
ÉTA-HÍREKX
X

II
. 

É
V

F
O

L
Y

A
M

2
0

2
2

. 
D

E
C

E
M

B
E

R

ÉTA-HÍREK



3. oldal
Adventi beköszönõ

4. oldal
25 éves az ÉTA Országos
Szövetség

5. oldal
Gödi fesztiválon folytatódott
a születésnapi ünneplés
a Lámpás ’92 Alapítvánnyal

6–7. oldal
Az EASPD nemzetközi
konferenciáján jártunk Máltán

8–9. oldal
„Az én közösségi szolgálatom,
avagy 25 éves az ÉTA Országos
Szövetség”
Alkotó pályázat díjátadója

10. oldal
Rövid hírek

11. oldal
Staféta-átadási ünnepségen
jártam

12. oldal
Belsõ pályázataink által
támogatott
tagszervezeteink listája
2022-ben

13. oldal
Karácsonyi mese

14. oldal
Jogász válaszol
Átalakul az állami ápolási
rendszer

15. oldal
Egészség rovat
Emésztési problémák

16. oldal
Zserbó recept

2
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Az újság megjelenését a Belügyminisztérium Gondoskodáspolitikáért Felelõs Államtitkárság támogatta.

Tartalom

Panyik Barbara vagyok és 2022
elején csatlakoztam az ÉTA Orszá-
gos Szövetség csapatához szakmai
munkatársként. Szociológusként
számos projektben vettem részt ku-
tatóként és elemzõként, korábban
fõleg szociális és gyermekvédelmi
területen dolgoztam hátrányos
helyzetû csoportokért, köztük a fo-
gyatékossággal élõk csoportjáért is.
Jelenlegi feladataimat tekintve több
területen segítem az ÉTA támogató
és érdekvédelmi tevékenységét,
amolyan „szakmai mindenesként”
szoktam bemutatkozni. Általános
iskolások számára szemléletfor-
máló programokat tartok, részt ve-
szek a nyári családi táborok lebo-
nyolításában, kommunikációs és
szakmai anyagokat tervezek és ké-
szítek, valamint a különbözõ szak-
mai rendezvények szervezése és
koordinációja is a mindennapi fel-
adataim közé tartozik. Ezek mellett
a nemzetközi kapcsolattartásért és
nemzetközi programok megvalósí-
tásáért felelek, valamint aktívan
részt veszek az ÉTA hazai érdekvé-
delmi és szakpolitikai feladatainak
támogatásában is. 

Bemutatkozik
új munkatársunk



3

ÉTA– HÍREK

Adventi beköszönõ 2022
Amikor az ÉTA Hírek szer-
kesztõje, Bíró Hajnalka meg-
kért arra, hogy készítsem el

az idei adventi beköszönõt, nagyon sok minden ka-
vargott a fejemben.

Az elsõ gondolatom az volt, hogy „Istenem, már
megint eltelt egy év”! A második gondolatom pedig,
hogy mit is írjak, hol is kezdjem, hiszen már megint
annyi minden történt velünk és körülöttünk is…

Aztán arra jutottam magammal, hogy mindennek
ellenére, az idei beköszönõmben a fõ irányvonalat a
pozitív dolgok határozzák meg, nem elfeledkezve
azokról a nehézségekrõl sem, amikkel a 2022-es év so-
rán szembesített minket az élet.

Minden év lezárásánál és az új év elindításánál
fontos szempont, hogy egy pillanatra se hagyjuk figyel-
men kívül, hogy milyen céllal is jött létre 1997-ben
Szövetségünk. Nincs ez másként az idei évben sem.

Nagyon tudatosan alakítottuk és vittük végig az év
során az elõzetesen megtervezett tennivalóinkat, me-
lyeket a szokásos stabil cölöpök határoztak meg. Ezek
– a teljesség igénye nélkül – érdekvédelmi tevékenysé-
geink, szolgáltatást nyújtó programjaink, jogsegély-
szolgálatunk, mentálhigiénés támogató programjaink,
érzékenyítõ, szemléletformáló programjaink, hazai és
külföldi együttmûködõ partnereinkkel való közös tevé-
kenységeink stb.

Ebben az évben azonban, a már megszokott, ismert
„cölöpökön” kívül volt egy szívünknek kedves „felada-
tunk”, nevezetesen, méltó módon megünnepelni az
ÉTA Szövetség 25. születésnapját. Az ünneplésen túl
pedig kicsit összegezni, kicsit elõre nézni, rövid és
hosszú távú terveket szõni a további mûködésünkkel
kapcsolatban.

Mindezeket az év során meg is tettük. Egy egész éven
át tartó rendezvénysorozat keretében ünnepeltük ezt a
jubileumi születésnapot. (Itt most ezt nem részletezem,
hiszen minden programunkról színes és gazdag infor-
mációkat osztottunk meg kommunikációs felületein-
ken.)

Nagyon jó volt látni, érzékelni, hogy tagszervezete-
ink, együttmûködõ partnereink, barátaink, követõink
mennyire lelkesen és aktívan vettek részt a programo-
kon és az egyes szervezési fázisokban.

Úgy gondolom, nyugodtan kimondható, hogy remek
közösséget alkotunk, remekül tudunk közösen tevé-

kenykedni és születésnapot ünnepelni. Örömmel lát-
tuk, hogy programjainkról minden esetben pozitív
visszajelzések jöttek.

A születésnapi ünnepléssel párhuzamosan azonban,
válaszolnunk kellett a mindennapi élet adta kihívásokra
is. Az idei év legnagyobb kihívásának mondható a rezsi-
árak drasztikus emelkedése és ennek hatásai tagszerveze-
teinkre és együttmûködõ partnereink tagszervezeteire.

Ezen a területen több kommunikációs körben a
CÉHálózattal és a HSOÉSZ-szel közös lobbija jó ered-
ményeket ért el, segítve ezzel tagszervezeteink minden-
napjait. A három szervezet vezetõje egymást erõsítve,
kiegészítve tette a dolgát. Kezdeményezett egyeztetõ
tárgyalásokat szakmapolitikai képviselõkkel annak ér-
dekében, hogy a megfogalmazott célt – rezsiterhek
csökkentése – részben, vagy egészen elérje.

Összességében a szövetség  felelõs vezetõjeként el-
mondhatom, hogy 2022 alapvetõen nem sorolható a
könnyûnek mondható éveink közé a mindennapjain-
kat jelentõsen befolyásoló tényezõk jelenléte  és ezek
következményei miatt.

