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Nyisd ki, csukd be, …  

Kedves Olvasó, de leginkább Kedves Judit! 
 
Ezt a csodás lapot a csodás barátaiddal és 
családoddal azért állítottuk össze Neked, 
hogy a Padlás varázskönyvéhez hasonlóan a 
képei néha életre keljenek és éteri dallamok 
szépíthessék meg a lelked. 
 

Tekintve a személyiségedet, nem kis feladat 
lekövetni ezt a pár évet így fotókkal és visz-
szaemlékezésekkel, de azt látom, hogy ami 
kimarad a lapból, azt a következő ötven év-
ben a bulikon, összejöveteleken és persze a 
vásárlások során bepótoljuk. 
 

Jó volt összegyűjteni a fotókat, emlékeket, 
számomra minden életre kelt és remélem ve-
led is ez fog történni. 
 

Te vagy az, aki a leglaposabb bulit is képes 
vagy visszahozni, aki felszólítására a szom-
széd utca gyerekei is leckét csinálnak, az 
apukák kiviszik a szemetet és persze aki 
szétaggódja magát, nehogy egy rosszul meg-
csinált szendvics miatt éhen haljon valamelyik 
gyerek az iskolában.  
 

Ez így teljes, így kerek (mint a születésnapod) 
és azt kívánom maradjon is így még sokáig, 
mert így szeretünk, így vagy a mi Jundikánk, 
Jucusunk, Irmánk, Irénkénk. 
 

Forgasd hát ezt a lapot, olyan szeretettel, 
amilyen szeretettel készült és sokszor nyisd, ki, 
csukd, be, nyisd ki, csukd be… 
 

„…A Varázskönyvben egy tündöklő lapon, 
a 708. tiszta oldalon, 

a csillagfény az emlékekről szól, 
s egy régi dallam hív a távolból. …” 

 
 
 

Huff Zsolt 
vezetőszerkesztő 

Olvasóink 

Kedves Nők Lapja szerkesztőség! 
Nagy örömmel olvasom az 50 éves 
összeállítást, jó nosztalgiázni egy kicsit, 
a fiatal korunkra emlékezni. Jól eső ér-
zés egy ilyen összefogás, hogy a közös 
cél érdekében mennyi követ meg tu-
dunk mozgatni. Különösen tetszettek a 
tippek a karanténról, mert lett egy cso-
mó ötletem. Nagyon-nagyon köszönöm, 
hogy alkalmanként kezembe tarthatom 
az újságot, szívesebben néznék tévét is 
ha ehhez hasonló élmények lennének 
benne. A többi cikkhez is szívből gratu-
lálok, kérem adja át elismerő üdvözle-
tem a kollégáinak is. 
 

Egy hamarosan ötven éves anyuka... 
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Az erő legyen veled… avagy a birodalom 
visszavág. 

Júlia nem akar a földön járni, felszállt in-
kább a fejünk fölé... 

Boldog család, ahol nevetnek, minden jó-
nak együtt örülnek, minden bánatot elfeled-
nek, boldog család, ahol szeretnek.  

Színezd újra, színezd újra, az életed ha meg-
fakulna… s az élet beborulna... 

Rég várok valakire, aki csak olyan mint te, … 
akivel felszaladok a hegy tetejire... 

Nem szállunk ki a hajóból, nem, nem. Nem. 
Nem. Akárki is kérne rá, ha a testét…. 



 

STÍLUS -  A JÁNLÓ  
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Hétköznapi frizurák 
és hajformák 50 felett… 

 
Minden nő változtat, igenis kell  
adnunk magunkra 50 felett. Is. 

A haj vékonyabb és ritkább lehet, 
de így is (el) kell viselni. 

HAIR  STYLE  FOREVER 



 

MOZ AIK  
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SZEMÉLYESEN 
B.GY.A. JEGYZETE 

AMIKOR BELELÉPSZ EGY FOLYÓBA... 
Sokszor egy döntéssel tulajdonképpen dön-
tések sorozatát hozzuk meg, gombnyomásra 
megváltozhat az egész életünk. Akkor még 
nem tudtam hogy ennek a változásnak a ka-
puján nyitok be, amikor a kollégiumi hirdető-
falon megláttam „LGT est a D-Klubban”. Mi-
vel az LGT-t nagyon szerettem, gondoltam ó, 
ezt nekem találták ki, erős volt a hívás, hát 
Cirmivel mint elsős újoncok lekeveredtünk az 
alagsorba és vártuk a változást. Szuper jó 
volt a zene, rengeteg zenebarát, szerintem 
ittunk is - sok mindenre nem emlékszem már, 
de ebben biztos vagyok -, mégis egy hang 
átszűrődött a félhomályban, stílusosan mond-
hatnám, hogy „érces hangja felszárnyalt és 
messzire repült”. Nem broadcasting volt csak 
szpíker… De a javából. Kerestem a különle-
ges hang mellé az arcot. Nem is kellett sokat 
várni ott állt előttem a negyedéves lány. 
Csak néztem és hallgattam, hallgattam és 
néztem és az volt a legelső gondolatom, 
hogy de jó lenne ha a barátom lenne. Na 
erre nem kellett sokáig várni, mert úgy em-
lékszem hogy innen az események már szinte 
maguktól történtek. Bekerültem a bandába, 
és együtt szórakoztunk, jártunk kocsmákba, 
kirándulni, a többit tudjátok... Akkor még 
nem gondoltam, hogy a gyerekeire vigyázok 
majd, hogy együtt nyaralunk, sírunk, neve-
tünk még évtizedekig. Büszke vagyok hogy  
a barátod lehetek. Mert nem csak egy hang 
vagy. Hanem tömény szeretet, aki mindig ad 
másoknak. Sokszor húztál ki a gödör aljáról 
amikor éppen sajnáltatni kezdtem magam és 
egy erélyes mondattal mindig visszahúztál a 
jelenbe. Mivel én nem ilyen vagyok ezért  
sokszor van erre szükségem. Eskü, ha a GPS-
ben lehetne hangot cserélni, megkérnélek, 
hogy te mond azt hogy „hülye vagy, fordulj 
vissza, újratervezés”, neked megcsinálnám. 

1993 nyara, valahol a Bükk fennsíkon…. 

A magyar nemzeti női válogatott Nyugat csa-
pata kihívókat keres, miután 1993 óta veret-
lenül állnak a történtek előtt. 

A helyszín változhat, de az életérzés marad. 
Régen a Tisza, most a Vogalonga... 
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Móré Anita 

visszaemlékezése 

Kedves testvéremnek, Juditnak  
az 50. szülinapjára 

 

Kezdhetném szülinapodra a sztorizást az-
zal, hogy hogy örültem, amikor megszület-
tél, csak az a baj, hogy nem emlékszem, 
hogy így volt-e.  
 
Azt tudom, hogy most örülök, mert jó testvérek 
vagyunk és a kiskori képekből is úgy tűnik, hogy 
boldog voltam, hogy kistestvért hozott nekem a 
gólya (no, mamikát, azaz anyunkat ismérve, sze-
rintem hamar felvilágosítottak, hogy nem a gó-
lya hozott, de ez most mindegy is) Már a szüle-
tésed is különleges volt, mert, hogy az ÉN szüli-
napomon születtél TE is. Gondolom, ahogy sok 
mindent, ezt is teljesen természetesnek vettem, 
hogy megérkezik a családba egy új gyermek és 
pont az én szülinapomon. Nem tudom ezt, hogy 
csinálták szüleink, de nagyon ügyesek voltak. 
Szerintem ezzel szerepelhettünk volna a TV-ben 
is, de biztosan nem volt a szocializmusban olyan 
műsor, amiben ezt elmesélhették volna. Esetleg 
Hofi valami jó poént faraghatott volna belőle, 
de a Családi kör műsorba is belefért volna. Most 
meg már minek szerepelni, ráncokkal a fejünkön 
(bocsi, csak nekem van, neked nincs). Gyermek-

korunkból arra emlékszem, hogy eleven voltál, 
fiúnak készültél az már biztos és úgy is viselked-
tél. Fiú haverjaid voltak és szülinapi képeinken -
mert persze legtöbbször együtt tartottuk - én 
szépen ülök, harisnya, szoknya, kopogós cipő 
(na meg persze a pókharapó fogaim), te pedig 
Robival a falra  próbálsz felmászni. Később is 
fiúsan öltözködtél, aztán dédikénk 100 éves ru-



 

CÍML APON  
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volt) vagy anyunk, aki még káromkodni sem tud 
és egyszer idegességében (pedig nem is volt jel-
lemző) egy szót ismételgetett, amin mi aztán jót 
nevettünk. Köztudott, mit szépítsem, hogy mi na-
gyon ékesen, választékosan használjuk a ma-
gyar nyelv csúnya szavait, amire nem anyunk 
tanított. Ja és megsüketül, aki mellettünk ül. Az 
énektudásunkról ne is beszéljek… Felnőtt korunk-

ban is megmaradt legendásan jó kapcsolatunk, 
szinte minden hétvégén találkozunk, jókat társa-
sozunk, minden nyaralásra együtt megyünk, ami 
azért is jó, mert, ha véletlenül öreg korunkban 
nem emlékszünk sztorikra, a másik csak elmeséli. 
Ha a Ginko Biloba sem használ, ott vannak a 
gyerekek, akik szintén sok időt töltenek egymás-
sal és velünk. 

Azt az értékrendet, amit szüleink adtak át ne-

künk, mi is megtanítottuk gyermekeinknek, akik 

majdnem egyszerre is születtek és együtt is nőt-

tek fel. A család összetartása, a szeretet, a hu-

mor, a segítőkészség, jószívűség, a munka becsü-

lete. Azt hiszem ezt mind jellemző ránk és remé-

lem unokáink, dédunokáink is átveszik majd eze-

ket az emberi értékeket.   

