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Kedves Olvasó!

Talán emlékeznek még, pá-
lyázatot hirdettünk kicsik-
nek, nagyoknak, közössé-
geknek – mindenkinek, aki 
meg szeretett volna mutat-
ni valamit magából és a kör-
nyezetéből. Ez volt a Most 
Mutasd Meg!, a Szimpatika program tehetség-
kutatója, és be kell vallanom, fantasztikus pálya-
művek születtek. Voltak meghökkentő, sőt nem 
a témához kapcsolódó anyagok is, de a pályázók 
többsége nagyon jó munkákat küldött. Kaptunk 
mesét, színdarabot, fotókat, és sok-sok videót – 
és hál’ istennek nem nekünk kellett kiválaszta-
nunk, kik kapják a különleges díjakat, a döntést 
Önökre bíztuk az interneten. Meg is született a 
végeredmény, a nyerteseink pedig átvehették a 
nyereményeiket, mégpedig nem mástól, mint a 
gyógyszerészüktől.

A névsort és a pályamunkákat megtalálja a 
szimpatika.hu/mmm oldalon, ha pedig volna 
kedve még velünk játszani, hamarosan ismét le-
hetősége lesz rá!

Kellemes olvasást kívánunk! 

Kalmár András
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Aztán jött az új lehetőség: kitalálták, hogy Ma-
gyarországon is készítenének websorozatot. 
Tamás felkért, hogy csináljam ezt, mint 
társproducer. Az lesz a feladatom, hogy minden 
rendben legyen.

Akkor a sorozatszereplőként szerzett ta-
pasztalataidat itt is tudod hasznosítani...

Persze, sőt, olyan kollégákkal dolgoztam 
együtt, akikkel a Barátok Köztben is. Bátyai 
Évával, a websorozat egyik nővérével pont egy 
szerelmespárt játszottunk, ő volt Mira, Imi albán 
származású barátnője; a testvérpár másik tagjá-
val, Herrer Sárival egy tévéfilmben szerepeltünk 
együtt. A Filmszemlén nyertünk is tévéfilm ka-
tegóriában.

Ez volt a Szégyen.

Igen. Nagyon jó volt Esztergályos Károllyal és 
Sárival dolgozni, olyan igazi régi tévéfilm-szerű 
munka volt. Olyan, mint amilyen régen lehetett 
a nagy tévéfilmes korszakban: irodalmi alap-
anyag, nagyon jó hozzáállás, nagyon kellemes 
csapat. Egy ilyen munkafolyamatban jó, ha meg 
tudunk bízni a rendezőben, hisz nem látjuk ma-
gunkat kívülről, színészként. Károly pedig egy 
olyan egyéniség, nagy tudású rendező, akire 
vakon rá tudja bízni magát az ember. 

Nem hiányzik a színészet?

Van, amikor hiányzik, de ha 5-6 évente kapok 
egy olyan feladatot, mint például a Szégyen, 
akkor az pont kielégíti azokat a vágyakat, amik 
bennem vannak. Régóta készültem már átevic-
kélni a másik oldalra. Gyerekszínész voltam, és 
a gyerekszínészek általános betegsége, hogy 
amikor felnőnek, már nem tudnak természete-
sen játszani. Hiszen a gyerek védőháló nélkül 
csinálja, nincsenek begyakorolt manírok. Ami-
kor ezek a természetes gesztusok berögződnek, 
akkor van baj. Éreztem, amikor eljött ez a váltás 
az életemben, és láttam magam annyira kívül-
ről, hogy azt mondtam, nem vagyok annyira jó 
színész, mint amennyire a kollégáim vagy az ál-
talam nagyra tartott színészek. 

Viszont nagyon sok konfliktusom volt rende-
zőkkel abból, hogy szereplőként, színészként 
szerettem az egészet látni. Voltak ötleteim, 
szerettem nem csak a saját dolgommal foglal-
kozni, ami egyrészt nagyon jó, másrészt rossz, 
mert a színész foglalkozzon a saját dolgával, 
és ne érdekelje a jelenet egésze, mert az a 
rendező dolga. Amikor rájöttem, hogy ez en-
gem érdekel, gondoltam, hogy kipróbálnám 
magam rendezőként. Kamasz voltam még, és 
elkezdtem pici színházi előadásokat csinálni, 
amatőr diákszínjátszó fesztiválokra járni. Saj-
nos a mostani munka annyira lefoglal, hogy 
nagyon kevés dologra jut időm. Tanítok is, heti 
egy alkalommal egy nemzetközi gimnázium-
ban filmtörténetet. Úgy mentem oda, hogy 
praktikus filmkészítést tanítok, nemzetközi 
érettségire készítem föl a srácokat, aztán film-
történetet is raktam bele. 

Emellett a nagy rohanás mellett tudsz fi-
gyelni az egészségedre is?

Minden ember életében van egy ilyen kor, 
amikor jobban hajtja magát, mint ahogyan 
azt az egészsége megengedné. Ez korunk 
betegsége, édesapám is ezt csinálta, amikor 
annyi idős lehettem, mint a gyermekeim, két 
műszakban dolgozott. Van az emberben egy 
olyan tulajdonság, hogy nem tud nemet mon-
dani, mindent ki akar próbálni. Ez párosulhat 
egy rosszfajta maximalizmussal, ami azt je-
lenti, hogy éjszaka is addig csinálja, amíg úgy 
nem érzi, hogy mindent megtett azért, hogy 
jó legyen. Egészségtelennek hangzik, ugyan-
akkor én azt vettem észre, hogy akkor tudok 
nyugodtan lefeküdni aludni, tükörbe nézni, 
és akkor vagyok boldog, hogyha megvan ez 
az  érzésem. Hiába alszom kevesebbet, mint 
kéne, ha ez az érzés a mérleg másik oldalán 
ott van, akkor valahogy egyensúlyban van az 
életem, és ez jó. 

Persze mindig vannak szünetek, amikor meg-
állok egy pillanatra, és odafigyelek magamra. 

Kinizsi Ottó
Jó ideje eltűntél a képernyőről. Mivel foglal-
kozol mostanában?

Az időm nagy részét most az tölti ki, hogy 
társproducere vagyok egy teljesen új sorozat-
nak, ami az Origo Zrt. megrendelésére készül, és 
elsősorban a Life.hu internetes oldalra szánják. 
Ez a Csalfa Karma című sorozat, aminek most 
már az utómunkálataiban vagyunk benne. 

Hogy lettél producer?

Színészként dolgoztam tizenakárhány éven ke-
resztül. Amikor úgy érzetük, hogy az általam for-
mált karakterre már nem igazán várnak újabb 
fordulatok a Barátok közt sorozatban,  Kalmár 

Tamás producer jelezte nekem, hogy lassan el-
jön az idő, amikor a karakteremnek mennie kell. 
Viszont annyiféle tévés munkában vettem részt 
a sorozaton kívül és belül, hogy úgy gondolta, 
kipróbálna engem rendezőként is. Itt vagyok, 
fiatal vagyok, lelkes vagyok, még talán értek is 
hozzá, és ami még mellettem szólt, hogy a mű-
fajjal nőttem fel. A véremben van a ritmusa, a 
stílusa. Boldogan mondtam igent. Tulajdonkép-
pen már régóta rendezőnek, bár inkább színhá-
zi rendezőnek készültem. Boldogan maradtam 
rendezőgyakornokként a sorozatnál, havonta 
rendeztem kisebb-nagyobb darabokat a soro-
zatból, aztán már heti egy anyagot is csináltam.
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ott tudjátok folytatni, ahol abbahagytátok. Pró-
bálom követni a színházi világunk változását. 
Sajnos színházi előadást ritkán láttam az elmúlt 
hat évben, amióta Emma megszületett. Azt a 
hat-hét órás idősávot inkább megpróbálja az 
ember a családjával tölteni. Szerintem lesz még 
egy reneszánsza a színháznak a mi életünkben 
vagy a házasságunkban, majd ha a gyerekek 
nagyobbak lesznek. Az, hogy most nincsen 
színházi feladatunk, nem jelenti azt, hogy nem 
is lesz.

Le fogod tudni vetkőzni Imit?

Játszottam úgy Bokát a Bárka színházban 10 
évvel ezelőtt, hogy akkor már régóta ment a 
Barátok közt, és ott éreztem, hogy nehéz. Néha 
rám szólt a rendező, hogy most nagyon olyan, 

mintha tévét nézne, miközben nem zavaró, 
mert természetes. Károly, amikor a Szégyenre 
castingolt, akkor pont ezt emelte ki, hogy kifeje-
zetten miattam nézett meg néhány részt, hogy 
szerinte meglepően természetesen játszom. 
Neki ez volt a szimpatikus. 

A szakmában nem számít bélyegnek ez a 
szerep?

Annak számít, de ezek a bélyegek kezdenek 
foszladozni. Néha fáj, hogy hallom vissza idő-

sebb kollégáktól, hogy ezek a gyerekek nem 
ismerik a régi idők nagyjait, vagy azt a korsza-
kot. Pedig olyannyira érdekel, hogy ebből írom 
a szakdolgozatomat. Mert fontosnak tartom 
az Egyetemi Színpadot, a 70-es évek magyar 
színháztörténeti robbanását, ami fantasztikus 
korszak lehetett, és nagyon bánom, hogy nem 
éltem akkor. De én akkor voltam fiatal, amikor 
a kereskedelmi televíziók beindultak. Előtte, 14 
éves korom óta dolgoztam a Magyar Televízió-
nál, a Kölyökidőben és a Repeta című műsor-
ban, de a tévé és a műsorok hirtelen eltűntek. 
Ott álltunk talajvesztetten, hogy akkor most 
mi lesz? Amikor jött a lehetőség, azt mondtuk, 
igen. Most is azt mondanám, mert hihetetlenül 
sokat lehetett tanulni. 

Az volt a legnagyobb elismerés, amikor  
Venczel Vera, akit imádok, eljött hozzánk for-
gatni. Ő mondta azt, hogy gyerekek, ez baromi 
nehéz, és amit ti itt csináltok, az kőkemény, és 
ahhoz képest, hogy mennyi időtök van rá, még 
jó is. 

Addig nem éreztem jól magam a Barátok 
köztben, amíg meg nem tanultam, hogy ez egy 
műfaj. Ugyanúgy, mint amikor az ember Lope 
de Vegát, Shakespeare-t vagy bohózatot ját-
szik. Ezek mind mást követelnek. Láttam, hogy 
ez egy stílus, egy kitalált forma, amin belül mi 
mozoghatunk, és nem az a cél, hogy ebből ki-
törjünk. 