Ugyanakkor mind emellett, sikerült erre az évre vál-
lalt feladatainkat teljesítenünk és egy, a Szövetséghez
méltó születésnapi programsorozatot összeállítani és
ezeket lebonyolítani. Ennek során fantasztikus embe-
rekkel, szakemberekkel találkozni. Ezek szerintem
minden résztvevõ testi-lelki-mentális jóllétéhez hozzá-
járultak.

Ezzel a munícióval megerõsödve készülhetünk Ad-
ventre és a jól megérdemelt pihenésre, kikapcsolódásra
szeretteink körében.

Szeretném ezen a felületen is megköszönni az ÉTA
ügyvezetés belsõ és külsõ munkatársainak, valamint
az elnökségi és ellenõrzõ bizottsági tagoknak egész
éves, sokszor megfeszített munkáját.

Bízva abban, hogy a 2023-as év feladatait, kihívásait
legalább annyira, mint idén – vagy jobban is – tudjuk
teljesíteni fontos szolgálatként azokért az emberekért, aki-
kért 1997-ben megalakult az ÉTA Országos Szövetség!

Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott adventi ké-
szülõdést és szeretetteljes karácsonyi ünnepeket mind-
annyiunknak!

2022. December,
Papp Ágnes, elnök
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Szövetségünk ebben az évben ünnepli 25. születés-
napját. Ez alkalomból egész éven át tartó programsoro-
zatot szerveztünk, melynek kiemelkedõ eleme volt a
szeptember végén megrendezésre kerülõ nemzetközi
szakmai konferenciánk.

A nap elsõ felében a résztvevõknek összegeztük az
elmúlt idõszakot és vázoltuk rövid és középtávú tervein-
ket szövetségi szinten.

Megszólaltak hazai és nemzetközi együttmûködõ
partnereink (EASPD), tagszervezeteink közül néhá-
nyan bemutatták a közönségnek, hogy az évek alatt
szövetségünk által adott támogatásokból milyen prog-
ramokat tudtak megvalósítani és honnan hová tudtak
fejlõdni ez által.

A nap második felében olyan szakmai témákról hall-
hattunk elõadásokat, vehettünk részt kerekasztal be-
szélgetéseken, melyek a jelen szakmai helyzetben fon-
tosnak bizonyulnak a mindennapok tevékenységei so-
rán. Ilyenek az idõsödõ fogyatékossággal élõk helyze-
te a családban, fogyatékossággal élõ emberekkel fog-
lalkozó segítõk, szakemberek mentálhigiénés támoga-
tásának szükségessége a mentális és pszichés stabilitás
érdekében, a jelenleg átalakulóban lévõ szolgáltatási
igények feltérképezése.

Az egész napot nagy érdeklõdés és aktivitás övez-

te, csaknem 100 fõ részvételével. Jelen voltak szak-
mapolitikai képviselõk, önkormányzati, egyéb hazai
és nemzetközi (EASPD) együttmûködõ partnereink,
a Református Szeretetszolgálat képviselõje, tagszer-
vezeti vezetõk, munkatársak, az ügyvezetés külsõ,
belsõ munkatársai, közösségi szolgálatot végzõ diák-
jaink és pedagógusaik, valamint érintett szülõk, csa-
ládtagok is.

A nap fõvédnöke Nyitrai Zsolt Miniszterelnöki Meg-
bízott úr, védnöke pedig Fülöp Attila Gondoskodáspo-
litikáért Felelõs Államtitkár úr volt.

Összességében a visszajelzések alapján elmondható,
hogy jó hangulatú, nagy érdeklõdésre számot tartó,
szakmailag tartalmas napot töltöttünk együtt méltó-
képpen megünnepelve szép, kerek jubileumi születés-
napunkat.

A konferencián elhangzott elõadások megtalálhatók
a honlapunkon. www. eta-szov.hu

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Nyitrai
Zsolt Miniszterelnöki Megbízott úrnak, aki a Miniszter-
elnökség részérõl támogatásban részesítette szövetsé-
günket annak érdekében, hogy megszervezhessük és
lebonyolíthassuk születésnapi programsorozatunkat,
így a szakmai konferenciát is.

Köszönjük!

25 éves az ÉTA Országos Szövetség
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Gödi fesztiválon folytatódott a születésnapi ünneplés
a Lámpás ’92 Alapítvánnyal közösen

A szeptemberi születésnapi szakmai konferenciánkat
egy igazán különleges fesztiválnap követte. Az idén 30
éves Lámpás ’92 Alapítvány tagszervezetünkkel közö-
sen – itt már némileg kötetlenebb hangulatban – ünne-
peltünk együtt Gödön 2022. szeptember 24-én, szom-
bat délután.

A rendezvényen megnyitó és köszöntõbeszédet
mondott Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelõs
államtitkár, Varga Zoltán, a Lámpás ’92 Alapítvány el-
nöke, valamint Papp Ágnes, az ÉTA Országos Szövet-
ség elnöke is. A beszédek után egy igazán különleges
és látványos performansz következett: a „Lámpás csa-
ládot” szimbolizáló, 30 darab egymásba illeszkedõ
fogaskerék került fel a színpad mögötti falra egymás
után, ami egy kar tekerésével mozgásba is lendült. A fo-
gaskerekek mind egy-egy támogatót, partnert, tevékeny-
séget, intézményt, segítõt szimbolizált, egyben pedig
megmutatta a résztvevõknek, hogy egy kerék mozgása a
teljes egészet mozgásban és lendületben tartja. A szín-
padra egyesével hívták fel a támogatókat. Szövetségünk
a 25. fogaskereket illesztette a helyére. 

A fesztivál megnyitóját követõen rengeteg színes
program várta a résztvevõket, többek között volt kon-
cert, buli, tánc, tûzzsonglõr, tortavágás, finom falatok
és miegymás. 

A finom falatoknál muszáj megemlítenünk, hogy a
fesztiválon a Lámpás ’92 szervezésének köszönhetõen
kisebb/nagyobb gasztronómiai kalandon is részt ve-

hettünk. Vacsoraként ízletes gulyás és eredeti békési fi-
nomságok (Knyihár-féle házikolbász) kerültek az asz-
talra. A rendezvény mûsorvezetõje Rákóczi Ferenc is
beállt a grill mögé. Természetesen az édes/sós kisebb
falatok sem maradhattak el: péksütemény és ropogtatni
valók, vattacukor és több mint 300 adag kézmûves fagy-
lalt fogyott el nagyon-nagyon gyorsan a rendezvényen,
mindenki – bár talán fõleg a fogyasztó vendégek – leg-
nagyobb örömére. 

