
Együttműködő partner: a Nyugdíjasok Országos Szövetsége

„A FŐ KÉRDÉS: MIT, HOGYAN 
LEHET MEGOLDANI?”

NYOSZ-hírekNYOSZ-hírekNYOSZ-hírek
Negyedszázada 
énekelnek, táncolnak 
együtt

A Nyugdíjasok 
X. Könnyűzenei Dalos 
Találkozójáról

Randevú a Balatonnál: 
nyugdíjasok országos 
találkozója a csopaki 
üdülőfaluban

9. oldal8. oldal6–7. oldal

XX. évfolyam 9. szám Ára: 300 Ft

MOLNÁR 
ÁRPÁD



3

Szerkesztői üzenet

A „rezsiharc” útvesztőiben

Főhősünket hívjuk csak egyszerűen, kedvesen, minden kellemetlen fel-
hang nélkül Öregúrnak. Párjával már bő egy hónapja napi rendsze-
rességgel foglalkoznak az ősztől „esedékes” rezsicsökkentés csökkenésének 
következményeivel, egyszerűbben fogalmazva: azt kutatják, mi vár 
rájuk? Lényegesen nehezebb anyagi helyzet elé kell majd állniuk, vagy 
megússzák kevésbé magas számlák érkezésével?

Az Öregúr gondos családfő, visszamenőleg évekre megőriz minden 
számlát, csekket, levelet. Így most is ezekből próbált következtetni a jövő 
anyagi nehézségeire. De mivel átalánydíj-�zetők, a valós fogyasztást 
nem tudta kikövetkeztetni. De ha sikerült volna, sem jutott volna elő-
rébb a gondolkodásban, mert a hírek, az internetes „guruk”, a csak laikusként véleményt formálók 
egyaránt egymásnak ellentmondó információkat közöltek a várható változásokról. A fő kérdésre 
nem volt hiteles válasz: amit a nyáron megspórolunk a fogyasztáson, azt visszakapjuk-e a téli 
túlköltés esetén?

Az Öregúr – régi megszokásból – gondolta, elmegy az ügyfélszolgálatra, és megkérdi, mit tehet? 
A négykerekű villanyjárgány akkumulátorának túl nagy a távolság a szolgáltatókig, és az iroda 
előtt gyülekezők sora szintén nem könnyítette meg a dolgát. Régi megszokásból próbálta volna 
telefonon megtudni, mitévő legyen. Ugyan már! Ma már egy élő emberrel is alig lehet találkozni 
a vonal végén, nemhogy ilyen „akcióidőben”, amikor mindenki tudni akarja az ő problémájára 
a megoldást. És különben is, ha lenne, aki elmagyarázza, akkor sem biztos, hogy az Öregúr jól 
hallaná, felfogná egyszerre, megértené kapásból.

Az Öregúr nem adja fel. Nekiveselkedik, keresi a szolgáltatók e-mail-címét. Megvan! Egy nap 
rámegy, mire értelmes sorokba, mondatokba szedi, mit is akar valójában megtudni. Majd menne 
az e-mail – de sajna a postaládában ragad. Ő meg várja a válaszlevelet, mit tegyen, hogy ne járjon 
rosszul – de hiába.

Közeleg a hivatalos határidő, amíg az állampolgár még bármit is tehet, hogy ne kerüljön a 
közszolgáltatóknál hátrányos helyzetbe. Az Öregúr már majd’ fölrobban mérgében, idegességében.

Ekkor jött a képbe a Google – a barátunk. Beírjuk segítségkérőn: mit tegyünk, hogy a közszol-
gáltatókat ellássuk kellő információval a rezsivédelmünk miatt? Diktáljuk adatot! Hurrá, megvan 
a felület, azonosító, gyári szám, mérőállás, e-mail-cím (szuper, az is van az Öregúrnak!) és végül 
egy enter. Majd visszaér a válaszlevél – augusztus 15-én 18 órakor, az utolsó órákban: Köszönik, 
regisztrálták az óraállást, bár neki mint átalány-�zetőnek nem is kellett volna diktálnia…

Kész, az Öregúr feladta, ennyit tudott tenni. Ma sem tudja, elég-e?
De vajon a szolgáltatók, a döntéshozók is csak ennyit tudtak tenni a fogyasztók tájékoztatása 

érdekében?
Eszembe jutnak a választások előtti hónapok, hetek. Mennyi brossúra próbált eligazítani min-

ket, hogyan cselekedjünk a szavazáskor, mitől lesz nekünk jobb, könnyebb életünk. Mi, nyugdíja-
sok még ingyenes újságokat is kaptunk, nem is beszélve a covidoltásos regisztrációnkra érkező „okos, 
megszívelendő”, egyébként egy csöppet sem egészségügyi tanácsokról. Esetleg nem kellett volna ezt a 
gyors, elhamarkodott intézkedést magyarázandó – a választások előtti kommunikációs módszere-
ket újra elővenni és tájékoztatni – emberek ezt tegyétek, ha nem akartok a rezsiharc vesztesei lenni.

Értőn, egyszerűen, világosan, logikusan, didaktikusan, mindenki számára hozzáférhetően… 
Hogy az Öregúr és a hozzá hasonlók is megértsék!

Némethné Jankovics Györgyi
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Hány szervezet – egyesület, klub – tartozik most a me-
gyéhez?

Jelenleg 27 klub és egyesület tartozik a szövetségünkhöz, 
ennek közel kétharmada a szombathelyi, a többi Vas megye 
más településeit képviseli. A pandémia miatt e tekintetben 
nem volt lemorzsolódás, de a klubokon, egyesületeken 
belül mintegy 15–20 százalékkal csökkent átlagosan a lét-
szám, részben az öregedés, részben a veszélyhelyzet okozta 
félelem miatt.

Ismert számunkra is az a probléma, hogy több klub és 
egyesület tagsága egyre öregszik, és a �atalabb nyugdíjasok 
kevésbé érdeklődnek a közösségek iránt. A jövő évi munka-
tervünkbe szeretnénk betenni azt, hogy ún. ismeretterjesz-
tő összejöveteleket, tájékoztatókat tartsunk a szövetségről,  
illetve erre buzdítanánk a klubjainkat, egyesületeinket is.

Aktív életedről mit és mennyit tudhatunk meg?
 Két nővéremet követően – Maja 9, Erzsi 6 évesek voltak 

már –, 1954-ben születtem Szombathelyen, és itt jártam 
általános, valamint középiskolába. 1972-ben érettségiztem 
a Kanizsai Dorottya Gimnázium francia tagozatán. Sok 
évig jártam a helyi zeneiskolába, ahol zongorán tanultam, 
de végül az életem más irányba ment el. Az érettségit köve-
tően felvettek a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egye-
temre, ahol pénzügypolitikai szakon végeztem, és még az 
egyetem alatt letettem franciából a középfokú nyelvvizsgát. 

 Dolgozni Szombathelyen, az MNB Vas Megyei Igazga-
tóságán kezdtem, a Közgazdasági Osztályon elemző közgaz-
dászként, majd 1980-ban osztályvezető-helyettesnek lettem 
kinevezve, és megválasztottak az igazgatóság szakszervezeti 
titkárává. Később az osztály vezetőjévé, majd – megtartva 
az osztályvezetést – 1987-ben megyei igazgatóhelyettessé 
léptem elő. 1992-ben főtanácsosi címet kaptam, majd az 
MNB Kiváló Dolgozója kitüntetésben részesültem.

A nemzeti bank vidéki hálózatának fokozatos megszünte-
tése miatt munkahelyet kellett váltanom, így megpályáztam 
a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet elnöki posztját, 
amelyet sikeresen elnyertem. Jól döntöttem a pályázattal, 
mert egy újabb, igazi szakmai és emberi közösségbe kerül-
tem. A vezetői pozíciómnak sokat köszönhetek azért, mert 
közelről megismerhettem a vidék gazdasági, pénzügyi köz-
egét, és nem utolsósorban a pozitív közösségi kapcsolatok 
kialakításában személyesen részt vehettem. Takarékszövet-
kezetünk stabilan, kiegyensúlyozottan működött és fejlő-
dött, elsősorban a munkatársak – mindenekelőtt Hozbor 
Imréné ügyvezető igazgató – tudásának és felkészültségének 
köszönhetően. Nem költöztünk Répcelakra, mindennap 
Szombathelyről jártam a munkahelyemre. 

Eközben több egyéb tisztséget, funkciót is betöltöttem. 
Az  OTSZ (Országos Takarékszövetkezeti Szövetség) Fel-
ügyelő Bizottságában két cikluson keresztül dolgozhattam, 
a VOSZ Megyei Szervezetének Elnökségében tevékenyked-
tem. Több éven keresztül a Vas–Zala Megyei Takarékszö-
vetkezetek Szövetsége elnökhelyettesi feladatait is elláttam, 
illetve a Közgazdasági Társaság Vas Megyei Szervezetében 
elnökségi tag voltam. A  répcelaki éveim derekán keresett 

meg a polgármester úr és a Répcelaki Sportegyesület akkori 
elnöke, hogy vállaljam el az SE társadalmi elnöki funkció-
ját, mert jogszabályi változás miatt, ezt a feladatot a pol-
gármester nem töltheti be. Némi gondolkodás után igent 
mondtam, és a feladatot – többszöri újraválasztás után – 
jelenleg is ellátom.

A takarékszövetkezeti rendszer radikális változásai miatt 
a Répcelaki Takarékszövetkezetet is érintette az egyesülés 
(Savaria Takarék), így végül értékesítési vezetőként mentem 
2017-ben nyugdíjba. Még aktív dolgozóként megkaptam 
Az Év Vállalkozója kitüntetést 2010-ben, illetve nyugdíjazá-
som után, 2018-ban a Répcelaki Önkormányzat Répcelak  
Városért Díszoklevelét. 

Feleségemmel a nemzeti bankban jöttünk össze, bár a 
gimnáziumból „futólag” már ismertük egymást, legalábbis 
köszöntünk egymásnak. Négyévnyi udvarlás után 1980 óta 
vagyunk házasok. Két lányunk született, Orsolya közgaz-
dász lett, Tünde pedig gyógyszerész. Orsolya a családjával 
Szombathelyen, Tünde a családjával Halásztelken lakik. 
Mindkét lányunk három-három unokával ajándékozott 
meg minket, ezzel a családban teljesült a „bővített újrater-
melés” elve. Feleségem is bankos utat járt be, a helyi MNB 
megszűnése után a Mezőbankban, majd az Ersténél dol-
gozott, végül egyéni vállalkozóként ment nyugdíjba. Mun-
káját több kitüntetéssel, illetve jutalomutakkal ismerték el. 
Egyébként neki nagy szerepe van abban, hogy ellátom az 
elnöki feladatokat, mivel nekem otthon házimunkát egyál-
talán nem kell végeznem, ő mindent megcsinál.

Hogy miért mondtam igent az előző elnök felkérésére? 
Talán azért is, mert az aktív munkám során megtanultam, 
és most is hiszem, hogy az életünk milyensége, a minden-
napjaink minősége a hétköznapokon dől el, és a nyugdíja-
saink élete is itt kap vagy kaphat értelmet, ezért különleges 
feladat az idős társaink mindennapjainak a szervezése, szeb-
bé, értelmesebbé tétele. Az  alapelvem az, hogy soha nem 
arra gondolok, hogy mit miért nem lehet megoldani, ha-
nem arra, hogy hogyan lehet megoldani.

Demeter Ferenc

„A fő kérdés: 
mit, hogyan lehet 
megoldani?”
Molnár Árpád, a Vas Megye és Szombathely MJV Nyug-
díjasszövetsége Képviseletének elnöke

Az utóbbi években egyre többet fordul elő az, hogy az or-
szágos nyugdíjasszövetség valamelyik rendezvényén új ar-
cok tűnnek fel. Adódik ez abból a sajnálatos tényből, hogy 
a szervezeteink vezetésében elsősorban egészségügyi prob-
lémák miatt sűrűn van változás, személycsere. Különösen 
kritikus ez a megyei szervezetek esetében, ahol egy-egy 
változás jelentős kihatással lehet a megyéhez tartozó nyug-
díjas-egyesületek életében. Vas megyét – egy sajnálatos ha-
láleset (Dr. Németh István csak pár hétig lehetett elnök) 
kivételével – elkerülték ezek a tendenciák.

Molnár Árpád 2018-ban vette át az előző elnöktől, 
Dancs Istvántól a megyei szövetséget, aki az előre vállalt két 
ciklus leteltével lemondott. A váltásról az új elnök így em-
lékezett meg:

Nyugdíjba vonulásom után nem telt még el egy év,  
s augusztus elején csörgött a telefonom, Dancs István,  
a Megyei, Szombathelyi Nyugdíjasszövetség elnöke hívott. 
Elmondta, hogy Márkus Árpád alelnökünk – aki azóta a 
NYOSZ egyik alelnöke is – javaslatára elnöknek szeretné-
nek felkérni, mert az előre bejelentett két ciklusa lejárt, és 
nem vállalja tovább. Régebbről ő is ismert már engem, sze-
mélyesen is találkoztunk, s néhány hét gondolkodás után 
– a korábbi közösségi feladataimra, társadalmi munkáimra, 
és a szakszervezeti vezetőként szerzett tapasztalataimra te-
kintettel – igent mondtam. 

Amikor elvállaltad a felkérést, mennyire volt rálátásod – 
mennyire voltál képbe helyezve – az előtted álló feladatokra?

A felkéréskor – és a végleges válaszomig – többször talál-
koztam és beszélgettem Dancs Istvánnal, az évek óta funk-

cióban lévő elnökkel a szövetség feladatairól, kapcsolatairól, 
a megyei, valamint a városi civil közösségben betöltött sze-
repéről. Kaptam információkat a rendezvények, programok 
hátteréről, a kapcsolódó közösségi szerepvállalásról. Úgy 
éreztem, ez elegendő információt és muníciót biztosított 
ahhoz, hogy a feladatot minden félelem nélkül elvállalhas-
sam. Azóta bebizonyosodott, hogy az elnökségünk meg-
könnyíti, segíti, támogatja a munkámat.

Mennyiben segített a vállalásodban az, hogy több éven ke-
resztül szakszervezeti vezető voltál?

Nyilván ez is segített, hiszen az emberek problémáival 
történő foglalkozás már akkor belém ivódott, és ez alapból 
hozzájárult az új helyzethez igazodásomban. Mint pénzügyi 
vezető is fontos volt az emberekkel való foglalkozás, a mun-
katársakkal történő jó kapcsolat kialakítása. Úgy láttam, 
hogy az új pozíciómban is szinte ezt, az emberekkel való 
törődést kell folytatnom.

Milyen különbségeket látsz a szakszervezeti és a nyugdíjas 
érdekvédelmi képviselet között?

A jelenlegi pozíciómban sok esetben kell a nyugdíjasokat 
képviselni a különböző fórumokon és testületek előtt. Ilyen 
döntéshozó testületek például a városi és megyei önkor-
mányzat illetékes bizottságai, valamint a Civil Fórum, az 
Idősügyi Tanács, a Helyi Esélyegyenlőségi Program – HEP 
–, a Civil és Nemzetiségi Kapcsolatok Bizottsága, ahol a 
nyugdíjasokat érintő kérdésekben meghallgatják a javasla-
tainkat, elképzeléseinket. 

A fajsúlyos érdekképviseletet – meglátásom szerint – az 
országos szinten lehet hatékonyan folytatni. Azt is látom, 
hogy az érdekképviselet a nyugdíjas társadalomban sem 
egyszerű dolog. Ha csak azt nézzük, nagyon sok alapvető 
kérdésben nincs egyetértés, főleg a régebben és a napjaink-
ban nyugdíjba vonultak között. Ennek feloldása nem egy-
szerű probléma.

A szakszervezeti érdekképviselet részben formai volt, de 
azért szóhoz jutottam a béremelések, jutalmak, kitünteté-
sek odaítélésénél is. A  szakszervezeti életben elsősorban a 
kirándulások, vetélkedők, sportnapok, egyéb rendezvények 
szervezésében kaptam szabad kezet. 

Molnar Árpád (jobbra) Vas megyei nyugdíjas vezetők között

Idősügyi Tanács ülése
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Akkordeon Tánczenekar ajándékkoncertje zárta, ahol szin-
tén nagy szerep jutott a táncnak, a régi slágereknek.

Az üdülőfaluban mindvégig különleges kézműves tech-
nikákat is lehetett látni, tanulni, például a mandalafestést 
vagy a papírfonást. A kirándulások, túrák iránt érdeklődők 
számára többféle ajánlattal szolgáltak a szervezők. És persze 
nem maradhatott ki a balatoni fürdőzés sem a program-
ból, hiszen a kedvező időjárásnak köszönhetően a tó vize is 
„idősbarát” hőfokú volt.

A nyugdíjasok balatoni fesztiválja a szövetség életében a 
legjelentősebb kulturális, hagyományőrző és szórakoztató 
programsorozat, amely – az idei pályázati döntésnek kö-
szönhetően – meghatározó helyet kap majd 2023-ban a 
Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa prog-
ramsorozatban. 

A Nyugdíjasok Országos Szövetsége ezúton köszöni 
meg minden fellépőnek, látogatónak, szervezőnek, közre-
működőnek a program lebonyolításában vállalt szerepét, 
hálásak vagyunk minden segítségért, a lelkesítő szavakért, 
a közösségi portálokon megjelent, pozitív visszajelzésekért.