Páhnné Móré Anita  

háiba. A szobádban 
viszont nagyon nagy 
rendet tartottál 
(ismerős Zsolti, Lilla, Za-
lán?) és le kellett vá-
lasztani a szobánkat, 
mert nem tudtad elvi-
selni, hogy én rendetle-
nebb voltam.(Na, 
mondjuk, ezt én nem 
hiszem el.) Arra is em-
lékszem, hogy a nyári 
szünetekben nagyszüle-
inknél miket játszottunk. 
Cecén kutyákat öltöztettünk be csini hálóingekbe, 
szegény Tücsi kutya inkább öngyilkos is lett 
(kiszaladt az útra szegény) csak ne kelljen még 
egyszer kankutya létére baby dollt felvennie. 
Regölyben meg a híres buka-buka játékkal szó-
rakoztattuk magunkat. (aki nem tudná, ez egy 

labdajáték volt, a labdát a ház tetejére kellett 
feldobni és utána elkapni) Persze veszekedtünk 
is, mint minden jó testvér. Nagyon jól haraptál, 
arra is emlékszem, talán még a helye is megvan, 
de lehet, hogy az oltáshely, sajnos a memóriám 
nem a régi. Én meg egyszer a fejeden mentem át 
– csak egy kicsit – biciklivel, mondjuk az játék 
volt, te futottál előttem én meg üldöztelek bicaj-
jal. Azt nem tudom, miért nem fordítva volt, gon-
dolom azért szót fogadtál nekem kistesóként és 
én osztottam ki a szerepeket minden játékban, te 
meg legtöbbször beletörődtél. Az általános isko-
lában és gimiben sem lehetett könnyű neked, 
amikor a nagyobb tesóról azonosítottak be és 
ezért te úgy tűntél ki, hogy sokkal vagányabb 
lettél, még érettségire is úgy (nem) készültél fel, 
hogy tanácsomra egy tételt, a családot tanultad 
meg oroszból és minden tétel helyett ezt mond-
tad, jelzem jelesre vagy jóra. Aztán egyszer csak 
észrevétlenül felnőttél és elkezdtél nőiesen öltöz-
ni, úgy 20 éves korodban, na, jó, lehet, hogy ki-
csit előbb. Igaz te Veszprémben én meg Pécsett 
tanultam tovább, de 2 hetente találkoztunk és 
mindent elmeséltünk egymásnak. Megmaradtak 
szavak, kifejezések, amiket csak mi ismerünk. Apu 
trottyos gatyája (ez egy barkóba feladvány 



 

RETRO VISSZ AEMLÉKEZÉS  
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Nekem a Balaton a riviéra…  

Egy kép - egy mondat 

TOY STORY - avagy a játékok életre keltek... 

Akinek nincs labdás ké-
pe, az nem is volt gyerek. 

A kocka el van vetve…  

Akkoriban nem voltak 
még Százhalombat-
tán okos padok 
(ájpadok), de Judit-
nak bőven megfelel-
tek ezek a buta pa-
dok is... 

Annyi mindent nem szerettem mé-é-é-g... 

Értünk egymás nyelvén, minden szó beszél, 
Mégis másképp érted, mint ahogyan én. 
Más a szó, ha mondod, más ha hallgatod, 
Nem tudná a bal kéz, mit akar a jobb.  

Miénk ez a cirkusz, itt mindenkire szerep vár... 



 

50 ÉVE TÖRTÉNT.. .  
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Nem megy ki 
a divatból, 
annyi csak 
hogy hordozó-
vá tettük, így 
úton útfélen 
tudsz beszélni. 
Téged nem 
lehet korlátoz-
ni, neked ne 
mondja meg 
senki hogy ki-
vel hol mikor 
hogy… 
 
Igaz? 

Logika, színek, formák… azóta is tudod minek 
hol a helye... 

Az első FORD Capri RS 2600-as modellje 1971-ből. 

Olyan ő, hogy megáll 
A szívem kalapál 

Mégis olyan ember 
Hogyha kell, odébbáll 

Ő az úton merre jár 
Abban nincsen rendszer 

 

Kimerít, makacs és 
Szemérmetlen is 

Én vele nem beszélek 
Hogyha kellek, ölelj át 

Add a szíved, add a 
szád 

És én utolérlek 
 

Nézd, ez az érzés más! 
Ugye te is akarod? 

Ez a rendbontás 
Most olyan édes 

Hogy egy élet 
Kevés lenne rá... 

A régi ház körül élni kezd minden, a kert, a fák, a 
fal, a bútorok. Egy kisgyerek dereng emlékeimben, 
egy kisgyerek, ki már nem én vagyok.  

Testvér, uno-
katesó, mind-

egy csak  
MÓRÉ legyen. 
Az összefogás 

mintapéldái 
vagytok. 

 
Csak azt tud-
nánk hogy mit 
fújtok. Nyuszis 

lufit? 



 

A Z ORVOS VÁL ASZOL  
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Rovatunkban a pszichológus,  
Dr. Bábik válaszol 
 
„Gáz van!” - jelige 
 

Tisztelt Doktor Úr! 
Okozhat-e hosszútávú személyiségzavart, ha 
egy hosszú bulis este után hazatérve lepihen az 
ember és az elfogyasztott étel ital hatására 
képződő bélgázok kiáramlása következtében a 
befogadott szobatársai hangosan kinevetik az 
éjszaka közepén? 
 

Ha „álmában csenget egy kicsit” természete-
sen nem, de egyéb másnapos problémákra 
felkészülhet. 
 
„Tele van az ellenőrzőm” jelige 
 
Kollégiumi nevelőtanárom folyamatosan leve-
lekkel, kétes üzenetekkel halmozza el édes-
anyámat tanulásomra hivatkozva. Jelent ez va-
lamit? 
 

Ha sok a negatív üzenet, semmi jót! Egyéb-
ként bízzon édesanyjában, egész jól le fogj a 
kezelni. 

 

Várjuk továbbra 
is kedves olvasó-
ink kedves, soka-
kat érintő levele-
it, azzal pedig 
ne törődjenek 
hogy lassan a 
pszichológusunk-
nak is szakem-
berhez kell for-
dulnia... 

30  FELETT IS SZŰZEN?  
HOGYAN LEHETSÉGES? 

 
Egy esküvő igaz története… Történt egyszer, 
hogy egy közös ismerősünk, de maradjunk a 
névtelenség homályába, tehát B. István nem 
akart megházasodni. Jucus azt mondta, nem 
tud már tovább várni, lassan vénlány lesz, 
pedig ő koszorúslány akar lenni fent nevezett 
esküvőjén. Igen ám, de a népi hagyományok 
azt tartják, hogy koszorúslány csak szűz lány 
lehet. Történt, hogy végül engedve a nyomás-
nak B. István esküvője napján megjelent H.M. 

Judit egy orvosi igazolással miszerint ő szűz.  
 

Elképzelt riport a nőgyógyásszal: 
- Jó napot doktor úr, egy igazolásra lenne 
szükségem. 
- Ó igen és milyenre? 
- Hát hogy én még szűz vagyok. (2 gyerek 
után...) 
- Mikor is született? 
- Február 25. 
- De hát akkor maga nem Szűz, hanem Halak. 
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Hazánkban forgatják a bosszúállók népszerű 
filmsorozat 75. epizódját, ahol HULK karak-

teréhez immár női főszereplőket keresnek. 
Nagyon ígéretes volt a casting (lásd jobb ol-
dalon az egyik lehetséges főszereplőt), amin 
H.M. Judit is részt vett. Eljutott az utolsó for-
dulóig, ahol megcsillogtathatta színészi ké-
pességeit, azonban az utolsó fordulón nem 
tudott továbbjutni. Egy icipici hiányzott. Az 
volt a probléma, hogy HALK szerepéhez ő  

mégiscsak HANGOS volt... 

A nagy sikerű Baywatch sorozat megújul. A 
kelet-európai változatához, maga David 
Hasselhoff  válogatta a hölgyeket. H.M. Judit 
túljutott az összes fizikai felmérőn, ahol to-
ronymagasan a legbelevalóbb vízimentőnek 
tűnt, mígnem az utolsó körben egy ukrán 
hölgy végül mellbedobással győzött... 

Retro változatában forgatták újra a Mézga család egyes epizódjait. A történetet igyekeztek a 
mai kor kihívásaihoz igazítani. Íme a végleges szereplőgárda, Mézga Géza szerepében ter-
mészetesen Géza, Kriszta szerepében H.M. Judit és Lüke Aladárt Dodó kacsa, ja nem, D. Péter 
játszhatta el. A film a 2018-as Arany Filmfesztiválon debütált és aratott hatalmas sikert.  
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Hogyan maradj szép a 
változó korban? 
Tippek, trükkök, hogy a buszsofőr bi-
zonytalanul kérdezze meg jegyvá-
sárláskor, hogy egészet? 

A pro-aging az utóbbi 
évtizedek legjobb 

szépségtrendje! 
 

A szépségipar új irányzata inkább életfelfo-
gás: szeressük korunkat, éljünk harmóniában 
a ráncainkkal. Nagyon jól hangzik, pedig 
könnyen lehet, hogy megint manipuláció áldo-
zatai vagyunk. Csak ez most végre olyan, ami 
nekünk kedvez.  

Barátunk, a kollagén – A 
fiatalság kulcsa lenne? 
A szervezetben termelődő és legnagyobb 
mennyiségben jelen levő fehérje a kollagén, 
amely szükséges többek között a bőr, az inak 
és az ízületek rugalmasságának megőr-
zéséhez. A kollagén szintézise az évek 
múlásával lassulhat, ennek következtében 
például a bőr megereszkedik, ráncosodni 
kezd, és kevésbé olajozottan működnek az 
ízületek. Mit tehetünk, hogy késleltessük ezt a 
folyamatot? 

KELL A GÉN 
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VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS 

EGY IDŐTÁLLÓ KAPCSOLAT 

JÖVŐNÉZŐ 
Éves szolár előrejelzés a 2021es évre 

JANUÁR 

Végre elindult az év és egyből leárazásokkal. Ne 
hagyja magát lerázni... 

FEBRUÁR 

Ha nem vigyáz könnyen évfordulókon, születésnapo-
kon találhatja magát. Csak mértékkel fogyasszon, 
mert minden meglátszik az alakján. 

