi alvástól műkö-
dünk jól” – hangsúlyozta. 

Vannak, akiket – a köznyelvben elterjedt 
kifejezéssel – „bagoly” típusúnak neve-
zünk: ők este sokáig aktívak, reggel viszont 
későn élednek, rosszul viselik, ha be kell 
érniük az iskolába, munkahelyre. Keveseb-
ben vannak az úgynevezett „pacsirták”: ők 
a főnökök kedvencei, hiszen hamar és pör-
gősen kezdik a napot, este viszont már ne-
héz velük, programot csinálni pedig szinte 
lehetetlen, mert hamar elalszanak. 

Az évek múlásával az alvás egyre felszí-
nesebbé, széttöredezettebbé válik, rövidebb 
ideig tartanak a mélyalvás fázisai. Mivel az 
alvásszükséglet az idő múlásával változik, 
vannak egészséges idős emberek, akik bár 
éjszaka többször is fent vannak, reggel fris-
sen ébrednek, és napközben sem fáradtak. 

Mit és hol?

A szakember kiemelte: az ágy csak alvásra 
és szexuális életre való. Heverészésre, tanu-
lásra, evésre, laptopozásra nem alkalmas. 
„Ne keverjük az álmosságot és a fáradtságot! 
Előbbi esetén menjünk aludni, utóbbinál 
hiába tesszük, csak forgolódni fogunk.” Azt 
tanácsolja, ha éjszaka, például egy mosdó-
használat után ébernek érezzük magunkat, 
ne feküdjünk vissza, inkább „szöszmötöl-
jünk” egy kicsit, és csak akkor bújjunk vissza 
az ágyba, ha elálmosodtunk. Segítheti az 
elalvást a korai kelés, a legjobb, ha az így 
nyert időben sportolunk. Ezzel elérhetjük, 

hogy este nemcsak fáradtak, hanem álmo-
sak is leszünk, és hamarabb el tudunk alud-
ni. A mozgást persze nem csak a jó alvás 
miatt érdemes rendszeressé tenni. 

Az is fontos lenne, hogy az 
esti „kütyüzést” még a nap-
paliban intézzük el. A leg-
jobb, ha a telefont és az 
órát is kar- és látótávol-
ságon kívül hagyjuk. 
Hasznos, ha reggel az 
ébresztő kikapcsolásá-
hoz muszáj felkelni. 
Dr. Simon Márta nem 
ajánlja a „szundi” funk-
ció használatát, inkább ak-
korra állítsuk az órát, amikor 
tényleg fel kell kelni!

Alvásbajok

„Az alvásnak sokféle betegsége lehet. 
Gyakori a légzéskimaradásokkal járó al-
vási apnoe, vagyis »horkolós« betegség és 

a nyugtalan láb szindróma is. Ilyenkor el-
alvás előtt, de akár közben is »rugdosni 
kell«. Mivel a lábrángások fel is ébresztik 
az embert, reggel fáradtan kel. A leggya-
koribb pedig az inszomnia, azaz az elal-
vás és az alvás fenntartásának nehézsége, 
amely sokszori ébredéssel és visszaalvási 
zavarokkal is jár” – sorolta a szakember. 
Az elalváshoz ideális esetben kell néhány 
perc, amit olvasgatással célszerű tölteni. 

Az, ha „még le sem ér a fejünk a párná-
ra, de már alszunk”, a legtöbbször kóros. 
Ilyenkor ugyanis biztos a horkolás, tehát 
borítékolható az alvási apnoé – mondta 
Dr. Simon Márta. „Az óriási horkantgatá-
sok teljesen tönkreteszik az alvás szerkeze-
tét, mert a levegővétel hiánya miatt a szer-
vezet felébreszti magát. A súlyos esetben 
alvásóránként legalább 30 alkalommal is 
kimaradó légzés miatt vészesre csökken a 
vér oxigénszintje, ezért az agyban lévő ke-
moreceptorok ébredési reakciót indítanak 

el. A horkantás átlendíti a tüdőt, 
rendeződik az oxigénszint, és 

az érintett visszaalszik. 
Reggel ezekre a „mikro-

ébredésekre” nem is em-
lékszik, ám a környeze-
te, általában a felesége 
nagyon is. A jelenség 
ugyanis ijesztő, de na-
gyobb baj, hogy na-

gyon megterheli a szí-
vet, az agyat, főleg, ha 

gyakori. Az is komoly gond, 
hogy napközben kialvatlansá-

got, fáradtságot, súlyos esetben ész-
revétlen, akár beszélgetés közben bekö-
vetkező »alvásbetöréseket«, azaz pár má-
sodpercig tartó elalvásokat eredményez-
het. Ez autóvezetés közben jelentősen 
növelik a baleseti kockázatot – figyelmez-
tetett a specialista.

BARABÁS JÚLIA AZ ALVÁS FONTOSABB, 
MINT GONDOLNÁNK

A bioritmusunknak megfelelő mennyiségű, jó minőségű alvás 
testünk és lelkünk egészségének alapja.

Fotó: pexels.com – Andrea Piacquadio

Dr. Simon Márta

Fotó: pexels.com – Marcus Aurelius

Fotó: pexels.com – Shvets Production

  

•  Fontos a napirend és az, hogy nagyjából ugyanakkor menjünk aludni, illetve keljünk fel.
•  Jó minőségű matracon és párnán aludjunk!
•  Délután már ne igyunk kávét, koffeintartalmú italt, erős teát, energiaitalt, alko-

holt, de még a dohányzás is megnehezítheti az elalvást. 
•  Az érzelmileg megterhelő beszélgetéseket ne estére időzítsük, mert a felkavaró 

gondolatok gátolhatják az elalvást.
•  Szellőztessük ki a hálószobát, a helyiségben legyen hűvös!
•  Legyen teljes csend és sötét, még a világító órák is megzavarhatják a nyugodt alvást!
•  Lefekvés előtt pár órával kerüljük a bőséges étkezést!
•  Ágyba bújás előtt egy órával már ne használjuk a „kütyüket”, kerüljük a vibráló fényeket!
•  Tévénézés helyett lazításként olvassunk!
•  Csak akkor feküdjünk az ágyba, ha úgy érezzük, el is tudunk aludni!
•  A jó alvást segíti a rendszeres mozgás is.

/Forrás: JóAlvás Központ, a Budai Egészségközpont orvosainak közreműködésével készült 
Útikalauz anatómiába című blog, Vecsés Diagnost/

Tanácsok a jó alváshoz:

  

Az, hogy valaki az általánoshoz képest 
kevesebbet vagy többet alszik, nem 
feltétlenül baj. Több, kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtó emberről is kiderült, 
hogy „másképp” aludt. Albert Eins-
tein például nem érte be 10 óránál ke-
vesebbel, Leonardo da Vinci viszont 
naponta többször keveset, 20 perc és 
két óra közötti időt pihent egyben, és 
mindösszesen öt órát aludt egy nap.    

„Másképp alvó” zsenik

  

„Este, az úgynevezett elsődleges alvás-
kapu idején a szervezet fiziológiásan 
készen áll arra, hogy egybefüggően 
»nagyot« aludjon. A másodlagos, vagy-
is a kora délutáni szundikálásban sincs 
semmi kivetnivaló, sőt, elképesztően 
frissítő tud lenni” – jegyezte meg Dr. 
Simon Márta. Ugyanakkor hozzátette: 
fontos, hogy ez ne tartson egy óránál 
tovább, mert tönkreteheti az esti alvást. 

Szabad a szieszta?

Fotó: pixabay.com
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BARABÁS JÚLIA

A fűszer- és gyógy-
növényként ismert 
gyömbért Kíná-
ban már időszámí-
tásunk előtt több 
évszázaddal hasz-
nálták, állítólag a 
híres filozófus, 
Konfuciusz is na-

ponta fogyasztotta. A 16. század óta Ame-
rikában és Európában is elterjedt, Marco 
Polo is tett róla említést, a középkorban 
pedig több gyógyító is írt jótékony hatásai-
ról. Ma 85 fajtájának valamelyikét 
Dél-Ázsiában, Dél-Amerikában és Nyu-
gat-Afrikában is termesztik.  