Némethné Jankovics Györgyi NYOSZ-elnök
Fotók: Németh Zsó�a

Az Országos Dalköri Fesztivál eredménylistája
Kiemelt arany fokozat: Búzavirág Népdalkör (Maklár), 
Táncika Népdalkör (Alvéges), Petri Öreg�úk (Pócspetri).
Arany fokozat: Alvégesi Népdalkör, Borostyán Kórus 
(Enese), Rábca Dalkör (Abda), Tapolcai Kerek Kórus 

(Miskolc), Baranya Bokréta Népdalkör (Pécs), Egri Vi-
tézek Dalkör, Csobánc Népdalkör (Tapolca), Őszirózsa 
Népdalkör (Hajdúbagos), Búzavirág Népdalkör (Pécs), 
„Határtalan dallamok” Énekkar (Győr), Béke� Antal Nép-
dalkör (Szentgotthárd).
Ezüst fokozat: Batsányi Vegyeskórus (Tapolca), Rákos-
hegyi Rezedák Dalkör (Budapest), Nosztalgia Baráti Kör 
(Mosonmagyaróvár).
Bronz fokozat: Napkori Asszonykórus, Győrság község 
Dalárdája, Őszirózsa Dalkör (Majorok).

Az Országos Nyugdíjas Kulturális Gála fellépői
Körösladányi Őszikék Nyugdíjasklub Dalköre (népdalcso-
kor); Borostyán Kórus – Enese (Galga menti dalcsokor); 
Sorosánszki Jánosné – Bartha Ferencné – Hajdúbagos 
(Hajdúsági népdalok); Alvégesi tánccsoport (Tirpák tán-
cok, Fátyoltánc); Nagy Éva – Budapest (szólóének); Estike 
Népdalkör – Sarkad; Szabóné dr. Pataki Eszter – Hajdú-
bagos (cigánydalok); Kiss Ferenc – Gyula (Pásztordalok); 
Őszi Levél Nyugdíjas-egyesület – Levelek (Csóró nyuggerek 
– paródia); Biharugrai Népdalkör (Hajdúsági dalcsokor); 
Pócspetri Nyugdíjas Egyesület (tánc); Egri vitézek Dalkör 
(Boros dalok); Rákoshegyi Rezedák (Kalocsa környéki 
népdalok); Dózsavárosi Őszidő Klub – Veszprém (szalagos 
tánc); Hajdúné Csuta Terézia – Győr (vers); Határtalan 
dallamok zenekara és triója (népek zenéi); Katymári Nyug-
díjasklub (zenés, táncos jelenet); Demjén Gyula – Múcsony 
(magyar nóták); Funky mamák – Sarkad (tánc); Nosztalgia 
Baráti Kör – Mosonmagyaróvár (nosztalgia slágerek); Biá-
csi Marietta – Szombathely (Tiszántúli népdalok); Langer 
Tivadarné – Szombathely (paródia); Ódor Ferenc (magyar 
nóták); Hende Lajosné – Vép (dalok); Tóth Vásárhelyi 
Ilona – Vép (dalok); Szalai András – Szombathely (vers); 
Pető Ferenc – Tóth Vásárhelyi Ilona (duett); Pető Ferenc – 
Szombathely (slágerek); Keszőke László – Biácsi Marietta 
– Szombathely (Tápai páros tánc); Demjén Gyula – Gyer-
muska Zsuzsanna – Múcsony (régi slágerek).

Randevú a Balatonnál: nyugdíjasok országos 
találkozója a csopaki üdülőfaluban
A testi, lelki, szellemi jó közérzet és a �zikai aktivitás szol-
gálata fontos része a NYOSZ érdekvédelmi �lozó�ájának. 
Ezt próbálta tükrözni a Balatoni Randevú, amelyet idén  
tizedszer szerveztünk meg augusztus 28. és szeptember el-
seje között, ezúttal a csopaki üdülőfaluban.

Az országos rendezvény Szenior Örömtánc Fesztivállal 
kezdődött. Ez egy olyan, újszerű elfoglaltság az idősebbek 
körében, melynek lényege a mozgás, illetve az agytorna, ami 
a koreográ�a tanulása miatt szükséges, és ráadásul jó közös-
ségben van az ember. Az örömtánc évek óta része a nyárvégi 
programsorozatnak, idén a hely befogadóképessége miatt 
fesztivált, bemutató jellegű programot szerveztünk. Az esti 
élő zenés táncprogram és a másnap reggeli közös „össztánc” 
azonban már a régi megszokott, kötetlen hangulatot idézte.

Másnap a program az Országos Dalköri Fesztivállal 
folytatódott. Kórusok, népdal- és nosztalgiakörök léptek 
fel, amelyeket szakmai zsűri értékelt. A fellépők – idén 20 
csoport volt jelen a fesztiválon – megyei, illetve regioná-
lis előselejtezőn már részt vettek. Ennek következménye a 
műsorszámok magas színvonala, amelyet a zsűri is kiemelt.

Harmadnap az ÖregSZEM fotópályázatok díjnyertes 
képeiből nyílt kiállítás, majd a 2021. évi fotópályázat díj-
átadását követően kulturális gálára került sor. Itt a szer-
vezők arra törekedtek, hogy kerülve a versenyhelyzetet, 
inkább az önfeledt szórakozásnak, a kedves műsorszámok 
bemutatásának szenteljük az időt a legkülönfélébb műfa-
jokban. A produkciók sokszínűsége, hangulatos megjele-
nítésük üdítő színfoltja volt a programnak. A napot a győri 
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Negyedszázada 
énekelnek, 
táncolnak együtt
Huszonöt évvel ezelőtt 21 fővel alakult meg Iharosberény-
ben a Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület – mondta 
Horváthné Szanyi Éva, az egyesület elnöke. Az elődök jó 
alapokat készítettek, ezt mutatja, hogy még mindig áll az 
„épület”. Jelenleg közel ötven fő a létszámuk. A negyed-
század alatt mintegy háromszor cserélődött a tagság. Há-
rom csoporttal működnek: színjátszók, néptáncosok és az 
énekkar. Általában kéthetente tartanak klubfoglalkozáso-
kat. Határainkon innen és túl is megismertették népünk 
kultúráját, vitték Iharosberény jó hírét.

Az évek során újabb barátságok szövődtek. Érzik a tagok, 
hogy jó együtt énekelni, táncolni, fellépni, vagyis jó egy kö-
zösségben élni – kapcsolódott be a beszélgetésbe Varga Ró-
bert, aki alapítóként látja el a titkári feladatokat. Nagy ter-
het cipel a hátán, de még bírja a terhelést. A néptáncosokat 
23 évig Horváth János (Jana) tánctanár, művészeti vezető 
készítette fel a fellépésekre. (Sajnos most el kellett köszönni 
tőle, mert a fővárosban folytatja munkáját.) A kórust Hor-
váthné Záborszky Judit – alapító tagként – vezeti. (A Hor-
váth nevűek csak névrokonok, mondták mosolyogva.)

Stikel János, a nyugdíjasok megyei szövetségének elnöke 
büszke arra, hogy az egyesület a 118 klubot és egyesületet 
számoló megyei szövetség egyik oszlopos tagja. Valamit na-
gyon tudnak, hisz a létszámuk az idők során a duplájára 

növekedett. Köszönhető a sok sikeres fellépésnek és a ki-
váló egyesületi életnek. Az egyesület munkáját egy Kovács 
Lajos-plakettel ismerte el a megyei elnökség.

Az egyesület példamutató munkáját méltatta Lednicz-
ky Miklósné alpolgármester (egyesületi tag!). Egykoron 
iskolásként szüleit gyakran elkísérte a foglalkozásokra. Me-
sélt a késő estékbe nyúló próbákról. Megszerette ő is az 
együtt éneklést. Megköszönte a korábbi vezetők munkáját. 
Az egyesület részére az önkormányzat díszes albumot ké-
szített a 25 évről.

Több helyről érkeztek az ünneplésre, de nem jöttek üres 
kézzel. Nagy taps fogadta a korábbi társuk – Németh Ildi-
kó – fellépését és szólóit, aki az Egyesült Államokból jött 
haza, hogy együtt töltse az évfordulót egykori társaival.

A műsorokat követően �nom vacsora, tombola és tánc 
zárta a jubileumi találkozót.

Györke József

A Nyugdíjasok X. Könnyűzenei Dalos 
Találkozójáról
A Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége szervezésében 
2022. augusztus 16–17-én Salgótarjánban került sor a 
Nyugdíjasok X. Könnyűzenei Dalos Találkozójára, ahová 
a megyék és régiók legjobb eredményt elért szereplői je-
lentkeztek. Összesen 12 előadás 11 fellépője vett részt a 
találkozón. 

Háromfős szakmai zsűri előtt bizonyíthatták a verseny-
zők énektudásukat: Kövesdi Krisztián zenetanár, tubamű-
vész, karnagy; Boros Ágnes ének-zene tagozatos pedagó-
gus, kórusvezető és Kotrocz Márta énektagozatos tanító 
bírálta el a produkciókat. 

Az augusztus 16-án 14 órakor kezdődő találkozón  
a versenyzők közel 60 fő néző előtt léphettek fel. A meg-
határozott fellépési időkeretben választásuk szerint ope-
rett-, operarészleteket, sanzonokat vagy táncdalokat éne-
keltek.

A rendezvény színvonalát emelte a Nyugdíjasok  
I. Könnyűzenei Dalos Találkozóján az Év hangja címet 
elnyert Jobbágy Endre Bálint (akkor Miskolcról, de most 
már Csömörről) versenyen kívüli éneklése, amellyel perce-
kig zúgó tapsot aratott. 

A fellépést követően jó hangulatú vacsorán vehettek 
részt a fellépők a helyi segítőkkel és a zsűrivel, ahol min-
denki kedve szerint szabadon énekelhetett. 

Másnap a gálaműsoron minden versenyző lehetőséget 
kapott egy általa választott ének előadására. 

A zsűri döntését egyesével ismerhette meg a közönség, 
azt, hogy ki milyen minősítést szerzett. Mindenki a neve 
elhangzása után elénekelhette az általa választott dalt, majd 
ezután vehette át a minősítő oklevelet Kövesdi Krisztián-
tól, a zsűri elnökétől, az ajándékot Szendrődi Györgytől, 
a Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége elnökétől és a 
serleget az idén százéves Salgótarján Megyei Jogú Város al-
polgármesterétől, Dániel Zoltántól. 

Különdíjban részesült: 
 – Kincses Tibor, Eger
 – Szolnoki Józsefné, Miskolc

Arany minősítést kapott:
 – Nagy Éva, Budapest
 – Petró Sándorné, Visznek
 – Tóth-Vásárhelyi Ilona, Vép
 – T. Kiss Endre, Hajdúszoboszló

Kiemelt Arany minősítést kapott:
 – Dargai Béla, Miskolc,
 – Odor Ferenc, Szombathely-Nárai
 – Pető Ferenc, Szombathely 
 – Tóth Gyula Biharugra
 – Volyák Ferencné, Miskolc
 – Tóth Vásárhelyi Ilona – Pető Ferenc páros.

A versenyzőknek ezúton is gratulálunk!
Reméljük, őket és még sok új versenyzőt köszönthetünk 
jövőre Salgótarjánban!

Dargai Béla Pető Ferenc

Tóth Gyula, Szendrődi György 
és Dániel Zoltán alpolgár-
mester

Tóth Vásárhelyi Ilona– 
Pető Ferenc páros

A Székesfehérvári Egyesület Szabad egy táncra? Klubjának tagjai augusztusi kirándulásukon a Szarvasi Arborétum és a Mini 
Magyarország 79 makettjét tekintette meg. Nemcsak a gyerekeknek volt élmény, de mi, felnőttek is nagyon élveztük, el-
indíthattuk a makett mellett lévő táblán a kis vonatokat, hang- és fényeffekteket. Végül egyórás hajókázáson vettünk részt  
a Holt-Körösön a Katalin II. sétahajón. A hajós kapitány kellemes humorral kalauzolta végig a szép utat. A hajózás után finom 
ebéddel fejeztük be a tartalmas, szép napot, majd jókedvvel indultunk haza.

Barabásné Soltész Éva elnök

A kórus magyar és világslágereket énekelt vastaps kísére-
tében

Felléptek a táncosok is Bemutatták a karácsonyi János-áldást
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 – Életem elválaszthatatlan része volt mindig a népszokások, 
dalok-táncok világa, s mindig is nagy örömmel, jókedv-
vel igyekeztem mindezt a tudást-tapasztalatot, megismert 
értékeket továbbadni, tenni azért, hogy ne merüljön fe-
ledésbe.

 – Tóth Lászlóné, Szeberényi Erzsike, ugyancsak a dalkör 
egyik olyan tagja, aki sok-sok közös élmény birtokában 
van: 

 – Márton Istvánnétól, Juliska nénitől tanultam sok, ere-
deti kisterenyei  dalt, amit az elmúlt 25 évben örömmel 
énekeltem. 1997-ben, a Bujáki Vasárnapon volt az első 
fellépésem a csoporttal. Néha úgy érzem, mintha már fá-
radnék, de még mindig örömöm lelem az itt létben.

 – Szeberényi Istvánné, Vaspál Erzsike, ugyancsak sok-sok 
éve tagja a dalkörnek, s őrizte-viselte a viseletet a fellépé-

seken. Gyökerei, a közeg, ahol felnőtt, segítette, hogy a 
hívó szóra csatlakozzon: 

 – Bizony, már többen elmentek örökre a régi csoporttagok 
közül, de szívesen és jó szívvel gondolok az itt töltött idő-
szakra, hogy pl. 100 éves főkötőt ajándékozhattam a csa-
ládi emlékek közül annak, aki a legjobban megérdemli és 
értékeli… (Ritát említi nagy szeretettel.)

 – Kakuk Józsefné, Koós Erzsike tősgyökeres kisterenyei. 
Apai-anyai ágon egyaránt biztosított volt, génjeiben hoz-
hatta magával a népi-paraszti világ minden megőrzendő 
emlékeit-értékeit:

 – Hetedik éve vagyok a csoportban, s nagyon büszkén és 
boldogan mondom: én a nagymamám saját, eredeti nép-
viseletében lépek fel. Nagy öröm, hogy az eredeti-igazi 
kisterenyei dalokat tudjuk megtanulni, előadni, továb-
bőrizni. S  az együtt megélt közös élmény megszínesíti 
életünket.
A gálaműsor megható része volt, amikor színpadra szólí-

tották, köszöntötték mindazon jelenlévőket, akik az elmúlt 
évtizedekben részesei voltak a csoport életének. Együtt örül-
tek a mai tagokkal, akik napjainkban szívvel-lélekkel, nagy 
odaadással vesznek részt az értékmegőrzés szép, eredményes 
művelésében. Az emléklapok, virágcsokrok mellett előkerült 
a születésnapi torta, aztán igazi táncházi hangulatba átcsap-
va ropták régi és jelenkori hagyományőrzők, idősek-�atalok, 
vendégek, boldog palócok.

Osgyániné Rákos Ilona

Palóc értékek őrzőinek ünnepe
A Kisterenyei Palóc Népdalkör a közelmúltban színvona-
las gálaműsor keretében ünnepelte a palóc név felvételének 
45+1 évfordulóját. Bár az apropó évszámhoz kötött, való-
jában az élő hagyományőrzés nagyszerű ünnepévé kereke-
dett a rendezvény. Az  Ady Endre Művelődési Otthonba 
meghívást kaptak a kisterenyeiek legkedvesebb dalkörös, 
mesemondó, táncos és zenész barátai, akik a palóc vidék 
településeinek mai napig életben tartott, összegyűjtött ha-
gyományaiból adtak ízelítőt. Eljött a két híres mesemondó: 
Bodor Pálné Bozsik Lídia Kazárról és az apci származású 
Bukovics János. Felléptek a nagylóci, a nógrádmegyeri, a pa-
lotási, az egyházasgergei, a karancslapujtői dalosok, a Cicege 
énekegyüttes, a Nógrád Táncegyüttes �atal táncosai, akik 
kisterenyei táncokat mutattak be.  Zenéről  Fekete Krisztián 
és Bandája gondoskodott. A rendezvény résztvevőit köszön-
tötte Nagy-Majdon József polgármester, valamint Szendrő-
di György, a Nógrád megyei Nyugdíjasszövetség elnöke és 
Brunner Irén, az Életet az éveknek Szövetség megyei elnöke.

