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Kedves Olvasó!

Évvégi különkiadásunkban olyan összeállítások-
kal és tartalmas anyagokkal készültünk, amelyek 
nemcsak az év utolsó és a következő első hónap-
jaiban nyújthatnak hasznos, vagy éppen szóra-
koztató olvasmányt, hanem azontúl is. 

Így szerepel különszámunkban kiemelhe-
tő naptár, képes kalendárium 2022 erzsébeti 
mindennapjairól, ünnepeiről, emlékezetes ese
ményeiről, vagy éppen egyszerű és izgalmas re-
ceptek, amelyeket elkészítve megtelnek finom-
ságokkal a bögrék vagy a sütisdobozok.

Az egyik legkedvesebb anyag, amelyet év-
rőlévre várakozás előz meg, az az idén 50. vagy 
60. házassági évfordulójukat ünneplő erzsébeti 
párokról szóló összeállításunk. Ha jól figyel az 
olvasó, talán kiderül a sorok között a nagy titok.

Boldog új évet kívánunk minden ked-
ves olvasónknak, találkozzunk jövőre 
ugyanitt!

Üdvözlettel,
Kálmán Emese és Müllner Dóra
szerkesztők

E-mail: pesterzsebetmedia@pesterzsebet.hu
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Ez volt az év – 1. rész

Arany titkok a hosszú házasságról

Ez volt az év – 2. rész

Egy erzsébeti európai

Gaál Imre-centenárium

Naptár 2023

Ez volt az év – 3. rész

Egy korty boldogság – Téli italok

Ropogós falatok: kekszek

Mese a napról

Piaci pillanatok

Múzeumi hírek
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VÉGTELEN SZÍNJÁTÉK
Sárkány Győző Ferenczy Noémi-díjas grafi kusművész, 

Érdemes művész kiállítása a Gaál Imre Galériában.

SZÜLETÉSNAP A CSILI NÉPDALKÖRBEN
Népdalok gyűjtésével és csokorba szedésével, 

valamint erdélyi, szlovákiai és számtalan 
hazai fellépéssel ajándékozták meg a közönséget.

AZ ÉV ELSŐ KERÜLETI BABÁJA
Petrás András 2022. január 7-én 

látta meg a napvilágot.

MÁRCIUS IDUSA
Az emlékezés lobogói a Kosutin.

VÉGTELEN SZÍNJÁTÉK
Sárkány Győző Ferenczy Noémi-díjas grafi kusművész, 

Érdemes művész kiállítása a Gaál Imre Galériában.

VÁRHALMI ANDRÁS 1954 – 2022
„Azt gondolom, hogy az itt élők 
hétköznapi gondjaiban talán tudtunk 
segíteni, és az ünnepeiket szebbé, 
érdekesebbé tenni.”

HÚSZ ÉVES A PMS
A Pesterzsébeti Művészeti Stúdió 2002-óta foglalkozik alapítványi 
formában a tehetséges gyerekek táncművészeti képzésével és 
a tánc, mint szabad kifejezés mód népszerűsítésével.

A KOSSUTH SZÁZ ÉVE
A Kossuth Lajos Gimnázium elmúlt száz évét 
idézték meg a Csiliben megrendezett kiállításon.
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EMLÉKKÖNYV JANUÁR-ÁPRILIS

hazai fellépéssel ajándékozták meg a közönséget.érdekesebbé tenni.”

ELKÉSZÜLT A DUNA SÉTÁNY
Kikapcsolódás, élmény és program: 
mindezt nyújtja a kerület új sétánya.
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A KOSSUTH SZÁZ ÉVE

TAVASZKÖSZÖNTŐ HANGVERSENY
A Vajda Gipsy Koncertzenekar estjén
ezúttal rajzfi lm-slágerek csendültek fel.

JANUÁR-ÁPRILIS EMLÉKKÖNYV

Érdemes művész kiállítása a Gaál Imre Galériában.

RÉGI-ÚJ MEGBIZATÁS
A 2022. évi országgyűlési választásokon ötödször választották
meg a kerületiek Hiller Istvánt képviselőjüknek.

NEMZETISÉGI NÉPZENEI TALÁLKOZÓ
Közös felvonulással, színpadi programokkal mutatták be
a nemzetiségek táncaikat, hagyományaikat.
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EMLÉKKÖNYV PLUSZ EMLÉKKÖNYV PLUSZ
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Manapság az eldobhatóság korát éljük, így 
különösen felértékelődik az, ami tartós, 
akár évtizedeken keresztül megmarad. Az 
élethosszig tartó párkapcsolat titkát keres
tük az 5060 éve egybekelt, Pesterzsébeten 
élő házaspárok hagyományos önkormány
zati köszöntésén, akárcsak tavaly. A párok 
csinosan és ünneplőbe öltöztetett szívvel 
érkeztek. Kissé rogyadozó lépésekkel, de 
most is támogatták egymást, ahogy mindig. 
A több mint fél évszázada egymásba ka
paszkodó, szerető, óvó öleléseiket megörö

kítő fotózáson párjaikat terelgető, néha dor
gáló örökifjú asszonyok és urak zavarukban 
és megilletődöttségükben sokszor viccelve 
meséltek az együtt töltött évtizedekről, 
amelyek nem nélkülözték a nehézségeket és 
konfl iktusokat, összességében azonban szé
pen teltek. A magától értetődő szeretet és 
kompromisszumkészség mellett a hallgatást 
emlegették a legtöbbet.

Jóban-rosszban

Miután leérettségizett, Kosaras Ilona egy 
hónap ismeretséget követően maga kérte 
meg Oszvald Richárd kezét. „Nézegetett, 
mosolygott, aztán bemutatkozott, én pedig 
beleszerettem a nevébe. Azóta is imádom. 
Őt is” – mondta, és megpuszilta a férjét. A 
64 éve együtt élő házaspár elárulta, a csa
ládban aztán több Richárd is lett. Úgy vélik, 
harmonikus kapcsolatuk titka az, hogy visz
sza tudnak húzódni. „Ha én dilizem, szó 

nélkül elvonul a műhelyébe, ha pedig ő ide
ges, én megyek sétálni. Nem kell veszeked
ni” – összegezte az asszony. Közös életük 
legszebb pillanataként két gyermeküket em
lítette, de még ennél is nagyobb örömöt 
hoztak az unokák, sőt napokon belül dédu
nokájuk is születik. „Ez maga a csoda, de 
nem feledteti azt a fájdalmat, hogy 2020 
karácsonyán meghalt a fi unk. Néhány nap
pal később a férjem agyvérzést kapott, nem
rég pedig az egyik szemére megvakult. De 
élni akartunk, és itt vagyunk” – osztotta meg 
lapunkkal Kosaras Ilona.