MÁRCIUS 

Ne hagyja, hogy a hangulatát egy esőfelhő befolyá-
solja. Csinálja amit szeret, akivel/akikkel szereti. 

A húsvéti nyulat messzire kerülje el, és álljon ellen a 
mértéktelen locsolkodásnak. 

MÁJUS 

Végre itt a tavasz, ha még nem tette vagy nem te-
hette menjen ki a természetbe, túrázzon, bringázzon. 

Eljött az Ön ideje, meleg, nyár, haverok, buli, fanta. 
Csináljon amilyet még soha, lepjen meg valakit... 

JÚNIUS 

JÚLIUS 

Adjon a kikapcsolódásra, menjen el nyaralni és szó-
rakozzon, érezze jól magát, ne törődjön semmivel. 

Ne terhelje túl magát, és legfőképp ne engedje, 
hogy bárki felbosszantsa. Take it easy. 

AUGUSZTUS 

SZEPTEMBER 

Ha vannak gyermekei  ez az idő extra kiadásokat 
tartogat az Ön számára. Higgye el, jó befektetés. 

Újra rossz idő van odakint, ha teheti kuckózzon be a 
barátaival egy koktél kíséretében. Vagy többel. 

OKTÓBER 

Itt az idő egy nagytakarításra. Ha még nem tette 
meg kérje szerettei segítségét. Mi történhet?  

NOVEMBER 

DECEMBER 

Újra együtt a család. Alig várja. Mondom alig. Ja 
nem, van annyi alkohol. Hol? Tudja, ez a szeretet ün-
nepe. Csak kibírja azt a néhány napot. 

ÁPRILIS 

LONDON: Szitáló eső, de a hajam tökéletes.  

RÓMA: Szikrázó napsütés, de a hajam még 
mindig tart.  

BERLIN: Erős szél, de a frizurát összetartja.  
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Mondjak egy történetet? Nem tudok…
mert százat tudok 
 
A barátságba invesztálni kell….és a lelkesedé-
sed diktálja sokszor az iramot… na persze vér-
beli sportolóként, ráadásul most már edzőként is  
pl. az órákkal kapcsolatban egy kicsit nagyot… 
de ha két gyakorlat között egy piával korri-
gálsz, tulajdonképpen elviselhető a feladat, fő-
leg, ha a nem tervezett extra költséget a téren 
szerzed be… 

A barátságba a közös programokkal invesztá-
lunk… a nyaralások, társasozások, a szülinapok, 
ballagások - még jó, hogy ennyi a gyerek, a bi-
cajozások - hogyhogy nem fakocsmával a végén, 
a zamárdis pöcibajnokságok, a szervkereskedős 
hétvége a 2. 
számú italbolt 
mellett. A bu-
szos kirándu-
lások, koncer-
tek, az R-GO 
VIP és az Eme-
let, „ahol nem 
a jegy volt a 
szülinapi aján-
dék, hanem, 
hogy eljöttem 
velem”- idézet 
itt vége Tőled 
- az már ap-
róság, hogy a 
Te jegyed a 
büfébe szólt 
inkább, aztán 
onnan minden-
ki, szerencsé-
re, úgy ment 
haza, hogy 
„miheztartásvégett” ismeri a Napoleon Boulvárd 
dalait… a  közös színházak, néhol mekivel a 
szék alatt és a mackónadrágos mozi – a kegyes 
hazugságok 50 árnyalatával, ja és az elmarad-
hatatlan kapálások - na jó, azt nem foghatom 
teljesen Rád, de a cseresznyemagozási versenyt, 
igen. 
 

’Ha már itt vagyok igyék egy kis fröccsikét” meg 
egyék is jókat ha állítólag mindenki úgy él, 
ahogy eszik, akkor ez a mi csapatunk nagyot 
merít az életből és jó sokat markol „simaliba”, 
így nálunk még akkor is van  desszert, ha „az 
élet nem habostorta” és közben a molypapa is 

mindig dumál a molyfiaknak… 
Ha valaki az életed része akar lenni, akkor erő-
feszítéseket tesz… mondjuk, ahogy Te? „Itt a szü-
lészorvosom telefonszáma, meg ne próbálj mást 
hívni…, ...ja és szóltam az oviba, hogy a Milán 
ide fog járni”... 
 

Az biztos, hogy felére sem emlékszem annak, 
amennyi minden történt velünk, de majd össze-
rakjuk az öregek otthonában az U72 edzés 
után… naaaa, de csöpögősen hangzik, és pedig 
dehogy lesz így  „lófaszpicsa és cintányér” …az 
a helyzet, hogy el kellene kezdenünk jegyzetel-
ni… 
 
Mert, ahogy a múltkor mondtad, „hogy elindulok, 
tudom hogy hová és mit kell csinálni, de az az 

igazság, hogy a végén már az is jó, ha odamen-
tem, ahova akartam”. 
 
Íme a titkok titka: „Egy cipőben” evezünk… kb. 
havonta újban. 
 

Vannak olyan kapcsolatok, amelyek új távlatokat 
nyitnak, vannak, amiket megszoktunk és szere-
tünk, vannak, amik messze visznek és vissza, 
ahonnan indultunk… ja és a miénk, ez mindegyik, 
de csak, akkor, „ha a félpár zoknit nem dobjuk 
ki, mert nem tud beszélgetni” és nem válik 
„puhapöccsé”. 

Bogi 



 

VIL ÁG  

2021. február 25. - JUCUS 50 - NŐK Lapja Különkiadás 17 

UTAZÁSI AJÁNLATOK JUDITTAL 

Gyere velem Amsterdamba, megtanítalak 
hab alá inni. 

London… és a frizurám még mindig tart. 

Hova utazz el feltétlenül, ha nem is az idei 
nyáron… Az alábbi utazási tippek tutira tet-
szeni fognak, csak néhány apróbb játéksza-
bályt érdemes figyelembe venni. 

 LONDON 

 AMSZTERDAM 

 VERSAILLE 
Versaille-ban segíthetsz ellopni ezt a szép 

kaspót…   

 JAPÁN 

Japánban HALmozott kulináris élményeket 
mutatok neked… csak várd meg amíg a JET-
LAG hatása kissé mérséklődik. 

Barcelonában …. ja nem, otthon hagytam az 
igazolványom… Figyelj a pénztárcádra, 
mert többen pont ezt gyűjtik... 

 BARCELONA 



 

TÁPL ÁLKOZ ÁSI TANÁCSOK  

18  NŐK Lapja Különkiadás  - JUCUS 50 - 2021. február 25.  

L-ehetetlen küldetés 
Szakértőnk a túlevés kockázatára hívja 
fel a figyelmet. Megdöbbentő képsorok 
a felesleges kalóriabevitelről. Csak 
erős idegzetűeknek. 
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2021. február 25. - JUCUS 50 - NŐK Lapja Különkiadás 19 

Keresd a hibát Judit konyhájában! 
Mi az ami nem stimmel ebben a konyhában? 
A megfejtéseket a szerkesztőségbe várjuk. 

KEDVENCEINK RECEPTJE 

Rendhagyó sorozatunkban kedvenceink köny-
nyen gyorsan elkészíthető, tápláló és egyben 
finom, ízletes receptjeit osztjuk meg. 

HOZZÁVALÓK 

Gin 4cl 
Tonic 2dl 
citrom 

jég 

ELKÉSZÍTÉS 

A pohárba jégkockára öntjük a gint és 
a tonicot és alaposan megkeverjük. Cit-

romszelettel díszítjük. 

Jó étvágyat! 

* a nagyothallók és siket olvasóink kedvéért nagyobb betűmé-
rettel közöljük a receptet, a könnyebb eligazodás kedvéért... 

GIN - TONIK 
MINDEN IDŐBEN, MINDEN NŐBEN 
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Kedves Jucus! 
 
Nagyon emlékezetes történetem veled kap-
csolatban az 2020 októberében történt.  
Habár én már nem voltam szomjas de jól em-
lékszem. Sipinek a születésnapjáról jöttem ha-
za Gerivel és Zalánnal, inkább korán volt 
mint késő. Ahogy mondtam néhány italt már 
megittunk, ilyenkor az ember könnyen meg 
tud éhezni, hát nekünk se kellett több, rájár-
tunk a Huff család ebédmaradékjára. Törté-
netesen borsófőzelék volt fasírttal, sőt én még 
gombalevest is ettem. A hajnali falatozás 
közben magunkról megfeledkezve taláááán 
kicsit hangosabbak lehettünk. Először kedvenc 
és egyetlen lányod Lilla szólt ránk. A három 
mókás kedvében lévő fiatalember nem hall-
gatott a szép szavakra, folytattuk ahol abba-
hagytuk. Negyed 6 körül járt már az óra, 
amikor te is megelégelted a tivornyázásun-
kat. Leszóltál nekünk, hogy most már mindenki 
húzzon aludni. Abban a pillanatban, katoná-
kat meghazudtoló rendben és gyorsaságban 
mindenki elhúzta a csíkot. Amire nem emlé-
keztem és másnap mutattátok, hogy nagy fé-
lelmemben a tányéromat ételestűl, kanalastúl 
beraktam a hűtőbe. Talán ez mutatja a leg-
jobban az akkori félelmemet, mely másnap 
viccesen alakult. (Úgy összeszartam magam, 
hogy még egy orchideát is vettem neked 
másnap.)  
 
Boldog születésnapot kívánok és Isten éltessen 
sokáig!  

Tőkés Zsombor  

Tisztán emlékszem az első komo-
lyabb találkozásomra Judittal. Még 
egy hónapja sem voltunk együtt 
Zazival, amikor meghívott hozzá-
juk... bedobott a mélyvízbe.  
 
A meghívás a híres 26-ai karácsonyi banzáj-
ra szólt. Igaz, itt nem csak Judittal volt sze-
rencsém megismerkedni, hanem a "kis" csa-
lád többi tagjával is. Azt tudni kell rólam, 
hogy elég félénk típus vagyok, főleg egy 
számomra új környezetben, de ott, akkor, 
abban a pillanatban erre egy kis időm sem 
volt gondolni. Zalán körbevezetett és bemu-
tatott mindenkinek. Judit nagyon rendes és 
közvetlen volt, meg is jegyezte, hogy már 
nagyon sokat hallottak rólam (remélem csak 
jókat). Ezután hol finomságokkal, hol PÁLIN-
KÁVAL kínált engem, melegszívűsége nagyon 
kedves volt számomra, sikerült elterelnie a 
figyelmemet, hogy ne izguljak. 
 