Lesz időd nyaralni?

Július közepéig csak lopva megyünk el egy-két 
napra, hogy távolról azért, de rajta tudjam tar-
tani a szemem az eseményeken. Ez az én hülye-
ségem, hogy ha már elvállaltam, akkor minden-
ről tudni akarok. Utána viszont lesz egy olyan 
időszak, amikor a 3 lány rám parancsolt, hogy 
menjünk el valahova, akár belföld, akár külföld. 
De apa nem hozhat számítógépet, ez viszont 
kikötés. 

Varga Julis

Azért jut időd a gyerekeidre?

Persze. Ha otthon vagyunk, játszunk vagy elme-
gyünk együtt kirándulni. Megpróbálunk tényleg 
együtt lenni, és valami olyan tartalmas progra-
mot vagy időtöltést találni, ahol élvezhetjük az 
együttlétet. De a hétköznapokban, vagy amikor 
nincs valami nagyobb esemény, akkor otthon 
megy a játék. A nagyobbal társasjátékozunk, 
a picivel együtt labdázunk, teljesen hétközna-
pi módon. Amikor apa megjön, akkor van egy 
gyors játék, utána a fürdetés, meseolvasás, aztán 
alvás. Nekem meg kezdődik az éjszakai műszak.

Sport?

A rendszeres életmódot, aminek nagyon fontos 
szerepe van az egészség megőrzésében, nehéz 
kialakítani. Nagyon szigorúnak kell lenni ma-
gunkkal, illetve a munkabeosztással, hogy min-
dig találjunk időt arra, hogy akár csak napi tíz 
percet mozogjunk. Most ott tartok, hogy zuha-
nyozás előtt fekvőtámaszozom, hogy legalább 
ennyi maradjon meg. Amikor már úgy érzem, 
hogy teljesen lötyögök és álmos vagyok, akkor is 
legyen valami mozgás. Most elkezdtem erőltetni 
néhány hete, és jólesik. Kell.

A gyerekek mennyit érzékelnek a munkátok-
ból?

A nagyobb figyelemmel követi a Csalfa Karmát, 
és nagyon szereti. Külön örülök, hogy végül is 

olyat csináltunk, amit bátran megmutathatok 
neki. Nincs benne vér, csúnya beszéd. Felnőtt 
történet, mégis tudom, hogy nem történik ben-
ne olyan, amit egy gyerek ne nézhetne meg. A 
mese után, amikor Hanni elaludt, ha feltöltötték 
a Life.hu-ra a következő részt, Emmával leme-
gyünk és megnézzük. Tudja, mit csinálok, azt 
is tudja, hogy Anita mit csinál, amikor éppen 
munkája van. Tisztában van vele, ezt szokta 
meg, ebbe nőtt bele. Nincsen benne az, hogy 
ez érdekes – ez ugyanúgy apa dolgozója, bejön 
ide, mint bármelyik gyerek az apja munkahelyé-
re, ahol vannak az apjának kollégái, feladatai.

Terveztek még közös munkát a feleséged-
del?

Persze, soha nem azért nem dolgozunk együtt, 
mert nem akarunk. Amikor kicsit több időnk 
volt, csináltunk egy rendhagyó irodalomórát La-
borfalvi és Jókai szerelméről, amit egyszer-két-
szer játszottunk közönség előtt. Annak a felké-
szülési időszakai voltak jópofák. Otthon, miután 
lefektettük a gyerekeket, átnéztük a szövegeket, 
próbáltunk. Felnőtteknek szólt és gimnazisták-
nak, akik ezt a részt tanulják, de ugyanúgy a mű-
kedvelő vagy érdeklődő nyugdíjasoknak is. Mi-
előtt összejöttünk volna, én már terveztem egy 
előadást, egy Ariel Dorfman-darabba szerettem 
volna elcsábítani Anitát, de sajnos ez még nem 
jött létre. Mindig nekifutok, de mindig közbe-
jön valami, és már az előkészítésig sem jutok 
el. Egy Polanski-filmben, A halál és a lánykában 
egyébként benne van ez a történet, Sigourney 
Weaver játszotta a női szerepet. Amikor először 
megláttam Anitát, akkor azt mondtam, hogy 
tiszta Sigourney Weaver, ennek a nőnek kell ját-
szania ezt a szerepet a színházban, hogyha egy-
szer megcsinálom. Akkor még nem is voltunk 
együtt, csak mindig ezzel ugrattam. 

Akkor a színházat nem adtad fel.

Nem, ezek olyan szerelmek, barátságok, amik 
igaziak. Egy jó barátoddal is, ha nem találkozol 
tíz évig, amikor véletlenül összefuttok, ugyan-

6 7



Dogossy Katalin
Végre, gondolja, s nem érti, miért nem tud pi-
henni.

Mert idegen az ágy, a táj, a zajok, fények és a 
hajnalok. 

A pihenést is szokni kell. Ezért egy hét szabad-
ság tulajdonképpen semmire nem elég. Pihen-
ni, kikapcsolódni, átállni ilyen rövid idő alatt 
lehetetlen. Legalább három hét kellene. De 
ugyan ki engedhet meg három hét nyaralást 
mostanában! Lassan, módjával kellene elkezde-
ni a semmittevést, s nem belevágni ész nélkül 
minden jóba, evésbe ivásba, napozásba. Hosszú 
évek alatt rájöttem, hogy az ember soha úgy 
nem tudja elrontani a gyomrát, mint az egész 
évben várt nyaralás első napján, soha nem ké-
pes olyan ostobán leégni, berúgni, soha nem 
veszekszik annyit a gyerekével, férjével, baráta-
ival, mint azok alatt a napfényes, vízparti napok 
alatt. 

De miért?

Azért, mert nyaralni is pontosan ugyanúgy akar, 
ahogyan egész évben él. A nyaralást is egyfajta 
teljesítménynek tekinti. Kijelöli, mint elvégzen-
dő feladatot a meglátogatandó múzeumokat, 
képtárakat és helyeket. A pihenését telezsúfol-
ja mindenféle programokkal. Érthető, ha így 
tesz, hiszen egész évben dolgozik, hajtja magát 
azért, hogy amire neki és a családjának szüksé-
ge van, megvehesse. Úgy tűnik, hogy a nyaralás 
is ezek közé a megvehető dolgok közé tartozik. 
Csakhogy az igazán fontos dolgokat nem lehet 
megvenni. Befizethetünk luxus hotelt pálmafák-
kal, napfénnyel és svédasztalos ellátással, a konf-
liktusainkat, szorongásainkat, az egész évben 
szőnyeg alá söpört párkapcsolati problémáinkat 
elvisszük magunkkal. És ott, a forró nyári ég alatt 
robban, mint az időzített bomba. És nem értjük, 
miért, pedig itt a nyár, a vízpart, a semmittevés. 
Ezért mondják a pszichológusok, hogy a nyaralás 
befogadására lelkileg is készülni kell. A nyaralás 
azt adja nekünk, ami a legértékesebb. A legtöb-
bet, amit szülő a gyerekének, férfi a nőnek, az 
egyik ember a másiknak adhat, együtt töltött 
időt. A mai rohanó, túlhajszolt, lázasan interne-
tező, mobilozó ember számára azonban nincs 
félelmetesebb dolog az időnél. Mert szokatlan. 
Nem tud vele mihez kezdeni. Ezért van az, hogy 
házaspárok, akik már sok éve együtt élnek, félnek 
kettesben maradni hosszabb időn keresztül. Úgy 
szervezik a nyaralásukat, hogy mindig legyen 
körülöttük társaság, hogy ne kelljen egymás sze-
mébe nézni. És ne kelljen soha önmagukkal se 
maradni. Pedig a nyaralás éppen a lazítás, a nagy 
alvások, hosszú szieszták, az újra egymásra talá-
lás, az elmélyült beszélgetések időszaka. Lehet-
ne. Ha legalább három hétre el tudnánk menni 
nyaralni. Lelassulni.

Lelassulni és végre pihenni.

Pihenni.

 

Érzelem-konzerv
Egyszer egy okos pszichológus azt mond-
ta nekem, hogy a nyaralásra nemcsak 
strandpapuccsal meg gumicsónakkal, 
hanem a lelkünkkel is készülni kell. A nya-
ralás, mondta, ajándék, olyan érzelem-
konzerv, amelyet majd elő kell vennünk a 
hosszú, fáradt és hideg napokon.

Vannak ilyen konzerveink? Persze. Rendszerint 
gyerekkorunkból. Gyerekeink gyerekkorából.

Elmesélem az enyémet. 

Óvodáskorom minden nyarát a nagymamám 
vidéki házában töltöttem. Ezek a nyarak éle-
sen megmaradtak. Emlékszem a hosszú kert 
két oldalán sorakozó bokrokra, a kútra, a gyü-
mölcsfákra, a baromfiudvarban álló szederfa 
ragacsos, édes gyümölcsének ízére. A falucskát 
körbeölelő sűrű erdő ösvényeire, arra, hogyan 
álltunk mezítláb a kánikulából hirtelen jött vi-
harban, a locsoló esőben. Hogyan figyeltük 
órákon át, amint szaladt, mókázott, fröcskölt, 
fecsegett a környező hegyekből leömlő víz. Em-
lékszem, milyen érzés volt ott állni a homokos, 
langyos tócsákban. Látom magam hétévesen, 
tisztán és élesen. Talpam csiklandozza a sok 
apró kavics. Sortom fakult, bőröm szúnyogcsí-
péssel teli, hajam kócos, körmöm gyászkeret. Az 
idő nem létezik, csak a pillanat. S a pillanatban 
én gondtalan, koszos és boldog vagyok. Aztán 
gyomrom kordul, hazafelé szalad a gondola-
tom, elindulok hazafelé én is. Azért még tízszer 
átugrálom az utcán végigfutó vizesárkot, és 
hazaérek. Nagyanyám tejeskávéval vár, szelet 
vajas kenyérrel és nagy lavórral. Emlékszem az 
esővíz síkos érintésére, a vályogház hűvösére, 
és a mesékre is, amelyet a nagypapa talált ki, 
és amikben mindig én voltam a főszereplő. Ma 

már tudom, azért voltak olyan nagyon szépek 
azok a nyarak, mert a nagyszüleimnek nem kel-
lett soha, sehová rohanniuk. Hagyták, hogy akár 
órákon át csak úgy üldögéljek a cseresznyefa te-
tején vagy a padlás titokzatos homályában ál-
modozva. Hosszú, nyújtózkodós, nyugodt volt a 
reggel, titkos játékkal teli a délelőtt, és észrevét-
lenül szivárgott el a délután. Mély volt az álom, 
kötelességek, gondok nem zavarták. Nem 
voltak programok, nem kellett felvenni a szép 
ruhámat, nem kellett elmenni vendégségbe. 
A nyaralás az volt, aminek lennie kell, békés és 
nyugodt semmittevés. Végtelen, álmokkal teli.

