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Szerintem, ha végigcsinálnám az ottani edzést,
helyben megszülnék. Nekem a kajakozás nem
egy nagy feladat, én akkor érzem jól magam, ha
vízen vagyok, és ha én jól érzem magam, akkor
a kisbaba is jól érzi magát.
Eldöntötted, hogy meddig edzel még?
Szerencsés vagyok, mert még tudok mozogni, de ezeket a dolgokat nem lehet tervezni.
Az egészség meg a baba a legfontosabb, de ha
várandósan tudok kajakozni is, akkor az egy szerencsés együttállás
London?

Janics Natasa
Dusev-Janics Natasáról mindenki tudja, kicsoda. Három olimpiai arany és 18 világbajnoki
győzelem után most új kihívások elé néz párjával. Alig egy hónap múlva megszületik Milena.
Natasa még most is mindennap edz, közben
állja a média rohamát, jótékonysági rendezvényeken vesz részt. És mindeközben meg tudott
maradni annak, aki volt: egy szerény, két lábbal
a földön járó nőnek.
Sokakat meglep, hogy még várandósan is
mindennap lemész edzeni. Vannak, akik
emiatt elítélnek?

Mivel én se szólok bele más életébe, ezért nem
is engedem, hogy mások beleszóljanak az én
dolgaimba. Úgy érzem, tudom, hogy mit csinálok, és mik a lehetőségeim. Mozgok, mert
nagyon rosszul érezném magam, ha nem mozoghatnék. Egyszer-kétszer elmentem futni,
hátha az segít, de végül maradtam a kajaknál.
Kis kézi súlyokkal erősítek, ennyi mozgás fér
most bele az életembe. Sajnos nem tudok mindent megcsinálni, mint régen, a teljesítményem
leesett kb. 50 százalékkal. De ez érthető is. Azon
azonban elcsodálkoztam, hogy elmentem egy
terhességi központba és láttam egy plakátot,
melyben kismamatornára invitálták a nőket.

Elég nagy felelősség, de nem lehetetlen, hogy
ott legyek. Nagyon sok nő végigcsinálta már
előttem, nem én vagyok az első, aki szülés után
visszatér az élsportba. Megpróbálom megcsinálni. Sportolók között két típus van: a vak maximalista és a maximalista. Én csak maximalista
vagyok, nem vagyok az, aki mindent megtesz
a sportért, de szeretek sportolni. Csak ezt tudom csinálni, ehhez értek a legjobban. Hatéves
korom óta kajakozom, egész életemben kéthárom hónap maradt ki összesen. Évente két
hetet vagy egy hónapot pihenek, attól függően, hogy mennyi kihagyást engedhetek meg
magamnak.
Ha valami miatt nem jutsz ki, mi történik?
Nem lennék boldog, de nem lenne trauma.
Három aranyat már szereztem olimpián, ez nem
kevés.
Mi hajt még?
Sajnos nem olyan sportágat választottam, amiből jól meg lehet élni, mint a golf vagy a foci,
ahol pár sikeres év után abbahagyhatják az
élsportot. Mi ebből élünk, és mivel most alapítunk családot, ezért most még jobban össze
kell húzni a nadrágszíjat. Mikor kijutottam az
első olimpiámra Sydneybe – ahol még csak 17
éves voltam –, elhatároztam, hogy még sokáig

szeretnék kajakozni, mert nekem az olyan élményt adott, amit szeretnék újból átélni. Nehéz
elmondani, amit érzek, és néha nehezen is tudom kifejezni.
A férjeddel milyen nyelven beszéltek?
Megértjük egymást, keveréknyelven kommunikálunk, de vicces, hogy minket se egy szerb, se
egy bolgár nem ért meg. Magyarul nem beszélünk, mert Andro (Adrian Dusev, bolgár kajakos
- szerk.) nem ért magyarul.
Ha már a párod került szóba, úgy tudom, ő az
edződ is. Ez hogy működik a gyakorlatban?
Nehezen. A legnehezebb, hogy egy ilyen edzés
után haza kell menni és együtt lenni. Nem
tudom azt megtenni, hogy összeveszem az
edzőmmel, kidühöngöm magam, és másnap
találkozunk. De szeretjük egymást, így megküzdünk vele.
Mennyire figyelsz oda az egészségedre?
Szerencsére nem kell gyógyszereket szednem,
inkább a natúr termékeket keresem. Lett egy
szponzorom, egy olasz biokozmetikumokat
gyártó cég támogat, úgyhogy nem kell erre költenem. Így a mindennapos napvédelem és bőrápolási termékeim megvannak. És még egészséges is. Patikába inkább azért megyek, hogy
segítsenek, mit kell beszerezni, ha megszületik
a baba, mi az, ami kell, és mi felesleges. Ebben
kapok segítséget.
Mennyire aggódsz?
Az első három hónapban pont Törökországban
voltam, mert edzőtábor előtt egy nappal tudtam meg, hogy babát várok. Akkor még nem
mondtuk el senkinek, de közben szóltak, hogy
a német ellenfelem (Katrin Wagner-Augustin)
is teherbe esett. Mivel Milena – így fogják hívni a kicsit – tervezett gyerek volt, ezért pont jól
jöttek össze a dolgok. Ott még mindent tudtam
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hogy az elején össze lesz zavarodva, de a gyerekek ügyesek és gyorsan megtanulják.
London utánra mik a terveid? Felröppentek olyan hírek, hogy esetleg még Rio de
Janeiróban is ott leszel?
Kati most lesz 35, én addigra leszek annyi, tehát
korban még belefér. Meglátjuk.
Hosszú távú terveid?

csinálni, csak erőlködnöm nem szabadott. Nem
viszem túlzásba a dolgokat, szerencsére az egyik
legjobb barátnőm szülész-nőgyógyász, így ő is
elérhető, ha bármi kérdésem lenne.

Nem szeretnék olyan helyzetbe kerülni, mint
sok élsportoló vagy olimpikon, akik megélhetési problémákkal küzdenek. Ezért megteszek a
karrieremben mindent, hogy meglegyen a biztonsági háttér, amire szükségem van. Egy edzői
diplomát szeretnék szerezni, de mindenképpen
csak gyerekekkel dolgoznék együtt. A felnőttekkel kapcsolatban sokszor megfigyeltem,
hogy időnként jobban próbálok segíteni, mint
ahogy ők akarják. Ettől én megbolondulok, és
inkább hagyom az egészet. A gyerekek mások.
Korábban foglalkoztam már kicsikkel, mert apukám nyitott egy sportegyesületet, és ott dolgoztam a gyerekekkel úgy, hogy még nem voltam
nagykorú. Azt a munkát nagyon élveztem.

Tervezett szülésed lesz, vagy jön, amikor
akar a kicsi?

Milyen egy olyan családban felnőni, ahol
mindenki kajakos?

Nem tervezzük, jön, amikor jön, megyünk a kórházba. Ha császárom lesz, akkor az lesz, első a
baba. Ilyenkor már nem gondolkodik az ember,
hogy kajak vagy bármi más, hanem arra gondol,
hogy egészséges gyereke szülessen.

Nem volt rajtam nyomás, sőt, apukám nem is
akarta, hogy kajakozzak. Neki is Koxi (Kovács
László) volt az edzője, mint nekem, tudja, hogy
mivel jár ez a sport. Nekünk is volt megélhetési
problémánk, talán ettől akart megvédeni. Azt
szerette volna, hogy ha már sportban gondolkodom, valami olyat választok, amiből meg
lehet élni. Beíratott engem teniszezni. Kétszer
mentem el, mert nem tetszett. Apa meg nem
mondta el, hogy mennyibe került egy hónap teniszedzés, amire én el sem mentem. Persze erre
csak most jöttem rá, felnőttként. A gyereknek az
kell, hogy tetsszen a sport. Kipróbáltam a kézilabdát is, de túl agresszív voltam a többiekhez
képest. Törtem-zúztam, és nem tetszett, hogy

Hogyan lett a kicsi Milena?
Apukám Milan volt, és ennek a női változata a
Milena.
Milyen nyelven fogtok beszélni a babával?
Még nem alakult ki, a papája bolgárul és szerbül,
itt meg a gyerekek közt, gondolom, magyarul. Jó
lenne, ha a nagyival tudna beszélni, szóval lehet,
6

állandóan kék-zöld foltos a lábam a szoknyákban. 11 éves voltam, amikor véglegesen eldöntöttem, hogy csak a kajak. Odaálltam apukám
elé, és megmondtam neki.
Mit tudsz kezdeni a rád irányuló médiafigyelemmel?
Nehéz, most is úgy terveztem, hogy nem nyilatkozom, mert ez az év nem a sportról szól. De
nem lehetett megcsinálni, mert a szövetség és
a szponzorok felé is kötelezettségeim vannak.
Jó lenne, ha még nem lennék ismert. A párom
sem szeret szerepelni, nem szereti, hogy fotózzák, de néha neki is oda kell állnia. Azért is csinálunk mindent terv szerint, mert akkor nem lesz
az, hogy rángatnak ide-oda, hanem kapok egy
kis nyugalmat. Készülök az olimpiára.