Közös szenvedélyek

Az arany házaspárokat szerelmes slágerek
kel szórakoztató művészek, Füredi Nikolett 
és Szentmártoni Norman műsoruk elején 
bevallották, hogy jegyesek, ezért a Szere
lemhez nem kell szépség, a Susu bolondság 
és a Különös éjszaka volt című dalokat is 
tartalmazó előadásuk előtt ők is rákérdez
tek, mi a hosszú házasság titka. Kosaras Ilo
na azonnal rávágta, hogy a sok éneklés, így 
a Budapesti Operettszínház művészei meg
nyugodhattak. Az ünnepelt később lapunk
nak elárulta, azért is tetszett neki a műsor, 
mert évtizedeken keresztül, a járvány kezde-
téig négy színházba is volt bérletük. „Régen 
olyan szegények voltunk, hogy megfogad
tam, ha lehet, csakis páholyban ülünk. 
Imádtam szépen felöltözni, és azt, hogy az 
előadások kizökkentettek a hétköznapok
ból.” Oszvald Richárd hozzátette, a másik 
szenvedélyük az utazás volt: „Harmincnégy 
országban jártunk, mindenhonnan van is 
felvételünk. Manapság ezekből az emlékek
ből élünk. Az erzsébeti fürdőbe viszont még 
most is rendszeresen járunk.”

Megújúló tervek

Hosszú házasságuk összetartó erejének 
Ubrankovics Mihály szintén a gyerekeiket 
tartja, és megsúgta, a kisebb nézeteltéré-
sek elsimítására ő is a hallgatást választot
ta. Feleségével, Gondos Erzsébettel úgy 
vélik: boldogságukhoz az is hozzájárul, 
hogy több mint negyven éve a kerületben 
alakították ki a családi fészküket. „Sosem 
unatkoztunk, még most is aktívan élünk, 
hiszen fi atalok, 80 alattiak vagyunk. Ha 
újabb hatvan évünk már nincs is, a het
venötödik házassági évfordulót jó lenne 
elérni” – avattak be a terveikbe.

A gyógyító csend

„Tizenöt évesen mentem férjhez, hatvan 
éve vagyunk együtt” – mondta Kajlonics 
Terézia Emília. A mosolyszüneteket szintén 

csönddel simították el férjével, Birkás Géza 
Ernővel, aki hozzátette: „Jó lenne, ha néha 
ő is elnémulna, de még mindig nem tudom, 
hol a hangerőszabályozója. De nekem az is 
segít, hogy ötven éve minden nap torná
zom. Ha abban a fél órában beszél a felesé
gem, van indokom, miért nem hallom.” 

A szelektív hallás titka

„Szeretjük egymást, és a legnagyobb bol
dogság, hogy a két fi unk, az unokák és a két 
kis dédink olyan összetartó családot alkot, 
hogy nyaralni is együtt járunk” – mondta 
Czeglédi Gizella Magdolna. Megjegyezte, 
a hatvan közös évük alatt történt kisebb né
zeteltéréseket mindig megbeszélték,  de 
tudni kell hallgatni. „Ugye, Tatika?”– for
dult a férjéhez. Karvalics Béla bólintott, 
majd hozzátette: ebben az is sokat segít, 
hogy ő már nem hall jól.

Humor nélkül nem megy

Ezek alapján biztosan állíthatjuk: humor nél
kül nem létezhet hosszú házasság. Ezt erősí
tette meg Viniczai János István is. Felesége, 
Pillik Mária megadta az alaphangot: „Annyit 
mondhatsz, itt esküdtünk ötven évvel ez
előtt”. Erre férje megjegyezte: „Így élek, ter
rorban. 55 éve, amióta a Hattyú strandon 
1968ban találkoztunk”. Aztán hozzátette: 
titok nincs, szerelem van. „Annyi nő akart 
volna mindig engem, de én csak őt. Ma is.” 

Mindenkin eluralkodott a meghatottság, 
amikor a tizenöt házaspár, sokan könnyezve, 
puszik, csókok és ölelések közepette a közös 
– ahogy Szabados Ákos polgármester a kö
szöntőjében fogalmazott –, példaértékű éle
tet megköszönve, vagy éppen további boldog 
éveket kívánva, irigylésre méltó összhangban 
megerősítette egymásnak tett, vélhetően 
már valóban életük végéig szóló fogadalmát.

BARABÁS JÚLIA ARANY TITKOK
Megújították egymásnak tett fogadalmukat azok a kerületünkben 
élő párok, akik 50-60 éve kötöttek házasságot.
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KONCERTEK A STÉGEN
Könnyed szórakozás a Princess zenekarral.

2B-VEL A BELVÁROSBA
Új járat indult Erzsébetre.

RÓMAI ARANY
Losonczi Dávid, az ESMTK birkozója 
nem talált legyőzőre.

SZENTIVÁNÉJI TŰZVARÁZSLAT
A hagyományos júniusi estén ismét 
elkáptáztatta a közönséget a program.

Új járat indult Erzsébetre.

FILMEK A PARKBAN
Kertmozis programok gazdagították a nyarat.

KONCERTEK A STÉGEN FILMEK A PARKBAN

PESTERZSÉBETI NYÁR
Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar 

táncra perdítette a látogatókat.

HÚSZÉVES A PESTERZSÉBETI VÁROSI VEGYESKAR
Az énekkari irodalom szinte minden területén otthonosan 

mozgó kórus ünnepelhetett kerek évfordulót.

CSALÁDOK NAPJA
Minden korosztálynak ünnepnap
a kerületi többgenerációs program.

HÚSZÉVES A PESTERZSÉBETI VÁROSI VEGYESKAR

CSALÁDOK NAPJA
Minden korosztálynak ünnepnap
a kerületi többgenerációs program.

MAGYAR SPORT NAPJA
Az év sportolója, Az év edzője és a Pesterzsébet sportolója-
elismeréseket vehették át a kiváló kerületi sportemberek.

ARANY SÁRKÁNYOK
A zömmel a pesterzsébeti 
RÖMI Sárkányhajó Klubra 
épülő magyar válogatott 
4 aranyat hozott haza 
a csehországi VB-ről.

PESTERZSÉBET 2022. december 29. 9

EMLÉKKÖNYV MÁJUS-AUGUSZTUS MÁJUS-AUGUSZTUS EMLÉKKÖNYV

a kerületi többgenerációs program.

TAVASZI TÁRLAT
Az idén 53. alkalommal rendezték 
meg a nagysikerő kiállítás a Csiliben.

PEDAGÓGUSNAP
Tanár nélkül nincs jövő – A pedagógusok különösen szép 
és kihívásokkal teli munkáját idén is díjakkal ismerte el 
az Önkormányzat.

