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Szerkesztői köszöntő 

 

Szeretettel köszöntök minden kedves olvasót a megújult Szemfüles első 

számával. Igyekeztem mindent megtenni azért, hogy egy színvonalas, tartalmas, 

szórakoztató újság születhessen, amiben mindenki talál számára hasznos, 

érdekes információkat, cikkeket. 

 

Kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánok az olvasáshoz! 

 

Földesiné Juhász Viktória 

Felelős szerkesztő 

 

Betekintő – egyesületi hírek, információk 
 

Látássérült Személyek foglalkozási Rehabilitációja 
 
Egyesületünk lehetőséget kínál tagjai, valamint az érintettek számára a foglalkozási 
rehabilitációra. 
Az alternatív munkaerő piaci szolgáltatások közé a munkatanácsadás, a pályaválasztási- és 
orientációs tanácsadás, az álláskeresési tanácsadás és a rehabilitációs tanácsadás tartoznak. 
Ezek közül mindegyik lehet egyéni, vagy csoportos, és a rehabilitáció elején az első 
találkozáskor történő felmérés eredménye határozza meg, hogy a fejlesztési tervben melyik 
típusú tanácsadást javasolja az ezzel foglalkozó szakember az ügyfél számára.  Ezt követően, 
vagy ezzel párhuzamosan zajlik a munkaközvetítés. A cél az, hogy a munkáltatók és a 
munkavállalók érdekei összeegyeztethetővé váljanak. Sikeres elhelyezést követően még fél év 
utánkövetés van. A munkaadó ugyanúgy ügyfélként van jelen ebben a programban, mint a 
munkavállaló.  
A program egyik szakemberével, Bodó Zolival beszélgettem a témáról, aki lelkesen 
beszámolt sikereikről, az elért eredményeikről, és a problémákról is. Jó volt hallani, hogy Zoli 
nem adja fel a felmerülő problémák orvosolását, gőzerővel keresi a megoldást, és megtesz 
mindent az ügyfélért.  

 
A kézműves foglalkozásról 

 
Először igazán a 2006-os balatongyöröki SVOE-táborban volt alkalmam megismerkedni ezzel 
a művészeti ággal. Azóta is művelem, főleg a Vakok Általános Iskolájában, heti egy 
alkalommal van lehetőségünk 3 órát agyaggal foglalkozni. Mostanában azért ritkábban tudok 
ezeken a foglalkozásokon részt venni. 
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Az Egyesület tagjai közül 5-6 fő szokott állandó jelleggel alkotni. Egyszer-egyszer a 
VAGYOK - fesztiválra is kikerültek zsűri elé alkotások. 2008-ban a Vakok iskolája 
szervezésében voltunk Révkomáromban egy látássérültek alkotásait bemutató kiállításon. 
Persze néha adódik olyan pillanat, - mikor egy-egy mű nem úgy sikerül, ahogy elterveztem-, 
amikor egy kissé kudarcnak fogjuk fel, de ugyanakkor arra inspirál, hogy próbáljam meg még 
egyszer létrehozni a tervezett alkotást. 
Az agyaggal való foglalkozás kissé kikapcsol, mindig kipróbálhatjuk a magunk határait, hogy 
sikerül-e azt létrehozni a kezünk által, amit fejben már elképzeltünk. Nagyon ritkán, de 
előfordul, hogy nem az lesz a végeredmény, amit fejben elterveztünk. 
Olyan alkotásokat készítettem, ami számomra nem volt túl bonyolult. Pl. tálakat-ezekből is 
különböző méretűt. Nagyobbakat, amelyekbe normálméretű virágcserepes növényeket lehetett 
beleállítani és kisebbeket, mint pl. egy hamutartó. 
Készítettem tropikus hangulatú tárgyat. Ez azt jelenti, hogy egy agyaglapra tettem egy kis 
csónakot és pálmafát és magát az agyaglapra hullámokat, halakat mintáztam. Ezek nem túl 
nagy művészi értékkel bírnak, viszont „mutatós” darabok. Néhány állatfigurát is próbáltam 
elkészíteni, de azok valahogy nem úgy sikeredtek, ahogy szerettem volna. 
Kikapcsolódásnak, egyfajta „ujjgyakorlatnak” ajánlom mindazoknak, akik közepes érzékkel 
is rendelkeznek az agyagformázás iránt. 

 
Kimlei Gábor 
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Lámpás klub 
 

A lámpás ég…  Körben ülnek……  És beszélgetnek… Ez a Lámpás klub, Lenkai Viki 
közösségi mentor vezetésével. 
Minden hónap utolsó szerdáján Egyesületünk csoportszobájában kerül sor erre az alkalomra. 
Beszélgetésünk során Viki lelkesen mesélt arról, hogyan is született meg a Lámpás klub 
ötlete. 
„Elvégeztem egy közösségi mentorképzést, amelyet a „Közösség lámpása” európai uniós 
pályázat keretében indított a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális 
Egyesülete. A képzés elvégzése után a képzett mentorok kaptak egy-egy kerületet, ahol 
végezhették munkájukat a látássérültek körében. Engem hívtak a Siketvakok Országos 
Egyesületébe vezetőségi tagnak, és innen indult az ötletem, hogy lehetne egy klubot csinálni, 
méghozzá a Lámpás Klubot.” 
„Elkezdtem felmérni, mire is van igény, beszélgettem tagokkal, aztán, szeptemberben sor 
került az első alkalmunkra.” 
Kérdezgettem Vikit, milyen témákat dolgoznak fel a klubokon, volt szó a praktikumokról, 
volt tudástár, ki-hogyan készül a karácsonyra, és természetesen farsangi bált is rendeztek… 
„Nagyon jól sikerültek az eddigi Lámpás klubok, próbálom bevonni a résztvevőket, hogy ők 
is mondjanak témákat, amik érdekelnék őket, amiről a következő találkozás szóljon.” 
„Általában rám bízzák, hogy nekik minden jó, amit én kitalálok, persze azért be-bedobnak 
egy-egy ötletet a témákra.” 
 
Jó volt hallani, ahogy Viki fellelkesülve mesélt a farsangról is, a Hermina út 47-ben működő 
Hermina Egyesülettől kaptak termet, volt játék, zene, sőt még tombola is, azokból a 
tárgyakból, amiket hoztak a farsangolni vágyók… 
„Volt süti, üdítő, annyi, amennyit hoztak. 
Beszélgettünk arról is, hogy vegyes a társaság, hisz valaki tenyérbe jelelést használja, van, aki 
a siketek jelnyelvével kommunikál, de vannak, akik hallókészülékkel jól hallanak. Ezek 
ellenére szépen kialakult a klub, mindenki jól érzi magát, hozzászólnak, és várják a következő 
Lámpás Klubot. 
„Nagyon megszerettem ezt a munkát, tervezem a további Lámpás Klubokat, lesz majd 
kirándulás is.”           

 

Szerkesztő 
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Az Állatkertben 
 
Januárban és februárban lehetőségünk adódott az állatkertbeli Varázshegyben szervezett állat- 
bemutató megtekintésére. 
Bementünk egy nagyobb fogadóhelyiségbe, a székek körben voltak elhelyezve, így ültünk le 
és így járt kézről-kézre az éppen tárgyalt élőlény. 
 
Élőlényeket, pontosabban állatokat tekinthettünk meg. Volt tárlatvezetőnk, aki kézről kézre 
adta a megtekinthető állatokat és testrészeket. Először egy két üveglapocska között lévő 
egysejtűt lehetett megnézni. Ezután jött a piros-fekete úgynevezett temetőbogár és lárvája. 
Ezek olyan élőlények, amik az elhalt állatok szervezetét bontják le a természetben. 
Körbeadtak egy birkakoponyát, amin megvolt a fogazat is. Érdekes mód igen éles fogai 
voltak, lévén hogy növényevők és a növényeket, illetve egyes részeit az éles fogazattal le kell 
tépnie és megrágnia. 
Aztán jött a százlábú, majd ezerlábú csúszómászó. Kinézetre nem voltak kedvesek, de nem 
kellett tőlük tartani. A százlábúaknak van mérgező váladéka az ezerlábúaknak nincs.  
A vándorpatkány eléggé félénk állat volt, csak a gondozó vállán bírt megmaradni, nem 
nagyon kedvelte a simogatást. Fehér alapon barnás foltok voltak a hátán, fején. A farka végig 
csupasz. Az afrikai sündisznó már kedvesebbnek bizonyult a tagjaink közül, szinte mindenki 
megsimogatta. Végül egy sikló következett. A gondozó elmondása szerint igen aktívan 
tekergőzött a patkány szagnyoma miatt. Hiába mosnak kezet, a sikló a kétágú nyelvével 
nagyon pontosan érzi a levegő hőmérsékletét, illetve a zsákmányállatok közelségét. 
Rovarokkal, bogarakkal és kisebb emlősállatokkal, például egérrel, patkánnyal táplálkozik. 
A vadászgörény volt talán a másik kedvenc. Bemutatta a gondozója, mennyire hajlékony állat, 
de nem gyors. Szinte mindenhova be tud bújni, ahova a feje befér. Innen van az egyik konyhai 
duguláselhárító-szerkezet neve is: a csőgörény. Az élő állat maga is elég hajlékony, szinte 
mint egy ruhacsavarásnál, úgy lehet tekerni, nem történik vele semmi baj. 
 
Összesen kb. 14-en voltunk tagok és a 2 kísérő, ill. a tolmácsok. 
 
A nagyothallóknak január 8.-án szerdán, a jelnyelv-használóknak pedig február 12.-én, 
szerdán du. 14 órától 16 óráig tartott ez az alkalom. 

Kimlei Gábor 
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Ajándék a természettől - gyógynövények 
 

Mezei kakukkfű 
(Thymus serpyllum) 

 
A vad kakukkfű, mint termesztett rokona, a kerti kakukkfű igen aromás, jellegzetes illatú, 
földön elterülő, 5-20 centiméterre növő, apró, kerek levelű növény. 
Kavicsos, sziklás talajokon, legelőkön, tisztásokon nő Európa nagy részén, Észak-Afrikában 
és Ázsiában egészen 3000 méter tengerszint feletti magasságig. 
A meszes talajt kedveli leginkább, ezért bőven terem a Bükk hegységben is. Halvány 
rózsaszínű, fehér vagy lilás virága júliustól októberig nyílik. A virág illata nagyban függ a 
termőhelytől: vagy a szurokfűére emlékeztető, vagy friss citromillatú, kámforos, még akár 
gombaszagú is lehet. Leveles hajtásait a virágzás elején, májustól júliusig szár nélkül 
gyűjtjük. Ha hajtásait a fás részek fölött vágják le, akkor egy évben többször is szedhető. 
Óvatosan szedjék, mert könnyen kifordul a gyökere. 
 
A kakukkfűnek számos változata van. A kerti kakukkfű termesztett változat, illóolaj tartalma 
jóval magasabb, mint a vad kakukkfűé. A kettőt nem könnyű megkülönböztetni: 
a vad kakukkfű levelei nagyobbak, egyenesek. A kerti változat levelei felhajlók, fonákjuk  
fehéres és molyhos. 
 
Latin neve (thymus) azt jelenti: bátorság, erő. Az egyiptomiak és az etruszkok a testek 
bebalzsamozásánál használták. A görögök a templomok oltárán égették, 
így tisztelegve az isteneknek. A szlávoknál szent növény volt, a Szentanya növénye, ukrán 
neve (mala materinka, anyácska) is erre utal. 
 
Hatóanyagai illóolajok (timol, karvakrol), tannin, szaponin, kávésav, flavonoidok. 
 
Nagyon jó fertőtlenítő gyógytea készíthető belőle, mely megvéd a betegségektől, 
meghosszabbítja a sejtek életét, erősíti immunrendszerünket. Vérbőséget fokozó hatása javítja 
a vérkeringést, vérszegénység esetén kiváló. Kezelhető vele köhögés, hörgő- és szájüregi 
gyulladások, orrdugulásra inhalálni kell vele. Nyálkaoldó, köptető hatása is van. Újabban 
vírusos betegségekre javasolják. A nők növényének is nevezik, mert megszünteti a vérzési 
rendellenességeket és görcsöket. Dioszkoridész, a híres görög orvos májbetegségekre, 
bélgörcsökre, agyi keringési panaszokra és vízhajtóként használta. Linné, a neves botanikus, 
akinek a növények rendszertani besorolását köszönhetjük, migrénes fejfájását kúrálta vele.  Ki 
tudja, hogyan fedezte fel a jeles botanikus, hogy a másnaposság tüneteit is enyhíti. 
 
