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Szily Nóra

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa
el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg
kezelőorvosát, gyógyszerészét !
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Egy dolog az azonosulás. De benned van
egyfajta szeretet, ami a riportalanyok felé
árad. Szereted azt az embert, akivel beszélsz?

Szily Nóra
Te világéletedben embereket kérdeztél
és emberekkel beszélgettél. Nem unod
még? Érdekelnek még az emberek?
Talán egyszer sóhajtottam fel viccesen,
hogy vajon a kérdések soha nem fogynak
el? A kíváncsiságom valahogy olthatatlan.
Ebben már van egyfajta rutin, mint egy
trenírozott versenylónál, de nem kopott
olyanná, hogy panelekként használnék kérdéseket. Kialakult az a módszerem, hogy ha
valakivel leülök beszélgetni, akkor előtte ráhangolódom. Nem a sorok között próbálok
olvasni, ha felkészülök, inkább a sorok mögé

próbálok gondolni. És ez mindig újabb kérdéseket szül. Az enyémeket. Sokszor eszembe jut, hogy olyan jó lehet színésznek lenni. Amikor mélyinterjút csinálok, egy kicsit
azzá válok, akivel beszélgetek. Igyekszem
belebújni, mint a színészek a szerepükbe.
Amikor Jancsó Miklóssal ültem le, egy kicsit
az ő életét éltem a sejtjeimben. Vagy Bánsági Ildikóval, Pokorny Liával, Oroszlán Szonjával – valahogy a lényem átrendeződik, és
akkor tényleg egy kicsit ő vagyok. Annyi
sors folyik át rajtam, ami gazdagít, tölt –
nem hiszem, hogy meg tudnám unni.

A kollégáim azt mondták, hogy lehetne ez a
mottóm: „Rossz az imidzse? Jöjjön el Nórához beszélgetni!” Vannak emberek, akikről
nagyon határozott kép él a közönség fejében, de ha én beszélgettem velük, akkor más
arcukat is meg tudták mutatni, vagy más ajtókat is ki tudtam nyitni. A hetediket lehet,
hogy nem, de elég sokon beengedtek. Talán
az a titka, hogy teljesen előítélet-mentesen
ülök le velük. Attól függetlenül, hogy egy
pornósztárral, vagy gondolkodásában számomra nagyon idegen, velem nem azonos
hullámhosszon lévő emberrel kerülök szembe, a kérdéseimben nincs ítélet, csak megérteni vágyás, nyitottság és tolerancia. Azt
szeretném megérteni, hogy mi az az út, amin
ő jár, ami őt ilyenné tette. Mi az a muníció,
amit hozott, hogyan választott – legyen ez
egy pálya, erkölcsi norma, politikai állásfoglalás, bármi. Tiszteletben tartom, és szeretem
is a sokféleséget. Igen, én akkor, az interjú
pillanatában szeretem, vagy legalábbis közel
engedem magamhoz a riportalanyaimat. Ha
van jó képességem, ami cizellálódott is az
évek során, az a figyelni tudás és az empátia.
Kekeckedés nem nagyon van bennem, de
humor meg huncutság igen. Szeretem, hogy
szinte nem is kérem, de egyszer csak kinyílnak. Beengednek. Nem tudok erőszakosan
nyomulni. Távol áll tőlem minden téren. Az
erőszaktól riadok.
Nagyon sok fórumon találkoznak veled az emberek. Ha megkérdeznék őket,
valószínűleg nem tudnák megmondani, hogy a Nóra akkor most hol is van,
hol is dolgozik… Miket csinálsz most, mi
az, ami foglalkoztat?

Nem tudok egy logót kitenni, hogy Szily
Nóra ennek a csatornának az arca. Jelenleg
a life.hu egyik szerzője vagyok. Tény és való,
hogy több csatornán ismétlik a műsoraimat,
viszont jelenleg nem forgatok. Nincs hova…
Rendezvényeket, konferenciákat, könyvbemutatókat vezetek, de ezek alkalmi felkérések. Most keresem az utam. Elgondolkodtam
azon, hogy mindazt, amit az elmúlt 19-20 évben, vagy akár amit a duplájában összeraktam, tudásban, tapasztalatban, belefektetett
órában, kérdésben, kíváncsiságban, hogyan
konvertálható másutt is. Nem vagyok képernyőfüggő – kíváncsiságfüggő, megérteni
vágyó-függő viszont igen.
A mai világ nem arról szól, hogy a képernyőről lehet nyugdíjba menni, bár ezt én nevetségesnek tartom. Azt gondolom, hogy egy
tehetséges huszonéves nem lehet referencia
minden nő számára, én itt is a sokféleségben
hinnék. A nézőknek az én korosztályomat is
látnia kéne. A döntéshozó viszont nem én
vagyok. Vannak dolgok, amiket a huszonöt
éves Szily Nóra nem tudott volna megcsinálni. Még ha egy talpraesett, kíváncsi kiscsaj is
volt, nem tudott volna úgy beszélgetni, mint
az a Szily Nóra, aki megélte már mindazt,
ami történt vele, és a helyére tette, vagy épp
még dolgozik rajta. Ez a fajta érés, tapasztalás, furcsamód egy nőnek ebben a szakmában mégsem tud értékké válni. Egy őszes
halánték sármos egy pasinál, de három szarkaláb, amit a sorsom már az arcomra rajzolt,
ma a magyar televíziózásban egyelőre nem
„látszhat”. Ez szerintem nem maradhat így,
de miután a helyzet jelenleg ez, élni viszont
kell, alkotni meg muszáj, ezért most képernyőn kívüli dolgokban is gondolkodom.
Anno pszichológiát végeztem, és úgy érzem,
mára már tudok annyit a kommunikációról,
sikerekről, kudarcokról, a sorsokról, hogy
a személyes tanácsadás felé is mozdulnék.
Közben boldogan csinálnék heti egy rádió-,
tévéműsort ahol szintén beszélgetnék, és az
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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„felépített”. Negyvenéves koromra lett olyan
a testem, hogy jóba tudok lenni vele. Persze,
ahogy múlik az idő, a karbantartásra még
inkább kell figyelni, ezért sportolok. Ezt senki nem várja el tőlem, nem kötelez rá, csak
önmagamért teszem, és megveregetem a
vállam, ha pár száz méterrel többet úszom,
vagy ha több hasizomgyakorlatot csinálok.
Endorfin – valakinek a csoki, nekem ez. Örömet ad, és közszereplőként is kötelességem
vigyázni magamra. Ha egy negyvenes nő találkozik velem, aki például hozzám hasonlóan elvált, küzdelmei vannak, ahogy nekem is,
akkor lássa azt, hogy egyben lehet maradni.
Hogy érdemes, mert akkor biztos lesz egyszer egy olyan szempár, ami azt tükrözi majd
vissza, hogy egy nő szeretni való lehet ennyi
idősen is, a történetével együtt is – bármit is
sugall a világ! Erre a sugárzásomra nagyon
szeretnék vigyázni, és ehhez hozzátartozik
az a porhüvely is, ami az enyém.

Ezt logisztikailag hogy sikerült megoldani? Mert ovis, iskolás gyerekekkel ez nagyon nehéz lehetett.
Az életemnek különböző korszakai vannak.
Volt, amikor házasságban éltem, és volt úgy,
hogy volt állandó segítőm. Most már jó pár
éve egyedül élek velük, az egyik már 17 elmúlt, a másik 14, de fantasztikusak az apák.
Két házasságból vannak a fiaim, és az apákkal nagyon jó a kooperáció. Jócskán vállalnak a nevelésből időben is. Kicsit morbidan
hangzik, hogy nekem férjet ugyan nem sikerült úgy találnom, mint ahogy kislányként
álmodtam, de jó apákra leltem, és ez nagyon
fontos.

Mire vagy szakmailag a legbüszkébb?
Vitray Tamással csináltam egy mélyinterjút.
Előtte rettegtem, remegett a térdem. Aztán
este fél tízkor álltam a konyhában, megszólalt a telefon, és beleszólt, hogy „Vitray Tamás
vagyok”. Azt hittem, elejtem a kagylót. Azt
mondta: „a feleségem nem hagyott békén,
hogy azonnal hívjam fel magát, és mondjam
el, hogy velem ritkán készült ilyen jó beszélgetés”. Nekem ez a díj adatott. És én ezt a
lelkem egy magas polcára teszem – a mester
adta.
Kalmár András

Ezt a nagyon dolgozni vágyást a családod
hogyan tolerálja?
írást sem hagynám abba. Mindig azon töröm
a fejem, hogy azt az adrenalint, sikerélményt
– amit igénylek, és amit nekem a munka ad –
valahol megtaláljam. A közszolgálati televízióban megtanultam az alázatot, a precizitást, a
kereskedelmiben pedig a tempót. Azt gondolom, hogy ez egy jó csomag.
Mi személyesen tizenegy-két éve találkoztunk utoljára; őszintén mondhatom, hogy
semmit sem változtál. Mi a titok?
Isten áldja a szüleim génjeit. A testfelépítésemet örököltem, de hogy vigyázok magamra,
az már a saját felelősségem. Volt egy időszak,
amikor nagyon pörgött az élet, sokat dolgoztam, a magánéletem válságban volt, és nagyon
lefogytam. Én nem hízom sem a boldogságtól,
sem a szomorúságtól, inkább fogyásra vagyok
hajlamos. Hoztam egy döntést, és elkezdtem
személyi edzővel dolgozni. Ő másfél év alatt

Az elmúlt hónapokban nem volt hozzám kegyes a sors, és nem volt annyi az adrenalin.
Sokat voltam otthon, többet, mint kellett
volna. Inkább írtam, és az magányos műfaj, hiszen az interjú után az ember csak ül
a gépnél, mantrázgat a szavakkal, sokat bíbelődök, hogy amit leírok, az olyan legyen,
mint az alany. Ha túl sokat vagyok egyedül,
akkor befordulok, és ez nem jó. Azt gondolom, hogy a fiaimnak is sokkal jobb, amikor
pörgök, és lobogva megyek haza. Ők is szurkolnak, hogy sikerüljön összerakni a saját kis
kirakósomat újra, mert akkor jobban csillog
a mama szeme. Amikor picik voltak, akkor is
dolgoztam, és nem éreztem, hogy ettől rossz
anya lennék. Boldog anya voltam, aki rohant
haza egy jól végzett, pár órás munka után
tolni a matchboxot, de nem tudtam volna
csak a játszószőnyegen ülni. Tisztelem, ha
valaki képes rá, de én nem ilyen vagyok.
fotók: Bársony Bence - RTL Klub
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Miért fontos ez?