Nem csak gyomorgyógyír

A csípős, kesernyés ízű, cukrot, gyantát és 
gyantasavat tartalmazó gyökértörzsben je-
lentős mennyiségű A,- C- és E-vitamin ta-
lálható, továbbá a B-vitamin-család szá-
mos tagja. Sok magnéziumot, foszfort, ká-
liumot, szilíciumot, nátriumot, vasat, cin-
ket, kalciumot és béta-karotint tartalmaz – 
mondta lapunknak Barcza Zsuzsanna die-
tetikus. Régóta használják gyomor- és bél-
panaszok enyhítésére, ugyanis segíti az 
emésztést, fokozza az étvágyat. Nyugtató 
hatását nagyobb lakomázás után azonnal 
kipróbálhatjuk: rágcsáljunk egy darabka 
gyökeret, vagy kanalazzunk egyet a kis 
mézzel, fahéjjal, citromlével ízesített reszelt 
gyömbérkeverékből, amelyet hűtőben is 
tárolhatunk. Csökkenti a hányingert, segít-
het utazási rosszullét esetén, és alkalmaz-
ható hasi görcsök, puffadás enyhítésére is. 

A rücskös növény nemcsak a gyomrot 
teszi rendbe: felpezsdíti a szervezetet, se-
gíti a máj méregtelenítő munkáját. Hoz-
zájárulhat a koleszterin- és a vércukorszint 
csökkentéséhez, növelheti az inzulin haté-
konyságát. Intenzív illóolaj- és aroma-
anyag-tartalmának köszönhetően csilla-
pítja a nassolási vágyat, a vérkeringés fo-
kozásával támogatja a szervezet hőterme-
lését, így a testsúly csökkentését is. 

A gyömbér antioxidáns hatású: erősíti 
az immunrendszert, vírus- és baktériu-
mellenes hatóanyagai, sőt izzasztó hatása 
is segít nátha és influenza esetén. Csilla-

pítja a lázat és a köhögést, csípőssége segít 
megtisztítani a tüdőt a felgyülemlett nyál-
kától. Hasznos, ha ilyenkor friss gyökeret 
rágcsálunk, gyömbérteát iszunk, a forrá-
zatával inhalálunk, de illóolajával be is 
dörzsölhetjük a mellkasunkat, hogy a leta-
padt váladék könnyebben feloldódjon. 

Vérkeringést élénkítő hatásának kö-
szönhetően javítja a koncentrációt. Eny-
hítheti a menstruációs és ízületi panaszo-
kat, de a migrént is. Fájdalomcsillapító 
hatását illóolajának bedörzsölésével fo-
kozhatjuk. Szíverősítő, kutatások szerint 
pedig hatékony daganatos betegségek 
esetén. A hagyományos kínai orvoslás 
szerint afrodiziákumként vágygerjesztő is. 
A gyömbér gyógyító hatásai friss, szárí-
tott, őrölt, de ivólé vagy olaj formájában 
is érvényesülnek – mondta a szakember. 

„Bajűző” tippek
•  Reszeljünk le egy kis darab 

gyömbért, forrázzuk le két deci 
vízzel, hagyjuk állni tíz percig, 
majd szűrjük le, és mézzel ízesítve 
kortyolgassuk el! 

•  Készítsünk „csodakeveréket”: 
keverjünk össze reszelt gyömbért 
egy kis mézzel, kurkumával, 
citromlével, és akár fahéjjal is! 
Kanalazva, de leforrázva is 
fogyaszthatjuk. 

•  A népi gyógyászat szerint a 
pálinkába áztatott 
gyömbérreszelék általános 
roboráló- és gyomorfertőtlenítő-, 
gyomorerősítő szer.

A friss gyömbér hűtőben hetekig eláll, és a 
konyhában remek szolgálatot tesz. Megpu-
colva, vékony szeletekre vágva, reszelve fo-
gyasztható. Ízesíti a leveseket, főzelékeket, 
szószokat, húsételeket, süteményeket, és 
használható savanyúságok, befőttek eltevé-
séhez is. Kitűnően alkalmas melegítő italok 
(tea, forralt bor, puncs, likőr, pálinka) fűsze-
rezésére. Jó tudni, hogy pácléhez adva pu-
hítja a húst. Az ételekbe a főzés utolsó fázi-
sában ajánlott tenni. Legyünk azonban 
óvatosak: túladagolva mindent megkeserít. 

GYÖMBÉR:
A GYÓGYGYÖKÉR

A csípős, kesernyés ízű fűszer sokoldalú 
gyógynövény is.

  

Hozzávalók:
•  1 kg sütőtök
•  4-5 db narancs
•  1 db lime leve
•  3-4 dkg friss gyömbér
•  35-50 dkg eritrit (ízlés szerint)
•  1 csomag pektin (zselésítő)
•  1 rúd vanília kikapart belseje 
•  1 egész rúd fahéj
•  ízlés szerint egyéb téli fűszerek 

(szerecsendió, szegfűszeg stb.)

A sütőtököt megmossuk, meghámoz-
zuk, a magját kikaparjuk, a húsát koc-
kákra vágjuk. A narancsokat meghá-
mozzuk, a hártyáktól megtisztított 
húsát felaprítjuk. 

A kockázott sütőtököt egy nagyobb 
lábasban kb. 2 dl vízzel, a zselatinnal, 
a fahéjjal és a többi fűszerrel feltesz-
szük főni. Amikor kezd megpuhulni, 
hozzáadjuk a narancs húsát és akár 
reszelt héját, a lime levét, a megpu-
colt, lereszelt gyömbért és a vanília-
rúd kikapart belsejét. Ha a tök puha, 
lehúzzuk a tűzről, kivesszük belőle a 
fahéjat, és pürésítjük. Visszatesszük a 
tűzre, hozzáadjuk az eritritet, majd 
forrástól számított öt percig főzzük. 

A kész lekvárt még forrón tiszta, szá-
raz, jól záródó üvegekbe töltjük, és fejjel 
lefelé legalább két órán át pihentetjük.

A melegítő hatású csemegét fo  gyaszt-
hatjuk kenyérre kenve, de süteményekbe 
töltve, sült húsok adva is – ajánlotta 
Barcza Zsuusanna dietetikus.

Melengető
narancsos-gyömbéres 
sütőtöklekvár

Barcza Zsuzsanna

SPORT, MOZGÁS

A hegy tetejére 
érve átszakítani a 
saját célszalagun-
kat: ez a harcmű-
vészetek lényege, 
amit minden stílus 
más irányból kö-
zelít meg – kezdte 
Siheng Albert Zol-
tán, a Tung Harc-

művészeti Sportegyesület oktatója a keleti 
rendszerek bemutatását. A legismertebb 
japán stílusok – a karate, a taekwondo, az 
aikido – is arra a harcra készíti föl az em-
beri testet, mint a Kínából származó 
kungfu öt állatstílusa: a sáska, a sárkány, a 
kígyó, a leopárd és a tigris. „Én az Északi 
Hét Csillag Imádkozó Sáska kungfut ta-
nulom és tanítom, amely a nevének meg-
felelően a sáska megragadó technikáját 
alkalmazza. Magas állások és fej-, illetve 
testrúgások, valamint közepes hosszúságú 
formagyakorlatok jellemzik. Nincsenek 
benne akrobatikus elemek, viszont tizen-
kétféle fegyvert használ” – magyarázta az 
instruktor.

  

Az edző neve előtt álló Siheng szó a 
titulusát jelöli: segédtanár. A mester-
fokozatú, feketeöves edzőt Sifunak, 
azaz tanárnak hívják, a Sigong vagy 
Sikong pedig nagymesteri titulust je-
löl. Albert Zoltán büszke arra, hogy 
mestere, Sifu Liszka László nemrég 
Baishimmá, azaz „zártajtós tanítvány-
nyá” fogadta.

Siheng

Hagyomány és verseny
 
A tradicionális harcművészet gyakorlása 
építi a lelket. A technikák elsajátítása min-
den képességet magasabb szintre emel. A 
versenyzés és az azzal járó élmények, akár 
kudarcok megtanítanak arra, hogy mindig 
fel kell állni. A közösségi gyakorlás fejleszti 
a toleranciát, az elfogadást és a segítőkész-
séget is. „A mesterem szerint a kungfu az 
élet mankója” – avatott be Albert Zoltán.

  

Bármi lehetne, hiszen a kifejezés 
maga azt jelenti: valamiben nagyon 
jónak lenni, érdemi tudással rendel-
kezni. Ha tehát például egy szakács 
„kung-fu”, akkor ő kiváló szakember. 
A kungfu a nyugati világban Bruce 
Lee filmjei nyomán terjedt el, a kí-
naiak harcművészeteik összességére a 
vusu kifejezést használják.

Mi a kungfu?