Éjszakai alvópárnában könnyíti álmunkat, megszünteti az alvási panaszokat. Depresszióra, 
fáradtságra tonizáló hatása miatt javallt. Étvágyjavító, puffadást szüntet, segíti az emésztést. 
Féreghajtásra is használják. 
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Külsőleg bőrfertőtlenítő, sebgyógyító hatású. Kisgyermekek fürdővizében enyhíti a hasi 
görcsöket, erősíti az immunrendszert.  
 
Fűszernövényként húsokhoz, szószokba ajánlják. A legvégén adjuk az ételhez, különben 
elveszíti aromás illóolaját. Az illatszeripar parfümökbe és fogkrémekbe használja. 
 
Felhasználása gyógyteaként: 
 
Belsőleg: 
 
Köhögés, torokfájás, vérszegénység, májbetegség, depresszió esetén napi 3 csésze tea étkezés 
előtt. 
 
Emésztésre, puffadásra esetenként étkezés után 20 perccel egy csészével. 
 
Étvágyjavításra étkezés előtt egy fél órával egy csészével. 
 
Keringési panaszokra úgyszintén napi 3 csészével étkezés előtt. 
 
Külsőleg: 
 
Szájüregi gyulladásra, torokfájásra gargarizálni, öblögetni kell a teájával, majd azt kiköpni. 
 
Gyerekkád fürdővizébe egy gézbe kötött adag (3 gramm vagy egy evőkanál) teát lógatunk a 
fürdés megkezdésekor. Nagyobb mennyiségű (felnőtt fürdőkád) vizébe 3 liter elkészített teát 
önthetünk. Hetente legfeljebb háromszor használjuk így. Felnőttek fürdővizében is jó hatást 
fejt ki, tágítja az ereket, nyugtat. 
 
Frissítő fürdő: mentával, rozmaringgal és levendulával egyenlő arányban keverve, 30 gramm 
keveréket használva 3 liter teát készítünk és a fürdővízbe öntjük. 
 
Felhasználása olajként: 
 
Egy maréknyi friss kakukkfű virágot egy liter olívaolajban 3 napig érlelünk a napon, 
leszűrjük.  Idegfájdalmak, isiász esetén fájdalomcsillapításra használjuk külsőleg. 
 

 
Összeállította: Szerkesztő 
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Kitekintő – hírek, események az egyesületen túl 
 

LESEK (Látássérült Emberek Segédeszköz Konferenciája) 
 
A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületének keretein belül működő Informatikai 
Segédeszköz és Akadálymentesítési Bizottság (ISAB) 2013 nyári ülésén elhatározta, hogy 
külföldi példára alapozva Magyarországon is szükséges egy komplex segédeszköz bemutatót, 
konferenciát szervezni.  
 
Erre 2013. november 19-én került sor, a Hermina út 47. szám alatti MVGYOSZ székházban. 
 
Elmondhatom, hogy egy minden szempontból nagyon színvonalas, tartalmas programban volt 
részem, a legapróbb részletekig szépen minden szervezett, rendezett volt. Két teremben 
helyezkedtek el a meghívott cégek standjai, ahol a kiállítók türelmesen, szeretettel mutatták 
be termékeiket, és készséggel válaszoltak az érdeklődők kérdéseire.  
Mindeközben más előadókban előadásokat hallgathattak meg a látogatók, a soron következő 
programot a szervező, Csák Attila hangos bemondón keresztül ismertette.  
 
A hab a tortán az volt, hogy a konferencia végén egy ajándékkosarat sorsoltak ki, amelyet a 
felajánló cégek termékeiből állítottak össze. A sorsoláson való részvételhez a program elején 
történő regisztrációkor kapott pecsétfüzetbe kellett gyűjteni a pecséteket, amiket a 
meglátogatott standoknál lehetett begyűjteni, illetve az előadások meghallgatása után is járt 
pecsét. 
 
Az alábbi 8 cég standjai voltak jelen: 
• Alko-Soft Szolgáltató Bt. 
• Hangvilág Kft. 
• Informatika a Látássérültekért Alapítvány 
• Labrador Kft 
• Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont (Mobil Segítő Társ, MOST) 
• MVGYOSZ segédeszköz bolt 
• Netmédia Alapítvány 
• SOÓS fotókereskedés 
 
A LESEK 2013 fővédnöke Tarlós István volt, és beszédet mondott dr. Szentes Tamás 
egészségügyi és szociális ügyekért felelős főpolgármester-helyettes is. 
 
A szervező elmondta, hogy nagyon sok dologra kellett párhuzamosan odafigyelnie ahhoz, 
hogy ilyen szépen, gördülékenyen futhasson le a konferencia: a több mint 300 ember 
regisztrálása, elnavigálása, útbaigazítása az épületen belül, az előadások, programok rendben 
lezajlása, az érkező média valamint díszvendégek fogadása, körbevezetése, a média 
kérdéseire való válaszadás. 
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Óriási feladat egy ilyen nap megszervezése, de azt, amit kaptunk a konferencián, a sok 
hasznos információt, élményt, a szervezettség, rendezettség átélését, nem veheti el tőlünk 
senki. 
Ezúton is szeretném megköszönni, elsősorban Csák Attilának, hogy ilyen lelkesedéssel és 
odaadással megszervezte ezt a konferenciát, és mindazoknak a segítségét, akik bármilyen 
módon hozzájárultak a LESEK létrejöttéhez. 

Szerkesztő 

 

 

A Kontakt tolmácsszolgálatról 
 

A Kontakt Tolmácsszolgálat Európában is új és korszerűnek számító videó-tolmácsolási 
rendszer hallássérültek számára.  
 
Célja, hogy a hallássérültek az ország minden pontján azonos eséllyel, azonos színvonalú, 
akadálymentesített kommunikációs szolgáltatásokhoz jussanak.  
"A jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztése videó-alapú jelnyelvi tolmácsolás és szöveges 
operátori szolgáltatások bevezetésével" címmel Fülöp Attila, az 
EMMI család- és esélyteremtési politikáért felelős helyettes államtitkára és Dr. Kósa Ádám, a 
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének elnöke, európai parlamenti képviselő 
sajtótájékoztatót tartott 2014. április 30-án a SINOSZ Székházában. 
 
Az Új Széchenyi Terv keretében kiírt TIOP 3.3.1 B-12/1-2012-0001 azonosító számú 
pályázati projekt eredményeként - közel 526,5 millió forintos támogatással valósul meg a 
jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztése, videó-alapú jelnyelvi tolmácsolás és szöveges 
operátori szolgáltatások bevezetésével. 
 
Magyarországon elsőként jön létre egy olyan szolgáltatás, amelyben jelnyelvi tolmács vagy 
szöveges operátor távoli közreműködésével valósul meg az akadálymentesítés, a siket, 
nagyothalló és siketvak személyek számára. 
 
A 2014. március 1-jén elindult projekt általános célja, hogy az ország minden pontján azonos 
eséllyel, azonos színvonalúan akadálymentesített kommunikációs szolgáltatásokhoz jussanak, 
a siket, nagyothalló, siketvak, és a kommunikációjukban egyéb okból akadályozott emberek. 
A projekt bevezetésével, lehetőség nyílik a jelnyelvi tolmácsszolgálatok költséghatékonyabb 
működésére, továbbá az ügyfelek motiváltabbá válnak a közszolgáltatások igénybevételére. 
 
A pályázat kedvezményezettje, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége a projekt 
keretében a műszaki informatikai háttér kialakítása és a tolmácsközpontok, tolmácsok 
felkészítése után közel 1000 db kommunikációs eszközt biztosít a célcsoport részére. 20 db 
kiosztott kommunikációs eszközzel a kormányablakok, közintézmények tesztjellegű 
kommunikációs akadálymentesítésére is sor kerül. 
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A projekt alatt kialakításra kerülő VRS (Video Relay Switching) / VRI (Video Relay 
Interpreting) szolgáltatással, az alábbi táv-tolmácsszolgáltatások nyújtása válik lehetővé: 
 

• jelnyelvi kommunikáció az ügyfél és a tolmács között 

• hangüzenet hagyása halló személy telefonkészülékén 
• videó-üzenet az ügyfél számára 
• írott szöveges üzenet küldése az ügyfél számára 

 
A 2015. február 28-án befejeződő projekt eredményeként a hallássérültek akadálymentesített 
kommunikációs szolgáltatásokhoz jutásával lehetőség nyílik társadalmi integrációjuk további 
javulására, önálló életviteli lehetőségeik szélesítésére, valamint munkaerő-piaci esélyeik 
növekedésére. 
A kormány céljaival összhangban, a projekt lehetőséget teremt, hogy a munkahelyeken, az 
oktatásban, az egészségügyben, a különböző közszolgáltatások igénybevételekor a siket, 
nagyothalló és siketvak állampolgárok kommunikációs lehetőségei teljes körűvé váljanak, 
külső körülménytől ne függjenek. 
 
 

Miért volt szükség a megváltozott munkaképesség minősítésének 
átalakítására? 

 
A rendszerváltást követően Magyarországon a szociális és foglalkoztatási problémák jelentős 
hányadára a válasz a korhatár előtti és a rokkantnyugdíjazás volt. A társadalmi gondok rossz 
kezelésének következményeként egy, a biztosítási elveket és szociális szempontokat teljesen 
összekeverő ellátási rendszer jött létre. A régi struktúrában a megváltozott munkaképességű 
személyek életük végéig társadalmi passzivitásba szorultak. 
 
A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási aránya Nyugat-Európában közel 
50 százalékos, ezzel szemben Magyarországon alig éri el a 10 százalékot. 
A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási arányának javítása társadalmi 
érdek és konkrétan megfogalmazott uniós elvárás is egyben. 
 
A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási arányának növelése érdekében 
Magyarország az első lépést a komplex minősítési eljárás bevezetésével, 2008. január 1-jén 
tette meg. A komplex minősítési eljárásban a megmaradt egészségi állapot, valamint a 
hasznosítható képességek feltárása és fejleszthetősége váltotta az addig csupán a 
munkaképesség csökkenését felmérő vizsgálati módszereket. A komplex minősítés célja a 
megmaradt egészségi állapot hasznosítása: 
a rehabilitáció előkészítése annak érdekében, hogy a minősített személy sikeresen 
visszatérhessenek a nyílt, vagy védett munkaerőpiacra. 
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A komplex minősítés során alkalmazandó szempontrendszereket 2012-ben foglalták 
jogszabályba. A pontosan részletezett orvos-, szociális- és foglalkoztatási szakértői minősítési 
szabályok a 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendeletben mindenki számára elérhetőek. 
 

A 2012. január 1-jétől érvényes minősítési kategóriák 
 
„B1” minősítési kategóriába az a személy sorolható, akinek az egészségi állapota 51–60% 
között van és foglalkoztatási szempontú rehabilitációja javasolható, 
„B2” minősítési kategóriába az a személy sorolható, akinek az egészségi állapota 51–60% 
között van és a rehabilitálhatóság foglalkoztatási vagy szociális 
szempontú vizsgálata alapján a rehabilitációja nem javasolt, 
 
„C1” minősítési kategóriába az a kérelmező sorolható, akinek az egészségi állapota 31–50% 
között van és foglalkoztatási szempontú rehabilitációja javasolható, 
„C2” minősítési kategóriába az a kérelmező sorolható, akinek az egészségi állapota 31–50% 
között van és a rehabilitálhatóság foglalkoztatási vagy szociális szempontú vizsgálata alapján 
rehabilitációja nem javasolt, 
 
„D” minősítési kategóriába az a kérelmező sorolható, akinek egészségi állapota 1–30% között 
van és orvosszakmai szempontból önellátásra képes, 
„E” minősítési kategóriába az a kérelmező sorolható, akinek egészségi állapota 1–30% között 
van és orvosszakmai szempontból önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes. 
 

A 90 decibel Project 
 
Hallássérülteknek 
Hazánk lakosságának 10%-a él valamilyen mértékű hallásproblémával, közülük kb. 60 ezren 
teljesen siketek, 300 ezren pedig súlyos fokban nagyothallók. Ebből kifolyólag nem tudnak 
teljes életet élni, s többek között nem tudnak olyan kulturális előadásokon sem részt venni, 
amely életüket szebbé és tartalmasabbá tehetné. A jelnyelvnek köszönhetően ezek közül 
kivételt jelent a színház. 
 
Az országban lassan, de elindult egy pozitív társadalmi változás és szemléletváltás. A privát 
szférában is bíztató jeleket tapasztalhatunk: a vállalatok életében kiemelkedő szerepet kezd 
betölteni a társadalmi felelősségvállalás (CSR), s a szponzorációs tevékenységek is kezdenek 
értékes tartalommal bírni. 
Ezen felbátorodva döntöttünk úgy, hogy elindítjuk a 90 dB Projektet. 
 