Dogossy Katalin
Isten központja az agyunkban
Autóban ülve araszolgatunk a reggeli
csúcsforgalomban, szabályosan haladva
a számunkra kijelölt sávban. Tudjuk, hogy
egy fontos találkozónk van. Érezzük, hogy
késésben vagyunk, amikor a buszsávból
valaki szabálytalanul elénk vág. Ő még átcsúszik a zöldön, mi már nem.
Ismeri a helyzetet?
Mi történik bennünk ilyenkor? Hormonok sokasága áramlik ki agyunknak legősibb, legprimitívebb régiójából, a gerincoszlop tetejét
körülvevő agytörzsből. Agyunknak ez az érzelmi központja azt sugallja nekünk, hajtsunk
át a piroson, érjük utol a szemtelen autóst,
és tapossuk el. Legalábbis ordibáljunk vele
egy jót, levezetvén ezzel a bennünk felgyülemlett feszültséget. A körülbelül százmillió
éve megjelent vékony, kétrétegű agykéreg, a
gondolkodás területe azonban ellentétes értelmű parancsokat ad. Azt mondja, a pirosba
hajtani veszélyes, az egész cirkusz csak további
feszültségeket fog okozni, hagyd a fenébe a
szabálytalankodó autóst. Vagyis agyunk két jól
elkülöníthető területe, az érzelmekért felelős
limbikus rendszer és a gondolkodás területe,
az agykéreg, kapcsolatba lépnek egymással. A
helyes döntést azonban egy belső központ, a
világot egységesíteni képes, a spirituális intelligenciáért felelős centrum hozza meg.
Van ilyen központ az agyunkban?
Bizony, van.
Előző számunkban írtunk arról, hogy az EQ,
vagyis az érzelmi (emocionális) intelligencia
nélkül nehezebb boldogulni az életben, mint a
korábban oly fontosnak tartott értelmi képesség, az IQ nélkül. Választ kerestünk arra, hogy
nagyon okos, tanult emberek miért rontják
el az életüket, míg náluknál jóval gyengébb
8

képességűek sikeresek lesznek és boldogok.
Sok olyan ember él a világban, akinek megvan mindene. Sikeres, jó munkája, szép háza,
elegáns autója van. Jómódú, okos. Mégis valamiféle boldogtalanságot, ürességet érez. Nem
találja a helyét, csak létezik a világban, de nem
része annak. Fogalmazhatnánk úgy is, hogy
bár magas, olykor kiemelkedően magas az IQja, s az érzelmi intelligenciája is rendben van,
mégsem képes helyes döntéseket hozni, nem
képes a boldogságra. Miért?
A választ nem sokkal az érzelmi intelligencia
fogalmának megalkotása után egy amerikai
házaspár, Danah Zohar és Ian Marshall adta
meg. Könyvük, amely az SQ – A spirituális intelligencia címet kapta, pillanatok alatt bestseller lett. A tudós szerzőpár az agykutatás
legfrissebb eredményeit alapul véve dolgozta
ki elméletét.
Nem kevesebbet állítottak, mint a következőt:
Módosult tudatállapotokban, például meditáció vagy imádkozás közben, az agy meghatározott területein idegsejtcsoportok összehangolt
aktivitása figyelhető meg. Ilyenkor az idegsejtek másodpercenként 40 Hertz-en rezegnek,
s ezzel hozzák létre azt az érzékleti és gondolati élményt, amelynek során a meditáló vagy
imádkozó különleges, mély felismerésekre
jut. A működő agyról készített felvételeken az
agykutatók a halántéklebenyben találták azt a
területet, amely akkor mutat aktivitást, amikor
a vizsgált személyek spirituális vagy vallásos témákat hallanak. Ennek az Isten-központnak, angol szóval God Spot-nak a létezését a modern
agykutatás minden vizsgálata alátámasztotta.
A halántéklebenynek ezt az aktivitását sokáig
az epilepsziások és az LSD-fogyasztók látomásaival hozták kapcsolatba. Mára kiderült, hogy
az egészséges embereknél is megtalálható. A
God Spot nem bizonyíték Isten létezésére, de
megmutatja, hogy agyunk olyan irányba fejlődött, hogy végső létkérdéseket tudjon feltenni.

Ahhoz, hogy az ember harmóniában élhessen,
tudnia kell, hogy nem az üres térben lebeg.
Nem tehet meg bármit. Léteznek olyan, magasabb erkölcsi értékek, amelyek minden kultúrában és minden korban azonosak. Nem azért
kell követni őket, mert a törvények, az igazságszolgáltatás, valamilyen külső tényező késztet
erre, hanem azért, mert nélkülük az ember
önzővé lesz, s elmagányosodik. A magányosság szorongást szül, a szorongás aláássa a lélek
nyugalmát, a háborgó lélek pedig megbetegíti
a testet és elpusztítja. Bizonyos rituálék segítségével, például meditációval, vallásgyakorlással vagy másokért végzett munkával képessé
tehetjük magunkat arra, hogy a belső hangot
felerősítsük és meghalljuk. Vagyis: hogy fejleszszük a spirituális intelligenciánkat.
De mi szükségünk van spirituális intelligenciára?
Az SQ segítségével tudjuk eldönteni, mi a jó és
a rossz, a helyes és helytelen cselekvés. Ennek
a képességünknek köszönhetjük, hogy képesek vagyunk önmagunkat gyógyítani, vágyainkat, késztetéseinket egy későbbi, fontosabb,
magasabb rendű cél érdekében elhalasztani.
Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az SQ a bölcsességünk és a lelkiismeretünk. De nem csak
az. Kiderült ugyanis, hogy ez velünk született,
belső adottságunk: a spirituális intelligenciánk
nem más, mint a fantázia, a kreativitás, a tehetség és a spontaneitás. Az is kiderült, hogy éppen úgy, mint az érzelmi és értelmi képesség,
az SQ is fejleszthető megfelelő gyakorlatokkal.
Néhány, az amerikai pszichológusok által
ajánlott gyakorlat:

• Lefekvés előtt gondolja végig napját, mit
tett jól, és hol hibázott.

• Fogadja el a csodákat.
• Tudatosítsa önmagában, hogy meg akar változni.

• Keresse meg önmagában azt, amiért él, mi

• Ne állítson maga elé megoldhatatlan akadályokat.

• Céljait követve ne térjen le a jó útról, csak akkor, ha egy még jobbat talál. Legyen képes
céljait alárendelni másokénak.
Próbálja ki! Jobban fogja érezni magát…

az, ami alapvetően meghatározza érzéseit,
cselekedeteit.
9

Ünnepszüneti nap
Oly korban élünk, hol ünnepelni nem nagyon divat! Immáron létezésen túlinak tűnik a szomorúság, lassan nagyobb keletje
lészen a csalódottságnak, mint a reményteli felidézésnek. Elfeledkezünk évfordulókról, dátumokról, jeles napokról, törli őket a
mindennapok verklije, a kín tornája, avagy
maga az írott történelem.
Az ünnep a mítosz kultusza. Volna. A pillanat, mikor például emlékezhetnénk fajunk
nagybetűs eseményeiről, esetleg önnön
múltidőnk apró dicsőségeiről, csupán egy
egyperces néma levegő-visszatartással…
Hogyne. Manapság, tisztelet a kivételnek,
nincs ilyen, ha – legyen szó egyénről, közösségről – a természetes, tiszta, önszerveződő, no meg az utólagos ideológiáktól mentes kultuszt tartjuk számon ünneplésként.
Úgy fest, magunk sem gondolunk túl sokat
magunkról…
És másokról sem. Zavarba ejtő, ráadásul
koedukált cinizmussal vágott pofán március elején a Nemzetközi Nőnap, és bizony a
kokárdám láttán is kapok évek óta hideget,
meleget az említett hónap idusán. Tüntető
hallgatással reagálnak volt osztálytársaim az esetleges évfolyam-találkozó hírére,
és már most sejtem, nem könnyen találok
majd partnert egy spontán ölelésre az Emberszeretet világnapján. Vakon pásztáznak
a tekintetek manapság: minek örülsz? Bocs,
legalább megpróbálok. Hogy ne őrüljek
meg.

10

Novák Péter

Holott veszteség adódik elég a magam
szintjén is, őszintén el tudnám képzelni hiányukat! Én is könnyedebben, egyszerűbben, mi több, következetesebben élhetnék
deficites ügyeim nélkül. Csak úgy, mint a
koldus, és csak úgy, mint a királyfi (sic!). Hiszen van itt dolog, mindenkinek. De ezért
ne legyen okom az ünneplésre? Ezért! Érkezik csípőből a válasz. Problémáim prioritást
kell hogy élvezzenek! A problémáim a létezésem – jelzi a világ, lépten-nyomon.
Rendben, tolom! Még vélt vagy valós sikereim okán sem dicsekszem, annál inkább
panaszkodom, nem szalasztok el egyetlen
alkalmat sem, hogy hangot adjak elégedetlenségemnek, fáradságomnak, áldozathozatalomnak. Felelősöket keresek néha
névvel, de általában név nélkül, miközben
maga vagyok az akarás, a szünetmentes
tápegység! Életvitelem 0–24, így csak remélhetem, hogy nonstop a menny-bolt is.
Csak áll majd valaki a pult mögött, életmunkám végeztével?