A kedvtelésből űzött testmozgáson túl az ok-
tató tapasztalatai szerint előbb-utóbb a meg-
mérettetés is fontossá válik, és az új ingerek 
jót is tesznek. „Másfajta stresszt okoz, ha ide-
gen helyen, ismeretlen ellenféllel, sok ember 
előtt kell bizonyítani. Minden szempontból 
hasznos, ha ezt is megtanuljuk leküzdeni. 
Bármikor megtörténhet az életünkben pél-
dául, hogy sok emberhez kell szólni, ami 
akár a legjobb beszélőkével rendelkező em-
bert is elnémíthatja. A kungfunak is köszön-
hetően nekem mindegy, hogy egy vagy há-
romszáz emberhez beszélek” – árulta el.

Játékos haladás

A gyerekeknek már az első tanév végére 
érezhetően fejlődik a rugalmasságuk, a 
koordinációs és az erő-állóképességük. „Az 
órákon a rúgások miatt sokat nyújtunk, ez 
jót tesz a fejlődő gerincnek. Sokat foglalko-
zunk az egyensúlyérzékkel. Ennek fejlesz-
tése az iskolai testnevelés órákba nem iga-
zán fér bele. Sokszor megdöbbent, hogy a 
gyerekek mennyire beleszoknak a cipőbe, 

vannak, akik még otthon is abban mászkál-
nak. Testnevelő tanárként az iskolában is 
levetetem velük, mert nem tesz jót a járás-
képüknek, sokuk máris bokasüllyedéssel, 
lúdtalppal kínlódik. Játékos formában, de 
gyógytorna jellegű feladatokat is belecsem-
pészek az edzésekbe” – magyarázta Albert 
Zoltán. Ugyanakkor komoly munka folyik, 
mert haladni is kell: erőnlétben, technikai 
tudásban és a küzdelemben is. Az első fel-
nőtt formagyakorlat felét össze kell rakni 
nyárra, az első edzőtábor idejére. 

A kungfu típusai
Az északi stílusok magasabb állásokat 
és felülre helyezett, többszörözött rú-
gásokat használnak, míg a déliek mély 
állásokkal, erőteljes ütésekkel, alacsony 
rúgásokkal dolgoznak. Léteznek „köz-
tes” típusok, illetve belső (wudang - 
ilyen például a tajcsi) és külső (shaolin) 
stílusú rendszerek is. 

Más világ

Albert Zoltán a felnőtteknek azért is 
ajánlja a kungfut, mert jó, ha a napi mun-
ka után másfajta közegbe kerülünk. 
„Nemcsak csapatot, családot is építek. 
Edzés után általában még egy kicsit jól 
érezzük magunkat, eszünk-iszunk. Örü-
lök, hogy a hétvégén is pittyeg a telefo-
nom, tök jó, hogy ez a közösség az edző-
termen kívül is működik” – tette hozzá.

Itt lehet kipróbálni:

A Tung Harcművészeti 
Sportegyesület Északi Hét 

Csillag Imádkozó Sáska kungfu 
edzésein Siheng Albert Zoltán 

5 éves kortól várja a gyerekeket 
és szüleiket a Gyulai István 

Általános Iskolában 
(Mártírok útja 205.)

BARABÁS JÚLIA KUNGFU:
A KÜZDÉS MŰVÉSZETE

Az élethez is „mankót” nyújtanak a harcművészetek.

Albert Zoltán
Fotó: pixabay.com



HIRDETŐTÁBLAHIRDETŐTÁBLA

A Pesterzsébeti Örmény
Nemzetiségi Önkormányzat

KÖZMEGHALLGATÁST
tart.

Időpont: 2022. november 29-én 15.30 órakor
Helye: Csili Művelődési Ház, Budapest,
XX. kerület Nagy Győri István u. 4-6.
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Kedves Pesterzsébetiek!
Következő fogadóórám időpontja:

2022. december 1-je, 
csütörtök 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: 
hétfő: 9-16, 
kedd: 9-14, 
szerda-csütörtök: 13-19, 
péntek: 9-16 , 
szombat: 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!

CSIVITELŐ BABAANGOL: Komplex mondókás-dalos angol 
nyelvű foglalkozás 0-3 éveseknek minden hónap második kedd-
jén 9.30-kor! Gergely Krisztina várja a babákat december 13-án!

KÉZMŰVES KUCKÓ: december 7-én, szerdán, 17 órakor 
Állati jó kézművesre várunk Zita nénivel! Témánk: a rénszarvas. 

ÖKOKLUB: Célunk egy olyan helyi kisközösség kialakítása, 
amely hozzájárul egy kevésbé környezetterhelő, mégis tartal-
masabb életmód kialakításához. Klubvezető: Sovcsik Krisztián 
Kéthetente csütörtökön 17 órakor várjuk szeretettel az 
érdeklődőket! A következő alkalmak: december 8. (Az éle-
lem bére?), december 22. (A fogyasztó felelőssége).

KEREKÍTŐ FOGLALKOZÁS: A legkisebbeket és szülei-
ket várjuk játékos foglalkozásra Farkas Katalin szakképzett ve-
zetővel december 21-én, szerdán, 17 órakor!

SZÍNES ÖTLETEK KLUBJA: felnőtteknek, gyerekeknek 
egyaránt ajánljuk Frisch Tünde lakásdekorációs ötleteit. Legkö-
zelebb december 21-én, szerdán 17 órakor várjuk az érdek-
lődőket!

PAPÍRSZÍNHÁZ: minden hónap utolsó szerdáján Csendes 
Zita mesél a gyerekeknek. November 30-án, szerdán 17 
órakor Hófehérke történetét hallgathatjátok meg, december 
14-én pedig a Visszajött a répa című mesét!

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

KÖNYVET HÁZHOZ: Idős, beteg olvasóink számára ha-
vonta egyszer házhoz szállítjuk az olvasnivalót. Kérjük jelez-
zék telefonon, ha szeretnék igénybe venni szolgáltatásunkat!

Programjaink az aktuális hatályos járványügyi szabályok
megtartása mellett lesznek megrendezve.

Programjaink előzetes regisztrációval látogathatóak.
A részvétel olvasóinknak ingyenes!

TÁJÉKOZTATÓ
HELYI TÁMOGATÁSOK
VÁLTOZÁSA
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a 2022. október 27-ei ülésén 
módosította a szociálisan rászoruló családok és háztartá-
sok számára nyújtható települési támogatások feltételeit 
szabályozó önkormányzati rendeletét.   

2022. november 1-jétől több támogatási forma - rendkívü-
li települési támogatás, lakásfenntartási támogatás, gyógy-
szertámogatás, díjhátralék csökkentési támogatás, 
tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás - 
esetében megemelkedett a jogosultság feltételeként meg-
határozott jövedelemhatár és a megállapítható támogatá-
sok összege is.  2022. november 1-jétől új támogatási 
formaként fűtési támogatás is igényelhető a téli időszak 
megemelkedett fűtési költségeire tekintettel. 

Az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan a rende-
letben meghatározott rászoruló családok számára 2022. 
decemberében egyszeri év végi támogatást folyósít, 
15.000,-Ft összegben. 

A települési támogatásokra vonatkozó részletes informá-
ciókat a Polgármesteri Hivatal Közművelődési, Egészség-
ügyi és Szociális Osztályának munkatársai nyújtanak.

A www.pesterzsebet.hu honlapon az ügyintézés menüben 
elérhető a támogatási formák rövid leírása, valamint a 
szükséges nyomtatványok is letölthetők. 

MÉRTÉK UTÁNI ÉS
GYÓGYCIPŐ-

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

A PESTERZSÉBETI
VÁROSHÁZA MÖGÖTT
Nagy Győri István köz 1.

Mekker Erika

GGYYÓÓGGYYTTOORRNNAA

• 25 éves 
tapasztalat

• házhoz megyek

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

INGYENES

HALLÁSVIZSGÁLAT

MELLÉ VÉRCUKORSZINT

MÉRŐ SZETTET KAP

AJÁNDÉKBA*

HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

A kép i l lusztráció

*Minden 45 év feletti új ügyfél , akinek hal lásvizsgálati eredménye meghaladja

az átlag 25 dB-t egy vércukorszintmérő szettet kap, 2022. november 24-tól a

készlet erejéig. Amennyiben van hal lókészüléke, kérjük, hozza magával a

kiskönyvét.

BUDAPEST, XX. kerület

Kossuth L. u. 80.