Az ünnepelt kisterenyei népdalkör híres helyi hagyo-
mányőrzők nyomdokain halad. A település életében mindig 
is jelen volt a szokásokat, dalokat, táncokat összegyűjtő, a 
népi hangszereket bemutató, a viseletet megőrző és mindezt 
továbbadó szándék. Különféle kultúrköröknél  évtizedekkel 
ezelőtt is fellelhető volt mindez, például: MÁV színjátszói-
nál vagy a bányászok körében a fúvószenekarok működé-
se. A paraszti világ fonóházai – az iparosodás hozta életvi-
tel, életmódváltozás következtében – az emlékek mesélése 
kapcsán tevődtek át a hagyománnyá válás útjára. Ágasvári 
Sándorné, Kómár Sándorné, Márton Istvánné kiemelke-
dő egyéniségei voltak mindennek. A kisterenyei népdalok, 
népszokások, táncok általuk és csoportjaik által megőrzött 
kincseivel találkozhatunk napjainkban a népdalkör jóvoltá-
ból. A közel fél évszázados múlt a helyi kultúrházban tevé-
kenykedő közösségek öntevékeny, lelkes szerveződése során 
jött létre. Az eredeti dalok gyűjtése, megszólaltatása mellett 
hatalmas jelentősége volt a helyi viselet újraélesztésének, szé-
les korhatárt átfogva. Később a nyugdíjasklub égisze alatt 
működtek. Sándor Imréné, a nagyszerű pedagógus, lokál-
patrióta, majd Molnár Sándorné, aztán Andrássy Józsefné és 
Tóth Lászlóné közös vezetése után 2016 májusában Máthé 
Rita vette át a csoport tevékenységének, életének segítését, 
irányítását. Az 1985-től Kisterenyén élő, Baranyából szár-

mazó, ma gyógypedagógus-logopédusként dolgozó „szüle-
tett hagyományőrző” a palóc értékek, különösen annak ze-
nei-dalos világának szakavatott, tanult felfedezője. A  tiszta 
forrás elvét a gyakorlatban nagyszerűen működtető, lelkes 
és elhivatott értékőrző munkájának gyümölcse a csoport 
elért eredményeiben is megmutatkozik. Hiszen rendszere-
sen kapnak meghívást országos fellépésekre, minősítésekre. 
2018-ban az Országos Dalköri Fesztiválon Budapesten, egy 
évvel később Balatonalmádiban arattak nagy sikert, arany 
minősítést kapva. 2020-ban ugyancsak ennek a fesztiválnak 
Újra szól a dal fellépőiként kiemelt arany fokozatot értek 
el Balatonfüreden. 2021-ben Egerben a Palóc Gálán Ki-
váló minősítésben részesültek. Rendszeres – elmaradhatat-
lan – szereplői helyi, megyei rendezvényeknek, nemzetközi 
kapcsolatokkal is bírnak. Mindezt úgy, hogy egyben be- és 
megmutatják a kisterenyei viselet, az aranycsipke csodáját is. 
Ez utóbbival bizonyítják: nemcsak a rendszeres próbák, ta-
nulás fáradságát vállalják, de nagy �gyelmet, odaadást fordí-
tanak fellépőruhájuk folyamatos gondozására, megújítására, 
ápolására is.

Álljon itt néhányuk példája. András Antal, a 80-as évei-
ben járó örök i�ú ikonikus alakja ezeknek az évtizedeknek. 
Nemcsak táncolt, Ágasvárinénak segített oktatni is. A szüre-
tek legendás falurossza, derűs-jókedvű egyénisége még ma 
is – ha nem is teljes aktivitással –, de ott van a dalos közös-
ségben:

Falunap a tibolddaróciakkal
A vámosgyörki Őszirózsák Nyugdíjasklub meghívta a ti-
bolddaróci Ezüstfenyő Nyugdíjasklubot az augusztus 13-i 
vámosgyörki falunapi rendezvényre. Ezzel szerettük volna 
viszonozni a 2021-es évben náluk tett kirándulást, az ott 
töltött tartalmas időt.

Ének- és tánckarukkal, valamint a Bedőcsné Borika ál-
tal elmondott, Pető� Sándor Magyar vagyok című versével 
kivívták a nézők elismerését.

Utána Szatmáriné Marika szavalta el nagy átéléssel Sza-
bó Lőrinc Ima a gyermekekért című versét. Ezután tán-
cosaink foglalták el a „világot jelentő deszkákat” a Végre 
szabadon – Repülhetünk című produkciójukkal. 

A néptáncosokat a hastáncosok bemutatója követte.
A gyereksereg nagy örömére a színpadra lépett a Sza-

bimagic bűvészshow, bevonva gyerekeket a bűvészkedés 
rejtelmeibe.

Kis szünet után a Pénzügyőr Zenekar öt fúvósa adott 
nagyon színvonalas műsort.

Az est sztárvendége Gergely Róbert volt, előadásával 
megénekeltette, megtáncoltatta a tisztelt publikumot.

Reméljük, hogy a tibolddaróci vendégeink velünk 
együtt kellemesen szórakoztak.  

Kovács Miklósné, Lujza klubvezető,  
Őszirózsák NyugdíjasklubKisterenyei Palóc Népdalkör

Szendrődi György köszöntője

Fellépők Fotók: Szeberényi András

A fellépők és a közönség
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Életem kohójában

Maradok, amilyen voltam,
mégis naponta változom,
öregen oly tiszta lettem,
amilyen voltam egykoron.  

Hosszú életem kohójában
kiégett belőlem a salak,
fehér tűz fehér lángjában  
kinccsé izzott, ami maradt.

Tedd meg!

Amikor minden szín halványul, 
kezdj el egy másik életet!
Tedd azt, mit addig alig lehetett!
Olvass, kertészkedj, járd be világod;
hordd a sors színe elé, 
amit még nem látott!

Két szó

Amit elengedek a majd-ba,
messze száll, talán a holdra.
Csonkán jön vissza és örömtelen,
nem pihen boldogan a szívemen.

Amihez most kezdek, amikor kell,
időben teljesül, mosolyra kel, 
vidáman születik napvilágra,
nem rak terhet a sors vállára.

Szeretlek

Mindig ugyanúgy, mégis másként,  
ahogy naponta kel fel a nap,  
észre sem veszik, úgy sugároz,  
éltet változó világokat.  

Lélektől lélekig

Elárvul, akit nem szeretnek,  
hiába él, aki nem szeret;  
kinek a lelke lelket érint,
élhet csak boldog életet.  

Hagyaték

Szerelmes szavaim 
víz el nem moshatja, 
tűzben el nem égnek, 
föld be nem takarja!

Csider Sándor
Keszthely,  

2022. augusztus 5.

100 éve született 
Agárdy Gábor

Éppen száz éve jött világra a múlt század egyik legkiemel-
kedőbb színésze, Agárdy Gábor. A legendás művész nem-
csak a színpadon és a �lmvásznon alkotott maradandót, de 
remek festő is volt. Kész regény volt az élete...

Örmény menekültek
Gabriel Arkaliján néven született egy örmény szabómes-
ter gyermekeként 1922. augusztus 2-án Szegeden. Abból 
a faluból menekült a családja a népirtás elől, ahonnan a 
világhírű francia énekes, Charles Aznavour is származott.

Grófi név
1933-ban a testvérével eldöntötték, hogy – a Romániában 
élő rokonaik után – ők is felveszik az Agárdy nevet. Ma-
gyarországon ez nemesi név volt, s egy gyermektelen gróf 
csak akkor engedélyezte volna, ha az anyjuk lemond az 
egyikükről, és ő a �út adoptálná. Az édesanyjuk nem ment 
ebbe bele, de a gróf végül megenyhült.

Titokban játszott
Nyolcévesen már játszott, fellépett a szegedi Szabadtéri 
Színpadon, 15 esztendősen pedig szerződést kapott a szín-
háztól. Rossz tanuló volt, elbliccelte az órákat, és maszkban 
játszott, hogy le ne bukjon.

Csortos csínye
Egy szegedi szereplésén fel�gyelt rá Csortos Gyula. Vacsora 
után a hotelszobájába hívta. A színészóriást zavarták a kertben 
mulató vendégek, ezért a kérésére mindketten az éjjeliedénybe 
pisiltek, majd Csortos a vendégekre borította a bilit…

Hadifogoly volt
1942-ben a frontra került, Kisinyovban esett hadifogságba. 
Azt hazudta, hogy festő, így aztán portrékat készíthetett 

orosz fogvatartóiról. Mivel a tiszteknek tetszettek a képei, 
így kilenc hónap után hazaengedték.

Jól bírta az italt
Visszatérve népszerű színész lett, majd a válása után a ba-
rátaival járta az éjszakát: jól bírta az italt, a legenda szerint 
akár tizennyolc konyakot is felhajtott.

Házasságok
Első felesége Tóth Ila, színésznő, a lányuk, Agárdy Ilona 
szintén színésznő lett. Rácz Borival, a Magyar Állami Ope-
raház ünnepelt balerinájával 1956-ban kötöttek házassá-
got, s a haláláig együtt maradtak.

Kossuth- helyett Jászai-díjat kapott
1958-ban a Svejkben nyújtott alakításáért Kossuth- helyett 
„csak” Jászai Mari-díjat kapott, mert a párt illetékese azt 
hitte, 1956-ban lázító verset olvasott fel a rádióban. Pedig 
csak egy öregasszony haláláról szóló novella volt...

Ikonfestő
Egy ikonfestői kurzust is 
elvégzett Zagorszban a 
pravoszláv teológiai isko-
la központjában. Képeiért 
sosem kért pénzt, a bará-
tainak adta. Egyszer egy 
bécsi boltban felfedezte 
az egyik képét, több ezer 
schillingért (ma milliós 
tétel) árulták, nem tudta, 
hogy került oda.

Színpadi rosszullétek
1984. április 26-án az Olympia előadása közben lett rosz-
szul, jelmezben vitték az intenzív osztályra. A  2005-ös 
évadban pedig meghúzta a derekát a Tangó című darab 
egyik előadásán, ezután többször is kórházba került. Kide-
rült, hogy rákos, 2006-ban hunyt el.

Forrás: BlikkFeleségével
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Tanító néni!  
Én készültem!

Emlékeimben kutakodva jöttem rá, hogy ezt mond-
hattam azt követően, hogy 1965-ben vagy talán 1966-
ban egy szokásos iskolai számonkérés során a következő 
eredményre jutottam. Tizenhét százalék. 

A sok gyötrelmet megélt tanító nénim csak rázta a 
fejét, és megállapította, hogy valamit nem értek sem az 
életből, sem a matematika százalékszámításából. Na-
gyon visszafogottan, azért érezhetően neheztelve, de 
kedvesen megkérdezte: „Kicsi �am! Tanultál te valamit 
az elmúlt napokban?”

Nem igazán értettem a kérdést, mert a feladat, amely-
nek megoldásához a táblához kizarándokoltam, megle-
hetősen primitív volt. Bár bevallom, engem már akkor 
is nagyon zavart a táblánál lerakódott sok krétapor meg 
az osztálytársak fürkésző tekintete – meg így visszagon-
dolva az, hogy nem választhattam az otthoni bejelentke-
zést. A feladat arról szólt, hogy „a barom�udvarban van 
egy kakas és kilenc tyúk. A kedvenc tyúkanyó előjön tíz 
kicsi csibével, hány százalékkal nőtt meg a barom�ud-
varban élő állatok létszáma?”

Tizenhét százalékkal! Mondtam – ami kiváltotta a 
társaim harsány, kacagó elismerését. De én a mai napig 
állítom, hogy a számításom helyes volt, mert tudtam 
azt, hogy az idő majd mindet igazol!

Visszatérve kedves tanító nénim kérdésére: igen, ké-
szültem! Mi, változást remélői i�ak már abban az idő-
ben láttuk, hogy az életben a nagy érvényesülés egyetlen 
útja a foci. Foci reggel, foci délben, foci este. És ehhez 
nagyon tartottuk magunkat. Az  előre ott volt, hogy 
mindent képesek voltunk megtenni egy jó fociküzdele-
mért, bevonni a konzerves dobozt a teljesen használha-
tatlan bőrdarabokkal. Az előre pedig a suszternél végző-
dött, ahol szüleink örömére és zsebére újra rendbe tették  
a cipőinket.

Apropó, a bőrdarabokról jut eszembe. Külön kitün-
tetett szerepe volt akkori életünkben annak a focilabdá-
nak, amelyiknek volt egy gumibelseje és egy fűzővel le-
zárható, bőr külső része. A foci élvezetét akkor élhettük 
át, amikor fejre jött a labda, és a fűző teljes terjedelem-
ben beterítette a fejet. Ez okozott olyan ütődést a fejen, 
ami jó néhány jelenlegi vezetőnél az emlékekben olyan 
káoszt okozhatott, amelyek szöges ellentétben állnak az 
ismert történelmi tényekkel.

De tanító néni! Nem ez vonzott bennünket a foci-
pályákra!

Mert akkor még azt sem tudhattuk, hogy a harminc, 
negyven év és két diploma után a tisztességgel megszer-

zett nyugdíjunk – a „kommunizmusban” tanított szá-
zalékszámítás szerint – a mostani aranylábú gyerekek 
�zetésének tíz százalékát sem éri el, de lehet hogy ennek 
a szerénynek mondott focistajövedelem után ma még 
adózniuk sem kell.

Miért akartunk focisták lenni?
Mert szerettünk amatőr módon focizni, játszani,  

és ha tudtunk, még győztünk is.
Példaképünk volt a testneveléstanárunk, aki az MB 

2-es csapat tagjakét focizott, és vasárnaponként a lelátó-
ról neki is szurkolhattunk.

Mert láthattuk, hogy akik ott, a pályán amatőrként 
futkosnak, nekünk, néhány ezer embernek akarnak egy 
jó napot csinálni!

És mit láthattunk még?
Volt a városban közismert roma segédmunkás, aki  

a város szemetet begyűjtő kocsiján dolgozott. Vasárnap 
mindig ő volt a város közkedvelt és a focicsapat kaba-
la�gurája, aki a mérkőzések szünetében kijátszva a há-
rom rendfenntartót – nincs TEK – a pályára léphetett.  
Ha volt labdája, azzal, ha nem, a svájci sapkájával adta 
elő a produkcióját. Az ellenfelet – aki az öltözőben pi-
hent – kijátszva, sorozatban lőtte a hálóba a gólokat  
a nézők nagy derültségére.

Tanító néni, miért mondom ezt? Mi ennek a tanulsá-
ga? A tapsot és a népszerűséget nagyon könnyű learatni 
ott, ahonnan a legkisebb ellenállás el is van takarítva. 
A fontos az, hogy a nézőknek abban a pillanatban meg-
feleljünk, valamint a megfelelő kaput kell jól megcéloz-
ni és nem törődni azzal, hogy a második félidő hogyan 
alakul. Lehet tanulni tőle!

Kedves Tanító néni! Én most is készültem!
 Végezetül elmondhatom, hogy nagyon megrendült 

a hitem abban, hogy kinek lehetett egykor igaza! Most, 
ötven év távlatából olvasom az egyik hírportálon a kö-
vetkező kétismeretlenes egyenletet:

„Tizenhét százalékkal nőtt a csirkecomb az elmúlt 
októberi árakhoz képest!” 

A két ismeretlen egyike, mint rendszeres vásárlónak, 
nyilvánvaló számomra: az, hogy egy közismert magyar-
országi nagyáruházban 2021. októberében 500 és 600 
forint között volt a csirkecomb kilója. A másik ismeret-
lennel napjainkban szembesülök, 1199 forint ugyanaz 
a termék. 

Kedves Tanító néni! Én készültem, vagy újra tanuljak 
meg kapitalista módon gondolkodni?

döme

A leghosszabb emberi kapcsolat

„A testvér az a valaki, akit akkor szidok, amikor én akarom, 
de ha valaki más bántja, annak velem gyűlik meg a baja.”

„A testvéred a tükörképed és az ellentéted is.”
„A testvérek teszik jóvá a rossz emlékeket, és felejthetet-

lenné a jókat.” 
A fenti idézetek Balzactól származnak, aki találóan ta-

pintott rá a leghosszabb emberi kapcsolat fontos jellem-
zőire. 

Mindannyian ismerünk híres testvéreket, gondoljunk 
például a bibliai Józsefre és testvéreire vagy Romulusra és 
Remusra, Róma megalapítóira. Ismerjük a Grimm testvé-
rek csodálatos meséit Hófehérkéről, Csipkerózsikáról vagy 
a népes Bach család zeneszerzőinek műveit.

A testvéreinkkel való kapcsolat végigkíséri életünket ak-
kor is, ha nem akarunk tudomást venni róla. Ez az egyik 
legbonyolultabb, és legtartósabb viszony, amely kihat a 
barátainkkal, házastársunkkal, munkatársainkkal, gyere-
keinkkel, unokáinkkal való kapcsolódásainkra is. Hatással 
vagyunk egymásra közvetlenül vagy akár közvetve. A test-
véreink azok, akikkel gyerekkorunkban a családban hason-
ló dolgokon mentünk keresztül, bár a személyiségünktől 
függően más és más módon éltük azokat meg. A családban 
szerzett közös tapasztalataink jelentős összetartó erőt kép-
viselhetnek későbbi életszakaszainkban, hiszen testvéreink 
ismerik a múltunkat, életünk tanúi voltak, amikor a há-
zastárs vagy a saját gyermekek még nem, és ott lesznek, 
amikor a szüleink már nem élnek. 

Felnőttként is kiemelten fontos a testvérkapcsolat, még 
ha hosszabb-rövidebb időszakokra meg is lazul, hullámzik 
az intenzitása, akár a szülői házból való elköltözés, munka, 
házasságkötés, családalapítás miatt vagy egyéb okokból. 

A pszichológiai kutatások szerint fontos tényező, hogy 
a családunkba hányadik gyermekként születtünk bele. 
A  legidősebb testvér például gyakran gondolja azt, hogy 
a kisebbeknek több mindent megengedtek a szülők.  
Ő az, aki gyakran mutat példát a �atalabbaknak, jót, rosz-
szat egyaránt. A kisebbek pedig sokszor az idősebb testvér 
zsarnokoskodásától szenvednek. Ugyancsak meghatározó a 
testvérek közötti korkülönbség vagy az, hogy milyen ne-
műek. A képet színesíthetik az újraházasodást követően a 
családba érkező gyerekek és megannyi más élethelyzet, ami 
befolyásolja a testvérünkkel való kapcsolatunkat.

Sajátos eset az ikertestvérek kapcsolata, ami életük vé-
géig különleges marad, bár a személyiségük lehet egészen 
eltérő, egyikük például nyitottabb, míg a másik visszahú-
zódó, kihasználhatják egyformaságukat, vagy fel is lázad-
hatnak ellene, és így tovább.