S most?

Most rövid, spórolós és zaklatott. Minden, csak 
nem végtelen, békés és nyugodt. S ami megelő-
zi…! Tán jobb nem is beszélni arról. 

Most is. Alighogy lefoglaltuk szállásunkat, egy-
hetes balatoni nyaralásunk helyszínét, elkezd-
tem hajtani magam. Mert tudom, hogy nem 
leszek kész. Viszem majd magammal a lapto-
pomat, és naponta megnézem majd az e-mail-
jeimet, és nem merem kikapcsolni a telefono-
mat. A nyaralást megelőző két hét különösen 
rettenetes. Nyakig munkában, tele elintézendő, 
elvégzendő feladatokkal, néha már úgy érzem, 
az a néhány nap szabadság nem is ér meg eny-
nyi talpalást. És persze mindig pont az a sort, 
blúz, ujjatlan trikó, szandál, papucs hiányzik, 
ami ahhoz az egyetlen pulóveremhez, nadrá-
gomhoz, szoknyámhoz illik, amiben utazni sze-
retnék. Mindig az a gumimatrac lyukad ki, az a 
táska szakad el, az a napolaj folyik ki, amit vinni 
akartam. Hogy az utazás előtti napról ne is be-
széljünk. Egyszóval, mire az ember a várva várt 
szabadságát elkezdi letölteni, kész idegroncs. 
S akkor egyszer csak rászakad a semmittevés. 
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Üzenet a Földről
Novák Péter

 

Az Ön dioptriája Várható látásélesség
-1 és –3 közötti 95-125%
-3 és –6 közötti 90-115%
-6 és –9 közötti 60-110%
-9 és –15 közötti egyéni megítélés
+1 és +3 közötti 92-125%
+3 és +6 közötti 70-100%

Ingyenes vizsgálati 

kupon 

SZ1107

SZPONZORÁLT TARTALOM

Menekülés a szemüveg elől 
Szemüveg vagy kontaktlencse nélkül sajnos 
sokan nem látunk élesen, ami rendkívül kényel-
metlenné teszi a mindennapjainkat. Cikkünk-
ben a legújabb megoldással, a lézerkezeléssel 
kapcsolatos leggyakoribb kérdéseket válaszol-
juk meg.

Kiknek nyújt segítséget a lézeres szemkezelés?

18 és 65 év között mindenkinek, aki csak szemüveg 
vagy kontaktlencse segítségével lát jól távolra. Saj-
nos azoknak, akik csak olvasáshoz viselnek szemüve-
get, de élesen látnak távolra, a lézerkezelés – egyelő-
re – nem jelent megoldást. Az alkalmasságról egy 
speciális vizsgálat során győződünk meg.

Hogyan történik maga a kezelés?

Emberi kéz érintése nélkül, egy számítógép által ve-
zérelt lézer megfelelően megváltoztatja a szaruhár-
tya felszínét. Az eljárás biztonságosságát jól mutat-
ja, hogy a világon eddig több mint 10 millió sikeres 
lézerkezelés történt. Ilyen nagyszámú eset alapján 
állíthatjuk, hogy az orvosi garanciával végzett lézeres 
kezelés ma már rutineljárásnak számít. A fájdalom-
mentes beavatkozás csupán 1-2 percet vesz igénybe, 
s ezt követően egyből haza is mehet a páciens. Az 
eljárás a legmodernebb, harmadik generációs, repü-
lőpontos lézerrel történik. A beavatkozást követően a 
kezelt páciens élesebben láthat, mint bármikor előt-
te szemüveggel vagy kontaktlencsével. Ezt az eljárást 
Sasszem-lézerkezelésnek hívjuk.

Miért hívják az eljárást Sasszem-lézerkezelésnek?

A Sasszem-kezelés az elsődleges és másodlagos hi-
bákon túlmenően a szem magasabb rendű hibáit is 
korrigálja. Ezért érhető el sokkal jobb látásélesség, 
mint a korábbi eljárásokkal.

Mennyi időre esnek ki a kezeltek a munkájukból?

Három-öt nap pihenés után általában semmi akadá-
lya a munkavégzésnek, de természetesen már szem-
üveg nélkül. Mivel a kezelés csak egy vékony rétegen 
történik, semmilyen fizikai korlátozásra nincs szük-
ség a kezelést követően. Az elért eredmény végleges, 
a látás nem romlik vissza.

A legmodernebb technikák általában nagyon 
drágák. Ejtsünk néhány szót az árakról is!

Azok a pácienseink, akik utánaszámolnak az éves 
szemüveg-, illetve kontaktlencse-költségeiknek, 
nem tartják drágának az eljárást. A kezelés díja sze-
menként 134 000 Ft, de részletfizetésre is van lehető-
ség, ennek díja mindössze havi 9.999 Ft 11 hónapon 
keresztül, 45 000 Ft-os kezdőrészlettel. A befektetés 
3-4 év alatt biztosan megtérül, mivel a páciens élesen 
lát majd távolra, így nem kell egy életen keresztül fi-
zetnie a szemüvegért vagy kontaktlencséért.

Hogyan fog látni a kezelés után a páciens?

Ez elsősorban a kiinduló dioptriától függ. A várható 
látásélességet – melyre orvosi garanciát vállalunk –  
a következő tábla mutatja, 56 000 sikeres kezelés ta-
pasztalata alapján.

Mit jelent az orvosi garancia ebben az esetben?

Az összegyűlt tapasztalat alapján az előzetes vizs-
gálat során írásos garancia születik arról, hogy mi-
lyen látásjavulás érhető el. Ez az alkalmassági vizs-
gálat eredetileg 12 000 Ft, de a mellékelt kuponnal  
ingyenes! 

Jelentkezés: Optik-Med Sasszemklinika, 1032, Bp., 
Bécsi út 183. 2-505-505 www.optik-med.hu

n

(Ap)utópia  
Elképzelni a jövőt? Szinte lehetetlen.  
Életünk folyamatos jelen, a felelősségvál-
lalás valódi kényszere nélkül. Bár szépen 
mennek fel az árak, el még nem fogyott 
semmi, s hát a remény hal ki utoljára. Velünk 
együtt. Ugyanis a népesség, a fogyasztás, a 
technológia összefüggései új lehetőségeit 
tárják fel az eljövendőnek, hol a fiúk már 
együtt szenvedhetnek apáikkal, azok bű-
neiért! Nem csodálatos?     Nyolcvanadik 
születésnapomra feleségem egy utazással 
lepett meg Európába, vagy inkább oda, ami 
megmaradt belőle; az uniót váltó föderáció 
határai elmosódtak, gazdasági, kulturális 
értelemben egyaránt. Akár az egész pla-
nétán. A globális megállapodások égisze 
alatt menekültek milliói vándorolnak a még 
lakható földrészek között, nem egy eset-
ben az életben maradás forrásait kutatva.   
Korom ellenére örömmel adtam be dere-
kam a szíves invitálásnak, hiszen minden 
pillanat, amit nem Budapesten – Vienna 
metropolisz élhetetlen, periférikus kerüle-
tében – kellett eltöltenem, érezhetően javí-
tott dühödt szomorúságba hajló vitalitáso-
mon. Hogy honnét ez a depresszív indulat? 
Hát, a jelen ugye, olyan, amilyen. Megtaka-
rításainkból egy apartmanra futotta végül, 
a közepesen légszennyezett közigazgatási 
egységben, ami csak papíron az, ami. Mes-
terséges légfolyosók árnyékolt plexiégbolt-
ja alatt teremtett pszeudovalóság, és nem a 
luxus fajtából. Fiaim? Felnőtt, meglett em-
berként a bolygó égtájait ostromolják. Ez a 
dolguk. Ki tudja, honnét jelentkeznek – jó, 
ha negyedévente, a holografikus üzenet-

közvetítőn –, sosem takargatva azt a külö-
nös szomorúságot és sajnálatot szemükben, 
amit tizenéves korukban fedeztem fel elő-
ször. Állítólag akkor esett le nekik a digitális 
tantusz: örökségük maga az örök küzde-
lem… Miért is? Tisztes középosztály, bérből 
és fizetésből finanszírozott életszínvonal. 
Ezt biztosítottam kedves mindannyiunknak, 
értelemszerűen követve a fejlődés markáns 
irányát: életteret mindenkinek, minden ér-
telemben! Ha nem mindenkinek, legalább 
nekünk! Fogyasztottunk, mert fogyaszta-
ni kellett, a status quo, no meg a vágyott 
státusz végett. Hát ki ne akarna sikeresebb 
lenni, a jó isten szerelmére?  Az Úr a meg-
mondhatója, szüntelen termelésem mellett 
csak annyi hordalékot teremtettem, ameny-
nyit muszáj volt! Jó, nem gyűjtöttem szelek-
tíven a szemetet, mert a propagandát nem 
„vettem be”, azt vettem le, és vettem meg, 
amihez kedvem volt, hiszen (kezdetben 
még) ki tudtam fizetni, és valóban, azokra 
az izékre, a civilekre is már csak akkor adtam 
volna voksomat, amikor betiltották őket. Én 
tehetek róla? Ezért vagyok fejükben múlt 
idő, felelőse mindennek? Nahiszen! Marad a 
magány, a csendes hétköznapok. Kerülve a 
digitális házhozszállítás felhajtását és a költ-
ségeket, én, kérem, a mai napig magam vá-
sárolok, szívem s pénztárcám szerint, min-
dig örvendve a jó szónak, figyelmességnek. 
Kedvenceim a kis, színes, ingyenes reklám-
szatyrok, amelyeket több mint negyven éve 
gyűjtögetünk odahaza! Csinos kis kollekció, 
annyit mondhatok… kell az élethez egy csi-
petnyi bolondság, nem?    
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Elmondom hát mindenkinek
Polgár Teréz Eszter

kétséges volt. Rengeteg kérdésre csak mű-
tét közben derülhetett ki a válasz. Az orvo-
som kerek perec megmondta: nem biztos, 
hogy sikerül a processzor behelyezése, az 
elektródák helyükre illesztése, hiszen min-
den ember hallójárata, belső füle más, és a 
CT, MRI sem mutat mindent. Megállapod-
tunk, ha úgy látják, alkalmatlan vagyok a 
beültetésre, akkor visszazárják a vágást, 
és kész. Ez is kockázat volt. Amitől még 
nagyon féltem, a régen megalapozott 
fóbiám miatt, az, hogy egyáltalán be kell 
feküdnöm egy kórházba, és ott kell marad-
nom hetekig.