sok segítséget kapott a letelepedéshez. Én Sydneyben versenyeztem utoljára szerb színekben,
azóta Magyarországot képviselem.
Versenyzőként nem leszel ott az augusztusi,
Szegeden megrendezendő kajak-kenu VB-n.
Azért kimész a versenyre?
Ott leszek, izgulok. Nehezebb ott lenni kívülállóként nekem, aki ebben a sportban élek, mint
ha rajthoz állnék. Halálra izgulom magam. Este
szoktam észrevenni, hogy elfáradtam, mint
most Zágrábban. Ott voltam a versenyen, és
reggelente alig bírtam összeszedni magam,
hogy elinduljak a pályára. Megvisel a szurkolás, legalábbis az energiaszintemre nincs jó
hatással.
Zimre Zsuzsa

Mi lenne, ha Milena is élsportoló akarna
lenni?
Nem tilthatom meg neki, de a kajak egy nagyon
kemény sport, főleg egy nőnek. Nem zavarna,
ha a lányom nem ezt választaná.
A sikerességed mennyire befolyásolja a gyerekeket abban, hogy ők is evezzenek?
Nem az a fontos, hogy szuper evezőseink legyenek, de jó érzés, ha lemegyek ide Szegedre a
partra, nagyon sok gyerek van a vízen. A sport
mindenkinek jót tesz, ezt mindig mindenhol el
is szoktam mondani.
Sose zavart, hogy nem a saját színeidben
versenyzel?
Most már Szerbiában is beindult a kajak-kenu
sport, Zágrábban két érmet is nyert a válogatott,
ott is fejlődik a sport, de még mindig le vannak
maradva. Az apukám nagyon nagy hazafi volt,
de aztán rájött, hogy ő csak ad az országnak,
és nem kap semmit. Sok nehézséggel küszködött, ezért elhatározta, hogy keres nekünk egy
országot. Így találta meg Magyarországot, és itt
fotók: Csonka Gábor
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meküdültetés szabályozását, költségvetési
támogatását, hogy ne csak a gyermekek 2-3
százaléka „táborozhasson” a vakáció idején.
Egyébként a gyermekek és a tanulók nyári felügyelete, gondozása, étkeztetése a helyi önkormányzatok kötelező feladata, amelyet iskolai
napköziben, óvodában, bölcsődében, napközis
táborban kell ellátni. A gyermek napközbeni
ellátása ingyenes szolgáltatás, csak az étkeztetésért kérhető térítési díj. Az MSZOE szerint
szükség lenne egy törvényességi vizsgálatra
annak érdekében, hogy a helyi önkormányzatok ellátják-e a gyermek napközbeni ellátásával
kapcsolatos feladataikat.

Dogossy Katalin
Hova tegyem a gyereket?
Még mindig egy teljes hónap van hátra
a nagy nyári vakációból. Hallom a rádióban, olvasom az újságban, oktatási szakemberek vitatkoznak egy javaslatról,
mely így szól: legyen rövidebb a tízhetes
nyári szünet.
Kinek van igaza? A vakációrövidítés ellen, vagy
a mellette szólóknak? Nem tudom. Nem vagyok
oktatáspolitikus. Csak egy nagymama. Emlékszem, hogy mekkora gondot jelentett a hosszú
szünidő a nyolcvanas években, amikor a fiam
volt kisiskolás. Szinte megoldhatatlant. Pedig
még nem volt piacgazdaság, öldöklő harc a
munkahelyekért, a megélhetésért. Akár három
hétre is elmehetett szabadságra az ember. Voltak megfizethető táborok. Igaz, volt nyár, amikor háromból kellett hazahozni a gyereket. És
nem csak azért, mert el volt kényeztetve.
Eszter nevű unokám 3 éves. Fél éve bölcsődébe jár. Szereti, jól érzi ott magát. A bölcsőde
azonban öt hétre bezár. Anyja fél, mit fog vele
csinálni?
Ha régen gond volt, most százszorosan gond,
hogy hová tegyük a gyereket. Mert persze, szuper dolog a nyár. Hatalmas megkönnyebbülés,
amikor vége az iskolának. Nem kell könyörögni
esténként, hogy oltsd el a villanyt, menj lefeküdni. Nem kell reggel a félig még alvó magzatunkat kiráncigálni az ágyból, és sürgetni, hogy
mosakodj, öltözz, reggelizz meg moss fogat.
Siess, mert elkésünk, ma is elkésünk a suliból.
Nem kell rohanni az ideges városon keresztül
reggel, és nem kell a kicsiért időre odaérni délután.
Nem csupán a gyereknek, a szülőnek is pihenés
a nyári szünet. Hiszen délután, fáradtan haza8

érve legalább a házi feladat miatt nem kell veszekedni. Nem kell kikérdezni a verset a hisztiző
gyerektől, nem kell újra íratni az olvashatatlan
macskakaparással papírra vetett magyar leckét
sem. Nem érik kellemetlen meglepetések az
embert, ha szeretné aláírni az ellenőrzőt. Nem
kell fogadóórára, szülői értekezletre járni Szünetel az iskola miatti feszültség, melynek, bár
nem szabadna tönkretennie a családok életét,
legtöbbször mégis ezt teszi. Mert bár gyerekpszichológusok szerint a szülőnek nem dolga
a tanítás, sőt egyenesen káros a szülő–gyerek
kapcsolatra, ha mi tanítunk és követelünk az
iskola helyett, legtöbb családban mégis ez történik.
Legtöbb családban a szülő gondja az iskola.
Ezért örül mindenki, ha végre itt a nyár. Kis izgalom még körbelengi a bizonyítványosztás
körüli napokat. Aztán elmúlik az is, és kitör a
végtelennek tűnő, hatalmas nyári vakáció. Az
ám, de mi lesz a nyolcévessel, akit még nem lehet otthon hagyni egyedül? Mi lesz a nehezen

Nyári szünet máshol
Ausztriában: az iskolaév szeptember első vagy második hétfőjén kezdődik, és június 27. és július 10.
között ér véget.

kezelhető serdülővel, aki az első napokban tízig
alszik, megnézi az összes mozit, amit a suli miatt
nem nézhetett meg. Egy hétig jól érzi magát,
aztán elkezd látványosan unatkozni, lófrál és
csavarog. Kevés az olcsó iskolai, önkormányzati,
alapítványi tábor. A nagycsaládosok, az alacsonyabb jövedelműek számára a magántáborok
pedig alig megfizethetők.
Újabban a gyerekek a turizmusipar fogyasztóivá
váltak. A gyermektáboroztatás profitorientált
üzleti vállalkozás, heti 20, 30, 50, 100 ezer forintért. A szülők minden áldozatott meghoznak
gyermekeik nyári pihenésért, de csak a gyermekek 2-3 százaléka juthat ilyen szolgáltatáshoz. S
ha van is rájuk pénz, nehezen ismeri ki közöttük
magát az ember. Melyik a jó, az én gyerekemnek való, ahol nemcsak lógnak egész nap, de
nem esnek a ló másik oldalára sem, s nem csinálnak a nyaralásból iskolát.
A Magyarországi Szülők Országos Egyesülete
honlapján (http://www.mszoe.hu/) felhívja a
figyelmet arra, hogy az önkormányzati iskolafenntartóknak újra kellene gondolniuk a gyer-

Svédországban: az általános iskolában, valamint a
középiskola alsó tagozatán a tanév augusztusban
kezdődik, s júniusban fejeződik be. A tanév két félévből áll, de a pontos dátumok megyei szinten is
eltérőek.
Spanyolországban: az iskolaév általában szeptember második felében kezdődik, és június utolsó hetében fejeződik be.
Görögországban: a tanév szeptember közepén kezdődik, és az általános iskolákban június közepéig,
az alsó szintű középiskolákban pedig június végéig
tart. Az általános iskola két félévre oszlik. A tanórák
reggel kilenctől fél egyig tartanak
Olaszországban: az iskolaév szeptember közepén
kezdődik, és június 30-án fejeződik be. Az iskolaév
kezdetének pontos időpontját a nemzeti, a regionális és a helyi hatóságok határozzák meg.
Tokióban: egy iskolai évben 66 szünnapot kell kiadni. A nyári szünet július 21-től augusztus 31-ig, a téli
december 26-tól január 7-ig, a tavaszi március 26.
és árpilis 5. között tart.
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Üzenet a Földről
Üvegplafon
Az igazság mindig győzni fog! Legyen hát
türelmünk kivárni azt. Íme, röpke 168 esztendő, és már zárta is sorait a patinás angol bulvárlap, mely vélhetőleg számos
generáció számtalan képviselőjének tette
tönkre életét a mostani etikai vétséghez
hasonlatos eszközökkel. Tudniillik az újság
szerkesztősége egy meggyilkolt kislány
hangpostafiókjának lehallgatásával jutott
illegális információkhoz, és ezt a moralitásához hűséges(ebb) nyolc és félmillió olvasó immáron képtelen megbocsátani. Hajrá,
Anglia, hajrá, angolok!
Vagy? A napilapot tulajdonló világméretű médiacég kíván nagyobb részesedéshez jutni a szigetországi piacon, s a műfaj
vezető orgánumának megszüntetése jól
időzített PR húzás, de erről csak a legelvetemültebb gazdasági elemzések tesznek bátortalan említést. Valójában
mindenki érzi, hogy miről van
szó, csak senkit sem érdekel…
Az üvegplafon kifejezés
eredendően a szakmai
előmenetel akadályoztatását
hivatott szimbolizálni, de olyan�nyira költői a kép, hogy szinte mindenre érvényes, alárendeltségektől terhes világainkban. Érezni a födém alá szorult
torz arcokon lendülő bőrcipők illatát, mikor
10
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az állítólagos elit egy-egy elejtett mondattal érvényesíti és menti fel magát, minduntalan nyomatékosítva cselekedeteik erkölcsi magaslatait.
Persze mindenhez két ember kell; az alsó
lakók remekül asszisztálnak, hálás közönségei e házibulinak, saját közegükben érvényesítve a leszűrődő tanulságokat. Mindig
magasabbra! – szól az üzenet, s a reggeli
magazinok celebritásai a lélek természetes gravitációját közömbösítő önvallomásaikkal adják meg a kezdőlökést kedves
mindannyiunknak. A köztudottan korrumpált politikus könnyedén csomagolja mondandóját a társadalmi összefogás díszdobozaiba,
a hírhedtségéről híres
üzletember a siker szuperszonikus lehetőségeit analizálja
a
halandó

