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Szerkesztői köszöntő 
 
Szeretettel köszöntök minden kedves olvasót a karácsonyi Szemfüles számával.  
Jövőre is várlak Benneteket a már megszokott rovatokkal.  
 
Ahogy a hópihe száll kitartott kezedre, 
úgy szálljon füledbe angyalok éneke. 
Melengesse szívedet sok-sok szeretet, 
így kívánok Boldog Ünnepeket! 

 
 

Földesiné Juhász Viktória 
Felelős szerkesztő 

 
 

 
Betekintő – egyesületi hírek, információk 

 
 

Beszámoló a november 21-i siketvak gyerek konferenc iáról 
 
A Siketvakok Országos Egyesülete (SVOE) az idei évben ünnepelte fennállásának 
20. évfordulóját. E jeles alkalomból, egész évben különböző rendezvények 
lebonyolítására került sor. 
 
November 21.-én a Vakok Általános Iskolája és a SVOE közös szervezésében zajlott 
le a „Veleszületetten siketvak és halmozottan sérült-látássérült emberek jövőképe 
Magyarországon” című konferencia. 
 
A konferencia megrendezésével elsődleges célunk volt, hogy felhívjuk a 
döntéshozók és szakmai résztvevők figyelmét a siketvak és halmozottan sérült 
látássérült személyek élethelyzetére, valamint  differenciált szükségleteire.  
 
A nemzetközi jó gyakorlatok hazai elterjesztése és ismertetése céljából külföldi 
előadókat is felkértünk, hogy osszák meg tapasztalataikat. Így került sor Somorjai 
Ágnes igazgató asszony és Hanesz József- KLIK-köszöntőjét követően William 
Green előadására, aki a Deafblind International megbízott szaktanácsadója. William 
az előadásában röviden ismertette, hogy európai viszonylatban milyen magas 
azoknak a száma, akik siketvaksággal élnek. Kiemelésre került, hogy mindezek okán 
a siketvaksággal érintett személyeknek életútjuk során speciális, holisztikus 
szemléletre és folyamatos, támogató jelenlétre van szükségük. 
 
A Perkins International részéről Denis Lolli tartott előadást a Perkins Intézet Közép-
Európai támogatási stratégiájáról. Az intézet közel 20 éve támogatja a 
veleszületetten sérült gyermekek ügyét Magyarországon, egyesületünkön keresztül 
is. 
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Ezt követően John Harris a European Network for Vision Impairment Training 
Education & Research koordinátora tartott előadást főként az intézmény ENVITER 
tevékenységéről, programjairól, törekvéseiről. Előadásában hangsúlyozta, hogy a 
halmozottan sérült emberek érdekeit segítő programok elképzelhetetlenek az ágazati 
együttműködések nélkül. 
 
 

 
 
 

John Harris előadás közben 
 
Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karának képviseletében dr. 
Papp Gabriella dékán asszony ismertette a gyógypedagógus képzés menetét. 
 
Az ezt követő szünet után díjak átadására került sor, melyet Helesfai Katalin és 
Fehér Anna vehetett át, akik mindketten sokat tettek a veleszületetten siketvak 
gyermekek oktatásának magyarországi megteremtéséért. 
 
 

 
 

 
A képen Gangl Tamás, a Siketvakok Országos Egyesületének elnöke, és Helesfai 

Katalin, díjazott 
 
A továbbiakban Aranyosi Mónika tartotta meg előadását a diagnosztikai eljárásról és 
a felmerülő problémákról. Hangsúlyozta, hogy jelenleg a rendszer kimondatlan 
hibája, hogy mindig a vezető  
fogyatékosság szerint kell javaslatot tenni a korai fejlesztés további irányára, mely 
sokszor nem eredményes. 
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Dobrik Lupták Sára és Tóth Mónika gyógypedagógusok a Vakok Általános Iskoláján 
belül zajló óvodai, illetve iskolai oktatásról beszéltek, valamint demonstrálták az 
elhangzottakat. 
 
Ráczné Moskovicz Julianna szülőként beszélt arról, hogy milyen nehéz helyzetbe 
kerülnek családok az oktatási rendszerből kikerülve.  
Királyhidi Dorottya az egyesület főtitkára szavaiban arra utalt, hogy a veleszületetten 
siketvakok esetében a felnőtt kor elérését követően az elérhető szolgáltatások köre 
jelentősen megfogyatkozik, így az élethosszig tartó tanulás sajnos az esetek döntő 
hányadában nem tud megvalósulni. Az iskolából/oktatásból kikerülő fiatalok oda 
jutnak ahonnan elindultak: haza. Az elsajátított készségek, képességek leépülnek. 
Magyarországon jelenleg nincs olyan intézmény, ahol az érintettek megfelelő módon 
megfelelő ellátást kaphatnának. Előadásának lezárásaként az egyesület ez irányú 
törekvéseit vázolta röviden. 
 
 
 

 
 

 
Királyhidi Dorottya, az Egyesület főtitkára 

 
Ezt követően Kéry Magdolna tartott rövid prezentációt az egyházasfalui ökoprojekt 
ötletről, melynek keretében siketvak fiatal felnőttek számára biztosítanának lakhatást, 
foglalkoztatást. 
 
Kedves Éda ügyvezető záróbeszédében felhívta a figyelmet a bilingvális oktatás 
megvalósulásának fontosságára, mely 2017-től kötelező érvényű lesz. Meglátása 
szerint ez biztosíthatja a jövőben, hogy a gyógypedagógus képzésben is megjelenjen 
a speciális jelrendszerek oktatása, ami megoldást jelenthetne a jelenlegi 
szakemberhiány problémakörére. Ezek mellett kiemelte, hogy nagyon fontos a 
diagnosztikai rendszer átalakítása, hiszen ha nem diagnosztizálnak valakit 
siketvaknak, mikor, ki és milyen körülmények közt fogja azt kimondani az érintettről, 
ennek hiányában pedig az érintett gyermek nem fog hozzájutni a megfelelő korai 
fejlesztéshez, óvodai és iskolai neveléshez. 
 
Mindezek a jövő kihívásai melyek érdekében együtt kell tevékenykednünk és 
folytatnunk az elkezdett munkát. 
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A zárszót követően szekció-ülésekre került sor az alábbi témákban 
 

1. Digitális eszközök alkalmazása az oktatásban  
2. Együttműködési lehetőségek itthon és Európában  
3. Munkatevékenységek  
4. Tanulás – tanítás szervezése  

 
A konferencián elhangzott előadásokról készült videofelvételek hamarosan 
megtekinthetőek lesznek a www.siketvak.hu weboldal Galéria menüpontjának Videók 
almenüjében, vagy az Egyesület youtube-csatornáján keresztül. 
 
 
 

Lámpás-hírek 

Az első lámpás klubot 2013.10.21-én tartottuk, és azóta, a nyári hónapok kivételével, 
minden hónapban megrendeztük. Idén októberben szüreti mulatságot tartottunk az 
MVGYOSZ székházában, a kultúrteremben. A résztvevők közül szinte mindenki 
hozott valamilyen finom sütit, vagy ropogtatni valót, mások üdítőről, borról 
gondoskodtak. A jó hangulatot az evés-ivás mellett a zene-tánc is biztosította. 
Mindenki nagy élvezettel táncolta az egykor oly népszerű Kacsatáncot, amely a 
néhai Záray Márta és Vámosi János énekes-házaspár előadásában hangzott el. Nem 
maradhatott el a februári farsangi bulin megkedvelt Macitánc játék sem. A játék során 
a résztvevők egy kört alkotnak és a zene közben a játékmacit körbeadják. A zenét 
hirtelen megállítják, és akinek a kezében van éppen a maci, az kiesik. A játék addig 
folytatódik, amíg végül az utolsó két játékos közül dől el a verseny. Ezúttal Kimlei 
Gábor volt a nyertes, aki nemcsak a játék főszereplőjét, a mackót vihette haza, de 
egy csupor mézet is kapott ajándékba. A halló tagok és hozzátartozóik úgynevezett 
dalfelismerő versenyt is játszottak, amikor is ki kellett találni az éppen elhangzó dal 
címét és előadóját. A játékban Papakosztandi Mária bizonyult a legjobbnak, így ő is 
egy macival és egy csupor mézzel térhetett haza. A jelenlévők közül mindenki 
egyetértett abban, hogy a következő évben farsangkor ismét legyen egy ilyen jó 
mulatság. 

A novemberi klubra vendégelőadót hívtunk meg, Dvariecki Bálint személyében, az 
Alko-Soft Bt. igazgatóját, aki előadást tartott az eRikkancs elnevezésű 
szolgáltatásukról. Az eRikkancs egy olyan számítógépre letölthető program, aminek 
segítségével elektronikusan elérhetők lesznek olyan napilapok, hetilapok, magazinok 
és egyéb kiadványok, amelyek az újságosárusoknál kaphatók. A szoftver lehetővé 
teszi, hogy a látássérültek és siketvakok ezeket az újságokat a számítógépen 
keresztül, az egyén igényeinek megfelelően nagyítva, képernyő-olvasó vagy braille-
kijelző segítségével olvasni tudják. Az újságokat a rendszeren keresztül lehet majd 
megvásárolni vagy előfizetni, az újság kiadója által meghatározott áron, vagy ha a 
kiadó biztosítja, akár ingyenesen is. Az igazgató ismertette a program használatának 
lépéseit és lehetőségeit. az is elmondta, hogy a programot ingyenesen lehet letölteni 
a cég honlapjáról, és jelenleg csak a 168 óra című hetilap aktuális számai érhetők el 
ingyenesen, ennek olvasásával lehet kipróbálni a használatát. A programot 
folyamatosan fejlesztik és a jövőben további újságok kerülhetnek be az eRikkancs 
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választékába. Az eRikkancsról bővebb információt az Alko-soft honlapján lehet 
olvasni vagy elérhetőségükön kétni. 

Az újévben, 2015-ben is folytatjuk a lámpás klubot, remélhetőleg mindenki számára 
érdekes előadásokkal, beszélgetésekkel, esetleg kirándulással. Az újév első lámpás 
klubját azonban mindjárt a farsangi bállal kezdjük január 28-án, szerdán, az 
MVGYOSZ-székház kultúrtermében. Meghívót majd január elején küljük, de már 
most lehet azon gondolkozni, hogy ki milyen finomságokkal vagy itallal lepi meg a 
többieket, és esetleg milyen jelmezben vagy álarcban jelenik majd meg a bálon. 

Lenkainé Vajda Viktória 

 
Rovatot összeállította: Szerkesztő 

 

 

AJÁNDÉK A TERMÉSZETTŐL - VÖRÖSÁFONYA 
 
Erről a gyümölcsről rengeteg jót lehet elmondani, és csak egyetlen rosszat: nagy baj, 
hogy nincsen minden kiskertben, hobbitelken legalább néhány termő tő belőle. 
 
 

Ismerjük meg! 
 
Az áfonya (Vaccinium sp.) a hangafélék családjába tartozó cserjeféle, Észak-
Amerikában és Észak-Európában őshonos. A szabad természetben 2500 méter 
tengerszint feletti magasság alatti hegyeken, erdőszéli ligetes területeken, 
fenyvesekben található. Több száz fajtája van, ezek közül a legismertebb a fekete, a 
vörös és a tőzegáfonya, ezek, ha nem is túl nagy számban, de Magyarországon is 
előfordulnak. Ezúttal a vörös áfonyát (Vaccinium vitis-idaea) mutatjuk be. Örökzöld 
törpecserje, kúszónövény, indái több méteresre is megnőnek. A termése kerek, 
élénkpiros bogyó, nagyobb, mint az elterjedtebb fekete áfonyáé. 
Hazánkban a Zemplénben, a Mecsekben és az Alpokalján fordul elő. Vadon élő 
változata ritkasága miatt fokozottan védett, de szerencsére termeszthető is: a 
napsütötte, lazább, savanyú talajú kertekben érdemes megpróbálkozni vele. 
 
 

Miért jó? 
 

A vörös áfonyára is igaz, hogy minél színesebb egy gyümölcs, annál több értékes 
hatóanyag van benne, és az is, hogy azok gyümölcsök a legértékesebb 
vitaminforrások, amelyek termesztett változatukban is megőrzik "vad" 
tulajdonságaikat. Márpedig számtalan megőrzésre érdemes jó tulajdonsága van: 
egészséges, vitamindús, nyomelemekben és antioxidánsokban gazdag, ráadásul 
aromás, finom. Sok értékes ásványi anyagot tartalmaz, kalcium, magnézium, kálium, 
nátrium, vas, cink és mangán, foszfor is van benne. A-, B-, C-, és E-vitaminok 
gazdag forrása. Flavonoid-tartalmának köszönhetően érvédő hatású, csökkenti az 
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infarktus kialakulásának veszélyét. A szájüregben és a húgyutakon fellelhető egyes 
baktériumok ellen is bevethető a benne lévő baktériumölő proantocianidin miatt. A 
vizsgálatok során ugyanis azt tapasztalták, hogy ez a vegyület segít megakadályozni, 
hogy a húgyúti fertőzések leggyakoribb előidézője, az E. coli baktérium 
hozzátapadjon a hólyag falát borító hámsejtekhez.  
A benne lévő nagy mennyiségű fenol antioxidáns hatású, erősíti az immunrendszert, 
véd a fertőzések ellen, érvédő és sejtregeneráló, méregtelenítő, akadályozza a 
kőképződést, a gyulladásos és daganatos megbetegedések kialakulását, így 
kiemelkedő a betegségmegelőző hatása.  
 
 

Hogyan fogyasszuk? 
 

Természetesen a legjobb nyersen, turmixnak, gyümölcssaláta részeként, vagy 
sütemények mutatós díszítéseként. Az ínyencek savanykás aromája miatt szívesen 
használják mártásnak, szósznak, lekvárnak vadhúsok, sültek, rántott sajt mellé. 
Amerikában juharszörppel ízesítve az ünnepi pulykasültek elmaradhatatlan kísérője. 
Szörp, dzsem is készül belőle télire, különlegesség az áfonyalikőr és a bor is. 
Fagyasztva és aszalva is tartósítható, ilyen formában a kereskedelemben is kapható. 
Bioboltokban áfonyalé, sőt, ma már kapszulás kivonat is beszerezhető. A vörös 
áfonya kivonata koncentráltan tartalmazza a gyümölcs jótékony egészségvédő 
hatóanyagait. 
 