A családod, környezeted nem féltett na-
gyon? Nem akartak lebeszélni?

Rám bízták a döntést. Féltettek, de druk-
koltak. Mindenki nagyon várta, mi lesz 
ebből. Jöttek a levelek, SMS-ek, tudtam, 
hogy gondolnak rám, várják a híreket. Ez 
nagyon sok erőt adott a műtét előtt és 
után is. Édesanyám pedig végig mellettem 
volt, kísért mindenhová. 

Miből állt a műtét, és hogy élted meg?

Nehéz volt lélekben rákészülni, mert úgy 
utaztunk el Szegedre, hogy nem tudtam, 
megoperálnak-e egyáltalán. Belsőfül-vizs-
gálattal kezdtek, amelyet csak ott és akkor 
lehetett elvégezni. Ez mutatta ki, hogy a 
jobb fülemben olyan elváltozások alakul-
tak ki, hogy nem lehet beültetni a procesz-
szort; a bal viszont, hála Istennek, alkalmas 
volt rá. Az altatás után a következő, amire 
emlékszem, hogy fekszem a kórterem-
ben, hatalmas „turbánnal” a fejemen. Sok 
vért veszítettem, a betervezetten felül is, 
csurgott le a torkomon, így az első 24 óra 
folytonos hányingerrel, rosszulléttel járt, 
de erre számítottunk is. Kezdetben na-
gyon kába voltam, az az időszak ki is esett. 

Amikor a gyomrom már helyreállt, jött az 
első meglepetés: nem tudtam kinyitni a 
számat, csak résnyire, mert a fölötte lévő 
csontot kivésték. Két nap múlva erős fülzú-
gásom kezdődött, amit nehezen viseltem, 
de hamar elmúlt. A kötésem egyre kisebb 
és kisebb lett, a fájdalmaim szűntek, de a 
rágás még hetekig fájdalmas maradt. Há-
rom hét után otthon lábadozhattam to-

vább, de mivel a külső egységet (ami mág-
nesesen kapcsolódik a fejembe épített 
processzorhoz) csak másfél hónap múlva 
üzemelték be, még egyáltalán nem hallot-
tam. Próbáltam szokni a tudatot, hogy egy 
chip van a fejemben. Ma is furcsa, hogy 
nem én hallok, hanem egy processzor.

Mit éreztél, amikor –  annyi év után – 
megszűnt körülötted a némaság?

Amikor a külső, mikrofonos egységet fel-
helyezték a fejemre, és megtörtént az első 
behangolás, könny szökött a szemembe. 
Pedig csak a mély zúgástól a sípolásig ter-
jedő mesterséges hangokat érzékeltem. 

Beszédre hangolva

Laci hozzászokott, hogy megbámulják 
az utcán: mintha idegen bolygóról jött 
volna, úgy nézik a fejébe épített készü-
léket: „Mi lehet ez?” – kérdezik maguk-
ban. „Adóvevő?” – döbbennek meg sa-
ját gondolatuktól; pedig egészen közel 
járnak az igazsághoz. Csak épp viselője 
nem holmi távoli csillaggal kommuni-
kál általa, hanem a többi földlakóval. 
Magazinunk 2009 áprilisi számában ta-
lálkozhattak azzal a fiatalemberrel, aki 
egy ártatlannak tűnő influenza szövőd-
ményeként mindkét fülére megsüke-
tült. 25 és 37 éves kora között semmit 
sem hallott. Most újra benépesült a vi-
lága hangokkal. Nem olyanokkal, mint 
a mieink, mégis: hangokkal, amelyeket 
hall. Kövessék tovább velem a történe-
tét.

Szeptemberben lesz egy éve, hogy 
megoperáltak.

Igen, szinte napra pontosan 12 évvel az 
után, hogy elveszítettem a hallásomat. 
Évek óta tudtam a műtét lehetőségéről, 
de igazából én nem szerettem volna. Túl 
sok negatív (és ehhez képest nagyon ke-
vés pozitív) véleménnyel és szakirodalom-
mal találkoztam. Így számomra nem volt 
arányban a műtéttel járó rizikó, a kórház-
ban töltött hetek, a lelki-testi megpróbál-
tatások a lehetséges eredménnyel, amely-
ről tudtam, hogy meg sem közelíti a valódi 
hallást. 

Miért szántad mégis rá magad?

Találkoztam Weisz Fannival, a siket szép-
ségkirálynővel, aki ugyanilyen készülékkel 
éli a mindennapjait. Ő és az édesanyja győ-
zött meg arról, hogy legalább beszéljek a 
műtétet végző szegedi orvoscsoporttal. 
Megtettem, és úgy jöttem el Szegedről, 
hogy érdemes lenne megkockáztatnom 
az operációt. Egyrészt, én csak a régebbi 
készülékkel elérhető eredményeket is-
mertem (miközben az újabb típus jobb 
teljesítményre képes), másrészt pedig 
aprólékosan elmesélték a rám váró meg-
próbáltatásokat, és azt mondták, ki lehet 
bírni. Mivel 100%-os siket voltam, ilyen ér-
telemben nem veszíthettem semmit...

Mit várhattál a műtéttől?

Hogy ne kelljen örökké leíratni az embe-
rekkel, amit mondanának nekem! Tisztá-
ban voltam vele, hogy hosszú folyamat, 
míg az „új hallás felépül”, de azt reméltem, 
megint tudok majd kommunikálni a papír 
és toll, na meg a nagyon bizonytalan és 
egyénfüggő szájról olvasás helyett. Ami 
ezen felül esetleg még sikerül (pl. a ter-
mészet, a közlekedési eszközök, a gépek 
hangjai, vagy netán valamilyen szinten a 
zene), azt plusz ajándékként fogtam fel.  
A cél a kommunikáció volt.

Milyen kockázatokkal járt az operáció?

Hatórás agyműtétről beszélünk, amely 
a koponya megnyitásával, csontok vésé-
sével jár. Sok eret, sok ideget érint. Rossz 
esetben részleges arcbénuláshoz, az ízle-
lés elvesztéséhez vezethet. Az eredmény is 
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Mennyiben változott az életed, mióta 
újra hallasz?

Maga az életminőségem változott. Egész 
más mindenhol a süketségemre hivat-
kozva erősebb artikulálásra, írásra (vagy 
sokszor megfutamodásra) kényszeríteni 
az embereket, és egész más hallani. De 
azt is megtanultam, hogy süketen is le-
het teljes életet élni. A hozzáálláson múlik 
leginkább; viszont az emberek segítsége, 
türelme is sokat számít. A számítógépes 
munkával nekem szerencsém volt, a cég 
tovább foglalkoztatott a hallásvesztésem 
után, viszont miután megszűnt, sehová 
sem kellettem. A munkáltató többnyire 
menekül a problémák elől, és inkább ép 
munkaerőt foglalkoztat, akkor is, ha adó-
kedvezménytől esik el. Ma már újra van 
többféle munkám. Ami a másik nemhez 

való viszonyomat illeti, az nem sokat vál-
tozott attól, hogy valamelyest hallok. A 
konzervatív értékrendem, életfelfogásom 
ugyanaz maradt, amellyel különcnek szá-
mítottam ép hallással is. Nyilván könnyeb-
ben elegyedem beszélgetésekbe, de a szá-
momra szóba jöhető „választék” ugyanúgy 
elég szűk.
 
Milyen a hangod belülről? 

Ez érdekes, mert teljesen süketen is „hal-
lottam” magam. A rezgés megvolt. Egyszer 
kipróbáltam, milyen, ha énekelek. Állítólag 
egyáltalán nem szólt hamisan. A belső hal-
lásom megmaradt; az ismert zenéket, da-
lokat is le tudtam játszani magamban. Sőt, 
zene híján ez szokásommá is vált.

De tizenkét év után: hallottam! A környe-
zetem valódi hangjaiban viszont csalód-
nom kellett. Akkor is, ha tudtam, hogy a 
készülék nagyon mást ad, mint az igazi 
hallás. De elmondták, hogy ez még kb. 
másfél éven át alakul, mert újra „meg kell 
tanulnom hallani”. Az első hetekben csak 
zúgást, zörejeket érzékeltem, de annak is 
örültem, hogy ha pl. letettem egy bögrét 
az asztalra, hangja volt. Lassan, fokozato-
san tisztult a hallásom, és egyre több szót 

tudtam értelmezni. Hónapok elteltével 
már nem is kellett látnom, aki beszél, ak-
kor is értettem. Először havonta, aztán 2-3 
havonta jártam (és járok) vissza Szegedre, 
hogy mindig a változásokhoz igazítsák a 
készüléket. Ma már, csöndes helyen, nem 
kell szájról olvasnom, szinte minden szót 
értek. De utcán, vagy ha pl. szól a tévé, ösz-
szekuszálódik a két vagy több hang. Ilyen-
kor marad a szájról olvasás. Mivel nem iga-
zi, hanem gépies, visszhangos hangokat 
hallok, bármiféle háttérzaj bezavar. Az is, 
ha többen beszélnek.

Mennyire vagy elégedett ezzel az ered-
ménnyel?  

Sosem lesz valódi hallásom. A tudomány 
nem képes olyan készüléket gyártani, ami 
pótolná. Mivel a 20–20.000 Hz-ig terjedő 
hangoknak (ez a normál hallás) csak egy 
részét képes érzékelni, meg kellett szab-
ni, mit értsek vele a legjobban. A beszéd 
hangtartományát választottam. De így is 
csodaként élem meg, hogy hallom a ma-
darakat (még ha olyan is a hangjuk, mint 
a megtaposott kakukkos órának), hallom, 
ha dörög az ég (mintha szekrény borulna 
a földre), és legfőképp: tudok beszélgetni. 
Míg régebben a megérzésemet kérdeztem 
az úttesten, nem jön-e autó (néha kérdés 
nélkül is jelezte), ma már inkább fülelek. 
Amit sajnálok, hogy a zene nem élvezhető: 
a dallam sokszor elvész a zörejek között. A 
telefonálás is nehézkes, nem mindent ér-
tek a géphangokból. Egyébként viccesen 
nézhetek ki, amikor a telefont nem a fü-
lemhez, hanem kicsit fölé tartom: a külső 
egységemhez.

Mit szólnak az emberek, amikor látják a 
fejeden azt a furcsa eszközt? 