PESTERZSÉBET 2022. december 29.8
Fo

tó
: M

ar
tin

 G
áb

or



PESTERZSÉBET 2022. december 29. 11

KULTÚRA

PESTERZSÉBET 2022. december 29.10

KULTÚRA

Szimbólumok sodrásában

Kirják Miklós csepeli festőművész, restau-
rátor és tanár, Rátkay Endre közeli jóba-
rátja sodró lendületű, hömpölygő, szim-
bólumokban és hasonlatokban gazdag 
beszédében elmondta: Gaál munkásságát 
Rátkayéval párhuzamban kell és lehet ér-
telmezni, mivel műveikben sok a hasonló-
ság – a rengeteg ellentét mellett. Gaál éle-

te tragikus hirtelenséggel, 42 éves korában 
ért véget önpusztító életmódjának követ-
keztében. Rátkaynak műalkotásokban 
gazdag és hosszú élet jutott. De mind a 
ketten szemben álltak az elmúlt rendszer-
rel, nem szereztek képzőművészeti diplo-
mát, és 1946os erzsébeti MADISZbeli 
találkozásuktól Gaál haláláig elválasztha-
tatlan barátok voltak. Rátkay hatalmas, 
aranyozott hátterű műveit – melyeken so-
sincs üres felület – szembeállíthatjuk Gaál 
finomabb vonalvezetésű, sokszor félkész-
nek tűnő, üres részeket tartalmazó rajzai-
val és festményeivel. Mégis: a szimboliz-
mus, az olasz reneszánsz művészet és az 
avantgárd hatott mindkettőjükre. 

Kirják Miklós szerint a technikák és az 
anyagok, a kivitelezés sokféleségét is lát-
hatjuk Gaál művein. Gyakran az anyaghi-
ány és a pénztelenség okozta, hogy nem jó 
minőségű, hanem például egyszerű zo-

máncfestékkel vagy rossz ecsetekkel dol-
gozott a festő, illetve kaparásos, folyatá-
sos, fröcskölt technikákat alkalmazott. 
Szép példája ennek a kiállításon is szerep-
lő 1962es Karnevál című kép, amelyen a 
dinamikus, táncoló alakok hátterét a bő-
rösen megfolyt piros zománcfesték adja. 
A csepeli festőművész felhívta a figyelmet 
a szintén kiállított Székek és szobrok című, 
befejezetlen, fehér hátterű képre, amelyen 
tetten érhető Gaál rajzkészsége, finom vo-
nalvezetése és az, hogy képein egyáltalán 
nem véletlenszerűen hagyott befejezetlen-
nek tűnő részeket.

A kiállításmegnyitón bemutatták a Pes-
terzsébeti Múzeum igazgatójának, D. 
Udvary Ildikónak frissen megjelent, hi-
ánypótló monográfiáját Gaál Imre fes-
tőművészről (ld. keretes írásunkat). Az 
elsősorban művészettörténeti megközelí-
tésű kötetről az igazgatónő elmondta, 
hogy az összes vidéki könyvtár kapott 
belőle példányt. Az országos terjesztés is 
hozzájárulhat ennek az európai szintű, 
eddig kevéssé elismert alkotónak a széle-
sebb körű elfogadtatásához. 

A művész nevét viselő galériában meg-
rendezett kiállítás megnyitóján a beszé-
dekből is kiderült, az alkotó – kvalitásai-
hoz képest – kimaradt a kollektív emléke-
zetből. Ezen próbált segíteni a Gaál Imre 
Galéria második emeletén berendezett, 
december 17ig megtekinthető retrospek-
tív tárlat, de aki lemaradt róla, a festő más 
műveit a régi Világosság mozi épületében 
kialakított RátkayÁtlók Galériában te-
kintheti meg 2023ban, valamint munkáit 
a Magyar Nemzeti Galéria és a Fővárosi 
Képtár is őrzi.

Híd két város között

Gaál Imre 1922ben Kiskunlacházán szü-
letett, ám mindig pesterzsébetinek vallot-
ta magát. Személye hidat épít e két tele-
pülés közé, amit a két polgármester jelké-
pes kézfogása is illusztrált.. A kunsági tele-
pülésről külön delegáció érkezett, a 
polgármesteren kívül a jegyző és a képvi-
selőtestület számos tagja is fontosnak tar-
totta a személyes részvételt. Szeretnék 
ápolni jeles szülöttük emlékét, és egy tá-
gabb múltfeltáró munkába illeszteni – 

mondta el Dr. Répás József  kiskunlacházi 
polgármester. 

Szabados Ákos, Pesterzsébet polgár-
mestere beszédében kiemelte: sajnálatos, 
hogy Gaál sok műve megsemmisült – egy
egy negatív kritika hatására a művész sok 
képét elpusztította. Mint mondta, hiá-
nyolja a mostani fiatalokból azt a tüzet és 
lelkesedést, amely a Gaál és barátai által 
1960ban alapított pesterzsébeti művész-
csoportot, az Átlókat jellemezte; kevesek 
sajátja az a tenni akarás, ami a háború 
utáni művészgenerációkat jellemezte. 
Ugyanakkor a százéves évfordulót jó alka-
lomnak látja, hogy a múltra támaszkodva, 
annak alapjaira építve valami új és előre-
mutató indulhasson el. 

BÉLÁDI OLÍVIA EGY ERZSÉBETI
EURÓPAI

A száz éve született, magát mindig is erzsébetinek valló 
Gaál Imre festőművész előtt tiszteleg a Pesterzsébeti Múzeum. 
Kiállítással és könyvvel is.

  

A Pesterzsébeti Múzeum könyvei sorozatot 2004 áprilisában indítottuk útjára azzal a céllal, hogy a kerület helytörténeti és képzőmű-
vészeti értékeit bemutassuk a közönségnek. Az egyes területeket feldolgozó, a múzeumban őrzött dokumentumokkal kiegészített köny-
vek mellett a múzeum képzőművészeti gyűjteményében található értékes életműveket képes album formátumban jelentetjük meg. 

Nagy öröm és elismerés számunkra, hogy idén a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával születésének 100. évfordulójára megje-
lenhetett a Pesterzsébeti Múzeum XIII. köteteként Gaál Imre albuma. Bár Gaál Imre élete hirtelen szakadt félbe, munkásságát el 
kell ismernünk a kortárs magyar képzőművészet önálló, értékteremtő művészi teljesítményeként. A halálát követő kiállításokhoz 
kapcsolódóan több cikk, írás és néhány kiadvány is megjelent róla, de mégsem sikerült integrálni őt a kortárs magyar festők kö-
rébe. Életművét és munkásságát széleskörűen számba vevő, gazdag képanyaggal illusztrált kiadvány eddig nem jelent meg róla. 