Ahogy mi magunk is változunk életünk során, nem 
kivétel ez alól a testvérünk sem. Lehetséges, hogy egykor 
ő volt a család bohóca vagy a „rossz gyerek”. Azonban a 
testvérünk személyiségéről szerzett korábbi tapasztalatok 

sokszor érvényüket vesztik, ezért fontos nyitottnak marad-
nunk.

Időskorban sem csökken a testvérkapcsolat jelentősége, 
sőt! Kutatók ugyanis kimutatták, hogy a jó testvérkapcso-
lat jelentős védelmet nyújt a depresszióval, a szorongással 
és az elmagányosodással szemben, s megkönnyíti a küz-
delmet a nehéz, stresszes élethelyzetekkel. Azok az idősek 
viszont, akiknek sok kon�iktusa volt és van a testvérével, 
gyakrabban szenvednek depressziótól, magánytól.

A testvérek sokféleképpen támogathatják egymást, akár 
érzelmileg, akár anyagilag vagy tudásuk átadásával.

A jó testvéri kapcsolatnak számos változata van: lehet 
szoros, lehet távolságtartó, de azért szükség esetén, a baj-
ban egymás támaszai, évtizedekig laza s csak az élet utolsó 
harmadában szorosabb, és így tovább, nincs általános re-
cept. 

A harmonikus, teherbíró testvéri kötelékek mellett saj-
nos gyakoriak az elhidegült, kiüresedett, formálissá vált 
vagy kon�iktusokkal terhelt, ellenségeskedő viszonyok is, 
amiknek okai sokrétűek, például a fű alatt tovább élő, fel-
dolgozatlan gyermekkori féltékenység, irigység, rivalizálás, 
kisebbségi érzés vagy később az erősen eltérő személyiség, 
életvitel. Sokszor előfordul, hogy a krízisek vagy a közös 
– például az idős szülők gondozásával, ellátásával kapcso-
latban felmerülő – kötelezettségek kezelésében sem tudnak 
dűlőre jutni a testvérek, netán az anyagiak, például öröklé-
si viták okoznak törést a kapcsolatban. 

A megromlott testvérkapcsolatot is helyrehozhatjuk, de 
a változást magunkon kell elkezdenünk. A múlt felhány-
torgatása helyett megértéssel, megbocsátással rendezhetjük 
és ápolhatjuk kötelékünket a testvérünkkel. A barátainkat 
lecserélhetjük, a testvérünket nem! Érdemes értékelnünk, 
hogy van valaki, akivel közösek az emlékeink életünk kez-
deti szakaszáról. Akár segíthetünk egymásnak értelmezni 
a múltat idős korunkban, amikor visszaemlékszünk a gye-
rekkorunkra, közös csínytevésekre, élményeinkre, rosszra 
és jóra egyaránt.

Szádvári Lídia
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2022. november 12–13.
Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Mú-
zeum
https://skanzen.hu
Szent Márton napjával lezárul a gaz-
dasági év, a földeken és megkezdődik 
az őszi vigadalmas időszak, melyhez 
számos népszokás és hiedelem kap-
csolódik. Kiemelendő az újbor és a li-
balakoma fontossága, hisz ezek nélkül 
nincs Márton-napi mulatság. Az  idei 
évben a 20. Szent Márton Újborfesz-
tiválra kerül sor a szentendrei skan-
zenben.

Budapesti adventi  és karácsonyi 
vásár
2022. november 12.–2022. december 
30.
Budapest, Vörösmarty tér
https://budapestikaracsony.hu
Már novembertől hangolódhatunk az 
ünnepekre a Vörösmarty téren, ahol 
kézműves gasztronómiai és iparmű-
vészeti termékek és ünnepi műsorok 
fogadják a látogatókat. A  program 
ingyenes! Magas minőségű termé-
kekkel, színvonalas kulturális és gye-
rekprogramokkal várja az Európa 10 
legszebb vására között jegyzett Buda-
pesti adventi és karácsonyi vásár az 
érdeklődőket a főváros egyik legszebb 
főterén.

Pontyshow
2022. november 18–20.
Budapest, Hungexpo
Telefon: (1) 263-6000
https://pontyshow.hu

22. Tatai vadlúdsokadalom 
2022. november 25–26.
Tata, Öreg-tó
http://vadludsokadalom.hu
A Tatai vadlúdsokadalommal a távo-
li északi tundrák üzenetét magukkal 
hozó vadludakat köszöntjük. Igazi 
ünnep ez minden természetbarát szá-
mára. A rendezvénynek helyszínt adó 
Öreg-tó olyan különleges madárpihe-
nőhely, melyet egy város szinte telje-
sen körülvesz. 

Szegedi karácsonyi hetek
2022. november 25.–december 23.

Szeged, Dóm tér, Dugonics tér, Kla-
uzál tér, Széchenyi tér 
http://szegedtourism.hu

Mirbest Gasztro Expo
2022. november 29–30.
Hungexpo Budapesti Kongresszusi és 
Kiállítási Központ 
https://gasztroexpo.hu

DECEMBER

FLORA Virágfesztivál és Keceli 
országos fazekas kiállítás

2022. december 2–4.
www.kecel.hu
A rendezvényre az ország minden 
tájáról érkeznek virágkötők, virág-
termelők, fazekas- és népi mesterek, 
hogy virágkölteményeikkel és nívós 
munkáikkal bemutatkozzanak a nagy-
közönség előtt. Virágkiállítás, i�úsági 
kötészeti verseny, kiskertépítő verseny, 
fazekas kiállítás, mesterségek bemu-
tatója, szakmai előadások, kulturális 
és szórakoztató programok, virág- és 
karácsonyi vásár, kisállat-kiállítás, gaz-
dák udvara várja a látogatókat.

Hantaï/Klee. Egy másik 
absztrakció
2022. december 7.–2023. március 30.
Budapest, Szépművészeti Múzeum
www.szepmuveszeti.hu
Hantaï Simon születésének századik 
évfordulóját a budapesti Szépművé-
szeti Múzeum kamara kiállítással ün-
nepli meg. A Biatorbágyról elszárma-
zott neves európai mester és családja 
2016-ban nyolc festményt ajándéko-
zott a múzeumnak. A kamarakiállítás 
bemutatja ezt az adományt, valamint 
az első párizsi évek inspirációs forrásait  
is vizsgálja.

Gyulai Méz- és Mézeskalács 
Fesztivál 
2022. december 9–10.
www.visitgyula.com
Egy hosszú hétvégén át több helyszí-
nen csábítják Önöket a mézédes élve-
zetekre. Íme a kínálatuk: mézfajták, 
mézeskalácsok, cukrászati különleges-
ségek bemutatása, kóstolása és vására, 
méhészeti kiállítás és vásár, mézzel 
készített különleges ételek készítése 
és kóstolása. Adventi készülődés kéz-
műves programokkal gyerekeknek. 
Múzeumi körséta kedvezményekkel és 
mézkóstolóval. Hangulatos műsorok, 
Luca-napi meglepetések színesítik a 
gazdag programot. 

Karácsonyi koncert (MÜPA): �e 
King’s Consort – Händel: Messiás
2022. december 15.
www.mupa.hu

Ennio Morricone – �e O�cial 
Concert Celebration
2022. december 18.
Papp László Budapest Sportaréna
www.budapestarena.hu
Az Oscar-, Grammy- és kétszeres 
Golden Globe-díjas olasz zeneszerző 
családja világturnét szervez a mester 
tiszteletére. A jól ismert dallamokat a 
Cseh Nemzeti Szimfonikus Zenekar 
és több mint 50 énekesből álló kórus 
szólaltatja meg.

Hollywood az Arénában
A legnagyobb zeneszerzők legjobb 
�lmzenéi
2022. december 23.
Papp László Budapest Sportaréna
www.budapestarena.hu
A koncert nemcsak a �lmzene rajon-
góinak szól. Mindenki által ismert 
darabok csendülnek fel nagyszerű 
szimfonikus előadásban. A Győri Fil-
harmonikus Zenekar és a VoiceSta-
tion Kórus mellett sztárvendégként 
Wolf Kati is fellép. Olyan csodálatos 
�lmzenék hangzanak el, mint az Ava-
tar, Az utolsó mohikán, az Aladdin, 
a Shrek, a Jégkorszak, a Mission: 
Impossible, az Armageddon, a For-
rest Gump, a Schindler listája, a Ro-
bin Hood vagy a Rómeó és Júlia.

OKTÓBER

Múzeumok Őszi Fesztiválja
2022. október 1.–november 13.
Több helységben, több helyszínen
http://www.oszifesztival.hu
A Múzeumok Őszi Fesztiválja célja 
bemutatni, hogy a múzeumok milyen 
sokféle szerepet vállalhatnak a társa-
dalmi, gazdasági és természeti szem-
pontból fenntartható fejlődés megva-
lósításában.

Világ gyalogló(hó)nap 

2022. október 1–31.
Több helységben, több helyszínen
A TAFISA nemzetközi versenykiírá-
sa alapján a Magyar Szabadidősport 
Szövetség koordinálásával gyaloglást 
népszerűsítő programsorozat a Világ 
gyalogló(hó)nap. Az országos program-
sorozat keretein belül a gyaloglás esz-
közével a résztvevők megismerhetik a 
helyi nevezetességeket, látványosságo-
kat. A rendezvénysorozatban való rész-
vétel ingyenes, de regisztrációhoz kö-
tött. A regisztrációs felület  elérhető a 
www.masport.hu oldalon keresztül.

XXIV. Gödöllői Hárfa Fesztivál
2022. október 6–9.
Gödöllő, Grassalkovich-kastély
Telefon: (28) 410-124
https://kiralyikastely.hu

Mesél a Bécsi erdő
2022. október 8.
Telefon: (20) 971-1599 
www.baratsagklub.hu
Az osztrák fővárost félkörben körülö-
leli a Wienerwald (Bécsi erdő), amely 
a bécsiek kedvelt kirándulóhelye. 
A  kiránduláson mesés helyeket kere-
sünk föl, tartalmas látnivalókkal.

Balatonfüredi Szüreti Fesztivál 
2022. október 14–16.
Balatonfüred, Tagore sétány, Kisfalu-
dy Színpad
https://turizmus.balatonfured.hu
A borkultúra kínálása mellett tartalmas 
programokat nyújt a zeneszeretőknek, 
a gyerekeknek és a gasztronómia iránt 
érdeklődőknek egyaránt. A többnapos 
fesztiválon lesz a szüret jegyében lát-
ványos felvonulás borlovagrendekkel, 
mutatványosokkal, díszes fogatokkal. 
A hagyományos felvonulás a vásárcsar-
nok parkolójából indul, és  a Kisfaludy 
Színpadig tart. Kézműves vásár, kon-
certek, boros pavilonok, gasztro udvar, 
borlovagrend-avatás, kulturális progra-
mok a város több pontján. 

Sóvirágtól chiliszószig – 
felfedezőúton a bihari Sárréten
2022. október 15–16.
www.baratsagklub.hu
Kétnapos kirándulás a bihari Sárrét 
felfedezésére. 

Csabai Kolbászfesztivál
2022. október 20–23.
Békéscsaba, több helyszínen
www.csabaikolbaszfesztival.hu
A csabai kolbászfesztivál Magyaror-
szág egyik legnagyobb és legnépsze-
rűbb gasztronómiai rendezvénye, 
amit a híres hungarikum és az Európai 
Unió által is védett csabai kolbászra 
alapozva rendeznek meg Békéscsabán. 
Öt helyszínen folyamatosan zajlanak a 
népi kultúra legnemesebb értékeinek 
bemutatói, a játékos gyermekprogra-
mok és a zenés műsorok. Minden este 
neves hazai és külföldi együttesek szó-
rakoztatják a közönséget. 

Öreg-tavi Nagy Halászfesztivál 
2022. október 21–23.
Tata, Öreg-tó partja, Esterházy-kas-
tély környéke 
https://tatainagyhalaszat.hu
A halgazdálkodás tatai hagyományait, 
a halfogyasztás kultúráját népszerűsítő 
gasztronómiai esemény. A  szomba-
ti kora reggeli látványhalászat ismét 
különleges alkalmat kínál, melyen a 
nézők megismerhetik a tradicionális 
halászati eszközöket, a halfogás tech-

nikáját. A kitűnő étkek és borok után 
a szórakozás sem maradhat el. Válto-
zatos színpadi programok, koncertek, 
vidámpark és bulisátor gondoskodik a 
felejthetetlen élményekről.

Szent Dömötör-napi behajtási 
ünnep és Darufesztivál
2022. október 22.
Hortobágy, Vásártér
www.hortobagy.eu
Hortobágyon a régi népszokás hagyo-
mányait követve a hideg beálltával az 
állatokat behajtják a pusztai legelőkről 
a téli szálláshelyükre. A behajtás nép-
szokása elevenedik meg ezen a hétvé-
gén. Az ősz legvonzóbb természeti ese-
ménye a daruvonulás a Hortobágyon. 
Lesznek színpadi műsorok, kézműves 
vásár, játszóház is a  leg�atalabb a láto-
gatók számára.

NOVEMBER

Garda Fesztivál 
2022. november 4–6.
Tihany, több helyszínen
Telefon: (87) 448-804
https://gardafesztival.hu
www.tihany.hu
Régi hagyomány elevenedik meg Tiha-
nyban a látott halak, a gardák tisztele-
tére. Tihany egyik nevezetessége, a gar-
da még a település címerére is rákerült. 
Évszázadok óta az ősz a Balaton-felvidé-
ken a szüret és a gardahalászat évszaka. 
A garda milliószám gyűlik össze, hogy 
a mély vízben teleljen. A háromnapos 
Garda Fesztiválon felelevenednek a régi 
halászati hagyományok és a különleges 
hal elkészítésének szokásai.

Szent Márton Újborfesztivál 
és libator
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Hogy turbózzuk fel a legegyszerűbb mozgást, a sétát?
Bárki bárhol és bármikor megtapasztalhatja a séta áldá-
sos hatásait, de van néhány technika, ami megsokszo-
rozza annak jótékony hatásait.

A séta nagyszerű mozgásforma, mert bárhol, bármikor 
végezhető, bármilyen edzettségi szinttel. Ha egy villamos-
megállót rendszeresen lesétálunk, már sokat teszünk az 
egészségünkért, és csak egy kényelmesebb cipő kell hozzá. 
A  sétát azonban  feldobhatjuk meditációs gyakorlatokkal, 
hogy még több jótékony hatása legyen a szervezetünkre.
Éberségi meditáció
Ezt a fajta elmélyülést hálaadással kezdjük, arra összponto-
sítsunk, amiért hálásak vagyunk. Gondolatban készítsünk 
listát azokról a dolgokról, amelyek jók és értékesek az éle-
tünkben, amelyekért hálásak lehetünk.

Nem kell nagy dolgokra gondolni, elég az egészségre, 
a családra, a barátokra – hiszen ezeknél nincs is nagyobb 
öröm. Persze ha van mögöttünk egy világ körüli út is, ak-
kor tovább hálálkodhatunk. Először, mondjuk, egymegál-
lónyi szakasz  lesétálása  alatt egy dologra koncentráljunk, 
amiért hálásak vagyunk, majd a második megálló alatt 
válthatunk egy másik témára.
Belvárosból a tengerpartra
A meditáció másik formája a vizualizáció. Amikor sétá-
lunk, például a hangos belvárosban, képzeljük el, hogy egy 

nyugodt, pihentető helyen vagyunk, mondjuk, a Balato-
non vagy a tengerparton a fűben heverve vagy lábfejünket 
a meleg homokba fúrva. Érezzük a szelet, ami belekap a 
hajunkba (ha van még hajunk), a napot, ami az arcunkat 
simogatja. Koncentráljunk arra, hogy séta közben ellazul-
tak és nyugodtak legyünk, és �gyeljük meg, hogyan lesz 
egyre könnyedebb és lazább a testünk a mozgás alatt.

A légzési meditáció a légzést használja az elme összpon-
tosítására, és mozgás közben is végezhető – akár séta, futás 
alatt, de passzív üldögélés során is. Vegyünk egy mély léleg-
zetet az orrunkon keresztül, és összpontosítsunk egy szó-
ra, amely pozitív hangulatú, és tükrözheti az érzéseinket. 
Ez a szó lehet a „jó”, a „nyugodt”, a „boldog” vagy akár a 
„büszke”. Talán büszkék vagyunk magunkra, hogy kijutot-
tunk a szabadba – ilyen egyszerű. Majd lélegezzünk ki, és 
közben gondoljunk arra, hogy elengedünk minden olyan 
érzést, ami ennek a pozitív érzésnek az ellenkezője. Ez lehet 
stressz, düh vagy idegesség. Ismételjük meg többször ezt a 
légzésmintát és szótársítást a kint töltött idő alatt.

Ezekkel a gyakorlatokkal a séta már nemcsak egyszerű 
lépkedést jelent, hanem testet-lelket felfrissítő mozgást is, 
ameleyet ha a mindennapokba beiktatunk, akár az edzőte-
remről is megfeledkezhetünk.

Forrás: Index

Amit a lábdagadásról tudni érdemes

A lábdagadás okai
Nyáron, amikor a hőmérséklet emelkedik, a bőr felszínén 
lévő erek automatikusan kitágulnak, hogy hűvösen tart-
sák a testet. Ez a megnövekedett véráramlás azt okozhat-
ja, hogy a nyirokrendszerből folyadék szivárog a környező 
szövetekbe, és ez duzzanatot, ödémát generál.