 

Tippek-tanácsok 
 

Aki teheti, próbálkozzon meg a vörös áfonya cserje termesztésével! Örökzöld 
cserjeként mutatós dísznövény, télen is üde színfoltja lesz a kertnek, és nincs annál 
jobb, mintha frissen szedett gyümölcsből szerzi be vitamin és antioxidáns-
szükségletét. 
 
A vörös áfonya, vagy az abból aszalt, főzött termékek, gyümölcskivonatok 
fogyasztását különösen ajánlják azoknak, akik gyakran szenvednek húgyúti 
fertőzésben, vagy más betegségük (például prosztatagondok, vesebetegség, 
diabétesz), esetleg tevékenységük (úszósport) miatt veszélyeztetettek. Az 
érrendszeri betegségek érintettjeinek is fokozottan ajánlható a vörös áfonya, például 
jelentős túlsúly, magas vércukor, zsíranyagcsere-zavarok, érelmeszesedés, magas 
vérnyomás esetén. 
A vörös áfonya koncentrátum rendszeres, huzamos, nagy mennyiségű 
fogyasztásával kapcsolatban érdemes figyelembe venni annak a vizsgálatnak az 
eredményét, amely szerint nagy adagban történő alkalmazása megnövelheti a vizelet 
oxalát-tartalmát, így a vesekő kialakulásának veszélyét. Így azok számára nem 
ajánlott a tartós fogyasztása, akiknek családjában már előfordult kalcium-oxalátos 
vesekő.  
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Érdekességek 
 

Az észak-amerikai őslakosok festőanyagként és gyógyszerként is számon tartották, 
használták az áfonyát. Az amerikai függetlenségi háborúk idején az amerikai 
hadihajók legénysége áfonya fogyasztásával igyekezett elkerülni a skorbut 
kialakulását. A II. világháborúban pedig a harcászati repülők személyzete az áfonyát 
látásélesítőként használta, éjszakai felderítések alkalmával. 
Nemcsak a vörös áfonya termése, hanem a levele is jótékony hatású: teáját 
vesetisztításra, húgyúti fertőtlenítőszerként ismerik a természetgyógyászok. 
A vörös áfonya leveleiből készített főzet húgyúti fertőtlenítő, valamint vesetisztító 
hatású. Az ajánlott adagolást azonban érdemes betartani, mivel a főzet nagyobb 
mennyiségben fogyasztva irritálhatja a gyomrot. 
 
 

Forrás: www.hazipatika.com 
 

Rovatot összeállította: Szerkesztő 
 
 
 
 

Kitekintő – hírek, események az egyesületen túl 
 

Beszámoló a november 19-i  segédeszköz konferenciár ól 
 
Hogyha november 19-e, akkor LESEK. Így történt idén is: hiszen immáron második 
alkalommal kerülhetett sor Magyarországon a látássérülteket segítő segédeszköz 
konferenciára.  
Ezen a rendezvényen is, - akár csak a tavalyin – egy nagyon kellemes, szervezett 
napot tölthettek együtt az érdeklődők és a forgalmazók, gyártók. A konferencia 
főszervezője, Csák Attila maximálisan kitett magáért: neki köszönhető, hogy ennyien 
együtt lehettünk, hogy eljöttek a forgalmazó cégek, hogy lehetőség volt megnézni a 
hatalmas segédeszköz kínálatot; hogy a kiállítással párhuzamosan óránként 
hasznosabbnál hasznosabb előadásokat lehetett meghallgatni; hogy volt büfé; 
egyszóval: hogy minden rendezett, szervezett volt. Attila, akárcsak a forgószél, egyik 
pillanatban itt segédkezett, másik pillanatban már konferálta fel a soron következő 
programot. S mindezek közben még arra is volt ideje, hogy a sajtó kérdéseire is 
kimerítően válaszoljon. 
A Hermina Egyesület munkatársai, és önkéntesek is készséggel álltak 
rendelkezésére annak, akinek kísérésre volt szüksége az épületen belül. 
 
Érkezéskor szükséges volt egy regisztráció, ahol megkapták a résztvevők a 
pecsétfüzetet, amibe pecséteket kellett gyűjteni, majd a nap végén bedobni a 
portánál elhelyezett ládába; és így vehettek részt a rendezvény utolsó, egyben záró 
pontjaként a tombolán.  
 
Az eseményt a szervező nyitotta meg, rövid köszöntéssel, majd pedig a Vakok és 
Gyengénlátók Hermina Egyesületének elnöke mondott pár mondatot. Ezt követte 
Szalay-Bobrovniczky Alexandra Budapest Főpolgármester-helyettesének beszéde, 
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aki beszámolt arról, hogy miért is fontos ez a rendezvény, hogy mikor és hogyan jött 
létre a LESEK. Ezek után megkezdődhettek a programok: az előadások, valamint a 
kiállítás. 
 
Az előadásokon szó volt többek között egy nagyon szuper magyar fejlesztésről, egy 
olyan eszközről, amely segíti a biztonságosabb közlekedést; speciális nagyítókról, a 
net-médiáról, a felelős gondolkodás és az esélyegyenlőség kapcsolatáról, az 
akadálymentes Apple ökoszisztémáról, a SzeTI Basic-ról, , az Erikkancs (sajtót 
akadálymentesen olvastató) rendszerről,valamint az okostelefonokról.  
 
A kiállító termekben pedig a különböző segédeszközöket forgalmazó cégek standjai 
várták az érdeklődőket, akik nagy-nagy türelemmel és kedvességgel válaszoltak a 
kérdésekre, és mutatták meg eszközeiket.  
Nap végén zárásként következett a tombolasorsolás, ahol a felajánló cégek termékeit 
vehették magukhoz a nyertesek.  Nyeremények között szerepelt beszélő karóra, 
gyógyszeradagoló, beszélő képkeret, számítógép, bottartó, speciális szemüvegtörlő, 
és más hasznos segédeszköz. Nem utolsó sorban pedig a fődíj: egy digitális nagyító. 
Összefoglalásként elmondhatom, hogy egy hihetetlenül tartalmas, hasznos, és 
egyben szép napot tölthettünk együtt a forgalmazókkal. Ez úton is szeretném 
megköszönni elsősorban a főszervezőnek, Csák Attilának az önfeláldozó, lelkes, 
odaadó munkáját, az önkénteseknek az önzetlen segítséget, és a forgalmazó cégek 
képviselőinek a türelmes, kedves termékbemutatást és a nagyon hasznos, építő 
előadásokat.  
 
Beszélgettem a forgalmazókkal - akikért nagyon-nagyon hálásak vagyunk- arról, 
hogy hogyan érezték magukat a rendezvényen.  
Következzenek tehát a forgalmazók: 
 
„Nagy örömmel vettünk részt a rendezvényen, hiszen sok információt tudtunk 
megosztani a látássérültek sokaságával. Az előadást is nagyon élveztem. Levegőt is 
alig kaptunk, hiszen folyamatosan jöttek az érdeklődők. Megint meggyőződtem róla, 
hogy sokan nincsenek képben a segédeszközök kínálatában. Nagyon jól fogadták az 
eszközöket, és sok újdonságot tudtunk megmutatni. Az új fejlesztésünkön túl számos 
hasznos segédeszközt is kipróbálhattak az érdeklődők. Számunkra fontos, hogy ilyen 
fórumokon a direkt látássérülteknek kidolgozott szolgáltatásainkat is meg tudjuk 
ismertetni. Ez sikerült.” 

Dvariecki Bálint (Alko-soft) 
 
 
„Bár még csak első alkalommal voltunk a Lesek konferencián, de azonnal 
megragadott minket a kellemes, családias légkör. 
Magát a konferenciát egy kiváló kezdeményezésnek tartom, mivel segítségével 
személyesen találkozhattunk több tucat olyan emberrel, akiknek az Aurora segítheti 
mindennapjait. Sok, új funkció- és felhasználási ötletet kaptunk, és remek alkalom 
adódott arra, hogy még több ember kipróbálhassa az eszközt. Örömmel töltött el 
bennünket a nagyszámú lelkes érdeklődő, hiszen az emberek elismerése és 
bíztatása rengeteget jelent nekünk, és erőt ad, hogy folytassuk a projektünket. 
Reméljük jövőre újra ott lehetünk a Lesek konferencián, de akkor már a boltokban 
kapható Aurora-val.” 

Menyhárt Hunor (Aurora) 
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„Jól éreztük magunkat a Lesek rendezvényen. Sok régi és új érdeklődő  
keresett meg minket. Tetszett nekik a MOST. Egy siketvak embernek a  
rezgő morze-braille MOST-ot is bemutattuk. 
Köszönjük a rendezőknek e meghívást, a rendezést és a kedves  
vendéglátást.” 

Arató András 
(Wigner FK Beszéd- és Rehabilitáció-Technológiai  

kutató csoport) 
 

 
„A LESEK rendezvényen több projektünkkel is megjelentünk: 
- Hobby Rádió Gépház c. műsora (informatikai rádióműsor, mely péntekenként 
hallható a rádióban - gephaz.hobbyradio.hu címen érhető el a műsor külön honlapja) 
- NVDA: az ingyenes képernyőolvasó és a hozzá tartozó Vocalizer kiegészítő hang, 
melyben a mobiltelefonokból ismert Eszter és Mariska hangok tartoznak. 
- Az alapítvány több tevékenységét is igyekeztünk bemutatni, így előadásomban 
kitértem arra, hogy fontos küldetést igyekszünk megvalósítani, hiszen mindannyian 
önkéntes formában végezzük tevékenységeinket, támogatást, fizetést, egyéb 
pályázati úton történő juttatást sem a szervezet, sem a közreműködő önkéntesek 
nem kaptak, miközben ugyanolyan lelkesedéssel és szakmai tudásuk legjavát adva 
igyekeznek elősegíteni a fogyatékos emberek informatikai és média lehetőségeinek 
kiaknázását. 
- A rendezvényen a látogatók számára egy olyan DVD-t állítottunk össze, melyet 
minden érdeklődőnk promóciós ajándékként elvihetett, melyen az informatikával 
foglalkozó Gépház című műsorunk idei összes adása hallható mp3 formátumban, 
valamint a nvda képernyőolvasó legfrissebb kiadása és néhány kiegészítő is 
felkerült, remélve azt, hogy így olyan helyekre is eljut a hírünk, ahol korlátozottak az 
internet-hozzáférés lehetőségei. 
- A konferencián - nem reprezentatív felméréseink szerint - kb. 40-50 ember látogatta 
meg standunkat, valamint a délelőtti előadáson is nagyjából ennyi érdeklődő volt 
jelen.” 

Pál Zsolt, „Pille” (Net-Média Alapítvány) 
 
 
„A Lesek konferencián meghívásos alapon vettünk részt. Olyan termékeket vittünk, 
amelyeket a többi kiállító nem hozott: speciális telefonokat, magyarul beszélő 
eszközöket stb. Nagy érdeklődés volt az asztalunknál, de a várt forgalom akár ott, 
akár utána a webshopban elmaradt. Ennek ellenére jól éreztük magunkat. Bár már 
több kiállításon vettünk részt, ez mégis más volt abban az értelemben, hogy itt 
minden terméket meg kellett mutatni, kézbe kellett adni. 
A különböző tájékoztatókból már előre értesültek a látogatók, hogy nálunk speciális 
telefonok is kaphatóak. Örültek annak, hogy nemcsak a tavaly már látott cégekkel, 
hanem új színfolttal, velünk is találkozhattak.”  
 

Szabó Zoltán József ügyvezető (Értéksziget Webáruház)  
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„A LESEK konferencia nagyszerű lehetőség új és régi termékeink, szolgáltatásaink 
bemutatására, népszerűsítésére. Jó alkalom ez a rendezvény a találkozásra régi, 
hűséges ügyfeleinkkel, és a megismerkedésre az új érdeklődőkkel. Tavaly is részt 
vettünk a LESEK-en, és az ott nyert tapasztalatokból kiindulva nem is volt kérdés, 
hogy idén is ott leszünk. 
Idén – a nálunk kapható segédeszközök bemutatása mellett – a tanulás új 
lehetőségeit ismertettük meg a közönséggel. Először a legújabb ECDL-
vizsgakövetelményekhez igazodó tananyagunkat mutattuk be, amely többek között 
tartalmazza a számítógépes alapismereteket, a szövegszerkesztés és az excel-
táblázat kezeléséhez szükséges legfontosabb tudnivalókat. Az Audacity 
hangszerkesztőhöz kiadott tananyag révén elsajátíthatóak a hangszerkesztés első 
lépései. A Webinar program segítségével bárki, otthonról is egy virtuális tanóra 
résztvevője lehet, hallja a tanár magyarázatát, kérdezhet tőle és diáktársaitól, 
jegyzeteket, weboldalakat kaphat néhány gombnyomás segítségével. Az általunk 
honosított, Dániából induló Robobraille szolgáltatás pedig az akadálymentes 
tananyagok előállítását egyszerűsíti le. 
Sok kérdést, érdekes javaslatot, észrevételt kaptunk a hozzánk látogatóktól. 
Hasznos, tanulságos – és végül, de nem utolsó sorban – nagyon kellemes élmény 
volt számunkra a LESEK. Szeretnénk jövőre is jelen lenni kiállítóként a 
rendezvényen.” 
 

Balázs Krisztina (Informatika a látássérültekért Alapítvány)  
 
 
„A rendezvényen megfelelő volt a hely, a látogatottság, bár egy kicsit kevesebben 
voltak, mint 2013-ban. 
Örültek a nagyítóknak és az olcsóbb, de jó digitális készülékeknek is. Érdeklődve 
figyelték a bemutatást.” 
 

Soós Márta (SOÓS fotókereskedés)  
 
 
„Kollégám, Sándor Károly képviselte az MVGYOSZ Segédeszköz boltját, abból a 
meggondolásból, hogy újra foglalkoztatja a szövetség, így ismét kaphatók lesznek a 
speciálisan vakoknak készült játékok. 
Elmondása alapján jól érezték magukat, sokan kíváncsiak voltak a termékekre. 
Végre személyesen találkozhatott a „célközönséggel”. Ötleteket, javaslatokat kapott. 
 