A Lámpás ’92 munkatársai és ellátottjai együtt ünnepel-
tek az ÉTA munkatársaival, és résztvevõ tagszervezetei-
vel. Régi és új kapcsolatok, találkozások és a színes prog-
ramok garantálták a jó hangulatot. Még a nap is kisütött
erre a napra szeptember végén a kedvünkért. Születés-
napokhoz híven kisebb ajándékokat is kaptak a résztve-
võk pohár és különleges egyedi kulcstartó formájában.
Természetesen a közös tortavágás sem maradhatott el. A
„kinevezett tortavágók” tûzijátékkal, bulihangulatban
vágták fel a tortákat, majd folytatódott a zenés táncos mu-
latság – ki tudja megmondani, hogy pontosan meddig.

Mi nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük a Lám-
pás ’92 csapatának a szervezést, és külön köszönet a
XV. kerületi László Gyula Gimnázium és Általános Is-
kola segítõ diákjainak, akik a szombatjukat ránk áldoz-
ták, hogy segítsenek a rendezvényen. 

Nagyon boldog születésnapot kívánunk ezúton is!
Panyik Barbara 

Képek forrása: Lámpás ‘92 Közhasznú Alapítvány

Fotók: Makrai Ádám, Demjén Anna
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A kétnapos konferencia olyan konkrét módszereket és
lehetõséget mutatott be a résztvevõknek, amelyekkel a
fogyatékossággal élõknek nyújtott szolgáltatások mi-
nõségét mérhetjük, és amelyek a támogatott szemé-
lyek életminõségének javítására (is) összpontosítanak.
Megismerhettünk számos olyan innovatív modellt is,
amelyek segítik a szolgáltatókat abban, hogy minél in-
kább a minõségi, „képessé tételt” támogató és személy-
központú támogatási formák kialakítása felé haladja-
nak – összhangban a Fogyatékossággal élõ személyek
jogairól szóló ENSZ Egyezmény (UN CRPD) elveivel. 

A konferencián rengeteg tapasztalatot, gyakorlatot
és példát ismerhettünk meg különbözõ országokból.
Az egyéni szintû tervezéstõl és lehetõségektõl az EU-s
szintû stratégiai tervezésig nagyon sok témát érintettek
a szakmai programok. A konferencián három nagyobb
panelbeszélgetés és 15 mûhelybeszélgetés zajlott le,
így a különbözõ érdeklõdési területrõl érkezõ szakem-
berek és érintettek is megtalálhatták a számukra legiz-
galmasabb témákat, személyeket vagy megvalósító
szervezeteket. A konferencia programja és az elõadá-
sok anyagai mindenki számára elérhetõek a konferen-
cia weboldalán (https://www.easpdconference.eu/pro-
gramme). Ajánljuk ezek átböngészését akár nemzetkö-
zi partnereket keresõk, akár szakmai érdeklõdõk szá-
mára.

A konferencia szakmai elõadásai, kerekasztal- és
mûhelybeszélgetései mellett mindenképp kiemelen-
dõek a konferencia kísérõ programjai is. A konferenci-
án megismerhettük például az EASPD idei Innovációs
Díjának nyerteseit is. Az idén második alkalommal
meghirdetett díjátadó célja, hogy kiemelje a fogyaté-

2022 októberében Szövetségünk részt vett a
Fogyatékos Személyek Szolgáltatóinak Euró-
pai Szövetsége (EASPD) és a máltai székhe-
lyû Ag·enzija Sapport által közösen szervezett
nemzetközi konferencián, melyet „Quality
of Life & Support Services: From Words to
Action” címmel rendeztek meg Máltán. A
EASPD egy olyan nonprofit európai ernyõ-
szervezet, amely jelenleg több mint 20000 fo-
gyatékossággal élõ személy szociális és
egészségügyi szolgáltatóit képviseli, és
amelynek Szövetségünk is tagja.

Fotó: EASPD.
A fotók felhasználásához az EASPD hozzájárult. 

Az EASPD nemzetközi konferenciáján jártunk Máltán
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kossággal élõket támogató szolgáltatások legígérete-
sebb gyakorlatait, valamint bemutassa az EU-s ernyõ-
szervezet tagjainak munkáját. Az oktatástól a foglal-
koztatásig és az önálló életviteltõl az egészségügyig az
EASPD számos innovatív gyakorlatot ismerhetett meg
a tagságának körébõl, melyekrõl az EASPD honlapján
további információk és részletek érhetõek el. 

Szintén kiemelendõek azok a kísérõ programok, ame-
lyek a nemzetközi kapcsolódást és együttmûködések ki-
alakítását voltak hivatottak segíteni a konferencia ideje
alatt. A kétnapos program során egy bingó játék segítsé-
gével ismerkedhettek a résztvevõk, és a játék segítségé-
vel (persze nem csak amiatt) mindig volt kihez odalépni
beszélgetni és megismerni egymást. A szakmai progra-
mok közötti szünetekben a résztvevõknek lehetõségük
volt kérdéseket megfogalmazni és „segítséget kérni” egy-
egy témához kapcsolódva egy falon keresztül. Egy másik
paravánon keresztül pedig saját projekt ötletekhez volt
lehetõség partnereket keresni, vagy éppen bekapcsolód-
ni más szervezetek ötletének megvalósításába.

Az EASPD – számos szervezettel közösen – több te-
rületen is aktívan dolgozik a fogyatékossággal élõket
és környezetüket támogató szociális szolgáltatások mi-
nõségének, és fogyatékossággal élõ személyek életmi-
nõségének javításán. Az ÉTA Országos Szövetség elkö-
telezett ezen elvek és értékek képviseletében hazai és
nemzetközi szinten. A konferencián szerzett ismeretek
és ismerettségek erõsítenek minket az érdekvédelmi és
a tagszervezeteinkkel közösen végzett munkánkban.

Köszönjük a szervezést, ötleteket és nagyon örültünk
az új ismeretségeknek és személyes találkozásnak!

Panyik Barbara
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Az ÉTA Országos Szövetség ebben az évben is meghir-
dette Diák-önkéntes és Közösségi Szolgálatában részt-
vevõ tanulóinak „Az én közösségi szolgálatom, avagy
25 éves az ÉTA Országos Szövetség” címmel zártkörû
alkotói pályázatát. Az ünnepségünk vendégei között
üdvözölhettük a XV. kerület alpolgármestereit Tóth
Imre urat és Tóth Veronika alpolgármester asszonyt.