/a Vásárcsarnok mel lett/

06 (1) 769 6017, 06 (70) 629 8053

KOSS1/22/1 1PL1

HIRDETÉSFELVÉTEL:
pesterzsebetmedia@pesterzsebet.hu
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Februárban állt szolgálatba a Jahn Ferenc 
Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Uroló-
giai Osztályán egy uniós pályázatnak kö-
szönhető, amerikai, DaVinci X típusú se-
bészeti robot. „Először 75 műtétre kapott 
finanszírozást, majd azt kérte a minisztéri-
um, hogy legalább napi 16 órában dolgoz-
zon. Eddig több mint 150 műtétet végzett” 
– mondta dr. Tenke Péter professzor. Hár-
man szerezték meg a kezeléséhez szükséges 
tudást, és további két orvos képzése folyik, 
így az emberi tényező is rendelkezésre áll a 
folyamatos működéshez. Az osztályvezető 
hozzátette, az onkológiai mellett a köves 
betegek ellátásához is megfelelő eszközök-
kel rendelkeznek és a közelmúltban  érke-
zett egy új MR-gép, amely a diagnosztiká-
ban hoz előrelépést. 

Egy hajó

Az urológiai osztály falait vitorlás fotók dí-
szítik, aminek oka nem (csak) az, hogy a 
tanulmányai alatt végig „jó tanuló, jó spor-
toló” professzor szenvedélyesen szeret vitor-

lázni. „A kormányos irányít, de a haladás-
hoz több ember együttes munkájára van 
szükség. Mindenkié ugyanolyan fontos, 
bárki is hibázik, katasztrofálisak a következ-
mények. Az urológiai osztályon  minden 
dolgozó egyenértékű, alá- és fölérendelés 
helyett igazi munkatársakként dolgozunk. 
A nővér- és műtősgárdánk fenome nálisan 

végzi a munkáját. A betegek azt nem iga-
zán érzékelik, mi történik a műtőben, az ő 
odafigyelésüket, gondoskodásukat viszont 
érzik. Nagyon büszke vagyok, hogy ilyen 
csapatot sikerült építeni és összetartani” – 
hangsúlyozta a professzor.

A pályakezdését firtató kérdésünkre 
Tenke Péter elárulta: Pannonhalmára járt, 
a biológia és a fizika érdekelte, vonzotta az 
orvosi pálya, de „elájultam, ha valakinek 
vérzett a lába.” Amikor nyári gyakorlatra 
az urológiai klinikára került, noha több-
ször is összeesett, az osztály vezetője,  Dr. 
Kisbenedek László „elvarázsolta”. „A 
mentorom lett, az ő kérésére jöttem a 
szakvizsga után ide, és 1990 óta itt va-
gyok.” Elárulta, ma is úgy gondolja, az 
egyik legszebb szakma az övé. „Nagy a te-
rület, sokfelé lehet specializálódni, és nem 
véletlen, hogy a robottechnika is innen 
indult. Ritka, hogy egy városi kórházban 
ilyen aktív tudományos munka is folyjon: 
négy PhD-t végzett szakemberünk van” – 
büszkélkedett a professzor, aki a Magyar 
Egészségügyi Szakmai Kollégium Uroló-
giai Tagozatának elnöke, és a Magyar Tu-
dományos Akadémia doktora is. 

Ne legyen késő!

A már tünetekkel rendelkező prosztat-
arák nehezen gyógyítható, és az életkilá-
tások sem biztatók, ezért nagyon fontos a 
korai felismerés – hívta fel a figyelmet a 
professzor. „Ha a családban volt dagana-
tos betegség, különösen apai vagy test-
vérvonalon, muszáj ellenőriztetni. A ko-
rán felismert bajok ráadásul jóval keve-
sebb funkcióvesztéssel, életminőség-rom-
lással orvosolhatók. „Bár az urológiai 

BARABÁS JÚLIA ÁJULÁSTÓL ROBOTIG
A pesterzsébeti kórház új robotjáról, és arról is kérdeztük 
Tenke Péter professzort, hogyan lett urológus. 

vizsgálat általában mumus, és a férfiak 
hajlamosak oroszlánnak gondolni magu-
kat, ami meggyengül, ha orvoshoz kell 
menni, sokan pedig azt hangoztatják, ha 
meg van írva: meg kell halni, de mi azt 
látjuk, mindenki ragaszkodik az életé-

hez.” Hogy ne legyen késő, Tenke Péter 
azt ajánlja, 40 éves kor fölött évente kell 
urológushoz menni. A vizsgálat nem fáj, 
és igaz, hogy van kellemetlen része, de 
nemcsak a prosztatarákot lehet felfedez-
ni, hanem a vese- és hólyagdaganatokat 

is. „Egy ilyen, 5-10 perces vizsgálatnak 
bele kell férnie az életünkbe” – hangsú-
lyozta a professzor. 20 és 40 év között is 
figyelni kell, például a régebben még sok 
fiatal életet követelő hererákra, amely 
ma már 98 százalékban gyógyítható. 
Tenke Péter arra biztatta a férfiakat, már 
csak azért is járjanak vizsgálatra, mert a 
vesekövesség is okozhat olyan szövőd-
ményt, amely még az időben elvégzett 
beavatkozásnál is kellemetlenebb.

PESTERZSÉBET 2022. november 24.14
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Helyszín: Pesterzsébet Kosuti (Városháza előtti tér)
Időpont: 2022. december 5. (hétfő) 17.00
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„A laparoszkóp a csukló rendes mozgásának ötszörösére, a robot négy mozgatható karja 
a hétszeresére képes, így az operáló orvos még precízebben tud mozogni, de jobban 
is lát, mert a DaVinci tíz-tizenötszörös nagyítást tesz lehetővé. Egyetlen beteget sem 
kellett konvertálni, azaz nem lépett fel olyan szövődmény, amely miatt laparoszkópiára 
vagy nyitott műtétre kellett volna váltanunk. A betegek az operáció után hamar, mini-
mális panaszokkal mehettek haza és a vizelettartás és a szexuális funkciók visszatérési 
eredményeik is javultak. Jelenleg ugyan ez drága beavatkozás, de ahol 3-400 műtétet is 
elvégeznek évente, költséghatékonnyá válik, mert csökken a műtéti idő, a gyógyszeres 
kezelés, az operáció utáni intenzív ápolás szükségessége, és idővel ritkulnak az orvos-be-
teg találkozások is” – mondta az urológus professzor.

Robottal jobb

Életmóddal
a férfiegészségért

A dohányzás a többi között a hólyag-
rák kialakulásának esélyét is növeli, 
hiszen a nikotin irritálja a hólyag 
nyálkahártyáját. A testsúly növeke-
dése is igazoltan hozzájárul a prosz-
tatarák kialakulásához, de károsítja 
az érrendszert, és cukorbetegséget 
okozhat, ami pedig vizelési panaszo-
kat eredményezhet. Ezért az uroló-
giai problémák elkerülése érdekében 
is fontos az egészséges életmód – 
mondta Tenke Péter. 

Fotó: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

Fotó: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
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Hamarosan fontos döntés vár az általános 
iskolát jövő nyáron befejező gyerekekre és 
családjukra: melyik középfokú oktatási in-
tézményt válasszák a következő három, 
négy vagy öt évre. Öt kerületi iskolát kér-
deztünk, kiknek és miért érdemes hozzá-
juk jelentkezni.

A hagyományosan magas színvonalat kép-
viselő Kossuth Lajos Gimnázium 
nemcsak a kitűnő diákok számára megfele-
lő választás, hanem olyan tanulóknak is, 
akik főiskolai, egyetemi előmenetelük érde-
kében képesek és akarnak is kitartóan ta-
nulni. Ahhoz, hogy valaki bejusson az or-
szág legerősebb középiskolái közé tartozó 

gimnáziumba, a szóbeli vizsgák előtt köz-
ponti írásbeli felvételit kell tennie. Mivel 
ezt minden gyerek ugyanolyan feltételek 
mellett írja meg, a teljesítmény összemér-
hetővé válik. A feladatlapok nem feltétle-
nül az általános iskolai tananyagot kérik 
számon, több elgondolkodtató vagy éppen 
gyors megoldást igénylő feladatot is tartal-
maznak. Így egy jó eszű, de kevésbé szor-
galmas gyerek eredménye akár jobb is le-
het, mint azt a korábbi osztályzatai mutat-
ták – mondta Hajdu Zsolt, a több mint 
százéves intézmény igazgatója. 

„Több osztálytípust is indí-
tunk, ezekre különböző mér-
tékű a túljelentkezés. Ma 
mindenki angolt akar 
első nyelvként tanulni. 
Ám, aki jó gimnázium-
ba szeretne kerülni, és 
egy kicsit taktikus, az a 
németet vagy a spa-
nyolt első nyelvként vá-
lasztva második nyelv-
ként tanulhat majd ango-
lul, és így akár két nyelvvizs-
gát is szerezhet négy vagy öt év 
alatt. Érdemes minden számításba jö-
hető szakot vagy tagozatot megjelölni” – 
adott jelentkezési tippeket a legendásan jó 
diákélettel és tanári csapattal rendelkező 
gimnázium vezetője.