Kiadványunkban a festmények és grafikák mellett bravúros rajztehetségének érzékeltetésére válogatás található vázlataiból, tö-
redékben maradt rajzaiból, valamint áttekinthetjük egyházi megrendelésre készült, monumentális alkotásait (oltárkép, murális 
munkák, üvegablakok) is. 

Bízunk benne, hogy ezzel a hiánypótló kiadvánnyal sokak érdeklődését sikerül felkeltenünk Gaál Imre munkái iránt, amelyek 
jelentős része megtekinthető a RátkayÁtlók Galériában látható állandó kiállításán.

D. Udvary Ildikó művészettörténész

Értékmentés
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KOMORÓCZY LÁSZLÓ 1952 – 2022
A képviselő 1994-ben lett először a képviselő-testület 
tagja, majd 1998-tól három cikluson keresztül a humán 
területekért felelős alpolgármester, közel egy évtizede 
pedig civil tanácsnok.

BETLEHEMBŐL PESTERZSÉBETRE
„Ültess egy fát a béke reményében” – ez volt 
a mottója 2022-ben a Betlehemi Békeláng útjának. 
1986 óta ugyanis a szolgálatot vállalók minden 
évben elmennek Ausztriából Betlehembe a – 
hagyomány szerint Jézus születésének színhelyén 
épült – Születés Bazilikába és innen hozzák el 
a Lángot előbb Ausztriába, majd onnan Európa 
és Észak-Amerika nemzeteihez. A hagyományos, 
ökumenikus Nemzeti Lángátadó ünnepségre 
idén a Pesterzsébet-Klapka téri református 
templomban került sor.

NEMZETISÉGEK NAPJA
A kerületi nemzetiségek gazdag
programmal készültek.

pedig civil tanácsnok.

PESTERZSÉBET 2022. december 29. 15

EMLÉKKÖNYV SZEPTEMBER-DECEMBER SZEPTEMBER-DECEMBER EMLÉKKÖNYV

A DOBOGÓN
Czincás Róbert 

(Szervátültetettek és Művesekezeltek 
európa-bajnoksága, darts, arany); 

Losonczi Dávid 
(felnőtt birkozó világbajnokság, bronz); 

Szőke Alex 
(U23 birkozó világbajnokság, arany); 

Szvitacs Alexa
 (para-asztalitenisz világbajnokság, arany).

MIKULÁSVÁRÓ ÜNNEPSÉG
Idén is ideért a meglepetés: a Kosutin is hullt a pelyhes.

REFORMKORI NAP
Korabeli jelmezes felvonulással és programokkal

idézték meg a XIX. századot.

AZ ADVENTI LÁNG
Mind a négy gyertyát ünnepi hangulatban 
gyújtották meg a Városháza előtt.

ARANYKEZŰ MESTEREK
Díjazták a páldaértékű szakmai 
tevékenységet végző kerületi mestereket.

PESTERZSÉBET 2022. december 29.14

Fotó: Kis Csaba
Fotó: Martin Gábor

Fo
tó

: f
b/

Sz
vi

ta
cs

 A
le

xa
 A

lw
ay

s 
St

ro
ng

Fotó: Martin Gábor



az alapitalt, ha almadarabokkal, narancs
gerezdekkel gazdagítjuk, illetve valamilyen 
gyümölcsteával készítjük víz helyett, és egy 
kevés vaníliával vagy gyömbérrel ízesítjük, 
mármár puncsot készítettünk. 

Csoki, kávé 

Természetesen választhatunk tejes alapú 
italokat, hogy megmelengessék testünket 
és lelkünket. Tej helyett használhatunk nö
vényi italokat is a fűszeres forró csokik és a 
kávékülönlegességek elkészítéséhez. De ha 

épp sütőtököt sütünk, akkor érdemes ki
próbálni a belőle készült lattét is, amelybe 
kerülhet fejenkét egyegy eszpresszó is, de 
anélkül is pompás íze van. Körülbel 30 
deka sütőtököt turmixoljunk össze 1 liter 
tejjel, amely itt is lehet növényi: például 
zab vagy mandulatej. Adjunk hozzá egy 
teáskanálnyi fahéjat, egy csipet szerecsen
diót, egy kis zacskó vaníliás cukrot, de még 
fi nomabb lesz, ha egy vaníliarúd magjait 
kaparjuk bele. Ízlés szerint, illetve a tök 
édességétől függően, adhatunk hozzá egy 
kis cukrot vagy mézet.  

Fotó: freepik.com

De legalább ilyen jó a szabadban kor-
csolyázni, hógolyózni, síelni vagy egy 
hómenetes, de hideg napon sétálni vagy 
túrázni, és egy termoszból kortyolni va-
lami testet és lelket melengető nedűt. 
Hóesést és befagyott tavakat ugyan nem 
áll módunkban intézni, cserébe néhány 
forró ital ötletével és receptjével meg
próbálunk hozzájárulni egy jól sikerült 
téli naphoz, töltsük azt a szabadban 
vagy a szobában.  

Egy korty fűszer 

A forró italok azért is népszerűek mert 
egyszerre melegítenek belülről, és csem
pésznek jókedvet is a napba. Készülhet
nek az italok felnőtt és gyerekbarát mó
don is, hiszen nem feltétlenül kell alkoho
losnak lennie az italunknak, mert az édes 
ízek, főként a csokoládé, igazoltan jó ha
tással van a boldogsághormonjainkra. És 
vannak olyan fűszerek is, amelyek haszná
latával nemcsak izgalmas ízeket varázsol-
hatunk a szokásos teánkba, kakaónkba 
vagy kávénkba, hanem fokozhatjuk is be
lülről fűtő hatásukat.  

Gyümölcslevekből is készíthetünk forró 
italt, ha például alma vagy szőlőlevet fele
annyi vízzel egy lábasban fahéjjal, szegfű
szeggel, egy csipetnyi szerecsendióval ösz
szeforralunk, kész is az alkoholmentes „for
ralt borunk”. Persze tovább is gondolhatjuk 

MELEGSÉG
A POHÁRBAN

Télen talán az egyik legjobb dolog, amikor puha, 
meleg pokrócba burkolózva egy jó könyvvel és egy pohár 
forró itallal a kézben az ablakon keresztül nézhetjük a hóesét. 