Vannak, akiknek genetikailag több szivárgó kapillárisuk 
(�nom erek) van, mint másoknak, és a legtöbb ember azt 
fogja tapasztalni, hogy a folyadékszivárgás az életkor előre-
haladtával egyre inkább fokozódik. A problémát erősebben 
tapasztalják azok, akik nem szoktak meleg éghajlaton lenni, 
így testüknek nem volt ideje alkalmazkodni a magas hőmér-
séklethez. Rajtuk kívül a túlsúlyos emberek is nagyobb koc-
kázatnak vannak kitéve hő okozta ödéma szempontjából.

Bár teljesen normális, ha a nagy melegben valakinek da-
gadnak a végtagjai (különösen az alsó a gravitáció miatt), 
a nagy mennyiségű folyadékfelhalmozódás és dagadás va-
lamilyen kóros egészségi állapot jele lehet, amelyet a hőség 
tovább ronthat. Éppen ezért, ha nem múlik, túl nagymér-
tékű, fájdalmas, esetleg az érintett aggódik miatta, érdemes 
konzultálnia orvossal, aki kizárja a súlyosabb állapotokat.

Okok a visszértágulattól a trombózisig
A lábak dagadását több kóros állapot is okozhatja. Nagyon 
gyakori, amikor valamilyen vénás elégtelenség húzódik mö-
götte: visszértágulatok (vannak, amelyek szabad szemmel 
nem láthatóak, ám az ultrahang kimutatja), nyiroködéma 
vagy PTS (poszttrombotikus szindróma). Visszértágulatok 
esetén ezért – és hogy ne romoljon az állapot, ne lépjenek 

fel szövődmények – érdemes kompressziós harisnyát visel-
ni, mivel az összenyomja az ereket, és a véráramlást a felü-
leti vénáktól a mélyebbek felé tereli, ott fokozza. Ráadásul 
a nyirokkeringésre is pozitív hatással van, így nyiroködéma 
ellen is bevethető. Súlyos esetekben visszérműtét indokolt.

Dr. Ercsei Ibolya, a Trombózis- és Hematológiai Köz-
pont hematológusa elmondta, hogy ha valaki átesett már 
trombózison, akkor sajnos számolhat azzal, hogy visz-
sza-visszatérő probléma lehet a lábdagadás az érintett vég-
tagon. Sőt, ha nincs jól beállítva a véralvadásgátló terápia, a 
meghibásodott vénabillentyűk ott maradnak, és úgy nagy 
az esélye annak, hogy előbb-utóbb PTS (poszttrombotikus 
szindróma) lép fel. Éppen ezért fontos a trombózis hosszú 
távú kezelése is, hogy ez elkerülhető legyen.

Amennyiben egyik napról a másikra jelentkezik, fáj-
dalom, és elszíneződés is társul hozzá, akkor mindenképp 
sürgősen forduljon orvoshoz, mivel mélyvénás trombózis 
jele is lehet, és ha a trombózist okozó vérrög leszakad, ak-
kor az könnyen a tüdőbe kerülhet, ahol életveszélyes tüdő-
embóliát okozhat.

Más betegségek a háttérben
A fentieken túl többféle betegség, állapot is okozat még 
lábdagadást:

 – szívbetegség,
 – veseelégtelenség,
 – májbetegség,
 – terhesség.

Tanácsok lábdagadás ellen
 – Viselj kompressziós harisnyát!
 – A lábak felpolcolása is segíthet.
 – Hasznos a hideg/meleg vizes váltózuhany.
 – A legmelegebb órákban menj hűvösebb helyre!
 – Mozogj!
 – Add le a súlyfelesleget!
 – Igyál sok folyadékot!

Forrás: Femina
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Így lesz igazán finom a tojásrántotta

Rántottát készíteni mindenki tud, hiszen csak fel kell verni 
a tojásokat, és egy tapadásmentes serpenyőben megsütni. 
Egyszerű, igaz? Mégis előfordul, hogy nem vagyunk elége-
dettek a végeredménnyel. Íme, néhány trükk, hogy mindig 
tökéletes rántotta kerüljön a tányérra.

Tejjel a puhaságért
Ha szeretjük a krémes rántottát, adjunk a nyers tojáshoz 
pár csepp tejet vagy tejszínt. Minél több folyadékot te-
szünk a tojásba, annál puhább és nedvesebb lesz a rántotta.

Pikáns íz tejföllel, joghurttal
Még krémesebbé tehetjük a kész tojást, ha sűrűbb tej-
terméket, például tejfölt adunk a nyers tojáshoz. Üssük 
a tojásokat egy tálba, verjük fel a szokásos módon, majd 
öntsük a keveréket forró serpenyőbe. Óvatosan húzzuk a 
tojást a serpenyő közepe felé, és amikor megdermedt, de 
még kicsit folyós, tojásonként egy púpozott evőkanál tej-
fölt kanalazzunk rá és így süssük tovább. Natúr joghurttal 
is kipróbálhatjuk.

Könnyű állag szódavízzel...
Míg a hozzáadott tejtermékektől dússá és krémessé válik  
a rántotta, addig a szódavíz (szénsavas ásványvíz) habköny-
nyűvé és levegőssé teszi. A vízben lévő buborékok ugyanis 
kitágulnak, amikor a tojások a forró serpenyőben átme-
legednek, és légbuborékok jönnek létre. Két tojáshoz egy 
evőkanálnyi víz elegendő.

...vagy habzóborral
Különleges alkalmakkor feldobhatjuk a rántottát habzóbor-
ral, pezsgővel. Egy kis prosecco vagy cava csodát tesz a to-
jással (is). Két tojáshoz kb. 1 dl italt adjunk, a végeredmény 
pedig egy könnyed, krémes, �nom és fényes rántotta lesz.

Ízfokozás citrusokkal
A narancslé népszerű reggeli ital, és bár őrültségnek hang-
zik, de a tojásrántottához is adhatjuk. A narancslé és általá-
ban a citrusok leve fényesebbé, gazdagabbá teszi a rántottát 
anélkül, hogy a savasság érezhető, zavaró lenne.

Kukoricakeményítő rántottában?
A gyakran tojáshelyettesítőként használt kukoricakemé-
nyítő sűrítőanyagként segít abban, hogy a tojások rövidebb 
idő alatt krémessé váljanak. Mivel a tojás meglehetősen ké-
nyes, a túl gyors, túl magas hőfokon történő sütés általá-
ban azt eredményezi, hogy a fehérjék leragadnak és a vég-
eredmény száraz, túrós állagú lesz. Ha csak kis mennyiségű 
kukoricakeményítőt adunk a tojásokhoz, akkor az lassítja 
a fehérjék összehúzódását, és meggátolja, hogy a tojásnak 
gumiszerű állaga legyen.

Maradékhasznosítás felsőfokon
A spórolás jegyében a rántotta szinte minden húsos, zöld-
séges maradékkal feldobható, legyen szó párolt, sült zöld-
ségekről, húsokról. Mivel ezeket a főtt/sült ételeket már 
alaposan megfűszerezték, és rengeteg idő volt arra, hogy 
az ízek összeérjenek, így ha a tojásba keverjük őket, iga-
zán �nom (és gazdag) lesz a rántotta. Ha van maradék to-
jássárgája a hűtőben, azt is hozzáadhatjuk a rántottához.  
Ez a kis plusz gyönyörű aranyló, sárga színt és mélyebb ízt 
ad az ételnek.

AZ ÍZESÍTÉSEN TÚL AZ ELKÉSZÍTÉS 
MÓDJÁN IS VÁLTOZTATHATUNK:

Rántotta mikrohullámú sütőben
Sokan idegenkednek a mikrózott tojástól, pedig a végered-
mény ugyanolyan �nom lehet. Zsírozzunk ki egy mikróz-
ható tálat vagy csészét, üssünk bele egy-két tojást. Sózzuk, 
borsozzuk, adjunk hozzá 1 evőkanál tejet vagy vizet (attól 
függően, hogy teltebb vagy könnyű rántottára vágyunk), 
verjük fel a tojásokat és tegyük a mikróba 30 másodperc-
re. Keverjük meg és újra tegyük vissza 30 másodperce.  
Ha szükséges, tovább mikrózhatjuk. Ez a módszer töké-
letes egy adag tojás elkészítéshez egy mozgalmas reggelen, 
amikor gyorsan kell reggelit készítenünk egy személyre.

Sütőben sütve
Serpenyő helyett sütőben készíteni a rántottát? Igen! Kü-
lönösen, ha egy csapatot kell jóllakatunk. Melegítsük elő a 
sütőt 175 fokra. Egy tapadásmentes tepsit fújjunk be olaj-
spray-vel, vagy kenjünk ki vajjal, margarinnal. Keverjünk 
el 12 tojást 3 evőkanál vízzel (esetleg tejjel) és verjük fel a 
tojásokat habverővel vagy botmixerrel. Öntsük a tojásokat 
a tepsibe, és süssük 12–15 perc alatt készre. Ha megsült, 
négyzetekre vágva tálalhatjuk, de akár pogácsaszaggatóval 
is formázhatjuk az adagokat. Hússal vagy zöldségekkel ré-
tegezve alacsony szénhidráttartalmú tojástekercs is készít-
hető így a rántottából.

Tejhabosítóval is megpróbálhatjuk
A Twitteren közzétett videóban Marta F. feltör néhány to-
jást egy bögrében, egy villával felhabosítja, megsózza, meg-
borsozza és hozzáad másfél teáskanál vajat. Ezután viszont 
nem serpenyőbe önti a tojást, hanem egy kávéfőző gép 
gőzpálcáját hívja segítségül – igen, azt, amit egyébként a tej 
gőzölésére használnak. Marta a pálcát közvetlenül a nyers 
tojásba teszi, bekapcsolja, és pillanatok alatt megpárolja a 
tojásokat. A gőz csak forró vízgőz, és �nomabban főzi meg 
a tojást, mint a forrásban lévő víz, így lágy, krémes lesz a 
végeredmény.

Forrás: Mindmegette

Hihetetlen értékű élelmiszer végzi 
a szemétben Magyarországon

Így spórolhatunk az élelmiszerár-robbanás idején
A vágtázó élelmiszerárak egyik következménye, hogy a sze-
métbe dobott ételek értéke is jóval magasabb lehet idén, 
mint amekkora néhány évvel ezelőtt volt. Egy négytagú 
család esetében évente akár közel 90.000 forint értékű élel-
miszer is a kukában végezheti, pedig pár egyszerű trükk 
segítségével könnyen csökkenthető a pazarlás.

Rég nem látott sebességgel vágtatnak az élelmiszerárak, 
és egyelőre nem is látszik, hogy mikor érhet véget a drá-
gulás, így minden korábbinál fontosabbá vált, hogy okos 
tervezéssel és megfelelő tárolással a lehető legkisebbre szo-
rítsuk vissza a hulladékká váló ételek mennyiségét.

Globálisan az emberi fogyasztásra megtermelt élelmi-
szer egyharmada, évente mintegy 1,3 milliárd tonna végzi 
hulladékként vagy megy kárba. Az ENSZ mezőgazdasági 
szervezete, a FAO adatai szerint a világ tehetős országai-
ban évente keletkező élelmiszer-hulladék mennyisége (222 
millió tonna) nem sokkal marad el Afrika szubszaharai tér-
ségének teljes éves élelmiszer-termelésétől (230 millió ton-
na), Európában pedig annyi élelmiszer vész kárba, amennyi 
elegendő lenne 200 millió ember számára Magyarországon 
évente mintegy 1,8 millió tonna élelmiszer-hulladék ke-
letkezik, amelynek jelentős hányada – körülbelül harmada 
– a háztartásokban termelődik.

Csökkent a pazarlás, de nem eléggé
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) 
kutatása szerint 2019-ben a magyar háztartásokban évi 

65 kilogramm élelmiszerhulladék keletkezett fejenként, 
vagyis a megvásárolt élelmiszerek 10-11%-a végezte a sze-
metesben, jócskán elmarad a 92 kg/fős EU-átlagtól, más-
részt továbbra is az a helyzet, hogy e mennyiség mintegy 
fele, évi 32-33 kg – tudatosabb vásárlással, tervezéssel, 
tárolással – elkerülhető lenne. (Elkerülhető hulladéknak 
azok az élelmiszerek számítanak, amelyeket csak azért do-
bunk ki, mert a nem megfelelő tárolás miatt megrom-
lottak, vagy egyszerűen csak feleslegesen vásároltuk meg. 
Ezzel szemben például a tojáshéj, a csontok, az almacsut-
ka, a banánhéj stb. a nem elkerülhető hulladékok körébe 
tartozik.) 

Egy tavaly elvégzett országos, reprezentatív kutatás 
alapján a mindennapokban a válaszadók csupán kevesebb 
mint harmada gazdálkodik úgy a készleteivel, hogy szinte 
soha nem kell kidobnia romlott ételt. Ennél is rosszabb 
a helyzet a 18-29 éves korosztályban: közel felük havonta 
egy-két alkalommal szembesül azzal, hogy ki kell dobnia a 
megromlott ételeket. 

Trükkök, amelyekkel spórolhatunk
Az élelmiszer-pazarlás mérséklését célzó Maradék nélkül 
program weboldalán számos praktikus tipp található: ne 
menjünk éhesen vásárolni, tervezzük meg a heti menüt, a 
maradék ételeket – az élelmiszerbiztonsági szabályok betar-
tása mellett – új fogásokban hasznosítsuk újra, amit lehet, 
fagyasszunk le, illetve �gyeljünk a helyes tárolásra és a hűtő 
megfelelő hőmérsékletére.

A spórolásban valóban jelentős szerepet játszhat, ha 
jól, tudatosan használjuk a hűtőnket, netán a készülék is 
rendelkezik hasznos, az ételeinket hosszabban frissen tartó 
extrafunkciókkal. Ha hűtővásárlás előtt állunk, érdemes 
energiatakarékos lineáris vagy smart inverter kompresszor-
ral felszerelt készüléket választani, hiszen így kiküszöböl-
hető a hosszú időn át történő, hatékony élelmiszer-tárolás 
legnagyobb ellensége, a hőmérséklet-ingadozás.

Jó szolgálatot tesznek a korszerű hűtőkben a frissen tar-
tó rekeszek, amelyek optimális páratartalmat, illetve hő-
mérsékletet biztosítanak a húsoknak, zöldségeknek, gyü-
mölcsöknek, sajtoknak, felvágottaknak, így azok tovább 
őrzik meg minőségüket. A door-in-door megoldás, vagyis 
amikor a hűtőajtónak csak egy kisebb részét nyitjuk ki, 
szintén az ételek frissen tartását és az energiahatékonyságot 
szolgálja, hiszen így kevesebb hideg levegőt engedünk ki a 
hűtőből. Az InstaView Door-in-Door, kopogásra átlátszó-
vá váló üvegajtó esetében pedig már egyáltalán ki sem kell 
nyitni a készülék ajtaját ahhoz, hogy ellenőrizzük a hűtőnk 
tartalmát.
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organikus festőanyag. Megakadályozza a hisztamin és más 
allergiát, ill. gyulladást okozó anyagok termelődését. Csök-
kenti a szívinfarktus kockázatát, antioxidánsként az LDL 
(rossz)-koleszterin káros hatásai ellen is védelmet nyújt. 
Kozmetikai hatása sem közömbös: lassítja a bőr elöregedé-
si folyamatát. A szőlőmag pycnogenolt is tartalmaz, amely 
erős antioxidáns hatású vegyület. Csökkenti az ízületi 
fájdalmakat, jó hatással van a szív- és érrendszerre. Oldja  
a stresszt, mérsékli az allergiát. 

Vásárláskor fordítsunk �gyelmet a fürtök épségére és 
a bogyók feszességére. A  szőlőszemeket bevonó, vékony,  
fehéres lepedék a jó minőség jele lehet. Ez a �nom, egyen-
letes bevonat nem permetszermaradék, hanem a bogyókon 
kicsapódó éjszakai levegőnedvesség nyoma. Ne válasszunk 
félig érett fürtöket, mert a banánnal ellentétben a leszedett 
szőlő már nem érik tovább. Másrészt minél érettebb a sző-
lő, annál több benne az antioxidáns. A biológiailag fontos 
hatóanyagok főleg a szőlőhéjban és a magokban találhatók. 
Tartózkodjunk hát a mag nélküli fajtáktól, és ugyanezen 
meggondolásból ne héjazzuk le a bogyókat, és ne kaparjuk 
ki belőlük a magvakat. A magvakat rágjuk össze alaposan, 
hogy minél több biológiailag hasznos anyag szabadulhas-
son fel belőlük az emésztés során. A hűtőben a szőlő egy 
hétig is eláll. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a für-
töket. 

Sonkás-sajtos pad-
lizsánkarikák bulgurral 2 
főre Hozzávalók: 1 kisebb 
padlizsán, 8-10 (páros) 
szelet kerek + 5dkg füstölt 
sajt, 8-10 szelet kerek son-
ka, 1db nagy paradicsom, 
1 tk. fokhagymapor, 1 tk. 
oregánó, 1 ek. apróra vá-
gott bazsalikom, 4 ek. olí-
vaolaj, só, bors. Elkészítése: 
A  padlizsán végeit levágjuk, majd 8-10 szeletre vágjuk. 
Az  olívaolajat összekeverjük a fűszerekkel, majd ezzel a 
keverékkel alaposan megkenjük a padlizsánkarikákat, és 
tíz percet állni hagyjuk, hogy a fűszerek jól átjárják. Sü-
tőpapírral bélelt tepsire tesszük a padlizsánkarikák felét, a 
másik felüket is bekenjük a fűszeres olajjal, felére egy-egy 
szelet sonkát, sajtot, majd megint 1-1 szelet sonkát-sajtot 
teszünk, aztán befedjük a többi padlizsánszelettel, mintha 
szendvicset készítenénk. Ezek tetejét is megkenjük a fűsze-
res olajjal. A  tetejére paradicsomszeleteket teszünk, amit 
reszelt sajttal szórunk meg. Beleszúrunk 1-1 fogvájót. 180 
fokra előmelegített sütőben 25-30 perc alatt megsütjük. 
Tálaláskor apróra vágott bazsalikommal megszórjuk, és 
bulgurral kínáljuk. 10 dkg bulgurt felöntünk 200 ml forró 
húslevessel. Lefedjük, 15–20 percig állni hagyjuk. Közben 
többször megkeverjük. 