A Német Nemzetiségi Gimnázium 
és Kollégium is olyan jó képességű gyere-
keket vár, akik szeretik a szellemi kihíváso-
kat, szorgalmasak, kitartóak és együttműkö-
dőek. „Kitűnő tanulónak nem kell lenni, de 
egy jó négyes átlag szükséges. Jelentkezhet 
az is, aki eddig egyáltalán nem tanult néme-
tül vagy angolul” – mondta Tápai Ildikó, a 
hazai középiskolák százas rangsorán szintén 

rendszeresen szereplő iskola igazgatója. Tá-
jékoztatása szerint azok a gyerekek érzik jól 
magukat náluk, akik a közösségi programok 
mellett tanulni is szeretnek. „Továbbtanu-
lást és nyelvvizsgákat terveznek, és ezért 
mindent meg is tesznek.” 

Kétféle osztályt indítanak szeptember-
ben. A német kezdő osztályokba a hetedikes 
év végi és a nyolcadikos félévi osztályzatok, 
valamint a központi írásbeli vizsga és a szó-
beli felvételi eredménye alapján lehet bejut-
ni. A német haladó és angol emelt óraszá-

mos osztályokba az előbbieken túl né-
met írásbeli és szóbeli vizsga is 

szükséges. Az előkészítő évfo-
lyamon az órák legalább 

70 százaléka, később pe-
dig a tanórák több mint 
fele németül zajlik. A 
tanulókra odafigyelő, 
családias légkörű isko-
lában nagy hangsúlyt 

fektetnek a nemzetiségi 
hagyományok ápolására, 

ezért a gyerekek egyebek 
mellett német népismeretet 

és táncot is tanulnak – tette hoz-
zá az igazgatónő.  

A most nyolcadikos, alig 14 éves gyere-
kek sokszor nehezen döntik el, mivel szeret-
nének foglalkozni, de még azt is, hol tanulja-
nak tovább – kezdte a BGSZC Pesterzsé-
beti Technikum bemutatását Csabai 
Róbert igazgató. „Sokan a honlapunkon is 
megtalálható kisfilm vagy videoklip hatásá-
ra szeretnek bele a »Pekszibe«, de van, aki a 
nyílt napon dönti el, hogy ide akar járni. 
Érdemes tehát regisztrálni, és eljönni a leg-
közelebbire (december 6-8.), mert földrajz 
szakos tanárként úgy szoktam mondani: 
megérezhető az atmoszféra” – ajánlotta. 

BARABÁS JÚLIA/
PE MÉDIA-
ÖSSZEÁLLÍTÁS MERRE TOVÁBB?

Körkép a legmegfelelőbb középiskola kiválasztásához.

Ilyenkor be is lehet ülni a tanórákra, ami 
azért hasznos, mert vannak olyan szakmai 
tantárgyak, amelyekről a gyerekek még nem 
hallottak, de érdekesnek találják őket. 

A technikum képzési kínálatában három 
ágazat négy szakterülete szerepel. A vállal-
kozási és ügyviteli, illetve a pénzügyi-szám-
viteli ügyintézők az általános iskolában ta-
nult idegen nyelveket „viszik tovább”: an-
golt vagy németet tanulnak. Az oktatási 
menedzser vagy szakasszisztens képzést vá-
lasztók szintén, de ők második idegen 
nyelvként olaszul is tanulnak. A turisztikai 
technikus képzésre alapszintű angol nyelvis-
merettel várják a jelentkezőket. Ez az ága-
zat nyelvi előképző osztállyal indul. Köz-
ponti írásbeli vizsgát nem kell tenni, az álta-
lános iskolai eredmények számítanak. A 
szokásos tantárgyakon kívül a diákok tanul-

nak kreatív alkotást, kommunikációt, sza-
badidő-szervezést, ön- és társismeretet, 
mentálhigiéniát, viselkedéskultúrát, gyer-
mek- és ifjúsági irodalmat is. A turisztikai 
képzésen pedig angol nyelvű országismeret, 
protokoll és a kertben lévő kisbuszban ki-
alakított digitális tanteremben idegenveze-
tés óráik is vannak.

„A jól tanuló gyerekeink többféle fel-
sőoktatási intézményben is sikeresen foly-
tathatják a tanulmányaikat” – büszkélke-
dett Csabai Róbert. Minden osztályterem 
egyedi kialakítású, jó időben a rendkívül 
szép, halastóval és kerti bútorokkal is felsze-
relt kertben is tanulnak a diákok. „Sokszor 
szól nálunk a zene, nemcsak csengetés he-
lyett, hanem azért is, mert a mozgáskultúra 
fejlesztése érdekében a gyerekek hetente 
kétszer táncolnak: a keringőtől a hiphopig 
minden stílusban” – árulta el a befogadó, 
családias légkörű iskoláról az igazgató. 

A következő tanévben is két-két gépészeti, 
illetve informatikai szakirányra lehet jelent-
kezni a BGéSZC Eötvös Loránd Tech-
nikumba. A gépjármű technológiai és a 
mechatronikai szakirányon végzettek gépé-
szeti számításokkal, automatizálással, irányí-
tással, robotokkal fognak foglalkozni. Az in-
formatikusok rendszergazda jellegű képzést 
kapnak. A szoftverfejlesztő és –tesztelő, 
programozó képzésekre logikus gondolko-
dású gyerekeket várnak, de a „reggeltől estig 
gép előtt ülők” is jól érzik itt magukat.

A központi írásbeli után szóbeli felvételi 
vizsgát is kell tenniük a gyerekeknek. A két-
két osztály az első két évben ugyanazokat a 
tárgyakat tanulja, és az ágazati alapozó 
vizsga után még lehet változtatni a szakirá-
nyon. A 11. évfolyamtól kezdve gyakorlati 
képzés folyik a duális partnercégeknél. A 
12-13. évfolyamon aztán egyre szaporodik 

a szakmai tantárgyak száma. A 12. osztály 
végén a diákok előrehozott érettségit tesz-
nek magyarból, matekból és történelem-
ből, 13. évfolyamon pedig technikusi és 
idegen nyelvi vizsgát is, így emelt szintű 
érettségivel és szakmával hagyják el a csa-
ládias hangulatú iskolát.

A hivatalos meghatározás szerint tanu-
lásban akadályozott gyerekek jelentkez-
hetnek a Benedek Elek Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani In-
tézmény, Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Iskola és Szakis-
kolába. A feltétel egy, a tanulási képessé-
get vizsgáló bizottság által kiadott, megfe-
lelő kódot tartalmazó igazolás. A speciális 
szakiskola első, előkészítő évében a nyol-
cadik osztályos tananyagot folytatva szak-
mai alapozás is történik. Majd a kétéves 
számítógépes adatrögzítői, illetve csalá-
dellátó szakképesítés, valamint egy négy-
éves egészségfejlesztési segítő képzés közül 
lehet választani. Ezeket akár egymás után 
is el lehet végezni.

OKTATÁS OKTATÁS

  

Az általános iskola befejezése után 
gimnáziumban,  szakmát is adó szak-
képző iskolában, illetve szakgimná-
ziumban vagy technikumban lehet 
továbbtanulni. Emellett működnek 
készségfejlesztő speciális szakiskolák is.

Lehetőségek

Jelentkezési menetrend

A központi írásbeli felvételi 
vizsgára december 2-ig 

lehet jelentkezni a vizsgát 
szervező intézménynél. 

A tesztet 2023. január 21-én, 
egy alkalommal kell megírni. 
A középfokú intézményekbe 

2023. február 22-ig 
kell jelentkezni. 

Fotó: pixabay.com
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Bár képzett zenész, rádiós és videós újságíró, Blatniczky János Dániel, kerüle-
tünk egyetlen evangélikus gyülekezetének lelkésze azt vallja: nem az emberek 
szórakoztatása, vagy az – egyébként igen impozáns, 1926-ban épült – evangéli-
kus templom megtöltése a feladata. Ugyan csinálja, „ahogy a csövön kifér”, 
mégis a Szentlélek munkálkodik, és a fő üzenet az evangélium szava, ezt kell 
hirdetnie. A Pesterzsébeti Evangélikus Gyülekezet vezetőjével beszélgettünk.
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PESTERZSÉBET ARCAI

2017 óta teljesít szolgálatot a Pesterzsébeti 
Evangélikus Egyházközségben az idén 51 
éves lelkész, aki kacskaringós utat járt be, 
mielőtt családjával kerületünkbe érkezett. 
Érettségi után két évet töltött Norvégiában: 
egy évig egy népfőiskolán nyelvet tanult, 
majd egy másik városban rádiós és videós 
újságírói tanulmányokat folytatott egy ke-
resztyén médiaiskolában. Hazatérve elvé-
gezte az Evangélikus Hittudományi Egye-
temet, itt ismerkedett meg a feleségével is. 
1997-ben Tótkomlósra került segédlelkész-
nek, ahol már házas emberként két évet 
töltött. Az évek során a lelkész házaspár-
nak négy fia született, a legidősebb 24 éves, 
jövőre diplomázik pszichológusként, a töb-
biek 20, 17 és 12 évesek.  