Szilágyi Zsuzsanna (MVGYOSZ Segédeszköz boltja) 
 
 
„A LESEK rendezvényt nagyon hasznosnak találtuk. A saját tapasztalataink alapján 
az érdeklődés nagyon nagy volt, a vakok és gyengénlátók örömmel fogadták, hogy 
minden általunk forgalmazott készüléket ki is tudtak próbálni nem csak katalógus 
alapján volt tájékoztatás. Második alkalommal volt ez a rendezvény, sokan célzottan 
keresték meg társaságunkat. Úgy, mint tavaly az idén is újdonságot is tudtunk 
bemutatni, a látássérültek nagy örömére. Bizalmuk irántunk egyre nő és reméljük, 
hogy ez a rendezvény jövőre is megrendezésre kerül. Tekintettel arra, hogy a 
készülékeket szintén egy gyengénlátó munkatársunk mutatta be, aki saját 
tapasztalatait is meg tudta osztani az érdeklődőkkel; és a felhasználhatóságukat 
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illetően sok hasznos, saját maga által tapasztalt ismeretet tudott átadni, melyek a 
hétköznapi életben nagyon hasznosak.  
Köszönet a szervezőknek a magas színvonalú rendezésért.” 
 

Szántó Ágnes (Labrador Kft.) 
 

 
Az Indextől, Fiantok Danit is megkérdeztem arról, hogy ő hogyan érezte magát a 
konferencián. Daniról tudni kell, hogy hihetetlen ügyes videókat készít, kreatív, 
kedves, és jól lehet vele együttgondolkodni, együtt dolgozni. Ezúton is nagyon-
nagyon köszönjük neked, hogy a felkérésemre ilyen lelkesen igent mondtál, és 
eljöttél, és hogy ilyen kis kedves videót készítettél az Index számára. 
 

- Milyen élmény volt számodra a konferencia? 
- „Jó volt immár sokadjára rácsodálkozni arra, hogy látó emberként, 

amikor arra gondolok, hogy valaki nem lát, akkor azt képzelem, 
hogy neki irtó rossz lehet az élete emiatt, és ez biztos így is van sok 
esetben, ugyanúgy, mint ahogy a látók esetében is sok ember élete 
nagyon rossz, mégis azzal szembesültem, hogy a látogatók nagy 
része mosolygós, vidám és érdeklődő, és hogy nem ezen múlik, 
hogy valaki boldog-e vagy sem. Ennek megfelelően oldottan 
éreztem magam, de ez nyilván annak is köszönhető, hogy mint 
nagyon kedves ismerősöm, te is ott voltál a konferenciám, akivel 
már volt lehetőségem együtt dolgozni egy korábbi alkalommal.   
A legnagyobb élményem pedig talán az volt, amikor ismét teljesen 
tudatosult bennem az, hogy mennyire fantasztikus, hogy vannak 
emberek, akik akár sérültként, akár egészségesként azért 
dolgoznak, azért kutatnak, azért fejlesztenek eszközöket vagy 
szolgáltatásokat, hogy ezzel másokon segítsenek. És ezt nem csak a 
pénzért, vagy az elismerésért teszik, vagy kötelességből, hanem 
őszintén, önzetlenül.” 

 
 
Most pedig következzen pár beszámoló a látogatóktól: 

„Az idén rendezték meg – immár második alkalommal – a méltán népszerűvé vált 
LESEK – Látássérült Emberek Segédeszköz Konferenciája – rendezvényt a 
MVGyOSz székházában.  

A tavalyi rendezvényen – egyéb kötelezettségeim miatt – sajnos nem tudtam részt 
venni, de az ideire sikerült eljutnom, nem csak mint immár civil látássérült, hanem a 
Munka-kör Alapítvány munkatársaként. 

Nagyon építőek voltak számomra az egész napon át tartó, a forgalmazó cégek 
képviselői által tartott színvonalas előadások: 

Torma Zsolt előadása az apple ökoszisztémáról, Szuhaj Mihály, Herceg Lajos, Mali 
Attila bemutatói az Informatika a Látássérültekért Alapítvány új kezdeményezéseiről 
(A Windows 7 operációs rendszer, valamint az Audacity hangszerkeztő program, 
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illetve az ECDL tananyagok elkészítése látássérült felhasználók számára), Dvariecki 
Bálint, - az Alkosoft ügyvezető igazgatója – „Az olvasás mindenkié!” a vak és 
csökkentlátó emberek digitális olvasási lehetőségeiről az Erikkancs program 
segítségével. 

Kiemelt figyelmet érdemel a konferencia gazdag programkínálatából a két 
egyetemista fiatal Hunor és János innovatív, előremutató fejlesztése az Aurora 
Devices, amely a vak és csökkentlátó emberek biztonságosabb, akadálymentesebb 
közlekedését hivatott elősegíteni. Az eszközről beszámoló előadó elmondta, hogy az 
eszköz jelenleg prototípus formában még tesztelésre vár, de előrelátható becslések 
szerint kb. félév múlva tervezik az első modell piacra dobását. 

Az alapmodellbe további, a látássérültek számára hasznos funkciókat igyekeznek 
beépíteni anélkül, hogy az eszköz ára drasztikusan megemelkedne, elérve ezzel, 
hogy minden vak ember számára hozzáférhető legyen az új eszköz. 

A kiállító cégek között szerepelt a Soós Optika, a Labrador Bt, a Hangvilág KFT a 
szeti basic (személyi titkár) készülék bemutatásával. 

Remélem, hogy ez a kiváló kezdeményezés immár hagyománnyá vált 
Magyarországon és évről-évre megrendezésre kerül annak érdekében, hogy a hazai 
látássérültek megismerkedhessenek az új fejlesztésekkel.” 

Szluka Lídia 
 

„November 19-én részt vettem a Szövetség épületében megrendezett LESEK 
segédeszköz bemutatón és meghallgattam több igen érdekes előadást. Minden 
nagyon tetszett, csak sajnos anyagilag nehezen elérhető sok nagyon hasznos 
eszköz. Egyébként a kiállításon szereplő eszközök kiváló segítői lehetnek 
halmozottan fogyatékos embereknek is.” 
 

Berta Gyöngyi 
 
 
„Idén sajnos nem tudtam hosszú időt tölteni a Lesek rendezvényen. A vége felé 
érkeztem, és a beszélő és braille órákat bemutató standot céloztam meg. Szerettem 
volna egy megfelelő beszélő órát, jó volt nézegetni, kipróbálni a termékeket, de még 
nem döntöttem egyik mellett sem.  
Nagyon pozitív benyomásom volt a rendezvényről, hálás vagyok a szervezőknek a 
megrendezésért. Nagyon bízom abban, hogy jövőre is együtt tölthetünk ilyen napot a 
forgalmazókkal, és megismerkedhetünk újabb segédeszközökkel, fejlesztésekkel.”  
 

 
Gangl Tamás 
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„Tavaly volt az első segédeszköz-kiállítás és konferencia a Hermina Egyesületnél. A 
múlt évi is igen sikeres volt. Most már másodjára vettem részt. 
A kiállításon főleg manuális, elektronikus nagyítók, beszélőprogramok, vakos mobil-
alkalmazások és a háztartásban, a mindennapi életben használatos speciális 
eszközök voltak megtalálhatók. 
 
A következő cégek voltak jelen: 
ALKOSOFT BT. 
ÉRTÉKSZIGET Webáruház 
Hangvilág KFT. 
INFOALAP  
Labrador Kft. 
MVGYOSZ Segédeszközbolt 
Mobil Segítőtárs 
Net-Média Alapítvány 
SOÓS Fotókereskedés 
 
Leginkább az úgynevezett e-nagyítók (elektronikus nagyítók) érdekeltek. Mivel a 
munkahelyen az én feladatom leolvasni a villany-, gázórákat előbb-utóbb hasznos 
lenne a számomra egy ilyen készülék. 
A mérőórák üvegfelülete eléggé visszatükröződik, ezért nehezebb sok esetben a 
leolvasásuk. Az E-nagyítóknál a kontraszt is állítható (pl. sárga betű-kék háttér vagy 
fordítva), ill. saját memóriával is rendelkeznek, tehát a nagyítani kívánt adatok 
később is elérhetőek. Fényképezőnek is használhatók, ill. fotóként is rögzíthetők az 
adatok.  
 
Néhány előadást is meghallgattam, amik sokat jelentettek számomra. 
Az egyik az E-nagyítók használatával kapcsolatos előadás volt. 
A következő a Net-Média Alapítvány részéről Pál Zsolt előadása, ami nagyon 
megfogott.  
Zsolt az alapítvány tevékenységéről számolt be. Többek között egy rádiót 
működtetnek, ahol civilszervezeteket és fogyatékosügyi szervezeteket mutatnak be, 
illetve lehetőséget adnak a megjelenésre. 
 
Az Értéksziget Webáruház részéről Szabó Zoltán József tartott előadást. Az ő témája 
a felelősségteljes internetes vásárlás. A környezettudatos vásárlás is fontos eleme 
volt az előadó témájának. 
Az INFOALAP előadói a tananyag-korszerűsítést hangsúlyozták. Ez mostanában 
igen aktuális, mivel a Windows XP operációs rendszere kifutott, helyükbe a Windows 
7 és 8 került. Az Office-csomagban a 2010-es verziót preferálják az oktatás terén, 
mivel egyre többen térnek át a 2003-as Office-csomagról. Az operációs 
rendszerekkel kapcsolatos komolyabb változások igénylik a meglévő ismeretek, 
tudásanyag folyamatos frissítését, aktualizálását a mindennapi életünk során.  
Szerintem nagyon hasznosak ezek a kiállítások, konferenciák. Egyrészt tájékozódni 
lehet a legújabb segédeszközökkel, informatikai programokkal kapcsolatban, 
valamint ráérezni arra, mire lehet szükségünk a mindennapi életben akár a 
munkavégzésben, a háztartásban és a kapcsolattartásban. 
Amire szükségem lehet a közeljövőben, azok a nagyítók, akár elektronikus 
változatban is. 
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Ezúton szeretném megköszönni a szervezőknek ezt az igényes rendezvényt, a 
szervezéssel járó sok-sok munkát. Remélem, jövőre is lesz ilyen konferencia.” 
  

Kimlei Gábor 
 

 

Cikkem végén pedig következzen az idei LESEK konferencia főnyereménye boldog 
tulajdonosának, Lenkainé Vajda Viktóriának beszámolója. Viki nagyon-nagyon 
gratulálunk a nyereményedhez!  
Íme, a beszámoló: 
 
„Idén második alkalommal rendezték meg a LESEK konferencia és segédeszköz 
bemutatót november 19.-én. Tavaly is részt vettem a rendezvényen, így kíváncsian 
mentem a mostani konferenciára is.  
A konferencián sok újdonság volt és sok érdekes előadás is.  
 
Az ajándék sorsolás a konferencia záró eseménye volt. Minden látogató kapott egy 
pontgyűjtő lapot, amelyen legalább három különböző kiállítónál és legalább egy 
előadáson lehetett pecséteket gyűjteni és leadásával a sorsoláson részt venni. 
Tavaly egy nyertest sorsoltak ki, aki az összes, a kiállítók által felajánlott nyereményt 
elvihette. Az idei alkalommal azonban a felajánlott nyereményeket egyesével 
sorsolták ki.  
Nagyon vártam, hogy kik lesznek a nyertesek, de nem gondoltam volna, hogy én 
nyerem a fődíjat. Mikor kihúzták a nevemet, nagyon lepődtem. A főnyeremény egy 
digitális nagyító volt. Nagyon örültem ennek az ajándéknak, hisz sokat segít, ha apró 
betűs írást kell elolvasni.  
Nagyon jól éreztem magam a rendezvényen, és jövőre is részt fogok venni.” 
 

Lenkainé Vajda Viktória  
 
 

Beszámolót készítette: Földesiné Juhász Viki 
 
(Ha szeretnél további információkat a LESEK-ről, látogass el a www.lesek.hu 
weboldalra) 

 
 

Moszat – érdekességek 
 

Decemberi népszokások és Jeles napok 
 

Advent 
 

Az egyházi év kezdete, a karácsonyi előkészület 4 hetes időszaka. 
Szent András napját követő vasárnappal kezdődik. Eredete az V.-VI. századra nyúlik 
vissza. 
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Régen éjféli harangzúgók jelezték kezdetét, egyben az egyházi év megnyitása is. 
Egykoron a vallásos emberek szigorú böjtöt tartottak, hajnali misékre jártak. 
Adventi hiedelmek, babonák: 
- az eladósorban lévő lány a hajnali misére való első harangozáskor a harang 
köteléből 3 darabot tépett, amit aztán a hajfonó pántlikában hordott, hogy farsangkor 
sok kísérője legyen, 
- az Alföldön a hajnali misére való harangozáskor a lányok mézet vagy cukrot ettek, 
hogy ettől édes legyen a nyelvük, s mielőbb férjet „édesgessenek” maguknak, 
- Erdélyben a hajnali mise alatt az ajtókat, ablakokat zárva kellett tartani, mert a 
boszorkányok ilyenkor állati alakot öltenek, s mindenhova megpróbálnak bejutni és 
rontást okozni. 
 
 

December 4. - Borbála napja 
 

Kis-Ázsiában élt, keresztény hitéért mártírhalált (lefejezték) halt. A bányászok, 
tüzérek, várak védőszentje. Régen a hajadonok is pártfogójuknak tekintették, mert ha 
az e napon vízbe tett cseresznyeág karácsonyra kivirágzott, az házasságot jelentett. 
Tiltott dolog volt e napon a fonás, a varrás, a söprés. A női vendég nem hozott 
szerencsét a házra. A boszorkányok a hagyomány szerint ezen a napon szerezték 
meg a rontáshoz szükséges ruhadarabokat, így tilos volt a ruhát kint hagyni. 
Ajándékozni és bármit kölcsönadni is tiltott volt, mert az elvinné a szerencsét a 
háztól. 
 