Azóta eltelt már pár év és sok közös élményt 
szereztünk. A rengeteg matekozással, kémi-
ázással töltött órák (amik igazán sokat segí-
tettek és hálás vagyok neki érte❤ ), az uta-
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tani egymásnak, és az is, hogy ezt a családon 
kívül álló emberekkel is megosztjátok, kíván-
csiak vagytok rájuk, őszinte nyitottsággal for-
dultok feléjük. A ti családon belüli működése-
tek példaértékű, erőt és hitet ad. Ez a helyre-

igazításokkal karöltve pedig egyensúlyba ke-
rül, örülök, hogy ezekből is kaphattam. Ked-
ves születésnapos, én köszönöm Neked külön, 
hogy sokszor segítettél, amikor szükségem 
volt rá. Néha az segítséget jelent, hogy ott 
lehetek nálatok. Az egész Huff dinasztiának 
köszönöm, és valószínűleg én csak egy va-
gyok a sok közül.  
 

Önfeledt, életteli, légkör, összetartó család, 
bizalom, gondoskodás. Ezek jutnak eszembe, 
ha Rátok, Rád gondolok. El sem tudom kép-
zelni, hogy Ti vajon miként válaszolnátok ne-
kem, ha feltenném a kérdést: Mi jut eszedbe 
a családotokról?  
 
Riportsorozatot írnék szívem szerint Rólad, 
Jucus. Csak át kéne adni mindenkinek, meny-
nyire jó fej, vagány, egyedi, energikus és sze-
retnivaló ember vagy, amiért az egész csalá-
dod ünnepel, február 25-én meg aztán vég-
képp. Jelentős alkoholfogyasztás kötelező… 
 

Sebestyén Klaudia 

zások, de a kedvenceim a közös társasozá-
sok, amik mindig szuper hangulatban telnek, 
gondoskodik róla!  
 

Noki ala Fábián Szabina 
 
 

Fordítsd meg a kazettát:  
 

Életed új fejezethez érkezett 
 

Óda mindenki születésnapos Juditjához 
 

Teljesen mindegy, hány év telt el szü-
letésed óta, a lényeg, hogy mindig 
vár Rád valami új, kiszámíthatatlan, 
csak már csupa szép, értékes dolgok-
k a l  a  h á t a d  m ö g ö t t .  
 

Melletted egy kivételes család áll, bár ezt 
nem kell részletezni, magától értetődő. 
Mindannyian tudjuk. Öröm az egész Huff-
családot együtt ismerni, és külön-külön is. És 
ezt az újságírás szubjektív műfajcsaládjába 
tartozó, érzelmekkel dúsított karcolatot meg-
írni igazi élmény születésnapod alkalmából!  
Amint belépek az ajtótokon, mintha otthon 
lennék, viccelődés, jókedv, szeretet fogad. 
Egy család. Kívülről is csillogó szemmel néz-
ném, de az, hogy elmondhatom, hogy tudom, 
Rátok bármikor számíthatok a saját családo-
mon kívül, tényleg nagy boldogsággal tölt 
el. Aztán itt egy kivételes születésnap febru-
ár 25-én, aminek alkalmából összeszedem 
minden gondolatomat, amit érdemesnek ér-
zek arra, hogy megosszam Veled, Veletek.   
 

Különleges, hogy ekkora támaszt tudtok nyúj-

A fiatalokat kérdeztük, 
akik találkoztak vele,  
a k i k n e k  v a n 
„szerencséjük” ismerni, 
milyennek látják őt? Ki az 
a Jucus? Érdemes-e vele 
packáczni? 
 

Kulisszatitkokat mesélnek a fiatalok. 
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MINDEGY CSAK 

SPORT LEGYEN... 

Az evezés bármilyen formája, módja a kezedre áll. 

A szabadidős csordogálás is a kedvenced.  

A sárkányhajó már csak egy ugrás, a hajó is megvan 
meg a sárkány is. 2 in 1.  

Ezzel a csapattal csak szárazföldi edzéseken tudtál 
részt venni, de így is remek eredményhez vezetett... 

Szinkronban lenni önmagaddal, ez a művészet.  

A vizes sportok utolsó eleme a vízparton táncolás, 
aminek bizton állíthatjuk hogy koronázatlan királynő-
je vagy.  
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Csobay tesók, avagy Jucus 
Csobay-vá válása 

 
Nemrég történt, cirka 4 éve… egy  népes 
társaság napsütésre, lazításra vágyott, így 
Bulgária felé vette az irányt. A társaság ve-
gyes volt, a barátságok hol szorosabbak vol-
tak,  hol még csak az ismerkedés szele lenge-
dezett. 
 

Csobayék ekkor még nem sejtették, hogy az 
út végére bővül a család... 
 

Hamar kiderült, hogy a Battai Szűzanya 
egyik este Porcsalma felé vehette az irányt, 
hiszen kiderült rokoni szálak vélhetőek fel Ir-
ma és a jó öreg Feró között. 
 
Történt hát, hogy amikor megállt a nyaraló 
konvoj, Jucus mérgelődni kezdett, hogy  
- Ne  hogy má' ezt a sok marhát, akiket ed-

dig megelőztünk, újra meg kelljen előznünk? 
Meg is jegyezte Anikó, mintha csak Ferót hal-
laná. 
 

Itt már bogarat ültetett Anikó fülébe a dolog, 
de amikor az esti vacsorán Irma a pohár he-
lyett, korsó sört kért, bizonyossá vált: Csobay 
Ferónak előkerült az eltitkolt húga. 
 

Így lettek hát ők azóta is, jó tesók, és sógor-

nők!!! 

 

Csobay család 

Ha kell gyalogolsz, de ha a helyzet megkívánja, fu-
tásnak eredsz…  

Ha találsz két kereket, lehet hogy kereket oldasz.  

A téli sportok is közel állnak 
hozzád, legyen az korcsolya 

vagy síelés.   



 

DIVAT  
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A női divat az elnyomás vagy az  
önkifejezés eszköze? 

 

A ruházat kétségtelenül az egyik leggyorsabb és leg-
egyszerűbb módja a társadalmi nemek jelölésének, és 
erre az egyik legjobb példa, hogy máig azt kérdez-
zük, „ki hordja otthon a nadrágot?”  

Egy híres cipőtervező azt 
mondta, hogy a magassarkú 
lelassítja a nőt, így a férfi-
aknak több ideje van őt 
szemügyre venni.  

 „Hiszen mi az értelme annak, ha 
rohanni akarnak? Én azon vagyok, 
hogy a tempó lassuljon és a magas-
sarkú cipő nagyon jó erre...”  

Újra hódít a retro divat, nagyanyáink 
újra divatba jönnek…  



 

MESE  
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LEHELLAND 
Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperen-

ciás tengeren is túl, volt egy csodálatos kis 
sziget, a neve Lehelland volt. Különféle álla-
tok, és emberek éltek itt békében, köszönhe-
tően a sziget védőtündérének Szirmának.  

Szirma mindig, mindent kézben tartott, an-
nak ellenére, hogy azért 
elég sok bajkeverő volt a 
sziget lakosai között. Kezd-
ve a három farkasgyerek-
kel, Bellyvel, Dióval és Ká-
véval, akik különféle csíny-
tevésekkel múlatták az ide-
jüket.  Vagy a sziget kirá-
lyával és két gyermekével, 
akik bár igyekezték fenn-
tartani a békét, mindig va-
lami szerencsétlenség foly-
tán borsot törtek Szirma 
orra alá.  

 

Egy nap azonban egy 
hatalmas vihar kerekedett 
a tengeren, ami Lehelland 
felé tartott. Ahogy a vihar 
közelebb ért látható volt, 
hogy egy hétfejű sárkány rejtőzik benne és 
ez hozza magával a sötétséget és a pusztu-
lást. A sziget lakói mind elrejtőztek házaikba, 
nem mertek szembenézni a vad megszállóval.  

 

A király magához hívatta Szirmát, mert 
tudta, senki másra nem számíthatnak ebben a 
csatában, ugyanis csak ő olyan bátor, és igaz 
szívű, aki le tudja igázni a feléjük tartó ve-
szedelmet. Adott hát Szirmának egy táltos 
paripát, aki szélsebesen tudott száguldani, 
egy csodakardot, ami a legbátrabb embert 
tíz ember erejével ruház fel, és egy csodaos-
tort, amely megcsendítésével a legnagyobb 
viharokat is csupán szellővé csendesíti. Addig-
ra a farkaskölykök is megnőttek, igazi délceg 
állatok váltak belőlük, így őket is Szirma se-
gítségére bocsátotta az uralkodó.  

 

Felszerelkezve a kapott eszközökkel Szir-
ma neki is indult a csatának. A hétfejű sár-
kány a sziget legészakibb sarkában tanyá-
zott a nagy víztorony legtetején. A sárkány 

éppen aludt, amikor megérkezett a felmentő 
csapat, azonban Szirmának így is hátra kel-
lett hagynia három hű segítőjét, ugyanis a tál-
tosparipa csak őt bírta felrepíteni a torony 
tetejébe. Lassan belopakodott az alvó szörny 
mellé a tündér, azonban csodás virágillata 
beterítette a szobát, ami felkeltette a hétfe-
jűt. Hatalmas haragra gerjedt, és óriás vihart 
kavart, azonban Szirma egy ostorcsendítésé-

vel véget vetett ennek. 
 

A sárkány kiszáguldott az ablakon és a 
völgy felé vette az irányt, Szirma utána, már 
a farkasokkal a nyomában, akik egy óvatlan 
pillanatban elvágták a sárkány útját. Szirma 
egy suhintással levágta a sárkány három fe-
jét, amikor közelebb ért. A másik négy fejé-
vel a szörny éppen tüzet akart okádni, ami-
kor a farkasok elkapták két szárnyát és far-
kát, ez elterelte a figyelmét, Szirma pedig 
véget vetett a fenevadnak.  

