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Szerkesztői köszöntő
„Az igazán nagy dolgok az apró rezdülésekben érhetők tetten. Mennyivel
szegényebb a tenger végtelen felszíne, ha nem fodrozzák hullámok, mennyivel
egyhangúbb a kék ég, ha nem csipkézik apró felhők, és milyen halott az erdő is, ha a
fák ágain nem fészkelnek madarak, a fűben nem nyüzsögnek parányi bogarak. Ilyen
a lélek is: ha nem figyelünk az alig észrevehető, apró örömökre, az élet szépségének
legjavát veszthetjük el.”
/Elisabeth Lobber/
Nagyon sok szeretettel köszöntöm minden kedves olvasómat a Szemfüles legújabb
számával. A mostani számtól kezdve egy új rovattal színesedik lapunk: Csukás
Csaba pszichológusunk vezet majd minket újságról újságra a helyes, pozitív
gondolkodás útján. A rovat az Óceán címet kapta, amelyet fogadjanak nagy-nagy
szeretettel.
Kellemes időtöltést kívánok az olvasáshoz ezekben a szép, napsütéses,
madárcsicsergős tavaszi napokban!

Földesiné Juhász Viktória
Felelős szerkesztő

BETEKINTŐ – EGYESÜLETI HÍREK, INFORMÁCIÓK
Bemutatkozik új munkatársunk
Csukás Csaba vagyok, 35 éves, okleveles pszichológus. A Károli Gáspár
Református Egyetemen kitüntetéssel végeztem klinikai és egészségpszichológia
szakirányon.
Munkám során személyközpontú, relaxációs, valamint kognitív viselkedésterápiás
módszereket alkalmazok, kiegészítve a legújabb metakognitív, mindfulness és ACT
elemekkel. A módszerek ezen széles tárházából a közös problémamegoldás során
az Önnek leginkább megfelelőt tudjuk kiválasztani, hogy az elérni kívánt változást
elősegítsük.
A találkozások során arra törekszem, hogy egy bizalmon és megértésen alapuló
kapcsolatból kiindulva, megértsük az Ön problémájának kialakulását, megtaláljuk a
fenntartó tényezőket, majd módot találjunk arra, hogy változtatni tudjon az életén.
A pszichológia számomra nem csak munka. Ez a hivatásom. A pszichiátriai munkám
során meggyőződésemmé vált, hogy az egészséges élet több mint a betegség
hiánya. Hiszem, hogy minden ember képes boldogan élni, ha megtalálja az
értékeket, amik számára a legfontosabbak. Mert ha azon az úton halad, amin igazán
otthon érzi magát, akkor a felmerülő nehéz helyzetek megoldandó problémák
lesznek, nem pedig áthatolhatatlan akadályok.
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Április 1-től dolgozom az Egyesületnél heti 20 órában Boncz Ádám utódjaként. Részt
veszek a tagfelvételkor történő állapotfelmérésben, valamint hogyha a rehabilitációs
alkalmak alatt bárki bármit észlel, akkor jövök én a képbe. Ezenkívül állok
rendelkezésre azok számára, akiknek megoldandó problémáik vannak, és úgy érzik,
tudnék segíteni a pszichológia keretein belül.
"Az akadályok nem törhetnek meg; minden újabb akadály az elszántságomat
fokozza."
(Leonardo da Vinci)

Érzékenyítő program
Idén tavasszal a SVOE részt vállal Rákosmente Esélyegyenlőségi programjának
megvalósításában. A program célja, hogy a kerület általános iskoláiban tanuló diákok
információkhoz jussanak különböző fogyatékossági csoportokról és találkozzanak a
képviselőikkel.
A programban rajtunk kívül szerepet vállal még az Emberi Erőforrások Minisztériuma,
a SINOSZ, Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, az Autisták
Országos Szövetsége és az Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és
Alapítványok Országos Szövetsége.
Az első alkalomra február 16-án került sor, melyet a Czimra Gyula Általános
Iskolában tartottunk meg. Az igazgatóhelyettes asszonnyal folytatott egyeztetés után
összeállt a team és kidolgoztuk a program menetét.
Rövid bemutatkozást követően négy játék állomáshoz hívtuk a gyerekeket, ahol
kipróbálhatták a Twistbraille nevű játékunkat, vagy a Braille írógéppel írhattak
maguknak valamit és hűtőmágnest készíthettek belőle, szimulációs szemüvegek és
fültakarók viselésével megpróbálhattak egy egyszerű labdapasszolós játékot játszani,
siketvakon activity-t játszani és kipróbálhatták a fehér botos közlekedést
akadálypályán.

Diákok érzékenyítés közben
A gyerekeket a tanárok segítségével előzetesen 4 kiscsoportra osztottuk, hogy
könnyebben tudjanak az állomások között forogni és mindenki kipróbálhasson
mindent.
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Ezt követően levetítettünk nekik egy rövidfilmet a veleszületett és szerzett
siketvakságról, hogy a játékos élmények után konkrétabb benyomásaik legyenek. A
film után szintén kiscsoportokban feltehették a kérdéseiket a siketvaksággal
kapcsolatban, majd nagycsoportban konkrétan egy érintett munkatársunktól is.
A gyerekek érdeklődésének köszönhetően, még az előre egyeztetett időkeretet is
túlléptük. A tanárok és a gyerekek visszajelzései szerint is jól érezték magukat és sok
információval lettek gazdagabbak.

Rovatot összeállította: Szerkesztő

AJÁNDÉK A TERMÉSZETTŐL – TORMA
A tormáról megoszlanak a vélemények. Néhányan azért nem szeretik, mert csípős,
de a többség éppen ezért kedveli. A legújabb kutatások bebizonyították, hogy a
frissen reszelt torma baktérium- és vírusölő hatása félnapon át tart; tehát érdemes
szeretni.
Ismerjük meg!
A tormát (Armoracia rusticana), tulajdonságai alapján sorolhatjuk a gyógynövények
és a fűszernövények közé is. A Volga és a Don környékéről származik, ma is az
életerő jelképe azon a vidékeken. A népnyelv közönséges és csípős tormának is
nevezi. Elvadulva ártereken, nedves réteken és szántók mellett is előfordul. A
mindenki által köztudott erős illatát intenzív illóolaj-tartalmának köszönheti. Fő
hatóanyaga a mustárolaj, a szinigrin és a glukonnaszturcin nevű glikozidok, de
fellelhető benne C-vitamin és kálium is. A torma évelő, lágyszárú növény; fehér
karógyökerei a legnagyobb hideget is jól bírják. Nagy sötétzöld levelei ráncosak. A
torma gyökerét egész évben gyűjthetjük, de betakarításra általában az ősz a
legalkalmasabb időszak. Ezt követően, pincében homok közé helyezve akár egy
éven keresztül is tárolhatjuk.
Miért jó?
A legújabb kutatások bebizonyították, hogy a frissen reszelt torma baktérium- és
vírusölő hatása félnapon át tart. A torma antibakteriális hatását a benne található
glikozidoknak köszönheti, a mustárolaj viszont fokozza a nyálkahártyák vérellátását,
a kálium pedig serkenti a veseműködést.
A reszelt tormát vese- és húgyúti fertőzések, valamint bronchitis esetén is ajánlják,
és a felső légutak hurutja esetén a torma és méz keveréke kiváló gyógyír lehet.
A népi gyógyászatban a frissen reszelt tormát pakolásként is hatásosan alkalmazzák.
A torma csípős illóolajának belélegzése tisztítja a légutakat, ezért sok helyen a
tormát az egészség szimbólumának tartják.
Hogyan fogyasszuk?
A tormát különféleképpen lehet fogyasztani. Kiváló köretként és frissen reszelve, de
ecetesen, vagy tormamártásként is jó íz világot kölcsönöz az ételeknek.
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A háziasszonyok savanyúságok eltevésénél (például cékla, paprika) is hasznosítják.
Hazánkban a főtt sertés- és marhahúsok, bizonyos halételek szinte
elképzelhetetlenek torma nélkül, sőt a rendezvények hidegtálainál is rendszeresen
megtaláljuk a tormakészítmények valamelyik típusát, mivel a reszelt torma jó
étvágygerjesztő hatású. Néhány háziasszony fiatal levelét salátába teszi.
Akik a torma erős illatát nem viselik el, azoknak ajánlott majonézes reszelt tormát,
vagy tejszínes reszelt tormát fogyasztaniuk. Mindegyik változat könnyen elérhető a
boltokban.
A torma túlzásba vitt fogyasztása erősen irritálhatja a nyálkahártyát, és vigyázzunk
arra, hogy a frissen reszelt torma ne kerüljön a szemünkbe. Várandós anyák,
vesebetegek nagy mennyiségben ne fogyasszák.
Tippek - tanácsok
A tormáról köztudott, hogy termesztése egyszerű, kiirtani viszont nehéz feladat, ezért
érdemes megfontolni, hogy a kertben hova ültessük. Igénytelen növény, egy
félárnyékos helyen a kert sarkában pompásan elterebélyesedik. Ha kötött a talaj,
érdemes ültetéskor kicsit tőzeggel vagy homokkal lazítani. Ilyenkor jobban fejlődik, és
könnyebb kiszedni a földből. A 10-15 centiméteres gyökérdarabokat tavasszal vagy
ősszel ültessük el mintegy 20-30 cm-es távolságra.
Ne ültessük túl mélyre! Kiásáskor a vékony, fel nem használt mellékgyökereket újra
elültethetjük. A reszelés után a torma viszonylag gyorsan megbarnul, ezért érdemes
azonnal elfogyasztani, vagy feldolgozni.
Érdekesség
A régi időkben a tormát gyógynövényként termesztették, csak később vált a főtt és
füstölt ételek közkedvelt ízesítőjévé. A torma csípősségét, erősségét enyhíthetjük, ha
a frissen reszelt állapotban néhány percre betesszük a sütőbe, vagy ecetes cukros
vízbe rakjuk. Állítólagos bélféreg űző hatása miatt a középkorban gyorsan elterjedt
egész Európában. Magyarország jelentős mennyiségű tormát exportál nyugateurópai országokba.
Forrás: www.házipatika.com

