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Kedves Olvasó!
Itt az ígéret hava, így nevezték őseink a
májust. Hívják még pünkösd havának,
sőt tavaszutónak is. De mindig van egy
korosztály, akik számára ez a tavaszi hónap nem jelent mást, csak az érettségit.
Az enyém ’89-ben volt.
Már az előző nap olyan furcsa volt minden. Mindenki arról beszélt, hogy lehet,
hogy most kiderül. A petőfisek állítólag
már tegnap óta tudják. A szilágyisok is.
Délután megjött az első haver, aztán az
este folyamán még vagy tízen ugrottak
fel. A másnapi matekérettségi példasorával.
Éjfélig izzottak a vonalak, már akinél volt telefon. Vándorok keltek
útra az éjszakában, biciklin, autón, postavonaton. Egy számsor járta
be Magyarországot Battonyától Nemesmedvesig, egy olyan korban,
ahol sem net, sem mobil nem volt, vezetékes készülék is alig. De az
összetartozás, a szolidaritás érzése, annak a részegítő tudata, hogy
most esetleg megtörténik az elképzelhetetlen, és egy ország összes
diákja revansot vehet, és jelesre érettségizik, legyőzött minden akadályt.
Másnap reggel frissen vasalva, öltönyben-matrózban indultak az
ország érettségizői a nagy közös összeesküvés érzéki titkával az iskolába. Rivális gimnáziumok diákjai mosolyogtak egymásra a villamoson, ismeretlen lányok integettek sosem látott fiúknak a buszok
ablakaiból.
Mi is beterelődtünk a IV. d-be. Feszengés a padokban, röhögés, de
másképp, nem úgy, mint szoktuk. Kővári tanár úr azonban nem gyanakszik. Felírja az első példa sorszámát.
Stimmel. A másodikat. Az is stimmel. És a többi is. És akkor nevetni kezdtünk. Röhögni, persze elfojtva, inkább belül. Mert innentől
mindegy volt. Hiszen megcsináltuk. Sikerült.
Mire befejeztük, már a tanáriban is tudták. Újra felizzottak a vonalak,
de most már a Megyei Tanácsok és a Minisztérium, a szakfelügyelők
és az Elnöki Tanács között.
Állítólag több iskolában is elhangzott felajzott igazgatónők szájából
a „Hogy tehettétek ezt velünk?”, de nálunk, a Toldyban a Diri csak anynyit mondott: „Nagy csibészek vagytok!”
Ez akkor több szempontból is igaz volt. Elvégre 1989-et írtunk, és
kevés olyan dolog volt abban az évben, amit ne lett volna érdemes
kipróbálni.
Kellemes olvasást!
Kalmár András
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Alföldi Zoltán
Lassan egy hónapja vezeted Szöllősi
Györgyivel a Magyar Televízió fél nyolcas Híradóját. A kereskedelmi tévék után
nagyon más közszolgálati híradót konferálni? A nézőnek néha az az érzése, hogy
nemcsak a hírek különbözőek, de mintha
más nyelvet is beszélnétek...
Nagyon remélem, hogy én nem. Ami viszont
a lényeget illeti: a kettőnek a megközelítése
nagyon más. A kereskedelmi tévéknél egyértelműen az a legfontosabb, talán néha az
egyetlen szempont, hogy a lehető legtöbben
megnézzék. Ezt szolgálja a figyelemfelkeltés

minden mennyiségben. Ezért sok benne a
bulvár, vagy ahogy ott mondják, az a bizonyos „infotainment”, vagyis a szórakoztatva
tájékoztató stílus. A közszolgálati tévénél
viszont nem a nézettség az elsődleges szempont. A kérdés, hogy mi a tájékoztatás, vagyis egy adott országban élő ember honnan
tud meg több hasznos információt egyrészt
a világról, másrészt az őt érintő ügyekről.
Szerintem a kettőnek nem kell kizárnia egymást. Vagyis lehet érdekesen, de pontosan
tájékoztatni fontos ügyekről. A kereskedelmi
tévéknél például egy parlamenti döntésről
nemcsak a politikusok beszélnek, hanem