Lilakáposzta-ágyon sült kacsacomb Hozzávalók 2 sze-
mélyre: kisebb lilakáposztát vásároltam, amelyből a tisztí-
tás és a torzsa kivágása után 660 g maradt, 1 vöröshagyma, 

70 g kockázott bacon, dió-
nyi kacsazsír, 1,5 dl száraz 
fehérbor, 2 dl húsleveslé, 
2 nagyobb kacsacomb, só, 
fokhagyma, fehérbors. El-
készítése: A kacsacombokat 
megtisztítom, bedörzsölöm 
sóval, zúzott fokhagymával, 
csipetnyi fehérborssal, és le-
fedve állni hagyom 3-4 órát 
a hűtőben (előző este is pá-
colható). Nagy serpenyőben 
a kacsazsíron pirosra sütöm 
a combok mindkét oldalát. 
(a sütést mindig a bőrös 
résszel kezdjük). Kiveszem 
a combokat. A fennmaradt 
zsírhoz adom a szalonnakockákat, kicsit pirítom, majd 
hozzáadom a kockára vágott hagymát. Ezzel is dinszte-
lem, majd a vékony csíkokra vágott káposzta következik. 
Ezzel is pirítom, kevergetem, majd hozzáöntöm a bort és 
húslét, felforralom. A káposztás keveréket szaftjával együtt 
jénai tálba szedem, ráfektetem bőrrel felfelé a combokat. 
Alufóliával lefedem, és 175 C-fokos sütőben másfél óráig 
párolom. Leveszem a fóliát, meglocsolom a húst a szafttal, 
és felső sütésen, 200 fokon pirosra sütöm. Héjában sült 
burgonyát, vagy friss kenyeret kínálok mellé. Egy pohár 
�nom borral igazi ünnepi étek.

Grízes pite szilvával 
Hozzávalók: 10 dkg bú-
zadara, 10 dkg liszt, 15 dkg 
cukor, csipetnyi só, 1/2 cso-
mag sütőpor, 2 db tojás, 7 
dkg vaj, 1 cs. vaníliás cukor, 
2,5 dl tejföl, szilva 14-16 
szem, a szóráshoz: 2 ek. cu-
kor, fél mokkáskanál őrölt 
fahéj, a tetejére porcukor. 
Elkészítése: Először a tojá-
sokat a cukorral, sóval és a 
vaníliával habosra vertem, 
majd a tejföllel és olvasztott vajjal is elkevertem. A lisztet 
elvegyítettem a sütőporral, majd a tojásokhoz adtam a 
grízzel együtt. Sütőpapírral bélelt, közepes tepsibe öntöt-
tem a masszát, és hagytam 10 percet állni, majd a tetejét 
sűrűn kiraktam a gyümölcsökkel, megszórtam a cukor és 
fahéj keverékével. 175 fokos, légkeveréses sütőben 25-30 
perc alatt elkészül. Még melegen porcukorral szórjuk meg. 
Hidegen szépen szeletelhető. A  megmaradt 9 nagy szem 
szilvából 1,3 liter víz, 1 dl tejszín, 1 tk. liszt, barna cukor, 
citrom, fahéj, szegfűszeg, vanília, só hozzáadásával szil-
valevest főztem, amit leturmixoltam. A színházból hazaér-
ve üdítően hatott a hideg leves. 

Kellemes őszt, szüreti �nomságokat  
és mulatságot kívánok szeretettel: Márki Éva

Lilába hajló ősz

A természetben is lassan beköszönt az ősz. A ragyogó pi-
rosak, kékek, sárgák helyét átveszi a lila, a harsogó zöldét 
a rozsdaszín. A  színekre sokféle rendszer épül, ami nem 
véletlen, ugyanis különböző energiájuk, hangulatuk és ha-
tásuk van. A  lila a mértékletesség és az egyensúly színe. 
Egyensúly az értelem, a vágy, a bölcsesség és az érzelmek 
között. A fájdalom, az alázatosság és a bűnbánat színe is. 
A kék és a piros keveredése, tehát a hatása egyszerre energe-
tizáló és nyugtató is, lazít és megerősít. Ezekhez kapcsolód-
nak a lila ételek egészségre gyakorolt hatásai is.

SZILVA – A SZÉKREKEDÉS TERMÉSZETES ELLENSZERE
A szilvában lévő olyan ösz-
szetevők, mint a rost, a 
szorbit és a szatén elősegítik 
az anyagcserét az emésztő-
rendszerben. A szilva kiváló 
C-vitaminforrás, hatékony 
antioxidáns. Segíti a szerve-
zetet a rák, a gyulladások és 
a szabadgyökök elleni harc-
ban is. Értékes forrása az 
A-vitaminnak és a béta-ka-
rotinnak. Jótékony hatása 
van a látásra, a bőrre és a 
nyálkahártyák egészségének 
megőrzésére. Jelentős mennyiségben tartalmaz polypheno-
lic antioxidánsokat is, ezek segítenek a szabadgyökök és a 
reaktív oxigén elleni harcban, ami fontos szerepet játszik 
az öregedés folyamatában. Magnézium-, kálium-, vas- és 
�uoridtartalma is magas. A vasnak vörösvérsejtképző hatá-
sa van. A kálium a sejtek és a testnedvek fontos összetevője, 
ami szabályozza a szívverést és a vérnyomást.

PADLIZSÁN – CSÖKKENTI A KOLESZTERINSZINTET
Magas rosttartalma hozzájárul a megfelelő emésztéshez, és jó 
néhány krónikus betegség megelőzéséhez is. Ásványi anya-
gokban és vitaminokban is gazdag, nagyobb mennyiségben 
találhatunk benne rezet, mangánt, káliumot, magnéziumot, 
B-vitaminokat és K-vitamint is. A  padlizsánban emellett 
olyan �tonutriensek is vannak, amelyek antioxidáns tulaj-
donságaiknak köszönhetően védik a sejtjeinket az oxidatív 
stressz okozta károsodásoktól. A  padlizsánban található 
egyik legfontosabb hatóanyag a nazunin nevű vegyület, ami 
erős antioxidáns: megvédi a sejtmembránokat a károsodás-
tól. Az oxidatív stressz a szív- és érrendszeri problémák, pél-
dául az érelmeszesedés rizikóját is növeli. Rendszeres pad-
lizsánfogyasztással azonban védhetjük a vérereinket is. 

A lila káposzta táplálkozási előnyei elsősorban a 
tápanyagtartalmának köszönhetőek. Nagy mennyiségben 
tartalmaz rostokat, C-vitamint, K-vitamint, B6-vitamint, 

A-vitamint, káliumot, tiamint és ribo�avint. A  káposzta 
antioxidánsokban is bővelkedik, amelyek segítenek meg-
akadályozni a sejtek károsodását. A káposzta egy kénben 
gazdag vegyületet, szulforafánt is nagy mennyiségben 
tartalmaz, amely a szív- és érrendszerre fejti ki pozitív 
egészségügyi előnyeit. A  lila káposzta a gyulladás elleni 
küzdelemben is a segítségünkre lehet: csökkenteni tudja 
a krónikus betegségekhez társuló olyan tüneteket, mint 
a duzzanat, a merevség és a fájdalom. A  csontok számá-
ra fontos és hasznos tápanyagokat tartalmaz: C-vitamin, 
K-vitamin, mangán, cink és kalcium. Ezek a tápanyagok 
elengedhetetlenek az erős és egészséges csontok építéséhez 
és fenntartásához.  A  lila káposztában lévő szulforafán és 
antociánok segíthetnek megvédeni a szervezetet bizonyos 
típusú rákos betegségektől, például a vastagbélrák koc-
kázatát mintegy húsz százalékkal csökkentheti rendszeres 
fogyasztása. A lila káposzta folátot is nagy mennyiségben 
tartalmaz, amelynek nagy szerepe van a vörösvértestek elő-
állításában. Gazdag C-vitaminban és káliumban, amelyek 
szerepet játszanak az egészséges vérnyomás fenntartásában, 
és a szív egészségét is biztosítani tudják ezek a tápanyagok. 
A benne található antociánoknak nagy a szerepük az elhí-
zás megakadályozásában, és ezzel a 2-es típusú cukorbeteg-
séget is elkerülhetjük. Természetesen ehhez az is szükséges, 
hogy rendszeresen mozogjunk is. 

LILA SZŐLŐ – A CSODASZER
A szőlő (a gabona mellett) az egyik legősibb kultúrnövé-
nyünk. Kezdettől fogva szent és isteni növénynek, élet-
fának tekintették az emberek. A  szőlő értékes anyagok 
tárháza, nem véletlenül nevezik latinul vitisnek. A  gyü-
mölcs neve ugyanis a vita, azaz az élet szóból származik. 
A  szőlőbogyó 80 százaléka víz, energia- és szénhidráttar-
talma kiemelkedő. Magas szénhidráttartalma ellenére gli-
kémiás indexe mindössze közepes mértékű. Nagy víz- és 
káliumtartalmának köszönhetően jó vízhajtó, méregtele-
nítő, nagyobb mennyiségben fogyasztva csökkenti a vér, 
illetve a vizelet savanyúságát. A szőlőtermés magas A-, B-, 
C-, K-vitamin-, továbbá kálium-, szelén-, biotin-, vas- és 
folsavtartalma elősegíti a vérképzést, a szervezet önvédel-
mi képességét, a szellemi és �zikai erőnlét fenntartását. 
A �avonoidok antioxidáns hatása megvédi a szervezetet a 
szabad gyökök roncsoló hatásától. A  szőlő (elsősorban a 
vörös és bíbor színű fajta) igen gazdag ezekben az egész-
ségmegőrző vegyületekben. A procianidin megőrzi az erek 
rugalmasságát, semlegesíti a szabad gyököket, megelőzheti 
az érelmeszesedést, csökkenti a vérnyomást, gátolja a vér-
lemezkék összetapadását, a vérrög kialakulását, véd a szív-
infarktustól. Gátolja a gyulladás folyamatában részt vevő 
anyagok képződését, így a hisztaminképződést is, ezáltal 
mérsékli az allergiás tüneteket. A  quercetin természetes, 

Hideg szilvaleves

Padlizsán sonkával, sajttal, 
bulgurral

Szilvás grízes süti

Lilakáposzta-ágyon sült 
kacsacomb
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dos ingatlan falán áttörve lehet bejutni). Ilyenkor a tu-
lajdonos a szükséghelyzetbe került személytől kártalaní-
tást követelhet.

3. A közérdelű használat körében az ingatlan tulajdonosa 
tűrni köteles, hogy az erre jogszabályban feljogosított 
személyek – a feladataik ellátásához szükséges mérték-
ben – az ingatlant időlegesen használják, arra használati 
jogot szerezzenek, vagy az azon fennálló tulajdonjogot 
egyébként korlátozzák (például kábeleket vezetnek át 
az ingatlanon). Az  ingatlan tulajdonosát ilyenkor kár-
talanítás illeti meg, illetve ha a korlátozás az ingatlan 
rendeltetésszerű használatát lehetetlenné teszi, vagy je-
lentős mértékben akadályozza, a tulajdonos az ingatlan 
kisajátítását kérheti.

Zajok, kilátások, kamerák, szagok
A legtöbb vita általában építkezéssel, zajokkal, kellemet-
len szagokkal és állatok tartásával kapcsolatos. Mert nincs 
két egyforma szomszéd. Az egyik szeret hangosabban zenét 
hallgatni, szombat reggel füvet nyírni, �exelni, minden 
hétvégén grillezni, míg a másik nem.

Összeszedtük a szükségtelen zavarás néhány esetkörét:
 – Ha valaki lakott területen, az ott levő épületben vagy 

az ahhoz tartozó telken indokolatlanul zajt okoz, amely 
alkalmas arra, hogy mások nyugalmát zavarja, az csend-
háborításnak minősül. Fontos megjegyezni, hogy nem 
csak este számít csendháborításnak a nagy zaj.

 – Ha az újonnan felépített épület elzárja a szomszéd ház-
ból való kilátást, vagy az épületből a másik ingatlanra 
belátás nyílik, esetleg az újonnan felépített épület a 
szomszédos ingatlan benapozását jelentősen korlátozza, 
a szomszédot kártérítés illeti meg.

 – Ha valaki vagyonvédelmi célból kamerát szereltet fel 
a háza külsejére, és azzal a szomszéd házára, kertjére is 
rálát, az sérti a szomszéd személyiségi jogát, és szükség-
telenül zavarja az ingatlan birtoklásához, használatához 
való jogát is.

 – Ugyancsak szükségtelen zavarásnak minősül, ha a szom-
széd tevékenysége miatt kellemetlen szagok öntik el a 
lakást, vagy a szomszéd elhanyagolja az ingatlanát, és 
emiatt csótányok, patkányok jelennek meg.

Határesetek
Az ingatlan tulajdonosa felszedheti az ingatlanára a szom-
szédos ingatlanról áthullott terményt, ha a növény tulaj-
donosa a termény beszedését elmulasztotta. Kérdés, hogy 
mennyi ideje van a tulajdonosnak ahhoz, hogy a szomszéd 
telkére áthajló ágakról lehullott terményét összeszedje. 
Az ítélkezési gyakorlat méltányos határidőt említ, amely az 
adott esetben a mezőgazdasági, kertészeti, illetőleg a helyi 
szokásoknak, az összes körülménynek megfelelően eseten-
ként állapítható meg.

A két ingatlan határvonalán álló növény és terménye 
egyenlő arányban illeti meg a szomszédos ingatlanok tu-
lajdonosait.

A KÖZTERÜLETRE HULLÓ TERMÉNYT VISZONT 
BÁRKI FELSZEDHETI, HA A NÖVÉNY TULAJDONOSA 
A TERMÉNY BESZEDÉSÉT ELMULASZTOTTA.
Az ingatlan tulajdonosa pedig csak akkor jogosult az áthaj-
ló ágak és átnyúló gyökerek levágására, ha azok az ingatlan 
rendes használatát akadályozzák, és azokat a növény tulaj-
donosa felhívás ellenére sem távolítja el.

Ami a kerítést illeti, a szomszédos ingatlanok elválasz-
tására szolgáló kerítés, mezsgye vagy növény használatára 
az ingatlanok tulajdonosai közösen jogosultak. A  kerítés 
fenntartásával járó költségek olyan arányban terhelik az 
ingatlanok tulajdonosait, amilyen arányban őket jogsza-
bály vagy a megállapodásuk annak létesítésére kötelezi. Ha 
nincs ilyen megállapodás, akkor a költségek őket a határolt 
földhosszúság arányában terhelik. Amennyiben a szomszé-
dos ingatlanok határvonalán álló növény valamelyik ingat-
lan rendes használatát akadályozza, illetve kárt okoz, vagy 
annak veszélyével fenyeget, és az érdeksérelem más módon 
nem hárítható el, az ingatlan tulajdonosa követelheti, hogy 
azt közös költségen távolítsák el.

Méhek, tilosban talált állatok
A szomszédjogi törvény kitér állattartással kapcsolatos ese-
tekre is. Kimondja például, hogy ha a tilosban talált állat 
tulajdonosa ismert, az ingatlan tulajdonosa köteles őt az 
állat befogását követően annak elszállítására felszólítani, de 
mindaddig visszatarthatja az állatot, amíg az általa okozott 
kárt az állat tulajdonosa meg nem téríti. Vagy: 

HA A KIREPÜLT MÉHRAJT ANNAK TULAJDONOSA KÉT 
NAPON BELÜL NEM FOGJA BE, AZON BIRTOKBAVÉTELLEL 
BÁRKI TULAJDONJOGOT SZEREZHET.
Ha valaki pedig olyan környezetbe megy lakni, ahol az ál-
lattartás a hatóság engedélye alapján nem tilos, akkor az 
ezzel okozott bizonyos fokú zavarást a bírói gyakorlat sze-
rint köteles elviselni.

Mit lehet tenni a jogtipró szomszéd ellen?
A legtöbb esetben van békés megoldás. Néhány indulat-
mentes mondat, kérés célhoz vezet. A  békés megegyezés 
meghiúsulása esetén lehet jogi útra terelni az ügyet.

Az első lehetőség a birtokvédelmi eljárás, amikor is a 
jegyzőtől egy éven belül kérhető az eredeti birtokállapot 
helyreállítása vagy a birtoksértő magatartás eltiltása. Az el-
járásért háromezer forint illetéket kell �zetni, és azt a jegy-
ző tizenöt napon belül lefolytatja.

A másik lehetőség a per. Ebben az esetben viszont a fel-
peresnek kell bizonyítania, hogy az általa kifogásolt zavarás 
már a szükséges mértéket túllépi, továbbá igazolnia kell 
a bekövetkezett kár mértékét. A bíróság a birtokvédelmi 
perekben legtöbbször igazságügyi szakértőt rendel ki, aki 
megállapítja a zavarás szükséges és szükségtelen mértékét. 
A szakértő költségével, mivel azt a felperesnek kell megelő-
legeznie, ugyancsak számolni kell.