Persze, ha nem tanulunk meg ünnepelni,
nem is szívesen ülünk asztalhoz. A hajdan
volt aranykor feletti nosztalgiázás, a permanens nemzeti gyász, a kollektív tudat

kíméletlen kritikája sok minden, csak nem
összeadott érték. Be nem dugott töltő. Pedig, ha teszem azt, mindenki kedve szerint
csak három jeles fordulót kiválasztana az
év háromszázhatvanöt napjából, ekképpen
gazdagítva a „kihagyhatatlan” rítusok listáját, telve lenne kedvvel, s büszkén viselné
az Ember(iség) nevet! Ez lenne az úttörő
mozgalom, ha cél valóban az út maga…
Erre mi? Letérve lelkünk természetes ösvényéről, hol volt idő a szédítő mélység mellett a magasság bűvöletére is, száguldunk
az elfogyasztói társadalom világsztrádáján,
csordultig telt csomagtartóinkban olcsó
vágyainkkal, valamiféle folyamatos jövőt
vizionálva autónk szélvédőire, mégis rettegve attól, mit hoz a holnap.
UI: április fordulói közül ajánlom harmadikát. Ez a Párnacsata világnapja!

„Bizony mondom néktek: Amit megköttök a
földön, a mennyben is kötve lészen; és amit
megoldotok a földön, a mennyben is oldva
lészen.“ Máté 18:18.
Tán a Szentség nem törik meg, ha veszem a
bátorságot használni a tanítás kifejezéseit;
materiális, mentális mániáinkat definiálva
kötés alatt, s az oldást a kötődések (legalább időszakos) bontásának szinonimájaként. Itt, e Földön.

HIRDETÉS

Üzenet a Földről

Kell az ünnep, a munkaszüneti nap, hiszen ez a pauza, a jelen sodrából történő
visszanézés, a kitekintés pillanata, mikor
elért eredményeinknek – legyenek bár a
mindenség vetületében még oly talmiak
is – képesek vagyunk egy kicsit örülni…
Mikor szellemközösséget érzünk egyetlen
napra másokkal, ország- és kontinenshatárok nélkül, értékrendünk kapcsán… Mikor
rácsodálkozhatunk az értelmes teremtés
készségének adományára! Nagyot lendíthetnek ezen momentumok általános mérlegünkön, mivel a kiadási oldal komoly
drámáktól terhes, a gonoszság megszámlálhatatlan fajtájával cizellálva. Vagy tizenkétezer éve.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Elmondom hát mindenkinek
Mentés mindig másként
Krisztiánnal véletlenül találkoztam, abban a budapesti kórházban, ahol hatodik
éve műtősként dolgozik, és ahol láthatólag otthon érzi magát. Nyoma sem volt
rajta az egészségügyben dolgozóknál
gyakori túlhajszoltságnak vagy fásultságnak, pedig éppen „24 órázott”. Úgy
kísérte, tologatta a betegeket, hogy közben mindenkihez volt egy kedves szava,
humoros megjegyzése. Ahogy beszélgetni kezdtünk, kiderült, hogy részt vett az
árvíz és a vörösiszap-katasztrófa mentési munkálataiban; hogy szabadidejében
önkéntes mentős, és nyaranta vízimentő
szolgálatot lát el; mindemellett feleségével négy gyereket nevel. Még csak 34
éves.

Te tényleg szó szerint éjjel-nappal dolgozol. Hogy bírod?
Szeretem. Most is épp 24 óráztam, de jól vagyok, megszoktam az össze-vissza alvást.
A kórházban heti egyszer ügyelek, a mentőnél 12 órázni szoktam. Amikor kicsik voltak
a gyerekek, a feleségemnek minden éjjel fel
kellett kelni hozzájuk, és hát, én is folyton fölébredtem, mert egyszobás lakásban laktunk;
természetes volt, hogy nem alszom át az éjszakákat.
Egy szobában éltetek négy gyerekkel?
Várpalotán, egy lyukban, nagyon rossz körülmények között. A lakásigénylés éveken
át be volt adva, de hiába fordultunk bárho12

Polgár Teréz Eszter

vá. Miután Pesten kezdtem dolgozni, sokáig
ingáztam; nem láttam, hogy tudunk majd
továbblépni. A Honvéd Kórháznak nagyon
sokat köszönhetek, azt is, hogy szolgálati
lakást kaptunk Budapesten. Végre emberi
körülmények közt élünk. És a Honvédban
éreztem először, hogy erkölcsileg igazán
megbecsülnek. Több kórházban dolgoztam,
de az elmúlt hat év alapján tényleg mondhatom, hogy itt megtaláltam a helyem. Nagyon sokat segítettek nekem, és rengeteget
tanultam. A főműtősnőm, Edit asszony pedig
anyám helyett anyám.

Hétvégén vonatra ültem a feleségemmel
meg a két fiammal (akkor a kislányok még
nem voltak meg): ha baj volt, dolgoztam, de
mégis együtt lehettünk. Így tudtam nyaralni
vinni a családomat, és azóta is így töltjük a
szabadságomat.
Mennyi a munkád ilyenkor?
Változó. Vannak tipikus balesetek: felhevült
testtel vízbe ugranak, elalszanak a matracon,
befordulnak a vízbe. Sok a vágás is a kövek
közt. Rengeteg a szemsérülés: kisgyerekek
dobálóznak iszappal, vagy naptej megy a
szemükbe. Bizonyíthatom, hogy ezek a kencék tényleg víztaszítók, mert lehetetlen őket

Hogyan merült fel benned, hogy munka
mellett önkénteskedj?
Már gyerekkoromban nagyon vonzott a
mentés. Volt, hogy részegekhez kihívtam a
mentőt, csak hogy lássam, mit csinálnak a
mentősök. Aztán kamaszkoromban egyszer,
biciklizés közben, egy autó előttem fordult
az árokba, én meg elláttam a sérülteket,
ahogy tudtam. Tulajdonképpen elsősegélyt
nyújtottam, bár akkor még fogalmam sem
volt, hogy kell. A kiérő mentősök nagyon
megdicsértek, ami szárnyakat adott, és
meghatározó élményem lett. Tíz évvel ezelőtt Székesfehérváron kezdtem műtősként
dogozni; ahogy jártam haza Várpalotára, a
buszpályaudvaron mindig láttam a megyei
Vöröskereszt irodáját. Egy nap bementem,
hogy házigondozó-ápolói és műtős végzettségem van, tudok-e valamiben segíteni.
Örömmel vették. Főleg véradást szerveztem,
de mindenhol ott voltam, ahol szükség volt
rám. Mikor megkérdezték, van-e kedvem
vízimentőzni, mert egészségügyis segítségből nagy hiány van, persze igent mondtam.
Így kezdtem nyáron a Velencei-tóhoz járni.

„Szárazföldi” önkéntes mentősként mik a
feladataid?
Kríziskocsival járjuk a várost, és hajléktalanokat látunk el, betegeket viszünk be. Hajléktalanozni is Várpalotán kezdtem – ott nem
messze laktunk a hajléktalanszállástól, de
sok utcai hajléktalannal is volt kapcsolatom.
Gyakran olyan néniket-bácsikat látogattunk
végig mint hajléktalanokat, akiket gyerekkoromból ismertem. „Jóban voltam apáddal”,
„Együtt dolgoztunk a bányában” – mondogatták nekem. Ez sokat számított, amikor be
kellett cibálni valakit az utcáról, hogy meg ne
fagyjon, vagy rá akartam venni, mosakodjon
meg. Ha morogtak is, hallgattak rám, eljöttek
velem. A nagyobbik fiam
és a feleségem gyakran
elkísért. A szipósok búvóhelyére is lejártam segíteni, de velük nagyon
kell vigyázni. Véletlenül
volt ott egy srác, akivel
együtt katonáskodtam.
Általa alakult ki a bizalom, hogy a közelükbe
engedjenek. Budapesten, persze nem botlok
mindenhol ismerősbe,
de könnyen megtalálom
a hangot az emberekkel.
Hogyan kezdtél mindezek mellett katasztrófavédelemmel is foglalkozni?

vízzel kimosni. Akadt újraélesztés is. Egyszer
gránátot dobtak a lábam elé: a strandon
találták; hál’ Istennek nem lett belőle tömegszerencsétlenség. Persze, az ittasokkal,
kábszeresekkel van a legtöbb probléma,
ahogy az utcákon is.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Ez a terület mindig rettentően érdekelt. Miután a Honvédba kerültem, sok katasztrófavédővel találkoztam, mert a mi kórházunk
látta el őket. Tavaly, amikor jött az árvíz, arra
gondoltam, alakítani kellene egy mentőcsapatot. Felhívtam az AMS-Szamaritánus
Mentőszolgálat vezetőjét, mert régóta az ő
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Decemberben alakultunk meg hivatalosan
is mint az AMS-Szamaritánus Mentőszolgálat Speciális Mentőcsoportja. Nagyon büszke vagyok rá, hogy én vezethetem. Rétei
Csaba a helyettesem, de valójában nem az,
hanem a társam. Már kaptunk több felajánlást; a Soproni Speciális Mentők – akik a Fertő-tavon vízimentőznek – motorcsónakkal,
eszközökkel támogatnak; egy vállalkozótól
mobiltelefon-feltöltést kaptunk a szervezés14

A feleségem maximálisan támogatott mindig, még ha sokszor rossz neki, hogy keveset
vagyok otthon. A gyerekeimnek is természetes, hogy nem csak magunkért élünk. A hőségriadóban a fiaim vizet osztottak; a kisebbik velem volt most nyáron egy siketeknek
rendezett eseményen, és ő segített nekem
kommunikálni, mert a hallássérült srácok
megtanítgatták a jelnyelvre. A gyerekeink
sok mindent láttak velünk, és örülök, hogy
látták a kábítószereseket is, mert ők már biztos, hogy nem lesznek azok. Egyébként a 16
éves fiam rendőr szeretne lenni; a kisebbiknél a mentős is felmerült; a 7 éves kislányom
orvosnak készül. Kíváncsi vagyok, a legkisebb
lányom mit talál majd ki, de még csak 4 éves.
Egy individuális korban, társadalomban
Krisztián ritka jelenség. Pedig az élete telistele van kalanddal, amire az emberek annyira
vágynak – csak éppen legtöbben a számítógép vagy tévé előtt keresik. Tét nélkül, teljes
kényelemben. Esetleg az extrém sportokban,
életüket kockáztatva a semmiért.