fogyasztóknak, s bizony a nézettségi tapsvihar nem marad el! Olyannyira, hogy aztán
kellő iróniával még a különösen kegyetlen
bűnöző is könnybe lábadt szemmel taglalja
tettének fatális véletlenszerűségét, annak
súlytalanságát, az össznépi esküdtszék empátiájára apellálva. Gyorsan tanulunk…
Ha csak az orráig lát az emberfia, nem árt
előre néznie. Tán még az is kiderülhet, hogy
a válaszfalak szintén üvegből készültek, s
a mellettünk álló, élő sorstársak végzete
hasonlatos a miénkhez, problémáik, küzdelmük rokon. Nem beszélve a pincékbe
rekedt milliókról, kiknek elkeseredett dohogása önnön toporzékolásunktól éppen csak
hallik… Helyi értékű hát az értékrend?
Ilyen közhelyes álom az élet. A volt és a lesz
között jelentéktelen szerep jut a mostnak,
pedig mindig csak az van, ami van. Másfél
évszázad vagy több ezer év, minden idő
kevés a folyamatok univerzális értelmezéséhez. Pedig a felépítmény átlátszó, mechanizmusai világosak, következményei
legendásak. Mégis, rendre megbukunk,
megvezetődünk és megvezetünk. Ugyan
jól értelmezhetőek a motivációk, de az oly
kevés tiszta pillanatban valójában értelmetlenül állunk „teljesítményünk” előtt.
Tán gyakrabban figyelhetnénk sík(hülye)
üvegpalotáink tükröződéseire. Az
igazság mindig győzni fog, kérdés,
megérjük-e?

Elmondom hát mindenkinek
Végállomás Magyarország
Lord Kendrick távolságtartó faroklengetéssel fogad, majd körbejárja lakását, hogy jól lássam: az övé. Az orosz
nyelvben úgy harminc szó létezik a
„macskára” – tudom meg –, Kendricket
elnézve a magyarban hiányzik is az éppen megfelelő. Vendéglátóim sokkal
barátságosabbak, ízletes a sütemény,
Borisz pedig könnyű interjúalany. Órákig tudna mesélni – méghozzá magyarul –, finom szépségű felesége, Kátya
tereli néha vissza, ha nagyon elkalandozna. Engem az érdekel, hogyan lett
végül is Magyarország az új hazája, hiszen a munkája sem kötné ide, és a párja sem magyar. Mindketten egyetemi
katedrát hagytak hátra, amikor sok éve
nyakukba vették a világot, hogy megtalálják, ahol otthon lehetnek benne.

Pontosan honnan származol?
Harkovból – ami a második legnagyobb város Ukrajnában most, ötödik legnagyobb
volt a Szovjetunióban – huszonöt egyetemmel. Mikor a SZU meghalt, a kétmilliós
Harkov bekerült Ukrajnába, bár a lakosság
97%-a oroszul beszélt. A ’90-es évek volt
a tragédia. Az új vadkapitalizmusban az
idősek elvesztettek mindent: több millió
nyugdíjas nem tudta ellátni magát, gyakorlatilag éhen halt. És kb. 3 millió ember,
mint mi, elment az országból. Olyan kurzus volt, hogy mindent leépítettek, egye12
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temet, tudományt, ipart. Évről évre ros�szabb volt. Ukrajna óriási, potenciálisan
erős ország, ezért fontos volt, ne legyen
olyan erős, mint Oroszország. Ez sikerült.
De másrészről, ’91-ben, mikor megszűnt
a SZU, feltűnt a lehetőség utazni. 33 éves
voltam, mikor indultunk.
Otthon hogyan éltetek?
Kátyával tanultunk
egy évfolyamban.
Ott ismerkedtünk
meg. ’81-ben végeztünk, közben született a lányunk. Angol szakosak voltunk, de
feleségem pedagógián, én tolmács-fordító ágban tanultam, mert férfiaknak elvárt
orientáció volt a hadsereges tolmácsolás.
Az ötéves tanítás teljesen akadémiai volt,
nem tréningszerű, mint most. Előbb tudományképes embereket képeztek – nagyon márkásan, 70 országból jöttek ösztöndíjjal. Én egyetemi angol nyelvtanár
lettem, Kátya is egy másik egyetemen,
és ő világirodalmat is tanított, ami neki a
nagy szenvedélye volt. Ő ’86-ban Kijevben
megnyerte a fiatal tehetségek versenyét.
Meghívták a Világirodalmi Akadémiai Intézetbe. Csakhogy ez volt Csernobil éve, és
Kijev túl közel volt, ezért nem költöztünk
oda. A verseny májusban volt, és még nem
informáltak teljesen az atomerőmű áprilisi katasztrófájáról! Láttuk, mindenhol jár-

tak locsolókocsik, de tisztán csak 2 hónap
múlva tudtuk meg, miért. Kátya elvesztette fele haját a 3 napos verseny alatt. De él.
Maradtatok Harkovban…
Én egy év tanítás után úgy gondoltam,
akkor leszek profi, ha nincs kérdés, amire
nem tudok válaszolni. Egyedül képeztem
magam tovább, és kezdtem azt gondolni,
hogy olyan egyetemi rendszer, ami nem a
szóbeli nyelvből indul ki, nem felel meg.
Így kezdtem kidolgozni egy saját rendszert. Vállaltam az egyetemen esti órákat,
mert gondoltam, ha lehet, majd alapítok
nyelviskolát, és oda is felnőttek jönnek. Az
elején zöld volt a módszer, de két év után
éreztem, hogy hatékony. Minket még mint
potenciális ellenség nyelvére tanítottak
angolra, de én úgy láttam, minden világnyelv érték: kulturális ablak. Amerika nem
volt vonzó nekem, igyekeztem mindent
brit verzióra adaptálni. Most egyre inkább
látom az angol nyelv veszélyeit. Lelkifurdalással tanítom, mint annak a kultúrának
a csatornáját, ami az európai kultúrára
veszélyt jelent, főleg a morális állapotára.
Érted? Nagyon agresszívan kitolja a többi,
valódi kultúrát a világ figyelméből, és utat
csak az amerikai kultúrának nyit. Próbálok
kompenzálni a közvetlen kapcsolatomban
a diákjaimmal. De nem lehet teljesen.
Harkovban még nem így éreztél...
Nem. ’86-ban Gorbacsov nyitásával alapítottunk nyelviskolát két barátommal, és
ez három év múlva Harkovban a második
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

legnépszerűbb volt. Kátya később csatlakozott. Rengetegen akartak gyorsan nyelvet tanulni, bár előtte is nagy igény volt
nyelvekre. Apám sok nyelven beszélt, az ő
baráti körében is ezt a műveltséget láttam
gyerekkoromban. A mi nyelviskolánkba
sokan a zsidó és német emigrációból jöttek, mert el akartak menni az országból. A
diákjaink fele ilyen volt. ’93 volt az utolsó
tanévünk. Akkor már nagyon rossz volt a
helyzet. A normális emberek tönkrementek, nem tudtak jönni hozzánk, helyettük
jöttek újgazdagok: borotvált fejjel, málnaszínű zakóban. Kitettek egy csomag pénzt,
és kérdezték, mikor fogok tudni angolul.
Mondtam, nem csak tőlem függ. Kezdtünk. Aztán jött a titkárnő, hogy ember
nem ér rá, ő jött helyette. Érted? A vadkapitalizmus eleje. Nem lehetett folytatni az
iskolát. Volt, hogy nem létezett pénz. Csak
ollóval vágott kupon, olyan papír, amibe a
kolbászt csomagolják.
Eljöttetek.
Igen. Mindig akartunk világot látni, de
addig nem volt szabad. Engem a kultúra
érdekelt mindenekelőtt, a feleségemet
az, hogy élnek az országokban, amikről
olvastunk. Amit csak be lehet szívni, az atmoszféra. Amikor átléped a határt, érzed,
hogy ez már Ausztria vagy Szlovákia. Pedig ugyanaz az út, és nem változott semmi. De más. És ha ott élsz, akkor lesz közöd
hozzá, máshogy nem. De ha nem beszélsz
nyelvet a sajátodon kívül, olyan vagy külföldön, mint a mozgó fa.
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Hány nyelvet beszélsz?
Csak oroszul. Na, még ukránul, angolul,
magyarul, és kevésbé jól franciául, németül, olaszul. És értek a többi szláv nyelven.
De nem a nyelv volt a szempont, hova
költözünk. Németországban sok ismerősünk volt, nagy egyetemek vannak, nagy
kultúrájú ország, és NDK-s barátaink, akik
Harkovban tanultak, ’91-ben meghívtak.
Rosszkor, mert a fal leomlása után 18 millió német rögtön ilyen helyzetben volt,
mint mi. Nem tudtunk versenyezni, nem
is akartunk, mert azt éreztük, amorális tőlük elvenni a munkát. Pár hónapot voltunk
kint, és mire visszamentünk, pont nem
volt Szovjetunió. De még Ukrajna sem. És
baj volt Csernobil után Kátyának az egészségével. Vesztette súlyát. Otthon nem volt
hova fordulni. Gondoltam, ha valahol meg
tudják menteni a feleségemet, Skandináviában.