 
 

Szirma és a három farkas visszatért a ki-
rályságba ahol ismét minden virágba és 
fénybe borult. Szirmát az uralkodó örökös 
békefenntartónak nevezte ki, mivel egyedül 
az ő tiszta lelke tud szembeszállni minden bú-
val és bajjal. Akkora ünnepséget csaptak, 
hogy hetedhét napig tartott, sőt talán még 
most is tart. Ha nem hiszed járj utána.  

 
Huff Lilla 
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Drága Jucus! 
 
Nagy kincs vagy az életemben és igazán fel-
nézek rád, mert sok olyan dolgot képviselsz, 
amit én sohasem mertem. 
Azt hittem nem fogok sok képet találni rólunk, 
de aztán elkezdtem keresgetni és rájöttem, 
hogy rengeteg közös élményünk volt, ame-
lyekből a legjobban a következők maradtak 
meg bennem / bennünk: 
 
 Síelés – Én leszakítottam a csákányos 

felvonót és Zalán úgy nézett rám mint 
egy istennőre. Ti is kiestetek és sírva ci-
pelted fel Zalán cuccait a térdig érő hó-
ban, miközben a következő mondat 
hangzott el „Zalán a kurva anyád, ja az 
én vagyok” Aztán a szálláson ettünk egy 
kis mámorrudacskát és minden rendbe-
jött. 

 Parasztbál – Hatalmas buli volt, ahol a 
sok paraszt és cigány között mi is jól 
megfértünk Tibi haverommal. 

 Karácsonyi vacsora Ürömön, ahol apu-
kád rendre utasította Jánost, hogy a sok 
vakítás helyett inkább spricceljen már 

bele a fröccsös poharába. 
 A Badár estek Battán – rég röhögtünk 

már olyan sokat, mint akkor, ott, azokon 
a szép estéken. 

 Az esküvőnk és a kis szexi ajándékszett, 
amit sajnos azóta eléggé kinőttem. 

 A battai iskolabálok, szüretek és a za-
márdi biciklizések... 

 A színház, a 40. szülinapom és legutóbb 
a szigligeti derítésed – örülök, hogy vé-
gül eljöttél. 

 
Köszönöm a barátságod, hogy akkor sem fe-
ledkeztél meg rólam, mikor ‘nehéz napokat’ 
éltem!  
 
Sokat jelet nekem és csak remélni tudom, 
hogy a következő 50 évben még rengeteg 
közös élményünk lesz. 
 
Egy gyönyörű és izgalmas korszak áll előtted. 
Hamarosan jönnek az unokák, úgyhogy csak 
semmi nyugi.  

 
HAPPY BIRTHDAY JUCUS!!!!!  

 
Andi, János & Nóri 
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Valahol egy lány 
 

Valahol egy lány, kék bakancsban jár. 
Nincs még ilyen, messze földön. 
Hívja Őt egy nap, az öreg halász. 
Feleségül megkívánja, de így szól a lány: 
„Halat én sosem eszek, nem eszek, 
Akkor inkább elmegyek, elmegyek. 
Soha vissza nem jövök, nem jövök már.” 

Valahol egy srác, szemüvegben jár. 
Arra sétál, hasi-tasijával, a lány. 
Térül-fordul, de innen már egyik sem mozdul. 
Inkább egymásba, egymáshoz bolondul. 
 

Valahol egy lány, gyerekekkel jár. 
Arca csillog, sosem fáradt. 
Vigyázz Vele, Új kutyát, érdekes dolgokat, 
mindig talál. 
Körülötte nagy a zsivaj. 
Ő sohasem unatkozik már. 
 

Valahol egy kertben, ül egy nagycsalád. 
Nyílik az ajtó, egyre csak jön a sok barát. 
Sok az ember, el se férnek, de így szól a 
lány. 
 

„Aki itt van, jöjjön be, jöjjön be! 
Aki szomjas üljön le, üljön le! 
Van itt minden, ez a Fő Szabály! „ 
 

Valahol egy lány, minden színben jár,   

Amerre megy, jó barátra talál. 

Ő a legjobb. Messze híres. 
Hívja Őt egy nap, az öreg Király. 
„Édes lányom, hogy csinálod? Hogy van ez itt 
már?” 
 

Erre így felel a lány: 
„Öreg én sosem leszek, nem leszek. 
Ha meg mégis, el leszek, el leszek 
Cipőt én akkor is veszek, én veszek. 
Amíg tudok nevetek, kétségbe sosem esek, 
nem esek.  
Veletek el leszek, Boldog Szülinapot énekel-
getek 
 

Ó-Óh, valahogy így van ez, valahogy így 
van ez…….  

Kovács Bernadett 
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Anyukámnak  
50-ik szülinapjára 

  
50 éves lettél Anya,  
Ne aggódj, ettől még nem vagy Banya!  
 
Hány szép emlék mi belém égett,  
Együtt éltünk 21 évet!  
 
Este szólt a géza malac,  
Reggel úton a “sok paraszt”!  
 
Dia vetítős mesélések,  
“Pattanj Palkó” éneklések!  
 
Ugyan Rózsaszín volt a hajnal,  
De időben soha nem keltem fel.  
 
Nem csak édesanyám vagy te nekem, 
Stylist, Tanár, menedzserem!  
 
Jöhetett sok matek tanár,  
De jobbat sehol, senki nem talál!  
 
Mindig jönnek az üzenetek,  
“Ez az ing akciós, megvegyem neked?” 
 
“Zenében ne hagyd magad,  
Mindig csak a maximumot!”  

Társasjátek, veled felüdülés  
Csak gyakori a süketülés.  
 
Hány utazás van mögöttünk,  
Bárhol jártunk, együtt szívtunk...  
 
Jó példa erre,  
Személyit mindig vigyél a reptérre! 
 
Megtanítottad hogy mindig jobb adni, 
Tőled nem jó ki kapni!  
 
Időben legyen felmosva,  
Ha anya azt mondja!  
 
Nagyon Köszönöm neked,  
Hogy bearanyoztad az életemet  
 
Még sok boldog évet kívánok,  
Fiad voltam, a te Lajosod.. azaz Zalánod!!  

 
Huff Zalán 
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Arrivederci  
a more 



 

VISSZ AEMLÉKEZÉS  
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Régen volt, tán nem is…  
Az ötvenedik születésnapomra készültem. 

Magabiztos „ifjú” férfiként a szervezést nem 

bíztam másra. Úgy érzem kellő gondosko-

dással készültem a „nagy” eseményre. Arra 

már nem emlékszem, hogy előtte vagy utána 

hányszor /hány társaság-

ban ünnepeltem, de egy 

biztos: gondosan és ala-

posan. Eljött az idő, mikor 

b a r á t a i m m a l 

„élettársaimmal” készül-

tem kirúgni a hámból, el-

jött a „csúcs”! Az 

„Élettársakra” egy kis ma-

gyarázat: azok az embe-

rek, kikkel együtt éltünk az 

utcában.  

 
Remek kis közösségnek in-
dult, aztán egy kicsit ella-
posodott, beszürkült. No 
de akkor még! Jujuj! Ne-
jem, feleségem, társam 
kérdezte: Mit szeretnél 
születésnapodra? Sava-
nyúréti múltamból (Ercsi 
vadnyugata) aligha tudtam kibújni, rávág-

tam: Cigányzenészek és k*rvák! A nejem bó-
lintott s nem firtatott tovább semmit. Neki lát-
tunk a teendőknek Krójer Antoine és Adorján 
Géza barátommal. Vettünk pár libát és a bu-
lit megelőző estét a Krójer családnál töltöt-
tem tokozással. Másnap begyulladt a Krójer 
kemence, készültek a finomságok. Eljött az 
ajándékozás ideje is.

Kezdtem be*zarni! Anikó pedzegette, nem 
felejtette el a kérésemet, Jucussal az élen 
dolgoznak a megoldáson! Most is a fülemben 
hallom a soha el nem mondott szavakat: 
Fas*kám , k*rvák, cigányzenészek? Megka-
pod! Képzeljétek el: Megjelenik egy fizetett 
hölgy a buli kezdetén, aztán nesze haver 
kezdj vele valamit! Kellemesen csalódtam! A 
lányok egy hosszabb-rövidebb időre eltűntek 
az Adorján-birtokon s rövidesen előálltak az 
általam előzetesen rettegett produkcióval: 
Valami Amerika 2. Tompos Kátya Kurvák és 
rendőrök.

Megkönnyebbültem, a k-rvák kipipálva, már 
csak a cigányok maradtak! Nemsokára ez is 
realizálódott: Két jegy a 100 tagú jubileumi 
koncertjére, a Zeneakadémiára. Megúsztam. 

Innentől a buli szolidan csorgott…  
Németh Misi 



 

REJT VÉNY  
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  Jucus! 
Jucus! 

Néha Judit is ezt teszi.. 

Be-be szólogat... 

NOKI ® 

Segítségképpen lapozgasd az újságot, 
ha most sincs meg, lapozz még... 

 

  

 

Melyik családot rejti a kép?  

Anagramma feladványunk: 

Azon pillog üstdob 
Bodza poligon sült 
Antilop dobog szül 
Odaüt pillog sznob 
Dobozos napig tüll 

Boldog szülinapot... 
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A Donászy család kis, színes hírei 
 

Csendháborítás történt ismét a Sólyom ut-
cában! Társasjáték partyt tartott D. 
család melyen jelen volt P. és H. család 
is. Szemtanúk és fültanúk állítása sze-
rint H.né M. Judit Dixit, Dobble és Ka-

méleon nevezetű játékok során igen 
élénk diskurzust folytatott a többi je-
lenlévővel, többek között P.né M. Anitá-
val, melyet a kiérkező rendőrök deci-
belmérő segítségével megállapították, 
csoda hogy a házban tartózkodók nem 
szenvedtek maradandó halláskároso-
dást. 