A projekt országos szintű, melyhez az elmúlt évben 15 kőszínház és az ország talán 
legismertebb szabadtéri fesztiválja is csatlakozott. Köztük van több vidéki színház, s 
természetesen több budapesti teátrum is. Szándékunk szerint szeretnénk elérni, hogy minden 
évadban rendszeresen legyenek a hallássérülteknek akadálymentesített (jelnyelven tolmácsolt) 
előadások, köztük családoknak, gyerekeknek szóló produkciók is.  
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Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy mindegyik előadás az integráció jegyében jön létre, tehát 
halló és siket nézők együtt ülnek a nézőtéren. 
 
Látássérülteknek 
2001-ben a Központi Statisztikai Hivatal népszámlálási adatai szerint Magyarországon a 
látássérültek száma 65 ezret tett ki. Továbbá sokkoló tény, hogy Magyarországon évente 4-6 
ezer ember veszíti el a látását, és ez a szám folyamatosan növekszik a társadalom fokozatos 
elöregedése, a különböző betegségek (pl. cukorbetegség) és balesetek miatt. 
 
Az egyenlő esélyű hozzáférés nevében a 90 dB Project igyekszik elérni, hogy a látássérültek 
is minél teljesebb kulturális élményekkel gazdagodhassanak. 
Célunk, hogy képzett narrátorok segítségével színházi előadások, mozi- és DVD-filmek, 
múzeumi tárlatok kommunikációs szempontból akadálymentessé váljanak a látássérült 
érdeklődők számára. 
 
A magas színvonalú megvalósítás érdekében 2012 szeptemberében színházi narrátori 
képzésre került sor a Brit Nagykövetségen. A kurzuson Rosalyn Chalmerstől – a londoni 
Nemzeti Színház vezető narrátorától, a VocalEyes nevű nagy-britanniai non-profit szervezet 
vezető oktatójától – sajátíthatták el a narrátor-jelöltek a szakma fortélyait.  
 

Fogyatékosság és holokauszt konferencia 
 

2014. február 21-én került megrendezésre a Fogyatékosság és holokauszt című konferencia, 
melyen az előadók segítségével arra kerestük a filozófia, a jog, a gyógypedagógia, a 
történelem, illetve a művészet válaszait, hogy volt-e, van-e, lehet-e köze egymáshoz a 
kettőnek. 
Köszöntőt mondott többek között dr. Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa, illetve 
Heller Zsolt, a Debreceni Zsidó Templomért és Temetőért Alapítvány kuratóriumának elnöke, 
majd Dr. Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnöke nyitotta 
meg a tanácskozást. 
Ez az alakalom egy olyan programsorozat része volt, melyben egyházi, állami és civil 
szereplők példaértékű összefogással egy eddig kevéssé közismert területről kezdenek 
beszélni. Fontos, a közgondolkodást meghatározó előadásokat hallgathattak a résztvevők 
többek között a keresztény egyházak szerepéről a fogyatékos személyek holokausztjában, a 
mai világ ehhez kapcsolódó jelenségeiről filozófiai szempontból, a felejtés és emlékezés 
témakörében fellelhető legújabb orvostudományi kutatások eredményeiről, ennek a történelmi 
kornak a feldolgozási lehetőségeiről az értelmi fogyatékos személyek esetében, történelmi 
tényekről, az emlékezés kultúrájáról, illetve a művészetekben megjelenő ideológia hatásairól. 
A konferenciát az Immánuel Otthon kórusának csodálatos előadása zárta, melyben többek 
között az Örömóda és a 133. zsoltár dallami csendültek fel. 
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ÉRJÜNK EGYÜTT CÉLBA! Integrációs sportnap fiataloknak 
 

Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális és családügyért felelős 
államtitkára nyitotta meg az integrációs sportnapot, amely négyszáz, 14 és 18 év közötti 
középiskolás fiatal részvételével került megrendezésre 2014. február 27-én a „Rehabilitáció, 
Érték, Változás” program keretében. A fogyatékossággal élő és ép gyerekekből álló csapatok 
számos sportágban mérhették össze ügyességüket, többek között kerekesszékes 
kosárlabdában, ülő röplabdában, kerekesszékes rugbyben, csörgőlabdában, vak pingpongban, 
dzsúdóban, szkanderben, sportpoharazásban. 
A rendezvényen olyan ismert paralimpikonok is részt vettek, mint Krajnyák Zsuzsanna 
kerekesszékes vívó, Szabó Nikoletta látássérült dzsúdós, Csonka András mozgáskorlátozott 
asztaliteniszező, Farkas László kerekesszékes teniszező, de a rendezvény vendége volt 
Szilágyi Áron kardvívó olimpiai bajnok is. 
A sportnap házigazdái Dani Gyöngyi kerekesszékes vívó és Szántó Dávid sportriporter 
voltak. A résztvevők emlékérmet, minden résztvevő iskola pedig emléklapot kapott, 
amelyeket Fülöp Attila család- és esélyteremtési politikáért felelős helyettes államtitkár adott 
át. 
A sportnap előzményeként több mint 700 tanuló ismerkedhetett meg rendhagyó osztályfőnöki 
órák keretében fogyatékossággal élő sportolókkal és a fogyatékossággal élők nehézségeivel, 
örömeivel. 
 

Rendezvénysorozat az autizmussal élőkért 
 

A Nemzetközi Cseperedő Alapítvány a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért 
Közhasznú Nonprofit kft. 41321 kódszámú „Fogyatékos személyek helyi, regionális és 
országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása 2013” 
pályázatának keretén belül rendezvénysorozattal készült az Autizmus Világnapjára (április 
2.)  
Április 4-én pénteken, a MOM Kulturális Központban konferenciát szerveztek Autizmus a 
családban címmel. Az esemény célja, hogy felhívja a figyelmet az autizmussal élő emberek és 
családjaik nehézségeire, társadalmi befogadásuk fontosságára, valamint arra, hogy az 
autizmussal élőknek nyújtott segítségnyújtásban milyen kiemelkedő szerepe van a családnak.  
A konferencia kiemelt előadói között volt, dr. Temple Grandin édesanyja Eustacia Cultler, 
valamint Connie Kasari a University of California pszichológia professzora. A nemzetközi 
vendégek délelőtti előadásai után (melyeket élőben online, angolul és magyarul is követhettek 
az érdeklődők http://www.ustream.tv/channel/cseperedo-konferencia), a konferencia délután 
az érintettek, a családok, valamint a szakemberek közötti párbeszéddel folytatódott. 
Tematikus kerekasztal beszélgetések révén olyan fontos témákat vitattak meg a résztvevők 
hazai és külföldi szakemberekkel, mint például a diagnózis jelentősége, a felnőtté válás 
dilemmái, a kortársak felkészítése, valamint a különböző terápiák lehetőségei.  
A konferencia után, a Centrál Színházban Magyarországon elsőként és egyedülálló módon, 
autizmusbarát előadás keretében mutatták be Mark Haddon: A kutya különös esete az 
éjszakában című darabját.  
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A programsorozatot április 5-én a ’Séta az autizmussal élőkért’ című rendezvény zárta, 
amelyet a résztvevők dr. Temple Grandin édesanyjával, Eustacia Cutlerrel tettek meg. A séta 
10 órakor indult a Magyar Tudományos Akadémia elől. A résztvevők a Március 15. térre 
mentek, ahol piknikkel és Szalóki Ági előadásával zárult a felvonulás.  
 

Összeállította: Szerkesztő 

 
 

Tekergő – utazási rovat 

 

All inclusive, avagy ólinklúzív… 
 
Ma már szinte mindenki ismeri az all inclusive kifejezést. Honnan is került be a köztudatba? 
Először az utazási irodák katalógusaiban olvashattuk, és csak elvétve fordult elő. A jelentése 
szó szerint fordítva: minden benne (foglaltatik). De ez a szó szerinti jelentés megtévesztő, és 
csalódást okozhat a helyszínen, ha abból indulunk ki, hogy a szállodában majd semmire nem 
kell költenünk, mert minden benne van az utazási irodában kifizetett árban. Fontos tudni, 
hogy az all inclusive kifejezés tartalmára nincs egységes szabályozás, egyezség, így minden 
szálloda más-más minőségben és mennyiségben biztosítja a szolgáltatásokat. 
 
Találkozhatunk a., gyengébb all inclusive, b., all inclusive és c., ultra all inclusive 
szolgáltatással. 
a., vacsora idején tartalmazza az üdítőitalokat, 
b., általában az üdítőitalokat és a helyi alkoholos italokat tartalmazza, 
c., mindenféle extra szolgáltatást tartalmaz. 
De minden esetben hangsúlyozzuk, hogy ezek nem törvényszerűségek! A kellemetlenségek 
elkerülése érdekében alaposan tanulmányozzák át a választott szálloda leírását a választott 
utazásszervező katalógusában! Minden esetben minimum a katalógusban feltüntetett 
szolgáltatásokat tartalmazza az all inclusive elnevezés. 
 
Ma már a legtöbb ember, ha elmegy nyaralni kényelemre vágyik, ezért all inclusive 
szolgáltatást nyújtó szállodát keres. Sok esetben az olyan országokban is szeretnénk all 
inclusive ellátást, ahol egymás hegyén-hátán sorakoznak a helyi tipikus, hagyományos 
éttermek, vendéglátóhelyek és csak elvétve találunk all inclusive szolgáltatást kínáló 
szállodát. Persze lehetetlen sincs, de az ilyen országokban (például Görögország, 
Spanyolország) ajánljuk, hogy kóstolják meg a helyi különlegességeket, a hagyományos 
ételeket, érezzék át a helyi életérzést, és ne töltsék a nyaralás minden percét az 
európaizálódott szállodában. 
 
Érdekes kérdés, hogy az all inclusive tartalmazza –e a személyzetnek fizetendő borravalót?! A 
válaszunk, hogy nem, nem tartalmazza. A legtöbb szállodában a személyzet munkájának 
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elismerése jeléül közös gyűjtőládába dobhatjuk az odaszánt borravalót, ill. a loondínereknek, 
takarítóknak személyesen is adhatunk, hálásak érte. 
 
Reméljük, kis leírásunkkal sikerült tisztázni egy kissé a fogalom jelentését. Kellemes all 
inclusive nyaralást kívánunk mindenkinek! 

 

Bodó - Csernovics Szidónia utazásszervező 

 
 

Moszat – érdekességek 
 
Együtt élni parazitákkal  
Ez a címe annak az új ismeretterjesztő BBC műsornak, melynek vezetője megfertőzi magát 
különböző parazitákkal, hogy kipróbálja, hogyan hatnak az emberi testre. A kedvcsináló 
előzetesben galandféreggel fertőzi meg magát, majd lenyel egy apró kamerát, és aztán egy 
képernyőn nézi, ahogy a féreg a beleiben tekergőzik.  
 
 
A magyar bankjegyeket 1782 óta ugyanott nyomtatják, a Diósgyőri Papírgyárban, ami az 
ország egyetlen bankjegy- és biztonságipapír-gyártó vállalata. 
 
4000 évvel ezelőtt Babilonban bevett szokás volt, hogy az esküvő után a menyasszony apja 
újdonsült vejét egy hónapig itatta. Az ital mézből készült sör volt, innen származik a magyar 
"mézeshetek" illetve az angol "honeymoon" (mivel a babiloniak holdhónapot használtak) 
kifejezés.  
 
A 7UP üdítőitalt 1929-ben kezdték forgalmazni. A nevében a "7" az eredeti italosüveg 
méretére (7 uncia), míg az "UP" a buborékok mozgási irányára (up = 
fel) utalt. 
 
A baglyok az egyedüli madarak, amelyek látják a kék színt. 
 
A Caesar salátát nem Julius Caesarról nevezték el. Nevét kitalálójáról, Caesar Cardinirol 
kapta, aki először készített ilyet saját, Caesar's Palace éttermében a mexikói Tijuanában.   
 
A civilizáltnak nevezett világ elmúlt 3500 év történelmét végignézve csak 230 békés évet 
számolhatunk össze.  
 
A Föld legnagyobb élő organizmusa egy "Sherman Tábornok" névre keresztelt fa, amely a 
Sequoia Nemzeti Parkban található (USA). Magassága több mint 91 méter, a legszélesebb 
átmérője pedig meghaladja a 12 métert.  
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A földimogyoró a dinamit egyik alkotórésze. 
 
A földkéreg tektonikus lemezei olyan sebességgel mozognak, mint amilyen gyorsan az 
emberi köröm nő. 
 
A Földön minden nap 0,00000002 másodperccel hosszabb az előzőnél, a Föld forgási 
sebességének lassulása miatt. 
 
A földrengések erősségének mérésére szolgáló Richter-skála egy-egy mérőszáma 32-szeres 
szorzót jelent. Vagyis, egy 6-os erősségű rengés ereje a 32-szerese egy 5-ös erősségűnek. Bár 
a 10 a maximum, a becslések szerint egy 9-es erősségű rengés teljes tektonikus pusztulást 
jelentene. A legkisebb, műszerek nélkül is észlelhető rengés a 2-es. 
 