MÜLLNER DÓRA

A POHÁRBAN
Télen talán az egyik legjobb dolog, amikor puha, 
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Az alkoholmentes ötletek mellé egy kevésbé ismert és különleges alkoholos forró 
italt is megmutatunk, már csak a hideg, a hó és a korcsolyázás miatt is. Hollandiá
ban a Koekenzopie azokat az ételeket és italokat jelenti, amelyeket a korcsolyázási 
időszakokban árulnak. A korizás ugyanis nemzeti sport, és amikor csak az időjárás 
engedi, az országot behálózó csatornákon és a tavakon siklanak. A koek egy ssüte
mény, amelynek íze leginkább a mi mézeskalácsunkra hasonlít, a zopie pedig a téli 
barna sörükből készülő forró ital.

Hozzávalók:
1 liter baksör (bock)
1 fahéjrúd
2 db szegfűszeg
2 szelet citrom
2 tojás
125 gramm barnacukor
1 dl rum

Zopie

Elkészítés:
Öntsük a sört egy edénybe, adjuk hozzá a fahéjrudat, 
a szegfűszeget és a citromszeleteket. Melegítsük fel 
forráspontig, de ne forraljuk, hanem kis lángon 20 
percig főzzük, hogy a sör átvegye a fűszerek ízét. Köz
ben a tojásokat keverjük ki a cukorral, majd lassan 
adjuk hozzá a sörhöz. Ezután vegyük le a tűzről, ad
juk hozzá a rumot, és melegen tálaljuk.
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Top 3 melegítő fűszer 
Gyömbér – Az egyik legsokoldalúbb gyógy és fűszernövényről novemberi számunkban írtunk részletesen. A 
csípős ízű, rücskös növény felpezsdíti az egész szervezetet. Antibakteriális, mikrobaellenes hatású, ezért bevethető 
a kórokozók ellen is. A vitaminokban és ásványi anyagokban is gazdag, gumós növény gyomornyugtató és emész
tést javító hatása azonnal érvényesül, ha elrágcsálunk egy megpucolt darabkát vagy kanalazunk egyet a lereszelt, 
kevés mézzel, fahéjjal és citromlével készült, hűtőben elálló keverékből.

Vanília – A többféle Bvitamint is tartalmazó, édes fűszer rendszeres fogyasztása enyhítheti a depressziós tünete
ket. Nyugtató hatása miatt stresszesebb időszakokban kifejezetten javasolt természetes vaníliával ízesített ételeket 
is italokat fogyasztani. 

Fahéj – A fahéj vérpezsdítő hatása mellett gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal is rendelkezik. Antibakteriális és 
virális hatásának köszönhetően elpusztítja a szájüregben lévő baktériumok jelentős részét, lassítja a plakkképző
dést, enyhíti a fogínygyulladást, de a fogfájást is. Csökkenti a magas szénhidráttartalmú ételek vércukoremelő 
hatását, javítja az inzulinválaszt, és serkenti az agyműködést is. 

Szegfűszeg – Melegítő, vérkeringést és anyagcserét is fokozó hatása mellett csökkenti a puff adásos panaszokat, 
optimalizálja a bélműködést. Érzéstelenítő hatású, ezért alkalmas fogfájás, szájüregi gyulladások, afták fájdalmá
nak enyhítésére. Antimikrobális hatásának köszönhetően fertőzések esetén gyorsítja a gyógyulást, de segíti az 
artériák tágulását is, ezzel csökkentheti a vérnyomást.

Szerecsendió – A baktériumölő és antioxidáns hatású fűszer jót tesz a hormonháztartásnak. Pezsdítő hatását 
már őseink is észrevették: évszázadok óta természetes vágyfokozóként használatos. Fájdalomcsillapító hatású, 
frissen reszelve, mézzel keverve enyhíti az émelygést, elősegíti a zsírosabb ételek emésztését. 

Fotó: pixabay.com
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ROPOGÓS CSODÁKPE MÉDIA-
ÖSSZEÁLLÍTÁS

Kekszet ropogtatni az egyik legjobb nassolás: a délutáni kávézások, teázások el-
engedhetetlen kelléke. Legyen az sós vagy édes, egyszerűbb vagy rétegesen tartal-
mas, egész egyszerűen program lesz a csipegetésből. Segal Viktor séf  és Szemere 
Katalin újságíró közösen jegyzett kekszes csodakönyvéből a szerzők ajánlásával 
válogattunk olyan recepteket, amelyek egészen biztosan megállják a helyüket 
akár az ünnepi, akár a szimpla délutáni asztalon. Elő a nagy dobozokkal, töltsük 
föl a kamrát!

GASZTRONÓMIA
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Aszalt körtés-koriandermagos keksz

Hozzávalók 28 darabhoz:
• 120 g puha vaj
• 140 g cukor
• 1 tojás
•  2 tk. körtepálinka (jó minőségű)
• 260 g fi nomliszt
• 2 csipet sütőpor
• 2 csipet só
•  4 ek. aszalt körte, apróra vágva
•  2 tk. koriandermag, fi nomra zúzva

Elkészítés:
1.  Egy tálban habosra keverjük a vajat a cukorral, hozzáadjuk a tojást és a 

pálinkát. A száraz hozzávalókat: a lisztet a sütőporral és a sóval egy másik 
tálban összekeverjük, majd a vajas masszához adjuk. Ebbe kerül a fi nomra 
aprított aszalt körte, és a mozsárban nagyon fi nomra zúzott koriandermag. 

2.  Kézzel összegyúrjuk a tésztát, és frissen tartó fóliába csomagoljuk, majd 
12 órára a hűtőbe tesszük.

3.   A sütőt előmelegítjük 180 °Cra.
4.  A kihűlt tésztát lisztezett deszkára borítjuk, majd kinyújtjuk. Mivel meg

tartja a formáját, bármilyen kiszúrót használhatunk a szaggatáshoz. Ne
künk 28 darab, 20 grammos kekszünk készült ennyi alapanyagból.

5.  A kekszeket sütőpapírral bélelt tepsikbe rakjuk, és kb. 9–11 perc alatt meg
sütjük. Félidőben fordítunk a tepsiken. 

6.  Ha kivettük a kekszeket a sütőből, a tepsikben pihentetjük 5–10 percig, 
majd áthelyezzük őket a rácsra, és megvárjuk, míg teljesen kihűlnek.

Mediterrán ropogós

Hozzávalók 24 darabhoz:
• 250 g fi nomliszt
• 50 g kukoricaliszt
• 50 g fi nomra reszelt parmezán
• 25 g fekete olajbogyó, apróra vágva
• 50 g aszalt paradicsom, apróra vágva
• 1 tk. kapribogyó, apróra vágva
• 2 tk. oregánó
• 1 ek. őrölt, szárított fokhagyma
• 1,5 tk. só
• 200 g hideg vaj
• 30 ml jéghideg víz

Elkészítés:
1.  Késes robotgép táljába mérjük a liszteket, a parmezánt, az olajbogyót, az 

aszalt paradicsomot, a kapribogyót, a fűszereket és a sót, majd összekever
jük. Belekockázzuk a hideg vajat. Morzsásra keverjük, közben hozzáadjuk a 
vizet, majd addig folytatjuk a keverést, amíg gombóccá áll össze. 