A XV. kerületi tv is képviseltette magát.
A program Papp Ágnes az ÉTA Országos Szövetség

elnöke ünnepélyes megnyitójával kezdõdött.
Az ünnepélyes díjátadón Vonka Viktor esztergomi

zenész-elõadómûvész különleges elõadással örven-
deztette meg a jelenlévõket. A mûsorban fellépett Nagy
Krisztina, a Nem Adom Fel Alapítványt képviselve. A
zsûri a díjátadón értékelte a pályamunkákat.

A pályázatra 13 alkotótól 16 alkotás érkezett
Irodalom/esszé kategóriában 4,

Fotó/video kategóriában 3,
Rajz/képzõmûvészet kategóriában 9

pályamû került a zsûri elé.

Tartalmas, kreatív alkotásokban gyönyörködhettünk.
A zsûri egyhangú véleménye alapján Irodalom/esszé
kategória I. helyezettje Tóth Zsófia a mezõkovács-
házi Hunyadi János Közoktatási Intézmény diákja a kö-
zösségi munkáról írt esszét, II. helyezett Bódi Domi-
nika a budapesti Balassi Bálint Gimnázium diákja
verssel pályázott, III. helyezett Toldi Alexandra a
mezõkovácsházi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázi-
um diákja lett, aki egy gondolatot osztott meg az ÉTÁS
közösségi szolgálatról.

Fotó/video kategória I. helyezett Czille Szemirámisz
Roberta a mezõkovácsházi Hunyadi János Közoktatási
Intézmény idén végzett diákja, II. helyezett Wittmann
Mátyás a budapesti XV. kerületi László Gyula Gimnázi-
um diákja – mindkét diák videós összeállítást készített.
III. helyezett Gyöngyi Kitti Krisztina az esztergomi
Montágh Imre EGYMI diákja a közösségi szolgálat pilla-
natképeit mutatta be egy ppt.- munkával .

Rajz/képzõmûvészet kategóriában I. helyezést Án-
gyán Gábor az esztergomi Montágh Imre EGYMI
diákja „Az én közösségi szolgálatom képekben”, II.
helyezést Gyöngyi Kitti Krisztina az esztergomi
Montágh Imre EGYMI diákja „Az ÉTA születésnapja a
szeretet napja” címû rajzával, míg III. helyezést Bódi
Dominika a budapesti Balassi Bálint Gimnázium diák-
ja grafikai munkájával érte el.

A Zsûri különdíjjal jutalmazta Sebesi Juliannát –
Julcsit, aki a Vendégkönyvbe írt gondolataival fejezte ki
a közösségi szolgálat nyári táborában megélt élményeit.

Köszönjük a támogatást – GRANTE Étterem és Pizzéria
Esztergom, Pollushoff Panzió és Étterem Csolnok, a
Szakszervezetek Országos Diákmûvelõdési Szövetsége
Egyesület, és a különdíjat felajánló Hotel Bellevue Esz-
tergom – a díjakat felajánló szponzoroknak!

„Az én közösségi szolgálatom, avagy 25 éves az ÉTA Országos Szövetség”
Alkotó pályázat díjátadója

Elsõ helyezettek

Második helyezettek

Harmadik helyezettek

Különdíj
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Fotó/video kategória alkotásai elérhetõk:

https://drive.google.com/file/d/11Id4LAz2wZccYJ9_
dFN8BiADONXGirAS/view?usp=drivesdk

https://youtu.be/_BF4hV5cLEk

https://docs.google.com/presentation/d/
1TZ1R0v8r_fVTytj9Tx1J93Jo67KqQcqi/edit?
usp=sharing&ouid=112697541608117065428
&rtpof=true&sd=true
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Ezúttal Mezõkovácsházán tartottuk a Diák-önkéntes
Közösségi Szolgálatot segítõ koordinátor tanárok
õszi találkozóját. A vendéglátó Mezõkovácsházáról,
továbbá Martonvásárról, Budapest XV. és XVII.
kerületébõl, Mezõberénybõl, Esztergomból képvisel-

ték a koordinátorok intézményeiket. Köszönjük a
Hunyadi János Általános Iskola és Gimnáziumnak,
valamint Acsai Évi koordinátornak a kedves vendég-
látást és a tartalmas, jó hangulatban együtt töltött al-
kalmat.

Az „Ismerj, hogy jól képviselhess” címû képzést az or-
szág különbözõ pontjain, kiemelten a gyermekvédelmi
és gyámügyi területen dolgozó szakemberek számára
állítottuk össze.

A képzést hat helyszínen tartottuk már meg. Eddig
Budapesten, Szentesen, Balaton-máriafürdõn, Veszp-
rémben, Székesfehérváron és Miskolcon jártunk kép-
zõinkkel és tapasztalati szakértõinkkel. Az eddigi al-

kalmakon több mint 60 kolléga vett részt.  A képzésen
interaktív módon, játékok és gyakorlatok segítségével
igyekeztünk megismertetni és közelebb hozni a
résztvevõkhöz a fogyatékossággal élõ személyek vilá-
gát, és megmutatni azt, hogy hogyan segíthetjük õket a
mindennapok, vagy akár hivatalos ügyintézés során. A
képzéseket tagszervezeteink vezetõi tarttották tapasz-
talati szakértõkkel közösen.

Egy év kihagyás után az idei évben is zajlottak szemléletformáló képzéseink

Diák-önkéntes Közösségi Szolgálatot segítõ koordinátor tanárok õszi találkozója
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Staféta-átadási ünnepségen jártam
Tagszervezetünk, a Regens Wagner Alapítvány Staféta-
átadási ünnepséget rendezett ez év október 21-én,
ahol örömmel vettem részt és képviseltem szövetsé-
günket.

Az ünnepség Vajna-Vormair Katalin intézményvezetõ
asszony tiszteletére zajlott, aki az itt eltöltött több mint
húsz év után nyugdíjba vonult, és átadta helyét, illetve
a stafétabotot Balla Andreának.

A bensõséges, meghitt hangulatú ünnepségen
Balatonmáriafürdõ vezetésén, valamint a németországi
Regens Wagner „Anya-Alapítvány” kurátorán kívül ne-
kem is módomban állt megköszönni Katinak azt a sok
éves munkát, amivel õ és munkatársai segítették az
ÉTA nyári programjainak – az esetek döntõ többségé-
ben – zökkenõmentes lebonyolítását.

Beszéltem arról is, hogy mennyire nehéz egy felelõs
vezetõnek megfelelõ utódot találni annak érdekében,
hogy az évek alatt elért eredmények, a lakóotthonban
élõk biztonsága, a szervezet további fejlõdése biztosí-
tott legyen.