Rovatot összeállította: Szerkesztő

ÓCEÁN – LELKÜNK TITKAI
Csukás Csaba pszichológus idézetével köszöntelek benneteket nagyon sok
szeretettel az újonnan induló pszichológia rovatunkban:
„Fontos, hogy elfogadjuk a jót és rosszat is, amit az élet kínál, ugyanakkor ne
ragadjunk benne egy-egy érzésben, hanem képesek legyünk észrevenni
az élet minden pillanatának az egyediségét és nagyszerűségét. Mert az élet nem
más, mint egymás utáni pillanatok sora.”
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Lelkünk olyan, mint az óceán: mély, változatos és egyedi. Hol viharok tombolnak,
majd csitulnak el, hol pedig a nap meleg ragyogását tükrözi vissza. A megannyi
színpompás hal, mint megannyi színes gondolat… A lényeg, hogy az óceán sem
ragad le egy-egy történésében: éppen az aktuális pillanathoz alkalmazkodik.
Fogadjátok szeretettel Csabi írásait, aki újságról újságra próbál minket vezetni a
helyes gondolkodás útján.

Mindfulness – a tudatos jelenlét
A tudatos jelenlét az angol mindfulness fordítása, míg az a Pali nyelv sati szavának
fordítása. A Pali a Buddhizmus nyelve volt 2500 évvel ezelőtt. Jelentése: tudatosság,
figyelem, emlékezés.
A mindfulness egy viszonylag újfajta szemlélet a pszichológiában, amely azonban
évezredes gyökerekkel bír a Buddhizmusban. Egy újfajta kapcsolatot jelent az egyén
számára a pillanattal, önmagával, az érzéseivel (ezáltal a szenvedéssel is).
Amikor a testet kellemetlen inger éri, az természeténél fogva azonnal reagál rá. A
mindfulness egy olyan képesség, amellyel elkerülhető ez az automatikus reakció.
Egy olyan módszer, amellyel az egyén képes kapcsolódni mindenfajta élményhez,
legyen az jó, rossz vagy semleges, miáltal az általános szenvedésnyomás csökken,
a pszichés jólét pedig emelkedik.
Ha valaki tudatosan jelen van, akkor képes észrevenni, mi történik a pillanatban. Az
angol nyelv ennek hiányára a mindlessness kifejezést használja. Íme, néhány
szemléltető példa a hétköznapokból, hogy mit is jelent ez:
-

úgy végezni egy-egy cselekedetet, hogy nem is figyelünk arra, amit csinálunk,
amikor eltörünk vagy kiöntünk valamit figyelmetlenségből, mert máshol jártak a
gondolataink,
nem veszünk észre halovány érzelmeket vagy egy feszítő, kényelmetlen
testtartást, csak amikor az már elhatalmasodik,
azonnal elfelejtjük a nevet, amit az imént hallottunk,
a gondolataink a múlt vagy a jövő körül forognak,
rágcsálunk, miközben nem az evésre figyelünk.

A tudatos jelenlét ennek az ellenkezője; a figyelmünket az előttünk álló feladatra
fókuszáljuk. Amikor tudatosan jelen vagyunk, a figyelmünk nem „csavarodik” a múlt
vagy a jövő köré, nem ítéljük meg vagy utasítjuk el, ami a pillanatban történik,
egyszerűen benne vagyunk. Ez a fajta figyelem energizál, lehetővé teszi a tiszta fejjel
való jelenlétet, és örömmel tölt el.
Éppen ezért, a mindfulness alapú technikákat, amelyek a kognitív viselkedésterápiák
legújabb módszerei, egyre szélesebb körben alkalmazzuk jelentős sikerrel.
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Tudatos jelenlét a mindennapokban
Mit is jelent az, hogy tudatosan jelen vagyunk? A tudatos jelenlét egy szándékos,
ítéletmentes megélése a jelen pillanatnak, amelyben engedjük, hogy a környezeti
ingerek elérjenek minket, hassanak ránk, majd el is engedjük őket. Ezzel szemben,
sajnos túl gyakran előfordul mindannyiunkkal, hogy elveszítjük a kapcsolatot a
pillanattal, és elmerülünk a múltban vagy a jövőben. Bosszankodunk azon, hogyan
idegesítettek fel minket a munkahelyen egy órával korábban, vagy azon aggódunk,
hogy vajon odaérünk-e az esti találkozóra, hiszen még annyi teendőnk van.
Miért történik ez? Tulajdonképpen mindenkivel ez történik, mert így működik az
agyunk. Evolúciós szempontból ez egy nagyon hatékony működési mód, ha fizikai
problémáról van szó. Ezzel ugyanis az elménk minden közvetlen veszélytől mentes
pillanatban egy korábbi nehéz helyzet megoldásán fáradozik, illetve megpróbál
bejósolni egy várható eseményt. Felbecsülhetetlen kincs ez a vadonban. A modern
városi dzsungelben azonban sajnos már kevésbé.
Mostani kutatások szerint, az időnk közel felét ilyen módon, a gondolatainktól
vezérelve, és azokon fennakadva töltjük. Ez bizonyítottan a boldogtalanság egyik
forrása. Ahelyett, hogy az életünket élnénk megragadva a pillanatot, elképzelt
szituációk vagy múltbeli események hullámain sodródunk. Ez pedig hatással van a
hangulatunkra is. Így fordulhat elő nap-nap után, hogy hazaérkezve, bár
tulajdonképpen semmi okunk sincsen rá, mégis boldogtalannak érezzük magunknak.
Azon elmélkedünk, hogy „valami hiányzik” az életünkből.
Ez a „valami” pedig éppen az élet. Ami ott van minden meg nem élt pillanatban, amit
gondolatban máshol töltünk.
Akkor hogyan lehetünk tudatosan jelen? Ez bár könnyűnek hangzik, egyáltalán nem
az. Kipróbálhatja Ön is, hogy mennyire szokásunkká vált az, hogy elkalandozunk a
jelenből. Legközelebb, amikor a zuhany alá áll, fordítsa minden érzékszervét arra,
amit épp csinál: érezze a vizet, ahogy végigfolyik a testén, a szappan illatát és
tapintását. Mivel éppen zuhanyozik, semmire sem kell gondolnia igaz? Tegyen egy
próbát!
Talán tapasztalhatta, hogy sokkal nehezebb ez, mint elsőre gondolnánk. Hiszen, ha
arra koncentrálunk, hogy ne gondoljunk semmire, máris gondoltunk. Esetleg
megpróbálkozott azzal is, hogy a jelenre fókuszál: „Milyen kellemes illatú ez a
tusfürdő”. Azonban vegyük észre, ez is egy gondolat. Az agyunk folyamatosan
gondolni és értékelni „akar”, mert így egyszerűbb, és kiszámíthatóbb a világ. Ami
kiszámítható, az pedig biztonságos, tehát az elménk már vándorolhat is máshová,
ahol problémát oldhat meg, vagy helyzetet elemezhet. Mindeközben a pillanat
élménye viszont elvész, a gondolatok által előhozott érzelmek pedig megjelennek és
velünk is maradnak.
A mindfulness azonban egy mindenki által elsajátítható képesség. Gyakorlást és
odafigyelést igényel, amely azonban egyre élvezetesebb, mert általa rég elfeledett
élményeket tapasztalhatunk meg ismét, és mint gyermekként, ismét
rácsodálkozhatunk a környezetünk szépségeire.
Miközben pedig megtanuljuk az ítéletmentes szemlélődést, rájöhetünk, hogy a rossz
élmények épp úgy az élethez tartoznak, és ha nem engedjük az elménket
folyamatosan csak ezekkel foglalkozni, hamar el is múlnak.
Így lehet valóban minden nap egy új kezdet.

Csukás Csaba pszichológus
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MOSZAT – ÉRDEKESSÉGEK
A csodálatos rózsaszín tavak
Nem csalás, nem ámítás, csak a természet csodája.
A Föld legtöbb rózsaszín tavának a színe, a só és napfényfüggő, piros pigmentet
termelő algák érdeme. Az eperpudingra emlékeztető színt a Dunaliella salina
organizmus okozza, továbbá az ártalmatlan halophilic baktériumok piros pigmenteket
termelnek, melyek elnyelik a napfényt, hogy energiát termeljenek és színezzék a
tavat. A pikáns rózsaszín vonzza a tekintetet és elengedhetetlen vágyat érzünk, hogy
lássuk élőben is.
A “Dunaliella Salina” nevű mikroalga színezi be, ami különösen a magas sótartalmú
vizeket kedveli. Ezeket a tavakat pedig rendesen „elsózták”, sokkal magasabb
sókoncentrációval büszkélkedhetnek, mint a tengervíz, éppen ezért fürdőzésre nem
alkalmas.