Látványosság vagyok, akit alaposan meg-
néznek az utcán. Amolyan Terminátor-féle. 
Kezdetben zavart, de már nem nagyon ér-
dekel. Főleg, hogy nem találkoztam bántó 
megjegyzéssel. Az jobban bántott, amikor 
debilnek néztek egy hivatalban, mert nem 
hallottam. Ha most úgy beszélgetnénk, 
hogy nem látnád a kütyüt a fejemen, nem 
gondolnád, hogy hallásproblémám van. A 
beszédemen korábban sem igen lehetett 
észrevenni semmit. De ha zajosabb helyen 
lennénk, akkor vissza-visszakérdeznék. 

14 15

H
IR

D
ET

ÉS





Anyaszemmel

Még a felénél sem járunk a nyárnak, de már 
minden gyermekünknek jutott néhány izgal-
mas, szülők nélküli nap, de igazi családi kaland 
is. Amióta bevezették az iskolák az erdei iskola 
intézményét, már a kis elsősök is mennek há-
rom-négy napra táborozni, akár akarnak, akár 
nem, akár felkészült erre a szülő, akár nem. Én 
ugyan felkészült, sőt rutinos anyukának számí-
tok e téren, de egy pillanatra én is megretten-
tem, mikor másodikos Bence fiamat vittem a 
buszhoz, és a táskák elhelyezése közben derült 
ki, hogy imádott tanító nénink kórházba került 
egy baleset miatt, a tanító bácsink előjegyzett 
műtétre vár, így helyettes viszi négy napra az 
osztályt táborozni a Balatonhoz.
Ennél csak egy picit izgultam jobban nagyob-
bik lányom kirándulása miatt, ahol az új, fiatal 
és laza ofő bá vitte a hetedikeseket szintén 
négy napra, múzeum helyett aquapark felkiál-
tással. Persze mindkét gyerkőc szuperul érezte 
magát, és nem történt semmi rendkívüli, nem 
úgy, mint a kisebbik leányzónál, ahol a meg-
szokott, ismerős tanító nénit látva egy cseppet 
sem aggódtam előre. Csak mikor jött a tele-
fon, hogy Rozi belelépett egy darázsba vagy 
méhecskébe, és bedagadt a lába, és valószínű 
láza is van… Szerencsére mindez a hazautazás 
napján történt, így pár óra múlva már az orvos-
nál voltunk, ahol mindent rendben találtak, én 
pedig nem győztem hálálkodni patikus anyó-
somnak, hogy pakolt a tábori gyógyszeres do-
bozba kalciumot is.
Ennyi előzmény után jelentette be tizennyolc 
éves csemetém, hogy ők elmennének a have-
rokkal pár napra bicajjal, sátorral, (és gondo-
lom, jó pár sörrel) megünnepelni a harmadik 
évvégét – mit mondhattam volna? Az anyai 
aggodalmakra biztos nem kíváncsi, így csak 
annyit kértem, jelentkezzen be naponta, és 
rögtön hívjon, ha segítség kell. Természetesen 
nagyon jól sikerült ez a kiruccanás is, és meg-
úszták egy defekttel, jó pár szúnyogcsípéssel, 
és némi másnapos fejfájással…

Ami a családi hétvégét illeti, egy Tisza-parti kis 
faluban töltöttünk pár napot baráti társaság-
gal és a helyi fiatalokkal. Nagyszerűen éreztük 
magunkat, és ami nem utolsó szempont, töre-
dékét költöttük, mint itthon vagy a Balatonnál. 
Valószínű, az én városi gyerekeimnek jelent 
csak ekkora élményt egész nap a kertben ro-
hangálni, a fa tetején enni a meggyet, lesni a 
gólyákat a falu öt(!) gólyafészkében, a gáton 
biciklizni tizen-kilométereket, kiépítetlen par-
tokon fürdeni, vagy órákig horgászni a holtág-
nál, majd a frissen fogott halat enni vacsorára. 
Mindannyiunknak jót tett ez a vidéki nyuga-
lom, nem nagyon volt térerő, így Apa lelassult 
a gyerekekhez, én felhagytam az aggódással a 
bögölycsípés, a mezítlábas tüske vagy a három-
éves torkán akadt halszálka ellenére, úgyhogy 
már le is foglaltuk a házat egy egész hétre…

Szonda Györgyi
Apaszemmel

Halat fogni, bóklászni a vízparton, kákából tu-
tajt készíteni, majd a kertben krumplit pucolni 
közösen... Lehet, hogy csak nekem nagy dolog, 
de ennyi a célom egész nyáron, hiszen a gye-
rekeimmel lenni mindennél jobb! Ez most va-
lószínűleg furcsán hangzik, de év közben soha 
nem vagyunk együtt nyugalomban. Legtöbb-
ször hazaérek hétre, de akkor már nincs elég 
figyelmem, és nehéz magamnak bevallani, de 
a türelmem is véges. Főszerkesztő barátom 
mondta egyszer a következő, viccesnek szánt, 
de nagyon találó mondatot: „A feleségem nem 
hajlandó megérteni, hogy este hétkor nem a 
felmentő sereg, hanem a vert sereg érkezik 
haza.”
Még csak a nyár közepén tartunk! Hál’ isten-
nek, hiszen ez a tanév még fárasztóbb volt, 
mint eddig bármelyik. A nyaralás nálunk soha-
sem eseménymentes, már csak a létszám miatt 
is mindig történik valami. A családi nyaraláson 
túl nemrég Tiszabábolnán voltunk pár bará-
tunkkal és kollégáimmal együtt, részint mun-

kaügyben. Egy alapítványi vállalásunk miatt 
kellett odautazni, de a projekt vezetője felaján-
lotta, hogy vigyük a családunkat. A térségben 
másfél éve dolgozik az alapítvány, és ez a hétvé-
ge volt az utolsó elvégzendő feladat Mezőcsát 
kistérség kerékpáros útvonalával kapcsolatban. 
Az említett hétvégén nagyon kevés munka 
várt ránk: lényegében egy 16 km-es bringázá-
son és pár darab kerékpárostábla kihelyezésén 
kívül némi dokumentálás. A bringázás után a 
helyiek halászlével vártak minket, kollégám 35 
fokban hősiesen bevállalta az összes gyerekkel 
a pecázást, majd este közös főzés egy csodá-
latosan felújított parasztház udvarán. Másnap 
strandolás a holtágnál, majd újra egy halászlé... 
nem folytatom, hiszen nem akarom untatni a 
kedves olvasót. A családi hangulatról a leghite-
lesebben 3 éves fiam tudna beszámolni, aki a 
hazafelé induláskor nem volt hajlandó beszállni 
az autóba, és miután nagy nehezen becsalogat-
tuk, még hosszú percekig sírt. Nem hiszti volt, 
hanem az a nagyon keserves sírás, mint amikor 
egy 3 éves gyerektől elveszik a legféltettebb 
kincsét, vagy leesik a fagylaltból a legfinomabb 
falat az utcán... Persze, meg kell tanulnia, hogy 
nem tart minden örökké! Ilyen és ehhez hason-
ló – számára vélhetően – üres szavakkal próbál-
tuk meggyőzni, de neki csak az alvás segített. 
A többiek is nehezen keltek útra a csodálatos 
napok után, de ők tudták, hogy ugyanez a han-
gulat vár ránk Szarvason, majd a Balatonnál, és 
terveink szerint még a nyáron visszatérünk ide 
is. Aznap este azért Bence megkérdezte tőlem 
csodálkozva: Apa, neked ez a munkád?
Jogos kérdés, mert év közben, amikor elutazom 
vidékre vagy külföldre, ők mindig azt látják, 
hogy nincs nagy kedvem hozzá. Persze azért, 
mert nem szeretek egyetlen éjszakát sem a csa-
ládom nélkül tölteni, és általában nem vihetem 
magammal őket. Próbáltam magyarázkodni, 
hogy a „szürke hétköznapokon” nem kerékpá-
rozom és horgászom munkaidőben, de ezt már 
úgysem fogják nekem elhinni...

Küttel DávidKaland —  tábor
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Sallai Ervin 
Sallai Ervin

sunk ki magunkban egy szenvedés-generátort, 
ami minden pozitív hatást azonnal az ellentettjé-
re fordít. Például a kedvesen gügyögő csecsemő 
a szomszéd pokrócon – legyen a mi tudatunk-
ban egy kis zajgép, akitől képtelenek vagyunk 
pihenni. Ha egy csinos monokinis lány odaszalad 
hozzánk, mert a frizbije mellénk pottyant, erősen 
koncentráljunk arra, hogy bizonyára gombás a 
lába, amit mi azonnal elkapunk attól, hogy a tö-
rülközőnkre lépett.
Fagylaltot csak extrém lerobbant helyen vásárol-
junk, bízva a szalmonellában; és ha rossz sorsunk 
Közel-Keletre vetett, sose mossuk meg fogyasz-
tás előtt a zöldségeket, gyümölcsöket – így nagy 
valószínűséggel minimálisra csökkenthetjük a 
nyaralás olyan zavaró tényezőit, mint például az 
ocsmány piramisok és tevekaravánok csodálása, 
vagy a giccses naplementék bámulása a tenger-
parton.
Külföldi utazások előtt határozottan mondjunk 
nemet a védőoltásokra, különben sosem tud-

juk meg, milyen szívmelengetően lehangoló a 
László Kórház fertőző osztályán tölteni az indián 
nyarat. 
A szúnyogirtó spray-k mára már sajnos illatuk-
ban nem gusztustalanok, így nehéz visszautasí-
tani, amikor körbeadják az esti kártyapartin, de 
legyünk határozottak, megéri! Hihetetlen, meny-
nyi boldogtalanság-faktort nyújthat pár elvakart 
szúnyogcsípés akár egész nyárra.
Ugorjunk felhevült testtel hideg vízbe – az inten-
zív osztályon lesz időnk elégedetten sajnáltatni 
magunkat. Az igazán elszánt önsorsrontók kipró-
bálhatják az úszástudás és mentőmellény nélküli 
vízibiciklizést a fulladás reményében, vagy a fe-
jesugrást sekély vízben is. Garantált keserűséget 
nyújt az életre szóló bénulás.
Remélem, megfogadják tanácsaimat, és sikerül 
rémálommá változtatni a szabadságukat. Akik 
felsülnek, és mégis vidáman töltik a nyarat, azok 
se csüggedjenek – videón visszanézve még min-
dig fanyaloghatnak egy teljes éven át!