Albert Einstein 6 éves korában kezdett beszélni. 
 
Az "&" írásjel egy időben az angol ABC része volt. 
 
Az amerikai űrhajósoknál követelmény a 180 centiméternél kisebb testmagasság 
 
Az Apollo 11 landolásakor már csak 20 másodpercre elegendő üzemanyaggal rendelkezett. 
 
Az eddigi leghosszabb, emberi testben talált bélféreg 33 méter hosszú volt. 
 
Az első autós kiadóablakkal rendelkező étterem egy McDonald's volt, az Arizona államban 
található Sierra Vista-ban. Az étterem azért csinált ilyen kiadóablakot, hogy a közeli katonai 
támaszponton állomásozó katonákat is el tudják látni élelemmel, akiknek egyenruhában tilos 
volt bármilyen boltba belépniük. 
 
Az első e-mailt 1972-ben továbbították az Interneten keresztül. 

 

Összeállította: Szerkesztő 

 
 

Gyerekkuckó – mamáknak és babáknak 
 

Szülőknek 
 
Szeretettel köszöntök minden kedves olvasót, a Pöttyös baba rovatomban.  
Egy rovatban, ahol olvashatunk mamáról, babáról és persze az anyaságról is. 
Mint érintett, 3 éve kezdtem az anyasági hivatásomat, és hát be kell, hogy valljam, ennél 
fárasztóbb, de klasszabb munkám még sosem volt. Úgy gondolom, az anyaság a világ 
legszebb és leg érzelemdúsabb munkája,  az egyik legnagyobb türelmet igényli a világon. Az 
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anyaság egy csoda, csupa szép és csupa nehéz. Csupa öröm és csupa könny, csupa lazaság és 
csupa feszültség. 
Egy véget nem érő feladat, tele nevetéssel és könnyekkel. Óriási felelősség, ami ijesztő, de 
motiváló is egyben. És néha fárasztó, mert soha egy napra sem tudod többé levetkőzni. 
Rohanó életünk lelassul és a tempót immáron gyermekünk adja. Mi meg döcögünk és 
élvezzük a lelassult élet minden csodáját.  
 
Sérült vagyok, jár-e nekem az anyaság? 
 
Mint az élet minden területén, a gyerekvállalásban és nevelésben is adódnak nehézségek egy 
gyengén látó és/vagy egy hallássérült anyuka számára.  
Nem tartozom azon anyukák közé, akiknek legnagyobb félelme a hónapokig tartó 
éjszakázásokra, az etetés körüli bonyodalmakra, a hasfájás okozta szünet nélküli sírásokra, 
fogzás okozta kialvatlanságra terjed ki. Az én félelem két igazán egyszerű dologra vezethető 
vissza. 
Meghallom-e, ha sír? 
Hogyan látom majd őt a sötétben? 
Ezek az aggodalmak már az állapotosságom idején is foglalkoztattak. Hisz, nekem, mint az ép 
látás és hallás hiánya miatt sokkal több energiát kell majd a gyerekgondozásba belefektetnem. 
Vajon a társadalom mennyire megosztó, ha megtudják, hogy mire alapozva vállaltam 
gyermeket. Sok kétely volt bennem. És most hangsúlyoznám, hogy csak volt.  
Bátran állíthatom, hogy, azóta már 2 gyerekes anyukaként, ezek az aggodalmak elenyészőek 
lettek olyanokkal szemben, mint az első szó meghallása, az első önálló lépések megtétele, az 
első fogak megjelenése. . Az idő folyamán kitapasztaltam, milyen praktikákkal és milyen 
eszközök segítségével pótolhatom gyengébb érzékszerveimet. Higgyétek el, megvan ennek is 
a jó receptje. 
 
Elsőként említeném, hogy a türelem és tudatosság minden gyereknevelésben hasznos.  
Állandó rendszer kialakítása, ami számomra a bajok orvoslásában tett jó szolgálatot. Ehhez 
jön egy jó könyv, amit bátran tudok ajánlani más kezdő anyukáknak, társul hozzá sok-sok 
segítőkész rokon. Továbbá csapjunk hozzá egy nagy adag technikai megoldást és fűszerezzük 
meg egy nagy adag pozitív hozzáállással is.  Ha ezek együttesen jelen vannak, akkor már nem 
okozhat gondot semmiféle látás és hallásprobléma. 
 
Biztonságérzettel tölt el, hogy mára a technika lehetővé teszi a különféle hangot és fényt 
kiadó eszközök használatát, mint légzésfigyelő, bébiőr, webkamera, mobilfény. 
 
Sötétben világító szemüveg  
Hát igen, most itt biztos megakad az olvasó szeme. 
Hihetetlen egyszerű és jó megoldás arra, hogyan lássunk a sötétben úgy, hogy közben 
mindkét kezünk szabad marad. Ez egy fekete, ráadásul divatos szemüveg két lámpával. 
Horgászok is megirigyelhetnék, mert csak felveszem, bekapcsolom, és máris közlekedem a 
teljes sötétben. Természetesen kislányom egyből kiszemelte magának, és amikor felveszi, 
máris autóban képzeli magát, és a két kis reflektorral körbeközlekedi a lakást. Már csak ezért 
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is érdemes volt megvenni. Esténként mikor már mindenki nyugovóra tért és eljött a sötétség 
ideje, én csak felkapom a szemüveget és ezzel nézem meg, mennyire aranyosan alszanak már 
a gyerkőcök. 
 
Mobiltelefon beépített mobilfénnyel 
Kulcsfontosságú tartozéka a mindennapjaimnak. Körülbelül 6 méterre biztosít jó 
megvilágítást. Kulcslyuk megtalálására is jól használható. Erősebben világít, mint egy 
zseblámpa, akár egy egész szobát és képes fénnyel bevonni. E nélkül a szuper találmány 
nélkül én nem megyek már ki az utcára sötétben, általában mindig a közelemben van, ha 
szükséges, akkor előveszem.  
 
Légzésfigyelő 
Ez a nagyszerű számomra többfunkciós készülék egyszerre figyeli babám légzését és jelzi 
nekem hanggal és fénnyel, ha baj van.  Itt érdemes körül nézni a gyártók között, mert létezik 
olyan típus, ami nem csak felvillanó fénnyel jelzi babánk légzésütemét, hanem kattogó hang 
is társul mellé, melynek ütemes kattogása, gyengén látó, de  ép hallással rendelkezők számára 
megnyugtató lehet. Továbbá mindegyiknek világító, sötétben is látható kijelzője van, ezáltal 
kitűnően észlelhető a baba minden állapota éjszaka is. Én magam vettem egy ehhez tartozó 
vezeték nélküli, nyakba akasztható kis kiegészítőt, ami szintén villogó fénnyel és sípoló 
hanggal jelez. Természetesen megvan a protokoll, hogy mit kell tenni, amikor beriaszt a 
készülék, ami le van írva minden légzésfigyelő készülék papírjában. Sajnos a bölcsőhalál egy 
nagyon értelmetlen dolog, mert a pici babák egyszerűen elfelejtenek levegőt venni, pedig 
egészségesek. Itt gondolhatunk bármilyen más okból eredő fulladásra, amit mi nehezebben 
vennénk észre. Erre a légzésfigyelő egy csodatalálmány, jelzi, ha a baba 20másodpercig nem 
vett levegőt, akkor elkezd sípolni, sokszor már ez is elég ahhoz, hogy a baba megriadjon és 
vegyen egy levegőt. Ennek ellenére minden anyukának tudom javasolni a Magyar 
Gyermekmentő Alapítvány által szervezett ingyenes tanfolyamot ahol pár óra alatt 
áttekinthetik a csecsemő-és kisgyermekkorban leggyakrabban előforduló egészségügyi 
vészhelyzeteket, és hogy ezekben a pillanatokban hogyan kell cselekedni. 
Külön kiemelném még, hogy mára már vannak mobil légzésfigyelők is, amik a baba 
pelenkájára vagy ruhájára csatolhatóak, így ha nem a megszokott kiságyában alszik a 
gyermekünk, akkor is visszajelzést ad számunkra a babánkról. Mellesleg, egy autóban lévő 
hosszabb utazás is nyugalomban telhet el. 
 
Röviden a Bébiőr előnyeiről: 
Ez tulajdonképpen egy walkie-talkie, egy mikrofon a babánál és egy hangszóró nálad, ami 
közvetíti a baba hangját. Manapság kapható olyan megoldás, ami egyszerre tartalmazza a 
hangközvetítést, azaz a bébiőr funkciót és a képközvetítést, azaz a vezeték nélküli kamera 
funkciót is. A bébiőr kamerák sötétben is jól látható képet küldenek számunkra ezzel 
megkímélve minket és babánkat, hogy feleslegesen berohanjuk hozzá és mozdulatainkkal 
esetleg felkeltsük őt. 
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Segítő rokonság 
Jó szándékú, kedves, segítőkész nagypapa, nagymama, testvérek, és távoli rokonok tartoznak 
ide. Külön figyelmet szentelnék gyermekeim apjának, akitől a legnagyobb segítséget kapom a 
mindennapok során. 
Éjjel, amikor már mindenki alszik, és a hold sem süt be az ablakon át, a férjem átveszi 
anyasági ügyeletemet, rohanva be a gyerekekhez, ha sírnak, vagy csak pisilni kell, miközben 
én hallókészülékem nélkül nyugodtan alhatok reggelig.  
Szerintem ennél nagyobb segítséget egy technika sem tudna nyújtani. 
 