Út a kerületbe

Blatniczky János Dániel 1999 szeptemberé-
ben pályázta meg a Nógrád megyei Szügy 
lelkészi állását, s mivel korábban keresztapja 
is ebben a megyében szolgált, örömmel vá-
gott bele a szolgálatba. Ifjúkori álma teljesült 
ezzel. Bár eredetileg erdőkerülőnek készült, 
miután „elhívást” kapott, mindig úgy képzel-
te, hogy Nógrád megyében lesz szórványlel-
kész. Innen 15 év szolgálat után a Dunántúl-
ra kerültek, ahol nehéz, de nagyon szép két 
évet töltöttek. Ezt követően érkezett a pester-
zsébeti gyülekezet telefonja, akik korábbi 
lelkészük, Győri János Sámuel nyugdíjba 
vonulása után új vezetőjüket keresték. Blat-
niczky János Dániel, korábbi lelkészük ke-
resztfia és unokaöccse nem volt ismeretlen 
számukra.  A gyülekezet közgyűlése egyhan-
gúlag a házaspár megválasztása mellett dön-
tött. A lelkész felesége, Blatniczkyné Ham-
mersberg Ganczstuckh Júlia itt nagy felada-
tot kapott: a soroksári, úgynevezett plántáló 
gyülekezet vezetője lett. 2017-ben ugyanis 
Soroksáron új evangélikus gyülekezetet hoz-
tak létre, amely tavaly már a Hősök tere mö-
gött új templomot is kapott. A lelkésznő im-
már négy éve itt, ebben az új és viruló gyüle-
kezetben teljesít napi szinten szolgálatot. 

Gyülekezeti munka

Bár a nyilvántartásban körülbelül 800 fő sze-
repel, az erzsébeti evangélikus közösség je-
lenleg 300-400 kapcsolódó tagból áll, az is-
tentiszteletekre átlagosan 50 fő jár. Sajnos, a 
járvány lefelezte a létszámot, sokan inkább 
az otthon kényelméből követik az alkalma-
kat, hiszen a lelkipásztor – végzettségéből 
adódóan – profi módon szerkesztett műso-
rok formájában tölti fel ezeket az internetre. 
Az embereket leginkább az iskolai hittan ok-
tatáson keresztül, szülőként tudják megszólí-
tani, ezért a lelkész házaspár a kerület leg-
több iskolájában végez hitoktatói szolgálatot.

A közösséget összetartó alkalmak a 
havonkénti presbiteri gyűlések, a nagy- 
és kisifi, a kóruspróbák, a konfirmandus 
óra, a Biblia óra, a Józsué férfikör és 
persze a vasárnapi istentiszteletek, me-
lyek közül minden hónap második va-
sárnapja családi könnyűzenei esemény, 
amikor a születésnaposokat is köszöntik. 
Ezek a hangszeres istentiszteletek igen 
népszerűek. Nyáron Fóton szerveznek 
többnapos hittantábort, a konfirmandu-
sokkal Piliscsabán szoktak táborozni, és 
az ifiseknek is van egy háromnapos tá-
bor, velük az elmúlt években Balas-
sagyarmaton voltak. 

A lelkész szerint a könnyebbik út az 
lenne, ha az egyház csak szolgáltatásokat 
kínálna, ezeket húzná el mézesmadzag-
ként a hívek előtt, és nem menne tovább. 
De ebbe a hibába nem szabad beleesni, 
még akkor sem, ha fent említett elődje és 
keresztapja alapította 1965-ben az első 
hazai keresztyén könnyűzenei zenekart, 
a Hermonst. „A keresztyénségnek nem 
az a dolga, hogy élményeket nyújtson, 
hanem hogy arról beszéljen, hogy örök 
életünk van, valamint közvetítse az igei 
tartalmat” – vallja Blatniczky János Dá-
niel. „Az evangélium hirdetése a legfon-
tosabb szolgálatom, a zenélés csak má-
sodlagos, szerencsére a két tevékenység 
jól összekapcsolható”– fűzi tovább a 
gondolatait. A zenekari munkában az 
egész Blatniczky család részt vesz, idén 
még Kapolcson is felléptek egy rendha-
gyó istentisztelet keretében.

Az egyházközség hagyományosan jó 
kapcsolatot ápol az önkormányzattal, hi-
szen a kerületi közösség része, nem elszige-
telten léteznek. Az augusztus 20-i kenyérál-
dásban, az adventi gyertyagyújtásban min-
dig közreműködnek a sétálóutcában, s mi-
vel ilyenkor az emberek meg-megállnak, 
beszélhetnek velük olyan dolgokról, ame-
lyekről máshol nem hallanak. 

BÉLÁDI OLÍVIA NORVÉGIA, NÓGRÁD, 
ERZSÉBET

BÉLÁDI OLÍVIA

A MI UTCÁNK

Szűkebb pátriánk kezdeteit vizsgálva épp az 
benne az érdekes, hogy egészen a XIX. szá-
zad közepéig pusztaság volt, lakóház sem állt 
rajta. A környező települések – például Pest 
és Soroksár – lakói használták szántónak és 
legelőnek. Persze földművelés is folyt ezen, 
az úgynevezett Gubacs puszta nevű terüle-
ten, amelynek a hosszú évszázadok alatt 
számtalan tulajdonosa volt. A név eredetéről 
szólva az előadó elmondta, hogy vagy a 
tölgyfa terméséből – utalva a területet borító 
egykori erdőségre –, vagy Huba vezér nevé-
ből származik, melyhez egy cs betűt adtak, a 
szeretet jeléül. Első említése 1067-ből, a 
Százdi Monostor alapító leveléből szárma-
zik. Az élet csak a 19. század derekán élén-
kült fel a mai Pesterzsébet területén, miután 
a különféle nemesi birtokosok (Vathay, 
Grassalkovich, Sina családok) után a terület 
brüsszeli, majd angol bankok kezébe került, 
akik földművelés helyett hamar parcellázá-
sokhoz és a terület értékesítéséhez fogtak. 

Jeles vásárlók

1868. július 10-én történt az a fontos ár-
verés, ahol több prominens pesti polgár – 
köztük Jókai Mór, Kende Kanut országy-
gyűlési képviselők, valamint Suda János 
ügyvéd és veje, Hitel Márton fuvaros – 

földterületeket vásároltak Puszta-Guba-
cson. E két utóbbi név fontos számunkra, 
hiszen kerületünk későbbi alapítóit tisztel-
hetjük bennük. Sudáék – Mihalik Tamás-
né Sarudy Ágnes, az előadáson részt vevő 
leszármazott közlése szerint – görög ere-
detű család voltak, akiknek Magyaror-
szágra kerülését sajnos homály övezi. 
Ami tudható, hogy először a felvidéki 
Mezőköz községben (ma Medzibrod, 
besztercei járás) éltek, majd az 1802-es 
Országos Levéltári iratok Suda János ap-
ját, Suda János Ignácz paplankészítő 
mestert említik.  Dr. Suda János ügyvédet 
a budapesti belvárosban találjuk a 19. 
század derekán, amikor is az akkori Újvi-
lág utcában (ma az V. kerület Semmelweis 
utca környéke) élt, irodát pedig a Kecske-
méti utcában tartott fenn. Ettvel Zoltán 
kutatásai alapján 1877-ben költözhetett a 
család ténylegesen Erzsébetre.  Dr. Suda 
Jánosnak – szintén Sarudy Ágnes közlése 
alapján – nem volt pénze, ezért fogott 
össze a fuvarozóval, akivel rokonságba is 
került, lánya, Suda Emília ugyanis Hitel 
Mártonné néven lett a vagyonos áruszál-
lító felesége.  Hitel Mártonné sajnos vi-
szonylag fiatalon, 42 évesen, egyik fia 
születése közben elhunyt. Nevét az Emília 
utca őrzi, itt volt található a család villája 

is (másik házuk a település későbbi főut-
cáján, a Kossuth Lajos utcában, a mai 
Gaál Imre Galéria épülete volt).