Véleményem és az évek során szerzett személyes tapasz-
talataim szerint Katinak ez sikerült Andi személyében.

Így – megköszönve Katinak a Regens Wagner Alapít-
ványban és az alapítványnak, valamint az ÉTA Szövet-
ségnek és a szövetségben végzett szakmai együttmûkö-
dõ és ellenõrzõ bizottsági munkáját – kívánunk az elkö-
vetkezõ életszakaszhoz jó egészséget, sok pihenést, ak-
tivitást és örömteli élményeket szerettei körében.

Andinak pedig erõt, kitartást és minden jót ehhez a
korántsem könnyû, de nagyon szép szolgálathoz, még
legalább 20 évig…

Papp Ágnes
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Tél van. Fehér hó borítja a tájat. A léptek alatt ropog
a puha hó. A lélegzet is fehér páraként illan el a leve-
gõben. A kéményekbõl fehér füst száll az ég felé. A
házak tetején hósapka ücsörög, és a gyenge utcai vi-
lágításnál szerényen csillognak a hópelyhek. Az utcá-
ra nyíló házak szorosan egymáshoz simulnak, mint
amelyek e hideg téli estén összebújtak, hogy melegít-
sék egymást. Az egyik ház aljában egy aprócska kis
üzlet bújt meg szerényen. Ajtaja felett egyetlen izzó
pislákolt. Éppen csak annyira, hogy aki az üzletbe be-
lép, vagy éppen kifelé megy, orra ne bukjék a kü-
szöbben.

A szerény üzletecskének igen gyönyörû kirakata
volt. Már készülõdtek a karácsonyra, mert bizony tel-
ve volt minden földi jóval. Volt abban gyümölcs, já-
ték, ruhanemû, élelmiszer, itóka, édesség. Egyszó-
val, minden volt benne, mi szem-szájnak ingere.A ki-
rakat elõtt egy kisgyermek álldogált. Amolyan négy-,
ötéves forma lehetett. Szemei csillogtak az örömtõl,
ahogy a portékát nézegette. A hidegtõl kipirosodott
nóziját a kirakatüvegnek nyomta, melyre a meleg le-
helete kifehéredve csapódott le. Két kicsi, kesztyûbe
bújtatott kezével, az üvegnek támaszkodott, és hol
édesapjára, hol meg az árukra nézett. Egyszer csak
megszólalt:

– Apu! Én szeretnék egy csokit! És. még azt az au-
tót is szeretném! Juj! Apuu! Ezt is szeretném! Ezt az
óriási macit is kérem! – mutatott ugrándozva egyik
kincstõl a másikig. Majd hirtelen megállt a gyümöl-
csök elõtt. A kirakatban egy gyönyörûséges kókusz-
dió díszelgett, egy kicsinyke kosárban. A gyermek
néhány másodpercig csendben nézte, majd halkan,
szinte suttogva mondta:

– Apuci! Kérek szépen egy ilyet! – mutatott a kó-
kuszdióra. – Nekem még sosem volt ilyenem!

– Ejnye, fiam! – szólt az apa. – Mit kezdenél te egy
kókuszdióval? Inkább induljunk haza – mondta még,
és megfogta a gyermek kezét.

Telt-múlt az idõ. A gyermek nem felejtette el, amit
akkor látott a kirakatban. Egyre csak körülötte jártak
a gondolatai. Ha játszott, ha beszélt, ha rajzolt, min-
denbe beleszõtte az áhított gyümölcsöt. Kitalált min-
den csalafintaságot, hogy szüleit rábírja, vegyék
meg neki a gyümölcsöt. Édesanyja meg is dicsérte,
mert bizony, amiben csak tudott segített neki. Poha-
rakat tett a tálcára, szalvétát az asztalra. Még a cipel-
lõjét is igyekezett betenni a cipõs szekrénybe, igaz,
ehhez fel kellett állnia a sámlira, aminek anyukája
nem nagyon örült. Lassan elérkezett karácsony nap-
ja. A fiúcska a karácsonyfa díszítésében is segített
szüleinek. Közben csak beszélt, folyt a szó belõle,
csacsogott egyfolytában. Be nem állt a szája egy pil-
lanatra sem:

– Apa! Tudod, ha én lennék a Jézuska, ide biztosan
hoznék egy kókuszdiót! Mert tudod, én nagyon sze-
retném, és jó is vagyok. Ugye?

Az apa nézte, és bólintott:
– Igen fiacskám! Tényleg jó vagy.
Mire végeztek a fa díszítésével, és édesanya is elké-

szült a konyhában a finom vacsorával, addigra oda-
kint az est fekete lepellel borította be az égboltot, és
sok-sok csillaggal díszítette fel, mintha csak egy hatal-
mas ünnepi asztal lenne, amit a jó öreg Hold elé terí-
tett.

Végre a nagyszülõk is megérkeztek. Kabátjukról le-
verték a havat, csizmáikat levették, és a tûzhely mel-
lé tették száradni. A szobaajtót, amelyben a kará-
csonyfa világított, becsukták, ha a Jézuska jönne, meg
ne ijedjen, és máshová ne vigye a nekik szánt megle-
petést.

A nagypapa, a nagymama, apu és anyu meg a kis-
fiú a konyhában halkan suttogva beszélgettek. A vá-
rakozás okozta feszültség egyre nagyobb lett. A gyer-
mek már nem bírta tovább visszafogni izgatottságát.
Épp szólásra nyitotta a száját, mikor egy csengettyû
szólalt meg. A gyermek gyorsan édesapja háta mögé
bújt:

– Apu! Én félek! – súgta neki.A család minden tag-
ja felállt. Óvatosan fordultak a szobaajtó felé, ahonnét
kiszûrõdött a karácsonyfa barátságos fénye. Az apa
megfogta a gyermek izgalomtól izzadt kicsiny kezét,
és kinyitotta az ajtót, mely mintha örülne, vidáman
csikordult. A fa alatt színes csomagok várták, hogy
valaki kibontsa õket. A gyermek izgatottan szaladgált
a csomagok között. Egyszer csak megállt egy hatal-
mas szaloncukor elõtt, amire az õ óvodai jele, egy fé-
sû volt rajzolva. Hátranézett szüleire. Látta, mindenki
õt figyeli, és csak mosolyognak.

– Apu, anyu! Ti is látjátok? Ez az enyém. Rajta van a
jelem.