Finnország. Mi lenne, ha mindenki onnan
ide jönne segítségért? Elindultunk vis�sza, és 100 km múlva megállt a busz egy
városban, Lahtiban, pihenőre. Leszálltam,
és bementem a kórházba, elmeséltem, mi
a bajunk. Első nap találtunk igaz barátokat, akik segítettek. Két hónap múlva már
személyes meghívójukkal mentünk vissza,
az egész család. Kátya egy év alatt rendbe
jött, igazából magától. De ebből lett öt és
fél éves finn korszak: 98-ig. A barátaink
segítettek munkát találni, és anyagilag is
jól ment. Angolt tanítottunk. Ott nagyon
népszerű, hogy 2-3 család este együtt tanul. Tolmácsoltam is. De rájöttünk, hogy
Finnország nem nekünk való. Túl sötét
van. És nagyon más az emberek temperamentuma. Dolgozni nem baj, de élni
nehéz. A lányunkat ott 17 évesen felvették a Nemzetközi Dizájn Akadémiára, de ő
sem maradt. Ő Harkovhoz kötődik, azóta
is ott él.

Így mentetek Finnországba?

Nektek mi volt a következő állomás?

Igen,
Helsinkibe.
Először csalódtam.
Mellettem afrikaiak
voltak az ügyintézőnél, alig beszéltek
angolul, de már töltötték ki velük a papírokat, hogy maradnak. Én mondtam, hogy
feleségem beteg, jobban szeretem, mint
az életem, segítsenek. Dolgozni fogok
ingyen. A hölgy hallgatott, aztán papírra
rajzolt egy hatalmas kört, mellé egy nagyon kicsit. Azt mondta: ez Szovjetunió, ez

Olaszország. Szerettük a kultúráját, a
mentalitását, gondoltuk, próbáljunk
ott élni. ’96-ban elmentünk Rómába. Az egyetemen pont
volt hiány világirodalom és orosz, angol
tanárból. Vendégtanítottunk ott fél évet,
és nagyon népszerű tanárok lettünk, de
hosszú távon Olaszországban nem sikerült
maradni. Nagyon drága és bonyolult lett
volna.
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Hogy kerültetek végül is Budapestre?
Ahogy
utaztunk
többször
Magyarországon
keresztül, beleszerettünk.
Kátya is ide húzott:
ő gyerekkorában élt Kalocsán egy ideig,
és nagyon szerette. ’97-ben ide jöttünk
három hétre, találtunk kollégákat, akik azt
mondták, az angol nyelvre van kereslet.
Először turistaként jöttünk, majd találtunk
munkát, aztán engedélyt, aztán tartózkodási engedélyt. Kecskeméten, nagyon alacsony óradíjjal kezdtünk tanítani, és a legrosszabb órarendekkel. Kérdeztem, miért
kap egy nem diplomás többet, azt mondták, ne felejtsük, honnan jöttünk. Egy évig
kötött a szerződés.
Újra a semmiből kezdtétek.

dönti el, hol akarok élni. A mentalitás dönt
el, a kulturális alap, és hogy ismerősek-e
az emberek. Itt olyanok, mint mi. Az a fontos, mit szívsz be a levegőből. Ezt nem lehet magyarázni. A filozófiai alap is fontos.
Németországban nem volt ránk szükség,
nem volt fair maradni. Itt tudunk hozni valami fontosat és nem veszünk el semmit,
munkalehetőséget se; alapítottunk céget,
tanítunk, fizetünk adót. Mit mondjak még?
Itt vettünk lakást, ide hoztuk anyósomat
és Lord Kendricket. Nyolc éve élünk itt, és
szeretnénk maradni végleg, mert már itt
vagyunk otthon.
Borisz a Széchenyi fürdőt szereti leginkább, felesége azt, hogy visszamosolyognak rá az emberek. Úgy látszik,
csak a műmosoly idegen tőlünk. Kátya
valódi kedvességének a legszomorúbb
magyarok sem tudnak ellenállni.

Nehéz volt. Nem beszéltünk magyarul, de
igazságos, hogy ha jövök élni, kell tanulni
nyelvet: megtanultam. Persze, Harkovban
volt nevünk, ismeretségünk, könnyű lett
volna elintézni a saját iskolát újra. Kátya
ott neves világirodalom-szakértő is. De
világjárvány, hogy csak az fontos, amiből pénzt lehet csinálni. Az angol nyelvre
azért van csak igény, mert ehhez eszköz. A
szellemi tartalmat nem akarják vele. Nem
csak itt. Harkov évről évre ukránabb lett,
ami nagyon idegen volt nekünk, főleg
Kátyának, aki nem tanult ukránul. A politikai orientáció is távoli volt, és egyre ros�szabbul éreztük magunkat, pedig szemmel láthatóan javult a helyzet. De nem ez
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AUGUSZTUSI
AKCIÓ!

Valeriana RELAX
lágyzselatin kapszula
30 db

Az akció 2011. augusztus 1-től 31-ig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak.

Allegra 120 mg MOST CSAK
filmtabletta
1 795 Ft
30 db

59,8 Ft/db

Enyhíti az allergiás
szénanátha tüneteit, így a
tüsszögést, orrviszketést,
orrdugulást, szemviszketést
Vény nélkül kapható
gyógyszer

Antifront Béres
belsőleges
cseppek
30 ml

MOST CSAK

Zovirax
ajakherpesz
krém
2g

MOST CSAK

2 615 Ft
43,6 Ft/db

Bőr-, köröm- és
hajelváltozások
megelőzésére alkalmas
készítmény
Étrend-kiegészítő
készítmény

Venoruton gél
40 g

MOST CSAK

890 Ft
22,3 Ft/g

A száj és az arc
területén jelentkező
herpesz fertőzés
helyi kezelésére
Vény nélkül kapható
gyógyszer

Gyorsan és hatékonyan
szünteti meg a szénanátha
következtében kialakult
orrdugulást és orrfolyást
Vény nélkül kapható
gyógyszer

48,3 Ft/db

Proenzi 3 ExPur
filmtabletta
180 db

MOST CSAK

7 885 Ft

Nurofen RAPID 200 mg
lágy kapszula
MOST CSAK
20 db
1 035 Ft
51,8 Ft/db

43,8 Ft/db

MOST CSAK

Ízületi betegség
következtében kialakuló
porc és ízületi
rendellenesség esetén
javasolt
Speciális - gyógyászati célra
szánt - tápszer

MOST CSAK

1 235 Ft
617,5 Ft/g

Contractubex gél
20 g

1 525 Ft
76,3 Ft/g

Robitussin Expectorans
szirup
100 ml
MOST CSAK
865 Ft

Műtétek, sérülések, égések sebgyógyulása után képződő
hegek kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

Visine Classic
szemcsepp
15 ml

83,7 Ft/ml

965 Ft
Kálciumhiány
megelőzésére és
kezelésére
Vény nélkül kapható
gyógyszer

MOST CSAK

1 420 Ft
94,7 Ft/ml

Oxerutin hatóanyagú termék, mely enyhíti a krónikus
vénás elégtelenség tüneteit (fájdalom, nehéz láb érzés),
csökkenti a vizenyőt
Vény nélkül kapható gyógyszer

23,2 Ft/db

MOST CSAK

44,8 Ft/ml

Növényi gyógyszer
frontérzékenység,
utazási betegségek
enyhítésére
Vény nélkül kapható
gyógyszer

Merz spezial drazsé
60 db

695 Ft

Hatóanyagai hozzájárulnak
a normál idegállapot, lelki
egyensúly fenntartásához és
az egészséges alváshoz
Étrend-kiegészítő készítmény

Calcium-Sandoz
pezsgőtabletta
20 db

1 345 Ft

MOST CSAK

Otrivin Allergia
adagoló oldatos
orrspray
MOST CSAK
15 ml
1 255 Ft

Szemirritáció okozta
tünetek enyhítésére
Vény nélkül kapható
gyógyszer

Imodium
kemény
kapszula
20 db

MOST CSAK

1 260 Ft
63 Ft/db

Különböző eredetű
akut és krónikus
hasmenés tüneti
kezelésére
Vény nélkül kapható
gyógyszer

8,7 Ft/ml

Köptető a makacs,
nyálkás, hurutos köhögés
kiegészítő kezelésére
Vény nélkül kapható
gyógyszer

Ibuprofén tartalmú láz- és fájdalomcsillapító
készítmény
Vény nélkül kapható gyógyszer

Panadol Extra
500 mg/65 mg
filmtabletta
16 db

MOST CSAK

770 Ft
48,1 Ft/db

Paracetamol tartalmú
fájdalom- és lázcsillapító
készítmény
Vény nélkül kapható
gyógyszer

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a (beteg)tájékoztatót, vagy kérdezze meg
kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Anyaszemmel