 
Benedek Elek: Babszem Jankó 

 
 Na, gyerekek, ki nem hallotta hírét Babszem Jankónak? Aki nem hallotta, idetartsa a fülét, 
mert ma este Babszem Jankóról mondok mesét... Volt, hol nem volt, az már bizonyos, hogy 
hetedhét országon túl (ha akarom, innét), volt egyszer egy szegény ember, kinek annyi 
gyereke volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Hiszen csak az az egy ne lett volna! Mert 
akár hiszitek, akár nem, ez az egy akkora volt, mint egy babszem, de még egy 
makulamákszemmel sem nagyobb, s úgy is hívta minden lélek: Babszem Jankó. 
Hej, sokat búslakodott, epekedett a szegény ember, de még többet a felesége, hogy mi lesz 
Jankóból. Kendernövéskor múlt tizenhat esztendős, s csak akkora most is, mint amikor 
megszületett. Mert csak lesz, ahogy lesz, amíg ők élnek, de ki visel majd gondot erre a 
teremtésre azután? 
Elmegy a szegény ember egyszer szántóba, s magával viszi Jankót is. Amint szántnak, 
egyszerre csak omlani kezd a záporeső. A szegény ember félbehagyta a szántást, Jankó pedig 
az eső elől bebújt egy keserűlapi alá. De ahogy bebújt, az egyik ökör hátrafordul, s hamm, 
bekapja a keserűlapit Jankóval együtt. 
Keresik Jankót, mikor az eső elállott, mindenfelé, tűvé tesznek minden barázdát, minden 
hasadékot, kijött az egész falu a keresésére, de csak nem tudták megtalálni. Hazamentek nagy 
búsan, hátha otthon megtalálják. De bizony Jankó eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Amíg 
így keresnék, Jankó csak elkezd kiabálni az ökör hasából: 
- Édesapám! Üttesse meg a Kajlát, mert különben sohasem lát meg ez életben! 
A szegény ember hallotta is, nem is, azt hitte, hogy az ördögök akarják megtréfálni. Másnap 
az ökröt kicsapták a kertbe, s ott jóllakott fűvel. De annál erősebben megéhezett Jankó. Mit 
gondolt, mit nem, a kis ostora nyelével (mert az is vele volt) elkezdette döfögélni a Kajla 
hasát, s az szegény nagy kínjában elébogárodzott a ház elé. Ott ismét kiabálni kezdett Jankó: 
- Édesapám! Azt mondom, hogy üttesse meg a Kajlát, mert, bizony Isten, kifogy a Jankó 
fiából! Kit szeret jobban: engem-e vagy a Kajlát?! 
Fájt bizony a szegény ember szíve a Kajláért, de mégiscsak kedvesebb volt néki az édes 
gyermeke, s megüttette a Kajlát. De mit tett a boldogtalan! Eladta a Kajla belét egy 
asszonynak. A Kajla meghótt, s Jankó mégsem vót. Az asszony, ki a Kajla belét megvette, 
elment a vízre, hogy mossa ki. Amint egy hurkaszálat öblögetne, nagyot rikkant Jankó: 
- Éfiasszony! Látom a bokáját! 
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Hej, megijedt a szegény asszony! Szentül azt hitte, hogy a Kajlában ördög volt. Nagy 
ijedtében átlódítá a belet a víz túlsó partjára. Éppen arra járt egy farkas, s hamm, bekapta a 
belet hurkástul, Jankóstul. 
Aj, édes Istenem, mérgelődött Jankó a farkas hasában, hogy az apja megüttette miána a drága 
ökröt, s mi haszna: még rosszabb helyre került. Ahogy csak az icipici, pirinkó karjából kitelt, 
döfte, szurkálta a farkast, s egyre azt kiabálta: 
- Hajtsd, pásztor, a csordádat, hajtsd, mert jön a farkas! 
Megijedt a farkas szörnyűségesen, hogy ki az isten haragja ülhetett a hasába, s 
megfutamodott, mintha a szemét vették volna ki. Szaladtában találkozik egy medvével. Kérdi 
tőle a medve: 
- Hová futsz, farkas koma, hiszen senki sem kerget. 
- Dehogynem, medve koma. Hasamba bújt az eleven ördög, döföl, szurkál, s mindig kiabál. 
Jaj, csak valaki megszabadítana tőle! Jaj, jaj! 
- Ne búsulj, komám! - vigasztalá a medve. - Gyere velem róka komámasszonyhoz, most 
esztendeje belőlem is kikergette az ördögöt! 
Elmennek róka komámasszonyhoz, aki már volt legalább százesztendős. A barlangjából ki 
sem mozdult soha, mert három lábára sánta volt, a negyedik pedig eltörve, a jobb szemére vak 
is volt, de a ballal sem látott semmit. Abból éldegélt szegény öreg feje, hogy a többi állatokat 
kuruzsolta. 
Elémondja baját a farkas, s róka komámasszony egyet csavarint a fején. 
- No, ilyent még én sem hallottam - mondá róka komámasszony -, de csak tátsd ki a szádat. 
A farkas kitátotta a száját, a róka pedig belé kiáltotta: 
- Hókuszpókusz, ördög-bördög, bújj ki a farkas komám hasából! 
Ahogy a farkas kitátotta a száját, világosság ereszkedett be a torkán, s Jankó kezdett kifelé 
botorkázni. Mikor a szájáig ért a farkasnak, hallja, hogy őt ördögnek gondolják. "Az éppen jó 
- gondolá magában -, legalább majd ennem adnak!" Azt felelte róka komámasszony hókusz-
pókuszára: 
- Nem bújok biz én, míg az erdei tolvajok házáig nem visztek, s akkor is csak úgy, ha a farkas 
tátva hagyja a száját. 
Megtették jó szívvel, amint kívánta, s elvitték az erdei tolvajok házáig, hol Jankó szépen 
kiugrott a farkas szájából. Éppen, amikor a földre pottyant, akkor vacsorázott a tizenkét híres 
tolvaj. Mint egy szénaboglya, akkora rakásban hevert a teméntelen sok arany, gyémánt, s ezek 
úgy ragyogtak, hogy aztán elülhetett volna mellettök még egy font miligyertya is. Jankó szép 
csendesen fölmászott a sültes tálba, istenesen megrakta a hasát, még egy pohár bort is 
behörpintett, s közben hallgatta, hogy min tanakodnak a tolvajok. Hát hallja, hogy éppen azt a 
herceget akarják kirabolni, akinek a kakassarkon forgó gyémántpalotája egy jó puskalövésre 
volt az ő apja házától. 
"Megálljatok - gondolja Jankó -, ebből ugyan nem lesz semmi!" - s szépen a vezér zsebébe 
höngörödött. 
Éjfélkor felszedelőzködtek a tolvajok, s elmentek a herceg palotájába. A nagy vaskaput 
tolvajkulccsal kinyitották, nemkülönben a palota ajtaját is, s éppen abba a szobába találtak 
nyitni, ahol a hercegkisasszony aludt. A tolvajok meg akarták kötözni a szépséges szép 
hercegkisasszonyt, hogy magukkal vigyék, de Jankó ebb' a minutában kiszökött a vezér 
zsebéből, s elkiáltotta magát: 
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- Hozzá ne nyúljatok, ha az életetek kedves! 
Néznek a tolvajok erre is, arra is, de nem látnak semmiféle élő lelket. Ezen még jobban 
megijedtek, s kifutottak a szobából. De nem mentek tovább, hanem hallgatóztak, s mikor 
látták, hogy ismét csendesség van, visszamentek a palotába. Ezalatt Jankó lehúzta a 
hercegkisasszony ujjáról a gyűrűt, s áttipegett-topogott a herceg szobájába, jól megrántotta a 
herceg szakállát, s a fülébe súgta: 
- Keljen föl, hörcsög úr, mert itt vannak a tolvajok! 
Aj, felszökik a herceg, nagyot rikkant: 
- Ide, katonák! 
Mire a tolvajok észrevették magukat, a katonák elállották a palotát, s mind a tizenkét tolvajt 
levágták. 
Kereste, kutatta azután a herceg, hogy vajon ki lehetett az a derék ember, aki megmentette az 
ő életét, de híre-nyoma veszett annak, mintha a föld nyelte volna el. Pedig a herceg erősen 
fogadkozott, hogy egyetlen leányát tüstént neki adná. Hallotta ezt Jankó, mert még mindig ott 
volt a palotában, csak őt nem látta senki. Hej, édes Jézusom, de bezzeg megörült, mikor 
hallotta a herceg fogadkozását. Mert Jankó úgy megszerette a hercegkisasszonyt az első 
pillantásra, hogy azt mondta: babszemet sem ér az élete, ha az övé nem lesz az az aranyhajú 
hercegkisasszony. 
Közbe legyen mondva, mikor Jankó kiszökött a farkasból, mind a ketten: medve, farkas, azt 
mondták, hogy csak füttyentsen egyet, ha segítségre van szüksége, mindjárt ott teremnek. 
Kimegy Jankó a palotából, ki a határra, s füttyent egyet. Mindjárt ott termett a farkas is, a 
medve is. 
- Mit parancsolsz, édes gazdám? - kérdezték mind a ketten. 
- Azt - mondá Jankó a farkasnak -, hogy vígy el engem a tolvajok házához, te pedig - szólt a 
medvének - keríts nekem egy rengeteg nagy szekeret, fogj elébe nyolc medvét, s hajts a 
tolvajok háza elé! 
Még jóformán félre sem nézett Jankó, már ott volt a tolvajok házánál, de a medve is ott volt a 
nagy szekérrel, melybe nyolc medve volt fogva. 
- No, most töltsétek a szekérbe, ami arany s gyémánt van itt! - parancsolta Jankó. 
Úgy lett, amint parancsolta, s mikor készen voltak a rakodással, elindultak a Jankóék háza 
felé. Amint mentek, mendegéltek, délidőben egy nagy kőszikla alá értek. Megálltak ott, hogy 
egy kicsit szusszantsanak, mert még annak a nyolc erős medvének is nehéz volt az a 
teméntelen sok kincs. Hát amint a nap éppen az ég közepére ér, megnyílik a szikla, s forrás 
bugyog ki belőle. Szomjas volt Jankó, odatartja a száját, s jót húz a forrásvízből. Na, lássatok 
csudát! Jankóból egyszerre nagy szál, daliás legény lett, hogy még a medvék szeme is csak 
úgy meredezett a bámulattól. Már hiába tekergetitek a fejeteket, de úgy volt, ahogy mondom. 
Mert az a forrás olyan forrás volt, hogy minden hét esztendőben buggyant ki, s csak déli 
tizenkét órakor, s ha csökött*  ember ivott abból, magas, sudár lett belőle. 
Mikor Jankó hazaért, az apjáék bizony nem ismertek rá, s ha azt a teméntelen kincset nem 
hozza, beszélhetett is volna nekik ítélete napjáig. 
"De hát mégiscsak Jankónak kell lenni - gondolták az öregek -, idegen ember nem bolond, 
hogy ennyi kincset hozzon nekünk." 
Még el sem telt egy hét, Jankó olyan palotát épített, hogy különb volt a hercegénél. Mikor a 
palota kész volt, azt mondta Jankó az anyjának: 
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- Anyó, menjen el a herceghez, s kérje meg nekem a lányát! 
Csakhogy föl nem veté a szegény asszonyt a csuda, azt hitte, hogy Jankó megháborodott az 
elméjében. De ez addig volt a nyakán, hogy nagy félelmek közt elment a herceghez, hanem a 
konyhán belől nem mert menni. Történetesen arra ment a herceg, s megszólította: 
- Hát kied mi jóba jár, Jutka né'? 
- Jaj, lelkem, hörcsög uram, meg sem merem mondani. Hát a bizony úgy volt, hogy hát ... a 
Jankó fiam ide küldött, hogy ... kérjem meg neki a hercegkisasszony kezét. 
Nagyot kacagott a herceg, azt hitte, hogy az a szegény asszony megbolondult. De az asszony 
sírva erősítgette, hogy őnála otthon van "mind a négy", talán a Jankó fiának hibádzik. 
- No, te szegény asszony, jól van - mondá a herceg, mikor magához jött a kacagástól -, mondd 
meg a fiadnak, hogy ha egy hét alatt olyan vastengelyű kocsit nem csináltat, amelyikben még 
a legkisebb szeg is arany, s azon ide nem hozza azt az embert, aki megszabadított a 
tolvajoktól, a fejét vétetem vakmerőségiért. 
Hej, sírt a szegény asszony, ahogy ment hazafelé, hogy sírása fölverte az utcát. Most kifogy a 
legkedvesebb fiából. Mondja Jankónak, de ez csak összeütötte a bokáját, s nagy füttyszóval 
kiment. Bement a városba, s ott olyan kocsit csináltatott, hogy még a fája is színaranyból volt, 
aztán füttyentett egyet, s mindjárt ott termett medve is, farkas is. 
- Mit parancsolsz, édes gazdám? - kérdezték mind a ketten. 
- Azt parancsolom neked - szólt a medvének -, hogy teremts nyolc medvét az apám házához; 
te pedig, farkas koma, jere velem! 
Még haza sem értek, már ott volt a medve, nyolc társával. Mindjárt befogatta a nyolc medvét 
a vastengelyű aranykocsiba, a kilencedik medvét felültette a bakra kocsisnak, melléje a 
farkast inasnak, ő maga pedig hátul ült, ahogy az urak szoktak, felöltözve szép aranyos 
ruhába. 
Már messziről meglátta a herceg őket, s leányostul kifutott az udvarra, mert azt hitték, hogy 
maga a király jő látogatóba. De bizony az csak Jankó volt, aki leszökött a kocsiról, haptákba 
vágta magát, s mondá: 
- Jelentem alássan, herceg ő királyi felsége, elhoztam a vastengelyű kocsit, amelynek még a 
fája is arany. 
- Jól van, jól, hát, aki engem felébresztett volt? 
- Az meg én volnék, felséges uram, s ha nem hinné, itt a gyűrű a hercegkisasszony ujjáról. 
Azon éjjel húztam le bizonyságnak okáért. 
No de lett erre nagy öröm s vigasság. A hercegkisasszony úgy rajta felejtette a szemét Jankón, 
hogy olyan erősen egymásba habarodtak, mint Izé s Izéné. Isten-Krisztus úgy segén, 
gyerekek, hogy még aznap lakodalmat csaptak. 
Jankóból herceg lett, eddig talán király is, a testvérei pedig mind hatökrös gazdák. Ma is 
élnek, ha meg nem haltak. 

Juci 
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Szemtől szemben – interjú Rubint Rékával 

 
Ebben a rovatban kis betekintést kaphattok Réka életébe, családjába. Elmondhatom, nagyon-
nagy öröm volt Rékával találkozni, beszélgetni, egy igazán tartalmas, színes másfél órát 
töltöttünk együtt, és ennek a beszélgetésnek az anyagát olvashatjátok lejjebb.  
Rékának szeretném megköszönni, hogy ilyen őszintén, nyíltan mesélt magáról, magukról. 
Kívánom, hogy a továbbiakban is ilyen szép, sikeres, szeretetben, örömben gazdag sok-sok 
éved legyen. 
 

- Mikor és hol születtél? 
- 1978. június 28.-án Kazincbarcikán születtem. A június hónapból következik, hogy 

rák vagyok, akinek nagyon-nagyon fontos a család. A központi szerepet tölti be az 
életemben.  Akármilyen furcsa, 3 gyermekes családanya vagyok, soha nem hittem 
volna, hogy 3 gyerkőcünk lesz. Nekem van egy 7 évvel idősebb bátyám. Szüleimtől 
azt láttam, hogy igen, fontos a testvér. Mindig úgy gondoltam, hogy egy vagy két 
gyermekem lesz, de azt, hogy három gyermekes családanya leszek, ezt sosem hittem 
volna; de ma sem csinálnám másképp. Fantasztikus azt látni, ahogy a gyerekek napról 
napra egy-egy önálló egyéniségként növik ki magukat, és rengeteg örömöt találok 
bennük. 

 
- Mennyi idősek? 
- Lara 10 éves múlt, Norbika szeptemberben múlt 8, és Zalán, ő márciusban múlt 3 

éves.   
 