 

December 6. - Szent Miklós napja 
 

Szent Miklós püspök emléknapja, aki a IV. században élt a kisázsiai Myra városában. 
A pékek, gabonakereskedők, diákok, eladólányok, révészek, vízimolnárok, 
polgárvárosok pártfogója. Segítette a nincsteleneket, a szegényeket, egy legenda 
szerint a nyitott ablakon át aranyakat dobott be három hajadonnak, akik ennek 
köszönhetően tisztességesen férjhez mentek.  
Innen ered a mai napig a szokás, hogy a gyerekek kiteszik a megtisztított cipőjüket 
az ablakba, s várják a Mikulás bácsit (a Mikulás szó a Miklós név szlovák 
megfelelője, amely a XIX. században került át a köznyelvbe), aki piros ruhába 
öltözve, fején süveggel, hátán puttonnyal járja az országot-világot és 
megajándékozza a „jó gyerekeket”. 
Az időjárással kapcsolatos hiedelmek szerint ilyenkor már havazik, mire azt mondják: 
Miklós megrázta a szakállát, melyből a karácsonyi időjárásra következtettek. 
 
 

December 13. - Luca napja 
 

Szent Luca mártírhalált halt a hitéért. A néphit szerint a szembetegségben 
szenvedők, a varrónők és a bűnbánó utcanők védőszentje.  
Az év legrövidebb napja: „Szent Lucának híres napja a napot rövidre szabja.” 
Egyben a téli napforduló kezdőnapja. 
Ehhez a naphoz kapcsolódó hiedelmek: például a férj- és házasságjóslás, halál- és 
beteg-jóslás, termésjóslás, időjárásjóslás. 
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E napon kezdték el faragni a Luca székét 9 féle fából: kökény, boróka, jávor, körte, 
akác, jegenyefenyő, rózsa, som, cser, amelyet karácsonyig be kellett fejezni, úgy, 
hogy minden nap csupán 1-1 műveletet lehetett rajta elvégezni. Karácsony este 
elvitték az éjféli misére, készítője ráállva megláthatta, kik a falu boszorkányai.  
Sok helyütt sütöttek e napon (sokfelé még ma is) lucapogácsát, amibe tollat, pénzt 
rejtettek el. 
A hajadonok gombócokat főztek, minden gombócba beletettek egy férfinevet, s 
amelyik elsőnek jött a víz tetejére, az lett az illető férjének neve. 
A gazdasszonyok egy marék búzát kis tányérokra tettek, locsolták, és a búza 
karácsonyesti állapotából következtettek a jövő évi termésre. 
 
 

December 21. - Tamás napja 
 

Hitetlen Tamás néven emlegetett apostol napja. 
Ő volt az a tanítvány, aki az evangélium szerint kételkedett Jézus feltámadásában, 
ezért hitetlen Tamásként vonult be a vallásos történelembe, viselkedése pedig 
„tamáskodásként” a köznyelvbe. 
Tamás napjához rengeteg hiedelem fűződik, főleg disznóvágással kapcsolatosak. 
- A Tamás napon vágott sertés háj, a "Tamásháj" nem avasodik meg, gyógyításra 
alkalmas. Főleg kelések, nehezen gyógyuló sebek, kisgyermekek kiütéseinek a 
kezelésére használták.  
- Egyes vidékeken ezt a hájat egy illatos kerti növény összetört leveleivel keverték 
össze, mivel ennek a növénynek rontáselhárító erőt tulajdonítottak. 
Máshol tömjénnel, szentelt vízzel, vagy hagymával vegyítve használták. 
Időjárásjósló nap is ez: 
- Ha 21-e reggelére frissen esett hó borította a tájat, a hiedelem szerint békés, 
boldog karácsony ígérkezett. 
- Ha az e napon megölt disznók mája nagy lett, akkor a régi öregek azt mondták, 
hogy csikorgós lesz a karácsony. 
 
 

December 24. - Karácsony vigíliája, Ádám és Éva napja 
 

Böjtnap, az adventi időszak utolsó napja, de egyben a karácsony kezdete. Dolog 
tiltónapnak tartották, csupán a takarítás és a sütés-főzés volt engedélyezett. 
A férfiak ellátták az állatokat, a ház körül rendet raktak, a nők a konyhában 
tevékenykedtek. A karácsonyi asztalt ünnepélyesen megterítették, az abroszt csak 
ezen a napon használták, ennek mágikus erőt tulajdonítottak, ezt használták a 
következő évben a gabona vetésénél, valamint ezzel takarták le a beteget. 
Az ünnepi vacsorának szigorú rendje volt, első fogásként általában fokhagymát ettek, 
melynek egészségmegóvó hatást tulajdonítottak, mindenki kapott egy gerezdet, s 
miközben elfogyasztották, egymásra gondoltak, ezáltal az elkövetkezendő évben 
sem felejtkeznek el egymásról. Népszerű volt még a babból, lencséből, mákból 
készült étel, amelyet a gazdagságot voltak hivatottak jelképezni. Az ünnepi 
vacsorához tartozott még az alma is, amelyet annyi gerezdre vágtak ahányan ültek 
az asztalnál. A vacsora közben keletkezett morzsát megőrizték, amit rontás ellen, 
orvosságként használtak.  
Szentestén szokás volt még a kántálás, amikor is a gyerekek csapatostul járták a 
falut, köszöntőket mondtak, énekeltek, amiért almát, diót, esetleg pénzt kaptak. A 
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pásztorok vesszőkkel jártak köszönteni, s az elmondott jókívánságok után a 
gazdasszony kihúzott egy vesszőt a csomóból s azzal megvesszőzte a pásztorokat s 
ajándékot adott nekik.  
Ez a szokás a termékenységvarázslás része volt. Ezután az est további részét 
kártyázással töltötték, míg nem mentek el az éjféli misére, ahova magukkal vitték a 
Luca székét, hogy arra állva meglássák, kik a boszorkányok. 
Ezen a napon állítjuk fel a karácsonyfát is, és ezen az estén ajándékozzák meg 
egymást a családtagok. 
Azonban ami a legfontosabb: Ezen a napon ünnepeljük Jézus Krisztus 
születésnapját. 
 
 

December 25. - Karácsony napja 
 

E nap a téli napforduló ideje. Dologtiltó nap volt. 
Időjósló hagyomány is fűződik ehhez a naphoz. 
Pl. Bácskában, Bánátban úgy tartották, ha ez a nap: 
- ha hétfőre esik, akkor ködös tél, szeles tavasz, jeges, viharos nyár várható, 
valamint dögvész, és állatpusztulás  
- ha keddre esik, akkor nagyon hosszú lesz a tél, nedves a tavasz, sok gyümölcs és 
szőlő várható 
- ha szerdára, akkor kemény zúzmarás tél, kemény tavasz, nedves nyár, kellemes 
ősz, és sok gabona lesz  
- ha csütörtökre vagy péntekre, akkor kellemetlen tél és forró nyár lesz, de hullani 
fognak az állatok  
- ha szombatra, akkor jó tél, szeles tavasz és nagy drágaság lesz 
- ha vasárnapra esik, akkor jó tél, szeles nyár, se meleg, se hideg tavasz, de bő 
termés és nagy állatszaporulat várható 
 
 

December 26. - Karácsony másodnapja, István napja 
 

Általában karácsony másnapján, 26-án kerül rá sor, és újévig járnak a regösök. 
Ilyenkor a legények vagy a felnőtt férfiak házról házra járva bőséget, boldogságot 
kívánnak a következő évre. 
A betlehemezés a magyar paraszti hagyomány egyik legismertebb többszereplős 
pásztorjátéka. Betlehemezni általában karácsony délutánján indulnak a fiatalok, 
s késő estig sorba járják a falut. Azt a történetet meséli el, melyben Jézus 
születésekor a pásztorok vagy a "három királyok" (a napkeleti bölcsek) meglátogatják 
a jászolban, barmok közt fekvő kisdedet és Máriát. A dramatikus játék részei a 
bekéredzkedés, a háziak köszöntése, a születéstörténet felolvasása vagy előadása, 
adománygyűjtés.  
Manapság kétféle betlehemező szokás ismeretes: az egyik, az élő szereplőkkel, a 
másik bábfigurákkal játszott változat. Mindkettőt azonos szereplőkkel (pásztorok, 
angyalok, Mária, József) és kellékekkel (egy fából, papírból készült jászol, egy kis 
templom, a 3 királyokat vezető csillag.) játsszák. 
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December 27. - János napja 
 

Szent János evangélista ünnepnapja. E napot a harmadik karácsonyi napnak, 
valamint patkányűző, óvó, védő napnak is tekintették. De ezen a napon bort is 
szenteltek, minden család bort vitt a templomba, amelyet a pap megáldott, majd 
ebből a szentelt borból minden hordóba tettek, hogy a hordók tartalma meg ne 
romoljon. 
 
 

December 28. - Aprószentek napja 
 

Aprószentek napján a bibliai időkben Heródes által Krisztusért mártírhalált halt 
betlehemi fiúgyermekekre emlékeznek. Ezért ez a nap a gyermekek 
megörvendeztetésének napja is volt. A kisgyerekek bábukat kaptak. E napon 
tartották az aprószentek-napi vesszőzést, Magyarországon ma már csak a 
Kisalföldön tartják meg. 
 
 

December 31. – Szilveszter 
 

Szent Szilveszter pápa (314-335) ünnepe. Az év búcsúztatásának vidám éjszakája. 
Számos praktikával igyekeztek jövőt jósolni. Sokan készítettek szerencse pogácsát, 
melybe egy érmét vagy egy tollat sütöttek. Aki megtalálja az érmét, annak nagy 
szerencséje lesz. Akinek a tolla megégett, az már nem érte meg a következő 
tollaspogácsa-sütést.  
A bukovinai székelyek szilveszterkor hagymából jósoltak a következő évi időjárásra. 
A gazda félbevágott egy fej vöröshagymát, 12 réteget lehántott róla, ezek jelképezték 
egyenként a hónapokat. Mindegyikbe egy pici sót szórt, amelyikben elolvadt a só 
reggelre, az a hónap csapadékosnak számított, ha viszont megmaradt a 
hagymalevélben a só, akkor az száraz hónapnak ígérkezett. 
Az év utolsó napján fontos szerepet kapnak az ételek. Leggyakrabban malacsült 
került az asztalra, tilos volt azonban a csirke, a pulyka fogyasztása, hiszen ezek az 
állatok elkaparják a szerencsét. Helyette inkább lencsét ettek, hogy sok pénzük 
legyen az Újévben. 
A hallal is jobb óvatosnak lenni, mivel folyó menti vidékeken – ezek szerint 
Budapesten is – szerencsét hoz (ahány pikkely, annyi pénz), máshol viszont baljós 
állat, hiszen vele elúszik a háziak szerencséje. 

 
 

Rovatot összeállította: Szerkesztő 
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GYEREKKUCKÓ – MAMÁKNAK ÉS BABÁKNAK 
 

Advent és a családom 
 
Legújabb cikkem, a többitől eltérően az Adventről és a meghittségről szól. 
Olvassátok sok szeretettel! 
 
Nincs olyan gyermek, aki ne várná izgatottan a Karácsonyi ünnepeket, az ezzel járó 
készülődést, meghitt családi együttléteket. Ilyenkor lehetőség van finomabbnál 
finomabb sütemények elkészítésére, szeretteink megajándékozására, és a 
rokonokkal való önfeledt társalgásra is. 
 
Sokszor úgy érzem, hogy az Advent a kivárás és a türelem időszaka, a Karácsony 
meg a szereteté, és az örömé. Lehetőség adódik összeülni a távolabbi rokonokkal, 
elengedni minden addig felgyülemlett sértettséget, hogy átvegye helyét a szeretet. és 
a megbocsátás. Én a gyermekeimmel együtt készülődök mind az Advent, és mind az 
azt követő Karácsonyi Ünnepekre.  
 
Családként ülünk az asztalhoz és gyújtjuk meg az adventi koszorú gyertyáit. 
Lekapcsolunk minden lámpát, miközben elmélkedünk az összes jóról, ami az 
életünket meghinti. Boldogsággal tölt el ez az időszak, hálát adok, hogy megadatott 
nekem a családom és az összes szerettem. Mindezek után jöhet egy kellemes 
karácsonyi zene is, megszínesítve a nyugodt, lassú családi légkört. És nem utolsó 
sorban olyan dalokat hallgatunk, melyeket a gyerekeink is nagyon szeretnek. 
 
Most röviden írnék az Adventről. 
 
November 30-hoz legközelebb eső, Szent András napjától, azaz december 24-t 
megelőző negyedik vasárnap kezdődik az Advent időszaka, mely karácsonyig tart. 
Advent jelentése: „eljövetel”. Az örömteli készülődés kezdete. Ezen időszak utolsó 
napján karácsonyfát állíthatunk a gyerekek örömére, és a szülők 
megelégedettségére. 
E csodálatos illatú fára különböző formájú díszeket lehet elhelyezni. A Fenyő, az 
örökkévalóság szimbóluma, mivel télen nem fagy el, és megtartja a zöld leveleit. 
Háromszögre emlékeztető formája a szentháromságra utal. 
 
Adventkor négy gyertyát tartalmazó koszorút teszünk az asztalközépre. 
 
A gyertyák meggyújtásával picit megáll az idő. Hitvesemmel és gyermekeimmel 
együtt az asztal köré ülünk, és együtt szemléljük a csodálatos fényáradatot. 
 
Adventi koszorú többnyire fenyőből készül, kerek alapon, melyre 4 gyertyát tesznek 
és ezekből minden vasárnap egyet meggyújtanak. Minél több gyertya lesz 
meggyújtva, annál fényesebb a koszorú, ami szimbolizálja az Úr eljövetelét.  
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Ilyenkor ezt a kis verset szoktuk elmondani a családommal: 
 
Advent, advent 
egy kis gyertya ég. 
Először egy, aztán kettő 
majd három, és négy. 
És a kis Krisztus megszületett! 
És a kis Krisztus megszületett! 
 
Nagyobb lányom megkérdezte, hogy a négy gyertya közül az egyiknek miért más a 
színe. Az adventi koszorú minden gyertyája egy fogalmat jelent: Hit, remény, öröm és 
szeretet. Ezek közül egyedül a harmadik vasárnap meggyújtott gyertya színe tér el, 
ez rózsaszín, a többi lila. Manapság azonban egyre inkább elterjedt a különböző 
színű és formájú koszorú, divattá vált, a fenyőfa alakú gyertya is. 
 