HIRDETÉS

Le a kalappal a feleséged előtt is. Nem
szeretne néha otthon ülő férjet?

Intsen búcsút a zavaró kilóknak
az új Jó Formában Fogyókúrás Programmal!

www.joformabanprogram.hu
Cefamagar®
Finom és laktató diétás italpor!
1 adag csak 262 kalóriát tartalmaz!

A lendületes kezdéshez.

Cefamagar® :
7HVWW|PHJFV|NNHQWpVWHOŃVHJtWŃNO|QOHJHV
táplálkozási célú élelmiszer vitaminokkal,
ásványi anyagokkal, nyomelemekkel és
L-karnitinnel.

Csak gyógyszertárban kapható.
Gyártó: CEFAK KG / Németország.
Forgalmazó: CrossConnect Kft.
1165 Budapest, Perjés u. 5. info@
crossconnect.hu

Szokjon hozzá
új méreteihez!

Cefamadar®
Csökkenti az étvágyat, így természetesen
segít megszabadulni a felesleges kilóktól.
Továbbsegít a kívánt súly eléréséig!

A Cefamadar® Homeopátiás gyógyszerkészítmény.
hatóanyaga: Calotropis gigantea D4. Vény nélkül kapható a gyógyszertárakban.
Gyártó: CEFAK KG / Németország. Forgalmazó: CrossConnect Kft. 1165 Budapest, Perjés u. 5. info@crossconnect.hu
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Most mik a terveid? Hogyan tovább?

hez. Az előző garnitúra ruhánk tönkrement
a devecseri mentésnél, most a kórházi takarítók csoportvezetőjének köszönhetjük, hogy
kapunk az ő egyenruhájukból. A fényviszszaverő csíkot meg az emblémánkat majd
a feleségem felvarrja rájuk. A kórház azzal
segít, hogy hivatalos távollétként fogja fel a
mentő-utakat, ami nagyon nagy dolog. Tudod, én mindig csak álmodoztam arról, hogy
egyszer eljutok ide… A műtős munkámhoz
is ragaszkodom, de szeretnék minél több helyen ott lenni, ahol szükség van rám. Ne legyen katasztrófa, de sajnos időről időre van.
Én pedig már csak úgy tudom elképzelni az
életemet, hogy a kórház mellett mentéssel
foglalkozom. Belebetegednék, ha mást kellene csinálnom.

HIRDETÉS

kríziskocsijukkal önkénteskedem. Mondtam,
hogy mennénk az árvízhez, kellene kocsi,
felszerelés. Az AMS szó nélkül adott. Pár emberből, egészségügyis kollégákkal, civilekkel, meglett a csapat. Így jött össze az első,
majd a második út Boldván és környékén.
Részt vettünk a sürgősségi betegellátásban,
a járványmegelőzésben, de a ruha- és ételosztásban is.
A vörösiszap-katasztrófánál már egyértelmű
volt, hogy ott a helyünk – rengeteg sérült
volt, aki nem került kórházba, vagy aki nem
volt olyan súlyos, hogy bent tartsák, de ellátásra szorult, például naponta kellett kötözni. Ismét megkaptuk a teletankolt kocsit.
Várpalotán át mentünk, ott az ismerősök telepakolták az autót étellel, ruhával. Elsőként
pont egy tűzoltót láttunk el, szemsérüléssel.
Megmondom őszintén, a vörösiszaphoz képest az árvíz üdülés volt. Ott is életek munkája veszett el, de a homokzsákokat dalolva
rakodták az emberek. Az iszapnál senki nem
énekelt. Valamiféle sokkot kapott mindenki.
Már odafelé, az úton ott voltak a vörös foltok. A fák törzsén, a házak falán lehetett látni,
milyen magasságban állt az iszap. Egész picinek éreztem magam. Nehéz ezt elképzelni, a
sajtó, a tévé sem tudta visszaadni. Ami a második devecseri utunk előtt nagyon megrendített, hogy mennyit jelentett a kórházunkban fekvő vörösiszap-sérülteknek az, hogy
hozzájuk, az ő falujukba megyünk.

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT,
9$*<.e5'(==(0(*.(=(/ł25926É7*<Ð*<6=(5e6=e7
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ÁPRILISI
AKCIÓ!

Listerine Teeth & Gum Defence
tikus szájvíz
szzájvíz
antiszeptikus
sil Derma
Lamisil
rém
1% krém
250 ml
MOST
MOS
OS CSAK
15 g
995 Ft
99

MOST
MÉG OLCSÓBB

5 495
4 Ft

Voltaren Dolo 25 mgg
bevont tabletta
20 db

MOST
MÉG OLCSÓBB

Gombá fertőzések
Gombás
helyi kezelésére
ke
Vény
V
Vé
Vén
ény nnélkül
é
kapható
gyógyszer
g
gyó
gy
yyó
ógys

Béres Egészségtár
Szemerő Lutein
mtabletta
FORTE filmtabletta
30 db

1 095 Ft

Gyulladásgátló,
fájdalom- és
lázcsillapító hatású
készítmény
Vény nélkül kapható
gyógyszer

Testtömeg-csökkentés
céljára szolgáló
diétás italpor
Különleges
táplálkozási célú
élelmiszer

MOST CSAK

2 210 Ft
73,7 Ft/db

Segíti
g a szem
egészségének
egészsé
megőrzését,
megőrz
késlelteti a szem
késlelte
öregedési
öregedé
folyamatát
folyama
SSpeciális
Sp
Spe
c li ciá
gyógyászati
gyó
g
gy
yógy
g s
gyá
célra
sszánt
sz
zánt - tápszer
zá
tá

Cetebe 500 mgg
retard kapszulaa MOST CSAK
3 425 Ft
120 db
28,5 Ft/db
28

Nagydózisú
C-vitamin hosszan
tartó hatással
Vény nélkül
kapható gyógyszer

Advil ULTRA
apszula
szula
lágyzselatin kapszula
20 db
MOST CSAK
1 02
025 Ft
51,3 Ft/db

Láz-, ffájdalomcsillapító
és gyulladásgátló
gyu
hatás
hatású készítmény
Vén
Vé
V
ny nnélkül kapható
Vény
g
gyó
gy
y gy
gyógyszer

Panadol 500 mgg
filmtabletta
24 db

An
Antiszeptikus
fog és ínyvédő szájvíz
hozzáadott
hoz
fluoriddal
fluo
Szá
Szájhigiénés termék

54,8 Ft/db

10,8 Ft/g

1 720
72 Ft

4,0 Ft/ml

Az AKCIÓ
AKCIÓ
Ó 201
2011.
1. április
áp
prilis 1-től 30-ig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maxim
maximált
mált akciós árak.
árak

Cefamagar
diétás italpor
510 g

MOST
OST
ST CSAK
C

MOST CSAK

485 Ft
4
20,2 Ft/db

Paracetamol
Parac
tartal
tartalmú láz- és
fájda
fájdalomcsillapító
Vény nélkül kapható
g
gyó
gy
gyógyszer

Merz Spezial Drazsé
zsé
séé
60 dbb

MOST CSAK

2 615 Ft
43,6 Ft/db

BőrBőr-,
ő köröm- és
hhajelváltozások
haje
j
megelőzésére alkalmas
meg
készítmény
kész
ÉÉtrend-kiegészítő
Étr
Ét
e
készítmény
kész

Blend-a-dent extra erős
tő krém
műfogsorrögzítő
47 g
MOST
OST CSAK
C

1 08
085 Ft

CalciviD
filmtablettaa
60 db

MOST CSAK

2 285 Ft

MOST CSAK

1 395 Ft
27,9 Ft/db
2

38,1 Ft/db

Ma
Magnéziumhiány
okozta feszültség
ok
kezelésére
ke
V
é nélkül kapható
Vény
g
y
gyógyszer

Kal
Kalciumés D-vitaminhiány
megelőzésére és
meg
kez
kezelésére időseknek
V
Vé
Vén
Vény nélkül kapható
gyógyszer
g
gyó
y

0 mgg
Bilobil forte 80
kkapszula
MOST CSAK
660 db
3 875 Ft

Egész nap biztosítja
a műfogsor
mű
stabilitását
stabi
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Centrum Silver 50+ A-tól Z-ig
Luteinnel filmtabletta
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180 db

ozz
Calcium-Sandoz
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20 db
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3 Ft
45,2 Ft/db

Vitaminokat, ásványi
anyagokat, nyomelemeket
és luteint tartalmazó
készítmény 50 éven
felüliek részére
Étrend-kiegészítő készítmény
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47,8 Ft/db
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e
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h
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a (beteg)tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Anyaszemmel