A szülõk odamentek hozzá, leguggoltak mellé.
– Nahát! – örvendtek – ez valóban a tied! Bontsd

csak ki hamar! – mondták szinte egyszerre.
A gyermek magához ölelte az óriási cukrot, és fél-

revonult a szoba egyik csendes zugába. Ott kezdte
bontogatni kincsét. A papír hangos szakadással adta
meg magát, és engedte, hogy a gyermek végre meg-
láthassa mit is takargatott idáig. A fiúcska, amikor
meglátta, örömében kiabálni kezdett:

– Apu! Anyu! Egy kókuszdió volt benne! De jó,
hogy jó voltam! – mondta megkönnyebbülve. Szemei
úgy ragyogtak, mint csillagok a Hold ünnepi asztalán.
A kókuszdióval szüleihez baktatott. Büszkén húzta ki
magát.

– Tudjátok – kezdte mondókáját -, szerintem a Jé-
zuska egy kisgyerek.

– Mibõl gondolod? – kérdezte az anyukája.
– Abból, mert megkaptam azt, amit szerettem vol-

na. Mert gyereknek kell lennie ahhoz, hogy tudja, mi-
lyen az, ha nagyon szeretne valamit. Meg aztán, biz-
tosan hallgatóznia is kell ahhoz, hogy tudja, ki mit
szeretne. Másképp honnan tudná?

A szülõk elmosolyodtak a gyermek logikáján. Az
apa megsimogatta gyermeke kobakját.

– Igazad lehet! – mondta megnyugtatásképp.

Forrás:
https://karacsonynapja.hu/szabo-gitta-a-kivansag/

Szabó Gitta – A kívánság
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§
Dr. Limbach Viktória 

Sokakat foglalkoztat a napokban az Országgyûlés elé
T/2031. iktatószámon „Egyes egészségügyi tárgyú tör-
vények módosításáról” címmel benyújtott törvényja-
vaslat, mely várhatóan 2023. 01. 01-tõl lép hatályba és
újabb lépést jelent az egészségügyi ellátás átalakításá-
ban, valamint érinti a szociális ellátórendszert is.
A törvényjavaslat következtében, annak elfogadása
esetén, az alábbi jogszabályok fognak módosulni:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó szemé-
lyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997.
évi XLVII. törvény
Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
Az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi II.
törvény 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXIII. törvény 
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló
2020. évi C. törvény

A jogalkotó felismerte, hogy a szociális- és az egész-
ségügyi ellátásnak is része az ápolási-gondozási tevé-
kenység, mely jelenleg ugyan a két szektorban más-
képpen szervezõdik, de az ápolás valamennyi eleme
egyaránt megtalálható mindkét ellátásban. 

A fekvõbeteg szakellátás ápolási ágyain fekvõ bete-
gek elsõsorban ápolásra szorulnak, ugyanakkor több-
ségük kórházi elhelyezése már nem indokolt. A szociá-
lis törvényt érintõ módosítás hatálybalépésével a szociá-
lis ellátásnak is része lesz az ápolási tevékenység. A ja-
vaslat megteremti a jogalapját annak, hogy az egész-
ségügyi szakellátás azon ápolási ágyai kerüljenek a
szociális ellátórendszer részére átadásra, amelyeken az
állami fenntartású egészségügyi szolgáltatók tartós
ápolást-gondozást végeznek. Az ezen intézményekben
végzett ápolást a szociális ellátórendszer keretein belül
mûködõ, és újonnan létrejövõ szakápolási központok
végzik a jövõben.

Szeretném nyomatékosítani, hogy a javaslat az álla-
mi egészségügyi szolgáltatókat érinti csupán, a magán-
szolgáltatókra nem tartalmaz rendelkezéseket.

A javaslat szerint az átadó fenntartó által átadott ápo-

lási ágyakon végzett szakápolást az átvevõ fenntartó
veszi át és a befogadó intézmény útján látja el.

Az átadó intézményt és a befogadó intézményt az
egészségügyért felelõs miniszter a szociálpolitikáért felelõs
miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletben jelöli ki.

Átadásra kerül az ápolási tevékenység ellátásához
szükséges vagyon és a humán erõforrás.

Az átvételre kerülõ egészségügyi dolgozók, egész-
ségügyi szolgálati jogviszonya közalkalmazotti jogvi-
szonnyá alakul át, ha hozzájárulnak az átvételükhöz,
amennyiben ehhez nem járulnak hozzá, abban az eset-
ben áthelyezésük kezdeményezhetõ.

A dolgozókat védõ garanciális szabály, hogy a kine-
vezési okmányban megállapított illetményük összege
nem lehet alacsonyabb mértékû az átadást közvetlenül
megelõzõ 6 hónap átlagában jogszabály és az egész-
ségügyi szolgálati munkaszerzõdés alapján járó illet-
mény, illetménypótlék és az illetményen felül járó díjak
együttes összegénél, valamint hogy az átvett foglalkoz-
tatottra vonatkozóan az egészségügyi ágazati illet-
mény-elõmeneteli szabályokat kell alkalmazni a jövõ-
ben is, és jogviszonyukat folyamatosnak kell tekinteni.

A szakápolás átadásáról megállapodás jön majd létre
az átadó és átvevõ fenntartó, az átadó és befogadó intéz-
mény, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkeze-
lõ területi szerve között, melyben rögzítik a feladatát-
adás és jogutódlás feltételeit, az átadás-átvétel idõpont-
ját, és az átvett vagyon körét az átadás elõtt 45 nappal.

A szerzõdéskötést követõ 8 napon belül az átvevõ
fenntartó megindítja az újonnan létrejövõ szakápolási
központ szolgáltatói nyilvántartásba történõ bejegyzé-
sére irányuló eljárást. Ez várhatóan gyors eljárás lesz,
mert a mûködést engedélyezõ szerv ügyintézési határ-
ideje 30 nap a javaslat szerint.

A feladatátvétel napján az átadó intézmény és a be-
teg között, az egészségügyi jogszabályok szerinti ko-
rábbi ápolási díjról kötött megállapodás hatályát veszti.

A betegek átvétele oly módon fog történni a tervezet
szerint, hogy az átadó intézményben szakápolásban része-
sülõ beteget az átadó intézmény szakellátást végzõ orvosa
megvizsgálja, felméri a szakápolási szükségletét és eldön-
ti, hogy a betegnek a továbbiakban is fekvõbeteg-gyógy-
intézeti ellátásra van-e szüksége, vagy elégséges számára
a szakápolási ellátás. Az átvevõ fenntartó az átadás napját
megelõzõ 30. napig tájékoztatja a beteget, a szakápolási
központban nyújtott szolgáltatásokról, az intézményi jog-
viszonyról és a fizetendõ térítési díj szabályairól.