A szenegáli Retba-tó
Talán a legismertebb, és legtöbbet látogatott rózsaszín tó. És nem utolsó sorban a
„legsósabb” is, sókoncentrációja másfélszer akkora, mint a Holt tengeré.
A helyiek már régóta foglalkoznak a só kitermelésével, amit elsősorban a halak
tartósításához használnak. A sókupacokat a tó mellett tárolják, így még inkább
meghökkentő látványt nyújt a fehér part és a rózsaszín víz kontrasztja.
A szenegáli Cap Vert félszigettől északra, a fővárostól, Dakartól pedig 35 kilométerre
található a 3 km2 kiterjedésű Retba tó. A tó színe a napszaktól függően változhat,
amely a világos lilától egészen a skarlátvörösig terjedhet. A száraz évszakban, azaz
novembertől júniusig érdemes meglátogatnunk, hiszen ekkor a leglátványosabb a
színe.
Az 1970-es évektől a helyi férfiak beleereszkednek a derékig érő vízbe, majd a tó
aljáról összegyűjtik a sót és kosarakba teszik, majd a fából készült kenuikkal
kimennek a partra, ott pedig kupacokra szétosztják. Mivel az erősen sós víz
károsíthatja a bőrűket a védelem érdekében shea vajjal kenik be magukat. Az Atlantióceántól csak néhány dűne választja el, továbbá a Dakar rally végállomása volt, míg
a versenyt át nem rakták Dél-Amerikába.
A titokzatos Hillier-tó
A legtöbb tó vízét tehát egy különleges alga színezi. Az ausztráliai Hillier-tó esetében
viszont a tudósok nem találtak a tó vízében alga előfordulására utaló jegyet. A tó
színének okát még ma is rejtély övezi. A titokzatos tó Ausztrália egyik kis szigetén, a
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Middle-szigeten található, és különlegességét még 1802-ben vette észre egy John
Thistle nevű felfedező, akit teljesen elvarázsolt az óceán egyik partjától nem messze
húzódó csoda.
Ausztrália amúgy is különleges természeti adottságokkal rendelkezik, de ha ez nem
lenne elég, nos még több pink tavacskával is büszkélkedhet.

Dusty Rose, Kanada
Kakukktojásnak mondható a rózsaszín tavak között, hiszen nem magas a sótartalma
és alga sincs benne. A színét valószínűleg a tó körül elhelyezkedő hegyek
kőzetlisztje adja, de a színe így is megnyerő, a környezete pedig csak ráadás.
Salinas de Torrevieja, Spanyolország
Torrevieja városa egyik oldalán a kék tenger, a másik oldalán a rózsaszín tó
található. A két színhez igazodva a házak fehérek, így a város a tenger és a tó között
a fehér házak lélegzetelállítóan mutatnak. A sótartalma kisebb, mint a szenegáli
Retba tavának, de így is gyönyörűen érvényesül különleges színe.
Masazir/Masazirgol, Azerbajdzsán
Az összes rózsaszín tó közül, itt Masazirban folyik a legnagyobb sóbányászat.
Évente majdnem két millió tonnányi sót termelnek. A helyi embereknek van
munkájuk, a só kereskedelem pedig virágzik.
Hutt Lagúna, Ausztrália
A tó színét a benne élő két nagy béta-karotin tartalmú algafaj adja. A tórendszer 14
km hosszú és két km széles, és az Indiai óceánból választották le dűnerendszerrel
és gáttal egyaránt. Itt található a világ legnagyobb algafarmja, 2500 hektárnyi
vízfelület ad tenyésztési helyet az algák számára, pink lake amelyekből kinyerik a
béta-karotint, és az élelmiszeriparban használnak fel, mint „A” vitaminforrást.
Ha lehetőségünk van arra, hogy élőben is megnézzük ezeket a tavakat, akkor
mindenképp tegyük meg, mert örök életre szóló élményben lehet részünk.

Forrás: http://milesandmeals.cafeblog.hu
Rovatot összeállította: Szerkesztő
-9-

GYEREKKUCKÓ – BABÁKNAK, ÉS MAMÁKNAK
Nálunk így teltek a húsvéti ünnepek
Egy két éves és egy 16 hónapos babával készültünk a húsvéti ünnepekre, mely sok
vidámságot és mókát ölelt magába. Természetesen megpróbáltuk minél
hangulatosabbá tenni az ünnepeket úgy, hogy közben igyekeztünk nem
megfeledkezni a húsvét hagyományairól sem.
Elsőként írnék a húsvéti tojásfestésről, ami a mi családunkban igen kellemes
időtöltés volt, főleg a nagyobbik lányomnak, aki már saját maga gyártotta a
színesebbnél színesebb tojás szerzeményeket a locsolóinak. Háromféleképpen
születtek meg az e célra szánt húsvéti színes tojások. Elsőként megvettük a boltban
kapható kék, lila, zöld tojásfestéket, ezzel is gazdagítva a tojáskészletünk színvilágát.
Második lépésként, nagyobbik lányom saját maga festett különböző rajzokat,
mintákat a már megfőtt tojások héjára. Harmadik típus meg a hagymahéjás, vízben
megfőtt tojások voltak, melyek nagyon egységes bordó színt kaptak a főzés során.
Tippem, hogy minél tovább ázik a hagymás vízben, annál sötétebbre színezi a
tojásokat. Fényezni pedig lehet zsírral is, így egy teljesen biotojást készíthetünk a
locsolóinknak. Természetesen a locsolók körében a nagylányom által készített
tojások voltak a nyerőek.
A hozzánk látogató locsolók számára nem maradhatott el a kínált ünnepi finomságok
sokasága sem. Szépen megterített asztalunkon megtalálható volt minden, ami szem
szájnak ingere. Finom kötözött füstölt sonka főtt tojásokkal, látványos őzgerinc
formában sütött sajtos csirkemell falatkák, körítve különböző zöldségekkel.
Készítettem diós süteményt vanília sodóval, és csokoládés őzgerinces zebra
süteményt is. Mivel locsolóink többsége mára autóval érkezik, így italként nálunk
hagyomány a mentás-citromos-gyömbéres limonádé készítése. Nagy lányom
mindenben segédkezett, kisebbikkel meg az asztal közepére tetettem egy vázát tele
barka virággal. Persze, mindezt a karomból intézte, mivel egyedül még nem bírta el a
nagy virágvázát. Azonban a barka simogatásával sokáig elbíbelődött, annyira tetszett
neki annak selymessége és puhasága.
Nagy öröm volt húsvét vasárnapjára ébredni a gyermekeimnek, akiknek rendeztünk
egy mókás tojásvadászatot a kertünkben. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk,
hogy lakásunkhoz tartozik egy kisebb kert, ahová kiszaladhattak reggel a gyerekek,
majd nekiláthattak tojások és egyéb csokis finomságok után kutatni nagy izgalommal.
A kisebbik lányom még nem nagyon értette, hogy mi történik körülötte, de amikor
elmagyaráztam neki, hogy menjen és keressen, mindegy mit, csak keressen, akkor
nagy örömmel és viháncolással kereste ő is, csak még nem tudta mit is pontosan.
Szerencsére nagyobbik lányomnak még időben szóltam, hogy hagyjon kutatási
előnyt kishúgának is, így nagy volt a meglepettség, amikor kisebbik lányom is talált
csokitojást, sőt még egy csokinyuszit is. Lakásunkba visszatérve folytattuk a
vadászatot, itt már azonban nem édességekre, hanem egy-két ajándékra bukkantak,
amiknek nagyon örültek.
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Röviden a Húsvétról
Húsvét a legfontosabb vallási ünnep hazánkban, mely alkalmával Jézus Krisztus
kereszthaláláról és feltámadásáról emlékezünk meg. Ezzel a nappal köszöntjük a
tavasz eljövetelét is. Húsvét hétfőn van a locsolkodás időszaka, amikor is fiú
gyerekek, fiatalok, férfiak látogatják meg női ismerősüket és locsolják meg különböző
locsolós versek előadása közepette. Cserébe a meglocsolt hölgyek átadnak egy
tojást. Ennek érdekessége, hogy a régi szokás szerint a víznek megújító, megtisztító
szerepe van, ezért vidéken hagyomány kútvízzel locsolni és tojás helyett akár
szalonnát vagy sonkát adni.
Röviden írnék a húsvéti szimbólumokról is.
A tojás a kereszténységben a feltámadás, újjászületés szimbóluma. A húsvéti bárány
Jézust jelképezi. Sok családnál a bárányból készített ételek elmaradhatatlan részei
az ünnepi fogásoknak. A barka szimbolizálja azt, mikor lombos ágakat terítettek
Jézus elé, Jeruzsálembe való bevonulásakor. Ennek jelképeként ma barkát
szentelnek a templomokban.
Cikkemet néhány locsolóverssel zárom.
Ünneplő ruhába öltöztek a fák
Pattognak a rügyek, énekelnek a madárkák.
Harang zúgása hirdeti ünnepét,
Feltámadott Jézus Krisztus, zengi öröm hírét.
Korán reggel kiskertemben sétát tettem,
Illatos rózsáim közt gyöngyharmatra leltem.
A rózsavíz illatától felfrissülnek a lányok,
Zsebeimbe potyognak a hímes piros tojások.
Akit ezzel meglocsolok szebb lesz, mint valaha,
És az illatja is olyan lesz, mint a rózsa.
Azt kívánom, még mielőtt elmegyek,
Békességet e házhoz,
Boldog Húsvéti Ünnepeket!
Pálinkás jó reggelt kívánok e háznak,
Főképp a dolgos szülők jól nevelt lányának!
Elmondom én gyorsan jövetelem célját:
Megöntözöm most a környék legszebb lányát.
Kívánok e háznak hát mindenből eleget,
Főképp békességet, egészséget és szeretetet!
Ott fenn a Hargitán magas fenyők vannak,
Lenn a hegyek alján székely népek laknak.
Olyan a székely, mint egy fenyőfa,
Az idők próbáját örökké kiállta.
Ünnep köszönteni, szólnak a harangok,
Melyek azt hirdetik, Jézus feltámadott!
Nem fekszik a sírban, új életet hozott,
Támadj fel én népem, ne légy többé halott!
Van a székely népnek sok- sok hagyománya,
De még annál is több régi jó szokása.
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Ha Húsvét másodnapján locsolni járunk,
Ezzel egy régi hagyományt örökké ápolunk.
Én is most követem az ősök hagyományát,
Meglocsolhatom-e a ház szép leányát?