Szonda Györgyi

Az idei nyáron is töltöttünk két hetet a Balatonnál, de bevallom, néha megfordult a
fejemben, hogy inkább haza kéne jönnünk,
hiszen sikerült a tíz hét nyári szünetből
majdnem két hét „őszi” hetet kifognunk. Eleinte még keseregtem egy sort, majd a nyaralás szót „pihenésre” és „együtt töltött időre”
cserélve már egy fokkal könnyebb volt nézni
a szakadó esőt és a szélvihart.
Idén látta be drága férjem először, hogy nem
csupa felesleges holmival tömöm teli a családi mikrobuszt induláskor, és valóban szükség lehet az öt kabátra, a gumicsizmákra
vagy a békás esernyőre. Az is kiderült, hogy
az óriási játékos-táska még kevés is lehet, ha
több napra a szobába szorulnak a gyerekek...
Mit lehet csinálni rossz időben, egy nem túl
nagy nyaralóban, öt gyerekkel, ahol a legnagyobb már tizennyolc, a kicsi pedig hároméves lesz, úgy, hogy Apa elviszi az autót dolgozni? Nos, miután lejátszottuk a harmadik
kör társast, Ádám fiam közölte, hogy lemegy
horgászni a partra. Hurrá!, gondoltam, ez aztán a program. Hagytunk neki egy órát egyedül a halakkal, majd vízhatlanba öltöztetve a
többieket utána mentünk. Bence igazi horgásztárs volt, a lányok inkább a színes kapásjelzőket tették fel karkötőnek, Dávidkámat
pedig folyton meg kellett menteni a vízbeeséstől, de nagyon jól szórakoztunk, és még
halat is fogtak a srácok! Szerencsére Ádám
már meg is pucolja, így nekem nincs dolgom
a zsákmánnyal, csak gyűjteni a mélyhűtőben, míg halászlényi mennyiség lesz belőle.
Délután viharos szél kezdett fújni, ezért minden meleg holmit magunkra véve elindultunk sárkányt eregetni. Nagyfiam viszonylag
profi a kétkezes sportsárkány irányításában,
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ha már repül, de addig a két húgát futtatta
le-föl a parton, hogy próbálják már feldobni
neki a sárkányt. Duzzogtak is rendesen, mikor
mi egy pillanat alatt felengedtük Bencus kalózos, hosszú, színes farkú sárkányát, ami bár
egy egyszerű, klasszikus darab, de Bence egy
órán át reptette húsz méter magasan.
Ami még remek program volt, persze főleg
a háromévesnek, az a vonatozás. Otthon is
szoktunk Zugló és a Nyugati között, de most
Siófokra vonatoztunk cukrászdázni, így még
a nagyokat is érdekelte a dolog. Nem mintha
nem kaptak volna elég édességet, hiszen a
hűvös idő kedvezett a konyhai sütés-főzésnek, ezért a lányokkal készítettünk palacsintát, muffint, sőt sárgabarackos gombócot is.
Azért az egyik legnagyobb élményünk az
volt, mikor a nyár közepén lapátoltuk a jeget a
kertben, akkora jégeső esett. Gyúrtak jéggolyót, kísérleteztek, hogy hány óra alatt olvad
el, Dávidka pedig a homokozót töltötte tele
jéggel.
Ehhez képest valóban furcsa volt két nap múlva fürödni a Balatonban, mikor végre megjött
a jó idő, és egyenesen kínzás volt elindulni
Budapestre, miközben hőségriadót rendeltek
el...

Küttel Dávid

Lassan 3 éve írjuk ezt a naplót, és egyre többször eszembe jut, milyen jó lenne, ha lehetne mellékelni videót is. Átlagosnál kicsivel
nagyobb családomban a „szürke” hétköznapok is mozgalmasan telnek, de a hétvégék
és a szünidő minden napja kitenne egy-egy
epizódot egy szórakoztató délutáni szappanoperában. Az írásaink leadásával – és
általában a határidőkkel – hadilábon állok,
viszont ha lenne egy kamera, ami folyamatosan rögzít, akkor esténként csak kiválogatnám a részeket, és meglenne az adott napi
anyag. Persze lehet, hogy csak számomra
szórakoztató, ami történik nap mint nap, de
akik elmerészkednek hozzánk vendégségbe,
azokon azt látom, hogy ideig-óráig nagyon
élvezik azt a „helyes káoszt”, ami egy szimpla vacsoránál ki tud alakulni. Nem tartoznak
ebbe a kategóriába a nyári pakolások és elindulások több napra, hiszen azok számomra
inkább minősülnek önismereti tréningnek,
melyeket a sors osztott rám, és céljuk, hogy

Apaszemmel
kiderítsem: meddig bírom ordítás nélkül? Főszerkesztőmtől egyszer kaptunk kölcsön DVDket a gyerekek számára, köztük a Szeleburdi
vakációt (Palásthy György filmje), gondolom,
amolyan célzásként. A címe is sokat elárul,
de aki látta a filmet, annak annyit mondanék,
hogy nálunk minden indulás úgy néz ki, mint
a filmbéli családnál. Nejem lényegében két
napra is úgy pakol, hogy a világ bármely részén el tudjunk tölteni biztonságban 1-2 évet
is akár. De semmi baj, hiszen a biztonság mindenek előtt... Na jó, a készülődésből én valami
ál-indokkal mindig kihúzom magam, de mire
a mikrobuszba elhelyezem a kikészített csomagokat, az felér egy nehezített edzéssel bármely katonai alakulatnál.
A balatoni tartózkodásunk alkalmával azonban életemben először hálás voltam a rengeteg tartalék ruháért, és a komplett gyerekszoba játékainak bepakolásáért, hiszen a
tizennégy napból ötöt lehetett a szabadban
tölteni, azt is minimum hosszúnadrág-széldzseki öltözékben. Én szokás szerint 3-4 napot
ingáztam a nyaraló és a munkahelyem között,
de délutánra már mindig hazaértem. Ekkor elindultak a kalandok: sárkányozás a strandon,
biciklizés a szomszéd faluba és vissza, vagy
ha esett, akkor maratoni társasjáték-játszmák.
Mindeközben a három kisebb egyszerre próbálta elmesélni az egész nap eseményeit. Egy
ilyen esős délutánon jutott eszembe, hogy
megszámolom, hogy tíz perc alatt átlagosan
hányszor hangzik el az „apu figyelj!” kifejezés, de ötvennél elvesztettem a fonalat, mert
Dávid közölte velem: apu, apu, apu, apu... Ő
nyert! Persze én mindenkinek a történetét
próbálom meghallgatni, de néha lehetetlen.
A nyárból hátra van még egy hónap, és várom
az új kalandokat, és továbbra sem dolgozom
estig, mert akkor kimaradna a sok „apu figyelj!”

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

19

Sallai Ervin
Strandkasztok
Az ember egy forró augusztusi napon kön�nyen azon kaphatja magát, hogy csobbanna
egyet a Balaton hűsítő vizében. Nem szabad
azonban hűbelebalázs módjára leterítenünk
a pokrócunkat a parton, hiszen a strandokon
komoly kasztrendszer alakult ki, melyet ha
nem ismerünk, atrocitásoknak tehetjük ki
magunkat. A következőkben pár alaptípus
ismertetésével igyekszem segíteni a nyaralni
vágyóknak, hogy megtalálják, hova is tartoznak.
Gyurmagyurka és
Plasztik Barbi
A szteroidmalac és
kedvese
minden
strandon
megtalálható.
Gyurka akkora, hogy a
hennatetoválást
tedihengerrel viszik
fel a hátára. Nyakában egy combvastagságú aranyláncon 1:1
méretarányú Krisztus lóg a kereszten. A levegőt Balatonaligán beszívja péntek délután,
megfeszítve a hasizmokat, és csak vasárnap
este fújja ki, amikor a megérdemelt hétvégi
pihenő után elhagyja Siófokot, és 140-nel
siet haza a leállósávban. Gyurka jó kedélyű.
Gyakori telefonálásában nem zavarja meg,
amikor a hangosbemondó hisztérikusan kéri
őt, hogy a liechtensteini rendszámú rokkantkártyás terepjáró tulajdonosa álljon el a gazdasági bejárat elől, mert a rohammentő nem
tud bejönni az infarktusos betegért.
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Sallai Ervin

Gyurka kedvese Barbi, a nagyszerű géneknek és a 21. századi orvostudománynak
köszönhetően az összes üdülő szemét odavonzza, korra és nemre való tekintet nélkül.
Grandiózus ajkai egy öblös diszperzites vödörnyi botoxot nyeltek el, keblei dacolnak
a gravitációval, zsinórtangája a popsik közé
bevágva felfedi a diszkrét kétarasznyi nonfiguratív tetkót. Egyenletes barnasága a bizonyítéka annak, hogy nem volt kidobott pénz
a szoláriumra fordított, kisebb lakás árának
megfelelő összeg.
Szapora Szabolcs és becses családja
Szabi elfoglalt ember. Tébolyult tekintetén
az elcsigázottság tompa redőnye jelzi, hogy
rég volt már a hajnali fél ötös ébredés, amikor a legkisebb gyermekét – Botondkát
– megetette neje lefejt tejével. Strandra érkezése Guinness-rekordba illő teljesítmény.
Szinte hihetetlen, hogy egyetlen férfi képes
legyen egy ikerbabakocsi, három hűtőtáska,
két napernyő, valamint megszámlálhatatlan
szatyor cipelésére. Az első két óra gyorsan
elrepül Szabolcs számára – ezalatt felfújja a csónakokat, matracokat, úszógumikat
és karúszókat. Szerencsére nem szédül el a
sok fújástól, hiszen percenként alkalma nyílik megpihenni, amikor bocsánatot kér egy
szomszédos strandolótól, hogy Csenge odarúgta a labdát. Szabolcs nem étkezik. Kora
délután ugyan elfogyasztana egy sajtos lángost, de Áronkának éppen nagydolga akad,
így Szabolcs vécére kíséri. Mire visszatér, neje
már kidobta az érintetlen ételmaradékot, nehogy odavonzza a hangyákat.