Önsorsrontás nyáron

Köszöntöm kedves fanyalgó barátaimat! Ilyenkor 
nyáron igazán nincs könnyű helyzetben az, aki 
szeretné rosszul érezni magát a bőrében. Süt a 
nap, csicseregnek a madarak, csinos nők és jóké-
pű férfiak hada járja az utcákat lenge öltözetben. 
Könnyű helyzetben vannak persze azok, akik idén 
nem jutnak el üdülni. Nekik elég, ha a facebookon 
követik közeli ismerősük pihenését, gyűlölködve. 
Azonban hozhatja úgy rossz sorsunk, hogy csa-
ládunk vagy barátaink nyomására arra kénysze-
rülünk, hogy nyaralóhelyeken töltsük szabadsá-
gunkat. Márpedig a nyaralóhelyeken hivatásos 
felvidítók manipulációjának is ellen kell állnunk. 
A helyzet azonban nem reménytelen. Örömmel 
jelzem, hogy a legoptimálisabb szabadság alatt 
sem kell mosolyognunk – van kiút a boldogtalan-
ságba!

A strand sajnos rengeteg vidámság-veszélyt 
nyújt. Könnyen elcsábul az ember, hogy röp-
labdázzon, kajakozzon, vagy urambocsá!, egy 
trambulinon ugrálva tegye vidámmá az üdü-
lést, de keményítsük meg a szívünket. A rutinos 
önsorsrontó már az első nap kiáll naptej nélkül 
délben az árnyékból egy-két órára. A hatás ga-
rantált – a szabadság további részét nyugodtan 
tölthetjük egy elsötétített szobában, fájdalomtól  
vinnyogva.
Aki a fizikai fájdalmak helyett a lelki sérülést pre-
ferálja, az első pár napon rövidnadrágban és pó-
lóban barnítsa magát, hogy a nyaralás további 
részében könnyedén válhasson nevetségessé 
fecskében, avagy bikiniben. A pecsenyevörös és 
hófehér bőrfelületek kontrasztja megnevetteti 
strandoló társainkat, így mi élvezhetjük a sértett-
ség és lúzerség gyönyörét.
Roppant lényeges a mentális felkészülés. Alakít-
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Kérdezze meg kezelőorvosát!
Dr. Marschalkó Márta

rülve maradnak csak életben. De a szexuális ter-
jedés nemcsak a genitális, hanem az anális, orális 
aktust is jelenti! 
Kisebb a gyakorisága az egyéb testnedvekkel 
történő fertőzéseknek – pl. hemofíliások vagy 
kábítószerezők HIV-fertőzése, HIV-fertőzés szop-
tatás útján, szifiliszes anya terhesség alatt fertő-
ződött magzata, ill. újszülöttje.

A tudomány mai állása szerint a HIV-fertő-
zés nem gyógyítható. Van ezen kívül is olyan 
nemi betegség, mely hátralévő életében vé-
gigkíséri az embert?

A HIV-fertőzés komplex kezelése révén a bete-
gek évekig normál életet élhetnek, hasonlóan 
a nem fertőzöttekhez. Valóban igaz, hogy a ma 
rendelkezésünkre álló kezelés nem jelent vég-

leges gyógyulást, vírus-
mentességet, így a kezelést 
megszakítás nélkül, hosszú 
évekig kell alkalmazni. 
Korai stádiumban a többi 
STD betegség rendszerint 
jól kezelhető, de késői szö-
vődmények esetén már 
komoly következmények 
alakulhatnak ki – pl. HPV-
fertőzés késői következmé-
nyeként méhnyakrák, vagy 
végbélrák. Kezeletlen szifi-
lisz esetén a neuroszifilisz 
komoly, visszafordítha-
tatlan szövődményekkel 
jár, míg a szifiliszes anya 
terhessége esetén koraszü-

lés, méhen belüli elhalás, halvaszülés fordulhat 
elő. A méhcsatorna fertőzését okozó korokozók 
meddőséget, koraszülést okozhatnak, férfiakon 
felfelé terjedő fertőzéseket, szintén nemzőkép-
telenséghez vezetve.
Ezért minden esetben a megelőzés, a betegek 
és partnereik korai diagnosztizálása és kezelése 
alapvető fontosságú!

Jobb esetben a nők évente járnak nőgyó-
gyászati vizsgálatra, de éves „férfigyógyásza-
ti” vizsgálatról nem sokat hallani. Miért?

Hazánkban általában a szűrővizsgálatokat a be-
tegek nem veszik igénybe, de ebben a fogalom-
körben nem kellene a nemeket különválasztani, 
hanem mind a férfiak, mind a nők esetében a fe-
lelős szexuális magatartás, a megfelelő felvilágo-
sítás, nevelés fontossága emelendő ki, amiben a 
család, iskola szerepe nagy fontosságú. Rizikó-
csoportok esetén javasolható a rendelkezésre 
álló szűrővizsgálatok rendszeres igénybevétele, 
bizonyos csoportokban kötelezően előírt vér-
vizsgálat (pl. terhességben a szifilisz vagy a HIV-
betegség kizárására). 
HIV szempontjából veszélyeztetett csoportok-
ban rendszeres szűrővizsgálat javasolt a korai 
diagnosztika céljából!  

Az óvszeren kívül – mely az egyik leghaté-
konyabb védekezési forma – mivel előzhető 
még meg az ilyen betegségek kialakulása?

A fentiekből következően a nevelés, felvilágosí-
tás, megelőzés, felelős szexuális magatartás, ko-
rai diagnosztika a legfontosabbak a betegségek 
megelőzésében, de valóban nagyon fontos a 
mechanikai védelem, az óvszer használata. Saj-
nos, ezen a téren hazánkban komoly hiányossá-
gok tapasztalhatók.  

Többször esett már szó a megelőzésről.  
Az interneten sokan rémisztgetik halálra az 
érdeklődő fiatalokat, és tele vannak a fóru-
mok „mérsékelten hasznos” tanácsokkal. Hol 
lehet hiteles információkat találni a témá-
ban?

Sok ellenőrizetlen forrás, tévhit van forgalom-
ban. A bőr- és nemibeteg-gondozó intézetek 
tapasztalt szakembereihez érdemes fordulni 
kérdéses esetekben. A HIV-szűrővizsgálatot vég-
ző centrumok (bőr- és nemibeteg-gondozók, 
ÁNTSZ intézményei, anonim szűrőállomások) 
szintén szakszerű, korrekt tanácsadó helyek.
Felhívnám az érdeklődők figyelmét arra, hogy 
a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és 
Bőronkológiai Klinika STD Centruma a fenti 
igény kielégítésére hamarosan megjelenő inter-
aktív honlapot készít. 

Kalocsai Kristóf

Jó estét nyár, jó estét szerelem
A nyár sokaknak egyet jelent az önfeledt 
szórakozással, a nyaralással vagy a feszti-
válokkal. Ilyenkor gyakrabban kerül elő az 
„egyszer élünk…” szemlélet, ami sok eset-
ben feledhetetlen élménnyel gazdagíthatja 
az embert. Persze az élmény mellett össze 
lehet szedni sokkal kellemetlenebb dolgo-
kat is, akár egy nemi úton terjedő beteg-
ség formájában. Távol álljon tőlünk, hogy 
elrettentsünk bárkit is a szórakozástól, sőt!  
Az alábbi információk talán segítenek abban, 
hogy a vakáció emlékeire ne vetüljön árnyék. 
Kérdéseinkre dr. Marschalkó Márta egyetemi 
docens, med. habil., a Semmelweis Egyetem 
Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 
STD Centrumának vezetője válaszolt.

Melyik a leggyakoribb nemi betegség Ma-
gyarországon? Hány embert kezelnek nemi 
betegségekkel?

A nemi betegségek fogalom helyett napjaink-
ban a szexuális úton terjedő betegségek, ill. a 
szexuális úton terjedő fertőzések megnevezést 
használjuk. Ebbe a csoportba igen sok, baktéri-
um, vírus, gomba, protozoon által okozott fer-
tőző, különböző klinikai tünetekkel rendelkező 
kórkép tartozik, amelyek egy részében a klini-
kai tünetek nem a nemi szerven jelentkeznek. 
A csoportban vannak nagyon gyakori és ritkán 
előforduló kórképek is. A leggyakoribbak közé 
tartoznak a human papilloma vírus (HPV)-, a 
trichomonas-, a chlamydia- és a herpes genitalis- 
fertőzések. Hazánkban hivatalos adatokkal a 
bejelentésre kötelezett betegségekről rendel-
kezünk, ezek a szifilisz (vérbaj), a gonorrhoea 
(tripper) és a chlamydia-fertőzés. 2010-ben az 
újonnan diagnosztizált szifiliszes megbetegedé-
sek száma 507, a jelentett gonorrhoeás megbe-
tegedések száma 1158 volt. 

A számok a bejelentett eseteket tükrözik csak, 
azok az esetek, amelyek nem kerültek jelentésre, 
természetesen nem szerepelnek, tehát valójá-
ban a fenti számnál több a megbetegedés. Éves 
viszonylatban hazánkban is, mint világszerte, a 
megbetegedések gyakorisága erőteljesen nö-
vekszik.
   
Kik a legveszélyeztetettebbek a nemi úton 
terjedő betegségek szempontjából?

Az STD betegségek a gyakori partnervál-
tás, csoportos szex, meggondolatlan szexu-
ális magatartás, nem 
kielégítő védekezés, a 
betegségekkel szembe-
ni tudatlanság, szabados 
erkölcsi magatartás, vagy 
a távolsági korlátok meg-
szűnése miatt terjednek. 
A veszélyeztető szexuális 
magatartásformák jelen-
tik a fő rizikót, de ezen 
túlmenően a fiatal, 20 év 
alatti korcsoportok ta-
pasztalatlanságuk, a nem 
megfelelő felkészültség, 
az ismeretek hiánya miatt 
különösen veszélyeztetet-
tek. A HIV-fertőzés válto-
zatlanul a homoszexuális 
férfiak körében gyakori. 

A nemi betegségek némelyike nem csak kö-
zösülés útján terjed. Melyek ezek, és hogyan 
lehet még megfertőződni?