Bolla Gábor: A lepke cipője
Pille Pali egy fűszálon ébredt fel, amikor az első napsugarak megérintették a
csápocskáit. Hamar kitárta szárnyait a fény felé, mert csak akkor tud repülni velük, ha
felmelegednek. Megmosta az arcát egy csepp hűvös, reggeli harmatban, felhörpintett
egy másikat, majd elrugaszkodott a fűszálról.
Vidáman lebegett a kergetőző, könnyű szellők hátán. Táncoló pitypangernyőcskék
között szállt csapongva, és látta, hogy lent a réten ezerféle, szebbnél szebb virág
nyílik. Ennek nagyon megörült, mert szívesen szívogatott volna egy kis mézédes
nektárt. Így hát lassan leereszkedett egy kamillaágra, ahol rátalált hamar a finom
eledelre. Ott kényelmesen elhelyezkedett, és eszegetett. Hirtelen megpillantott egy
nagy bogarat a földön, éppen a kamillabokor alatt.
– Hát te ki vagy, és mit csinálsz itt!? – kiáltott le a pillangó.
– H…h… hogy én? K…k…ki vagyok? – dadogta meglepődésében a bogár. – Én
vagyok a futrinka, és éppen a cipőmet kötöm, ha tudni akarod.
– A micsodádat?
– A cipőmet.
– Az meg mire jó?
– Hát, nem kopik el a lábam a sok futástól. Tudod, egész nap szaladgálok, azért is
hívnak futrinkának.
Pille Pali csodálkozva hallgatta, közben nem vette le a szemét a cipőről, ami
meggymagból volt faragva.
– Bizony, kellene nekem az a cipő – gondolta –, jól mutatna a lábamon.
– Add nekem a lábbelidet, te futrinka! – kérlelte. Szükségem volna rá!
– Nem, nem! Nem lehet! – mondta a bogár. – Azt nem adhatom, hacsak…
– Hacsak?
– Tiéd lehet, ha cserébe adsz a szárnyad aranyporából!
– Rendben, áll az alku! – válaszolta Pali, és mindjárt meg is töltött egy
virágkelyhecskét aranyporral.
Cseréltek, a bogár fogta a port, és nagy örömmel elsietett vele. Pille Pali
megkopogtatta a cipőt, beledugta a lábát, mászkált benne egy kicsit, majd
megpróbált felszállni. Igen ám, de túl nehéz volt a cipő, mindig visszahúzta a földre,
nagyokat huppant, néha fejreállt. Mindenféle bogarak, csigák, kukacok gyűltek köré,
és a hasukat fogták a nevetéstől.
A végén már ő is csak nevetni tudott, meg sem próbált már felrepülni. Amikor aztán
jól kimulatta magát, hirtelen levette a cipőket, és így szólt:
– Sajnos túl nehéz ez a cipő. Nem vihetem magammal, mert mindig lepottyanok.
Talán majd egyszer veszek magamnak egy kisebbet. Most azonban irány a lég! –
kiáltotta, és felemelkedett a magasba, ahonnan újra láthatta a sok-sok piros pipacsot
meg fehér margarétát. Boldogan lebegett a virágos mezők felett, közben elhatározta,
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hogy a következő napon még azt a széles folyót is át fogja repülni, amin olyan nagy
hajókat látott, vagy az erdőt, de az is lehet, hogy a várost.

A hóvirág (Zelk Zoltán meséje nyomán)
Az erdőket, mezőket hó borította, de a hó alatt a kis fűszálak ébredezni kezdtek már
mély álmukból.
– Alszol még? – suttogta szomszédjának az egyik fűszál.
Bizony, aludt az még, de a suttogásra fölébredt: azt hitte, a szellő szólt hozzá, ezért
még boldogan mosolygott is, mert éppen azt álmodta, hogy harmatcseppben fürdik,
és napsugárban szárítkozik. De szomszédja hamar visszaterelte a valóságba:
– Miért mosolyogsz?
– Nem a szellő hív játszani?
Erre elnevette magát a füvecske.
– Jól mondod! Mert a szellő olyan erős, ugye, hogy leszedi rólunk ezt a vastag fehér
dunyhát!
A másik fűszál csak most tért magához.
– Ah! Hát még mindig hótakaró alatt vagyunk! Még mindig nem láthatjuk az eget, a
napsugarat!
Olyan szomorú lett, hogy bánatában a másik oldalára akart fordulni.
– Aludjunk inkább! Legalább szépet álmodunk!
– Ne aludj! – suttogta a másik – Nézzük meg, mi van a világban.
– Hogyan nézhetnénk meg mi azt, gyenge kis fűszálak, a nagy hótakaró alatt! Ha
akárhogy erőlködünk is, akkor sem tudjuk kidugni fejünket a nehéz hótakaró alól.
De a másik fűszál nem nyugodott meg ebben.
– Meg kell keresnünk a módját!
– De hogyan?
Az első fűszál nem soká törte a fejét, hamarosan megszólalt:
– Én már kitaláltam!
Még jobban odalapult a földhöz, hallgatózott. Aztán megkopogtatta a földet.
– Fölébresztem a föld alatt alvókat – mondta titokzatosan.
– Hallják is azok! Még nálunk is messzebb vannak a napvilágtól.
De a kis fűszál szorgalmasan kopogtatta a földet, és reménykedve hallgatózott.
Nemsokára aztán mozgolódást vett észre a föld alatt. Megörült a kis fűszál.
– Jó reggelt – kiabált jó erősen. – Kialudtátok magatokat?
A hóvirág még zsenge zöld csíraágyában aludt, de a kiabálásra fölébredt, és figyelni
kezdett, meg is szólalt álmos hangon:
– Ki az, mi az?!
– Fűszálacska! – volt a válasz.
Megörült a hóvirágcsírácska, egyszerre víg lett.
– Hát ti már fölébredtetek? Akkor én sem leszek rest! – kiugrott csíraágyacskájából,
bimbófejét nekifeszítette a földnek, s egyszeriben ott állt a fűszál előtt. Boldogan
ölelték meg egymást.
– Csakhogy itt vagy! – mondogatták a fűszálak.
Igen ám, könnyű volt a jó puha földből kibújni – gondolta az első fűszál. – De hogyan
lehet a nehéz hótakaró fölé kerülni?
– Te voltál az egyetlen reményünk – mondta a másik fűszálacska. – Én tudtam,
hogy te bátor és erős vagy, és hírt adsz nekünk a nagyvilágról. Mert meguntuk már a
sok alvást. Szeretnénk napvilágot látni, és megtudni: van-e már meleg napsugár.
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A hóvirágbimbócska nem kérette magát, hiszen neki is ilyen vágyai voltak. A két
fűszál észre sem vette, a hóvirág már a szabad ég alól kiáltott hozzájuk:
– Jaj de fényes a napvilág! Jaj de szép az ég!
Amint a napsugár tekintete a hóvirágra esett, úgy körülölelte langyos sugarával,
hogy a hó is olvadozni kezdett. A két fűszál fölött egyszerre csak világosodni kezdett.
Nemsokára ott álltak ők is a szabad ég alatt.
– Most már nemsokára jön a szellő is – mondta az első fűszálacska a
szomszédjának.
– És akkor úgy lesz, mint ahogyan álmodtam – válaszolta a másik füvecske –,
harmatcseppben fürdöm, s napsugárban szárítkozom.
A hóvirág szelíden mosolygott rájuk, s fehér bóbitáját a nap felé fordította.