- Milyen gyermekkorod volt? 
-  Nagyon-nagyon szép és tartalmas gyermekkorom volt. Bármilyen hihetetlen, de 

gyermekkoromban egyáltalán nem sportoltam. Vidéken nőttem fel, ahogy említettem, 
Kazincbarcikán születtem, de a Jászságban nevelkedtem, mert az édesapám Jász 
ember, és édesanyám odaköltözött hozzá. A szüleim mezőgazdaságban dolgoztak, a 
családnak a plusz bevétele mindig a földeken termelt terményekből volt. Nálunk a 
hétvége, a szabadidő, a szünidő mindig a szüleink segítésével telt. Az azt jelentette, 
hogy mentünk ki a paprikaföldre, a paradicsomföldre, krumplit szedtünk, kapáltunk, 
szüreteltünk, mindig volt valami. Ami egy kisgyermek életében egy idő után elég 
unalmassá válik, hisz mindenki más ment nyaralni, ide-oda, a szünidőben jobbnál jobb 
programokra, és hát nekünk meg nagyon sokat kellett segítenünk. Ami akkor néha-
néha tehernek számított, ma viszont azt mondom, hogy az egyik legjobb nevelő 
módszer volt, hiszen a mostani teherbírásom, munka iránti tiszteletem, szeretetem az 
annak köszönhető, hogy rengeteget igénybe voltunk véve testvéremmel a 
gyermekkorban. Megtanultuk tisztelni és megbecsülni a munkát, és az abból származó 
jövedelmet. 

 
- Mi szerettél volna lenni kiskorodban, ha nagy leszel? 
- Az első ilyen emlékem az orvosi pályához nyúlik vissza.  Kórboncnok szerettem volna 

lenni. Az orvosi egyetem elvégzése volt nálam a cél. Általános iskola befejezése után 
egy tinédzser szerelemnek köszönhetően visszakerültem Borsod megyébe, 
nagymamámnál laktam egy évig. Ott jártam egészségügyi szakközépiskolába. Az volt 
a célom, hogy az egészségügyi szakközépiskola elvégzése után majd egyenes út vezet 
az orvosi egyetemre. Aztán ez a szerelem egy évig tartott, ezzel együtt az orvosi 
egyetemnek az álma is szertefoszlott. A nagy szerelmi csalódásban ott hagytam az 
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egészségügyi sulit, és visszaköltöztem a szüleimhez, és ott folytattam a gimnáziumot. 
Az érettségi után így kerültem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola látás- és 
hallássérült szakra. Mindig is az emberekkel szerettem volna foglalkozni. Azt tudtam, 
hogy az emberek lelke, az emberekkel való tevékenykedés, törődés nagy szerepet 
töltött be az életemben. Azt sosem hittem volna, hogy ez a sport lesz, ami egyáltalán 
nem volt jelen a gyerekkoromban.  

 
- Leérettségiztél. Milyen elképzelésed volt, hogy merre tovább? 
- Három helyre adtam be a jelentkezést, első helyre Debrecenbe a pszichológia szakra. 

Akkor már nagyon tetszett a testnevelés, így jelentkeztem Szegedre is a biológia-
testnevelés szakra is. Harmadik helyként a Bárczit jelöltem meg, oda sikerült a 
felvételim, és így kerültem a látás-hallássérültek szakra.  

 
- Hogy lettél személyi és aerobic edző? 
- A gimis évek alatt nagyon-nagyon megszerettem a sportot, az életem részévé vált. 

Amikor elkerültem Jászberényből Budapestre, egyet tudtam: a legjobb testi-lelki 
feltöltődést biztosító tevékenység számomra a sport. Ott tudok leginkább önmagam 
lenni, ott találok leginkább megértésre.  Ezt az életérzést jó volt átadni, ez a mai napig 
így van. A Bárczi kollégiumában elkezdtem aerobic órákat tartani becsületkasszás 
módszerrel. Kitettem egy kis dobozkát, és mindenki annyit dobott bele, amennyit 
gondolt. A kis kétkazettás magnómmal tartottam az órákat a tornateremben. Eleinte a 
csoporttársaim jöttek, aztán egyre többen, egy idő után már annyian voltak az órámon, 
hogy tele lett a tornaterem. Észrevettem, hogy hoppá, ebből van kis bevételem. Ekkor 
határoztam el (nem volt még semmilyen edzői képesítésem) hogy komolyabban 
kellene ezzel kezdeni valamit. Elmentem a környező fittness termekbe, elmondtam, 
hogy szívesen tartanék órákat. Elhívtam először helyettesítő tanárnak, látták, hogy 
egyre többen voltak az órákon, így felvettek óraadó tanárnak. Én már így közben 
kezdtem el megszerezni az edzői képesítést. Akkor még nem volt papírokhoz kötve az 
edzőség, aztán később már hoztak erre törvényt.  Én is megszereztem a papírokat, 
elvégeztem a testnevelési egyetemet, és szereztem személyi és aerobic edzői diplomát. 
Tanultam, e közben rengeteg órát tartottam, sikeresen vizsgáztam. Arra nagyon büszke 
vagyok, hogy 20 évesen teljesen önellátó lettem. Lépésről lépésre kiépítettem a saját 
kis életemet, és egyre több emberrel szerettettem meg a mozgás örömét. 2-3 éven belül 
Budapest legnagyobb fittness termeinek a legkedveltebb tanára voltam.  

 
-  A szüleid biztosan nagyon büszkék voltak rád… 
- Szüleim annyit érzékeltek belőlem, hogy ha hétvége volt, ha ünnep volt, dolgoztam. 

Nagyon kevés aerobic tanár vállalt hétvégén munkát, én vállaltam mindent. Ők ezt egy 
darabig tolerálták, aztán egy idő után nem nézték jó szemmel, aztán elfogadták. 
Családommal gyakran járunk haza a szüleimhez, nagyon fontosnak tartom, hogy 
lássák a gyermekeink azt, hogy honnan is jöttem. Azt, hogy vidéken milyen az élet 
hogy a csirke nem a fagyasztóládából jön ki, hanem anyukáméknál ott szaladgálnak a 
tyúkok, szedik a tojásokat, hogyha csirkepörköltet akarnak enni, akkor levágnak egy 
csirkét, és megfőzik. Ha hurkát akarnak, akkor disznót vágnak. Fontosnak tartom azt, 
hogy mi az élet. Hogy nem az a természetes, hogy megvan mindenünk,szép házunk, 
tudunk járni nyaralni, hanem lássák azt, hogy én honnan jöttem, milyen utakat kellett 
bejárjak, mennyi mindent kellett megtennem ahhoz, hogy nekik ilyen élet- 
körülményeket tudjunk biztosítani. Nagyon-nagyon fontosnak tartom azt is, hogy ne 
egy burokban nőjenek fel, mert bármennyire is szeretném azt, hogy egy boldog, 
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kiegyensúlyozott életük legyen, nem tudhatom, hogy az élet hova sodorja majd őket.  
Azt szeretném, hogyha meg tudnák állni a helyüket, bárhova is kerülnek az életben.  

 
- Milyen sikereket értél el a szakmádban?  
- A legnagyobb sikeremnek azt tartom, hogy van egy ilyen gyönyörű családom, 3 

csodálatos gyermekem, és egy olyan csodálatos férjem, akire bármikor, bármiben 
számíthatok, és ami a mai világban ritka, hogy 13 év házasság után nagyobb a 
szerelem, mint a kapcsolatunk elején. Szakmailag pedig a legnagyobb sikerem, hogy 
bárhova megyek az országban, tömegek, szó szerint tömegek jönnek, 500-600 fős 
teltházas aerobic órákat tudok tartani. Az egyéb szakmai sikereket sorolhatnám 
naphosszat, mert minden évben az év edzője, elit prezentere címet kaptam, számos 
szakmai díjnak, webáruháznak a tulajdonosa vagyok. Van saját magazinom, az 
alakreform magazin. Dvd-im jelennek meg. Kialakítottam az alakreform mozgalmat, 
aminek óriási kultusza van már Magyarországon. Nagyon sokan csatlakoznak 
hozzánk. Ez nem csak a mozgásról, hanem arról az életérzésről szól, amit nekem a 
mozgás jelent. 
Minden évben szervezek életmód tábort külföldön és belföldön. Tavaly egy teljes 
repülőgépet töltöttem meg emberekkel, és mentünk Törökországba.  
Ezek mellett pedig ott van még az update, amely 6 országban van jelen: 
Németországban, Ausztriában, Angliában, Csehországban, Szlovákiában, 
Romániában. Ezen országokban folyamatosan nyílnak az üzletek. Az update-tel egy 
olyan egészséges életmódot tudunk kínálni az embereknek - cukorbetegeknek, fogyni 
vágyóknak - amely segítségével egészségesen élhetik az életüket.  
 

- Említetted a sok-sok feladatodat, ezen kívül még vannak feladataid? 
- Nagyon sok fellépésem van az ország minden területén. Vannak saját szervezésű 

fellépéseim is. Viszont a legtöbb időmet a gyermekeimmel kapcsolatos logisztika teszi 
hogyan jutnak el „á-ból b-be” . Ez a legnagyobb feladatom.      

 
- Hol és mikor ismerkedtetek meg Norbival?                                                                           
- Egy fellépés alkalmával találkoztunk 14 évvel ezelőtt. Egy fellépést mondott le, amit 

én elvállaltam. Így kezdődött az ismerkedésünk. Töretlenül udvarolt 1 évig.  
 

-  Mi fogott meg benne? 
-     Megbízhatósága nagyon megfogott, a humora. Úgy az egész ember. 
 
-     Hol volt az első randitok? 
-     Huhh, az első randink a Határ csárdában volt. 
 
- Hogyan emlékszel vissza az esküvőtök napjára? 
- Én is egy tipikus álomesküvőt álmodtam meg magamnak, nagyon szép volt. Viszont 

rengeteg embert hívtunk meg, kicsit külvilágnak szólt ez az esküvő, nem rólunk szólt. 
És pontosan ezért, amikor Zalánnal terhes voltam, - 4 évvel ezelőtt- akkor csináltam a 
Norbinak házassági évfordulónkra egy meglepetés esküvőt. Odacsaltam Norbit egy 
nagyon kedves kis templomhoz, ő nem tudta, hogy mi lesz, hova kell jönnie… Ott 
voltak a legjobb barátaink, a család. Norbi megérkezett pólóban, papucsban. Én meg 
ott vártam kismamaként egy álomszép hófehér menyasszonyi ruhában, Lara és 
Norbika voltak a koszorúsgyerkőcök.  Norbi úgy tudta, hogy Kecskemétre kell 
menniük egy gyárat látogatni. Közben kapott egy telefont, hogy máshova kell mennie- 
és ez volt a templom… Amikor odaért, meglátta a rokonokat, barátokat, a vőfélyt, 
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akkor esett le neki, hogy a saját esküvőjére érkezett meg. Amikor szétnyílt a tömeg, a 
templom ajtajában meglátott engem.  

 
-    Mit szólt mindehhez Norbi? 
- Zokogott. Annyira meghatódott. Természetesen előkészítettem neki az esküvői 

öltözetet, vasalt ing, öltöny, cipő. A paplakban átöltözött, és jöhetett a várva várt 
reggelig tartó buli. Táncoltunk, jól éreztük magunkat, bepótoltuk mindazt, amit 
korábban elmulasztottunk a „látszat” esküvőn.  

 
- Mesélsz picit a gyermekeitekről? 
- Lara mérleg, neki a legfontosabb, hogy az egyensúly meglegyen az életében. Fontos 

számára a biztonság, hogy mindenki mindenkivel jóban legyen. Nagyon kreatív, 
minden érdekli. 
Norbika szűz, nagyon érzékeny, ő a három gyerek közül a legérzékenyebb. Rendkívül              
őszinte, nagyon segítőkész, igazi kis életművész. 
Zalán pedig halak, ő egy nagyon határozott személyiség. Sokat jegyzetel magában, 
mindenre emlékszik, nála minden szónak súlya van.  

 
-    Hogy alakul egy napod? 
- Úgy, hogy a 24 óra semmire nem elég. Általában fél hatkor kelek, 6-ra kávéval 

próbálok életet lehelni magamba. Majd futok fél órát, fél hétkor ébresztem a 
gyerkőcöket, öltözés, reggeli, indulás. Szétszórom őket oviba, suliba, majd indul a 
munka. Felkérések, fotózás, interjúk, órák vidéken is. Majd délután összeszedem a 
gyerekeket, este vacsorát főzök, stb, stb. Általában éjfél körül kerülök ágyba. 