A beteg, a tájékoztatás kézhezvételétõl számított 8
napon belül nyilatkozik, hogy elfogadja-e az ápolását,
gondozását a szakápolási központban. Elfogadás ese-
tén szükséges a jövedelem- és vagyonnyilatkozat meg-
tétele is, melynek alapján a szakápolási központ veze-
tõje meghatározza a fizetendõ személyi térítési díjat.

Ha elfogadja a beteg a feltételeket, szerzõdést köt-
nek vele és a szakápolási központban biztosítják részé-
re a szakápolást. Ha a beteg a szakápolási központba
történõ áthelyezéséhez nem járul hozzá, és a beteg fek-
võbeteg-gyógyintézeti ellátása a szakorvosi döntés
alapján a továbbiakban nem indokolt, a szakellátást
végzõ orvos a beteget az otthonába bocsátja.

dr. Limbach Viktória ügyvéd

ÉTA– HÍREK

Átalakul az állami ápolási rendszer
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Az emésztés már a szájüregben elkezdõdik. A rágás so-
rán a táplálék darabolódik és összekeveredik a nyállal
(megkezdõdik a táplálék bontása). A szájüregbõl a
nyelés során a garatba kerül a táplálék, majd onnan a
nyelõcsõbe. A gyomorban termelõdik a gyomornedv
és más emésztést segítõ anyagok, mint például a sósav.
A gyomor tartalma a patkóbélbe kerül, ahol tovább
emésztõdik. Ide ürül többek között az epehólyag tar-
talma is. A vékonybél a tápanyag felszívódás fõ szerve.
Több méter hosszú. Belsõ felületén a bél felé kesztyû-
ujjszerû kitüremkedések, bélbolyhok találhatók. A vé-
konybél sejtjei termelik a bélnedvet (feladata a béltar-
talom hígítása), de termelnek emésztõ enzimeket is,
melyek befejezik az emésztési folyamatot és lehetõvé
teszik a tápanyagok felszívódását. A vastagbél a gyo-
mor-bélrendszer utolsó szakasza. Itt történik a víz visz-
szaszívása, és innen történik a széklet ürítése. Az itt élõ
bélbaktériumoknak fontos szerepe van az immunrend-
szer normális mûködésében, a vitamintermelésben. 

A gyakori emésztési problémák közé tartozik a bélgáz
képzõdés, a puffadás, a gyomorégés, az elégtelen emész-
tés, az IBS (irritábilis bélszindróma), a szorulás, hányinger
és a hasmenés egyes esetei. Ezek lehetnek enyhébb tüne-
tek is, amelyek testünk intõ jelzései, azonban ha nem fi-
gyelünk rájuk, nem kezeljük étrendváltással, végül ko-
molyabb egészségügyi problémákhoz is vezethetnek. 

A komolyabb emésztési zavarok mellett továbbá je-
lentkezhetnek olyan kísérõ tünetek, amilyen például a
fáradékonyság, az alvászavarok, a szédülés vagy a fo-
lyamatos vizelési inger. 

Ügyelni kell az étkezési adagok méretére és arra, mi-
lyen gyakran és milyen gyorsan étkezünk. A víz alapvetõ
fontosságú a jó egészséghez és az egészséges bél-
mûködéshez. Érdemes kerülni a kávét és a szénsavas
üdítõitalokat, melyek emésztési problémákat okozhat-
nak. Célszerû teljes kiõrlésû gabonaféléket fogyasztani,
amik kiváló rostforrások; friss zöldségeket vagy olyan
gyümölcsöket, mint a körte, az alma és a banán. Mellõzni
kell viszont a csípõs fûszereket, a cukrot. Hatásos lehet,
ha minimálisra csökkentjük a tejfogyasztást, és helyette
óvatosan és mértékkel ugyan, de a különbözõ savanyí-
tott tejtermékeket választjuk.  A rostoknak gyakorlatilag
nincs tápanyagtartalmuk, az emberi szervezet számára
nagy részük emészthetetlen, mégis anyagcserénk szem-
pontjából nagyon fontosak. A rostok a béltartalom térfo-
gatát jelentõsen megnövelik, a táplálék beleken való át-
haladásának idejét lerövidítik, így a gyorsabb anyagcse-
re lévén a káros anyagok kevesebb ideig tartózkodnak a
bélben, valamint a székrekedést is megszüntetik.

Kiváló rostforrás: az Útifû maghéj. A természetben
fellelhetõ gyógynövények segítségünkre lehetnek
emésztési zavarok esetén is, nem kell azonnal gyógy-
szerekhez nyúlnunk. Ilyenek a következõk :

Máriatövis-termés, 40 g 
Boróka-tobozbogyó, 100 g 
Kamillavirágzat tasakolt és filteres formában 
Borsosmenta levél tasakolt és filteres 
Gyermekláncfû gyökér, 40 g 
Édesköménytermés, 50 g 
Ánizstermés, 50 g 

A máriatövis a világ egyik legerõsebb méregtelenítõje,
támogatja a máj létfontosságú funkcióit. A máriatövis
összetevõinek – különösképpen a szilimarinnak és a
szlibininnek – hála erõs antioxidáns tulajdonságokkal
rendelkezik. Nem csupán a májban, hanem az egész
szervezetben képes kifejteni e jótékony hatásait az
egészség megõrzése érdekében.

A boróka (Juniperus) a ciprusfélék családjának egyik
nemzetsége. Magas vérnyomás, szívelégtelenség, ízü-
leti gyulladás ellen használják. Emellett vizelethajtó, iz-
zasztó hatású, segíti az emésztést. 

A kamilla legfõbb hatása a gyulladáscsökkentés, bár
a kamilla illóolajai a gyomornedv-elválasztást is szabá-
lyozzák. Mivel javítja az epeelfolyást, serkenti az
emésztést, csökkenti a teltségérzetet, puffadást. Kitûnõ
görcsoldó; különösen gyomor- és nyombélfekély, va-
lamint epegörcs enyhítésére javasolt. Baktérium- és
gombaellenes hatása is ismeretes. 

A gyömbér általánosságban jó hatással van az emész-
tésre: fokozza az emésztõnedvek termelõdését, emiatt
különösen alkalmas nehéz, zsíros húsételek fûszerezé-
sére; étvágyjavító hatású; csökkenti a bélgázok terme-
lõdését, a puffadást és a görcsös hasi fájdalmat, és gyo-
morrontás esetén is jótékony hatású. Leforrázva gyógy-
teaként, porrá õrölve és kapszulába töltve, illetve fris-
sen is fogyasztható.