Szonda Györgyi

Születésnaposnak lenni nagyon jó dolog,
de az ünnepelt szüleinek lenni, na, az már
nem ilyen felhőtlen. Hol vannak már azok a
haboskakaós, kuglófos zsúrok, vagy a bakelitlemezes házibulik, amikor a „lassúzás“ volt
a délután(!) csúcspontja… Mára egy egész
iparág fejlődött ki a születésnapi helyszínek
és programok biztosítására: az én gyerkőceim
voltak már kalóz- ill. tündér-partiban, voltak
szülinapon játszóházban, vonaton, bowling
klubban, állatkertben, múzeumban, kalandpályán, barlangban, sőt, lézerfegyveres lövöldözésen is. Minden lehetséges, csak győzze a
szülők pénztárcája!
Ezért örültem nagyon, mikor a lányaim bejelentették, hogy ők itthon tartanának bulit,
persze szigorúan külön-külön, így van egy
hetünk regenerálódni a két megpróbáltatás
között. Aztán szép lassan előálltak a különböző ötleteikkel is, amitől felejthetetlen lesz
a szülinap…
Először kilencéves kislányunk partijára készültünk teljes erőbedobással. A tizenöt meghívót egyesével szerkesztették Ádámmal, majd
külön lány és fiú tombolaszelvények is készültek, miközben Apával összegyűjtöttük az
itthon fellelhető összes repiajándékot nyereménynek. Szombaton már reggel buli-lázban
égett a család (kivéve tizenhét éves fiamat,
aki tudott valamit, és lelépett estig), takarítás,
rendrakás, tortasütés, üdítő- és partikellékvásárlás, lufifújás, szendvicskészítés, és máris
négy óra, csönget az első vendég! Hétig óriási volt a pörgés, volt hangzavar, zene-bona,
újságpapírtánc, twister, activity, tombola,
etetés-itatás, gyertyafújás… majd a végén
összcsaládi kipurcanás.
Másnap aztán leültettük a tizenhárom évest,
hogy közösen újratervezzük a jövő heti bulit.
A mi kéréseink:
Első pont: pénteken legyen, így nem megy rá
az egész hétvégénk.
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Tini buli

Kettes pont: Apa szívesen elmegy a kisebbekkel a Nagyihoz, így nem zavarnak a kistesók, és
Apának is óvjuk a vérnyomását.
Hármas pont: Teljesen fölösleges a nagytakarítás előtte, hiszen utána úgyis muszáj lesz.
Az ünnepelt kérései:
Első: Igazi házibuli legyen, Anya ne akarjon
játékmesterkedni, de idén még(!) itthon lehet.
Második: Apa hozzon mikrofonokat a stúdióból, hogy igazi karaoke legyen, a szoba másik
felében pedig taposós táncszőnyeget kössünk
a monitorra (ez valami csúcs játék).
Harmadik: Legyen kóla és chips, bármennyire
egészségtelen is, és nehogy teljeskiőrlésű lisztből süssem a pizzát.
És a ráadás: Három barátnő itt is aludna…

Mielőtt belekezdenék a tinibuli elmesélésébe,
azért egy gondolatot muszáj megosztanom
Önökkel. Az Anya által emlegetett „Rozizsúrt”
sikerült arra a szombatra szervezni, amikor én
hajnali 5-kor szálltam le Ferihegyen egy borzasztó, másfél napos maratoni konferencia
után. Így nem titkolom, 2 óra alvás és összesen 4 órányi reptéri várakozás után a délutáni
parti hangjait már egészen elviselhetetlennek
tartottam. Persze szuper volt, mert Rozi egész
nap királylányos pompában, kb. 10 centivel a
föld felett közlekedett, és ezt jó volt látni.
Ezután tartottuk meg a családi értekezletet a
következő szülinapról. Az alapvető kívánságokról tudtam ajándék szinten, és a házibulival kapcsolatos elvárásokat is meghallgattam
– mindenbe belementem, hiszen nem kell
otthon legyek! Na, egy vágyat nem vagyok
hajlandó teljesíteni: a laptopot. Tudom, hogy
számtalan 13 éves gyereknek van már, de MI
A FRANCNAK?!
Eljött hát a nagy nap. Szokatlanul korán távoztam a munkahelyemről, hiszen én a kicsikkel
szövetkeztem: amíg Bori bulizik, addig mi is!
Elmentem a bölcsibe Dávidért, a suliba Roziért és Bencéért, ezután egy hatalmas csavar-

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Küttel Dávid

Apaszemmel

gás következett a ligetben, kicsi Állatkerttel, és
végül anyáméknál kötöttünk ki. Természetesen
a Nagyinál mindig minden jobb, így eszükbe
sem jutott, hogy kimaradnak valamiből, mígnem apám megkérdezte, meddig is tart a buli.
Ez elindította a lavinát, a gyerekek bezsongtak,
hiszen meg akarták lesni, mit is csinálnak a nagyok. Tudtam, hogy nincs visszaút, haza kell
vigyem őket, úgyhogy nagy valószínűséggel
én sem úszom meg a buli végét. Fél hét múlt
5 perccel, ha trolizunk, fél óra, míg hazaérünk
(busszal 15 perc), a maradék 55 percet pedig
fél lábon is kibírom. Apámtól kértem egy kis
pálinkát, biztos, ami biztos, és nekivágtunk.
Persze a troli azonnal jött, és mi 20 perc alatt
hazaértünk. A kicsik sohasem látott tempóban
gyalogoltak a trolimegállótól hazáig, mondtam
is nekik: egyszer látnám, hogy reggel a suliba
ilyen sebességgel rohanunk...
Hazaértünk: én 7 gyerekről tudtam, 11 volt nálunk. Sebaj, mindenki tévedhet, még Bori is, és
ebben a „tévedésben”, azt hiszem, a nejem is
benne volt nyakig. Természetesen betudtam
annak, hogy kímélik az egészségemet. A kicsik
berohantak, javában zajlott a buli, és én is próbáltam felvenni a tempót (na, azért nem fakadgy utólag bevallom, jól éreztem
tam dalra),), de így
magam. A srácok jó fejek voltak, a lányok helyesek, én pedig meg
megnyugodtam, mert Bori normál
mális társaságban van. A mai
világban annyi szörnyűséget hallani, hogy mit művelnek a fiatalok 13 évesen,
h
hát, egyelőre én nyugodt
v
vagyok.
Hiszti van, a szerele már kezdi felütni a fejét,
lem
de a tanulás rendben, és amíg
en
ennyire
nyitottak velünk a
gye
gyerekeink,
addig nincs baj, és
szer
szerencsére
a laptop is ráér még
ez a jó hírt egy hatalmas puszi
– ezt
után tudtam meg este, amikor
Borcs megköszönte a buliját.
Borcsa
19

Sallai Ervin

Mire gondol az ember
félmaraton közben?

finom sütit – ó, azok a kókuszgolyók, – 3 – piskóták – 2 – meg a házi pálinkák, – 1 – és a… jaj,
indulunk.

Te jó ég, mennyi birka! Nincs jobb dolguk korán
reggel? Tudtam, hogy előre kellett volna regisztrálni. Most aztán tolonghatok itt a tömegben.
Azta!!! Az az öregasszony meg a vénember tutira van vagy nyolcvan éves. Darabonként. Ezek
akarják lefutni a félmaratont? Hiszen még együtt
harcoltak Bem apóval! Legalább nem én leszek
az utolsó… Jól van, nem kell tolakodni, én is rajtszámra várok. És ezek a gyerekek? Ki ilyen felelőtlen, hogy kis tini srácokat hoz egy ekkora távra?
Aztán majd kerülgethetem őket, amikor útközben lihegve álldogálnak és feladják.

Lehet, hogy nem volt a legjobb ötlet az élbolyból indulni. Eszelős tempót nyomnak. Úgy mennek el mellettem, mintha hátrafelé futnék. Talán
mégis be kellett volna melegíteni. Na, mindegy,
majd ha kisebb lesz a tolongás, guggolgatok párat.

Mindenki melegít. Tiszta hülyeség! Az első öt kilométeren úgyis bemelegszem. Inkább eszem egy
tábla csokit, kell a szénhidrát… Na, mindjárt rajt.
Oké-oké, ne lökdösődjünk már! Csak ne lenne ez
az üdvözült vidámság az arcokon. Mit kell azon
vigyorogni, hogy futni fogunk? Lesz itt még
sírás meg vicsorgás, ahogy fáradtok, kis
barátaim. Pancserok!
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Utálom ezt a szakaszt. Csupa beton, és esténként, úgy látszik, ide jár a fél város hugyozni. Ezt a
bűzt! Érjünk a park mellé, mielőtt megfulladok…
Nem szűnik a szag. Lehet, hogy én vagyok ilyen
penetra büdös? Vagy méregtelenít a szervezetem, vagy a vesém kapitulált. Mindegy, nincs már
sok hátra. Csak ez a mentőautó ne mellettem
jönne. Hiába győzködnek, nem adom fel. Lejárt
a szintidő? Nem baj. Megszüntetik az útlezárást,
és felszedik a bójákat? Majd futok a járdán! Nem
számít, innen már betántorgok valahogy. A célban hátha lesz csoki meg alkoholmentes sör…
Cél – te gyönyörű!!! Megérte. Helló, öregek, helló,
kissrácok, helló, szép fenekű csaj! Leszakadnak a
lábaim, de azért jólesett.
Kár, hogy megint utolsó lettem. Na, majd jövőre
rendesen felkészülök.

Pihent
etÂ
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Ø 2 éjszaka szállás modern eleganciájú szobáinkban
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Ø Családi meglepetés a szobában

Ø Félpanziós ellátás
Ø Hölgyeknek Algás testekkercselés (60’) - Uraknak Ayurvedikus - masszázs (60’)
Ø Igény szerint gyermekfelügyelet 1 alkalommal 4 órás időtartamra
Ø 1 órás családi lovaskocsizás városunkban vagy a Vértes hegység lankáin
Ø Gyermekeknek 1 alkalom voltizs vagy futószáras lovaglás (15’)
Ø Wellness részleg korlátlan használata (úszómedence ellenáramoltatóval és nyakzuhany masszírozóval,
gyermekmedence vízigombával, 6 állású jacuzzi derékmasszírozóval és buzgárral, Kneipp-medence,
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60 °C-os fényterápiás szauna, 90 °C-os finn szauna, infrakabin, aromakabin, fitnessterem)
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Ø Zárt parkoló térítésmentes használata
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Az ajánlat érvényes 2011.01.14-től 2011.12.23-ig kivéve kiemelt időszakban!