Sereg András – Index

Amit a szomszédjogokról tudni érdemes

Zavarja a szomszéd hajnali fűnyírása, esti grillezése, 
szakadatlanul ugató kutyája, zajos építkezése, fáinak 
áthajló ágai, komposztálóládájának szaga, netán dü-
börgő lakodalmas zenéje vagy állandóan pásztázó ka-
merája? Mi a különbség a szükséges és a szükségtelen 
zavarás között? Szomszédként mit köteles tűrni és mit 
nem? Mindezek a szomszédjogok körébe tartozó kérdé-
sek, amelyekre most igyekszünk válaszolni.

Nincs új a nap alatt, hiszen a szomszédjogokat (iura vici-
nitatis) már az ókorban is ismerték. A rómaiak ezeket a 
korlátozásokat törvényi szolgalmaknak tekintették. Vagyis 
rájöttek, hogy

A TULAJDONT NEMCSAK A KÖZ, HANEM A SZOMSZÉDOK 
KÖZÖTTI ZAVARTALAN EGYÜTTMŰKÖDÉS 
ÉRDEKÉBEN IS SZÜKSÉGES KORLÁTOZNI.
Így megszabták, hogy a házakat egymástól csak bizonyos 
távolságra lehet építeni, vagy nem szabad elvenni a szom-
szédtól a természetes fényt. A  XII táblás törvény szerint 
a mezőgazdasági telek tulajdonosának kötelessége volt a 
telekhatárnál két és fél lábnyi sávot szántatlanul hagyni, 
hogy az a szomszéd hasonló sávjával együtt egy öt láb széles 
útként szolgáljon mindkettőjük számára. Ugyanez a tör-
vény szabályozta a fák gallyainak a szomszéd telkére való 
átnyúlását, valamint az áthullott gyümölcs felszedésének 
jogát is.

A szomszédjogok szabályrendszere nem sokat változott 
a történelemben, ahogy a szomszédok egymáshoz való vi-
szonya sem. A jó szomszédok eddig is megvoltak békésen 
egymás mellett, míg mások, mint Péter és Pál Arany János 
A fülemile című versében, legfeljebb a naptárban. Ahogy  
a költő is ironikusan megjegyezte: a rossz szomszédság tö-
rök átok.

Szükségtelen zavarás, az vajon mi?
A szomszédjogok alapvető rendelkezéseit a Polgári tör-
vénykönyv (Ptk.), míg a speciális kérdéseket a szomszédjo-
gi törvény tárgyalja, és mindezt önkormányzati rendeletek 
egészítik ki, megfejelve a bíróságok ítélkezési gyakorlatával.

Az ingatlan használatának általános korlátja az úgyneve-
zett szükségtelen zavarás tilalma. A Polgári törvénykönyv 
5:23. §-a ezt így fogalmazza meg:

A tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkod-
ni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különö-
sen a szomszédokat szükségtelenül zavarná, vagy amellyel 
jogaik gyakorlását veszélyeztetné.

Az esetek sokszínűsége, eltérősége és összetettsége  
miatt a szükségtelen zavarás fennálltának vagy kizárásának 
megállapítását a törvény az ítélkezési gyakorlatra bízza. 
A bíróságok pedig bizonyítás lefolytatása után és általában 

igazságügyi szakértő igénybevételével döntenek a konkrét 
eset összes körülményének mérlegelésével.

A bírói ítélkezési gyakorlat alapján szükségtelen mértékű 
zavarásról akkor beszélhetünk, ha az a szokásos mértéket 
meghaladja, ha a zavaró tevékenységet kifejtő a szomszéd 
érdekeit teljes mértékben �gyelmen kívül hagyja. A  tör-
vény ugyanis megköveteli, hogy a lehetőségekhez képest 
legkisebb mértékű érdeksérelmet okozza a használó.

Amikor a tulajdonos tűrni köteles
A szükségtelen zavarás fogalmából következik, hogy a szük-
séges zavarás nem ütközik a fő szabályba, vagyis az ilyen 
mértékű zavarást a szomszédos ingatlan tulajdonosa köte-
les tűrni. Az, hogy milyen mértékben köteles a szomszéd 
elviselni a tulajdon használatával járó zavarást, és mikortól 
válik az szükségtelenné, az csak a konkrét körülmények 
alapján állapítható meg.

A Polgári törvénykönyv három esetkört említ, amikor a 
tulajdonos tűrni köteles:
1. Ha közérdekű munkálatok elvégzése, állatok befogása, 

az áthajló ágak gyümölcsének összegyűjtése, az ágak és 
gyökerek eltávolítása céljából vagy más fontos okból 
szükséges, a tulajdonos kártalanítás ellenében köteles a 
földjére való belépést megengedni. A tulajdonos a szom-
szédos földet kártalanítás ellenében használhatja, ha ez a 
földjén való építkezéshez, bontási, átalakítási vagy kar-
bantartási munkálatok elvégzéséhez szükséges.

2. Szükséghelyzetben másnak életét, testi épségét vagy 
vagyonát közvetlenül fenyegető és más módon el nem 
hárítható veszély esetén a tulajdonos köteles tűrni, hogy 
dolgát a veszély megszüntetése céljából a szükséges mér-
tékben igénybe vegyék, felhasználják, vagy abban kárt 
okozzanak (például tűzeset helyszínére csak a szomszé-
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A kedvezményes mennyiség 2022. augusztus 1. és 2023. 
július 31. között időarányosan biztosított felhasználási he-
lyenként. Tehát a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. 
közötti időszakban elfogyasztott földgáz elszámolása során 
vehető igénybe, amennyiben a fogyasztó egész évben egye-
temes szolgáltatótól vételez.  A kedvezmény éves szinten 
lesz �gyelembe véve – tájékoztat az MVM. 

Amit pedig szintén meg kell jegyezni, hogy ezt a fogyasz-
tási jelleggörbét az átalánydíjasoknál is fogják alkalmazni.

Kire vonatkozik a végső menedékes jogintézménye? 
Amikor a végső menedékes jogintézményéről beszélünk, 
egy alapvetően lakosságvédelmi intézkedés kedvezménye-
zettjei vagyunk. Ha például abba a helyzetbe kerülnénk, 
hogy a szolgáltatónk valami okból egyszer csak felmondja a 
szerződésünket, akkor sem kerülünk bajba. Vagyis akkor se 
maradjunk energiaellátás nélkül, amennyiben a szolgálta-
tó például tönkremegy, kivonul a piacról, vagy egyszerűen 
úgy dönt, hogy már nem forgalmaz tovább.

A végső menedékes jogintézménye mindeközben azt is je-
lenti, hogy az egyetemes szolgáltatói körbe tartozó, vagyis az 
egyszerű hétköznapi fogyasztó bármikor kimehet a  szabad 
piacra energiát vásárolni, ha kedve tartja. Minden lehetősége 
adott erre. Ugyanakkor a szabadpiaci opció megszűnésével, 
amennyiben van egyetemes szolgáltató az országban, akkor 
ő köteles visszafogadni a fogyasztót, mert törvény kötelezi 
rá. Ez így van egyébként Magyarországon is.

Tehát a végső menedékes jogintézmény egyértelműen  
a fogyasztót védi, hogy ne maradjon szolgáltatás nélkül.

Átalányfogyasztás vs. diktálás?
Egy biztos: a diktálással sokkal követhetőbb a fogyasz-
tás – mondja Holoda Attila, aki szerint a diktálás analóg 
arra, amikor tűzifát vásároltunk, hogy azzal fűtsünk, majd 
amikor látjuk, hogy fogynak a készleteink, elkezdünk keve-
sebbet felhasználni. Tehát a diktálás azt is feltételezi, hogy 
folyamatosan �gyeljük, majd a hónap végén nem felejtjük 
el bediktálni az aktuális mérőóraállásainkat. Sokan eddig 
azért is választották inkább az átalányt, amikor a fogyasz-
tó havonta ugyanannyit �zet, mert úgy gondolták, úgyis 
elfelejtik, sok nyűggel jár a hó végi diktálás, nem fognak 
ők az ügyfélszolgálatra telefonálgatni vagy bejárogatni. „Ha 
szépen akarok fogalmazni, a magyar lakossági fogyasztók 
digitalizációs képessége, jellemzően az idősebb korosztály-
ban nem elegendő ahhoz, hogy az interneten diktálják be 
az aktuális fogyasztási adatokat” – állítja az energetikai 
szakértő. Ezért választotta inkább a magyarok többsége jel-
lemzően az átalányt, amely jóval egyszerűbbé tette a szolgál-
tatók életét is. Hiszen évente egyszer jött a leolvasás, majd 
az éves fogyasztás alapján megbecsülték az átlagfogyasztást, 
és küldték havonta ugyanazt a számlát. Kérdés, hogy az 
augusztus 15-ig kitolt határidő után mit látunk: hányan 
tértek át az átalányosból a diktálós módszerre. Valószínűleg 
jelentősen át fognak rendeződni az eddigi arányok.

Forrás: Index

Minden, amit eddig 
nem tudott az új 
rezsiszabályokról
Kisfeszültségen vételező, egyetemes szolgáltatás, fo-
gyasztási jelleggörbe, HUPX, végső menedékes jogin-
tézmény és társaik – az új rezsikorszakkal ráadásul 
most új energetikai szakkifejezésekkel is birkózhatunk. 
Most abban segítünk, hogy egyszerűbben is megértsük 
az új rezsiszabályokat, azt, hogy egyszeri fogyasztóként 
mi vonatkozik ránk a rendelet, a kormányzati nyilatko-
zatok, illetve az energiacégek tájékoztatói alapján.

Augusztus 1-jétől már csak a kormány által megadott át-
lagfogyasztási értékig jár a  rezsicsökkentett, kedvezményes 
áram- és gázár, felette a lakossági fogyasztók és az igénylést 
benyújtó mikrovállalkozások már a lakossági piaci árra ke-
resztelt díjat �zetik. Eddig tiszta sor, hogy ideje elkezdeni a 
nagy spórolást, azonban eligazodni az új rezsiszabályokban 
és a hozzájuk kötődő kifejezésekben: már egy másik történet.

A rezsicsökkentés csökkentésének bejelentése óta any-
nyi energetikai szakkifejezés szabadult ránk, többek között 
az erről szóló kormányrendelet által, hogy csak kapkodjuk 
a fejünket. Konkrétan már magyar–magyar szótárra van 
szükségünk ahhoz, hogy megértsük az új számlákat, az új 
rendszert, és egyáltalán azt, hogy pontosan mi is történik 
velünk, illetve mi alapján fogunk remélhetőleg nem sokkal 
többet �zetni az energiáért.
HOGY SEGÍTSÜNK ELIGAZODNI AZ ÚJ SZABÁLYOK 
VILÁGÁBAN, ILLETVE ABBAN, HOGY MI 
ALAPJÁN SZABJÁK MOSTANTÓL SZÁMUNKRA 
AZ ENERGIAÁRAKAT, HOLODA ATTILA ENERGETIKAI 
SZAKÉRTŐT KÉRDEZTÜK. 
Kisfeszültségen vételező, egyetemes szolgáltatás, fogyasztá-
si jelleggörbe alapú kedvezmény, HUPX, végső menedékes 
jogintézmény és társaik: most mindent elmagyarázunk, 
ami energetikailag érint bennünket, remélhetőleg a lehető 
legközérthetőbben.

De kik vagy mik azok a kisfeszültségen vételezők?
A kisfeszültségen vételező fogalma leegyszerűsítve a hét-
köznapi fogyasztó.

A kisfeszültségű vételező mindeközben azt is jelenti, 
hogy ő legfeljebb háromszor 63 amperrel veszi az áramot. 
Ugyanez más megfogalmazásban úgy hangzik: ők a 3×63 
ampernél nem nagyobb csatlakozási teljesítményű elektro-
mosáram-felhasználók. (Ez azért 3×63, mert különbséget 
teszünk a között, hogy például egy vagy legfeljebb három 
fázis jön le a házba/a lakásba.)

E fölött már megérkezünk a céges világba, amikor saját 
üzemeltetésű és karbantartású trafót kell létesíteni, amely 

átalakítja az áramot, ami már egy egészen más sztori, mint 
a mi kis lakossági rezsicsökkentésünk.

És kinek jár az egyetemes szolgáltatás?
Az egyetemes szolgáltatói körbe alapvetően megint a lakos-
ság tartozik. Az  egyetemes szolgáltatás maga a rezsicsök-
kentés. Az egyetemes szolgáltató pedig a vállalat, amelyik a 
rezsicsökkentett áron szolgáltatja a gázt és az áramot.

Ezt bővebben kifejtve azt mondhatjuk, hogy az egyete-
mes szolgáltatói körbe tartozik minden, az előbb említett 
kisfeszültségen vételező, 3×63 ampernél nem nagyobb csat-
lakozási teljesítményű fogyasztó. Ők lehetnek jogosultak 
továbbra is a  rezsicsökkentett energiaárakra  ameddig nem 
lépik túl a kormány által átlagfogyasztásként kijelölt limitet.

Tehát például akik az egyetemes szolgáltatói kör tagjai:
 – a lakossági fogyasztók;
 – a lakásszövetkezetek;
 – a társasházak;
 – a társasházaknál viszont csak azok tartoznak bele, 

ahol több a lakáscélú helyiségek száma, mint a nem 
lakáscélú;

 – a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek, 
vagyis a bevett hazai egyházak.

Mit takar a háztartási méretű kiserőmű?
Ez lényegében nem más, mint a napelem, amit például 
a tetőre szerel a család, és úgynevezett szaldóelszámolás-
sal működik. Nyilván egy cég is vehet magának nape-
lemet, ez azonban már nem minősül háztartási méretű 
kiserőműnek.

Mit jelent, és kinek jár a fogyasztási 
jelleggörbe alapú kedvezmény?
Itt egy teljesen új intézményről van szó, amikor a fogyasz-
tási jelleggörbe alapú kedvezményről beszélünk.

Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatók megnézték, egy év 
alatt arányosan hogyan,  mennyi energiát fogyaszt  a ma-
gyar lakosság havonta. Ha most a gáz példáján megyünk 
végig, az éves szinten 1728 köbméter, havi szinten pedig 
144 köbméter gázt alapul véve a szolgáltatók megállapí-
tották, hogy az éves fogyasztás például egy százaléka esik 
augusztusra, míg januárra annak 19 százaléka.

Ha csak az augusztusi 1 százalékot nézzük, akkor a havi 
fogyasztás csak 15,3 köbméter, és a szolgáltatók itt meg is 
húzták a vonalat. Ha tehát valaki augusztusban 15,3 köb-
méter felett fogyaszt, akkor feljebb lép a �zetési kategóriá-
ban. Vagyis nem arról van szó, hogy augusztusra is van egy 
144 köbméteres kvótája a fogyasztónak, amit elhasználhat.
MAGYARUL HAVONTA VÁLTOZIK, HOGY HOL 
HÚZZÁK MEG AZ ÁTLAGFOGYASZTÁSI LIMITET.
Az MVM Next információi alapján az adott éven belül 
átviszik az adott hónapban fel nem használt fennmaradó 
mennyiséget. Tehát a nyári hónapokban ki nem használt 
kedvezményes mennyiség nem veszik el, hanem kummu-
lálódik, felhalmozódik a 12 hónap során.

A LARGUS ÖRÖKJÁRADÉK, megteremti Önnek 
a jól megérdemelt boldog időskor anyagi 
biztonságát. De mit is nyújt az általunk kínált 
életjáradék?

 Ø Szerződéskor azonnali nagyösszegű kifizetést 
az Ön kezébe, amely akár 10, 15, 20 millió forint 
is lehet! (az ingatlan értékétől és a választott 
konstrukciótól függően).
 Ø Élethosszig tartó, garantált, folyamatos és kiemelt 
összegű havi járadék folyósítását.
 Ø Extra juttatást, mert bár a lakott ingatlanok csak 
az 50%-át érik az ugyanolyan paraméterekkel 
rendelkező, de költözhető ingatlanok értékének. 
Mi mégis a piaci értéket vesszük figyelembe, 
a kezdeti nagy összegű, és a rendszeres havi 
járadék kiszámításakor is.
 Ø Automatikusan átvállalásra kerül a lakás/ház 
biztosítása.
 Ø Használja ki ezt a költségmegtakarítást, 
így a jövőben ennek díjai szabadon elkölthetővé 
válnak az Ön számára!
 Ø Hosszú távon biztosítjuk kényelmét azáltal, hogy 
gondoskodunk az ingatlan műszaki állapotának 
megőrzéséről. Ezzel még több marad az Ön 
zsebében, amit magára költhet.
 Ø Az ingatlan tulajdoni lapján – a Földhivatalnál 
– bejegyeztetjük az Ön élethosszig tartó 
lakáshasználati és életjáradéki jogát.
 Ø Extra garancia: A szerződés garantálja, 
hogy amennyiben nem kerül folyósításra 
az esedékes havi járadék, akkor a szerződött 
ingatlan haladéktalanul visszaszáll a járadékosra. 
Mindez úgy, hogy a járadékosnak sem a kezdeti 
sok millió forintos kifizetést, sem az idő közben 
folyósított havi járadékokat nem kell visszafizetnie.

A jelentkezéseket az egész ország területéről 
várjuk, lakás, ház,  

nyaraló és telek tulajdon esetén is. 
Ajánlatkérés: 

+36 1 788 9454 / +36 70 273 1600

LARGUS
ÖRÖKJÁRADÉK

 www.largusorokjaradek.com  +36 1 788 9454
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désekben több tíz, sőt, több százezer forintot is elkérhetnek 
egy kiváló tűzifatárolóért.