Galambos Bernadett: Kéregmanó
Kéregmanó a Nagy Öreg Tölgyben szundikált. A hőscincért kérte meg, hogy
ébressze már fel, ha itt lesz az újabb kéregújítás ideje, mert nagyon szeretett
lustálkodni. Ugye nem is gondoltad, hogy ilyen manók is léteznek!
Akkor én most megsúgom neked, hogy minden fában lakik egy manócska. Nagyon
fontos dolga van ott mindegyiknek. Ha eljön a megfelelő idő, óvatosan, nagyon picit
megrepeszti a fák kérgét, hogy azok tudjanak nyújtózkodni egy jót. Mert, ahogy nő a
fa, kicsi lesz neki a kéreg, mint egy szoros kabát. Képzelheted, milyen keservesen
nyöszörögne odabent, ha nem sóhajthatna, amikor megsimogatja őt a tavaszi szél,
vidáman, boldogan, vagy szomorúan, amikor lombja fölött integetnek a vadludak.
Akkora hangzavar lenne a fák nyöszörgéséből ezen a kerek világon, hogy még a
madarak csivitelését sem hallanád meg. Nagy feladatuk van ezért a kéregmanóknak.
Minden hónapban fogják fanyűvő késüket, óvatosan apró sebet ejtenek a fák kérgén,
varázsmondókát mormolnak, hogy ne fájjon a vágás. Előfordul, hogy bekenik
gyantával is, mert így gyorsabban forrad. Amikor végeztek színes hálósapkát öltenek
és elbújnak valamelyik repedésben aludni.
A fák pedig nyújtóznak egy kicsit. Felsóhajtanak, és azt mondják: de jó, növesztek
magamon egy pindurkát! Hát igen!
A Nagy Öreg Tölgy csak várt és várt. Nagyon szorította már a kabátja.
Türelmetlenségét még egy szú is fokozta, aki folyton kellemetlenül csiklandozta.
De neki nem volt kedve azt mondani, hogy: hi, hi, hi, sem azt, hogy: ha, ha, ha.
Legszívesebben sóhajtott volna egy nagyot, mert itt volt a tavasz, de nem mert.
Nagyon szorította már a kabát.
Kéregmanó persze csak aludt és durmogott és horkolt tovább. Öreg Tölgy először
arra gondolt, hogy megcsiklandozza a talpát, de nem érte el. Próbált mocorogni,
dülöngélni egy kicsit, de a manó ettől még hangosabban horkolt. Persze a hőscincér
sem volt sehol. „Semmirekellő”- gondolta a tölgy.
„Ha nem segít rajtam valaki én mindjárt megpukkadok!” –kiabálta mérgesen.
A Tavaszi Szél hallotta meg elsőnek a zsörtölődését.
– Hogy segíthetnék rajtad? – kérdezte tőle.
– Ébreszd fel kérlek ezt a haszontalan Kéregmanót! – könyörgött a fa.
– Hol keressem őt, merre? – súgta a szél. Azt hiszem alul bújt el valahol ez a cudar,
keresd meg őt, kérlek!
A Tavaszi Szél óvatosan bekukucskált minden résbe, redőbe. Tudjátok mennyi rés ,
zegzug van egy öreg tölgyfán? Belefáradt egy kicsit a keresésbe.
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Már majdnem föladta a dolgot, amikor a legkisebb lyukban megpillantott egy tarka,
színes sapkát, meg egy pindurka talpat csíkos zoknival a lábán és egy piros
kabátkát. Óvatosan megcirógatta, de semmi sem történt. „Ajjaj! – gondolta, na
megállj hétalvó!”
Elrepült a somfavirághoz, jó nagyot szippantott belőle, aztán megállt a pici rés
bejáratánál és azt mondta: ”Ha-ha-hapci!”
Kéregmanó akkorát ugrott, hogy nőtt egy nagy búb a fején. Aztán kidörzsölte
szeméből az álmot és körülnézett, majd hangosan felkiáltott: „Azt a bodzavirágos
tekeredett csigaházát, hát én elaludtam!”
Gyorsan fogta fanyűvő kését és apró sebet ejtett a tölgy kérgén, elmormicolta
álmosan a varázsigét. A tölgy nyomban sóhajtott egy nagyot: „Ej de szép a világ!”–
gondolta. Aztán lassan elkezdett növekedni, és már nem is haragudott a manóra,
hiszen mindenki hibázhat … legalábbis egyszer.
Bár tudnotok kell, hogy azóta a hőscincér nem szívesen látott vendég a tölgyfán,
mégis újra és újra felkeresi őt, hogy édes nedveit kortyolgassa.
De a tölgy és a manók nem haragtartók. Ugye, te sem?

Rovatot összeállította: Szerkesztő

SZEMTŐL SZEMBEN – INTERJÚ SZALAYBOBROVNICZKY ALEXANDRÁVAL
Az interjú-rovatban ezúttal Budapest egyik főpolgármester-helyettesét, SzalayBobrovniczky Alexandrát mutatjuk be a kedves olvasóknak.
Hol született és mikor?
1987-ben születtem Budapesten, szóval tősgyökeres pesti vagyok.

Milyen gyermekkora volt, mire emlékszik vissza szívesen?
Kiegyensúlyozott, jó gyermekkorom volt. Újpalotán, majd pedig az IX. kerületben
laktunk, utána pedig egészen 4 évvel ezelőttig az I. kerületben. Van egy 8 évvel
fiatalabb húgom. Anyukám a tévében dolgozott, ő filmvágó volt nagyon sokáig,
úgyhogy nekem erről vannak izgalmas, szép emlékeim. Sokat jártam be anyuhoz a
tévébe, gyermekként számomra a tévé egy különleges hely volt. Apukám meg
hegedűművész. Az én szüleim úgy ismerkedtek össze, hogy a fuvolista anyai
nagypapámnak volt egy koncertje, ahol apukám is játszott. Erre az eseményre ment
el anyukám is, meghallgatni az apukáját. Itt találtak szüleim egymásra.

Milyen elképzelése volt gyermekkorában, mivel foglalkozik majd felnőttként?
Mint minden gyermek, én is szerettem volna régész lenni. Humán beállítottságú
vagyok, azért is mentem a jogi egyetemre, hogy ne kerüljek túl messze a
történelemtől. Olyan 6-7 évesen hallottam a gömbvillámokról, és foglalkoztatott a
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téma, volt egy olyan álmom akkor, hogy gömbvillámkutató legyek. Ettől egy kicsit
messze sodort az élet, azt hiszem nem is baj.
Hogyan vezetett az út idáig, hogy polgármester-helyettes lett?
Én a politikával először a Fidesznek a Fidelitas nevű ifjúsági szervezetén keresztül
kerültem kapcsolatba. Engem már kamaszként az átlagnál jobban érdekelt a politika,
sok híradót néztem, és publicisztikákat olvastam. Olyan 17 éves lehettem, mikor az
egyik barátom – aki tagja volt a Fidelitas V. kerületi csoportjának - elhívott egy
összejövetelükre. Nekem nagyon kellemes élmény volt, rendkívül jó fej, vidám
emberekkel találkoztam. Akkoriban is és manapság is nagyon kevés az a hely, ahol
az oktatási intézményeken kívül egy normális közösségben lehetnek együtt a
fiatalok. Itt én megtaláltam ezt a közösséget, és az tetszett nagyon, hogy nem
kizárólag a politika volt a téma. Jó volt megtapasztalni, hogy hasonlóan
gondolkoztunk bizonyos kérdésekről. Nagyon sok értékes ismeretséget, barátságot
szereztem. Táborozni jártunk, programot csináltunk együtt. Itt ismertem meg Endrét,
a kabinetfőnökömet, innen ered a mi szorosabb barátságunk. Ezeken túl, ez volt az a
közösség, amely kezdte ráirányítani a figyelmemet a politikára.
2006-ban a mostani főpolgármester Úr is indult a főpolgármesteri címért, és én
dolgoztam a kampánycsapatában. Egyébként oda is úgy kerültem, hogy az V.
kerületi Fidelitasból is segítették néhányan az ő munkáját, és én egy voltam ezek
közül. Részt vettem a főpolgármester Úrral egy olyan programjában, amelynek
keretein belül végig látogattuk a főváros kerületeit, minden kerületben 1-1 napot
töltöttünk el. Ezen látogatások során megismerhettük az adott kerület problémáit,
érdekességeit, találkoztunk az ott élő emberekkel. Innen ered a mi jó kapcsolatunk a
polgármester Úrral.
Aztán, a rákövetkező 4 év alatt, amíg ugyan nem volt még főpolgármester, de tagja
volt a közgyűlésnek, mint a Fidesz frakció vezetője, én meg mint a Fidelitas egyik
tagja időnként beszélgettünk, főleg az ifjúságot érintő ügyekről. Ezeknek a
beszélgetéseknek az eredményeként egy jó munkakapcsolat is kezdett kialakulni
köztünk. Amikor úgy nézett ki, hogy valóban kap ahhoz politikai támogatást, hogy
elinduljon 2010-ben is a főpolgármesteri címért, és látszott annak realitása, hogy ő
ezt megnyerje, akkor előtte már beszélt velem arról, hogy nekem lenne-e kedvem itt
a közgyűlésben folytatni a munkát. Erre nagy örömmel mondtam igent. Úgyhogy a
sikeres választások után képviselőként az elmúlt négy évben tudtam is dolgozni a
fővárosért. Ez az időszak rendkívül hasznosnak bizonyult. Négy bizottságban
tevékenykedhettem, segíthettem munkájukat, az oktatási bizottságban, a jogi
bizottságban, a közterület használati bizottságban, valamint a korábbi ciklusok
nagyobb beruházásait, kiemelt fejlesztéseit vizsgáló bizottságban. Aztán már 2014hez érünk, amikor is arról beszéltünk, hogy folytathatnám a munkát főpolgármesterhelyettesként a humán területeken. Így hívják a területeimet összefoglaló néven.
Nagyon-nagyon örültem ennek a felkérésnek.

Milyen érzések voltak önben, amikor meg volt a beiktatás, amikor elfogadta ezt a
megbízatást, a helyettességet?
Egyrészt, volt bennem egy büszkeség, hogy a főpolgármester Úr rám gondolt, és
alkalmasnak ítélt egy ilyen átfogó, nagy terület igazgatásában; valamint volt bennem
egy jól értendő egészséges drukk és izgalom is. Félni valahogy nem féltem, valamiért
azt gondoltam, hogy el fogok bírni a rám bízott feladatokkal. Nem önhitségből,
hanem mert ez egy nekem való jó feladat és kedvem van hozzá, erőm is van hozzá.
Ezen érzések a mai napig bennem vannak.
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Milyen feladatai vannak, mit foglal magába a humán terület?
Ez egy nagyon széles portfólió, de tényleg. Ami nem pénzügyi vagy fejlesztési
kérdés, azok mind hozzám tartoznak. A humán szó azért kifejező, mert ezek mind
emberekhez közel álló témák. Tehát, amik nálam helyet kaptak:
1. A kultúra. Ez önmagában egy nagyon nagy falat, mivel a fővárosnak
rengeteg színháza, intézménye van: múzeumok, könyvtárak, levéltárak,
Bartók Béla ház stb… tehát rengeteg minden, olyan kulturális intézmények,
szervezett programok is, amelyek esetleg nem fővárosi fenntartásúak vagy
szervezésűek.
2. Sport: Ez megint egy nagyon nagy falat. Rengeteg sport szervezetet
támogat Budapest, egy fővárosi intézményen keresztül.
3. Oktatás. Az oktatásból azzal, hogy a Klikk elvitte az iskolákat javarészt
működtetési feladataink vannak. Ezen túl pedig vannak olyan szakmai
feladatok, mint, az iskola kapun kívüli program, ami például abban segít,
hogy a diákok egy bizonyos keretre tudnak pályázni; amiből aztán el
tudnának menni bizonyos kulturális programokra.
4. Turisztika.
5. Városarculat.
6. Szociális ügyek.
Ezeken kívül még sok-sok apróbb feladat, mint az ifjúságpolitika, ami nem
kevésbé fontos, mint a többi.
Mi a legnagyobb öröm a munkájában?
A legnagyobb öröm az, hogy rengeteg olyan területről kapok impulzusokat, amit még
nem ismerek. Olyan helyekre jutok el, olyan emberekkel, témákkal kerülök
kapcsolatba, amibe még eddig nem láthattam bele, amibe még nem végezhettem
mélyfúrásokat. Erre példa, amikor a főpolgármester Úrral ellátogattunk a
Mezőgazdasági Múzeumba, ahol kaptunk egy izgalmas és részletes tárlatvezetést a
múzeum igazgatójától. Ez az intézmény nem fővárosi fenntartású, de főigazgató Úr
szeretett volna beszélni arról, hogy milyen szorosabb együttműködés lehetséges a
múzeum és a főváros között. A látogatás után azt beszéltük a főpolgármester Úrral,
hogy a munkánk olyan, mint egy modern, izgalmas iskola vagy nagyon menő
amerikai egyetem. Tehát, hogy beleláthatunk sok-sok új területbe. Én ezt nagyon
szeretem a munkámban.