2.  Kézzel 6 cm átmérőjű hengert formázunk belőle, és frissen tartó fóliába 
csomagolva 12 órát pihentetjük a hűtőben.

3.  15 perccel sütés előtt előmelegítjük a sütőt 190 °Cra.
4.  Éles késsel 1 cm vastag szeleteket vágunk a keksztésztából, és sütőpapírral 

bélelt tepsikbe rakjuk, majd 89 percig sütjük. 
5.  Ha kivettük a kekszeket a sütőből, a tepsikben pihentetjük 5–10 percig, majd 

áthelyezzük őket a rácsra, és megvárjuk, míg teljesen kihűlnek.

Gyömbéres-vaníliás puff ancs

Hozzávalók 16 darabhoz:
• 50 g mazsola
• 150 g kristálycukor
• 150 g fi nomliszt
• 60 g kakaópor
• 1 ½ tk. sütőpor
• 1 csapott tk. gyömbérpor
•  1 tk. vaníliapaszta 

(vagy 1 vaníliarúd kikapart bele)
• 2 csipetnyi só
• 60 g vaj
• 2 tojás

A hempergetéshez:
1 púpos ek. kristálycukor,
45 púpos ek. porcukor

Elkészítés:
1.  A mazsolát késes robotgépben a cukorral együtt 23 

perc alatt összekeverjük. Nagy tálba öntjük, és hoz
záadjuk a lisztet, a kakaóport, a sütőport, a gyöm
bérport, a vaníliapasztát és a sót.

2.  Belemorzsoljuk a hideg, felkockázott vajat, végül pe
dig a két  tojást, és az egészet összegyúrjuk.

3.  Fagyiskanállal porciózzuk, majd kb. 35 grammos 
golyókat gyúrunk, és fél órára hűtőbe rakjuk.

4.  15 perccel a sütés előtt előmelegítjük a sütőt 200 °C
ra.

5.  A gombócokat először kristálycukorban forgatjuk 
meg, majd  a porcukorban. Ezután a gombócokat 
sütőpapírral bélelt tepsikbe tesszük, jó távol egymás
tól, majd 12 perc alatt megsütjük.  A sütőben a tész
ta felveszi a kekszformát, és szépen megrepedezik. 
Félidőben megfordítjuk a tepsiket. 

6.  Ha kivettük a kekszeket a sütőből, a tepsikben pi
hentetjük 5–10 percig, majd áthelyezzük őket a rá
csra, és megvárjuk, míg teljesen kihűlnek.

TIPP: A mazsola ne riasszon el senkit, mert nem érző
dik az íze. Akit kiráz a hideg a mazsola gondolatától, 
pótolja más édes aszalvánnyal.

A receptek forrása: Segal Viktor – Szemere Katalin: 100 keksz, amit szeretsz (HVG Könyvek)
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LAPP NÉPMESE MESE A NAPRÓL

2022. december 29.

A bölcs ifjú kinyitotta a kosarat, erősen tartotta, maga is jól megkapaszkodott. Az iramszarvas egyenest a Nap felé vágtatott. Neki
futott a Napnak. Bársonyos szarvával megdöfte, mire a Napból levált egy darabka, és egyenest az ifjú kosarába esett.

Ekkor megfordultak, és visszafelé vágtattak. Alighogy elérkeztek a kunyhólakók földjére, eltűnt a csodálatos iramszarvas.
A bölcs ifjú ott állt a kunyhólakók között, és így szólt hozzájuk:
– Ti mindnyájan adtatok egyegy hajszálat. Hajszálaitokból kosarat fontam, és ebben a kosárban elhoztam a Napnak egy darabját. 

Engedjük ki a Napot a kosárból. Hadd világítsa meg az eget!
Alighogy ezt kimondta, már vágtattak le a fekete testvérek kerek hegyükről. Öklüket rázták, kiáltoztak:
– Ne merészeld megtenni! Ne engedd ki a Napot a kosárból! Kiszáradnak a tavaink! Megolvad a föld méhében a vas, és elárasztja 

házainkat. Te magad megvakulsz, mi pedig mindannyian megégünk.
A fekete testvérek körülfogták a bölcs ifjút, ki akarták ragadni kezéből a kosarat. De ekkor a kunyhólakók az ifjú védelmére keltek.

– Ne nyúljatok hozzá! – kiáltották. – Nem adjuk a kosarat!
A fekete testvérek kékültekzöldültek dühükben, megragadták a bölcs ifjút, és a mocsár felé hurcolták. Bele akarták 

fojtani a lápba, oda akarták belevetni kosarát is. A kunyhólakók nagy haragra gerjedtek. Nekibátorodtak, és életük
ben először, köveket ragadtak fel a földről. Kövekkel dobálták a fekete testvéreket. Hullott a kőzápor, a fekete 

testvérek meg éles halcsontokat rántottak elő ruhájuk alól, és szurkálni kezdték a kunyhólakókat. De azok se 
hagyták magukat. Folyt a vér, állt a csata.

Ekkor hirtelen felpattant a kosár fedele, és kiröppent belőle az első napsugár.
Vörös fény árasztotta el az eget. Hajnalpír borította a mocsarakat. A fekete testvérek mind elégtek, 

hamvaik belehulltak a lápba. A bölcs ifjú meg ott állt, és egyre az eget nézte, a csillogva szétáradó 
napsugarakat. És a kunyhólakók is mind lelkesülten bámulták az eget.

A tavak vize megkékült, a mohák tarka színekbe öltöztek, fehérbe, vörösbe, sárgába vagy 
zöldbe. A Sötétség Országában sohasem látott csoda történt.

– Ki vagy te, bölcs ember? – kiáltották a kunyhólakók. – Ki vagy te, aki nekünk ezt a csodát hoztad?
És mindenünnen hozzáfutottak az emberek, és azt kérdezték:
– Te bölcs ifjú! Most már látjuk és tudjuk, hogy van Nap. De ez csak egy kis darabja! Ho

gyan szerezzük meg az egész Napot?
Alighogy kimondták, megnyílt a magas moha, megjelent a csodálatos iramszarvas, és így 

szólt a bölcs ifjúhoz:
– Mondd meg nékik, hajtsák ide a fekete testvérek kerítése mögött legelésző iramszarvasokat.
És a bölcs ifjú így szólt a kunyhólakókhoz:
– Menjetek a fekete fi vérek házához. Romboljátok le a kerítést, és hajtsátok ide az iramszar

vasokat. Most már a tiéitek.
És a kunyhólakók lerombolták a kerítést, és a kerek hegyről leterelték a százezer iramszarvast. 