Gyakori tévhitek, ill. felmentést kereső kifogások 
vezetnek az illemhelyen, egyéb helyeken össze-
szedhető betegségek hamis képzetéhez. Az STD 
betegségeket okozó kórokozók közös sajátsága, 
hogy érzékenyek, a szabad levegőn, törülközőn 
stb. hamar elpusztulnak, tehát testről testre ke-
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Kérdezze meg gyógyszerészét!
Dr. Magyari Annamária

faktorú készítmények használatát. Ugyanez 
az alapelv érvényes a hegyvidéki nyaralásokra 
is, mivel a tengerszint feletti magasság 
növekedésével az UV-sugárzás intenzitása 

is nő: 1000 méterenként kb. 10%-kal. Ne 
feledkezzünk el arról sem, hogy a homok és a 
hó erősen visszaveri a fényt. Bőrünk alapszíne, 
szemünk és hajunk színe, és szeplősödére való 
hajlamunk alapján meghatározható az, hogy 
milyen mértékben vagyunk érzékenyek a 
napsugárzásra, illetve az is, hogy mennyi ideig 
tartózkodhatunk a napon a leégés veszélye 
nélkül. Bőrtípusunk ismerete segít a megfelelő 
védekezés kialakításában is. Általános szabály 
az, hogy minél világosabb a bőrünk színe, 
annál nagyobb veszélyt jelent számunkra az 
UV-sugárzás. A fürdőzéshez javasolt vízálló 
fényvédők 2x20 perc vízben tartózkodás után is 
megőrzik hatásukat. Ennél hosszabb fürdőzés 
után viszont újra kell krémezni a testfelületet. 

Hogyan lehet egyéb módon védekezni?

Ne tartózkodjunk védelem nélkül a napon 11 és 
15 óra között. Ilyenkor ugyanis a legintenzívebb 
a sugárzás. Felhős időben is védekezni kell az 
UV-sugárzástól, mert a felhők a napsugaraknak 
csak egy részét szűrik ki. Napozás után a bőr 
nedvességtartamát helyreállító testápolót 
ajánlott használni. A nap káros sugarai ellen 
a legjobb védelem a lenge, természetes 

anyagból készült ruha, szalmakalap, kendő, 
sapka. Erre különösen gyerekek esetében kell 
odafigyelni. Nem árt UV-védő napszemüveg 
használata, mert az erős sugárzás a szemünket 
is károsíthatja. Rendkívül fontos a megfelelő 
mennyiségű víz – lehetőleg ásványvíz – 
fogyasztása! Védekezni kell a víz alatt is! Három 
méter mélységig a tiszta vízben erős marad 
az UV-sugárzás, tehát az arc, a váll vagy a hát 
fokozott veszélynek van kitéve a víz alatt is. 
Aki sok anyajeggyel rendelkezik, magasabb 
faktorszámú napozószerrel védekezzen. A 
kismamák terhességük ideje alatt kerüljék a 
direkt, főleg déli órákban tapasztalható erős 
napsugárzást.

Csecsemőkre, kisgyermekekre mit kell 
kenni?

Csecsemők és kisgyermekek bőre jóval 
érzékenyebb, védtelenebb, mint a felnőtteké. 
Ezért náluk fokozottabb figyelemre van 
szükség. A gyermekekre jutó UV-sugárzás 
többszöröse a felnőtteket ért sugárzásnak, 
ebben az életkorban kell leginkább figyelni 
a napon eltöltött időre. A kicsinyek több 
időt töltenek kinn a szabadban, nem 
szívesen vesznek fel pólót, és tiltakoznak, 
ha a védőkrémmel bekenjük őket. Testüket 
30-asnál magasabb faktorszámú naptejjel kell 
kenni. Érdemes hipoallergén készítményeket 
használni.

Napszúrás esetén mi a teendő

Árnyékos, hűvös helyre kell vinni a beteget, 
ha fejfájás, szédülés, kábultság, hányinger 
tapasztalható a sokáig napozón. Enyhébb 
esetekben hideg vizes borogatást kell tenni 
a tarkóra, apró kortyonként hűvös, de nem 
jeges folyadékot bevinni a szervezetbe. 2-3 
napig ágynyugalom javallott, lehetőség szerint 
hűvös, fénytől védett szobában. Súlyosabb 
esetekben a testhőmérséklet 39-40 ºC fokra 
emelkedik, a beteg tudata zavarttá válik, nem 
ritka az eszméletvesztés sem. Ilyenkor azonnal 
orvoshoz kell vinni a beteget, vagy mentőt 
hívni.

Zimre Zsuzsa

Napfényes élet mellékhatások nélkül

Bár már mindenkinek a könyökén jön 
ki, nem lehet eleget beszélni a nap 
jó és rossz hatásairól. Sokszor nem 
tudunk eligazodni a különböző napvédő 
krémek feliratain. Ezért megkértük  
Dr. Magyari Annamáriát, a polgári Belvárosi 
Gyógyszertár gyógyszerészét, segítsen 
nekünk elmagyarázni, hogyan élvezzük a 
napsütést, a káros hatások nélkül. 

Mit jelent az ultraibolya sugárzás? 

A napból érkező láthatatlan sugárzás, amely 
károsíthatja a bőrt, és melanómát, illetve más 
bőrdaganatot okozhat. Az UV-B sokkal inkább 
felelős a napégésért, az UV-A viszont mélyebbre 
hatol a bőrben. Mindkettő hozzájárul a 
bőr korai öregedéséhez és a daganatos 
folyamat elindításához. Így ma már olyan 
napfényvédők alkalmazása javasolt, melyek 
mindkét UV-sugárzást kiszűrik, elnyelik vagy 
visszaverik. Az UV-C-sugárzásnak még erősebb 
a daganatprovokáló hatása, de az ózonpajzs 
ezeket a hullámokat szinte teljesen kiszűri 
(magas hegyi körülmények között, illetve 
ózonlyuk esetén az UV-C aránya jelentősen 
fokozódik). Az ultraibolya fény igen kifejezett 
immungyengítő hatású is.

Miért kell a napvédelem?

Tisztában kell lennünk azzal, hogy a túlzásba 
vitt napozás és az erős napsugárzás hatására 
kialakult – és egyelőre még nem tapasztalt – 
következményekkel később szembesülhetünk. 
A napfény káros hatásaként jelentkezhetnek 
szembetegségek, a bőr korai öregedése, 
pigmentfoltok kialakulása, napkiütés, leégés, 
fokozódik a bőrbetegségek kifejlődésének 
veszélye. A barnulás legnagyobb kockázata, 
hogy megnő a rosszindulatú bőrdaganatok 

képződésének esélye. A megelőzéssel és 
gondos felkészüléssel a legtöbb bőrbetegség 
előfordulásának aránya minimálisra 
csökkenthető.

Mit jelentenek a jelölések a naptejeken?

A közismert napvédő faktor régebben csak az 
UV-B-sugarakra vonatkozott, vagyis a leégéstől 
védte a bőrt. A mai fényvédő készítmények 
megbízhatóan kiszűrik az UV-A-sugarakat is, ezt 
jelzik is a készítményen. Az SPF (Sun Protective 
Factor) az UV-B-sugárzás elleni védelem fokát 
jelenti, míg a PPD (Progressive Pigmentation 
Darkening) az UV-A-sugarak elleni védelemről 
szól. A fényvédő faktor melletti szám arra utal, 
hogy hányszorosan több időt tölthetünk a 
napon leégés nélkül a naptej használatával. 
Ha például fényvédő krém nélkül 4 perc alatt 
leégünk, akkor egy 30 faktoros fényvédő 
krémmel ez az idő kb. 120 percre tolódik ki. 
Vagyis ilyen faktorszám mellett is legalább 2 
óránként ismételni kell a krémezést! 

Fontos, hogy a napra menetel előtt 30 perccel 
kenjük be magunkat, mert körülbelül ennyi idő 
kell, míg a napozószerek kifejtik a hatásukat. 

Krém, gél, tej – mi a jó?
•	 Zsíros bőrre célszerű spray-t, vagy gélt 

használni, míg száraz és normál bőrre 
nyugodtan kenhető a krém vagy a naptej.

•	Az arcbőrre ne kenjünk naptejet! Erre az 
érzékeny részre ajánlott fényvédő arckrémet 
használni.  

•	Ajkainkra kenjünk szűrővel ellátott szőlőzsírt! 

Mi alapján válasszunk? 

Ez elsősorban a sugárzás adott helyen 
tapasztalt erősségétől és az egyén napra 
való érzékenységétől függ. Vízparti vakáció 
kezdetén javasoljuk a magasabb fényvédő 
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Édes otthon
Aggod Zsuzsa

vagy műanyag, de régen készült teknőcpán-
célból és elefántcsontból is.

Bár fillérekért lehet nagyon szép kínai legye-
zőket kapni, a saját legyező elkészítése kelle-
mes kis nyári időtöltés (gyerekeknek is)! Ezek 
a legyezők a legtöbb háztartásban fellelhető, 
maradék anyagokból – tapétából, csomago-
lópapírból, szalvétából és szalagokból – ké-
szülhetnek. Ha hirtelen van szükséged egy 
kis plusz levegőre, vagy ha dekor célokra 
vagy ajándékba szeretnél egyedi és szemé-
lyes darabokat készíteni, vágj bele bátran! 

 

Egyszerű, összecsukható legyező  
zsírpapírból Hozzávalók:

120 cm x 11 cm-es uzsonnacsomagoló papír 
(zsírpapír)
2 spatula
szigetelőszalag
ragasztó

A hagyományos japán-kínai összecsuk-
ható legyező mintájára készült ez a 

darab. Egyszerű, tartós, és remekül 
tereli a levegőt.

A két spatulát tüneményes 
gyerekorvosunktól kértem 
el, de később kiderült, 

hogy gyógyszertárban 
is lehet kapni. Először 

a hatás kedvéért 
f e l f e s t e t t e m 

“Jelmagyarázat”:

Igen! - Egész nyitott legyezővel, melyet 

bal kézben tartunk, jobb orczánkat 

érintjük.

Ne jőjj oly késön! - A legyező szines 

oldalát mutatjuk az illetőnek s hirtelen 

bezárjuk.

Részletek a Pallas Stúdió Legújabb és 

legteljesebb legyező-, bélyeg-, kesztyű-, 

zsebkendő- és szinnyelv c. kötetéből 

Hessegessünk, hűsölgessünk…

Nyáridőn gyakran akad egy fél órácskánk, 
amikor szívesen leülnénk bíbelődni, és va-
lami hasznosat alkotni, kezünk ügyében 
lévő alapanyagokból. A legyezőkészítés 
kifejezetten ilyen nyári mulatság: az egy-
szerű változatot akár a buszmegállóban 
is meg lehet hajtogatni egy kéretlenül a 
kezünkbe nyomott szórólapból, és már-
is nem üt meg a guta várakozás közben. 
Maradék tapétából, csomagolópapírból, 
szalvétából és szalagokból igényesebb, 
személyre szóló darabok készíthetők, me-
lyek alkalmasak lakás, asztal dekorálásá-
ra is – nézz meg néhányat.