Na, csak jobb így, a saját tempómban. Békésen kocogok, nem kell sietni, tartom a
szintidőt, laza lesz. Hohóóó, hogy elhúztak
a kissrácok?! Nem néztem volna ki belőlük.
Persze, az ő korukban én is így sprinteltem.
No meg akkor még nem volt ekkora túlsúlyom sem. Próbálnának meg ők rohangálni húsz kiló zsírral. Egyből itt
totyognának mögöttem.
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Különben is: mit keresek én már
megint egy futóversenyen? Ilyen
szép áprilisi napon az ember inkább a kerti grillen tüzesítené a
parazsat. – 10 – Bepácolnám a
húsokat szépen, – 9 – egyesével
felpakolnám a rácsra. – 8 – Mellé
egy kis zöldséget, – 7 – urambocsá’,
közben leguríthatnék egy doboz
sört is. – 6 – Átjönnének a haverok,
– 5 – a gyerekek rajcsúroznának
a kertben. Mondjuk, biztos öszszetaposnák a gyepet, úgyhogy
lehet, hogy jobb, hogy futok. – 4
– Az anyukák meg hoznák a sok

Jó ez a városnézés futva – kedvesek az utcákon
sétálók, ahogy integetnek. Végre tavasz van.
Csak levegőt kapnék! Egy kicsit kocogok, hogy
kipihenjem magam – né, ott a két öreg!!! Beállok
mögéjük totyogni öt percet, aztán hajrá – biztos
a rajt izgalmától fáradtam ki ennyire… Jézusom,
miből van ez a két matuzsálem? Kiszakad a szívem! Pedig ezek olyan vének, mint a dinoszauruszok. Négyszáz métert nem bírok ilyen sebességgel, nemhogy huszonegy kilométert! Csak
az első frissítőállomásig tartsam az iramot,
ott nem olyan kínos leszakadni. Majd
molyolok a poharakkal, amíg elhúznak.
Mikor lesz már meg az öt kilométer?

HIRDETÉS

Sallai Ervin

Hííí, micsoda fenék! Ez a legjobb a futásban. A
csinos lányok – feszes futógatyákban. Így diszkrét távolságból megcélozom a szememmel a
kecsesen ringó popsit, és szépen transzban végigfutom a távot. Rögtön könnyebb. Mintha vontatnának. Kizárom a tudatomból az utat, a szurkolókat, a tízes frissítőállomást, a tavaszt, az egyre
melegedő levegőt. Baromi meleg van. Mindegy.
Csak a ringó popsi és én vagyunk az univerzumban. Nem maradhatok le. Hívogat a popsi…
Egyre messzebbről hívogat a popsi. Búcsúzik a
popsi… Hol vagyok? Ezt a pocsék szervezést!?
Elfelejtették kirakni a tizenöt kilométeres táblát,
pedig már húsz körül járunk… Ott egy kamera –
derék kihúz, mosolyogni, nincs zihálás!… Na ne!
Még csak most jön a tizenötös frissítő? Valamit
nagyon elmértek. Nem! Az nem lehet! Nem bírok
ki még hat kilométert! Már úgy totyogok, hogy
állva hagynak a nyugdíjas bevásárlók a gurulós
kocsijukkal a járdán.
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Csomagár: 39 900 Ft/fő-től
Hétkúti Wellness Hotel és Lovaspark****
8060 Mór, Dózsa György u. 111., Tel: +36 (22) 563-080, Fax: +36 (22) 563-092
E-mail: hetkut@hetkut.hu, Internet: www.hetkut.hu
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Kérdezze meg kezelőorvosát!
A nap süssön rád!
A hideg, téli, borús idő után mindenkit
felüdít a tavaszi napsütés és a meleg, élvezettel dobjuk le magunkról a vastag
ruhadarabokat. Dr. Kleszky Miklós bőrgyógyászt arról kérdeztük, hogyan viseli
bőrünk az időjárás-változást, és mire tanácsos ilyenkor jobban odafigyelni.
Kell-e óvnunk bőrünket a tavaszi időjárástól?
Mi, bőrgyógyászok, az ultraibolya sugárzásra,
és annak az emberi bőrre gyakorolt hatásaira figyelünk elsősorban. Nem eléggé közismert tény,
hogy tavasszal az ultraibolya sugárzás igen erős,
úgyhogy kora tavasszal, különösen, amikor szép
tiszta az idő, bőrünket a napfénytől legalább
annyira védeni kell, mint nyáron.
Mennyire viseli meg bőrünket a téli hónapok
utáni melegebb idő?
Bőrünket a hirtelen meleg nem viseli meg különösebben. Viszont, amire sokszor nem gondolunk, pedig fontos, hogy a viszonylagos
túlöltözöttség – ami tavasszal érthető és sokszor
előfordul – a szívet és a vérkeringést feleslegesen terheli meg. Nagyon ajánlatos erre például
csecsemők sétáltatásakor gondolni, akárcsak a
magas vérnyomásban szenvedő idősek esetében is.
Mennyire kell tartanunk a naptól?
Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Ami az emberi
bőrt illeti, a napfény ultraibolya sugárzásának
hosszú távon káros hatásai mindig is ismertek
voltak. Sajnos, az ózonlyuk kialakulásának következtében a sugárzás fizikai összetétele az emberi bőrre nézve károsan megváltozott. Ennek már
gyakorlati következményeit is látjuk, például
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Dr. Kleszky Miklós

Ausztrália déli államainak lakosságán és állataikon is. Ezért a világ minden bőrgyógyász orvosa
olyan irányú felvilágosító aktivitást fejt ki, hogy
az emberiség kerülje a napfényt, illetve, ha nem
tudja kerülni, folyamatosan és gondosan védekezzék ellene.
Ugyanakkor az újabb orvostudományi kutatások
a D3-vitamin központi szerepét többféle anyagcsere-folyamatban sokkal fényesebb megvilágításban tárják elénk, mint eddig bármikor. Ez az
anyag nemcsak – mint eddig is tudtuk – az élethez szükséges, hanem az emberi szervezet tartós egészségéhez is. Hogy csak egyetlen példát
mondjak, belső szervi rosszindulatú daganatok
keletkezése ellen is véd. Márpedig a D3-vitamin
emberben való keletkezéséhez a napfény elengedhetetlen, nem is akármilyen kis mennyiségben.
Ezzel az ellentmondással kapcsolatban adandó
tanácsok még éles vita tárgyát képezik az orvosok között. Így egyelőre azt lehet mondani, hogy
az arany középút a helyes, ez bizonyára nem is
lepi meg a kedves olvasót.
Napozni szabad, de leégni nem. Ismételt leégések a későbbiekben bőrdaganatok keletkezéséhez vezethetnek.
Vannak-e olyan bőrproblémák, amelyek
gyógyulásában segít a nap?
Természetesen vannak, nem is egy. Főleg a pikkelysömör és a különböző bőrtúlérzékenységi
reakciók, úgynevezett ekcémák gyógyulásában
játszik döntő szerepet. Megjegyzendő, hogy
nem mindegyik fajtánál, és nem mindenkinél
egyformán.
Milyen gyakori panaszokkal fordulnak ilyenkor orvoshoz az emberek?
Tavasz elején még főleg azokkal a bőrbetegségekkel találkozunk, melyeknek a tél a szezonja
– főleg a fentebb említett kettővel.

Vannak-e tipikus tavaszi bőrbajok?

Használnak-e a testápolók?

Vannak olyan fényérzékenységi reakciók az
emberi bőrön, melyeket csak a kora tavaszi
napfény vált ki, a nyári napfény pedig már
nem is nagyon. Ezek szerencsére ritkák, de
sajnos épp eléggé súlyosak is.

Fontos kérdés, a válasz pedig egyértelmű:
száraz bőrű emberek számára testápoló
rendszeres használata nemhogy megengedett, hanem szinte kötelező, mert nemcsak
kellemes, hanem szükséges is. Sőt, sok esetben betegségmegelőző szerepe van. Száraz és egészséges bőrű ember bármilyen
testápolót használhat. Akinek bőrgyulladásai is szoktak lenni, célszerű hipoallergén
testápolóra áttérnie, melyek gyógyszertárakban, drogériákban mindenütt kaphatók.
A közvetlen termékforgalmazással ajánlott
testápolóktól sem kell idegenkedni.

Gyakoribbak-e az allergiás bőrpanaszok
tavasszal?
Másféle túlérzékenységgel kapcsolatos bőrpanaszok gyakoribbak télen és tavasszal, és
másfélék nyáron. Télen nagyobb számban a
száraz bőrű emberek bőrgyulladásaival, nyáron inkább a csalánkiütések különböző fajtáival találkozunk.