Felesége, Takaros
Tünde folyton az
árnyékban tartózkodik,
mint
egy vámpír, aki
a nap megsemmisítő
erejétől
tart. A századelő
polgáraihoz hasonlóan a rekkenő hőségben is
bő hosszúnadrággal és nyári blúzzal rejti el
testét. Ez alól csak akkor tesz kivételt, amikor
a környékbeli nyaralók teljes döbbenetére
előkapja mellét, és megszoptatja látszatra
iskoláskorúvá cseperedett gyermekét. Büszkén, némi harcias provokációval bátorítja a
meztelenül grasszáló Áronkát, hogy pisiljen
nyugodtan a fa tövébe, ne zavarja, hogy a
tőle húsz centire dolgozó vattacukros kezében ettől megremeg a pálca.
Hans
Hanzi nosztalgiázni érkezett a Plattensee
partjaira. Bár lábán már Crocs papucs feszül,
a hosszú évtizedek nyarai beleégették a barna műbőr szandál inverzét. Fecskéje vaskos
pénztárcát szorít szikár medencecsontjához,
felgyűrt ujjú pólójából pedig egy doboz cigaretta kandikál ki az elmaradhatatlan Zippo öngyújtóval. Fél szemével Barbit nézi,
és tudván, hogy a magyar
lányok harapnak a külföldi pasikra, időnként megpörgeti
ujja körül a 89-es dízel Merci
kulcsait, amellyel még a Páneurópai Piknikre jöttek érte a
nyugat-német rokonok. A kilencedik korsó sör után fel sem

tűnik neki, hogy a pultos srác 170-es vételi
árfolyamon fogadja el tőle az eurót. Hans
az egyetlen, aki két hét vihar után is bátran
besétál a Balaton 14 fokos hullámai közé, és
aki nyelvcsettintve kanalaz bele a vízzel felöntött előző napi pörköltbe, amit ő rejtélyes
okoknál fogva gulashzuppénak hív.
Zigi és baráti köre
Zigiék tizenketten érkeztek a strandra öt óra
egy perckor, hogy a
17.00-tól érvényes
kedvezményes esti
belépővel jöhessenek be. Vettek is a
jegyből rögtön kettő darabot, így este
hétre Zigi az összes
cimborát behozta
a kapun egyesével.
A vidám raszta falka kedélyesen passzolgatja a labdát a pázsiton, miközben a csapat tíz
fiú tagja megpróbálja felszedni a két vihogó
lányt. A pokrócokon hagyott fejenként két
mobilból összesen 24 különböző zene szól,
így Zigiék észre sem veszik, hogy a helyi
Pepe és haverja kényelmesen ellop tőlük 6-8
telefont. Amikor Zigiéknek feltűnik este 9 körül, hogy eltűntek a készülékek, annyira kiborulnak, hogy le kell inniuk magukat. Tekintve,
hogy még nem töltötték be 18. életévüket, a
parti sétányon pont Pepét kérik meg, hogy
vegyen egy üveg vodkát nekik. Pepe már
az üzletben leissza a szesz felét, és ásványvízzel pótolja, de a maradék két deci vodka
így is elég, hogy Zigi tizenketted-magával
berúgjon tőle, és aludjon másnapig, amikor
a kasztok újra gyülekezni kezdenek a strand
bejáratánál.
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Kérdezze meg kezelőorvosát! Dr. Juhász Rozalinda
Mentősök a vizen
Ha azt mondom, vízimentő, az emberek
nagy részének a Baywatch epizódjai rémlenek fel, ahol csinos lányok és jóképű
fiúk rohannak a habokba piros fürdőruhában. Magyarországon a helyzet kicsit
más, de szerencsére a legtöbb strandon
már profi vízimentők vigyázzák az életünket.

Hogyan került ide a Balatonhoz?

Dr. Juhász Rozalinda azon kevés mentőorvosok egyike, aki szabadidejét feláldozva önkéntes munka keretében is azt
csinálja, amit szeret: életeket ment.

Talán nem mindenki tudja, hogy 2009-es
szezonban vízre került a Rupert mentőhajó,
mely nemcsak a leggyorsabb vízi jármű a tavon (90 km/órás sebességre képes), de egy
esetkocsi felszerelésével is rendelkezik. Ez azt
jelenti, hogy van rajta defibrillátor, és más
olyan életmentő berendezések, melyek egy
mentőautóban is megtalálhatóak. Ezen a hajón a személyzet mellett mentőorvos, tiszt és
diplomás mentőápoló is dolgozik.

A fiatal, szőke orvosnő Miskolcról érkezett a
Balatonhoz, hogy ott a tó leggyorsabb hajóján, a Ruperten szolgáljon egy héten át.
Vele beszélgettem a nyárról, a fürdőzésről,
és persze a Balaton veszélyeiről.

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának felhívására érkeztem ide, idén már második alkalommal. A Rupert mentőhajón töltök
be orvosi feladatokat.
Mit jelent ez pontosan?

Ha jól tudom, ez önkéntes munka. Miért
„mentőzik” szabadidejében is?
Mert minden érdekel, ami a munkámmal kapcsolatos, és szeretem a kihívásokat. Persze az,
hogy egy hetet eltöltsek a Balatonon, szintén
vonzó lehetőség volt.
Milyen esetekkel kellett megbirkóznia?
Idén az én műszakom alatt még nem volt
kivonulás, így csak egy teknőst mentettem
meg az úton.
Miben más egy hajón szolgálatot teljesíteni, mint egy mentőautóban?
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Egyrészt sokkal kisebb a hely, és alkalmazkodni kell a hullámzáshoz is, egyébként

nem sokban különbözik a mentőautótól. Bár
sokan nem is sejtik, de a Rupert nem csak
vízibalesetekhez vagy rosszullétekhez vonul ki,
gyorsasága miatt előfordul az is, hogy szárazföldi balesetek helyszínére sietünk.
Ezt hogy kell elképzelni?
Egyes esetekben az Országos Mentőszolgálat
mentésirányítói riasztanak minket közúti balesethez, mert a közúti forgalom miatt mi gyorsabban odaérünk. Ebben az esetben kikötünk
a legközelebbi helyen, gyalog közelítjük meg a
helyszínt, és látjuk el a sérültet.
Kell ehhez a munkához valamilyen extra képesség?

viszonylag gyakran eszközmentésünk is, ami
általában az elsüllyedt vitorlások vagy más
hajók kihúzását jelenti. Erre a vízimentőknek
külön hajójuk van.
A szülők egy része gondatlan, a gyerekbalesetek nagy része az ő oda nem figyelésük miatt
következik be. Még mindig sokan ugranak be
felhevült testtel a vízbe, minden évben van
néhány áldozat, aki emiatt veszti életét.
Amiről nem tehet senki, de megtörténik, azok
az allergiás reakciók, főleg a méh- és darázscsípés okoz panaszokat, melyek életveszélyesek is lehetnek.
Zimre Zsuzsa

Igazából nem, de a sportos életmód szerepelt
a felhívásban. A riasztástól számítva egy perc
alatt kell elindulnunk, így van, hogy szó szerint
rohanás közben kapkodjuk magunkra a felszerelést. Természetesen úszni tudni kell, és jó, ha
nem lesz tengeribeteg az ember.
Sokat halljuk, hogy a Balaton veszélyes. Miért is?
A legfőbb veszélyt abban látom, hogy a Balatonon nagyon hirtelen változik meg az időjárás.
A gyönyörű napfényes égen pillanatok alatt
tűnnek fel a felhők, támad fel a szél, és vele
együtt a hullámok is. A viharjelzést sokan nem
veszik figyelembe, pedig fontos lenne tudatosítani az emberekben, hogy nem véletlenül
adják ki a meteorológusok a riasztást. Annak,
aki már átélte, van elképzelése arról, mennyire
rövid idő alatt képes lecsapni a vihar.
Kikkel van a legtöbb „baj”?
A hajósok egy része nem veszi figyelembe a viharra figyelmeztető jelzéseket, vagy csak nem
érnek vissza időben a kikötőbe. Ezért fordul elő

Mit tud a Rupert?
A különleges hajó, melyet külföldön főleg a
katonaság használ, 90 km/órás sebességre
képes, 500 liter benzint tárol, melyre szüksége
is van, mert egy óra alatt akár 160 litert is elfogyaszt. 12 ember tartózkodhat a fedélzetén.
Víz alatti szonár is található benne, ez főleg az
elsüllyedt személyek vagy tárgyak felderítését
segíti elő. Két motorja van, melyek egyenként
250 lóerősek. A hajó mintegy 50 millió forintba került, a rajta lévő felszereléssel együtt értéke meghaladja a 100 millió forintot.
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

Dr. Páll Zsombor

Rossz étel, rossz kedv
A balatoni nyárhoz a napsütés és a
lubickolás mellett hozzátartozik a
hurka, a kolbász, a hal, a sajtos-tejfölös
lángos és a fagyi. Ezek meggondolatlan
kombinációja, vagy akár egy hanyag
büfés is könnyen görcsös rémálommá
változtathatja a kellemesnek induló
nyaralást. Dr. Páll Zsombort, a pomázi
István Király Gyógyszertár vezető
gyógyszerészét kérdeztük az élelmiszerfertőzésekről.