Néhány szó a legyezőkről

A legyező egyszerű, energiatakarékos, mégis 
hatékony személyi hűtőalkalmatosság, mely 
egyszerre több funkciót is szolgál. Magyar 
neve a bosszantó kis rovarok elhessegetésé-
re utal, de alkalmas a hőség enyhítésére, ar-
cunk elfedésére, sőt, üzenetek közvetítésére 
is.

A legyező egyike lehet a legősibb eszközök-
nek, hiszen a tűz őrzésénél fontos szerepe 
volt a levegő megmozgatásának. A régészek 
valószínűleg csak azért nem emlegetik gyak-
rabban, mert a természet kiváló legyezőket 
biztosított, nem volt szükség mesterséges 
előállításukra: a tollak és a nagyméretű leve-
lek hosszú „nyelükkel” és nagy felületükkel 
remek legyezők lehettek.

Japánban és Kínában nagy múltja van a pa-
pírlegyező készítésének. A praktikusan min-
den használati tárgyat kicsire csomagoló 
japánok találták ki a legyező összehajtoga-

tásának módját, és ez a módszer nem sokat 
változott az évszázadok során. A legyező 
számukra fontos szimbólum, nem véletlen, 
hogy különböző szertartások elengedhetet-
len része. Gyönyörűen díszítik, így kisméretű 
zseb-festményként is funkcionálnak. A női 
nemhez való szoros kötődését cáfolja, hogy 
vannak vasból készült katonai legyezők is, 
melyek támadásban, védekezésben és a se-
regek irányításában is segítettek.

Európában a kora középkorban szinte isme-
retlen volt a legyező: csak katolikus szertartá-
soknál használták egy időben a flabellumot 
az oltárnál, a rovarok távoltartására.

Annál nagyobb erővel tört be és hódított 
az Ázsiával való kereskedelem fellen-
dülésekor, és elképesztő luxus vál-
tozatainak használata a XVIII. 
századra alapvető követel-
mény lett a társas össze-
jöveteleken – a spanyol 
dámák kifinomult 
legyező-nyelvéről 
ma is jelennek meg 
gyűjtemények. A 
nyelv egyszerű, 
bár egy hosszabb 
beszélgetés nem 
lehetett túl legye-
zőbarát: folya-
matosan kellett 
nyitni-csukni, és 
különböző pózok-
ba emelgetni a be-
szédes tárgyat. 

A legyező anyaga lehet 
papír, selyem, bőr vagy vé-
kony falemez, a váza fa, fém 
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Elsőként egy lenből készült szalagcsipke-
maradékot választottam, ebbe egyenlő tá-
volságban befűztem a levendulaszálakat, 
ezzel rögzítettem is őket. A végüket össze-
fogtam szalaggal, majd le-fel bújtatva, a 
szálak közé szőttem a szalagokat és csipkét. 
A két szélén másfél-másfél centit hagyva 
egyenesre vágtam a kilógó szalag- és csip-
kevégeket, visszahajtottam, és átlátszó cér-
nával levarrtam. 

Érdemes kipróbálni az átlátszó cérnát, mert 
a használata rendkívül futurisztikus: a tűbe-
fűzéssel kezdődnek a különös élmények, és 
végig mintha a „császár új ruháját” varrná az 
ember… De azt is megértem, ha nem baj-
lódsz a varrással, hanem egy mozdulattal 
odaragasztod a visszahajtott széleket!

Kellemes hűsölést kívánok!

néhányszor japánul a nevemet a csoma-
golópapírra (egy magyar fordítóprogram 
segített a megfelelő jelek megtalálásá-
ban). Mikor megszáradt a festék, szigete-
lőszalaggal megerősítettem a papír szé-
lét (ez nem kötelező, de hasznos, és jól is 
mutat), és legyezőhajtogatással rétegez-
tem a papírt. Az alsó véget összefogtam, 
és szigetelőszalaggal körberagasztottam. 
A két spatulát sötétre pácoltam (szintén 
nem kötelező), és az alatt a hely alatt, ahol 
összefogtam a legyezőt a ragasztószalag-
gal, felragasztottam két oldalt a pálcákat. 
A pálcák lelógó része lett a kész legyező 
fogója.

Asztaldísz és legyező 
szalvétából és evőpálci-
kából

Hozzávalók:
1 szalvéta
1 pár evőpálcika
2 bambusz fogpiszkáló
20 cm szalag

A legyezők gyönyörű de-
korációs kellékek is, partik 
nagyszerű kiegészítői. Ezt 
a négyfunkciós változatot 
kínai vacsorához találtam 
ki: azon kívül, hogy legyez-
gethetjük vele magunkat 
a tálalásig, evőpálcika és 
fogpiszkáló, valamint szal-
véta is egyben.

A szalvéta csúcsán, ahol 
nem nyílik, ollóval kis vá-
gást ejtettem, ebbe dug-
tam kétfelé az evőpálcákat, 
majd fogpiszkálóval rögzí-

tettem őket. 

Kis szalagot kötöttem rá, ami díszít is és tart 
is.

Illatos legyező szalagokból és az isteni 
levendulából

Hozzávalók:
7 szál hosszú szárú levendula
maradék bársony- és szaténszalagok, csipkék
átlátszó cérna vagy textilragasztó

Ez a legyező inkább lakásdekoráció, mint 
használati tárgy. Elkészítése egyszerű, az 
eredmény pedig nagyon mutatós, ráadásul 
legyezgetéskor fenséges illatot áraszt, a le-
vendulának köszönhetően.
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Üzenet a Földnek Zimre Zsuzsa
A bábok nemezből 
készültek, a Hagyo-
mányok Házában 
dolgozó Jaskó Boró 
munkáját dicsérik. A 
program kidolgozói 
nagyon fontosnak tar-
tották, hogy csak ter-
mészetes anyagok fel-
használásával készült 

tárgyakat használjanak fel az előadások során. 

A Bábos Ládikában a gyerekek felfedezhetnek 
egy Jeles Napokkal teli naptárat is, mely a kör-
nyezetvédelmileg fontos időpontokra hívja fel a 
figyelmet. Mimó és Csipek a budapesti Hajógyári-
szigeten megrendezett Gyerekszigeten is feltűnt, 
nagy sikert aratva a kicsik körében. 

Szűcs Krisztina programvezető szerint a program 
nem egyedi, de ez nem is baj, hisz szükség van 
a gyerekek több oldalról való megszólítására ah-
hoz, hogy eljusson hozzájuk az üzenet, és ha ezt 
sokat hallják, akkor biztos, hogy jobban rögzül 
bennük. Annyiból azért különböznek a többi ha-
sonló programtól, hogy ők az óvodás korosztályra 
helyezték a hangsúlyt, illetve mesén keresztül ad-
ják át a fontos üzenetet. 

Aki pedig többet szeretne tudni a programról, 
kattintson a www.mimoescsipek.hu honlapra. 

Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az Ön Szimpatikája:

Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az Ön Szimpatikája:

P. H. P. H.A SZIMPAT IKÁBAN
!

NE
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A SZIMPAT IKÁBAN
!

NE
 KÉRJ SZATYROT

ZÖLD KUPON ZÖLD KUPON

Mimó és Csipek az óvodákba 
költözik

Mimó és Csipek barátaikkal, Kupaccsal és 
Potykával járják a városokat és az erdőket, 
na meg az óvodákat, hogy megmutassák a 
gyerekeknek, mit jelent a szelektív hulladék-
gyűjtés, a vízpazarlás vagy a fenntartható 
közlekedés. 

A tavaly életre hívott program néhány lelkes 
szakember összefogásával született meg. A 
barátok nemcsak lelkesek voltak, de neki is lát-
tak, hogy egy komplex programot dolgozza-
nak ki, melynek segítségével a gyerekek meg-
tanulják, mit jelent a fenntartható fejlődés. 

Az Európalánta Egyesület a Magyar Környeze-
ti Nevelési Egyesület (MKNE) szakmai támo-
gatásával dolgozta ki a programját, melyben 
első lépésben az óvónőket képzik tovább. A 
tizenhárom vidéki nagyvárosi óvodát tudato-
san választották ki, főleg hátrányos helyzetű 
területeket céloztak meg. A program nagyon 
egyszerű, de éppen ezért jól is működik. A 
gyerekek először megismerik a szereplőket, a 
bájos sünit, a bátor békát, az ég urát, a bag-
lyot, akik egy rövid történetet mutatnak be a 
veszprémi Kabóca Bábszínház művészeinek 
segítségével. 
Ezután a gyerekek egy része játszóházba 
megy, ahol logikai játékok segítségével ismer-
kednek tovább a környezet és az ember viszo-
nyával. 

Miután kijátszották magukat, kézműves-
kednek, agyagból, növényekből, magokból és 
egyéb természetes anyagokból alkotnak. 

Mielőtt elfáradnának, még szaladgálnak egyet az 
erdei körjáték keretében, aztán jön az ebéd, és a 
jól megérdemelt délutáni alvás. 

Minden, a programban részt vevő óvoda kap 
egyet az egyesület Bábos Ládikájából, hogy ké-
sőbb is felidézhessék a gyerekek a meséket. 

A zenés betétekkel tarkított előadás hatalmas 
siker az óvodákban, a gyerekek nagyon gyorsan 
megbarátkoznak a kedves mesehősökkel, és a 
felmérések szerint villámgyorsan rögzül ben-
nük minden, amit hallanak. A bábelőadás során 
az ovisok megismerik az energiatakarékosság, 
a hulladékkezelés, a fenntartható közlekedés, a 
vízgazdálkodás és az élővilág értékeinek egyes 
területeit olyan játékos formában, hogy ők ma-
guk is aktív részeseivé válnak a környezet meg-
óvásának.
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Ne kérj szatyrot, 

Ha Ön 
2011.  július 1. és 31. között  

vásárláskor nem kér nylonszatyrot  
a sZimPatiKa emblémával ellátott 

gyógyszertárakban,  
sorsoláson vehet részt!

Mit kell tennie?
1. Vágja ki és töltse ki  

a kupont az előző oldalról!
2. Ne kérjen nylonszatyrot 

vásárlásakor!
3. Bélyegeztesse le a kupont 

gyógyszerészével, majd dobja be 
a patikában elhelyezett 

gyűjtődobozba! 
                  

A játékosok között 3 db, 2 fő részére  
szóló wellnesshétvégét sorsolunk ki a  

bükfürdői Hotel Caramell**** 
felajánlásával.

 Részletes játékszabály: 

www.nekerjszatyr
ot.hu

 Sorsolás:

 2011. augusztus 26-án

és Nyerj!