Tűzifaárak 2022: mennyibe kerül idén a tűzifa?
A legolcsóbb tűzifafajta a gyűjtött tűzifa, emellett min-
den tűzifa űtípus esetében a vékony darabok az olcsóbbak 
(2500-5000 Ft/m3), a vastag, hasítható darabok a drágábbak 
(bruttó 5-10 000 Ft/m3). A rendes, vastag tűzifa ára (amelyet 
hasáb formájában tüzelünk el) a fa fajtájától függően válto-
zik: 20 000 Ft és 30 000 Ft/m3 (a bükkfa-, akácfatűzifaárak) 
környékén mozognak. A  legdrágább, legjobb tűzifafajták a 
bükk, a gyertyán és az akác, őket követi a cser, a tölgy, de a 
kőris és a juhar is népszerű. A kalodás tűzifaárak ezzel együtt 
mozognak, átlagosan 50-60 000 Ft egy kaloda tüzifa ára.

Mire figyeljünk a tűzifavásárlás kapcsán?
A tűzifa vásárlását célszerű nyárra időzíteni, sokan már az 
előző nyáron felvásárolják a fűtőanyagot a következő évi 
fűtőszezonra (így biztosan van ideje a fának kiszáradni, 
fűtőértéke jobb lesz). Amennyiben nem vagyunk jártasak 
a témában, kérjük ki szakember tanácsát, hiszen a keres-
kedőnél előfordulhat, hogy nem azt a tűzifafajtát kapjuk, 
amelyet megrendeltünk. Lehetőség szerint kalodás tűzifa 
vagy köbméteres tűzifa vásárlását célozzuk meg, �gyeljünk 
arra is, hogy ez ne ömlesztett hasáb legyen, hanem sorba 
rakott! Mindig száraz fával fűtsünk, a tűzifa tárolása kap-
csán pedig ügyeljünk a nedvességtől való takarásra, illetve 
a tűzifatároló szellősségére.

Forrás: Pénzcentrum

Jó, ha tudod:  
a tűzifáról
A rezsicsökkentéssel kapcsolatos tör-
vénymódosítások következményeként 
újra megugrott a hagyományos, fatü-
zeléses fűtőtestek iránti érdeklődés – 
nem is csoda, hiszen egy olyan család 
számára, akik többet igényelnek az 
átlagfogyasztásnál, a rezsiköltségek a korábbiak több-
szörösére emelkedhetnek. Hol tartanak a tűzifaárak 
2022-ben, milyen bükk- és akáctűzifaárak, kalodás 
tűzifaárak az irányadók?

A tűzifa felhasználása
A tűzifa nem más, mint fűtőanyagként felhasznált fa, több-
féleképpen is feldolgozzák (faszén, égetett faszén, brikett, 
pellet stb.), az emberiség évezredek óta használja fűtésre 
mint megújuló energiaforrást. Az teszi a tűzifát „tűzifává”, 
hogy a fűtőanyag megjelenésében felismerhető a faanyag 
eredeti formája – tönkje, ágai stb. A tűzifát a fűtőalkalma-
tosságban (pl. kandalló, fatüzeléses kályha) elégetjük, a fo-
lyamat során a fa 85%-ban gázzá, 15%-ban szénné alakul, 
mindez energiát termel.

Milyen tűzifafajták vannak?
A leggyakoribb tűzifa fajták közé az akácfa, a bükkfa, a kőris, 
az éger, a tölgy és a gyertyán tartoznak, ám forgalmazótól 
függően más fafajtákkal is találkozhatunk. Gyakran lesz tűzi-
fa a kivágott beteg, öreg gyümölcsfákból is, sőt, nemesebb 
fafélék lehulló darabjai is kerülhetnek a tűzifa közé, amelye-
ket nem tud hasznosítani a bútoripar. A tűzifafajták forgal-
mazása 2016 óta EU-s szabályozási feltételek szerint történik, 
a felügyeletet a Nébih végzi, a szabályok szerint az eladónak 
számlát, szállítójegyet, vásárlói tájékoztatót kell adnia a vevő-
nek. A kereskedőnek hirdetéseiben fel kell tüntetnie EUTR 
technikai azonosító számát vagy erdőgazdálkodói kódját is.

Lakossági tűzifa és kereskedelmi tűzifa
A két tűzifakategória csak a mértékegységében különbö-
zik egymástól. A tűzifaforgalmazók a tűzifa mértékegysége 
kapcsán a mázsát (mázsa jele: q), a kilogrammot (kg) és a 
köbmétert (m3) használják, a tűzifa forgalmazható kalodá-
ban és kaloda nélkül is. A kaloda egy olyan tárolóeszköz, 
amiben egyszerű szállítani, tárolni a tűzifát, a térfogata 
gyakran 1 erdei köbméter (1×1×1,7), ami kb. 1,7 m3 fát 
jelent, de 1x1x1 m-es kaloda is vásárolható.

 – 1 m3 tűzifa hány mázsa? Átlagosan 5-7 q között vál-
tozik, azaz 500-700 kg.

 – 1 kaloda tűzifa hány mázsa? A  kalodás tűzifa 
(1×1×1,7m) kb. 10-13 q (1.000-1.300 kg tűzifa).

Azt, hogy mennyi egy kaloda vagy egy köbméter tűzi-
fa súlya, nagyban befolyásolja a fa fajtája! Egyes fatípusok 

könnyebbek, gyorsabban égnek (pl. fe-
nyő), míg mások, az ún. keményfák jó-
val tömörebbek, lassabban égnek, több 
energiát adnak le, ezért értékesebbek is.

Súlyra vagy térfogatra vegyük a fát?
Az attól függ, hogy száraz vagy nedves 
fáról van-e szó, illetve, hogy ömlesztett 
m3 vagy sorba rakott fa áll-e rendelke-
zésünkre. A  legtöbb esetben a kalodás 
tűzifa vagy a köbméterben meghatáro-

zott tűzifa vásárlása az ideálisabb eset, feltéve, ha benne a 
fa nem ömlesztve van, hanem sorba rakva (az ömlesztett 
tűzifa esetében nagyobb térfogatra kevesebb tűzifa jut, be-
csapós lehet). A mázsában meghatározott tűzifa esetében 
a fa nedvességtartalma okozhat komplikációkat, hiszen a 
nedves fa jóval többet nyom a száraznál, így ugyanazért a 
fáért többet kérhetnek el.

Mennyi tűzifa kell egy télre?
Nehéz megállapítani, hogy egy átlagos háztarásnak meny-
nyi tűzifa elég télre, hiszen mindez függ a befűteni kívánt 
ingatlan méreteitől, a szigetelésétől, attól, hogy mennyit 
kell fűteni (mennyit vagyunk otthon), és hogy mennyire 
szeretnénk meleget, hiszen nem mindegy, hogy 20 °C a cél, 
vagy hogy 28 °C-on szeretnénk ellenni. A fűtőberendezés 
típusa is befolyásolhatja mindezt, hiszen nem mindegy, 
hogy kályhánk, kandallónk, cserépkályhánk van-e.

Egy manapság átlagosnak mondható, 100 m2-es csalá-
di ház esetében, ha kb. 24 °C-os kellemes meleget szeret-
nénk elérni, a legrosszabb szigetelési adottságok mellett 
télire elegendő lehet 7-8 m3 tűzifa (modern vegyestüze-
lésű vagy faelgázosító kazán esetében), ám ha elavult a 
fűtőberendezésünk, akár 12-13 m3 tűzifa is szükségessé 
válhat. Kitűnő állapotú szigetelés esetén ugyanezekkel 
a kritériumokkal számolva a tűzifa mennyisége a felére 
vagy annál is kevesebbre csökkenthető, akár 3 m3 tűzifa 
is elég lehet télire.

Fontos: minden ingatlannak, fűtőeszköznek egyediek az 
adottságai, minden családnak másak a fűtési igényei, ezért 
célszerű a kiszámított szükséges tűzifa mennyiségnél töb-
bet venni, a számítások kapcsán minden igényünket �gye-
lembe venni. Arról se feledkezzünk meg, hogy az átmeneti 
időszakok is lehetnek hidegek, manapság már nem ritka a 
télies március, ami extra tűzifát igényelhet.

Milyen a jó tűzifatároló?
Az ideális tűzifatároló egy felülről zárt, az esőnek jól el-
lenálló építmény, ami oldalról hagyja szabadon szellőzni 
a fát, hogy az kiszáradhasson, ne fülledjen be. A tűzifa jól 
tárolható szellős kamrában, pincében, padláson is, sokan 
designelemként használják otthonukban, különféle for-
májú, dekoratív tárolószekrényekben, például a kandalló 
mellé téve. Fillérekből is megoldhatjuk a kérdést, ha kevés 
fáról van szó, és szeretünk barkácsolni, ám a nagykereske-

Fókuszban a tudatos fogyasztó
A családi költségvetésben az egyik legnagyobb tétel a re-
zsiköltség. Bárkivel előfordulhat, hogy olyan élethely-
zetbe kerül, amikor gondot okozhat a rezsidíjak rend-
szeres ki�zetése. A legfontosabb, hogy ilyen helyzetben 
ne várjuk meg a �zetési határidő leteltét, jelezzük a 
szolgáltatónak problémánkat, hogy kérjünk könnyí-
tést, esetleg védendő fogyasztói státuszt.

Ki számít védendő fogyasztónak?
 – A szociálisan rászoruló
 – és a fogyatékkal élő ügyfelek.

Ki minősül szociálisan rászoruló ügyfélnek?
Az a fogyasztó, aki:

 – ápolási díjban részesül,
 – aktív korúak ellátásában részesül,
 – időskorúak járadékéban részesül,
 – rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 – lakásfenntartási támogatásban vagy a lakhatáshoz 

kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott 
települési támogatásban részesül,

 – otthonteremtési támogatásban részesül,
 – nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztar-

tásában neveli a gondozásba helyezett átmeneti vagy 
tartós nevelésbe vett gyermeket,

 – a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget 
tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának 
biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Va-
gyonkezelő Zrt.-vel bérleti jogviszonyban áll.

Milyen szolgáltatást vehetnek igénybe a szociálisan rá-
szoruló ügyfelek?

 – Részlet�zetés vagy �zetési haladék,
 – előre �zetős mérő használata (a feltöltő kártyás mo-

biltelefonokhoz hasonlóan működő mérőóra, az elő-
re feltöltött összeg erejéig fogyasztható az energia). 

Milyen szolgáltatást vehetnek igénybe a fogyatékkal élő 
ügyfelek?

Az orvos által megállapított korlátozottsági besorolástól 
függően az alábbi szolgáltatásokat igényelhetik: 

 – havi (időközi) mérőleolvasás a fogyasztási helyen,
 – készpénzben történő számlakiegyenlítés fogyasztási 

helyen,
 – általánostól eltérő mérőkialakítás,
 – számlaértelmezéshez egyedi segítség., 
 – szünetmentes áramforrás biztosítása. (Az áramforrás 

csak és kizárólag az életfunkciók fenntartásához szük-
séges berendezés áramellátását biztosíthatja.)

Azon személyek, akik egyidejűleg mind a szociálisan 
rászoruló, mind a fogyatékkal élő fogyasztók feltéte-
leinek megfelelnek, egyaránt jogosulttá válhatnak a 
szociálisan rászoruló fogyasztóknak nyújtott kedvez-
ményekre, valamint a fogyatékkal élőket megillető kü-
lönleges bánásmódra. A különleges bánásmódban való 
részesítésnek minősül különösen:

 – a havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen,
 – a készpénzben történő számlakiegyenlítés lehetőségé-

nek biztosítása a felhasználási helyen,
 – az általánostól eltérő, de a műszaki-biztonsági előírá-

soknak megfelelő mérőhely-kialakítás,
 – a számla értelmezéséhez az érintett engedélyes üzletsza-

bályzata szerint nyújtott egyedi segítség (ide sorolandó 
például a nagyobb betűmérettel nyomtatott számla, 
helyszíni számlamagyarázat, számlafordíttatás).

Hogyan igazolható a szociális rászorultság?
A védendő fogyasztói státuszt a fogyasztónak kell kérel-
meznie, és a jogszabályoknak megfelelő módon igazol-
nia. Az  igazolást a folyósító szerv, pl. önkormányzat, ál-
lamkincstár, kezelőorvos adja ki, és meghatározott időre 
szól. A kérelmek kitöltését az ügyfélszolgálatokon elérhető 
tájékoztatások, illetve formanyomtatványok segítik. A ké-
relemnek tartalmaznia kell azt, hogy a fogyasztót milyen 
kedvezmény illeti meg, és azok közül melyikre tart igényt.

Horváth László
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Horoszkóp

Kos
III. 21.–IV. 20.

Ne töltse otthon egyedül négy fal kö-
zött a napjait, környezetében talál olyan 
embereket, akiknek támogatására is szá-
míthat szükség esetén. Ne utasítsa visz-
sza, ha jó szándékkal közelednek önhöz, 
és önzetlenül szeretnének segíteni. Lesz 
módja viszonozni.

Bika
IV. 21.–V. 20.

Október jó hónap a kapcsolatteremtés-
re, de vigyázzon, felesleges félelmei ne 
gátolják ebben. Ügyeljen, hogy a köl-
csönös őszinteség alapfeltétele legyen az 
új barátságoknak, és emellett lényeges, 
hogy rendszeres viták ne zavarják meg az 
együttléteket.

Ikrek
V. 21.–VI. 21.

Váratlan helyzetben hagyatkozzon a 
megérzéseire, de ne mondjon véleményt 
azonnal, inkább próbálja kideríteni, 
hogy annak milyen hatása lehet a min-
dennapokra. Különböző nézőpontok 
esetén se tartson attól, hogy bárkinek is 
szándékában áll megtéveszteni.

Rák
VI. 22.–VII. 22.

Legyen óvatos, ne kapkodjon el semmit 
még akkor se, ha elsőre úgy tűnik, min-
den rendben. Személy szerint nem kell 
szembesülnie komoly problémával, de 
egyik rokona segítségért fordul önhöz. 
Tegyen meg mindent az érdekében, ne 
sajnáljon időt, energiát.

Oroszlán
VII. 23.–VIII. 23.

Családtagjai korábbi döntéseinek követ-
kezményeivel szembesül, persze meg-
teheti, hogy nem vesz tudomást róluk. 
Utóbbi esetben semmi nem változik 
otthon, pedig a többiekkel ellentétben 
úgy véli, javíthatnának a körülménye-
ken. Nem tehet mást, mint kivár.

Szűz
VIII. 24.–IX. 22.

Azért, hogy otthon mindenki elégedett 
legyen, ideje nagy részét a ház körüli te-
endők töltik ki. Egyre nehezebben felel 
meg családja elvárásainak, de eddig nem 
hozakodott elő ezzel. Nincs értelme to-
vább várnia, mert előbb-utóbb komoly 
vita robbanhat ki.

Mérleg
IX. 23.–X. 22

Lehetnek nézeteltérések családban, ba-
rátokkal, de ezek csupán pillanatnyi 
gondokat okozhatnak. Ezért, ha zsákut-
cában találná magát, ne boruljon ki, ha 
fejjel megy a falnak, az a legrosszabb 
módszer, amit választhat. Közelebb a 
megoldás, mint gondolná.

Skorpió
X. 23.–XI. 22.

A következő hetekben lehetősége lesz 
arra, hogy elérje kitűzött célját. Azért le-
gyen óvatos, mielőtt meghozná a végső 
döntést, de közben ügyeljen arra, hogy 
ne szalassza el ezt a remek alkalmat. 
Ilyen szerencsében csak ritkán lehet ré-
sze az embernek.

Nyilas
XI. 23.–XII. 21.

Rugalmasságra lesz szüksége, hogy ál-
mát megvalósíthassa. Ne ragaszkodjon 
az eredeti tervéhez, mert nemegyszer 
jobban jár az ember, ha engedve a pil-
lanatnyi érzéseknek, másként cselekszik. 
Most is ez a helyzet, és bátorsága pozitív 
eredményhez vezet.

Bak
XII. 22.–I. 20.

Ne erővel akarja elérni, hogy elképzelé-
sét mindenki gondolkodás nélkül elfo-
gadja, a jövőben kerülje a kon�iktus-
helyzeteket. Inkább vonuljon háttérbe, 
ha valami nem az akarata szerint törté-
nik, nem kell mindig mindenkinek azt 
tennie, amit ön jónak tart.

Vízöntő
I. 21.–II. 19.

Nyugodt időszak vár önre. Mivel nem 
lesz elég energiája, hogy minden tervét 
megvalósítsa, fontossági sorrendet kell 
felállítania. Ha okosan választ, olyan 
lehetőségekhez juthat, amelyekről a leg-
többen nem is álmodnak, így fő céljai 
nem elérhetetlenek.

Halak
II. 20.–III. 20.

Bizonyos helyzetekben ragaszkodik ah-
hoz, hogy az ön véleménye érvényesül-
jön. Gondoljon arra, hogy nem minden 
ötlet megvalósítható, ezért számolnia 
kell a következményekkel. Most csupa 
jó dolog történhet, ha meghallgatja,  
és elfogadja mások ötleteit is.

  

  













Rejtvény

A rejtvény  

egy kínai közmondást rejt.

A július havi megfejtés:

Gízai nagy piramis.  

Rodoszi kolosszus.  

Pheidiasz Zeusz-szobra.

Nyertes megfejtő, könyvjutalommal:

Boros Cecilia, Kecskemét

Mostani beküldési határidő:

2022. november 1.

E-mail-cím: nyosz@enternet.hu

(Kérjük, az e-mailben adják meg  

nevüket és címüket!)

NYOSZ: 1074 Bp., Szövetség u. 9.
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