Telket az újságból

Hitel és Suda doktor 1870-ben kisebb, 300 
négyszögöles házhelyekre bontva eladogat-
ták Duna-menti, városközponti fekvésű terü-
leteiket. Összesen 179 telket értékesítettek 
ekkor, feltehetően nagy haszonnal, bár az 
előadáson látott korabeli újsághirdetések 
alapján olcsókként kínálták azokat. Való-
színűleg tényleg nem kerülhettek túl sokba, 
hiszen vásárlóik azok a kispénzű, vidéki bete-
lepülők voltak, akikből a környék későbbi 
gyárainak munkásai lettek. Ehhez az évhez 
köthető városunk magjának, Erzsébetfalvá-
nak az alapítása is, június 14-ét ugyanis Su-
dáék búcsúnapnak, a település ünnepének 
nyilvánították, és az uralkodóház engedélyé-
vel a királynéról nevezték el. Ekkor már ösz-
szesen 418 házhely volt Erzsébetfalva tele-
pen (Sudáékon kívül mások is parcelláztak).

A közjó nagykövete

Az előadáson vetített képek és öltözetek 
alapján valódi polgári életet élt a terjedelmes 
família: János két fiútestvére közül Kálmán-
nak 13 gyermeke volt, és maga is részt vett a 
település életében: Erzsébetfalva első képvi-
selő-testületének tagja, később a Polgármes-
teri Hivatal pénztárnoka, vizsgázott állam-
számviteli díjnok volt – tudtuk meg Ettvel 
Zoltántól. Számtalan alapítás és vívmány 
köthető Dr. Suda János nevéhez: önkéntes 
tűzoltó egyesület, MÁV megállóhely, a köz-
ségháza, az első iskola és templom, valamint 
a takarékpénztár felépítésének kezdeménye-
zése is. A Duna-parton is sok fejlesztést haj-
tott végre, fia, aki szintén ügyvéd volt, foly-
tatta a parcellázásokat a kerület délebbi ré-
szén is. A család tagjainak állítanak emléket 
az Emília, a János, a Kálmán, a Géza, a 
Mária utcák a Szent Erzsébet templom és a 
Határ út közötti területen, így megőrizve 
kerületünk (h)őskorának egy fontos darabját. 

ALAPÍTÓ CSALÁD
Az Erzsébet napok programsorozat keretében a Csili Művelődési Központ Vízvári 
termében hallgathattuk meg Ettvel Zoltánnak, a Pesterzsébeti Városvédő Csoport 
küldöttének előadását kerületünk alapításának körülményeiről, és az abban meg-
határozó szerepet játszó Suda családról. Az előadáson több Suda-leszármazott is 
jelen volt, akik érdekes észrevételeikkel egészítették ki az előadó alapos és részlet-
gazdag mondanivalóját. Az eseményt Czúni Imre, a Csili programszervezője – év-
tizedek óta maga is lelkes városvédő – nyitotta meg.

Fotó: www.Pesterzsébeti Múzeum
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MINDEN SZINTEN
A mogyoródi serdülő korosztályok országos bajnokságán kötöttfo-
gásban mintegy húsz versenyzőből tizen is éremért birkózhattak, 
végül nyolcan dobogóra is állhattak. A 38 kilóban Szuromi László, 
a 48 kilóban Zsitovoz Petro, az 52 kilóban Olasz Bende, a 68 kiló-
ban pedig Kovács Barnabás nem talált legyőzőre, mind a négyen 
országos bajnoki címet szereztek. A szabadfogású fiúk, valamint a 
lányok közül Zsitovoz Mária ugyancsak egy mérkőzést birkózott, 
ám azt nagyon könnyedén, 10-0-ra nyerte meg szigetvári ellenfe-
lével szemben, míg a fiúk között szombat után vasárnap is nyerni 
tudott a legkisebb súlycsoportban Szuromi László, de ezúttal Bu-
dai András és behúzta az aranyérmet a 85 kilóban.

Bronzos csapat 

Az utánpótlás korú versenyzők kötöttfogású csapatbajnoksá-
gán az ESMTK kezdésként verte a Tatabánya csapatát (36-6), 
majd kisebb meglepetésre egyetlen ponttal, de kikapott a későb-
bi bajnok Vasastól (22-21). A vigaszágon a Dorog nem jelentett 
különösebb problémát (23-17), majd a harmadik helyért a Fe-
rencvárost is magabiztosan sikerült felülmúlni (27-11), így bron-
zéremmel térhetett haza a csapat.

Világbajnoki arany 

A pontevedrai U23-
as világbajnokságon 
Szőke Alex mind az öt 
mérkőzését megnyerve 
aranyérmet szerzett a 
kötöttfogású 97 kilog-
rammos súlycsoport-
ban. A nyolcaddön-
tőben a szerb Katics 
ellen, majd a négy 

közé jutásért az indiai Nitesh-t is technikai tussal győzte le, majd. Az 
addigi legnagyobb ellenállást meglepetésre a brazil Alves de Queiroz 
tanúsította, aki hat percig remekül állt a lábán, Alex azonban lent-
ről hátsóalsó emeléssel két pontért eldobta és végül 3-0-ra győzött. 
A másnapi fináléban bátor taktikát választott: aktívabban kezdett 
az osztrák Markus Ragginger ellen, sőt lentről kétpontos pörgetéssel 
már 3-0-ra is vezetett. A folytatásban az osztrák is próbálkozhatott 
lentről, a bírók pedig Alex védekezését a videózást követően szabály-

talannak látták: így 3-2-re feljött Ragginger. A hátralévő bő egy per-
cet azonban már szépen levédekezte a magyar versenyző, aki ezzel 
U23-as világbajnoki címet szerzett Spanyolországban. A szakosztály 
másik kötöttfogású versenyzője, az U20-as Európa-bajnok Tösmagi 
Attila ezúttal a 77 kilogrammosok között próbált szerencsét. Kezdés-
ként simán, látványos akciókkal verte venezuelai riválisát, ám a nyol-
caddöntőben nem bírt a későbbi ötödik helyezett ukránnal, technikai 
tussal kikapott és kiesett a versenyből.

Még több hír: www.esmtkbirkozas.hu

KI INDULHAT A VÁLASZTÁSON?
Bármely nagykorú magyar vagy EU-s állampolgár, aki nincs a közügyek-
től eltiltva, és nem áll fenn vele szemben egyéb kizáró ok. A jelöltnek nem 
szükséges Pesterzsébeten laknia.

HOL TARTUNK MOST?
November 14-ig a jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele, az ajánlások 
gyűjtése és a jelöltek nyilvántartásba vétele zajlott. A 10-es számú EVK la-
kosságszáma és az 1 százalékos törvényi küszöbszám alapján 44 érvényes 
ajánlás szükséges egy jelölt indításához. Az ajánlóíveket – ideértve az 
ajánlást tartalmazó és az üresen maradt ajánlóíveket is – a Helyi Válasz-
tási Irodánál kellett leadni. A leadást követően az ajánlások érvényessé-
gének ellenőrzését végezték el, ennek alapján lehetett nyilvántartásba 
venni a jelölteket. Az ezzel kapcsolatos feladatok, döntések meghoza-
tala a Helyi Választási Iroda mellett működő Helyi Választási Bizott-
ság hatáskörébe tartozik. Ez a Bizottság a választási eljárás teljes 
időtartama alatt működik és a meghatározott feladatokhoz, hatá-
ridőkhöz kötve ülésezik.

MI TÖRTÉNIK A TOVÁBBIAKBAN?
A jogerősen nyilvántartásba vett jelöltek kerülnek majd a 
szavazólapokra. A szavazólapon levő sorrend sorsolással 
alakul ki, majd ezt követően úgynevezett imprimálás követ-
kezik, melyben kialakítják a szavazólap végleges formátu-
mát. Ezek – a sorsolás elvégzése, az imprimálás – szintén 
a Helyi Választási Bizottság feladatai. A választás tech-
nikai lebonyolításához minden eszközt a Nemzeti 
Választási Iroda biztosít, így a szavazóla-
pokat és urnákat is.

A KAMPÁNYIDŐSZAK
Október 29-től a választás befejezéséig 
tart a kampányidőszak, de az úgyne-
vezett relatív területi kampánytilalom 
szerint a szavazás napján a szavazó-
helyiség 150 méteres környezetében 
már tilos a kampánytevékenység.