Már az ókorban felismerték a borsosmenta levél
emésztés- és étvágyjavító jótékony hatását. Alkalmaz-
ható emésztési zavarok, gyomor- és bélpanaszok, puf-
fadás, epehólyag-bántalom és hányinger ellen. A bors-
menta érzésteleníti a gyomorfalat, és csillapítja az eny-
he hányingert.

A gyermekláncfüvet mint gyógynövényt, már az
ókorban nagyra értékelték. A növény minden része
– levél, szár, virág és gyökér – gyógyhatású és nagyon
hasznos. A népi gyógyászatban régóta ajánlják a gyer-
mekláncfû gyökerét a máj és az emésztési rendszer pa-
naszaira. Többek között azt is kimutatták, hogy serken-
ti a nyál, az epefolyadék és a gyomornedvek kiválasz-
tását, ezáltal pedig javítja az összes emésztõszerv mû-
ködését. 

Az édeskömény javítja a gyomorsav- és az epeterme-
lést, görcsoldó és szélhajtó, enyhe antibakteriális hatás-
sal is rendelkezik. Egyik legismertebb gyógynövé-
nyünk, mert nagyon sokan már gyerekkorban rendsze-
resen fogyasztják, hiszen az édesanyák még ma is
gyakran inkább ezt adják gyermeküknek emésztési
problémára és hasfájásra.

Az édeskömény a benne található karnol és karvén
miatt olyan hatásos, a két vegyület ugyanis nyugtatja az
emésztõcsatorna sima izmait, hozzásegítve a gázok el-
távozását, illetve a görcs oldását. 

Az ánizstermés közismert fûszer- és gyógynövény.
Különösen teaként fogyasztva támogatja az emész-
tést, ellazítja az emésztõrendszer izmait, ezáltal meg-
szünteti a székrekedést. Kiválóan alkalmazható a bél-
szelek, a hasi puffadás, a kellemetlen gyomorkorgá-
sok, görcsök, émelygés, valamint a hányinger meg-
szüntetésére. 

Ángyán Gábor

Emésztési problémák
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Elõkészítési idõ 30 perc
Fõzési idõ 35 perc
Elkészítési idõ 1 óra 30 perc
Adag 12

HOZZÁVALÓK
A tésztához:

50 dkg finomliszt (BL55)
10 dkg porcukor
1 csomag sütõpor (12 gramm)
1 teáskanál só (2 gramm)
1 db citrom reszelt héja (kezeletlen vagy bio)
20 dkg teavaj (jéghideg)
10 dkg zsír (cserélhetõ vajra)
1 db tojás
8 dkg tejföl

A töltelékhez:
35 dkg darált dió
25 dkg porcukor
2 csomag vaníliás cukor
1 db citrom reszelt héja (kezeletlen vagy bio)
60 dkg sárgabaracklekvár

A tetejére:
20 dkg étcsokoládé
1 evõkanál olaj (vagy olvasztott vaj)

ELKÉSZÍTÉS
A lisztet, porcukrot, sütõport és a sót átszitáljuk egy ke-
verõtálba. Reszelünk bele citromhéjat és elkeverjük. A
jéghideg vajat belekockázzuk és a lisztes keveréket el-
morzsoljuk a vajjal. Amikor már borsónyi méretûek a
morzsák beledolgozzuk a zsírt is. Feltörünk egy tojást
és a tejföllel együtt sima tésztát gyúrunk.

Ez egy precíz sütemény, ezért jobb mérlegen elosz-
tani négyfelé a tésztát, amit kis hengerekké formázva,
fóliába csomagolunk kettesével. Így mehetnek a hûtõ-
be 30 percet pihenni.

Zserbó recept A darált dióhoz szórjuk a porcukrot, a vaníliás cuk-
rot, belereszeljük a maradék citrom héjat és alaposan
összekeverjük. A sütõt elõmelegítjük 180 fokra (alsó-
felsõ sütés, légkeverés nélkül) és egy nagy tepsit kibé-
lelünk sütõpapírral. Kiveszünk egy tésztát, meghintjük
liszttel és 25×35 cm-es téglalappá nyújtjuk. Ha még
kezdõ vagy és nehezen boldogulsz a vékony tésztával,
akkor nyújtsd inkább kisebbre. Vastagabb, magasabb
lesz, de ez egyáltalán nem baj. Ne aggódj, ha nem ér ki
a tepsi széléig, úgy is szépen meg lehet sütni, nem fog
kifolyni a töltelék. És egy jó hír: az a fontos, hogy a leg-
alsó tészta legyen szép, mert az lesz alul. A többi közé-
pen és a tetején nem baj, ha kicsit cakkos, szépen ösz-
szesülnek majd. A második, harmadik zserbónál bele
fogsz jönni a vékonyabb tészták kezelésébe is. A ki-
nyújtott tésztát félbehajtjuk és egy határozott mozdulat-
tal a tepsire emeljük. Kihajtjuk és szépen óvatosan be-
leigazgatjuk az ujjbegyeinkkel körben.

Megkenjük 20 dkg baracklekvárral és meghintjük a
diós töltelékbõl is 20 dkg-val, amit óvatosan elterí-
tünk a lekváron. Folytathatjuk a sort a következõ
tésztával, lekvárral és diós töltelékkel, ahogy az elsõ-
nél is készítettük. Ha megvagyunk az utolsó tésztával
is, egy villával egészen a tepsi aljáig bökjük meg több
helyen a zserbót, hogy ne púposodjon fel sütés köz-
ben. 180 fokra elõmelegített sütõben süssük 35 perc
alatt készre.

Ha már kihûlt a sütemény, daraboljuk fel a csokolá-
dét apró kockákra. Szórjuk egy kis lábosba és tegyük
alacsony hõfokra. A zserbóra terítsünk egy sütõpapírt,
fektessünk rá egy deszkát és egy határozott mozdulat-
tal fordítsuk át. Ha már olvadozik a csokoládé folya-
matosan keverjük, amíg teljesen folyékony lesz. Ek-
kor kapcsoljuk le a hõt alatta, öntsük hozzá az olajat
és keverjük simára. Csorgassuk a süti közepére és ke-
nõkéssel egyenletesen terítsük el rajta középrõl kifelé
haladva.

Kb. 30 perc alatt köt meg teljesen, és már szeletel-
hetjük is.
Forrás: https://annuskam.hu/zserbo-recept/