Felültek a hátukra, és elvágtattak.
Addig vágtattak, amíg végül elértek a Naphoz.

– Nem féltek a tűztől? – kérdezte a bölcs ifjú.
– Nem félünk semmitől. Csak mondd meg, hogy szerezhetnénk meg a Napot.

– Nyílt szívvel vágtasson mindenki a Nap felé, és fogadjon be szívébe egyegy sugarat a lángjából.
Ekkor a kunyhólakók feltárták szívüket, és sebesen vágtattak a Nap felé. És mindegyikük szívébe jutott 

egyegy lángsugár. A százezer szív egyszerre átforrósodott.
– Most állítsátok sorba az iramszarvasokat.

Így is tettek. A csodálatos iramszarvas pedig a szarvával megbökte a Napot, a Nap lesiklott az égről, és rátelepe
dett az állatok szarvára. És útnak indult százezer iramszarvasán a százezer kunyhólakó, és az iramszarvasok vigyázva vitték 

szarvuk hegyén a Napot.
Azóta ott izzik, ott vöröslik a Nap a tundra fölött. A tavak kéklenek, kék vizükben halásznak a kunyhólakók. A mocsarak kiszárad

tak, és helyükön tarka virág, selymes fű sarjadt. Végtelen erdők susognak a tenger partján.
A bölcs ember pedig él és meg nem hal soha, mert ő szerezte meg a Napot a kunyhólakóknak.

(Cikkünk a mesék gyógyító erejéről a decemberi másik számunk 14. oldalán)

Volt valaha a tenger partján egy nagy, sötét ország. Abban az országban nem sütött nap, lakói soha nem láttak napvilágot.
Fekete felleg borult ott a földre, s ettől olyan sötétség támadt, hogy az emberek aligalig látták egymást. Úgy is hívták: a Sötétség 

Országa. Lakóit pedig kunyhólakóknak nevezték, mert házuk nem volt, rozoga kunyhókban laktak. A kunyhókat vesszőből fonták, 
hánccsal borították, mohával fedték, így aztán nem csoda, hogy a gonosz szél egyre betolakodott a réseken.

Nagy nyomorúságban éltek az emberek a Sötétség Országában.
Ámde a Sötétség Országának közepén kerek hegy emelkedett. A kerek hegyen soksok fa nőtt, egész erdőre való. Az erdő közepén 

nagy gerendaház állt. A házban meleg volt és minden földi jó. Szobáiban hetven fekete testvér lakott. Csak nekik volt a Sötétség 
Országában gerendaházuk. A ház körül karókerítés, a mögött százezer iramszarvas legelészett. A fekete testvérek nem fogták munká
ba az iramszarvasokat, de a kunyhólakóknak sem adtak belőlük.

Így ment ez ezer évig, majd még ezerig, és még a harmadik ezer esztendő is lepergett. A kunyhólakók azt gondolták, így is marad 
mindörökké, hacsak egyszer meg nem szűnik a tél.

De egyszer – ki tudja, mikor – egy csodaszép iramszarvason nagy termetű ember érkezett a Sötétség Országába. 
Szakálla térdét verte, s ha megszólalt, úgy csillogott a szeme, hogy a sötétségben is jól látszott az arca. A kunyhólakók 
látták, milyen szép, daliás ember a jövevény, mennyi ész sugárzik a tekintetéből. Mikor megszólalt, mindnyájan 
fi gyelmesen hallgatták.

– Sötétségben éltek, barátaim, mivel nem ismeritek a Napot. Pedig van Nap, még ha senki sem látta is 
közületek. Ha megszerzitek a Napot, ezen a tájon is meleg lesz és világos.

– Mi lehet az a Nap? – csudálkoztak az emberek. Eddig még nem is hallottak felőle.
A fekete testvérek ugyancsak meghallgatták az idegen beszédét. Meghallgatták, és hirtelen ha

ragra gerjedtek, és korholni kezdték a népet.
– Ostobák vagytok, kunyhólakók! Mit hallgatjátok ennek az idegennek a fecsegését! Hogy is 

lehetne olyasvalami ezen a világon, amit senki sem látott? Ez a csaló csak azért jött, hogy meg
bolondítson benneteket. Vétek meghallgatni a szavát. Verést érdemelne, hogy itt bolondít 
benneteket kiagyalt meséivel!

A kunyhólakók töprengtek, gondolkodtak: talán bizony igazuk is van a fekete testvéreknek? 
Talán jobb volna, ha megölnék a jövevényt.

A hosszú szakállú bölcs meg csak nézte őket, és fejét csóválta. Szemében kialudt a fény. 
Aztán elvágtatott a pompás iramszarvas hátán, eltűnt, mintha ott se lett volna. Már csak a 
hangja hallatszott a sötétségben:

– Mától kezdve csak annak jelenek meg, aki hisz a Nap létezésében.
Élt a kunyhólakók közt egy ifjú. Bár ő is szegény volt, akár a többiek, sose járt el a fekete 

testvérekhez, nem alázkodott meg előttük. Büszke, délceg ifjú volt.
Nem telt bele sok idő, mindnyájan elfelejtették a bölcs öreget. Csak az ifjú nem feledkezett meg 

róla. Elment arra a helyre, ahol az iramszarvaszuzmó nő, fölnézett a fekete égre, és így szólt magában:
– Elhiszem, hogy van Nap. De hogy találjam meg a szakállas öreget?
Alig mondta ki e szavakat, megnyílt a zuzmó és a magas moha, és a csodálatos iramszarvas jelent 

meg az ifjú előtt.
– Ülj fel a hátamra – mondta.
Az ifjú felült rá, és az iramszarvas elvágtatott vele mohán át, mocsáron át, fekete tavak fölött. Aztán 

hirtelen megállt egy gránitszikla előtt. A sziklán ott ült a nagy szakállú öreg.
– Isten hozott!  köszöntötte az ifjút. – Tudtam, hogy akad a kunyhólakók között olyan ember, aki fölkeres. 