 
- Mi a hobbid?  
- Nagyon szeretek futni. Most keresem azt a kikapcsolódási pontot, ami úgy igazán 

kikapcsol, ami eltereli a gondolataimat, mert hát állandóan jár az agyam, még futás 
közben is. Ez lehet hogy az éneklés, vagy a tenisz lesz.  

 
- Norbival mennyi időtök jut egymásra? 
- Mindig annyi idő, amennyit akarunk. Nálunk örök szabály, hogy a kettesben eltöltött 

időnk mindig meglegyen. Ez van, hogy egy óra, van hogy egy este, vagy épp egy 
hétvége. Én azt gondolom, hogy a gyerekeknek a legfontosabb a szülők közötti 
harmónia. A kis- gyermeknek mindig az a legfontosabb, hogy anyu és apu szeressék 
egymást. Egy gyereknek ez számít. Nem az számít, hogy a Rózsa dombon lakik egy 
villában, vagy egy vidéki faluban, az utolsó utca utolsó házában. A gyereknek ez 
teljesen mindegy. A gyereknek az érzelmi biztonság a legfontosabb, és ehhez szükség 
van arra, hogy a férj és a feleség megfelelő időt töltsenek el egymással. Hisz a 
gyerekek egyszer el fognak menni, kirepülnek, és akkor mi lesz, akkor bámulunk majd 
egymásra? Akkor újra kezdjük elővenni egymást, hogy „ na, most már kellesz…” 
Nem, ez nem így működik. A párkapcsolatért igenis meg kell küzdeni. 

 
- Mi a kedvenc színed? 
- Nagyon szeretem a fehéret, egyébként korral változik az ember ízlése. Nagyon 

szeretem a föld színeket: barna, zöld, kekizöld, púder. Természetesen ugyanígy 
szeretem a harsány színeket is: zöldet, sárgát, pinket. Viszont ne legyen kihívó, legyen 
letisztult a színösszeállítás. 
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- Mi a kedvenc öltözéked,” szerelésed? 
- Nagyon szeretem az egyberuhákat. Szeretem a sportos öltözéket is, mivel ez a 

munkám része. Ezért nagyon jól esik, amikor igazán nőiesen felöltözhetek.  
 

- Mi a kedvenc ételed? 
- Nagyon szeretem a húslevest, csirkepaprikást, libatepertőt lilahagymával, zsíros 

kenyeret update kenyérrel. Szeretem a disznótorost, tehát az igazi magyaros ételeket. 
Kedvencem a disznófül és az abált szalonna.. Tehát, minden olyat, amiről azt 
gondolják az emberek, hogy hizlal. Pedig nem. A melléjük elfogyasztott köret és 
finomított szénhidrát (rizs, krumpli, kenyér) az, ami hizlal. Önmagában a zsír és a 
zsíros ételek nem hizlalnak, mert a zsír nem emeli meg a vércukorszintet.  

 
- Mi a kedvenc könyved? 
- Nagyon szeretem Müller Péter írásait. Bár olvasni nem sok időm van .Leginkább a  

repülőn szoktam. 
 
- Miből merítesz erőt a hétköznapokra? 
- Az alkotás vágya ad erőt, illetve az, hogy örömet adni másoknak és szeretni másokat. 

Legyenek ezek a gyerekeim, a férjem, a környezetem, vagy azok az emberek, akiknek 
eljuttatom a mozgás örömét. Ez az ami igazán motivál. 

 
- Ha eléd állna egy jó tündér, és lehetne három kívánságod, mik lennének azok? 
- Nem lenne három, csak egyetlen egy. Konzerválja azt az állapotot, ami most van. Én 

nem vágyok többre. Persze kisebb céljaim vannak, de mindig olyanok, amelyek 
elérhetőek. Nem vagyok nagyravágyó típus, és éppen ezért erre az egy dologra 
vágyok, hogy ami most van,- ha lehetne rögzíteni - akkor megmaradhasson.  

 
 

Szerkesztő 
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Csinibini – divat, szépség 

 

Divat-színek 
 
A jó hír az, hogy nem egy slágerszín tér vissza a 2014-es divat szezonban, így a meglévő 
ruhatáradból is trendin öltözködhetsz! Lássuk, milyen árnyalatok hódítanak az idei meleg 
szezonban: 
 
Türkizkék és égszínkék 
Jó hír a kékmániásoknak, hogy míg az előző évben beszerezhették a királykék ruhákat, most 
feltankolhatnak türkiz és égszínkék darabokból is. Ezek az élénk árnyalatok egyértelműen 
uralni fogják a tavaszi, nyári színpalettát, akár nadrágokról, akár felsőkről, pulcsikról, 
cipőkről van szó.  
Természetesen a kiegészítőkön is megjelennek, úgyhogy akik inkább visszafogottabb 
formában szeretnék ezeket az árnyalatokat magukra ölteni, számtalan módon 
megtehetik majd. 
 
Üde pasztellszínek 
Az élénk színek skáláján a neonok némileg háttérbe szorulnak, helyettük jönnek a szépséges 
és kifinomult pasztellszínek, úgy, mint a babarózsaszín és a barackszín. 
Szerencsére ezek a kifinomult árnyalatok a legtöbb nőnek jól állnak, és nagyszerűen 
összeegyeztethető a romantikus stílussal. A pasztellszínektől a nyíló 
cseresznyevirágra, a pompás tavaszra asszociálunk, úgyhogy egy-egy ilyen darabbal fiatalos 
üdeséget sugározhatsz! 
 
Narancsszín 
Ismét nem a tavaly megszokott neonról van szó, hiszen ezek az árnyalatok amilyen gyorsan 
visszatértek a divatba, most olyan gyorsan ki is mennek belőle. 
Helyettük jönnek a hasonlóan élénk, de nem bántóan rikító narancsos, mandarinos színek, 
amik hasonlóképpen fel tudják dobni a megjelenést. Kiválóan mutatnak, ha feketével vagy 
fehérrel párosítod őket, amelyek örök klasszikus alapszínek. 
 
Orchidea lila 
A már korábban is említett barack- és babarózsaszín mellett talán még nagyobb divatnak 
ígérkezik ez a klasszikus világos szín, az orchidea lila. Egyfajta megnyugvás lehet az élénk 
kék és narancsszínek mellett, s bár pár éve a lila divatban volt, most a sokkal kifinomultabb, 
világosabb árnyalata kerül a középpontba. 
 
Ha lehet hinni az előrejelzéseknek, ezeknek a színeknek nem csupán a ruhákon, hanem a 
sminkpalettákon is uralkodó szerep jut majd. 
 

 

Összeállította: Szerkesztő 
 

 



 
Szemfüles 2014/1 - 30 - 

Mazsola – receptek 
 
Eperkrémleves friss mentával  
 
Hozzávalók: 30 dkg friss eper 
                      5-6 mentalevél  
                      2 dl. tejszín 
                      5 dl. tej  
                      1 evőkanál cukor  
                      2 evőkanál méz  
                      2 tojásfehérje 
 
Elkészítés:  
A megtisztított eperből néhány szép szemet félreteszünk, a többit összeturmixoljuk. A pépet 
fedő alatt kicsit megpároljuk, majd hozzáadjuk a tejet.  Forrás után rögtön levesszük, hűlni 
hagyjuk, majd belekeverjük a felhabosított tejszínt. A tojásfehérjét a cukorral keményre 
verjük. A hideg leves tetejére kis felhőket rakunk belőle tálalás előtt. A mézet és az apróra 
vágott mentalevelet akkor tesszük bele, amikor a leves langyos. Egész mentalevéllel és egész 
szem eperrel díszítjük. 
 
 
Mediterrán csirkemell  
 
Hozzávalók:1 csirkemell filé 
                    1 kisebb cukkini 
                    kis doboz csemegekukorica 
                    1 zacsi habtejszín 
                    bors 
                   só 
                   szerecsendió 
                   bazsalikom 
                   vaj 
                   füstölt sajt 
                   10 dkg trappista sajt 
 
Elkészítés: 
A cukkinit felkockázom és forró vajon pici sóval és borssal aranysárgára pirítom. Kiveszem a 
serpenyőből és a helyére belepakolom a csíkokra vágott csirkemellet. 
Szintén sózom, borsozom, amikor megpuhult, zsírjára pirítom és hozzáadom a tejszínt, a 
reszelt füstölt sajtot, megszórom leheletnyi szerecsendióval, mehet 
bele a kukorica és az apróra vágott bazsalikom. Összerottyan és már készen is van. Tálaláskor 
a tetejét megszórom reszelt sajttal és a maradék bazsalikommal. 
Rizzsel, tésztával vagy egyéb körettel tálalható. 
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Jucika Olaszos tésztája 
 
Hozzávalók: 25 dkg penne tészta  
                     2-3 db paradicsom 
                     1-2 db mozzarella 
                     15 dkg trappista sajt 
                     2 dl tejszín 
                     150 g tejföl 20%-os 
                      cukor, só, őrölt bors, fokhagyma vagy fokhagymakrém   
                      sok bazsalikom  
  
Elkészítés: 
A tésztát főzd ki sós vízben. Közben egy kis tányérra szeleteld fel a paradicsomot és a 
mozzarellát. Jön a mártás. Egy kis tálkában keverd ki a tejfölt, a tejszínt, és ezt ízesítsed 
csípetni sóval, több szórással őrölt borssal, cukorral, fokhagymával vagy a 
fokhagymakrémmel és az őrölt bazsalikommal, ízlés szerint. Én személy szerint sok 
bazsalikomot teszek bele, attól pikánsabb, finomabb.  
Ha megfőtt a tészta, előveszel egy tűzálló tálat, rétegezed benne a tésztát, rá teszel paradicsom 
és mozzarella darabokat, majd leöntöd a mártással. Majd ismét egy tésztaréteg, rá paradicsom 
és mozzarella szeletek és leöntöd mártással. A legtetejét megszórod reszelt trappista sajttal és 
előmelegített sütőben, 170-180 fokon kb. 20-30 perc alatt megsütőd.  
 
 
Narancsos-citromos süti 
 
Hozzávalók: 30 dkg puha vaj 
                     15 dkg cukor 
                     1 csomag vaníliás cukor 
                     4 tojás 
                     40 dkg liszt 
                     1 csomag sütőpor 
                     1 citrom 
                     2 narancs 
                     30 dkg porcukor 
 
Elkészítés: 
A vajat kikeverjük a cukorral, a vaníliás cukorral és az egész tojásokkal. A lisztet 
összekeverjük a sütőporral. A citromot és a narancsot külön-külön lereszeljük 
és kicsavarjuk. A vajas keverékhez tesszük a 
lisztet, a citromhéjat és a levét. Robotgéppel összekeverjük, vajazott, lisztezett tepsiben 
200°C-on kb. 20 percig, tűpróbáig sütjük. Sütés közben 
a porcukrot összekeverjük a narancsok levével és héjával. A még meleg sütemény tetejét 
bekenjük ezzel. 
Nagyon finom és mutatós! 
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Feta sajtos zöldsaláta 
 
Hozzávalók:1 fej saláta 
                    3 tv paprika 
                    4 paradicsom 
                    1 lilahagyma 
                    1 doboz feta sajt 
                    só 
                    bazsalikom 
                    olívaolaj 
 
Elkészítés: 
1.) Megmossuk a zöldségeket, és felkockázzuk a feta sajtot. 
2.) Fogunk egy mély tálat, és beletépkedjük a salátaleveleket, majd hozzáadjuk a kockára 
vágott paradicsomot, a felkarikázott paprikát és a vékony szeletekre 
vágott lilahagymát. 
3.) Végül a zöldségekhez adjuk a feta sajtot, meglocsoljuk az egészet olívaolajjal, megsózzuk, 
megszórjuk bazsalikommal és két salátáskanállal jó alaposan összekeverjük. 
 
Jó étvágyat! 

 
 
 

Összeállította: Szerkesztő 

 

 

 

Pengő – pénzügyi rovat 
 

Hogyan takarékoskodjunk? 23 hasznos tipp a spórolásra 
 
Ebben a cikkben néhány megtakarítási tippet szeretnék megosztani, ami túlmutat a “kapcsold 
le a villanyt és húzd ki a mobiltöltőt” ismert kliséin. 
Remélem, te is találsz benne hasznos és használható ötleteket. 
 
Bevásárlás: lista és teli gyomor. Ha bevásárolni mész, mindig egyél előtte bőségesen, mert 
így nem fogsz megvenni termékeket, csak mert az éhség miatt megkívántad őket. A legtöbb 
édességet és chipset éhesen veszi az ember. A másik, hogy soha ne menj bevásárló lista nélkül 
vásárolni, mert a megvett termékek 20-40%-a impulzív vásárlás, amit csak azért veszel meg, 
mert megláttad. Otthon olvasd el az akciós újságot, nézz körül a háztartásban és írj össze 
mindent, amire szükséged van. Az sem baj, ha csak annyi pénzt viszel magaddal, amennyire 
szükséged van a tervezett vásárláshoz. Így kísértés kizárva. 
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Keresd az alsó polcon:  a szupermarketekben szemmagasságba teszik a nagy hasznot 
generáló, drága és sokat hirdetett termékeket, míg az olcsó, de ugyanolyan jó társaikat 
eldugják az alsó polcokra. Te kezd ott a keresést. 
 