Számomra a december az év legszebb hónapja, nincs olyan gyermek vagy felnőtt, 
aki ne tudná átélni ennek az oly gyönyörű lényegét. 
 
Kellemes Adventi készülődést, és Boldog Karácsonyi Ünnepeket Kívánok minden 
kedves olvasómnak! 

 
Nánásiné Judit 

 
 
 

Szabó Gitta: A kívánság 
 
Tél van. Fehér hó borítja a tájat. A léptek alatt ropog a puha hó. A lélegzet is fehér 
páraként illan el a levegőben. A kéményekből fehér füst száll az ég felé. A házak 
tetején hósapka ücsörög, és a gyenge utcai világításnál szerényen csillognak a 
hópelyhek. 
Az utcára nyíló házak szorosan egymáshoz simulnak, mint amelyek e hideg téli estén 
összebújtak, hogy melegítsék egymást. Az egyik ház aljában egy aprócska kis üzlet 
bújt meg szerényen. Ajtaja felett egyetlen izzó pislákolt. Éppen csak annyira, hogy 
aki az üzletbe belép, vagy éppen kifelé megy, orra ne bukjék a küszöbben.  
A szerény üzletecskének igen gyönyörű kirakata volt. Már készülődtek a 
Karácsonyra, mert bizony telve volt minden földi jóval. Volt abban gyümölcs, játék, 
ruhanemű, élelmiszer, itóka, édesség. Egyszóval, minden volt benne, mi szem-
szájnak ingere. 
A kirakat előtt egy kisgyermek álldogált. Amolyan négy, ötéves forma lehetett. 
Szemei csillogtak az örömtől, ahogy a portékát nézegette. A hidegtől kipirosodott 
nóziját a kirakatüvegnek nyomta, melyre a meleg lehelete kifehéredve csapódott le. 
Két kicsi, kesztyűbe bújtatott kezével, az üvegnek támaszkodott, és hol édesapjára, 
hol meg az árukra nézett. Egyszer csak megszólalt:  
 – Apu! Én szeretnék egy csokit! És.., még azt az autót is szeretném! Juj! Apuu! Ezt 
is szeretném! Ezt az óriási macit is kérem! – mutatott ugrándozva egyik kincstől a 
másikig. Majd hirtelen megállt a gyümölcsök előtt. A kirakatban egy gyönyörűséges 
kókuszdió díszelgett, egy kicsinyke kosárban. A gyermek néhány másodpercig 
csendben nézte, majd halkan, szinte suttogva mondta: 
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 – Apuci! Kérek szépen egy ilyet! – mutatott a kókuszdióra. – Nekem még sosem volt 
ilyenem! 
 – Ejnye, fiam! – szólt az apa. – Mit kezdenél Te egy kókuszdióval? Inkább induljunk 
haza – mondta még, és megfogta a gyermek kezét. 
Telt múlt az idő. A gyermek nem felejtette el, amit akkor látott a kirakatban. Egyre 
csak körülötte jártak a gondolatai. Ha játszott, ha beszélt, ha rajzolt, mindenbe 
beleszőtte az áhított gyümölcsöt. Kitalált minden csalafintaságot, hogy szüleit rábírja, 
vegyék meg neki a gyümölcsöt. Édesanyja meg is dicsérte, mert bizony, amiben csak 
tudott segített neki. Poharakat tett a tálcára, szalvétát az asztalra. Még a cipellőjét is 
igyekezett betenni a cipős szekrénybe, igaz, ehhez fel kellett állnia a sámlira, aminek 
anyukája nem nagyon örült. 
Lassan elérkezett Karácsony napja. A fiúcska a karácsonyfa díszítésében is segített 
szüleinek. Közben csak beszélt, folyt a szó belőle, csacsogott egyfolytában. Be nem 
állt a szája egy pillanatra sem: 
 – Apa! Tudod, ha én lennék a Jézuska, ide biztosan hoznék egy kókuszdiót! Mert 
tudod, én nagyon szeretném, és jó is vagyok. Ugye? 
 Az apa nézte, és bólintott:  
 – Igen fiacskám! Tényleg jó vagy.  
Mire végeztek a fa díszítésével, és édesanya is elkészült a konyhában a finom 
vacsorával, addigra odakint az est fekete lepellel borította be az égboltot, és sok, sok 
csillaggal díszítette fel, mintha csak egy hatalmas ünnepi asztal lenne, amit a jó öreg 
Hold elé terített. 
Végre a nagyszülők is megérkeztek. Kabátjukról leverték a havat, csizmáikat 
levették, és a tűzhely mellé tették száradni. A szobaajtót, amelyben a karácsonyfa 
világított, becsukták, ha a Jézuska jönne, meg ne ijedjen, és máshová ne vigye a 
nekik szánt meglepetést.  
A nagypapa, a nagymama, apu és anyu meg a kisfiú a konyhában halkan suttogva 
beszélgettek. A várakozás okozta feszültség egyre nagyobb lett. A gyermek már nem 
bírta tovább visszafogni izgatottságát. Épp szólásra nyitotta a száját, mikor egy 
csengettyű szólalt meg. A gyermek gyorsan édesapja háta mögé bújt:  
 – Apu! Én félek! – súgta neki. 
A család minden tagja felállt. Óvatosan fordultak a szobaajtó felé, ahonnét 
kiszűrődött a karácsonyfa barátságos fénye. Az apa megfogta a gyermek izgalomtól 
izzadt kicsiny kezét, és kinyitotta az ajtót, mely mintha örülne, vidáman csikordult. A 
fa alatt színes csomagok várták, hogy valaki kibontsa őket. A gyermek izgatottan 
szaladgált a csomagok között. Egyszer csak megállt egy hatalmas szaloncukor előtt, 
amire az ő óvodai jele, egy fésű volt rajzolva. 
Hátranézett szüleire. Látta, mindenki őt figyeli, és csak mosolyognak. 
 – Apu, anyu! Ti is látjátok? Ez az enyém. Rajta van a jelem. 
A szülők odamentek hozzá, leguggoltak mellé. 
 – Nahát! – örvendtek – ez valóban a tied! Bontsd csak ki hamar! – mondták szinte 
egyszerre. 
A gyermek magához ölelte az óriási cukrot, és félrevonult a szoba egyik csendes 
zugába. Ott kezdte bontogatni kincsét. A papír hangos szakadással adta meg magát, 
és engedte, hogy a gyermek végre megláthassa mit is takargatott idáig. A fiúcska, 
amikor meglátta, örömében kiabálni kezdett:  
 – Apu! Anyu! Egy kókuszdió volt benne! De jó, hogy jó voltam! – mondta 
megkönnyebbülve. Szemei úgy ragyogtak, mint csillagok a Hold ünnepi asztalán. 
A kókuszdióval szüleihez baktatott. Büszkén húzta ki magát. 
 – Tudjátok – kezdte mondókáját -, szerintem a Jézuska egy kisgyerek. 
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 – Miből gondolod? – kérdezte az anyukája. 
 – Abból, mert megkaptam azt, amit szerettem volna. Mert gyereknek kell lennie 
ahhoz, hogy tudja, milyen az, ha nagyon szeretne valamit. Meg aztán.., biztosan 
hallgatóznia is kell ahhoz, hogy tudja, ki mit szeretne. Másképp honnan tudná? 
A szülők elmosolyodtak a gyermek logikáján. Az apa megsimogatta gyermeke 
kobakját. 
 – Igazad lehet! – mondta megnyugtatásképp. 
 
 
 

Mester Györgyi: A legkisebb cinke 
 
Picinke volt a legkisebb a madártestvérek között. Cinke mama már tojáskorában is 
nagyon óvta, mert attól félt, az apró tojás valamerre elgurul a fészekben, eltűnik a 
szeme elől, akkor pedig nem tudja a testével melengetni, és tán ki sem kel a fióka. 
 
Nyáron remekül elvoltak a kis madarak. Csak csiviteltek, torkoskodtak, hol a 
levegőben fogták el a rovarokat, hol a fűből kapták fel azokat a csőrükbe. 
Egyszóval csodásan telt a nyár. Mindenki boldog volt, jóllakott és elégedett. 
 
A nyárt követő átmeneti, hűvös őszi időt azonban hamarosan felváltotta a zord tél. A 
bogarak nem járták már kerge táncukat a levegőben, és a zúzmarás fűből nem 
lehetett szemernyi élelmet sem felcsipegetni. A cinkecsalád éhezett. 
 
Amikor épp nem a magas koronájú, lombtalanná kopaszodott nyárfa ágain 
gubbasztottak, néha-néha kiröpültek a házak irányába, hogy az ég felé bodorodó 
kéményfüstben kicsit felmelegedjenek. 
 
Picinke is így tett, amikor egy hosszabb repülőútja során, valami megcsillant a szeme 
előtt. Egy kertes ház ablakából világított ki az utcára a sziporkázó, tarka fényesség. 
Leszállt az ablakpárkányra és befelé bámult. Az üvegen túl, a szobában, hatalmas 
zöld fenyő terpeszkedett. De nem ám olyan egyszerű, mint odakinn a parkban, 
hanem talpig díszben pompázott. Tarka üvegégők, csillogó gömbök, kacskaringózó 
girlandok ékítették. 
 
Picinke egészen belefeledkezett a látványba. Ekkor azonban két kíváncsi 
gyermekarc közeledett az ablakhoz, amitől megijedt, szárnyra kapott, és huss, már 
ott se volt. 
 
Másnap, szokásos melegedő körútján, megint csak ellátogatott az ablakon átcsillanó, 
fényes karácsonyfához. A fa most is lenyűgözte, ám egyszer csak észrevette, valaki 
néhány kölesszemet tett ki a párkányra. Mivel éhes volt, mohón nekilátott, és 
gyorsan felcsipegette a magokat. Az evésből felpillantva, váratlanul ismét 
szembetalálta magát a gyermekszemekkel, amelyek mosolyogva és érdeklődéssel 
figyelték őt. Az ablak nem nyílt ki, senki nem bántotta Picinkét, így hát nem sietett a 
táplálkozással. Befejezvén az evést, egy kicsit még gyönyörködött a pompás fában, 
majd útra kelt. 
 
Csak otthon, miután didergő testvérei közé letelepedett, jutott eszébe, hogy ő jól 
lakott, de a családja továbbra is éhezik. Szinte szégyellte magát, hogy annyira 
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elkápráztatta a csodálatos karácsonyfa, és csak behabzsolta a kölesszemeket, a 
szeretteire nem is gondolt. 
 
A következő napon sem tudott ellenállni a kíváncsiságának. Vajon megvan-e még a 
varázslatos szépségű fa? Egyenesen odarepült, és meglepődve látta, a 
kölesszemeket, vékony zsinórvonalban, valaki végigszórta az ablakpárkányon. 
Szemenként vette csőrébe a magokat, hogy minél tovább élvezhesse az evést, 
amikor egyszer csak elfogyott az összes ennivaló.  
 
Elszomorodott, hogy megint mohó volt, nem jutottak eszébe sem a mamája, sem 
éhes testvérkéi, amikor a párkány széléről egy közeli faágon lógó aprócska 
faépítmény volna magára a figyelmét. Egy házikó volt, négy kis oszloppal, takaros 
tetővel, de a legszebb mégis az volt benne, hogy a padlóját sok-sok kölesszem 
borította! 
 
Picinke azonnal útra kelt, és ahogy csak aprócska szárnyától tellett, röpült a 
családjáért. Elcsivitelte nekik, hogy élelmet talált, kövessék őt, és már fordult is 
vissza. A faágra felfüggesztett házikót ellepték a sárga-fekete szárnyú cinkék, és 
boldogan csipegették az olajos magvakat, amitől aztán felmelegedve, még sokáig 
gyönyörködtek a  csodaszép fenyőfában. 
 
Az ablak túloldalán pedig a madáretetőt elkészítő apuka, meg a kölesszemekről 
gondoskodó gyerekek örültek a boldog cinkék látványának. És ettől vált igazán 
teljessé a Karácsony, a szeretet ünnepe.  
 
 

Rovatot összeállította: Szerkesztő 
 
 
 

Szemtől szemben – interjú Csák Attilával 
 
Szeretettel köszöntelek benneteket a riportrovatban. Most Csák Attilával, a 
LESEK megalkotójával ültem szemtől szemben, és őt faggattam életéről, 
munkájáról. Elmondhatom: nagy öröm számomra, hogy ismerhetem, hiszen 
hihetetlenül sokszínű, pozitív kisugárzású személyiség, tele tettvággyal, 
kreativitással, és életszeretettel. Fogadjátok hát sok szeretettel beszélgetésünk 
anyagát: 
 
- Hol születtél? 
- Szolnokon.  
 
- Milyen gyermekkorod volt, mikre emlékszel vissza? 
- Kis faluban nőttem fel. Ott jártam óvodába, majd az élet elsodort Debrecenbe a 
Gyengénlátók Általános Iskolájába. Itt nagyon sok pozitív dologgal találkoztam, itt 
váltam önállóvá, itt éreztem meg, hogy milyen úgy igazán szülők nélkül élni. 
Viszont örömmel jártam haza anyukámhoz és apukámhoz hétvégenként.  
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Az általános iskola elvégzése után visszakerültem az én kis szülőfalumba. Ott a 
környéken, Újszászon és Szolnokon folytattam tanulmányaimat. Aztán később 
Budapestre sodortak az események. 
Hogy milyen gyermekkorom volt? Boldog. Szerencsésnek mondhatom magam, 
egyedüli gyermekként megkaptam mindent, amit csak akartam. Falusi 
gyermekként sokat voltam kint a természetben, rengeteget játszottunk, 
hülyéskedtünk kint az utcán. Jó sok színes történetet tudnék mesélni ezen 
élményeimről… Rengeteget fociztunk, bicikliztünk, tehát, mint egy átlag gyermek 
a 80-as években. Akkoriban még nem terjedt el a számítógépezés; helyette a 
matchboxozás volt a menő. Nekem is sok autóm, matchboxom volt, A4-es 
papírból ragasztottam össze magamnak az autópályát: volt vonalzó, kartonpapír, 
ezek nagyon olcsók voltak és ebből jól lehetett kreatívkodni. Volt, hogy a 
szobámat egy általam elképzelt autópályává alakítottam.  
Örülhettek otthon. 
 