A strandokon, a büfékben, vagy akár
az otthoni hűtőnkben is lehet romlott
étel. Mit tehetünk, ha úgy gondoljuk,
ételmérgezést kaptunk?
Amennyiben
tüneteink
enyhék,
a
gyógyszertárban
beszerezhető
vény
nélküli készítmények megfelelő segítséget
nyújthatnak
problémánkra.
Ellenkező
esetben, pl. három napnál hosszabb
hasmenés, magas vagy elhúzódó láz,
keressük fel háziorvosunkat a megfelelő
diagnózis felállításához.
Milyen tünetekkel jár az ételmérgezés?
Klasszikus tünetei a hányinger, hányás,
hasmenés, hasi diszkomfort érzéstől
egészen a görcsös hasi fájdalomig terjedő
panaszokig, valamint a láz. Egyéb, nem
gyomor- és bélrendszeri tünetek is lehetnek,
ilyen a fejfájás, szédülés, rossz közérzet.
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Sokan úgy gondolják, hogy egy
egyszerű hányással el lehet intézni
az ételmérgezést. Van-e más mód?
Szükséges-e más kezelés?
Sajnos ritkán elegendő ez a „kezelési forma”,
bár tény, hogy ez a szervezet saját védekező
mechanizmusához tartozik, a hasmenéssel
együtt. Többféle kórokozó okozhat
gyomor- és bélrendszeri panaszokat, pl.
vírusok, baktériumok, és ezek különböző
intenzitással betegítik meg a szervezetet,
ezért eltérő terápiát kell alkalmazni. Itt
szeretném megjegyezni, hogy a terhes
anyák, gyerekek, idősek, és csökkent
védekezőképességgel rendelkezők mindig
magas kockázati csoportba tartoznak,
ezért ellátásuk mindig orvosi felügyeletet
igényel. Hasmenés, hányás esetén nagyon
fontos a folyadék- és ionpótlás, ugyanis
ilyenkor rendkívül magas a kiszáradás
veszélye. Ez történhet szájon át (az üdítők
erre nem alkalmasak alacsony nátriumtartalmuk miatt), vagy súlyosabb esetben
parenterálisan,
infúzió
formájában.
Jótékony hatása van az aktív széntartalmú
készítményeknek,
és
a
különböző
bélfertőtlenítő és nyálkahártyabevonó
készítményeknek, mert megkötik, vagy
pont a kötődését gátolják a toxinoknak,
baktériumoknak. Szintén előnyös, ha
valamilyen probiotikus készítménnyel
pótoljuk
a
károsodott
jótékony
baktériumflórát.
Sajnos
a
hasfogó
készítmények ezekben az esetekben
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

nem segítenek, sőt, inkább rontanak
állapotunkon,
ezért
kerülni
kell
alkalmazásukat,
kivétel
az
„utazók
hasmenése”. Gyermekeknek és csecsemőknek ezeket szigorúan tilos adni!
Kifejezett
diétát
felesleges
tartani:
annyi biztos, hogy kerülni kell a
folyadékáramoltatást gátló, alkohol- és
koffeintartalmú italok, szénsavas üdítők
fogyasztását, valamint a zsíros ételeket.
Milyen ételeket együnk, hogy elkerüljük
az ételmérgezést, ha egy kevésbé biztató
helyen eszünk?
Semmiképpen ne kaszinótojással kezdjük
ebédünket! Javasolnám a frissensültek
fogyasztását, amennyiben valóban frissen
készülnek, mert 90 fok felett majdnem
minden
mikroorganizmus
elpusztul.
Kerüljük a nyers tojásból készült ételeket és
a tejtermékeket.
Mikor
kell
orvoshoz
ételmérgezéssel?

fordulni

Amennyiben magas vagy tartós lázat
tapasztalunk, valamint ha hányásunk,
hasmenésünk elhúzódó, vagy székletünk
véres. Az esetek többségében egy erős
szervezet magától le tudja győzni a
fertőzést.
Meddig húzódhat egy félresikerült májas
hurka következménye?
Normál esetben 24, maximum 48 óráig.
Kalocsai Kristóf
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Édes otthon

Aggod Zsuzsa

Új nyár – új vízparti kincsek

Kagylókkal ékesített gyertya

A vízparti nyaralás legszebb élménye
nappal teljesen kikapcsolódva kavicsokra, kagylókra vadászni a parton, beletúrni
a finom homokba – este pedig a családdal,
barátokkal üldögélni a gyertyafénynél.
Hogyan elegyítsük a nyár örömeit úgy,
hogy még a szúnyogokat is elriasztjuk a
meleg vízparti estéken?

A gyertya díszítése egyszerű és gyors, hiszen
kész gyertyát használunk – az eredmény pedig professzionális!

Bizonyára nem vagyok egyedül azzal, hogy
sokkal több – számomra csodálatos, ámde
haszontalan – „kacatot” hoznék haza a nyaralásból, mint amennyit el tudok helyezni a
polcokon vagy a fiókok mélyében.
Mégis, hogyan lehet úgy közszemlére tenni
a vízparti gyűjteményt, hogy hasznossá is
varázsoljuk?
Mivel a nyári gyertyafényes beszélgetéseknél talán nincs is szebb dolog a világon, kézenfekvő a megoldás: emeljük az „est fényét”
a nappal szedett kincsekkel: díszítsük a gyertyát kavicsokkal, kagylókkal, vagy öntsünk
gyertyát a nagyobb kavicsok, kagylók homokban hagyott nyomába.
Üssünk három legyet (szúnyogot!) egy csapásra: megmarad a gyűjtés öröme,
és kedvünkre alkothatunk valami hasznosat és maradandót – akár a gyerekek
bevonásával is!
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Szükség van hozzá olyan kész gyertyára - lehet szögletes is, színes is -, amin elférnek a
díszítésnek szánt kavicsok, kagylók, csigaházak, egy akkora olvasztótégelyre, amibe
belefér a feldíszített gyertya, és fehér gyertyamaradékra.
Készítsük elő gyűjteményünk díszítésre
szánt darabjait, és próbáljuk rá a gyertyára,
hogy lássuk, mi hova kerül.
Apróbb darabokat válasszunk – jöhet csigaház, kagylóhéj, szép mintájú lapos kavics,
tenger által csiszolt üvegdarabkák, de jó lehetőség arra is, hogy felhasználjuk a partra
sodort izgalmas mészváz-töredékeket is.
Az olvasztótégelyt (legalkalmasabb eszköz
erre egy üres konzervdoboz – utazásaink elmaradhatatlan kísérője) állítsuk egy kisebb
fazékba, melyben kb. a tégely feléig ér a víz,
és lassú tűzön olvasszuk fel a viaszt. Amint
felolvadt, vegyük le a tűzről.
Csöppentsünk bele szúnyogűző illóolajat
(citrusfélét, mentát, citronellát, eukaliptuszt,
levendulát, cédrust vagy rozmaringot), és
hurkapálcával vagy grillpálcával keverjük
jól el.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

A kanócánál fogva mártsuk az olvasztott viaszba a gyertyát, és emeljük ki gyorsan: így
egy „ragasztós” felületet nyerünk, melybe
ügyesen belenyomkodhatjuk a vízpart kincseit.
Várjuk meg, hogy megszárad a „ragasztó”, és
merítsük még egyszer a viaszba a gyertyát.
Ezzel egy opálos felületet nyerünk, mely
megszépíti kavicsainkat, kagylóinkat, és biztos, hogy vendégeinkkel együtt úgy fogjuk
érezni, a boltban nem kaptunk volna szebbet ennél!
Hasznos tanácsok:
• A viasz könnyen lángra kap, ha túlforrósodik: mindig alacsony hőfokon melegítsük, és
zárjuk el alatta a lángot, amint megolvadt.
• Gyerekek egyedül ne kísérletezzenek a viasszal.
• A gyertya alá mindig tegyünk valamilyen
alátétet, hogy égés és olvadás közben megóvjuk az asztal felületét.
• A gyertyák tűzveszélyesek, különösen a
házi készítésűek – ne tegyük túl közel gyúlékony tárgyakhoz, és sose hagyjuk magára.
Gyertyaöntés homokba
A gyertyaöntés izgalmas időtöltés gyerekekkel is. A homokozás nem kevésbé, akár
homokvárat építünk, akár homoksütiket
gyártunk. És ha már homokos parton vagy
homok közelében vagyunk, próbáljuk ki a
homokba öntött, csodálatos formájú gyertyák készítését!