Ne shoppingolj unalomból:  ne szervezz magadnak szabadidős programokat 
bevásárlóközpontokba, mert úgyis csak az a vége, hogy olyan dolgokat veszel, amire semmi 
szükséged. 
 
Fogadd meg, hogy nem veszel egészségtelen ételeket: a legtöbb élelmiszerre költött pénz a 
drága egészségtelen ételekre megy el, a chipsre, csokoládéra, cukros üdítőre, sült krumplira és 
a többi hasonlóra. Ha megfogadod, hogy, mondjuk ezekre a következő három hónapban egy 
fillért sem költesz, egy rakás pénzt fogsz megspórolni és még fogyókúrás szerekre sem kell 
majd költened.  
 
Csinálj hetente egy nem költök napot: Jelölj ki egy “böjti napot”, amikor nem költesz egy 
fillért sem. Se munkahelyi kávézásra, se éttermi ebédre, se bevásárlásra, semmire. Meg fogsz 
lepődni, milyen könnyen fog menni egy kis tervezéssel. 
 
Főzz nagyban és tedd a mélyhűtőbe: Főzz le többfajta ételből nagy adagokat és kiporciózva 
tedd el a mélyhűtőbe. Utána ezeket az ételeket el tudod vinni munkahelyi ebédnek, felváltva, 
így meg sem unod őket. Nemcsak pénzt, időt is rengeteget spórolsz a nagy tételben való 
főzéssel. Ne felejtsd el felcímkézni a dobozokat dátummal és fogyaszd el mindet 3-6 hónap 
alatt. Ha az átlagos 900 forintos munkahelyi éttermi ár helyett 300 forintból megúszod az 
ebédet, évente 264 munkanappal számolva 158 ezer forintot takarítasz meg. Egy nyaralás árát. 
 
7/14 napos aranyszabály: Minden nem mindennapi élethez szükséges vásárlás előtt várj 
kisebb összegnél egy hétig, mondjuk 50 ezer forint felett pedig két hetet. Beleszerelmesedtél 
egy új konyhai robotgépbe, vagy kinéztél egy új kávéfőzőt? Remek, a választás után várj egy 
hetet. Úgy gondolod, mindenképp kellene egy új tablet az okostelefon-netbook-notebook 
hármas mellé? Jó, aludj rá egy párat. Ez idő alatt vagy elmegy a vásárlási lázad és a birtoklási 
vágyad, vagy rájössz, hogy nem is az a jó modell, amit választottál, mert van jobb, olcsóbb, 
gyorsabb. Ha még két hét múlva is olyan jó ötletnek és szükséges beruházásnak tűnik, csak 
akkor vedd meg. 
 
Hajts lassabban: egy átlag benzines autó, amelyik 120-nál 6,5-7 literrel elmegy 100 
kilométert, ugyanezt a távot 140 felett már 10-11 literes fogyasztással teljesíti. Azaz nyolc 
perc előnyért akár 1700 forinttal is többet fizetsz száz kilométerenként, az esetleges 
büntetésről és balesetveszélyről már nem is beszélve. (A karbantartott autó szintén tovább 
csökkenti a fogyasztást, például az eltömődött légszűrő 5-7%-kal, az alacsony guminyomás 
akár 10-15%-kal nagyobb fogyasztást jelent, a gumi túlzott kopásáról már nem is beszélve.) 
 
Hagyd el a rituáléidat: Minden nap be kell menned a kedvenc pékségedbe egy 250 forintos 
croissant-ért, vagy nem tudsz elmenni egy bolt mellett, hogy ne vegyél egy szelet csokit? 
Legyél erősebb és ne engedj a kényszercselekvésnek. 
 
Vegyél használtat: rengeteg terméknek zuhan az ára a vásárlás után, miközben fél évesen is 
majdnem ugyanolyan jó, mint új korában. Hagyd másra, hogy tülekedjen a legújabb 200 ezres 
tabletért, te majd vedd meg tőle fél év múlva harmadáron. Ahogy egy babakocsit is kár 
megvenned 200 ezerért, fél év használat után is remek darab az, 60-70 ezerért. 
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Vásárolj az interneten: a legtöbb terméket jóval olcsóbban megkapod az interneten. Erről 
bővebben itt írtam. 
 
Étterembe járás helyett szervezz partit: Egy nagyszabású, félnapos grillparti otthon 8 főre 
kihozható bőséges étellel-itallal 8-9 ezer forintból. Egy étteremben ez ennek minimum a 
duplája-triplája és még a hangulat sem olyan oldott. A grillezés az erkélyen is megoldható egy 
elektromos grillel. 
 
Kapcsold ki a tévét és dobd ki a gyerekeket a kertbe: így több legyet is ütsz egy csapásra. 
A jó levegőn lesznek, sokkal kevesebb chips fogy és azokat a hülye G.I. Joe katonákat sem 
kell megvenned, amiket a reklámokban látnak. 
 
Szervezd magad a nyaralásod: Meg fogsz lepődni, mennyivel olcsóbb saját szervezésben 
utazni, mint utazási irodán keresztül. Ha csak a felét spórolod meg, még nem tudsz minden 
trükköt. Az internet korában nem nagy wasistdas olcsó repülőjegyet és szállást találni. 
 
Keress olcsó családi programokat: Nem kell mindig vásárolni menni, meg étterembe járni a 
családdal. Egy nagy kirándulás, kerékpározás, szánkózás sokkal jobb program és még pénzbe 
sem kerül. 
 
Jó lesz az még fél évig: Mielőtt még kicserélnéd az ülőbútort, a mosógépet, vagy a függönyt, 
használd őket további fél évig. Ha mindig így teszel, az évek során egy vagyont 
megspórolhatsz. 
 
Vágd le a haját a srácoknak: Havi több ezer forintot megspórolhatsz, ha veszel egy hajvágó 
gépet és te nyírod a család férfitagjainak a haját. Egy hajvágó géppel nehéz elrontani egy 
hajvágást, neked sem fog sikerülni. Ha félsz, először kérj meg valakit, hogy mutassa meg. 
 
Szervezzetek karácsonyi sorsolást: ahelyett, hogy egy rakás embernek vesztek 
használhatatlan vackokat a nyakkendőtől az orrfacsaró parfümig és a lötyögő pulóverig, 
inkább húzzatok sorsot és mindenki csak egy embernek vegyen ajándékot, de az legyen találó 
és értékesebb. Így mindenki jól jár, a kereskedőket kivéve. 
 
Felejtsd el a márkákat, ne nevet, hanem minőséget vegyél: Tényleg háromszor olyan jó a 
Nesquick gabonapehely, mint a sajátmárkás? Tényleg kell az edzőterembe a súlyzóknak 30 
ezres Adidas cipő, amikor a noname 4.000 forintos is évekig bírja? Tényleg négyszer jobb 
minőségű a puccos ing, mint a másik, kevésbé ismert márka? Ugye, hogy nem. 
 
Adj el mindent, amit nem használsz: Nézz körül otthon és adj el mindent, amit nem 
használtál az elmúlt egy évben. Csodaturmixgép, amit elő sem vettél már két éve? A Vaterára 
vele! Egyetemi tankönyvek, amiket 10 éve ki sem nyitottál? Aprónetre vele! Babaholmi, 
miközben a gyereked lassan érettségizik? Autós akkutöltő, amit tíz éve be sem kapcsoltál? 
Pótvasaló? Nézz otthon körül és adj el mindent, ami csak a helyet foglalja. Nem csak pénzt 
kapsz érte, de rengeteg hely is felszabadul otthon. 
 
Sétálj, vagy kerékpározz: Itt a szép idő, ha megteheted, ne autóval, vagy 
tömegközlekedéssel járj dolgozni, egy fél óra séta, vagy kerékpározás fel is frissít és az utazás 
költségeit is megspórolod. 
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Harmadold le a mobilod költségeit: Rengeteg lehetőséged van a mobilköltségek 
lefaragására a Skype-tól a speciális tarifákig. Erről itt írtam bővebben. Ezen túl használd arra 
a telefont, amire való: telefonálásra. Ne ezen akard élni az életedet, csak beszéld meg a másik 
féllel, hol és mikor találkoztok. Ha ez nem megoldható a távolság, vagy például a gyerekek 
miatt, akkor hívd fel őt skype-on. 
 
Keress másik szolgáltatót: ha már lejárt a hűségidő, keress másik internet, vagy kábeltévé 
szolgáltatót, de egy gázszolgáltató-váltással is spórolhatsz. A legszebb az egészben, hogy 
néha elég belengetni a mostani szolgáltatódnál, hogy el akarsz menni és azonnal olyan 
tarifákat ajánl, amiről addig nem is hallottál. (Persze ez monopolszolgáltatóknál nem fog 
működni.) Egy próbát mindenképpen megér. 
 

Forrás: www.kiszamolo.hu 
 

Összeállította: Szerkesztő 
 

Nevetni mindig jó - humor 
 
- Mi az: pici, rózsaszín, szőrös állatka, amelyik négy számjegyből áll? 
- Pink hód. 
 
 
A kutya tényleg az ember legjobb barátja. Ha nem hiszed el, próbáld ki a következőt:  
Zárd be a kutyádat és a feleségedet a kocsid csomagtartójába. 
Egy óra múlva nyisd ki! 
Ki örül neked jobban, amikor meglát? 
 
 
Egy férfi egy álláshirdetésre jelentkezik az állatkertben. Kiderül, hogy az állatkert legfőbb 
látványossága, a gorilla, nemrég pusztult el, és attól félnek, ha ez kiderül, nem jönnek majd a 
látogatók. Az állatkert igazgatója magas fizetést ígér a férfinak, ha jól eljátssza a gorilla 
szerepét jelmezbe öltözve. 
A jelentkező megdöbben az ajánlaton, de mivel nagyon kell neki a pénz, elfogadja az állást. 
Beöltözik és bezárják a ketrecbe. A produkciója egészen jól sikerül, a látogatók odavannak a 
gorilláért. A férfi egyre jobban belejön a mókába, le-fel ugrál, mászik, hintázik. Egyszer 
azonban egy akrobata mutatvány rosszul sül el, a magasban ugorva nem tud elkapni egy 
kötelet, és áttörve a rácsokat átzuhan az oroszlán ketrecébe. Míg a földön fekszik, az oroszlán 
egy hatalmasat üvölt. A férfi rémülten kiabálni kezd: "Segítség! Segítség!" Erre az oroszlán 
közel hajol hozzá és a fülébe súgja: 
- Ne ordíts, te őrült! Mindkettőnket ki fognak rúgni! 
 
 
A kis béka elmegy a jósnőhöz. A jósnő azt mondja: 
- Nemsokára találkozni fogsz egy nagyon szép lánnyal, aki majd mindent tudni akar rólad. 
- Valóban? És ugye egy partin fogunk találkozni? - kérdezi a béka. 
- Nem, hanem a biológia órán. 
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Az erdei iskola padjaiban szorosan egymás mellett ülnek a kisnyulak és figyelmesen 
hallgatják a medvét. 
- Na, ki tudja megmondani mennyi a víz forráspontja? - teszi fel a kérdést a medve. 
- 100 fok - válaszolja valaki az egyik padsorból. 
- Nem! Csak kilencven! - hördül fel a medve. 
- De igenis 100 fok, 100 fok! - kiáltozzák a kisdiákok. 
A medve elbizonytalanodik, lemegy a tanáriba, elintéz egy pár telefont, majd visszamegy a 
terembe. 
- Igazatok volt! Az a derékszög! 
 
 
- Apuci, miért kukorékolnak a kakasok, már kora hajnalban? 
- Tudod fiam - válaszol az apa -, sietniük kell, ha valami mondanivalójuk van, mert aztán 
felébrednek a tyúkok is! 
 
 

Összeállította: Szerkesztő 
 

Virágszirom – idézetek, versek 
 

Este van  
 

Este van! 
A hold szépen mosolyog. 
Mellette a sok ezer csillag, 

oly fényesen ragyog. 
 

Kis szobámban egyedül vagyok, 
de mindig csak rád gondolok. 
Esti imámba foglalom neved, 
mert nagyon szeretlek téged! 

 
A sorsot kérem, adja meg neked, 

hogy boldog legyen az életed. 
Álmod is legyen való, 

benne igazzá minden szó. 
 

Neked csak a szeretet virága nyíljon. 
Reád mindig angyal vigyázzon. 
Ha utad e virágoskerten át vezet, 
Akkor se feledd: Van egy szív, 

mely Téged őszintén szeret! 
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