 

A zamárdi szabadstrand területén hős 
százhalombattai fiatal D. Domos meg-
találta a pöcizés közben H.né M. Judit 

által elveszett gyűrűt több órás keresés 
után, a kopoltyú növesztés kockázatát 
is vállalva. Friss: a gyűrű azóta ismét 
elveszett, nyomára azóta se bukkantak 
rá a Balatonban. 

 

Rekordidő alatt elfogyott a HMJ50 cikk-
számú felmosó! Oknyomozó riporterünk 
kiderítette, hogy H.né M. Judit, mint a 
takarítás nagykövete, nagyban hozzá-
járult ehhez a hirtelen megnövekedett 
vásárlói igényhez, melynek következté-
ben Százhalombattán és környékén az 
1 négyzetméterre jutó felmosók száma 
jelentősen megnőtt. 

 

Rekordkísérlet Zamár-
diban! 8 órányi 
próbálkozás után 
pöcizésben eljutott 
a százhalombattai 
csapat 15-ig me-
lyet pár órával ké-
sőbb 3 fóka meg-
döntött az Atlanti-
óceán térségében. 

 

Újrahasznosítás jegyé-
ben új hobbi ütötte 
fel a fejét a Lehel 
utcában! H.né M. 
Judit sörfogyasztá-
sa jelentősen meg-
növekedett csupán 
a sörnyitók újra-
hasznosításával ké-
szíthető karkötők 
érdekében. Itt azt is megemlítenénk, 
hogy a város egész területéről érkez-
tek bejelentések hiányzó cipőfűzők 
ügyében, amiknek riporterünk szerint 
köze lehet ehhez az új hobbihoz. 

 

Hatalmas tea party alakult ki miután H.né 
M. Judit Százhalombatta Ófalu város-
részében több órán át teát kiáltozott 
így az együttérző lakosság végül segít-
ségére sietett és megkínálták az emle-
getett itallal. 

 



 

NŐK APPJA  
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Az alábbi válogatással azokat a nőket szeret-
nénk segíteni, akik túl vannak az életük első fe-
lén és lehet hogy már néha el-el felejtenek dol-
gokat, dolgokat. Töltsd le bátran ezeket az 
applikációkat és élvezd újra az életed. 
 

1. MOODY 
A hangulatfigyelő 
Különféle napjaink vannak, job-
bak, rosszabbak. Van hogy úgy 
ébredünk, hogy mindenki elmehet 
a pi...ba, de vannak csodálatos 

reggelek is, amikor a nap is miattunk kelt fel. 
Nem baj hogy változik a hangulatunk - engedjük 
ezt meg magunknak így 50 felett - a gond ott 
van, ha erőszakkal akarunk változtatni ezen. Ne 
tegyük. Miben segít az app? Biometrikusan érzé-
keli reggel a hangulatodat, és igyekszik ezt a 
nap folyamán tartósan fenntartani. Ha bal láb-
bal keltél fel, legyél egész nap ilyen, ne akarj 
jópofa lenni és kedveskedni bárkinek. Az appli-
káció figyelmeztetést küld ha túlságosan pozitív 
érzelmeket mutatsz. De fordítva is igaz, egy jó 
napon akkor üzen neked, ha leülne a hangula-
tod. Ne változtass, maradj egyforma egész nap, 
ez vesz el a legkevesebb energiát tőled. 
 

2. BE-SALES 
Az akciókereső 
Ne tölts további időt és energiát 
azzal, hogy az akciós termékeket 
keresgéled az újságokban és hir-
detésekben. Csak írd be az app-

likációba mivel örvendeztetnéd meg magad és 
a beállított távolságon belül megmutatja neked, 
hol van éppen akció és mennyi idő odaérned. 
Beállíthatsz havi kereteket, ami figyel a túlkölte-
kezésre.  
 

3. OH CSOPORT 
A készletfigyelő 
Mint mindenben az életben is, a 
szintet tartani kell, nem lehet el-
kezdeni lefelé indulni a lépcsőn 
és rosszabbul teljesíteni mint ko-

rábban. Ebben segít ez az applikáció. Minden 
alkohol fogyasztást jelezni kell az appnak és 
kiszámolja, hogy a készlet hogy áll. Amennyiben 
vészes készletcsökkenést állapít meg, azonnali 
üzenetet küld, hogy ideje feltölteni, a pánik 
gombra kattintva pedig azonnali megrendelést 
küld az egyik jól ismert online szolgáltatónak. 
Tartsd a szintet, ne add lejjebb. Mert megér-
demled. 

Tudósok is vizsgálják mi áll H.né M. Judit 
energetikusságának és vidámságának 
hátterében, amivel környezetét is min-
dig jókedvre deríti. 

 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség tiszte-
letbeli tagjává nyilvánította Huffné 
Móré Juditot a sportágért végzett fá-
radtságos munkájáért, melyet bármi-

lyen körülmények között becsülettel mű-
velt. 

 

Kakaós majd lekváros mesterré vált a za-

márdi büfések körében a százhalom-

battai D. Bende, aki jó barátai révén, 

nevezett H. Zsolt és H.né M. Judit, érte 

el ezen neves kitüntetést. 



 

ÉV –  FOLYAM  
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Egy kalandos út végére és a 
„fárasztó munka” gyümölcsére 

ünnepléssel teszünk pontot, 
ahogy szoktuk.   

A törzshelyünkről távozóban, 
nem szomjasan…. 
 
 
 
A bulinak sosincs vége. Az idő-
pont és a helyszín ismeretlen.  
 

Adrienn és Anett 



 

TERMÉSZET VÉDELEM  
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FÁK YOU-CUS 
 
Köztudott hogy Jucus imádja  természetet, 
különleges kapcsolata van környezetével, de 
leginkább a FÁK amihez igazán vonzódik.  
 
A fa magát az életet szimbolizálja, törzse 
jelenti az összeköttetést az alsó és a felső 
világok között, az élet és a halál között, a 
gyökerek és az ágak között. Szimbóluma az 
örök fejlődésnek, a növekedésnek, a válto-
zásnak és a megújulásnak, de az örökzöldek 
révén az öröklétnek és az állandóságnak is.  

2021 a hazai túrák éve. Csak kövesd a 
sárga csíkot… 
 
Figyelmeztetés: 
Ahol Jucus ott van, ott kő kövön nem marad. 
Mutatom…  



 

JUST DANCE AK ADÉMIA  
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A JUST DANCE Akadémia felvételt hirdet a 
2021. évre kizárólag olyan párok részére 
akik  önszántukból szeretnék elsajátítani egy 
különleges tánc stílust egy életérzést. 
 

A jelentkezéseket az énis@justdance.hu címre 
várjuk. 



 

JÓGA -  KÖRKÉP  
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Tornáztatni nemcsak a testünket, de az 
arcukat is lehet, sőt kifejezetten ajánlott 
is. Ezzel ugyanis nemcsak a fránya rán-
cokkal szállhatunk szembe, de feszesít-
hetjük és vitalizálhatjuk is az ajkak, va-
lamint a szem környéki területeket. El-
áruljuk, hogyan! 
 

A bőrünk az évek előrehaladtával veszít a 
rugalmasságából, az izomszerkezetünk pedig 
gyengül. Az arcunk tornáztatásával azonban 
fokozhatjuk a keringésünket, fiatalíthatjuk a 
szöveteinket, ezáltal pedig természetes mód-
szerekkel javíthatunk a megjelenésünkön. 
 

Ne lepődjetek meg, ha az első pár alkalom-
mal furcsán érzitek majd magatokat: olyan 
izmokat fogtok ugyanis megmozgatni, amik 
eddig valószínűleg „alvó módban” voltak, 
ezért első körben meg kell tanulnotok megfe-
lelően ellazítani őket. A feladatok egy része 
talán furcsa lehet elsőre, de a nevetés kez-
detben garantált, ami plusz öröm. 

Mire való az arcjóga? 
5 gyakorlat, ami nyaktól 

felfelé dolgoztat meg... 

 Bemelegítés 
 

 Nyújtsuk az állat és a tokát! 
 

 Jöhetnek a mosolyvonalak 
 

 Fókuszban a szemráncok és a szarkalábak 

 

 

 

 



 

LÉLEK  
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Lehet-e vicces egy nő? 
 

Emlékszem, kiskoromban azt hittem, 
hogy viccesek csak a fiúk tudnak lenni. 
Később azt gondoltam, én éltem teljes 
tévhitben, de aztán rájöttem, hogy ez 
nem véletlen: az egész világ azt diktál-
ja, hogy a férfi dolga, hogy vicceljen, a 
nőé pedig, hogy nevessen. Beszéljünk a 
nők humoráról, merthogy igenis van ne-

kik. Az internetes kutatások azt bizo-

nyítják, hogy a párkapcsolatok hosszú-
távon jobban működnek, ha a nő képes 

megnevettetni férfi partnerét. 

 

VICCEL - PIÁL - BESZÓL 

Egyensúlyban maradni, 
amikor a „B“ oldalra érünk.  

Hogyan lehetséges? 

Életvezetési tanácsadás Dr. MÓRÉ Ju-
dittal, életközepi válság, házassági ta-
nácsadás, válás feldolgozó kiscsoportos  
foglalkozás, életmód tippek... 

KUPON 
25% KEDVEZMÉNY 

30 perces konzultáció  
Dr. Móré Judittal 

 

Időpontfoglalás szükséges az alábbi linken: 
http://időpontfoglaláskéresemorejudithoz25szazalekoskedvezmennyel... 



 

MUNK A HŐSE  

Nemcsak a hallásom szelektív, a gyűjtésem is. 

A szürke(barát) 50 ár-nyalata 

TE VAGY A  
LEGNAGYOBB  

HŐS A VILÁGON 

Ki tud még valamit… vetélkedő 
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HOME OFFICE,  AVAGY.. .  
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ÚGY MEGIJEDTEM! 

ÚGY ÉRTETTEM,  PIÁLÁSI  
TILALOM VAN! 

NÁLATOK IS AZ JÁR BÓTBA? 

AKIT NEM SAJNÁLTOK? 

MILYEN A KARANTÉNKÁVÉ? 