Mi a munkájában a legnagyobb kihívás?
Jó kérdés. Talán pont az a legnagyobb kihívás, hogy ezen területeket egyensúlyban
tudjuk tartani. Valamint, hogy ne vigyen el esetleg egy problémás terület megoldása
adott esetben túl sok időt, figyelmet és energiát; vagy a fordítottja, ne vigyen el túl
sok időt azon terület, ami a legközelebb áll az ember szívéhez.
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Biztos van Ön körül egy szakértői csapat, ezt Ön választotta meg vagy ez már adott
volt a beiktatásnál?
Mind a kettő. A hivatalban dolgozók, akik nagyon fontos szakmai előkészítő meg
egyéb szakmai munkákat végeznek, ők adottak voltak. Nagyon nagy szerencsém
van velük, mert egyébként egy nagyon jó csapat, jól működnek együtt, sokat tudnak
nekem segíteni. Van egy szűkebb stábom, akik fizikailag is velem dolgoznak egy
irodában. Ez a csapat szakma politikai munkát végez, nem csak szakmait. Őket én
válogattam, ők azok az emberek, akikkel szerettem volna együtt dolgozni. Jól is
megy a közös munka.

Ennyire fiatalon milyen érzés egy ilyen fontos megbízatást végezni?
Őszintén szólva, hogyha dolgozom, nem gondolok az életkoromra. Tudom, hogy a
megbízatásom kérdését sokan onnan közelítik meg, hogy hány éves vagyok, hogy
mennyire fiatal vagyok. Én ebben tényleg a feladatot láttam, nem pedig azt, hogy
milyen pozícióban, hány évesen kerülök be. Hogyha így néztem volna a rám bízott
munkámra, akkor valószínűleg megrettentem volna a feladattól. Viszont amikor
elvállaltam ezt a pozíciót, az volt bennem, hogy nagyon érdekel ez a terület, örültem,
hogy tehetek a fővárosért. Azt, hogy fiatalon kerültem ide, inkább előnynek érzem és
erőforrásomnak.

Hol ismerkedett meg a férjével?
A férjemet is tulajdonképpen a munkámnak köszönhetem, úgyhogy nekem úgy
látszik a zenéből és a munkából vannak a kapcsolataim. A férjemet abszolút a
politikán keresztül ismertem meg, mondhatni ebből a közegből. Elég sok rendezvény
volt, meg konferencia, mint minden politikai közösségben és az egyik ilyen
alkalommal ismertem meg Kristófot.

Hogy tudja össze egyeztetni a magánéletet a munkával?
Nehezen. Van egy 2 és fél éves tüneményes kislányunk, Anna. Igazából szegény
férjem az, aki ezt a legjobban megsínyli. Panaszkodik is eleget, hogy kevés az az
idő, amit együtt tölthetünk. Az az őszinte válaszom, hogy én jól élem meg ezt,
szeretném bölcsen és jól csinálni a magánéletet is és a munkát is. Inkább a férjem
az, akinek nehezebb elfogadnia, hogy nem csak ő van most már a középpontban,
hanem ott van a munkám is. Tudom, hogy jó pár évvel ezelőtt még azon törtem a
fejem, mit főzzek, piacra jártam, virágot vettem, és valahol természetes is, hogy ő
hiányolja vissza ezt a nőt. Most meg nem tudom azt a színvonalat teljesíteni, viszont
mindent megteszek annak érdekében, hogy ő rá is és Annára is meglegyen a
megfelelő időm. Mikor hazaérek, és van idő, az természetesen az övéké.

Ki a példaképe, akire fel tud nézni?
Ettől mindig féltem, hogy egyszer egy ilyet fognak tőlem kérdezni. Hadd ne mondjak
szakmai példaképet, mert az nagyon nehéz. Lehet, hogy elcsépelt, de magánéletben
az anyukám. Kicsit más természet vagyok, mint ő. Anyukám olyan típus, akivel
nagyon jól ki lehet jönni. Mindig egy nagyon-nagyon biztos hátországot jelentett
nekem és a testvéremnek is. Mindig ott volt, hogyha szükség volt rá; amikor meg
önjáróak akartunk lenni, akkor pedig ezt el tudta fogadni és nem próbálta az ő
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gondolatvilágát ránk erőszakolni semmilyen módon. Ebben én
vehemensebb típus vagyok. Azt hiszem, hogy itt van mit tanulnom tőle.

egy

kicsit

Mivel tölti szívesen a szabadidejét?
Elsősorban a családommal. Ha magamnak ki tudok szakítani egy kis szabadidőt a
rendszerből, akkor sportolni szeretek. Erre sajnos most egyáltalán nincs annyi időm,
mint kellene, vagy mint volt, vagy amennyit szeretnék. Aztán nagyon szeretek
kimenni a természetbe. Kirándulni, sétálni, tehát, szeretek mindent, ami zöld. Nyáron
pedig élvezek a Balatonnál lenni.

Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Riportot készítette: Földesiné Juhász Viki

CSINIBINI – DIVAT, SZÉPSÉG
Íme, egy érdekes személyiségteszt, ami a kedvenc nasid alapján megmondja a tutit.
Cukorka
Álmaid és vágyaid valóság közeliek, de szerény ember vagy, aki inkább kis
dolgokban gondolkozik és tervez, holott többre lennél képes. Félsz a kudarctól, a
visszautasítástól, a csalódástól. Szeretnéd a keserű gondolatokat megédesíteni.
Bonbon
Szereted megragadni a pillanatot, az élet szépségét, apró örömeit. Vidám és
életrevaló vagy, aki tud élni a pillanat adta lehetőségekkel, és jól alkalmazkodik, a
helyzetkehez. Könnyed és laza vagy, és néha kissé komolytalan és felelőtlen. Az élet
élvezete mellett tűzz ki értelmes célokat is, erősítsd magadban a tudatos tervezést,
az előrelátást és a kötelességteljesítést.
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Egy tábla csoki
Ha a nasizás nálad egy nagy tábla csokinál kezdődik, akkor nagyon érzékeny ember
vagy, aki több szeretetre, babusgatásra, simogatásra vágyik. Kevés, de annál
mélyebb és hosszabb barátságot kötsz. Egy meghitt, tartalmas beszélgetést többre
értékelsz, mint egy lármás bulit. Kevésbé vagy versengő típus és kerülöd a
konfliktust. Általában mindenkihez jóhiszeműen állsz hozzá, emiatt csalódások
érhetnek. Ha megbántanak, magadba fordulsz és visszabújsz a csigaházadba.
Egy szelet krémes, vagy habos sütemény
Kedves, simulékony és szeretetreméltó személyiség vagy. Mindenben a szépet és a
jót keresed. minden vágyad, hogy problémamentes életet élj, igyekszel elsimítani,
megelőzni a konfliktusokat, olykor túl engedékeny vagy. Hajlamos vagy a
bizonytalanságra és sokat aggódsz a jövő miatt, ezért szívesen támaszkodsz
másokra.
Nehezen összpontosítasz huzamos időn keresztül, de képzelőerőd annál jobb.
Torta
A torta az édességek királynője, és sok emberrel megosztható. Társaságkedvelő
ember vagy, szereted, ha sokan vesznek körül, egyrészt mert így megmutathatod
különleges személyiségedet, másrészt mert szükséged van a pozitív
visszajelzésekre, a dicséretre. Sokat adsz a jó modorra és a jó megjelenésre, emiatt
hamar népszerűvé válsz. A kritikát viszont rosszul viseled. Szereted az ünnepeket,
és a hangulatot is meg tudod teremteni hozzá.
Keksz, nápolyi
Nagyon elfoglalt ember vagy, állandó rohanásban élsz. számos teendőd és
kötelezettségeid teljesítése mellett csak pillanatnyi örömöket, kikapcsolódást és
szórakozást engedsz meg magadnak. Túl sokat rágódsz a határidők és a
tökéletesség miatt, vagy, hogy mit gondolnak rólad mások, emiatt görcsös vagy és
állandó raportra kész. Engedj kicsit a megfelelési vágyból és törődj többet
önmagaddal.
Gyümölcs
Ha nasi gyanánt valamilyen gyümölcsöt választasz, akkor vagy fogyókúrázol
(gyümölcsnap?
;-) vagy nagyon egészségtudatos életet élsz. Figyelsz önmagadra, a testedre.
Felelősségteljes és előrelátó vagy. Egy döntés meghozatalánál nemcsak az érzelmi,
hanem a racionális szempontokat is figyelembe veszel, hosszú távú tervezel és
eredményeket akarsz elérni.
Müzli, magvak
Racionális ember vagy, aki érzelmeit kevésbé mutatja ki, elfojtja. Szereted a
kézzelfogható, hasznos dolgokat, döntéseidben is nagy szerepet kapnak józan érvek
és az anyagi megtérülés, biztonság kérdése. Nem szereted a nagy felhajtást, a
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társaságban inkább visszahúzódó vagy, elvegyülsz. Szilárd természetű, megbízható,
kitartó, precíz és korrekt ember vagy, akire bármikor lehet számítani.
Chips, sós ropogtatni valók
Lendületes, magabiztos és életrevaló ember vagy. Szeretsz mindent kipróbálni,
megtapasztalni. Élvezed, ha zajlanak körülötted az események, ha kell, magad
kavarod fel az állóvizet. Utálod a középszerűséget, a sótlan, unalmas embereket.
Mindig kell, hogy legyen valami cél az életedben, ami motivál, ami előrevisz.
Szotyi, mogyi, tökmag
Te a kihívások embere vagy, igazi küzdőszellem. Míg másokat a nehézségek és az
akadályok elkedvetlenítik, téged inkább felvillanyoznak. Néha talán untat is, ha túl
simán, egyszerűen mennek a dolgok. Elfogadtad, hogy az életben a kellemes dolgok
mellett problémák és feladatok is vannak, amit meg kell oldani, bár olykor ingerlékeny
és türelmetlen vagy, de mindenképpen eléred, amit akarsz.
Jégkrém, fagyi
Ha télvíz idején is jegest kívánsz, akkor nagyon heves vérmérsékletű ember vagy,
akinek szüksége van arra, hogy lehűtse, lenyugtassa magát. Ingerlékeny, indulatos
természeted és önfejűséged már többször bajba sodortak. Nem állsz be a sorba,
inkább úszol az árral szemben.