Derék ember vagy, sokra viszed még az életben, fi am.
– Köszönet dicsérő szavaidért. De mondd meg, hol találhatnék egy darabka Napot.
– Sokat kell még munkálkodnod – felelte a bölcs –, hogy megszerezhesd a Napot. Előbb fonnod kell egy kosarat. Kérj minden 

kunyhólakótól egyegy hajszálat, és ezekből a hajszálakból fond meg a kosarat.
Ekkor az ifjú visszatért övéihez. Okosan beszélt velük, és kitőlkitől egyegy hajszálat szerzett. Amint összeszedte a hajszálakat, 

nekilátott a kosárfonásnak.
Hetven nap és hetven éjjel fonta a parányi kosarat. Mire elkészítette, ereje, bölcsessége megnövekedett.
Ekkor újból elment a zuzmóligethez, a magas mohacsalithoz, felnézett a fekete égre, és így szólt magában:
– A kosár elkészült. Hogyan juthatnék egy darabka Naphoz?
Alighogy kimondta, szétvált a magas moha, és a bölcs ifjú előtt megjelent a csodaszép iramszarvas.
– Ülj fel a hátamra – mondta a szarvas, és elvágtatott vele mohán át, mocsáron át, fekete tavak fölött. Már nagy utat bejártak, 

mikor hirtelen vörös fény lobbant fel előttük. A bölcs ifjú megpillantotta a hatalmas vörös Napot az ég peremén.
– Nem félsz a tűztől? – kérdezte tőle a csodálatos iramszarvas.
– Nem félek semmitől – válaszolta az ifjú.
– Akkor nyisd ki a kosarat, de tartsd jó erősen, és magad is kapaszkodjál meg! Illusztráció: vecteezy.com



A PESTERZSÉBETI
MÚZEUM FELHÍVÁSA!

ERZSÉBETI VONATKOZÁSÚ TÁRGYAKAT 
KERESÜNK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL
A KÖVETKEZŐKRE:
•  helyi üzletek, boltok reklámanyagai 

(zacskók, csomagolópapírok)
•  helyi mozikhoz kapcsolódó 

tárgyi anyag  (mozijegyek is)
•  helyi vendéglátóipar emlékei 

(logós tányérok, poharak, evőeszközök, 
poháralátétek, szalvéták, terítők

•  Erzsébetfalva / Pesterzsébet feliratú 
szódásszifon)

•  helyi gyógyszertárakhoz, orvosokhoz 
kapcsolódó tárgyi emlékek

•  helyi sportrelikviák 
(egyesületi zászlók, mezek)

Aminek még örülnénk:
•  bolti kávédaráló, régi sportszerek, 

régi postaláda

Kérjük, amennyiben úgy gondolják, 
hozzájárulnának egy sikeres, új helytörténeti 
kiállítás létrejöttéhez, keressenek meg minket 
az alábbi elérhetőségeken:
Telefon: 06-1-283-1779, 06-1-289-0263
E-mail: info@pesterzsebetimuzeum.eu

ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK SEGÍTSÉGÜKET!

A Pesterzsébeti Múzeum állandó kiállítása 
teljesen megújul, ehhez kérjük segítségüket.

www.pesterzsebetimuzeum.hu

BARABÁS JÚLIA PIACI PILLANATOK
Az ősz folyamán többször is elkísértük a Pesterzsébet TV stábját 
a Tátra téri vásárcsarnokba.

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

A PESTERZSÉBETI MÚZEUM, A GAÁL IMRE GALÉRIA
ÉS A RÁTKAY-ÁTLÓK GALÉRIA ZÁRVA TARTÁSA:

A MI UTCÁNK

PESTERZSÉBET 2022. december 29.22

Eredetileg néhány eladó ide vezető életút
ját szerettük volna bemutatni, de a felvé
telek közötti beszélgetések témáját meg-
határozta az egyre inkább érezhető gaz
dasági válság, ahogy már szinte mindent.

Böbe harminc éve árul zöldséget, 14 éve 
itt, a lakóhelye közelében. Vasárnap kivé
telével hajnali négykor kel, áruért zárás 
után megy a nagybani piacra. A háztartá
si teendők után csak késő este jut ágyba. 
„Régen szerettem az emberekkel foglal
kozni, ma már inkább a megszokás visz 
előre. Manapság, talán a szegénység mi
att, egyre rosszabb a helyzet. Minél keve

sebb a pénzünk, annál nagyobb az igé
nyünk, de a szánk is” – jegyezte meg. A 
gazdasági válságból egyelőre leginkább a 
pánikot érzékeli. Mi lesz?, hogy élünk 
meg? – hallja gyakran ezeket a kérdéseket. 
Úgy látja: valahonnan még kerül pénz, 
hogy ne kelljen lejjebb adni. A vevői 
azonban rendre kevesebbet vásárolnak, 
így nem hoz annyi árut, mint korábban. 
„Évről évre egyre gyengébb ez a piac.” A 
törzsvevői megértőbbek, de a súlyosbodó 
tisztességtelenség miatt sokan inkább 
máshol vásárolnak – panaszolta.

A kerületi bolgár nemzetiségi közösség 
oszlopos tagja, Cvetelina is két perc sétára 
lakik a Tátra tértől. A családja harminc
egy éve költözött a kerületbe. A dédnagy
szülei kertészek voltak, a piacon a szülei 
kezdtek árulni. Cvetelina az egyetem el
végzése után, 2009ben szállt be az üzlet
be. „Fárasztó, de nagyon szeretek egész
séget adni a vevőknek” –mondta. Munká
ja legnehezebb részének a cipekedést 
tartja, az embereket könnyen kezeli, sze-
rinte a vevői nagyon „aranyosak”. Úgy 
látja, a vásárlók még most is ragaszkodnak 
a szép és fi nom áruhoz, akkor is, ha drá
gább. „Tudják, hogy ezt nálunk meg is 

kapják”, de, mint mondta, egyre nehe
zebb, és fájdalmas, hogy napról napra 
kevesebb árut kell hoznia.

Zoltán, a piacon három éve működő hús
bolt eladója is a kerületben lakik. Noha 
szeret emberekkel foglalkozni, húst árulni, 
és a kollégájával is jól elvannak, úgy érzi, 
nehéz hajnali négytől délután ötig a bolt
ban lenni. „A vásárlók általában aranyo
sak, de azért vannak okoskodók, köteke-
dők is” – tette hozzá. Ő is úgy érzékeli: 
fogy a pénz, hétről hétre egyre kevesebben 
és kevesebbet is vásárolnak.

A halas, Balatoni József  1989 óta árul 
a csarnokban. „1978 óta dolgozom a 
húsiparban, hallal 1986 óta foglalkozom. 
Nehéz fi zikai munka ez: pucoljuk, és fel
dolgozzuk az élőhalat.” Tapasztalatai 
szerint most nagy a változás, de az egész 
kereskedelem más, mint tízhúszharminc 
éve volt. Ő is úgy látja, egyre nehezebb az 
emberekkel: „Sokkal több türelemre van 
szükség”. Érezhetően romlik a helyzet – 
tette hozzá a válságra utalva. „Folyamato
san csökken a forgalom, az árak emelked
nek. Az, aki korábban két kiló halat vitt, 
most csak négy szeletet kér.”