- Mi szerettél volna lenni kiskorodban, hogyha nagy leszel? 
- Mint minden gyerek, szerettem volna buszsofőr lenni, vasutas. Aztán, elkezdtem 
nőni, és más vágyaim alakultak ki. Ami nagyon vonzott, és ez mai napig megvan: 
a rádiózás. Hogy miért? Mert a rádiózás által lehet szólni az emberekhez, lehet 
velük láttatni a világot. Nagyon fontos volt már akkor is számomra, - és ez most is 
megvan – hogy emberekkel foglalkozzak. Ez egy idő után meghálálja magát, és 
hogyha úgy foglalkozok emberekkel, ahogy szeretnék, ennek előbb-utóbb 
meglesz a gyümölcse. Sokszor emberekkel dolgozni nagyon nehéz feladat is, 
hiszen minden ember más és más. Mindenkinek vannak nehéz napjai, vannak 
bogarai; viszont ez egy nagyon hálás és nemes feladat. 
 
- Mikor dőlt el benned, hogy az informatika területén szeretnél dolgozni? 
- Teljesen véletlenül alakult ez ki. Mikor már minden képesítésemet 
megszereztem, egy rehabilitációs cégnél kezdtem el dolgozni raktárosként. Az 
ezzel járó feladatok mellett rám bízták a beérkező árukészlet nyilvántartásának 
vezetését is, amiben már megmutathattam számítógépes tudásomat. Már itt is 
rengeteg lehetőségem volt körlevelek elkészítésére és excel alapú adatbázisok 
kezelésére. Ez azonban nem vezetett ahhoz, hogy irodai dolgozóvá fejlődjek. 
Egyszer aztán, Budapesten adódott egy lehetőség, és itt kezdtem el először 
irodai szinten számítógépekkel foglalkozni, adminisztrálni. Sok mindenre 
rádöbbentem, sok olyan hasznos dologra, amit eddig nem ismertem. Nagyon jól 
esett, hogy elismerték a munkámat, számítottak rám és egyre több feladatot 
kaptam. Aztán megkerestek azzal a kérdéssel, hogy oktatnék-e egy tanfolyam 
keretén belül. Így informatika tanár is lettem, belekerültem az oktatás világába is. 
Nagyon érdekes dolog volt ez, hisz fogalmam sem volt, hogy hogyan kell ezt 
csinálni. Egy dolgot tudtam: hogy jól tudok beszélni, át tudom adni, amit 
szeretnék, de rá kellett jönnöm az első pár oktatás után, hogy ez kevésnek 
bizonyul. Nem elég az, hogyha van tudásom, az is nagyon fontos, hogy mindezt 
hogyan adom át. Mikor erre rádöbbentem, elkezdtem magamnak kidolgozni 
különböző módszereket, amelyeket a mai napig alkalmazok, fejlesztek annak 
érdekében, hogy minél jobban átmenjen a diák számára az ismeret.  
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- Mik ezek a módszerek, mondanál példát? 
- Megpróbálom a tananyagot hétköznapi példákkal illusztrálni, igyekszem olyan 
„szemléltető” elemeket belevinni, ami könnyen érthető és eltér a megszokottól. 
Majd ezen megoldásokon keresztül vezetem át a diákot az informatika világába. 
Nem ragaszkodom mereven a tananyaghoz, hanem picit játékosan tanítok.  
 
- Tudom, hogy foglalkozol gépek szervizelésével is, ugye? 
- Így van. Ez akkor kezdett érdekelni, mikor megkaptam életem első 
számítógépét. Nagyon kíváncsi voltam, hogy ez hogy is nézhet ki belülről. 
Szétszedtem darabjaira és persze nem tudtam összerakni, bajban voltam, 
felhívtam az ismerőseimet segítségért. Aztán sikerült összeraknom, azt 
gondoltam, hogy minden szépen működni is fog. Hát, ez nem így történt. Rá 
kellett jönnöm, hogy bizonyos dolgokat nem úgy kötöttem vissza, ahogy kellett 
volna. Na, és innen jött, hogy foglalkozzak számítógépek szerelésével, a 
számítógép használhatóvá tételével. Így dolgozom ezen a területen is.  
 
- Mi a munkádban a legnagyobb öröm? 
- Mikor sikereket tudok elérni. Itt nem az egyéni sikerekre gondolok, hanem 
amikor foglalkozom valakivel, és látom, hogy a belefektetett energia az visszajön. 
Ha nem is 1-2 nap múlva jön vissza, hanem évek során. Annál hálásabb dolog 
nincs, mikor látom, hogy boldogul valaki az általam átadott tudással.  
 
- Mi a legnehezebb? 
- Legnehezebb mindig ugyanazt a formát adni. A szakmámat nézve, az én 
alapelvem az, hogy a magánéleti gondjaim nem szabad, hogy látszódjanak a 
munkahelyemen. Fordítva is igaz, hogyha én megyek mondjuk egy ügyintézőhöz, 
ő velem foglalkozzon, ne az ő magánéleti problémái érződjenek elsősorban. Azt 
gondolom, az én szakmámban, hogy ha az ember dolgozik, mindig 
ugyanolyannak kellene lennie. Ezt így elmondani nagyon könnyű, viszont 
megvalósítani, kivitelezni nagyon nehéz. Sokszor előfordul velem, hogy hétfőn 
felkelek arra, hogy jaj, már megint egy új hét kezdődik, és egy nagyon hosszú nap 
áll előttem, és mikor lesz vége, mikor érhetek haza; nyomom reggel 8-tól, este 7-
ig. Ez a nagy feladat, hogy összeszedjem magam, és nekiinduljak a napnak úgy, 
hogy rajtam semmi ne látszódjon. Félreértés ne essék: nagyon-nagyon szeretem 
a munkámat, egyszerűen emberből vagyok és sokszor nehéz mindig az 
„egyformát” adni, tehát, amit elvárnak tőlem, annak megfelelni.  
 
- Mit csinálsz szívesen, hogyha nem dolgozol? 
- Minden olyan dolgot, ami nem tartozik a munkámhoz. Nagyon szeretem a kerti 
munkát, biciklizést, kirándulást, haverokkal való beszélgetést egy-két pohár finom 
bor mellett. Nagyon szeretek főzni, állítólag tudok is. Szeretek a számítógéppel 
úgy foglalkozni, ami nem munka, játszani. Bár erre nagyon ritkán jut időm. 
Hétvégén igyekszem kerülni a munkával kapcsolatos dolgokat, kerülni azokat az 
embereket, akikkel hétköznap együtt vagyok. Hogyha hétvégén nem muszáj, nem 
szívesen mozgok ilyen közegben. Ez pont azért fontos, hogy fel tudjak töltődni, és 
a következő héten ugyanúgy eléjük tudjak állni. 
  
- Mi a kedvenc ételed? 
- Mátrai borzas. Ez egy nagyon finom étel, fűszeres hús lisztes-tojásos bundában, 
és tetején az elmaradhatatlan tejföl és jó sok reszelt sajt. 
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- Mi a kedvenc színed? 
- Az élénk, üde színek. 

 
- Mi a kedvenc könyved? 
- Húú, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert rengeteget olvastam. Ami viszont az 
utóbbi időben bennem ragadt és megfogott, a „Kisherceg”. Ennek a könyvnek 
rengeteg üzenetértéke van. Mikor legelőször olvastam ezt a könyvet, akkor 
nagyon nem szerettem. Ahogy az elmúlt időszakban a kezembe vettem újra, 
rájöttem, hogy annyi sok igazság van benne. Ezt a könyvet nem lehet csak úgy 
eldobni.  
 
- Mit üzen számodra a Kisherceg? 
- Sok üzenet van, de talán ami a legjobban megmaradt: amikor neveli a virágot; 
sok száz virág van, de csak egyetlen egy virág az enyém. Ezért a virágért vagyok 
felelős; és a virág akkor is az enyém, hogyha kiszárad, és akkor is, hogyha virul.  
 
- Mi a kedvenc mondásod? 
- Ez egy nagyon jó kérdés. ezen még soha nem gondolkodtam el… Ami így rám 
igaz, hogyha a mondásokat nézzük: nyugtában dicsérd a napot. Ez annyira igaz, 
hiszen mikor az ember felkel, nem tudja, mi lesz a nap végén. Eltervezek valamit 
a nap elején, és nem biztos hogy az lesz, amit elterveztem Nagyon igaz ez az én 
pályafutásomra. Ebben a mondásban benne van még a rugalmasság, hogy nem 
kell annyira mereven venni mindent az életben, ugyanakkor viszont muszáj 
alkalmazkodni a körülményekhez akár kihívásként, akár örömként vagy 
bánatként. Eszembe jutott még egy kedvenc mondásom, ami engem jellemez: 
Soha ne vedd komolyan az életet, mert eddig még senki nem élte túl. Számomra 
ez azt jelenti, hogy addig veszem komolyan az életet, ameddig kell, de ahol már 
látok valami lehetőséget a humorra, azt én ki is használom. Fontosnak tartom, 
hogy közösen nevessek bárkivel. Annyi olyan szituáció van az életben, ahol 
komolynak kell lenni; amúgy meg miért kellene komolynak lenni. A vidám 
emberek társaságában mindig gyorsabban telik az idő, és a vidámság felüdít.  
 
- Többször hallottam tőled azt a mondást, hogy ne dimenzionáljuk túl a dolgokat, 
bőven elég akkor, hogyha komolyan baj van… 
- Így van. Azt gondolom, nem szabad túlreagálni a dolgokat addig, amíg nincs 
nagy baj. Bőven ráérünk a baj esetén dimenzionálni. Addig meg minek 
idegeskedjünk feleslegesen. 
 
- Amióta megismertelek, ámulattal tölt el, hogy mennyire sokszínű vagy, 
adminisztrálsz, számítógépeket szervizelsz, oktatsz, és még humorod is van, és 
pozitívan állsz az élethez. Na de visszatérve a munkádra, ez még nem minden: 
hiszen itt van még a LESEK is. Ez mi is pontosan? 
- Látássérült Emberek Segédeszköz Konferenciája. 
 
- Honnan jött az ötlet, hogy szervezel egy ilyen konferenciát? 
- Két évvel ezelőttre nyúlik vissza a történet. Egyre többen kerestek meg minket 
azzal a problémával, hogy adjunk nekik segédeszközökről prospektusokat. Ekkor 
kezdtünk el azon gondolkodni, hogy miként lehetne orvosolni ezt a problémát. 
Kitaláltuk azt, hogy megkeressük mi a forgalmazókat, és meghívjuk hozzánk egy 
konferencia keretein belül. Ezáltal lenne egy olyan nap, amikor egy helyen, egy 
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időben jelen lennének a forgalmazó, fejlesztő cégek, és elhozhatnák termékeiket, 
amiket az érdeklődők megnézhetnek, kipróbálhatnak. A forgalmazók mellénk 
álltak, tetszett nekik az ötlet. Így rendeztük meg tavaly az első ilyen segédeszköz 
konferenciát 8 forgalmazó cég jelenlétével. Viszont tudtuk azt, hogy önmagában a 
segédeszköz bemutató kevés motiváció az embereknek. A cégek tapasztalataira 
alapozom ezt, hisz számos termékbemutatójuk volt már, amire eljött 20 ember, 
egy óra alatt megnézték a termékeket, aztán a nap többi részén meg kávéztak… 
Tehát, ez így önmagában nem sokat ér. Ezért gondoltuk tovább a történetet, hogy 
kellene valami plusz, ami jobban vonzza az embereket. Tehát a cél megvolt: hogy 
közelebb hozzuk a segédeszközöket az érintettekhez, ki tudják próbálni, 
megismerkedhetnek a forgalmazókkal. Beleláthatnak abba, hogy hogy is jött létre 
egy-egy eszköz, miért ennyibe kerül. Ne csak pusztán az legyen, hogy hozd a 
pénztárcádat, hanem hogy a napból maradjon is meg valami. Ahogy már 
említettem, szerettünk volna még valami pluszt belevinni, hisz az emberek 
többségét az tudja igazán megőrjíteni, hogyha kaphat valamit, amiért eljön. Ez 
már egy marketing elem. A marketing elem szükséges ahhoz, hogy minél többen 
eljöjjenek. 
 
- Milyen marketing elemeket vittél még bele a konferenciába? 
- A nap végén tombolasorsolás a forgalmazók által felajánlott értékes 
nyereményekkel. Másik marketingelem, hogy több forgalmazó egy helyen. Ennyi. 
Mi nem egy marketingrendezvényt szerettünk volna létrehozni, csupán 
szerényebb marketingelemekkel még több embert elhívni a rendezvényre az ő 
érdekükben. 
 
- Hogyan láttál neki a szervezésnek? 
- Nagyon nehezen. Hiszen az addig rendben volt, hogy kitaláltuk az egészet: 
jöjjenek el a forgalmazók, és még hozzanak nyereménytárgyakat is. Féltünk picit, 
hogy mit szólnak ehhez, hiszen csak kértünk tőlük. Egyáltalán amellett hogyha el 
is jönnének, felfognak-e ajánlani bármit is. Negyedmillió forintos ajándékkosarat 
tűztünk ki célul, ami reális értéknek tűnt. Mikor megkerestük a cégeket, nagyon 
meglepődtünk a pozitív hozzáállásukon. Mondták, hogy jönnek, hoznak, és hogy 
csináljuk. Így vágtunk bele a tavalyi első ilyen rendezvény megszervezésébe. 
Létrehoztunk egy honlapot is, ez is említhető marketing elemként. Ezen a 
honlapon megtalálhatóak a forgalmazók, és elérhetőségeik. Szerveztünk 
előadásokat is a bemutatókkal párhuzamosan. Felkértünk pár forgalmazót 
előadás tartására, akik örömmel vállalták ezt a feladatot is. Tehát összefoglalva a 
konferencia három elemből tevődött össze: termékbemutatók, előadások, és a 
tombolasorsolás.  
 