OLYAN MINT A SIMA KÁVÉ… CSAK VAN 
BENNE PÁLINKA ÉS NINCS BENNE KÁVÉ. 

A TE HANGOD MÉLYEBB! 



 

. . .TIPPEK , TRÜKKÖK , HOGYAN  VÉSZELJÜK ÁT A K ARANTÉNT!  
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ITT A PILÓTA BESZÉL: 
MA ITTHONRÓL DOLGOZOM... 

MÉG NEM DÖNTÖTTEM EL  
HOVA MEGYEK HÚSVÉTKOR... 

- JÓ NAPOT KÍVÁNOK EZ AZ ALKOHO-
LISTÁKAT SEGÍTŐK VONALA? - IGEN. 

APERITIVE TÖRZS 



 

TORTÚRA 50  
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Tortúra 50 
 A Veszprémi Egyetemen 20 évesként a SZI-

VACSÖRS közelébe férkőzve még JUDIT / 

JUCUS voltál 

 Azonban nekünk  már vagy 30 éve IRMA 

 Számmisztika alapján ez már 50 

 Nőknél nem a „B” oldal forog - ez csak 
férfiaknak jár -  a NŐK ilyenkor élhetik 
legszebb éveiket mint gondoskodó tyúk-
anyó a család erejében bízva, várva az 

unokákat... 

„B” OLDAL 
 Az életpálya B-oldala több lehetőséget 

rejt, mint az A. 
 A B-oldal Számodra a lehetőségek ki-

fogyhatatlan tárháza. 
 A saját életpályádnak te vagy a pro-

jektmenedzsere! 
 

Mikor kezdődik a B-oldal? 
Amikor a korai felnőttkor céljai már nem moti-
válnak 
Mi jellemzi a B-oldalt? 
Átalakuló életszerepek, táguló felfedezésre 
váró mozgástér 
Merre tart a B-oldal?  
Új életcélok felé, kifelé a fizetett munka vilá-
gából. 

JUDIT 
név jelentése 

 

 A Judit név alkotó, ötletes személyiség ki-

alakulását támogatja.  

 A név viselőiben sok a művészi hajlam. 
 Eredeti ötleteik vannak, és ezeket alkal-

mazzák is önkifejezésük során. 
 Önbizalmuk elegendő arra, hogy ötletei-

ket megvalósítsák. 
 Az is támogatja őket terveik megvalósítá-

sában, hogy kiválóan tervezik meg tenni-
valóikat. 

 Bár könnyen ismerkednek, mégsem marad-
nak könnyen nyugodtak a másokkal való 
érintkezés során.  

 Judit név alkotó, kreatív, ötletes, aktív sze-
mélyiséget rejt magában. Erős a művészi 
hajlama, érdeklik az élet szépségei, az 
emberi lélek rejtelmei. Könnyen tanul új 
dolgokat, fogékony a változásra és reme-
kül képes alkalmazkodni hirtelen beállt 

eseményekhez, történésekhez. 

 Eredeti ötletek, eljárások jellemzik, mindig 
valami új dolgon töri a fejét, igazi feltalá-
ló jellem. Önbizalommal telt és határozott, 
ezen tulajdonságai segíti, hogy terveit és 

elképzeléseit véghezvigye, megossza má-
sokkal. Önkifejezésük változatos, sokféle 
modorban képesek beszélni, viselkedni, 
ami sokoldalúvá varázsolja egyéniségüket. 
Nehezen barátkozik vagy alakít ki új kap-
csolatokat, mivel elsőre furcsának tűnhet 
másfajta, nem megszokott világszemlélete, 
gondolkodásmódja, és gondolatvilága. 



 

HA ELINDUL A „B”  OLDAL  
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I s t e n  é l t e s s e n  m é g  n a g y o n  s o k á i g  

Szeret elmerülni egy-egy dologban, le-

gyen az bármi, ami érdekli. 

 Erősen csa-
pongó, 
sokszor el-
merül saját 
világában, 
ábrándozó 
hajlamú. 
Érzelmi ki-
teljesedése 
sokszínű, 
változó és szenvedélyes, mindig készen áll 
arra, hogy megossza másokkal odaadá-
sát. Akkor boldog, ha a társadalom hasz-
nos tagjává válhat, a nagy egész egyik jól 
működő kis alappillérévé. Teljes odaadás-
sal viseltetik családja, barátai iránt, rend-

kívül hűséges természet. 

 
A számmisztika segítségével ki lehet szá-
molni minden név rezgésszámát, azt, hogy 
milyen energiát vonz magával. 
 

 Judit: 1+3+4+9+2=19. Redukálva: 1, a 
szám jelentése: 

 A tökéletes szám, az egység szimbóluma.  
 Az 1-es jegyében született ember határo-

zott, kreatív, egyszerű és mégis nagyon ösz-
szetett egyéniség.  

 Győztes típus, merész és vállalkozó szelle-
mű.  

 Hajlamos beavatkozni mások életébe.  
 Veszíteni nem tud, ám szerencséjére ritkán 

marad alul valamiben a többiekkel szem-
ben. 

IRMA 
név jelentése 

 

 Szenvedélyes, öntörvényű az emberekért 

küzdeni akaró.  

 Jó társ a kapcsolataiban, de éreznie kell, 

hogy küzdenek érte. 
 

Az Irma név számmisztikai elemzése: 

 (9) + R (9) + M (4)  + A (1) = 23 (2 + 3) 
 Az Irma névszáma: 5 
 Könnyedén veszi az éle-

tet: optimista és bizakodó. 

 Szereti (és halmozza is) az élvezeteket. 
 Szenvedélyes és titokzatos.  
 Könnyen lázba jön, de lelkesedése hamar 

el is száll.  
 Sosem tervez hosszú távra, inkább a pilla-

nat örömét élvezi.  
 A szerencse is általában mellé szegődik.  
 A 5-ös szám jegyében született ember éle-

tét a korlátlan szabadság jellemzi. 
 

PÁRKAPCSOLAT 
 Párkapcsolata akkor kiegyensúlyozott és 

boldog, ha párja megadja neki a kellő 
magányt, 
ugyanakkor 
támogatja és 
feltétel nélkül 

szereti.  

 Párjával együtt 
bármikor kész 
közös céljaikért 
harcolni, tervei-
ket véghez vin-
ni. Legyen szó 
bármilyen 
problémáról 
vagy akadályról, ami útjukba áll, azt ké-
pesek együtt, közös erőkkel megoldani, 

átvészelni. 

 Önzetlen és szeretetteljes személyiség, aki 

mindig megkapja a megfelelő tekintélyt. 



 

AHOGY A Z IDŐSEBBEK EMLÉKEZNEK ….  
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SZÁZHALOMBATTAI HITÉLET 
(RENDKÍVÜLI KIADÁS) 

 

A Pápa a mai rendkívüli vatikáni sajtótájékoztatóján 
kihirdette, hogy a napokban 50. születésnapját ün-
neplő Móré Juditot már életében szentté fogják 
avatni.  
 

De mit is tudunk erről a remete módján, a társasági 
élettől teljesen elfordult életet élő nemes lelkű asz-
szonyról? Születésekor nem vonult át a sötétlő égbol-
ton egyetlen üstökös se, hogy jelezze a három kirá-
lyoknak hol született meg a szent gyermek. Csak a 
finomító fémes csillogású véggáz kéménye hozott 
fényt a sötét Duna menti éjszakába. A Magyarság 
Kutató Intézet jelezte, hogy nagy valószínűség szerint 
édesapjáról nevezték el a szomszédos falut – MórÉ 
KaRCSI= ERCSI. Kora bronzkori faragványokon ta-
lálták meg a kiemelt betűket. Sajnos a teljes szöveg 
nem maradt meg, mert egy őrült római egy MATRICA
-t ragasztott/vésett a hiányzó szöveg részekre. 
 

A százhalombattai múzeum régészei elkezdték egy 
késő műanyag kori játszótér feltárását a város köz-
pontjában. Gyanítják, hogy Móré Judit gyerekkorá-
ban elásott homokozó lapátját, vödrét és halacska 
formáját találták meg. Az MTA Anyagtudományi In-
tézet munkatársai valószínűsítik, hogy a rendkívül jó 
állapotban megmaradt játékok a finomitóban készült 
kőolajipari termékekből készülhettek. Ezt bizonyítja 
az anyag ellenállása mindenféle kémiai és fizikai 
behatásnak. Nagy valószínűség szerint a Föld pusztu-
lása után is az univerzumban fognak azok keringeni, 
mint Homokozó Szett csillagkép, amelyet a Szűz és a 
Bika csillagképek között lehet majd megtalálni. A 
leleteket, azok teljes vizsgálata után a 101. halom-
ban fogják elhelyezni és ereklyeként tisztelni.  
 

A Pápai Tanács három csodatételt vizsgál: 
 

1. A GYÓGYÍTÓ 
 A múlt évezredben veszprémi fiatalok szervez-
tek zarándoklatokat évente kétszer a Bükk fennsíkra, 
a Szent Mária forráshoz, hogy a forrás friss vizében 
megmártózva megtisztuljanak a mindennapi küzdel-
mes élet mézként testükre ragadó porától. A közös 
áhítat során többen rejtélyes ragályosnak tűnő be-
tegség tüneteit mutatták: koordináltalan mozgás, ösz-
szefüggéstelen beszéd (sokszor üvöltözés) és végül 
hányás. A betegekben egy közös vonás volt Bort it-

tak és Vért hánytak (legalábbis szerintük). A járványt 
a vérhas nyomán borhas járványnak nevezték el. De 
már akkor voltak akik tagadták a vírusok/bacilusok 
létezését és a szent vízre fogták a betegség forrá-
sát. Ők soha többé nem ittak vizet a Szent Mária 
forrásból és annak ellenére, hogy többször átestek a 
kóron, a végén már fogat se mostak, sőt egyes fana-
tikusok már nem is fürödtek a zarándoklat idején. De 
Judit nővérünk (ki a nevét IRMÁ-ra változtatta) mind-
végig kitarott mellettük es támogatta őket. 
 