Milyen alternatív módok vannak a száraz
bőr ápolására?
Németországban például igen népszerűek
az úgynevezett olajfürdők, melyek tulajdonképpen nem mások, mint Kleopátra ókori
fürdővizének modern változatai.
Gyógyszertárak nálunk is forgalmazzák őket;
nem olcsók, de nagyon hasznosak.
Ezzel ellentétben, ami általánosságban nem
ajánlott, az a habfürdő. Nagyon kellemesek
ugyan, de a bőrre nézve egészségtelenek.
Különösen vonatkozik ez a gyermekekre!
Létezik-e bőrgyógyászati népbetegség,
és mi ennek az oka?
Gyakran teszik fel ezt a kíváncsi kérdést.
Talán azt lehet mondani, hogy telente legtöbbet az ekcémákkal és a pikkelysömörrel,
nyaranta a különféle fertőző bőrbetegségekkel küszködünk. Sajnos az előbbieknél
az örökletes hajlam a döntő, így társadalmi
méretű megelőzésre nehéz gondolni, az
utóbbiak esetében pedig a sokféle baktérium és vírus olyan ellenfeleink, akiket véglegesen sohasem fogunk legyőzni.
Mindazonáltal zárszóként talán elmondható, hogy nagy általánosságban a gyakorlati
orvoslás lépést tud tartani a kihívásokkal.
Varga Julis
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Kérdezze meg gyógyszerészét!
Laboratóriumi vizsgálatok –
gyógyszerészszemmel
Hónapról hónapra gyógyszerészeket kérdezünk meg különböző betegségekről, problémákról. Ebben a hónapban dr. Gálné dr.
Kartali Edit makói patikus segített nekünk
abban, hogy kiigazodjunk a különböző laborvizsgálatokban, és tanácsokat ad, hogy
mire érdemes odafigyelni, ha vérvételre
vagy vizeletvizsgálatra küldött el minket az
orvosunk.
A legtöbben már csak az eredmény átvétele
után nézzük meg, ugyan mit is jelentenek a
néha titkos kódnak tűnő jelzések, a csillagok
vagy a normálistól eltérő értékek. Ebben az
egyik segítségünk az internet, ahol minden
információ megtalálható ugyan, de könnyen
tévútra vezethet minket a világháló. A véreredmény ugyanis nagyon sok mindentől függ: ami
valakinél már kóros, az a másik ember számára teljesen egészséges állapotot jelez. Nemtől,
rassztól, kortól egyaránt függ az eredmény, és
az se mindegy, hogy épp babát vár-e valaki,
vagy szoptat-e.

dr. Gálné dr. Kartali Edit

Mire kell figyelni a vérvétel előtt?
Nézzük meg először a vérvételt. Általában reggel kell elmenni a laborba, ahol pár perc alatt
leveszik a szükséges vérmennyiséget. Az általános vérvételnél a rendszeresen szedett gyógyszereket be kell venni, kivéve azokat, melyeket tilos éhgyomorra beszedni. A gyógyszert
nem szabad teával vagy üdítővel leöblíteni, az
egyetlen megengedhető dolog a víz. A vérvétel előtt ne együnk nehéz ételeket, és próbáljunk meg korán (este 6 óra körül) vacsorázni.
A nehéz ételek könnyen hamis eredményt adhatnak. A sportfanatikusok, ha egy mód van rá,
ne menjenek el edzeni a vérvétel előtt, mert az
izomtevékenység is megváltoztathatja az eredményt. Az alkoholt is érdemes elkerülni a vérvétel előtt, reggel pedig mondjunk le a kávéról
és a teáról is.
A fájdalomcsillapítókat is kerüljük el a vizsgálat
előtt, mert ezek is hamis eredményt adhatnak.
Ritkán kerül sor vizeletvizsgálatra az életünkben. Ha mégis, mire érdemes odafigyelni?
Az egyik ilyen vizsgálat, amivel főleg a nők találkoznak, az otthon elvégezhető terhességi
vizsgálat, mely a reggeli első vizeletből mondja
meg az eredményt. Általános szabály, hogy egy
teszt nem teszt, és ezek csak tájékoztató jellegűek. Egyes, ritka esetekben, bár bekövetkezett a terhesség, a vizeletben nem jelenik meg
a terhességet jelző hormon, így hamis eredményt is kaphatunk. Mindenképpen gondosan
elmosott, mosogatószer-maradványtól mentes
poharat vagy tálkát használjunk.
Ha a laborba középsugaras vizeletet kell vinni,
akkor egy alapos tisztálkodás után – erre tökéletesek a nedves tisztasági kendők –, lehetőleg a szeméremajkakat félretolva kell vizelni.
A középsugár ebben az esetben azt jelenti,
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hogy a vizeletnek körülbelül a közepére lesz
szükségük a szakembereknek. Nem kell sok vizelet ahhoz, hogy elvégezzék a vizsgálatot, fél
dl bőven elég. A csecsemők esetében léteznek
vizeletgyűjtő zsákok (ezek patikában beszerezhetőek), melyeket a genitáliák alapos megtisztítása után kell felhelyezni.
Ha tejesen egészségesnek érezzük magunkat, akkor is kell(ene) vérvételre járnunk?
35 év felett évente ajánlott, a háziorvosnak is
segítség, ha tudja, hogy rendben van a páciense. Ha valaki túlsúlyos, érrendszeri problémákkal küzd vagy cukorbeteg, akkor természetesen
sűrűbben kell megvizsgálni a vérét, de ugyanez
igaz a rendszeres gyógyszerfogyasztókra is. A
fogamzásgátló tablettát vagy más hormonpótló gyógyszert szedők erről meg szoktak felejtkezni, pedig sok későbbi baj elkerülhető lenne
az évenkénti vizsgálattal.

Ezek a betegségek sokáig nem járnak tünetekkel, viszont nagy bajt okozhatnak.
Zimre Zsuzsa
Makón a városi bölcsődében is indult
tájékoztató program a bölcsőde vezetőnőjének szervezésében, melynek keretében
a kisgyerekes anyukákat foglalkoztató
leggyakoribb kérdésekre próbálnak szakemberek válaszolni. Kötetlen beszélgetés
formájában,
alkalmanként
más-más
problémát boncolgatnak a szülők nagy
érdeklődése
mellett,
orvos,
védőnő,
pedagógus vagy gyógyszerész segítségével.
Kartali Edit kedveli ezeket a beszélgetéseket,
mert itt megmutathatja, hogy egy patikus
nemcsak eladja a gyógyszert, hanem ha
kell, tanácsadással is tud segíteni a mielőbbi
gyógyulás reményében.

Férfiaknál a prosztatavizsgálat, a PSA szűrés,
mely vérvételen alapul, 40 éves kortól ajánlott.
A tapasztalatok szerint egyre fiatalabb korban
jelentkeznek a prosztata megbetegedései,
melyeket jobb megelőzni. Ebben nagy szerepük lehet a feleségeknek, akik szelídebb vagy
erőszakosabb módon ráveszik párjukat arra,
hogy menjenek el egy éves ellenőrzésre. 50 év
felett pedig a széklet vérvizsgálata is ajánlott,
melyből a belek daganatos betegségeire lehet
következtetni. E vizsgálat előtt el kell kerülni
azokat az ételeket, melyben vérrészecskék lehetnek, ajánlott a 3 napos húsmentes diéta.
Meglepve tapasztaltam, hogy egyes patikákban laborvizsgálatok is kérhetőek. Mit
takar ez pontosan?
A gyógyszerészek munkájának része a gyógyszerészeti gondozás, melynek keretében vércukor, triglicerid- és koleszterinvizsgálatot is
végeznek a szakemberek. Az így kapott adatok
tájékoztató jellegűek, és nem a laborvizsgálatok felülvizsgálatára vannak. Ha az eredmény
bajt jelez, minden esetben fel kell keresni a háziorvost. A néhány éve elterjedt gondozás keretében sok ember szembesült betegségével,
mely tünetmentesen rombolta a szervezetét.
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Édes otthon

Aggod Zsuzsa

Miért a nyuszi tojja???
Bár világos, hogy a húsvéti nyuszi nem
olyan nyuszi, mint a többi, és ezért tud hímes tojást tojni, mégis furdalta az oldalamat, hogy miért pont Ő?
A tojás ugyebár „ab ovo” a termékenységet
szimbolizálja, a szapora nyúl úgyszintén. Valahol az idők homályába veszve ők ketten
egyszer csak, úgy húsvét táján, egymásra
találtak.

Az angolszász népek hitvilágának közkedvelt alakja, Ostara, a tavasz, a termékenység
és az újjászületés ősi istennője tojásokkal
és nyulakkal vette körül magát – nevét őrzi
egyébként a húsvét német és angol neve is.
Ostara állítólag egyszer fergeteges jókedvében az őt körülvevő állatok közül a császármadarat nyúllá változtatta, ez volt az első
nyúl, aki tojást tojt.
Egy másik elgondolás nyelvi alapokra helyezi
ezt az érdekes metamorfózist: a „Haselhuhn”,
a császármadár neve rövidült volna „Hase”vé, vagyis nyúllá – olyan ez körülbelül, mintha nálunk az ökör tojná az ökörszem aprócska tojását.
De Assisi Szent Ferenc története is lehet a
nyúl, a tojás, és a húsvéti kosár ajándékozásának alapja. A böjt idejét a legenda szerint a
szent egy olyan itáliai szigeten töltötte, ahol
csak apró állatok éltek. Hű társa, egy
nyuszi, egy madárfészekből készült húsvéti kosárral lepte meg
őt a böjt befejeztével.
Természetesen akadnak a
rátóti csikótojás meséjére
emlékeztető, a réten a
tojást szedő lányoktól
megriadva
elszaladó, tojást
hátrahagyó nyulakról szóló történetek is.

Hullámpapír segítségével
csíkos mintát nyerünk
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És mivel a nyuszi tojta húsvéti tojás nem
közönséges tojás, szépen fel kell díszíteni:
az otthoni tojásfestés fontos része a húsvéti készülődésnek. Legjobb benne az, hogy
a gyerekekkel vagy a barátainkkal együtt
lehet pingálni, és keresve sem találhatnánk
jobb alkalmat egy kis beszélgetésre, mint
egy tojásfestéssel eltöltött délelőttöt vagy
délutánt.
Mindig is tisztelettel és némi irigységgel tekintettem a pingáló asszonyokra, akik biztos
kézzel írják vagy festik a hagyományos mintákat a törékeny tojáshéjra. A tojáspatkolókról nem is beszélve… A tojásfestésnek több
száz éves hagyománya van: ma már csak kevesen ismerik a színek és minták valódi titkát, rejtett jelentését.
Ha van a környezetedben valaki, akitől a
hagyományos festés mikéntjét meg lehet
tanulni, feltétlenül ragadd meg az alkalmat –
és ha megtanultad, add tovább a tudást!