- Milyen szervezési feladataid voltak? 
- Amint már említettem, forgalmazók felkeresése, honnan mennyi munkatárs jön 
és milyen segédeszközöket hoznak magukkal. Milyen technikai megoldások 
kellenek ahhoz, hogy a hozott segédeszközök működni tudjanak, az áramforrástól 
kezdve, asztalon át, székek, helyigény. Feladatunk volt még biztosítani az 
előadás helyszínét, technikai felszereltségét. Volt, hogy előadásonként más és 
más feltételeket kellett biztosítani. Nagyon fontos volt még számomra, hogy a 
média is felfigyeljen erre a kezdeményezésre. Hiszen sok ember nem is tud 
ezekről a segédeszközökről, eljut mondjuk a szemorvosig, és ott jön rá, hogy 
hoppá, kellenének valami segítő eszközök. Ebben is segíthet a média, hogy 
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egyfajta tájékoztatást nyújt a társadalom felé. Megemlítendő fontos feladat volt 
még, hogy önkénteseket bevonni a munkába, akik örömmel vállalták akár a 
regisztráció végzését, vagy akár az épületen belüli kísérést, segítést, vagy az 
információs pultoknál való tájékoztatást. 
 

      - Mi volt a legnagyobb öröm a szervezésben? 
- Az, hogy a cégek eljöttek, ott voltak, pozitívan álltak hozzá a konferenciához. 
Másik nagy örömöm az volt, hogy ilyen sokan részt vettek. A cégeknek is ez volt 
a visszajelzésük. Nem gondolták volna azt, hogy ilyen sok érdeklődő lesz jelen a 
rendezvényen. Az sem elhanyagolandó öröm, hogy az ország minden pontjáról 
érkeztek látogatók. 
  
- És mi volt a legnehezebb?  
- A rendezvényen mindenhol ott lenni, és mindenki igényét maximálisan 
kielégíteni. Legyenek ezek akár a sajtó képviselői, vagy akár az érdeklődők, 
forgalmazók, munkatársak. Így is előfordult, hogy valakinek azt kellett mondanom, 
hogy bocs, most egy percem van csak, rohannom kell tovább. Vagy, hogy most 
ne haragudj, nem érek rá.  
 
- Hogyan érezted magad a konferencia után? 
- Fáradtan, de elégedetten. Nagyon örültem, hogy sokan eljöttek. Rengeteg 
pozitív visszajelzést kaptam, persze, voltak negatív visszajelzések is. Ezeket is 
figyelembe vettem, hiszen sokszor a kritika is lehet építő és a jövőre nézve 
segítség. Aztán nagyon sokan biztattak azzal, hogy megéri csinálni, legyen jövőre 
is. Aminek még nagyon örülök, hogy tavaly már elkezdett felfigyelni ránk a média, 
igaz, még csak kezdetlegesen, a Metró újságban jelentünk meg, illetve az Esély 
című műsortól jöttek ki. Ebben az évben már teljesen más helyeken szerepeltünk, 
már komolyabban felfigyeltek ránk. Félreértés ne essék, nem sztárok akarunk 
lenni, csupán a figyelmet szeretnénk felhívni magunkra.  
 
- Mik voltak azok, amiket szerettél volna áthozni a mostani konferencia 
szervezésébe? 
- A kiállítókat mindenképp szerettük volna a jövőben is meghívni. Ugyanúgy a 
segítő személyzetet is szerettük volna meghívni, csak egy picikét átszervezett és 
hatékonyabb munkával a tapasztalatokból tanulva. Megnéztük, hol milyen 
segítségre lett volna még jobban szükség. Úgy gondolom, ezek sikerültek. Amire 
jobban szeretnénk a jövőben figyelni, a cégek akciói. Jelezzék legközelebb előre, 
hogy milyen akcióval készülnek a konferenciára. Az előadásokat is fontosnak 
tartottuk, hogy legyenek majd a legközelebbin is. Tehát ugyanazt a koncepciót a 
jövőben is megtartani.  
 
- Milyen visszajelzéseket kaptál a tavalyi konferenciáról? 

     - Nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam. Ami nagyon jól esett, hogy idén 
szeptemberben már jöttek az érdeklődések, hogy lesz-e ebben az évben is ilyen 
rendezvény. 
 

- Mesélnél picit a mostani konferencia előkészületeiről? 
    - Egyrészt az idei konferencia könnyebb volt, mint a tavalyi, másrészről viszont 
nehezebb. A könnyebb az volt, hogy az első után már mindenki tudta, miről is van 
szó, örömmel jelezték a cégek, hogy jönnek és hoztak magukkal kedves 
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felajánlásokat is. Ebből most idén már nem egy ajándékkosarat állítottunk össze, 
hanem a felajánlott 15 darab terméket külön-külön lehetett megnyerni. A nehézség 
az volt, hogy még kiket lehetne elhívni. Így kerültünk kapcsolatba újabb cégekkel, 
mint az Aurora nevű fejlesztéssel, aztán kapcsolatba kerültünk az Érték szigettel, 
aztán Sándor Károllyal, a vakos játékok fejlesztőjével. Tehát, a jól bevált cégek 
mellett ebben az évben megpróbáltunk előrukkolni újdonságokkal is. Ami még 
nehézség az egészben, hogy ezek a segédeszközök piacra készülnek, drágák, és 
nehéz megvásárolni őket a drágaságuk miatt. Nem egy forgalmazó mesélte, hogy a 
termékeket nem maga az érintett veszi meg, hanem valamelyik hozzátartozója 
meglepetésként megveszi neki, mondjuk karácsonyra. Sajnos a hely szűke miatt 
vissza kellett idén utasítanunk két forgalmazót is, akik a jövő évin már biztosan jelen 
lesznek a fejlesztéseikkel. Ez egy nagy pozitívum is egyben. 
 
- Hogyan érzed magad most, az idei rendezvény után? 
- Nagyjából ugyanúgy, mint tavaly, fáradtan, de elégedetten, és örömmel és hálával a 
szívemben. Ismét nagyon sokan eljöttek, nagy volt az érdeklődés, kitettek magukért 
a cégek, az önkéntesek. Idén, ellentétben a tavalyi konferenciával, már a büfére is 
gondoltunk. Ebből kiindulva, előfordulhat, hogy valaki idén azért nem jött el, mert azt 
gondolta, megint csak nem lesz büfé, és egész nap büfé nélkül kicsit nehezebb 
meglenni. Jövőre ezt előre jelezni fogjuk, hogy a nap folyamán lesz büfészolgáltatás 
is. Jól érzem magam, az is hozzájárul ehhez, hogy sikerült jó pár olyan média helyen 
megjelennünk, ami már komolyabbnak számít. Nagyon örülök ennek is. Az is fokozza 
az örömömet, hogy el kellett utasítanom forgalmazókat, nem azért, mert nem 
szeretjük őket, hanem mert lassan kinőjük a konferencia jelenlegi helyszínét.  
 
- Mik azok, amik jobban megvalósultak a tavalyi konferenciához képest? 
- Volt büfé, szervezettebb volt a segítőszolgálat, fejlesztettünk a regisztráción, 
javítottunk az előadások minőségén, a több és komolyabb sajtómegjelenések, jöttek 
a tavalyihoz képest új forgalmazók új fejlesztéseikkel.  
 
-Mik a terveid a jövőre nézve? 
-Szeretném még közelebb hozni a segédeszközöket az érintettekhez. Jobban 
elérhetőek legyenek számukra, megfizethetőbb árakon. Az OEP és a TB segíthetne 
ezek megvalósulásában. Szeretnék támogatókat, akik támogatják ezt a projektünket. 
Tervem között szerepel a figyelemfelhívás mind a médián keresztül, mind a 
támogatókon keresztül. Nem utolsó sorban pedig minél több fejlesztővel felvenni a 
kapcsolatot.  
 
- Hogyha megjelenne a jó tündér, és lehetne három kívánságod, mik lennének azok? 
- Minél több forgalmazóval lehessen kapcsolat, minél többen figyeljenek fel ránk, és a 
harmadik kívánságom az lenne, hogy minden érintett hozzá juthasson az őt 
legjobban segítő segédeszközökhöz.  
 
(Ha bővebb információt szeretnél kapni a LESEK-r ől, keresd fel a www.lesek.hu  
weboldalt) 
 
 

Riportot készítette: Földesiné Juhász Viki 
 
 



-31- 
 

Csinibini – divat, szépség 
 

Karácsonyi otthon – Karácsonyi trendek 
 
Meleg, érzéki piros árnyalatok a világos barnával és fényes fehérrel az otthonos és 
nyugodt érzést keltik bennünk, egy meghitt családias körben. A vidám konyhai 
mintákat (abroszon, szalvétán és díszítő szalagokon) a kézzel kötött norvég 
pulóverek mintái inspirálják, csak úgy, mint a csomagolás kiegészítőinek mintáit 
(csomagolópapír, dekor szalagok és kiegészítők). A tél kékjeként kerül előtérbe a kék 
egy sötétebb árnyalata, mint egy friss kontúrként kiemelve ezt a meghitt családias 
melegséget. Egyszerű rajzok örökzöldek és csillagok díszítik majd a klasszikus 
formájú tömb-gyertyákat. 
 
 

Fagyöngy (az erdő friss lehelete) 
 

Mohazöld, örökzöld, fagyöngy – ez a természetes színekben gazdag vonal 
biztosíthatja az ünnep nyugodt légkörét. Az állat figurák, mint a bagoly a téli erdőt 
idézik és jelennek meg különféle formákban (párácska, abrosz, karácsonyfadísz, 
gyertya). Az állati minták mellett megjelenik a fenyő és annak anyaga, a fa kissé 
rusztikus formában is (farönk, hasáb). Természetes textúrák és anyagok jellemzik, 
amik mintha a föld illatát, az erő párás leheletét közvetítenék felénk: fa, magok, 
toboz, fenyőág, moha, fagyöngy… 
 
 

Lágy örökség 
 

Halvány sötét árnyalatú rózsaszín jellemzi. Az idő, mintha megállna egy pillanatra és 
mintha mesebeli tündérek igazgatnák a karácsony ezen lágy és puha hangulatát. 
Szatén, fotónyomatok, régi fekete-fehér megfakult képek jellemzik barokkos 
hatásokkal. Világos színű kristályok, matt üvegdíszek, csipkés szalagok, hímzett 
kiegészítők jellemzik. Egy mesebeli tündérien nőies és érzéki világ jelenik meg 
előttünk, amit csillag, kerek, vagy hengeres gyertyák fénye tesz még 
ünnepélyesebbé. 
 
 

Hó hercegnő 
 

Arany és ragyogó fehér. Törékeny anyagok, finom szinte pontozott mintázatok 
jellemzik. 
 
 

Titkos szenvedély 
 

Sötét, meleg vörös színek barna árnyalatokkal. Fémes, kissé kihűlt forró lávára 
emlékeztetően csillogó és érzéki egyben. 
forrás: Christmas Trend Group 

 
Rovatot összeállította: Szerkesztő 
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Mazsola – receptek 
 

Szarvas vörösáfonyás mártással 
 

Hozzávalók  
 
50 dkg sárgarépa 
50 dkg fehérrépa 
só 
bors 
kevés petrezselyem 
4 szelet szarvashús 
3 evőkanál vörösáfonya zselé 
1 evőkanál vörösbor 
1 evőkanál olívaolaj 
1 kanál szemes szegfű 
bors 
10 szem  
borókabogyó 
5 dkg vaj 
 
 
Elkészítés 
 
A répát összevágjuk, és 12 perc alatt puhára főzzük, miközben a sütőt előmelegítjük.  
A petrezselymet felaprózzuk, az áfonyazselét összekeverjük a borral és az olaj 
felével. A maradék olajjal bekenjük a hússzeleteket. A szegfűborsot és a 
borókabogyót apróra törjük, s felét a húsra szórjuk.  
A hússzeleteket 7-8 percig grillezzük, vagy kevés olajon sütjük. 5 perc után 
megsózzuk, majd megfordítjuk és a másik oldalt is befűszerezzük.  
A zöldségeket – amikről leöntjük a vizet – vajjal szétnyomkodjuk, borsozzuk. E pürét 
petrezselyemmel díszítjük, és a szarvasszeletekkel tálaljuk.  
Burgonyapogácsát adunk hozzá. 
 
 
 
Aszalt szilvával töltött csirkemell diómártással 

 
Hozzávalók  
 
A húshoz 
60 dkg csirkemell filé 
20 dkg aszalt szilva 
4 dl fehérbor (száraz) 
20 dkg bacon 
só 
ízlés szerint 
bors 
ízlés szerint• 1 teáskanál napraforgó olaj 
(a tepsi kikenéséhez) 
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A mártáshoz 
10 dkg dió (durvára vágott) 
4 dl főzőtejszín 
0.5 evőkanál étkezési keményítő 
szerecsendió ízlés szerint 
só ízlés szerint 
 
 
Elkészítés 

 
A csirkemell-filét egy tálban felöntjük annyi borral, hogy ellepje, és egy éjszakára a 
hűtőbe tesszük. Ettől pikáns ízt kap a hús, és nem is fog kiszáradni. 
A csirkemellet „lapjában” kb. 3/4-részt bevágjuk annyira, hogy szét tudjuk nyitni, majd 
kicsit kiklopfoljuk. 
Sóval, borssal meghintjük, és egy sorban elrendezzük rajta az aszalt szilvát. 
Feltekerjük, majd 2 szelet szalonnával tekerjük körbe. 
A húsokat enyhén olajozott tepsibe helyezzük és a leszűrt pácléből kicsit öntünk alá, 
majd lefedve forró sütőben megsütjük. Kb. 180-200°C-on 30-40 perc, hogy a 
szalonna megpiruljon. Igény szerint sütés közben is lehet locsolgatni. (Mivel jénai 
edényben készítettem lefedve, így nem locsolgattam, a tepsiben lehet, hogy 
hasznos.) 
A mártáshoz a diót serpenyőben illatosra pirítjuk. A tejszínt felforraljuk, sóval, és 
kevés szerecsendióval ízesítjük, hozzáadjuk a diót, kis tűzön főzzük pár percet. 
(Étkezési keményítővel sűrítettem, hogy kedvemre való állagú legyen.) 
Köretként rizst ajánlok hozzá. 
 