A homokba öntött gyertyákhoz gyertyákra vagy
gyertyacsonkokra
lesz
szükség, egy üres konzervdobozra,
melyben
felolvaszthatjuk
ezeket,
kanócra, ami lehet egyszerű fehér pamutfonál is, valamint apró tárgyakra, melyek a
leendő gyertya formáját adják
majd, és persze homokra: kerti homokozóra, tengerpartira,
építkezésből maradottra, állatkereskedésben beszerezhetőre
– kinek melyik esik leginkább
az útjába.
Vihetjük az olvasztott viaszt a
homokhoz, vagy egy vödörnyi homokot a konyhába – ahogy kényelmesebb.
A gyertyaöntés nedves
homokba történik, melybe először egy formát
nyomunk. A forma lehet
bármi, ami egyenes falú,
vagy pedig lefelé szűkül,
ugyanis ki kell tudni emelni
a homokból, hiszen a helyébe kerül az olvasztott viasz. Használhatunk
süteménykiszúrót, érdekes
kupakokat, az ujjunkat –
bármit, amiből izgalmas
formájú gyertya készülhet.
A homok meglepő pontossággal őrzi a belenyomott tárgy minden apró
részletét.
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Én nagy kedvenceimnek, a kavicsoknak
és a kagylóknak a formáját örökítettem
meg viaszban.
Amíg lassú tűz fölött az olvasztótégelyben felolvad a viasz, készítsük elő a
homokágyat: legyen legalább tíz centi
mély, enyhén nedves a homok. Nyomjuk bele, majd emeljük ki a kiválasztott
formát.
A viaszt, amint megolvadt, vegyük le a
tűzről. (A túl forró viasz sisteregve szétfolyik a homokban; érdemes olyan hőfokon használni, mikor már puszta kézzel
biztonságosan meg lehet fogni az olvasztótégelyt.)
Ismét alkalmazhatjuk a szúnyogűző illóolajok valamelyikét, keverjük jól el a
tégelyben.

Üzenet a Földnek

Óvatosan öntsük az olvadt viaszt az előre kialakított üregekbe.
A kanócot vagy még öntés előtt állítsuk
a homokba, vagy akkor, amikor kezd
megalvadni az anyag.
Amikor teljesen megszilárdult a viasz,
vegyük ki a formából és porolgassuk le a
gyertyáról a felesleges homokot.
A homokba öntött gyertyák szép díszek,
és remek kiegészítői az estébe nyúló
kerti partiknak. Érdemes őket a földön
szétszórva égetni, vagy kis tál homokba
ültetni; mindenképp tegyünk alájuk valamit, mert ahogy elégnek, izgalmas kis
homok-viasz keverékké olvadnak.

Tudatos vásárlás
Tudatos vásárlóvá válni nem csak azt jelenti, hogy tudjuk, mire van szükségünk,
és csak azt vesszük meg – ez az út eleje.
Az alaposan átgondolt fogyasztás nem
csak a pénztárcánknak, hanem a természetnek, közvetlen környezetünknek is jót
tesz, így érdemes valóban odafigyelni.
A
Tudatos
Vásárlók
Egyesülete
(www.tudatosvasarlo.hu) 12 pontban szedte
össze a tudatos vásárlás alapelveit, ami segít
eligazodni a pénzköltés zavaros világában.
A szemelvényekhez Novák Péter fűzte hozzá
szubjektív jó tanácsait.
1. A pénzeddel szavazol!
A vásárlás a Te döntésed. Eldöntheted,
mit és kit támogatsz, mit nem. Nem
kell támogatnod a környezetszennyezést, vegyszerezést, gyermekmunkát,
a buta, káros és felesleges dolgok tömeges gyártását.

HIRDETÉS

A fogyasztás nem boldogít! Amire valóban
szükséged van, nem a boltokban árusítják. Az
ott dobog fenn, a bal zsebedben...
4. Helyben
A nagy bevásárlóközpontok helyett vásárolj piacon vagy helyi
boltban. Kutasd fel a jó helyeket.
Legyél gazdagabb egy élménnyel! Visszatérő
vásárlóként egy-egy jó szó is kerül a kosaradba,
ráadásul ingyen.
5. Mennyi műanyagot viszel haza?
Vigyél magaddal táskát, szatyrot, ne fogadj el zacskót mindenhol. Válaszd az
egyszerűen csomagolt árukat. Keresd a
visszaváltható, illetve újrahasznosított
csomagolást.

De kell támogatnod a fenntartható, zöld, fair
trade termékeket, amelyek gyártói törekednek
a környezeti, társadalmi, üzleti harmonizációra! Vásárlásaiddal végre valami mellett foglalhatsz állást...

Magyarországon több mint egymillió nejlonzacskó kerül forgalomba naponta. Ezek átlagos
élettartama húsz perc, lebomlási ideje minimum negyven év. Megéri?

2. A szemét a legdrágább!
A szemét értelmetlen pénzkidobás
Neked, és terhelés a környezetnek:
mindig gondold végig, mennyit dobsz
majd ki abból, amit megveszel.

6. Keresd az eredetit!
Ne dőlj be a szép külsőnek és a vicces dumának: kerüld a nem természetes alapanyagból, vegyszerek
segítségével, gyárilag előállított
ételeket.

Vizsgáld át egyszer a szemetest: szinte csak a
csomagolás kerül a kukába. És ez vonatkozik a
növényi hulladékra is; ha teheted, komposztálj.
A szelektív gyűjtés során pedig nem fog leesni
a karikagyűrű az ujjadról.
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3. Cetli
Vásárlás előtt írd össze, mire van
szükséged. A nagy üzletek profi
módszerekkel csábítanak felesleges pénzköltésre. Ne hagyatkozz
„polctrükkökre”.

Nem a divat mondja meg, hogy ki vagy! Egy
személyiségből is az eredeti a legértékesebb.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

29

Az állampolgárság nemcsak kötelességekből,
jogokból is áll. Kattanj rá, tudatosan! Lesz egy
jó napod!

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

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

N!

IM

Az Ön Szimpatikája:

BA

N!

A SZ

A SZ

BA

SZA
ÉRJ TY

T
RO

NE K

Az Ön Szimpatikája:

T
RO

NE K

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

PA T I K Á

NE K

IM

PA T I K Á

További hétköznapi környezettudatos tanácsok a Tudatos Vásárlók Egyesületének
honlapján!

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

IM

SZA
ÉRJ TY

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!

T
RO

12. Nem mindegy!
Ha nincs is tökéletes termék, keresheted mindig a jobbat. Legyél
tudatos: járj utána, hogy ki állítja
elő, mit tartalmaz, mibe csomagolják, hová kerül.

ZÖLD KUPON

P. H.

Ha Ön
2011. augusztus 1. és 31. között
vásárláskor nem kér nylonszatyrot
a szimpatika emblémával ellátott
gyógyszertárakban,
sorsoláson vehet részt!

Egy mikroközösség kohéziója, sok közvetlen,
de rengeteg közvetett cselekedeten is múlik.
Jó döntéseiddel ismeretlen ismerősökbe botlasz majd, úton-útfélen.

ZÖLD KUPON
SZA
ÉRJ TY

ÉS nyerj!

N!

11. Helyi termékeket vegyél
Keresd a lakóhelyed közelében készülő dolgokat. Így a
helyi környezetedet támogathatod, valamint kevésbé
járulsz hozzá a szállítással járó
környezetterheléshez.

Ne kérj szatyrot,

BA

Várd meg a következő nyarat, vagy tedd el kedvenceidet télire. Nagyanyáink tudták, hogy elégítsék ki az éhes szájak téli álmait.

A SZ

7. Olvasd el a címkéket!
Az élelmiszerek és kozmetikumok rengeteg káros (és felesleges) anyagot tartalmazhatnak.
Ne kezeld magad vegyszerrel,
se kívülről, se belülről, ha vegyszer nélkülit is
kaphatsz.
Ahogy a jó Tao mondja: „az vagy, amit megeszel”! Vagy? „Lesz időd a betegségre, ha nincs
időd az egészségre...”
8. Erőszakmentes szépség
Válassz olyan kozmetikumokat, amelyeket állatkínzás nélkül tesztelnek, illetve nem tartalmaznak állati eredetű
anyagokat.
Etika, empátia. Fajunk egyedülálló képességeit
mindennap gyakorolhatod saját, és más fajok
egyedeivel szemben is!
9. Tartós használat!
Kerüld az eldobható dolgokat, ezek tömeges előállítása és kidobása energiapazarlással és környezetszennyezéssel jár.
Végül mindig a drágább az olcsóbb. Nézz körül otthon, kedvenc tárgyaid általában az idő
próbáját is kiállták. Egy a jelszónk: tartós elem!
10. Frisset
Friss, hazai idényzöldséget és -gyümölcsöt vegyél az üvegházi, több tízezer
kilométert utaztatott, mesterségesen
érlelt, agyoncsomagolt és -tartósított
áruk helyett.

PA T I K Á

P. H.

kszabály:
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Részletes játé

Sorsolás:
mber 30-án
2011. szepte

A játékosok között 6 db, 2 fő részére
szóló wellnesshétvégét sorsolunk ki a
hajdúszoboszlói Hotel Aurum****
felajánlásával.
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A Szívlapát Alapítvány bemutatja:

A fenntartható (szellemi) fejlődés filozófiája
- ismeretterjesztés a gyakorlatban (KEOP-6.1.0/B/09-2010-0067)
Eleged van a világvégéből, a klímaváltozásból, a biokatasztrófából,
2012-ből, és az önsorsrontásból?
Akkor Csinálj Valamit!
2 napos zöldülés a Pannon Tanyán, munkaterápia, léleképítés,
alternatív útvonaltervezés.
Agytágító: Novák Péter
Hozunk, viszünk, etetünk, Te csak légy ott, és az unokáidat is látni
fogod...
Jelentkezés, regisztráció:www.fejloves.net

A program egyetemi hallgatóknak szól, bővebb
információ a www.fejloves.net oldalon
található.