Alufólia pöttyözte tojás

Most olyan, nem hagyományos módszereket mutatok, amik kevésbé ügyeseket is –
például engem, akinek a rajzkészsége egy
hároméves gyerek szintjén áll – látványos
eredményekkel kecsegtetnek a tojásfestés terén.

rött alufólia, pukkantós zacskó stb.
Első alkalom, hogy igazán hasznát veszem a
szelektív hulladékgyűjtésnek, és annak, hogy
rendre halogatjuk a sétát, szeméttel megrakodva, a majd’ egy kilométerre található konténerhez. Így hát könnyedén találtam hozzávalókat a kidobásra szánt hulladékok között!

Régi
képeslapokon
fel-felbukkanó motívum, hogy a nyuszi
pemzliként használva a farkincáját festegeti a
tojásokat. Nos,
most ecsetre sem
lesz szükség, csak az
ujjaidra, és a ház körül
is megtalálható, furcsa felületű csomagolóanyagokra: lehet ez hullámpapír, gyű-

A díszítendő tojás lehet nyers, főtt (ha gyerekekkel dolgozol, ez kevésbé „balesetveszélyes”) vagy kifújt is (így tartós marad az eredmény). Az a jó ennél a dekorálásnál, hogy a
festék nem hatol át a héjon, így az ünnep
elteltével nyugodtan készülhet a tojásból
egy jó rántotta vagy rakott krumpli. (Az öszszegyűjtött tojás a régi időkben sem ment
pocsékba!)
Ha alapszínt szeretnél először adni a tojásnak, a főtt vagy kifújt tojást merítsd természetes festékbe vagy ételfestékbe, így színesen is ehető marad.
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kupakba vagy egy papírhengerből levágott
gyűrűbe, míg meg nem szárad a festék.

Üzenet a Földnek

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!
További ötleteket találsz a szimpatika.hu oldalon!

„Melyik legény kapja a legszebb tojást?
Ennek a virágtalan is jó lesz. Amazt pedig csak egyszerűen mézespálinkával
fogják megkínálni a szülők. Aki a színes
tojást kapja, az lesz az igazi.”
Mikszáth Kálmán: A húsvét falun
Pukkantós zacskóval készített pöttyös minta

Ezenkívül szükség lesz még több színű temperára, műanyag alátétre, és kötényre, amivel a ruházatot védjük.
Ha már úgyis kalákában festegetünk, az asztal közepére tegyünk le egy műanyag alátétet, amit nem sajnálunk, és arra nyomjunk
ki szigeteket a különféle színű temperákból.
Alkalmazhatunk ujjfestést is, ezt a gyerekek
különösen szeretik, de különleges, modern
mintákat hozhatunk ki az összegyűjtött csomagolóanyagok segítségével.
A módszer egyszerű: a kiválasztott anyagot
mártsuk a festékbe úgy, hogy egyenletesen
befedje a kiálló részeket, aztán borítsuk be
vele a tojást, vagy hempergessük meg benne, esetleg pamacsoljuk vele körbe a felületet.
Ha több színt szeretnénk, ismételjük meg a
műveletet egy másik színnel, míg el nem érjük a kívánt hatást.
A kész tojást állítsuk egy műanyag, italos

Figyeld a fát!

fákkal megismerkedjenek, barátságot kössenek.
Így nyílik rá a szemük a környezet értékeire.
Felméréseink szerint a biodiverzitásnak és megőrzésének oktatása ma Magyarországon hiányos.
Magát a kifejezést sem sokan ismerik. Az iskolai
tantárgyi tematikában elrejtve szerepel ugyan, de
a pedagógustól függ, milyen hangsúlyt fektet rá
az óráin. Pedig a biodiverzitás megőrzése az egyik
alappillére a fenntarthatóságnak, melyről manapság oly sokat hallhatunk.

Ingyenes, Európa minden iskolája számára
elérhető, biodiverzitásról szóló programot
hirdetett meg az Európai Unió. Ennek keretében egy fa életét kell megfigyelni, és azt a
www.beagleproject.org honlapra feltölteni.
Hogy miért is jó megfigyelni a fákat, és miért
épp a fák képviselik a biodiverzitást (az élővilág sokféleségét), arra Halácsy Ágnes, a Magyar Környezeti Nevelés Egyesület projektveMiért éppen a fát választották?
zetője válaszolt.

Ennek több oka van. A fák olyan élőlények, meMennyire ismerik a gyerekek a biodiverzitás lyeknek a földi életközösségben betöltött szefogalmát?
repük (szén-dioxid-elnyelés, oxigéntermelés,
klimatizáló hatás) vitathatatlan, gondoljunk csuSzinte semennyire.
pán arra a tényre, hogy milyen hatalmas egy-egy
terebélyes fa leveleinek összfelülete, amelyen a
Miért érzik fontosnak, hogy a biodiverzitásról gázcsere végbemegy. A fák a rajtuk, bennük, alataz iskolán kívül is beszéljenek?
tuk élő élőlényekkel együtt a kisebb gyerekek számára is jól vizsgálható életközösségeket alkotva,
Az iskolánkívüliségnél itt nem az iskoláról mint szigetként emelkednek ki környezetükből. A fákat
intézményről, hanem az iskoláról mint épület- mindenütt megtaláljuk, és könnyen vizsgálhatjuk,
ről van szó. Az iskolán kívüli, vagyis terepi okta- hiszen nem szaladnak el. A fák (illetve a projekt
tásnak számos előnye van (élményközpontú, által vizsgált 6 fafaj) viszonylag könnyen beazonotevékenységközpontú, ún. aktív tanulás…). A síthatók, egymástól jól elkülöníthetők.
biodiverzitásról való ismeretszerzéshez egyértelműen kapcsolódik az élőlények saját környe- Ez a program egész Európában zajlik. Mik a
zetükben történő megismerése. Nagyon fontos, magyarországi tapasztalatok? Mely megyék
hogy a terepen a gyerekek saját élményeket aktívak?
szereznek, megfigyelhetnek olyan apró részleteket, amiket pl. fotón, filmen soha ; észrevehetnek A programhoz csatlakozott iskolák zöme Budaapró csodákat, szépségeket. Esetünkben a terep pest, Debrecen és Szeged környéki intézmény,
lehet az iskola udvara, egy park az iskola közelé- de az ország más régiói is képviseltetik magukat
ben, vagy egy távolabbi erdő is. A BEAGLE prog- 1-1 csoporttal. Ez idáig 49 iskola 70 csoportja vesz
ram kigondolói azt támogatják, hogy minél töb- részt a programban. Európa-szerte 440 iskola 878
bet kiránduljanak a gyerekek, és látogassák minél csoportja dolgozik, velünk párhuzamosan.
gyakrabban a településük környékén található A honlap látogatottsági mutatóiból kiderül, hogy
természetközeli élőhelyeket, de a realitás inkább Budapest, Debrecen és Szeged a három nagy teaz, hogy az iskola közelében keresik a célpontot. lepülés, ahonnan – a résztvevő iskolák számából is
Ez természetesen nem baj, sőt, nagyon fontos, következően – legnagyobb az érdeklődés.
hogy a gyerekek a szűk környezetükben található

Az ujjal történő festéssel érdekes felületet hozhatunk létre
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Mi a végkimenetele?

Ha Ön
2011. április 1. és 30. között
vásárláskor nem kér nylonszatyrot
a SZIMPATIKA emblémával ellátott
gyógyszertárakban,
sorsoláson vehet részt!

A magyar csapatban egy biológus, egy pedagó-aii
giai módszertanos kolléga és egy középiskolai
biológia szakos tanár vett részt szakértőként . A
nemzetközi csapat tagja egy szintén biológuss
végzettségű kutató, az angliai Open Universityy
munkatársa, aki időről-időre összegzi a honlapraa
feltöltött adatokat, és levonja a következtetése-ket.

Miből valósul meg a program?

SZA
ÉRJ TY

IM

T
RO

Milyen szakemberek (kutatók) vesznek részt a
programban?

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!

N!

A program 2008 decemberében indult és 2010.
december 31-gyel zárult. A honlap még 5 évig
bárki rendelkezésére áll. Azt karbantartjuk, s az
újonnan csatlakozó iskolák számára fenntartjuk a
mentorálás, segítés lehetőségét. A projekt iskolai
megvalósításához papíralapú segédanyagok azz
egyesületnél megtalálhatók.

A SZ

Az értékelő pedagógusok közül többen írták, hogy a projektnek köszönhetően a
biodiverzitás kifejezés nem csupán egy nehezen kiejthető fogalom már, hanem megőrzése
a gyerekek mindennapjainak részévé vált. A
gyerekek a saját környezetükben élik meg, mit
takar a fogalom.
A tanárok értékelik a gyakorlati munkára épülő feladatokat, mert azok a fiatal korosztály
(7–14 évesek) számára hasznosabbak, mint az
elméleti megközelítés.

ÉS NYERJ!

BA

Azok a pedagógusok, akik felvállalták a programot, általában lelkesek. A projekt végi
értékelés alapján elmondhatjuk, hogy jól
választottunk témát, a hozzá kapcsolható feladatokat is viszonylag egyszerűen megoldhatónak tartják, és ami különösen fontos, hogy
egy kis szervezéssel az iskolai tanítási gyakorlatba is könnyen bevonható. A pedagógusok
zöme biológia szakos (érthető a projekt témájából fakadóan), de van közöttük olyan is, aki
szülőként egy iskolai „zöld klubot” irányítva
kezdett el a programmal foglalkozni.

NE KÉRJ SZATYROT,

tül finanszírozta, és a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület vállalta a finanszírozásra jellemző
önrészt. Európából 6 ország egy-egy, környezeti
neveléssel foglalkozó intézménye vett részt a kidolgozásban, de mára már 17 országból regisztráltak iskolák.

NE K

Milyen visszajelzések érkeztek a projekttel
kapcsolatban?

PA T I K Á

Zimre Zsuzsa

A programot az Európai Unió a Comenius
Élethosszig Tartó Tanulás programján keresz-
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A játékosok között 5 db, 2 fő részére
szóló wellnesshétvégét sorsolunk ki a
Hétkúti Wellness Hotel**** és Lovaspark
felajánlásával.