KI SZAVAZHAT?
Az a 10-es számú választókerületben állandó 
vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező lakos, aki szavaza-
ti joggal rendelkezik. Fontos, hogy szerepelnie kell a névjegy-
zékben és azt a szavazást megelőzően alá is kell írnia, az aláírás meg-
tagadása esetén nem kaphat szavazólapot. További feltétel a szavazás-
hoz szükséges érvényes okmányok bemutatása. Azokat a választópolgá-
rokat, akik jelenleg még nem, de legkésőbb a szavazás napján betöltik a 
18. életévüket, automatikusan felveszik a névjegyzékbe.

MIKOR LEHET SZAVAZNI?
December 18-án (vasárnap) 06.00-19.00 óra között.

MIT VIGYEK MAGAMMAL?
1 db érvényes fényképes igazolványt, valamint egy, a lakcím, vagy a 
személyi azonosító (régi nevén: személyiszám) szám igazolására alkal-
mas okiratot, ami tipikusan a lakcímkártya. A választási értesítő bemu-
tatása nem feltétele a szavazásnak. 

HOVA MENJEK SZAVAZNI?
Minden választókerületi lakos levélben értesítést kap az időközi önkor-
mányzati választás tényéről, időpontjáról, és hogy mely intézménybe 
kell mennie december 18-án szavazni. Amennyiben ezt a levelet a lakos 
nem kapta meg vagy elvesztette, akkor kérésére azt a Helyi Választási 
Iroda is ki tudja nyomtatni számára. A szavazókörök mindegyike aka-
dálymentesen megközelíthető.

MOZGÓURNA IGÉNYLÉSE
Már most is és legkésőbb december 18-án, azaz a 
választás napján 12.00 óráig kérhető mozgóurna, 

melyet (a szavazóhelyiségben való személyes megje-
lenést akadályozó) betegség, mozgáskorlátozottság, 

vagy fogvatartás esetén lehet kérni. Egyéb ok miatt 
(például munkavégzés) nem igényelhető mozgóurna. A 

mozgóurna iránti igény bejelentésére kérelem nyomtat-
vány áll rendelkezésre, ez és a kitöltés leírása is megtalál-
ható a www.valasztas.hu oldalon, valamint a Helyi Vá-

lasztási Iroda is tud információkat adni ezzel 
kapcsolatosan.

A SZAVAZÁS LEZÁRÁSÁT KÖVETŐ 
ESEMÉNYEK

A szavazóhelyiségek bezárását követően az ott 
működő szavazatszámláló bizottságok megszámol-

ják a szavazatokat, kitöltik a szavazóköri jegyzőköny-
veket. A szavazóköri jegyzőkönyvek tartalma alapján 

állapítja majd meg a választás eredményét a Helyi 
Választási Bizottság. Az eredményt a választási elektro-

nikus rendszerben is rögzíteni kell. A választás eredmé-
nye 3 nap után válik jogerőssé, addig van lehetőség a kifo-

gásra, jogorvoslatra.

A MEGVÁLASZTOTT KÉPVISELŐ 
ELSŐ FELADATAI

A HVB választási eredményről szóló dönté-
sének jogerőre emelkedése után a man-

dátum átvétele, majd eskütétel kö-
vetkezik. Fontos, hogy a választott 
képviselő nem végezhet olyan tevé-

kenységet, mely a képviselői tevékeny-
séggel összeférhetetlen, ezért azt a jog-

szabályban előírt határidőn belül meg 
kell szüntetnie. A megválasztott képviselő-

nek egy oktatáson kell részt vennie, ezen kí-
vül igazolnia kell a köztartozásmentességi 

státuszát, illetve vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség is terheli a meg-
választott képviselőt. A képviselői tevékenység tényleges megkezdésének 
előfeltétele az eskütétel.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Bármilyen kérdés esetén a Polgármesteri Hivatalban működő Helyi 
Választási Iroda áll a választópolgárok, jelöltek, jelölőszervezetek ren-
delkezésére a www.pesterzsebet.hu honlapon is megtalálható elérhető-
ségeken, valamint a www.valasztas.hu weboldalon is érdemes kérdés 
esetén tájékozódni.

ASZTALITENISZ

A VILÁG TETEJÉN
A novemberben Granadában zajló para-asztalitenisz világbaj-
nokságon a 9-es sérültségi kategóriájának döntőjében Szvitacs 
Alexandra 3:1 arányban győzte le az ausztrál Lina Lei-t. A 
magyar játékos 3:1-es győzelmével visszavágott az ausztrál ver-
senyzőnek, aki egy évvel korábban éppen a paralimpiai döntőbe 
jutásért vívott elődöntőben győzedelmeskedett felette. 

LABDARÚGÁS

FÉLÉVÉRTÉKELŐ
Jön, jön, jön! Következő, decemberi számunkban félidei szezon-
értékelő interjú Nagy Dániel sportigazgatóval és Turi Zoltán ve-
zetőedzővel az ESMTK felnőtt csapatának NB III-as bajnoki- és 
Magyar Kupa-szerepléséről.  

PE MÉDIA-ÖSSZEÁLLÍTÁS

Fotó: Facebook / Szvitacs Alexa Always Strong

VÁLASZTÁSI KISOKOS 
Komoróczy László Pesterzsébet 10-es számú egyéni választókerületének képviselője 
volt. A törvényi szabályozás szerint a képviselő elhunyta miatt mandátuma megszűnik 
és 120 napon belül időközi választást kell kiírni az így megüresedő képviselői helyre. 
A határidők alapján lehetőség lett volna január első felére is kitűzni a választás napját, 
azonban a kampányidőszak folytonosságához fűződő érdek és a helyi választási irodai 
feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal működése is befolyásolja a lebonyolítást, így 
esett a választás még az év végi ünnepek előtti időpontra, december 18. napjára.

A 10-es számú
egyéni

választókerület
 szavazókörei

Serdülő kötöttfogású országos bajnokság

Felvételünk a november 13-i, Szekszárd elleni, egy gólós győzelemmel 
zárult mérkőzésen készült (NB III. Közép csoport, 17. forduló).



REJTVÉNY APRÓHIRDETÉS

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. – DECEMBER 17.

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. – DECEMBER 17.

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

2022. NOVEMBER 16. – DECEMBER 17.

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

PESTERZSÉBET 2022. november 24.22

www.pesterzsebetimuzeum.hu
info@pesterzsebetimuzeum.eu

Hirdetésfelvétel:
pesterzsebetmedia@pesterzsebet.hu

SZOLGÁLTATÁS

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

VILLANYSZERELÉS, HIBAKERESÉS, 
VILLANYBOJLEREK vízkőtelenítése, javítása, cseréje. 
Tel.: 061/260 70 90, Mobil: 0630/296 55 90

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

NYUGDÍJAS SZŰCS KIÁRUSÍT, JAVÍT, TISZTÍT. 
Egyedi irhaszőnyegek széles választékban. 
Tel: 282-42-47 12h-18h között

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

INGATLAN

Pesterzsébeten külön bejáratú BÚTOROZOTT SZOBA 
dolgozó hölgynek hosszú távra kiadó. Ára: 95.000,-Ft/hó 
rezsivel együtt + 1 hónap kaució. Telefonszám: 0630/244 76 90 

BÚTOR

KONYHABÚTOROK TERVEZÉSÉT ÉS GYÁRTÁSÁT 
VÁLLALJUK akár szereléssel is! Ingyenes helyszíni szemle 
és árajánlat! 1191 Bp. Ady Endre út 108. H-Sz: 08-16:30. 
konyhagyarto.hu, info@konyhagyarto.hu +36-30/543-3461

EGÉSZSÉG

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

A PESTERZSÉBETI MÚZEUM, 
A GAÁL IMRE GALÉRIA 

ÉS A RÁTKAY-ÁTLÓK GALÉRIA
ZÁRVA TARTÁSA:

A Pesterzsébeti Múzeum
2022. december 18-tól 

2023. április 18-ig zárva tart. 
Nyitás: 

2023. április 19., szerda, 17 óra, 
az új állandó kiállítás megnyitása

A Gaál Imre Galéria
2022. december 18-tól

2023. május 2-ig zárva tart. 
Nyitás: 

2023. május 3., szerda, 17 óra, 
az 54. Tavaszi Tárlat megnyitása

A Rátkay-Átlók Galéria 
2022. december 18-tól 

2023. április 3-ig zárva tart. 
Nyitás: 

2023. április 4., kedd, 10 óra

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

Az októberi képrejtvény megfejtését facebook oldalunkon találja.
facebook.com/pesterzsebetmedia

Bocsák-villa, Baross u. 53., 1959
Fotó: Pesterzsébeti Múzeum