Rovatot összeállította: Szerkesztő

MAZSOLA – RECEPTEK
Pikáns sült alma
Hozzávalók:
Személyenként:
egy nagy alma
ribiszkelekvár
ecetes torma
fólia
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Elkészítés:
Az almák "kalapját" levágjuk, karalábévájóval a magházát kivájjuk. A kapott üreget
egy kávéskanál ecetes tormával, majd egy kanál ribiszkelekvárral, majd ismét
tormával megtöltjük és a "kalapot" visszahelyezzük. Egyesével lazán, batyuszerűen
az alufóliába csomagoljuk és megsütjük. Tálaláskor a fóliát megnyitjuk.
Sültek kiváló körete, pl. kacsa mellé nagyon illik.

Almás-tormás szendvicskrém
Hozzávalók:
2 savanykás alma
1 evőkanál torma (nem csípős!)
200g krémsajt
só, bors
pár csepp citromlé

Elkészítés:
Az almát hámozatlanul apró kockákra vágjuk. Hozzáadjuk a tormát és a sajtot.
Sózzuk, borsozzuk. Rácsepegtetjük a citromlét. Ez az étel kitűnő előétel is, magos
vagy barna kenyérre. Díszítésként piros almaszeleteket lehet rátenni.

Ananászos csirke
Hozzávalók:
1 csirkemell
2 evőkanál liszt
1 kiskanál curry
1/2 kiskanál fahéj
só
bors
5 dkg. vaj
2-3 evőkanál olívaolaj
hagyma
1 darabolt ananászkonzerv
1 alma
150 ml tejszín
liszt
100 ml tej
1 kiskanál méz
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Elkészítés:
1. A 2 evőkanál lisztet összekeverjük a fahéjjal és a curryvel. A csirkemellet
felkockázzuk és sózzuk-borsozzuk, majd beleforgatjuk a lisztes keverékbe.
2. Egy serpenyőben a vajat és az olajat összeolvasztjuk és aranybarnára sütjük
benne a csirkemell kockákat. Ha ezzel megvagyunk, a husikat egy tányérra szedjük.
3. A serpenyőben maradt olajos-vajas keveréken üvegesre pároljuk az apróra vágott
hagymát. Majd hozzáadjuk a lecsöpögtetett ananászkonzervet és a meghámozott
felkockázott almát és a mézet. Felöntjük annyi ananászlével( konzervből)hogy ellepje
és 10-15 percig pároljuk.
4. Visszaöntjük a husikat a serpenyőbe, és lisztes tejes-tejszínes habarással
besűrítjük, ha túl sűrű lenne, akkor még adunk hozzá az ananász levéből. 5 perc
alatt készre főzzük...
Főtt rizzsel tálaljuk!

Citromos muffin
Hozzávalók:
2 tojás
2 csomag vaníliás cukor
15 dkg cukor
10 dkg olvasztott vaj
1 citrom reszelt héja és leve
csipet só
20 dkg liszt
fél zacskó sütőpor
1,5 dl tej

Elkészítés:
A tojásokat habosra keverjük a cukrokkal, hozzáadjuk az olvasztott vajat, sót,
citromhéjat és a levét. Ezután a sütőporos liszttel jól összekeverjük, majd beleöntjük
a tejet. Muffinpapírral bélelt muffinfomába adagoljuk, 180 fokon körülbelül 20-25
percig sütjük.
Jó étvágyat!