 
 
Csokis-vörösáfonyás keksz 
 
Hozzávalók  

 
2 db tojás 
10 dkg étcsokoládé 
20 dkg finomliszt 
1 csipet só 
0,5 csomag sütőpor 
14 dkg porcukor 
10 dkg Rama 
10 dkg aszalt vörösáfonya 
 
 
Elkészítés 

 
A puha Rámát a cukorral kikeverjük, majd a csipet sót és a tojásokat hozzáadjuk. A 
sütőport a liszttel elvegyítjük és a cukros masszához keverjük. 
A masszához adjuk az aprított étcsokoládét és az aszalt áfonyát, majd sütőpapírral 
bélelt tepsibe adagoljuk. Diónyi gombócokat formálunk és a tetejét kicsit 
megnyomjuk. 170 fokra előmelegített sütőben 15 perc alatt megsütjük. 
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Aszaltgyümölcsös kenyér 
 

Hozzávalók  
 

1/2 kg kenyérliszt 
1/2 kg rétesliszt 
1 dkg élesztő 
7 dkg méz 
10 dkg margarin 
3 dl langyos tej 
1 tojás 
2 dkg só 
15 dkg vegyes darabolt aszalt gyümölcs (barack, alma, narancs) 
 
 
Elkészítés 

 
Kevés lisztbe kevert 1 deka élesztővel kovászt készítünk, összedolgozzuk, és meleg 
helyre félretesszük. Néhány óra múlva langyos vízzel beledolgozzuk 1 kg 
kenyérlisztbe, amelynek fele búza, fele rétesliszt, megsózzuk 1 deka sóval, hozzá 
adjuk a mézet, margarint, tejet és jól összegyúrjuk és megdagasztjuk. 
A dagasztás vége felé adjuk hozzá az aszalt gyümölcsöket. Meleg helyen, a tésztát 
kétszeresére kelesztjük. Sütés előtt a kenyér tetejét elkevert tojás sárgájával meg 
kenjük. Előmelegített sütőben megsütjük. 
 
 
Jó étvágyat! 

 
 

Rovatot összeállította: Szerkesztő 
 
 
 

PENGŐ – PÉNZÜGYI ROVAT  
 
 
 
Költekezz! 
Közeledik a karácsony, a vásárlási láz és a fogyasztói társadalom ünnepe. 
 
Ezért időszerű egy kicsit áttekinteni, hogyan akarnak rávenni bennünket, hogy a 
lehető legtöbbet költsük el egy adott üzletben. A vásárlás ugyanis sokkal inkább 
érzelmi, mint racionális döntés és ezt tudják jól az áruházak tulajdonosai, akik az 
érzelmedre akarnak hatni, hogy nehogy azon gondolkodj, megér-e egy nyakkendő 
15 ezret, még akkor is, ha selyemből van, vagy egy arckrém tízezret, amiben csak 
remény van, nem az örök fiatalság széruma. 
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Komoly kutatásokat végeznek, hogy megtudják, miért és hogyan lehet befolyásolni a 
vásárlók érzelmeit, hogy több időt töltsenek egy-egy boltban és több 
(meggondolatlan) vásárlást vigyenek végbe. Követik, hová néznek a vásárlók és 
mennyi ideig, mérik a kutatásban részt vevők pulzusát, sőt az egyes agyi területek 
aktivitását is(!!!) Úgyhogy nem kispályás módon igyekeznek kideríteni, hogyan lehet 
az embereket arra rávenni, hogy minél többet költsenek. (A tudományág neve 
neuromarketing, tervezek írni a témáról egy cikket később.) 
 
A Kiplinger’s olyan példákat hozott, mint hogy a kirakati babák soha nem előre 
néznek, hanem jobbra, vagy balra, a megálló nézelődőkre, így teremtve velük 
“szemkontaktust”. Sokkal inkább megszólítva érzed magad, mintha a semmibe 
merednének a bábuk. 
 
Abban a boltban, ahol virág, vagy citrus illat van a levegőben, sokkal tovább 
nézelődnek a vásárlók, mert biztonságban érzik magukat, a levendulától és a 
vaníliától pedig elengedi magát az ember. De ha babahintőpor illatát érezzük, akkor 
is mindaz a kellemes érzés elönt bennünket, amit egy baba közelében szoktunk 
érezni. 
 
A zene a célközönség alapján van kiválasztva, általában hasonló zene szól, ami a 
célcsoport 18-20 éves korában volt sláger, ez a régi szép időket idézi a vásárlókban, 
így még könnyebben adják át magukat a vásárlásnak. Fontos, hogy a zene kellően 
halk legyen és megnyugtató, vagyis az átlagos szívverésnél lassabb ütemű. 
 
(Olvastam egyszer, hogy az iskola után pénz nélkül a plázákban lődörgő fiatalokat 
komolyzenével űzték el egy-egy bevásárlóközpontból. A 40-es, 50-es éveikben járó 
vásárlókat nem zavarta, de a fiatalok inkább máshol vertek tanyát. Ennyire tud 
befolyásolni a háttérzene.) 
 
A ruhaosztályon a világításnak meleg és lágy fényűnek kell lenni. Piszkos trükk, hogy 
gyakran a ruhák szándékosan nagyobbak, mint a ráírt számozás. Ki ne örülne annak, 
ha rájön az eggyel kisebb blúz vagy nadrág, amiről már azt hitte, végleg kihízta? 
 
A hatezer forintos blúz egyből olcsónak fog tűnni, ha egy tizenötezres mellé teszik ki. 
A leárazás is egy mindent vivő fegyver. Eszünkbe se lenne megvenni hatezerért, de 
ha tízezerről van leértékelve, egyből felpróbáljuk. 
 
A leárazás tényét jó, ha pirossal írjuk, mert a pirossal írt áthúzott számok sokkal 
drámaibb leértékelést sugall, mint ha például ugyanezt zölddel írnánk. 
 
Azt is megfigyelték, hogy a párjukkal vásárlók 17%-kal, a barátjukkal vásárlók 9%-kal 
költenek többet, mint ha valaki egyedül megy vásárolni. Ezért is fontos, hogy legyen 
program lehetőleg az egész családnak egy plázában, hogy jöjjön mindenki, hiszen 
úgy több pénzt hagynak ott, mintha külön-külön jönnének. 
 
Észrevetted már, hogy sehol nem látsz egy órát sem bevásárlóközpontokban? 
Nehogy eszedbe jusson, hogy te nem is érsz rá igazán. 
 
A hipermarketekben azok a termékek, amiket biztos megveszel, általában leghátul 
vannak, hogy lehetőleg minél több polc között menjél el. A padló pedig magasfényű, 
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mert a fényes padlót csúszósnak gondoljuk és automatikusan lassabban megyünk. A 
drágább termékeket kínáló osztályokon gyakran kisebb járólapokra cserélik az 
addigiakat, így úgy érezzük, gyorsabban megyünk, mint eddig, ezért tovább 
lassítunk. 
 
A mindenféle termékbemutató és kóstoló lelassítja azokat is, akik csak berohantak 
egy kiló kenyérért. Egy ingyenes kóstolás után már sokkal ráérősebben siet 
mindenki. 
 
Egy kísérlet során lényegesen nagyobbra cserélték a bevásárlókocsikat egy 
áruházban. Nem kellett csalódni, az átlagos vásárlások értéke 19%-kal nőtt, mert a 
megszokotthoz képest még semmi nem volt a bevásárlókocsinkban a látvány 
alapján. 
 
Az átlagbevásárló négy termék árára emlékszik, ebből három a kenyér, a tej és a 
tojás. Ezért fogalma sincs, tényleg sokkal olcsóbb-e egy termék akcióban, mint eddig 
volt. Sok hipermarketben feláraznak egy terméket két hétig, hogy aztán jól 
leakciózhassák. Ez ellen jó trükk, ha megőrzöd a régi blokkokat, hiszen az emberek 
80%-ban mindig ugyanazokat veszik. A blokkokra ránézve egyből látod, a szokásos 
kamuakcióba futottál-e bele. 
 
De szintén hatásos a hatalmas akciós táblák. Menj be a Lidl-be, nézd meg, az akciók 
negyede mennyi engedményt jelent? 399 Ft helyett most 395 Ft. És az emberek csak 
pakolják a kosarukba az árut. Meg minden mást is, ami egyáltalán nem akciós, csak 
megjelent az akciós újságban. 
 
Az Egyesült Államokban a vásárlók 60%-a rak(na) ki terméket a pénztárnál, amit 
mégsem akar megvenni. Ezért úgy van kialakítva a hely, hogy sehová ne tudja 
lerakni azt. A pénztárfolyosó szűk és minden centi tele van pakolva áruval. Ezért jobb 
híján inkább mégis megveszi azt. 

 
 

Forrás: www.kiszamolo.hu 
 
 

Nevetni mindig jó – humor 
 

 
 
Okos férfi 
 
A hajnalban részegen hazaérkező férjet a feleség így fogadja: 
- Hol voltál ilyen sokáig? 
- Okos asszony ilyet sosem kérdez! 
- Okos férfi mindent elmond a feleségének! 
- Tévedsz drágám, okos férfinak nincs is felesége. 
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Sebességkorlátozó tábla 
 
Egy férfi száguldozik az új autójával. A rendőr megállítja: 
- Uram, nem olvasta a sebességkorlátozó táblát? 
- Micsoda? Olvasni ilyen sebesség mellett? 
 
 
Vattát a névnapra 
 
Anyós a vejének: 
- Miért hoztál vattát a névnapomra, fiam? 
- Miért, nem fülbevalót kért, mama? 
 
 
Vonatozás 
 
A papa órák óta játszik a kisfia villanyvonatával, pedig lassan éjfélre jár. Egyszer 
csak megszólal a telefon: 
- Halló! - hangzik a kagylóból az alattuk lakó hangja. - Nem tudná megmondani, 
mikor indul az utolsó vonat? 
 
 
Főnök a beosztottjához 
 
- Kovács, ezen a héten már ötödször késett a munkából! Tudja mit jelent ez? 
- Akkor már biztos péntek van... 
 
 
Amerika 
 
Két rendőr Amerikába hajózik tapasztalatcserére. Ahogy közelednek a parthoz az 
egyikük nevetni kezd, mire a másik azt kérdi: 
- Mit nevetsz? 
- Látod a felhőkarcolókat? 
- Aha. 
- Hát így nem volt nagy kunszt felfedezni Amerikát. 
 
 
Mi az abszolút selejt? 
 
- Az Alföld! 
- És miért? 
- Mert erre se-lejt, meg arra se-lejt. 
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Korai bevásárlás  
 
- Hallom, letartóztatták a férjedet. 
- Igen. Az idén túl korán kezdte meg a karácsonyi bevásárlást. 
- Hogyan?  
Hiszen már majdnem Karácsony van! 
Úgy értem, mielőtt még az üzlet kinyitott volna... 
 
 
Túllépés 
 
Megállítja a rendőr az autóst: 
- Túllépte a hatvanat, ezért megbüntetem! 
- Mi a fene, már az életkoráért is megbüntetik az embert? 
 
 
Virágcsokor 
 
Móricka gratulál a nagymamának a születésnapján, kezében óriási virágcsokor. 
- Jajj, igazán nem kellett volna Móricka, hiszen tele van a kertünk virággal! 
- Csak volt, nagymama... csak volt! 
 
 

Rovatot összeállította: Szerkesztő 
 
 
 

Virágszirom – idézet, vers 
 
 

Szmolka János: Az én Édesanyám 
 
 
Az én édesanyám immár a Mennyben vár, 
pedig erős volt ő, akár egy sziklavár. 
Hét gyereket nevelt, hármat eltemetett, 
ki bírta volna ki ezt a rettenetet? 
 
A Kádár-rezsimben nem lett volna bére, 
verítéke csorgott egy paraszt földjére. 
Hajnaltól napestig meg nem állt a kapa, 
szegény tántorogva ballagott csak haza. 
 
Derék jó apám volt, a bánya rokkantja. 
Kevés volt a nyugdíj, elment hát napszámba, 
nagyszájú elvtársnak estig a fát vágta, 
és ha úgy adódott, a földjét kapálta. *** 
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Anyám, mikor nekünk csirkecombot adott, 
a drága lélek csak ilyenkor hazudott, 
azt mondta, hogy ő a csontosát szereti... 
mikor kicsi voltam, el is hittem neki. 
 
Néha gyerekeknek jutott új ruhára, 
apám nem járt másba, mindig overállba. 
Az édesanyámnak volt egy jó ruhája, 
abban járt ünnepnap, vigyázott is rája. 
 
Szegény jó anyám még látta unokáját, 
de aztán ráadták fekete ruháját. 
A sok gond meg bánat őrölte fel szívét, 
Még ma is könnyezem szörnyű temetésé 
 
 

Szuhanics Albert 
 

December havába n 
 
Hó szálldogál nagy pelyhekben, 
 
ünnep készül a lelkekben. 
 
Advent jegyében járunk, 
 
ragyogj fehér világunk!  
 
Fehér világ tél világa, 
 
jégvirág a tél virága. 
 
A hóvirág tavaszt jelez, 
 
telek jele bizony nem ez.  
 
Puha pihe hull kezemre, 
 
beleesik tenyerembe. 
 
Mint a fehér csillag volna, 
 
s tenyeremben széjjelfolyna.  
 
Megyek lassan, fel-fel nézve, 
 
hófelleges téli égre. 
 
Letekintek havas tájra, 
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lépteimnek lábnyomára.  
 
Ahogy mélán hátranézek, 
 
félig behavazott léptek... 
 
Hó lepi el lábam nyomát, 
 
nem látni majd léptem sorát.  
 
Mintha fátyol mögül néznék, 
 
csipkefüggönyt megidéznék. 
 
Olyan minden most e tájon, 
 
fehér sapka tetőn, fákon...  
 
Puhán ropog ahogy lépek, 
 
talpam mintái pecsétek. 
 
Talán... ha már alig esik, 
 
nyomom itt marad reggelig.  
 
Meglepetést szerzek neked, 
 
hóba írom a te neved... 
 
Minden betűjét bejárom, 
 
ez a legédesebb járom!  
 
Majd ha kitekint szép szemed, 
 
mit hóba írtam, észreveszed. 
 
A szerelem vitte lábam, 
 
e szép havas éjszakában. 
 
Arany napsugarakkal ragyogjon Rád a nap, 
 
bánat felhői pihenni hagyjanak. 
 
Gyönyörű legyen előtted az élet, 
 
NAGYON BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET!  
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