2. AZ ÉLETMENTŐ 
Judit nem tud a vízen járni, de siklani annál jobban. 
Történt egyszer, hogy egy fáradt kenu had csordo-
gált le a lassan hömpölygő Tiszán. A Szirének által 
beléjük táplált pálinkák es sörök miatt az élet jelét 
alig mutatva csendben gubbasztottak a harcosok a 
hajókban. Egyszer csak éles dobhártyát szaggató 
üvöltés tört ki Judit törékeny testéből: 
ZSÓTI, ZSÓTI KOOOOOOOOOOOOOOOOMP! 
A megtört harcosok utolsó erejüket megfeszítve ész-
lelték az előttük keresztbe úszó veszélyt. Érzékszer-
veik hirtelen működni kezdtek. Látásuk élessége meg-
sokszorozódott, hallásuk, mint a denevéreké, megéle-
sedett, szaglásuk, na azt teljesen tönkretette az elő-

ző napi babgulyás. A halálos veszély elkerülése után 
a had boldogan emlékezett vissza megmentőjükre. 
Már aki emlékezett, mert sokuknak teljes emlékezet 
kiesést okozott ez a trauma. 
 

3. A KÖZÖSSÉG SZERVEZŐ 
Úgy gondolom, hogy mindenki elismeri Judit áldásos 
tevekénységét ezen a területen. Rendületlenül szer-
vezte a közös áhitatokat. Ember feletti erővel volt 
képes egy családias összejövetelből tömegrendez-
vényt szervezni.  
 

Pápaközeli információ-forrásunk szerint a szentté 
avatás még március előtt – a boldoggá avatást ki-
hagyva - megtörténik. A Pápa egy magánlevél kere-
tében kéri fel Huff Zsoltot, hogy Judit testvérünket a 
következő ötven évben tegye boldoggá! 
 

Kérjük a híveket, hogy az új szenthez, mint MÓRÉHÁ-
ZI - BATTAI SZENT IRMA néven könyörögjenek! 
 

Anno Domini MMXXI, Provincia Minnesota, Julia et 
Nicolaus 

Szabó Miklós 
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50 TÚLI TÁRSAK TANÁCSA 
ARRA AZ ESETRE HA ELINDUL A „B” OLDAL 

 
Olyan sokan keseregnek ahogy múlik az idő,  hogy  

jajj mi lesz, elkezdődött a „B” oldal, bla bla bla,  
és valamilyen negatív dologra gondolnak, val- 

ami veszteségre, pedig valójában szó nincs 
erről. Ki mondta hogy a B oldal az rosz- 

szabb vagy nehezebb? Senki. Ez egy 
tévhit. Hiszen gondoljunk csak bele 
mennyi minden új lehetőség nyílik. 

 
Az alábbiakra például már egy- 

általán nem lesz gondod: 

 nincsenek már pelenkás kis- 
gyerekeid, akikre folyton  
figyelned kell, akik miatt 

nem mehetsz sehova 

 mivel már nem látsz túl  
jól, felesleges annyi időt 

pazarolnod a takarításra 

 már nem első a karrier, 
ezidőre már megfelelő 

egzisztenciát hoztál létre 

 nyugodtan szervezhetsz 
 akár estébe nyúló prog- 
ramokat is, mert nem kell 

hazasietned, a párod 
nem pezsgős vacsorával vár 

 mivel az emlékezeted sem 
a régi, nem kell azon aggódni 
hogy kit hol hogyan bántottál 

meg, emiatt alhatsz nyugodtan 

 végre azt csinálhatsz amit csak 
akarsz, ha úgy tartja kedved utaz- 

gathatsz a nagyvilágban  senki nem  
szól bele és nem kell senkihez sem iga- 

zodnod. Csak megszervezed és kész van 

 előtérbe kerülhet a hobbid,  most jött el a 
te időd, csináld azt amit eddig nem engedtél 

meg magadnak. Ez lesz az igazi „én-időd” 

 

Látod, mennyi előnye van, hogy átjutottál a másik 
oldalra? Tudod az igazság (is) odaát van. De so-

kan szeretnénk már ott lenni ahol te vagy...  
 



 

KREATÍV -  SZÍNEZŐ  
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Lazulj el, engedd, hogy a felgyülemlett stressz feloldódjon benned. Add át magad intuitív 
lényednek és hagyd, hogy a mélyen rejlő művész spontán alkosson, mint ahogy gyerekko-
rodban tetted belefeledkezve.  

Egy idő után harmónia és derű váltja 
fel a szorongást... 

Te irányítod  
az elméd.  

Nyugalomban 
vagy.  

Minden a legna-
gyobb rendben van. Világbéke. 

Jóleső érzés 
önt el.  



 

Állati odaadás 
Nagy felelősség egy korábbi történe-
tet leírni, mert az ember könnyen 
szembe találhatja magát a történe-

lemhamisítás vádjával.  

Kicsit tartok a történet főszereplőjének nyílt 
őszinteségétől ezzel kapcsolatban, ezért elő-
re közlöm, hogy az eseményre, időpontokra, 
adatokra, személyekre mások, a főszereplő 
nem pont úgy emlékeznek, ahogy én, de nem 
tekintem magamra nézve kötelezőnek, hogy 
úgy emlékezzek, ahogy mások, akik lehet, 
hogy nem jól emlékeznek, nem pontosan, sőt 
nem is egyformán, sőt lehet, hogy nem is em-

lékeznek, csak azt hiszik.  

A Bükkben történt valamikor régen. Erős más-
napra ébredtünk, az aznapi célállomás 
Ómassán keresztül, a Bükk-fennsíkon a bán-
kúti síközpont és/vagy talán a Bükk negyedik 
legmagasabb pontja, a Bálvány volt. A dél-
előtt folyamán összeszedelődzködött a társa-
ság, majd elindult a kiválasztott irányba. Az 
erdőben kisebb csoportokba verődve, sétálás 
közben beszélgettek az emberek. A terep ne-
hézségeire már nem emlékszem, talán azon a 
kisebb terület fenyvesen haladhattunk át, 
amikor a Jucus meglepő állatszeretetről tett 
tanúbizonyosságot. Az  állatimádatával előt-
te már szembesültem, pl. amikor Battán a szü-
lőknél az Olimpia utcában építőtáboroztunk, 
és láttam a kutyákhoz való viszonyát, ill. az 
egész család kötődését az állatok-
hoz. Megkérdezte a környékén sétáló Szabó 

MÚLTIDÉZŐ  
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Mikit, hogy mit tenne, ha egy törött lábú mó-
kust találna az erdei ösvényen. A Miki a Jucus 
szemei közé bámulva, kaján vigyorral az aj-

kán azt válaszolta:  

- A mókushúslevest szeretem a világon a leg-

jobban. 

A válasz után a Jucus az ilyenkor rá jellemző 

heves, nyers módon letorkolta a Mikit:    

- Hogy lehetsz ilyen paraszt Miki?!               

 A kis közjáték vége persze nagy vigyorgás 
lett, a történetet aznap és a bükki pár nap-
ban még legalább százszor mondtuk el, rö-

högtük végig. 

  

Reklám a lelkes "gazdiknak": 

Kedvenc magazin, azoknak akiknek már van, 
és azoknak is akik csak szeretnék, hogy le-
gyen… Praktikus elméleti és gyakorlati segít-
ségek felelős állattartáshoz. (Ül! Hallgat!) 



 

FILMA JÁNLÓ  
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AZ ELSŐ 50 
RANDI 
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IMPRESSZUM 
 

A Nők lapja jubileumi, 50. különkiadása egy különleges nő 
különös ajándéka. Ajándék a családtól, barátoktól, roko-
noktól minden kedves és kedvetlen ismerőstől. Igazi csapat-
munka határidőkkel, felelősökkel és felelőtlenekkel. Emléke 
egy szuper intenzív és termékeny 50 évnek. 
 

Példányszám: 100 db, Felelős kiadó: Huff és Társai 
Vezető szerkesztő: Huff Zsolt 
Főszerkesztő: Bábikné Gyovai Anita 
Olvasószerkesztő: Adorjánné Káldi Boglárka 
Korrektor: Huff Lilla 
Közreműködtek még: Huff Zalán, Páhnné Móré Anita, Mama, Csobay 
család, Kovács Bernadett, Laky Andi, Tőkés Zsombor, Fábián Szabina, 
Sebestyén Klaudia, Németh Misi, a Donászy család, Imre Adrienn és 
Drozsdják Anett, Bábik István, Adorján család, a Krójer család, Huff Linda, 
Szabó Miklós, Szántó Szabolcs és még sokan mások... 



 

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT JUCUS! (50 NYELVEN...) 

...mert nyalni csak úgy lehet, 
Ha élvezzük az ízeket... 

gëzuar ditëlindjen * happy birthday * aid milad said * Z dniom naradzhennia * subho janmadin * честит 
рожден ден *sretan rođendan * všechno nejlepší * tillykke med fødselsdagen * palju õnne sünnipäevaks * 
hyvää syntymäpäivää * joyeux anniversaire * na ta ekatostisis * hau'oli la hanau * yom huledet sameakh * 
janamdin ki hardhik shubhkaamnaayein * gelukkige verjaardag * sretan rodjendan * selamat ulang tahun * til 
hamingju með afmælið * o tanjôbi omedetô * tuulghan kunung menen * saeng-eel-chook-hah-hahm-nee-dah * 
felix dies natalis * wszystkiego najlepszego z okazji urodzin * E schéine Gebuertsdag * sreken rodenden * sela-
mat hari jadi * xewqat sbieħ għal għeluq sninek * tursun udriin bayar hurgeye * Alles Gute zum Geburtstag * 
gratulerer med fødselsdagen * buon compleanno * S dniom rojdeniya * tsnounde shnorhavor * tavallodet 
mobârak * feliz aniversário * la mulţi ani * feliz cumpleaños * Viel Glück zum Geburtstag * grattis på födelseda-
gen * bonos annos logudorese * srećan rođendan * všetko najlepšie k narodeninám * vse najboljše * ia ora te 
mahana fanaura'a * souksaan wankeud * dogum gunun kutlu olsun * Z dnem narodzhennya * chúc múng sinh 
nhát 