Rovatot összeállította: Szerkesztő
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PENGŐ – PÉNZÜGYI ROVAT
Az életszínvonalad inflációja
Az infláció a pénzed legnagyobb ellensége. Láthatatlanul, de biztosan felfalja a
vagyonodat, miközben látszólag a pénzed nem lett kevesebb. Ugyanannyi pénzed
van, csak kevesebbet ér.
Ugyanez igaz az életszínvonalad inflációjára is. Az életszínvonal, ami tegnap még
vonzó volt, mára értéktelenné válik a szemedben, ezért kénytelen vagy még nagyobb
áldozatokat hozni, hogy elérd a következő vonzó lépcsőfokot. Ami szintén
értéktelenné válik pár hónapon, vagy éven belül.
Bár tíz éve még saját lakásról sem mertél álmodni, öt éve pedig álmaid netovábbja
lett volna egy szolid háromszobás lakás, ha lehet, akkor ne panel, most úgy
gondolod, miért érnéd be kevesebbel, mint egy családi házzal egy jó környéken. Még
ha hitelt is kell felvenni, majd fizeted a havi törlesztőket.
Tíz éve még azon sóhajtoztál, milyen jó lenne néha kölcsönkapni egy autót a havi
nagybevásárlásokhoz, most evidensnek veszed, hogy egy olyan sikeres
középvezető, mint te, nem járhat tízmilliósnál olcsóbb autóval.
A nemrég még luxusdolgok, mint például az étterembe járás mára létszükségletté
váltak a számodra. El sem tudod képzelni, hogy ne járj legalább háromszor
étterembe egy héten, vagy havonta háromszor fodrászhoz.
Az éves bónuszodat sem tudod másra fordítani, mint előrébb lépj a fogyasztásban,
még drágább, még jobb, még exkluzívabb terméket vagy szolgáltatást vásárolj meg
saját magad számára. Hiszen a pénz nem arra van, hogy kupacokba hordjuk és
őrizgessük, hiszen csak egyszer élünk és fiatal sem leszel örökké.
Egyébként is, megérdemled a kényeztetést, hiszen egyre keményebben kell
dolgoznod, hogy ki tudd fizetni a számlákat és a havi törlesztőket. Igen, egyre több
idődet kell eladnod, hogy legyen pénzed a növekvő igényeidhez. Azt a kevés
szabadidőt, ami megmaradt, hadd töltsd már el az elérhető legnagyobb luxusban,
ilyen kemény munka mellett az jár neked.
S mivel ilyen magasra törtél, azt a szerény két hetes szabadságodat is szeretnéd
valami exkluzív helyen eltölteni, egy ázsiai szigeten és nem a részeg orosz turisták
között Törökországban. Ezt meg kell értenie mindenkinek. Amennyi stressz és
nehézség ér az év közben, legalább a nyaralás legyen felhőtlen.
Nos, ismerősnek tűnik, amit eddig leírtam? Ez az, amit úgy hívnak, hogy az
életszínvonal inflációja.
Hiába keresel egyre többet és többet, hiába veszel magadnak egyre drágább
dolgokat és hiába nő hónapról-hónapra az életszínvonalad, igazából egyre
szegényebb vagy.
Nagyobb örömforrás a számodra a munka, mint volt tíz éve? Könnyebb? Kevesebbet
kell dolgoznod a megélhetésért?
Több időt töltesz a családoddal, mint amennyit tíz éve tudtál eltölteni? A barátokra és
a hobbidra több időt tudsz áldozni?
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Nyugodtabb, stresszmentesebb és rendezettebb az életed, mint volt tíz éve?
Lényegesen nagyobb a megtakarításod, mint volt tíz éve? Sikerült megszabadulnod
a hitelektől? Közelebb kerültél ahhoz, hogy a megtakarításaid növekedése miatt
abbahagyhasd a pénzért való munkavégzést?
Mert ha a válaszok nem, akkor te nem előrébb, hanem határozottan hátrébb kerültél
az elmúlt évtizedben.
Ha kevesebb pénzed, több hiteled, stresszesebb életed és jobban széthullott
családod van, akkor te sokkal szegényebb vagy, mint tíz éve, hiába keresel négyszer
annyit, mint kerestél akkor.
Itt az idő, hogy leülj és elgondolkodj azon, hol is rontottad el.
Megérte-e az Iphone, a Gucci táska, az új Audi és a böszme nagy ház azt az árat,
amit fizettél érte? A 15 évet a fiatalságodból és a rengeteg hitel miatti stresszt? Hogy
a pénz után loholtál, ahelyett hogy a fiaddal fociztál volna, hogy aztán olyan
ostobaságokra verd el a szerzett pénzt, amik soha nem tettek se boldoggá, se
elégedetté?
Vajon a fiadnak mire lett volna nagyobb szüksége? Hogy legyen apja, aki elviszi
horgászni, vagy arra a sok drága vacakra, amit kompenzálásként vettél neki, mert
soha nincs időd vele lenned? S pont azért nincs időd vele lenned, mert meg kell
keresned a pénzt, amit aztán a sok drága vacakra költhetsz, amivel kompenzálod őt.
Mikor jössz rá, hogy nem az vagy, amid van? Hogy nem kell felvenni a versenyt a
szomszédokkal a “ki dobott ki több pénzt az ablakon egy új autóra” játékban?
Mikor fogod azt mondani, hogy elég? Ennyit akartam elérni az életben, megvan
mindenem? Segítek: soha. Ennek az őrült futásnak ez a lényege: soha nincs vége. A
boldogság után loholsz, amiről azt gondolod, hogy az úszómedencés házban van és
a csillivilli kütyükben. Megvetted őket, nem tettek boldoggá. Akkor, ha megvehetem a
nagyobbat, az újabbat, az erősebbet, majd az kielégít. Az sem fog, mikor jössz rá
végre?
Mikor érted meg, hogy nem kellene magad luxus dolgokkal kényeztetned a kemény
munka miatt, mert éppen a luxus dolgok miatt kényszerülsz az erődön felüli kemény
munkára?
Tanulmányok születtek arról, hogy akár évi 200 millió is csak akkor teszi
elégedettebbé az embert, ha az ő társadalmi szintjén mindenki más kevesebbet
keres. Ha mások ennek a dupláját keresik évente, az ember már elégedetlenné válik
a helyzetével, noha az összeg és annak vásárlóértéke sem változott. Mikor jössz rá,
hogy te is pont így működsz jelenleg?
Ideje leülni és átgondolni, mi is az igazán fontos az életben és mi az igazi
gazdagság. Szánj rá egy pár napot, mielőtt még túl késő lesz.
Hogyan tudod elkerülni ezt a csapdát? Egyszerű. Nem kell azonnal előfizetni a
drágább kábelcsomagra, ha fizetésemelést kapsz, vagy nem kell azon gondolkodni,
hogy lecseréled az autódat. Nem a legdrágább helyre kell elmenned nyaralni, amit
éppen ki tudsz még fizetni a havi fizetésedből.
Az életszínvonalad növekedése ugyanis alattomosan lopakodik. Nem tudod
megmondani, miért nem jössz ki a háromszor nagyobb fizetésedből, csak a tényt
látod, hogy még ez sem elég. S hiába jössz rá, hogy igazából utálod a munkádat,
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már nem teheted meg, hogy ott hagyd, mert olyan magasak a havi költségeid, hogy
nem engedheted meg azt a luxust, hogy máshová menj dolgozni, alacsonyabb
fizetésért. Inkább marad a stressz és a gyűlölt munkahely. Sikerült magad egy életre
szóló rabigába hajtani.
A növekvő bevételeid 20-30%-át fordítsd az életszínvonalad növelésére, a
maradékból a megtakarításaidat hizlald, vagy fizesd vissza a hiteleidet. Amikor
nagyobb autóban, ingatlanban vagy bármi egyébben gondolkodsz, jusson eszedbe,
hogy a nagyobb autót vagy házat nem csak megvenni, de havonta fenntartani is
drágább.
Legyenek pénzügyi céljaid, amiket el akarsz érni és ezekhez ragaszkodj. A Ralph
Loren ruhatárnál sokkal jobb cél az, hogy 55 évesen nyugdíjba akarsz vonulni és a
megtakarításaidból élni. Ha bónuszt kapsz, ne a hawaii útról ábrándozz, hanem arról,
hogy akkor már 54 évesen is visszavonulhatsz.
Ne akarj megfelelni a szomszédoknak, akik ugyanabban a mókuskerékben futnak
egész életükben, amiből éppen ki akarsz törni. Vegyék csak meg az új Audi A6-t, ha
ők még azt gondolják, ez a siker és a boldogság fokmérője.
Írd össze a család összes költését, hogy meglásd, hány helyen szivárog kifelé a pénz
a családi kasszából. Csináljatok egy minimál hónapot, amikor csak és kizárólag a
legeslegszükségesebbekre költötök. Ezt vesd össze az átlagos havi költésetekkel és
már látod is, mennyi megy el a nem szükséges dolgokra.
Gyűjts össze legalább egy fél évre, egy évre elegendő pénzt, így ki tudsz szállni a
gyűlölt munkahelyedről, ha akarsz. Egy év alatt találsz másik állást, addig pedig kitart
a tartalék.
Jól mondtad, tényleg csak egyszer élsz. Éppen ezért ne a tárgyak rabságában teljen
el ez az egy életed. Légy szabad a pénzügyi láncoktól és inkább élvezd az életet.
(Ha most azt mondod, ez nem rólad szól, mert te nem jársz 10 milliós autóval, akkor
gondold át még egyszer. Aki havi 150 ezret keres, de autóval jár dolgozni, az pont
ugyanazt csinálja, csak a maga szintjén.)

Forrás: www.kiszamolo.hu

NEVETNI MINDIG JÓ - HUMOR
Kérdezd az őrmester urat
A rendőrségre bekísérnek egy embert:
- Hol lakik?
- A József Attila utcában. - válaszolja.
- Ne szórakozzon itt! Most vagy a József utcában vagy az Attila utcában lakik!
- Mondom, hogy a József Attila utcában!
- Na, majd az őrmestert megkérdezzük. Őrmester úr! Ez az ember azt állítja, hogy a
József Attila utcában lakik.
- Maga barom! Lehet, hogy sarokház.
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Vizsgán...
Biológia vizsgán az egyik diáknak az volt a tétele, hogy a madarakat a lábuk alapján
kellett felismernie. Persze megbukott.
Már kint volt a teremből, viszi magával az indexét (amibe még nem volt beírva az
egyes). Erre a tanár:
- Hogy is hívták magát?
Erre a diák a folyosóról bedugta a lábát az ajtónál és ezt mondta:
- Találja ki!

Érdekes válasz
Két majom ül a ketrecben. Mindkettő banánt eszik, de az egyik nem hámozza meg,
hanem csak úgy eszi. A másik megkérdi tőle:
- Te nem hámozod meg?
- Minek? Tudom mi van benne!

Sakkon nyertük
Két cigány megy egy lóval az országúton. Megállítja őket egy rendőr:
- Hol szereztétek ezt a lovat?
- Sakkon nyertük.
- Na persze... szerintem loptátok!
- Dehogyis. Gazsi ütötte a parasztot, én meg léptem a lóval...

Móricka sír
Miért sírsz, kisfiam? - kérdi a szomszéd néni Mórickát.
- Mert apa verést ígért az ikertestvéremnek!
- Ilyen jószívű testvér vagy? Ennyire sajnálod?
- Dehogy! Csak apa sosem tud minket megkülönböztetni.

Dőlt betűvel
Jean, legyen szíves, döntse meg egy kicsit az asztalt!
- Miért, uram?
- Dőlt betűvel szeretnék írni.
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Mennyi az idő
Székely bácsi kérdezi a fiától, hogy mennyi az idő.
- 10 perc múlva kettő - feleli az, mire kap egy taslit.
- Ezt miért kaptam? - kérdi, mire a válasz:
- Nem azt kérdeztem, hogy 10 perc múlva mennyi idő lesz..

Rovatot összeállította: Szerkesztő

VIRÁGSZIROM – IDÉZET, VERS

Várnai Zseni: Csodák csodája
Tavasszal mindig arra gondolok,
hogy a fűszálak milyen boldogok:
újjászületnek, és a bogarak,
azok is mindig újra zsonganak,
a madárdal is mindig ugyanaz,
újjáteremti őket a tavasz.
A tél nekik csak álom, semmi más,
minden tavasz csodás megújhodás,
a fajta él, s örökre megmarad,
a föld őrzi az életmagvakat,
s a nap kikelti, minden újra él:
fű, fa, virág, bogár és falevél.
Ha bölcsebb lennék, mint milyen vagyok,
innám a fényt, ameddig rámragyog,
a nap felé fordítnám arcomat,
s feledném minden búmat, harcomat,
élném időmet, amíg élhetem,
hiszen csupán egy perc az életem.
Az, ami volt, már elmúlt, már nem él,
hol volt, hol nem volt, elvitte a szél,
s a holnapom? Azt meg kell érni még,
csillag mécsem ki tudja meddig ég?!
de most, de most e tündöklő sugár
még rámragyog, s ölel az illatár!
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Bár volna rá szavam vagy hangjegyem,
hogy éreztessem, ahogy érezem
ez illatot, e fényt, e nagy zenét,
e tavaszi varázslat ihletét,
mely mindig új és mindig ugyanaz:
csodák csodája: létezés… tavasz!

Fésű Éva: A lényeg
A szépben az a legszebb, ami leírhatatlan,
a vallomásban az, ami kimondhatatlan,
csókban a búcsúzás, vagy nyíló szerelem,
egyetlen csillagban a végtelen.
Levélhullásban erdők bánata,
bújócskás völgy ölében a haza,
vetésben remény, moccanás a magban,
kottasorokban rabul ejtett dallam,
két összekulcsolt kézben az ima,
remekművekben a harmónia,
részekben álma az egésznek,
és mindenben a lényeg,
a rejtőzködő, ami sosem látszik,
de a lélekhez szelídült anyagban tündöklőn ott sugárzik.
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