igyekeznek az ügy érintettjeit is megszólaltatni a saját közegükben. Elmondani,
hogy rájuk milyen hatással van az adott
törvény. Ott a politikus csak az apropó, és
ez nem baj. A közszolgálatban nem minden baltás gyilkosság hír, illetve, hogy
ha már igen, akkor a baltás gyilkosság
nem elsősorban a brutális részletei miatt
fontos, hanem azért, mert adott esetben
egy sokkal nagyobb probléma látlelete.
Abban igazad van, hogy témaválasztásában, nyelvezetében a két műfaj között
most már kevés az átfedés. Mindenesetre az én gondolkodásom alapból
is inkább közszolgálati: a való világ, a
thaiföldi kistigris és a balesetek kevésbé
érdekelnek, a bel- és külpolitika viszont
annál inkább. Nem csak munkaidőben,
hanem mindig. A Híradó nyelvezetéről
annyit: 2011-ben egy híradó nyelvezete,
formátuma, külseje és belseje egészen
más kritériumoknak kell hogy megfeleljen, mint korábban. A beszélt nyelvünk is
lazult, ezért meg kell találni azt a határt,
ahol a híradós nyelvezet még kellőképpen élő, de mégiscsak tükrözi, hogy egy
közszolgálati hírműsorról van szó.
Te írod a szövegeidet?
Igen, ehhez ragaszkodom. Szeretem, ha
a szöveg egy kicsit közérthetőbb, lazább,
van felütése. Van egy stílusom, ahogyan
beszélek, és szeretem ahhoz igazítani a
szöveget – de természetesen a tartalmán, ha utánanéztem és rendben van,
nem változtatok. Sokféleképpen alakul
ki egy felkonf vagy egy hír szövege. Van,
hogy a riporterek „hozzák”, van, hogy a
szerkesztő ad hozzá támpontokat, van,
hogy magam szedem össze az egészet.
Néha a nulláról indulok, néha majdnem
kész szöveget kapok, de a végső változat
mindig az enyém.

A különböző hírportálok mennyire változtatták meg a híradósok életét? Régen
az ember tényleg csak este szembesült a
nap történéseivel, akkor tudta meg, mi
történt a világban. Ma meg az internetnek köszönhetően gyakorlatilag 0–24ben kapjuk azokat a híreket, amiknek ti
sok esetben „utánlőttök”.
Egyfelől tényleg radikálisan megváltoztak a
hírfogyasztási szokások, másfelől Magyarországon az emberek többsége továbbra is az
esti híradókból tájékozódik. Más a funkciója
egy hírműsornak, hiszen a nap eseményeit
a szerkesztő által végiggondolt módon dolgozza fel, míg a neten mindent megtalálsz.
A híradóknak, hírműsoroknak, az összes hírés hírháttér produkciónak szerintem pont az
a lényege, hogy összefoglal, mederbe terel,
keretet ad, és elvileg azt az illúziót kínálja a
nézőnek, hogy abból gyakorlatilag az összes
fontos hírt megtudja a világról.
Akkor ez egy minőségi szűrő.
Minőségi és mennyiségi szűrő. Magyarországon egyébként szerintem még mindig ez a
domináns. Valószínűleg itt korosztályos, generációs gát van, a 30 alattiak számára már
nem, a 30 fölöttiek számára még mindig első
a televízió – és az utóbbiak többen vannak.
Szöllősi Györgyi lesz az állandó műsorvezető partnered?
Igen, az MTV-ben is visszatért a páros műsorvezetés a Híradóban, ami sok szempontból
hasznos a nézőnek. Alapvetően a férfi–női
műsorvezetés a híradó fő kiadásánál hangsúlyosabbá teszi a dolgot, pörgeti, és formailag is sokat tesz hozzá. Segít, hogy nézhetőbb, élvezhetőbb és dinamikusabb legyen.
Györgyivel nem volt nehéz összeszokni, profi
híradós.
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A napi élő adás nyilván fokozott koncentrá- félkor hazaesem, akkor lehet, hogy már nem
ciót igényel. Hogyan tartod karban magad? kellene vacsorázni, de ha nem ettem egész
nap, akkor igen-igen éhes vagyok.
Sport és család. Ha a kislányom vagy a kisfiam a nyakamba ugrik, amikor hazamegyek, A sport valahogy hozzám nőtt: 10 évig dzsúaz elég sok energiaitalt tud pótolni – ha meg dóztam és 10 évig thai-bokszoltam versenyelmegyek és kocogok egy óra alatt 14-15 kilo- szerűen, aztán a jogi egyetemi államvizsgák
métert, az jobban kikapcsol, mint sok nyugodt és a tévézés véget vetett ennek. Akkor jött
ebéd. Az egészségmegőrzésem egyébként egy hosszabb kihagyás, három éve viszont
egyben az egészségkárosításom is, mert példá- triatlonozom. Tavalyelőtt megcsináltam az
ul a gyerekeimtől nem tudok és nem is akarok Ironmant, ez a hosszútáv, vagyis 4 kilométer

megszabadulni, amíg csak le nem fekszenek,
így sokszor éjszakára marad a hírek elolvasása,
a tájékozódás és a többi munkám. A futás miatt pedig sokszor tényleg az ebéd marad el; ha
akad nagyjából másfél órám, biztos, hogy nem
a büfébe, hanem a Normafához rohanok, és
olyankor megint csak éjszaka pótolok, ez esetben az étkezést. Amikor a fél nyolcas Híradó
után megcsinálom az éjszakai kiadást is, és éj8

úszás, 180 kilométer bicikli és 42 kilométer,
vagyis a maratoni futás, egyben. Egyáltalán
nem vicces, viszont a célba érés leírhatatlan.
Úgyhogy neki is vágok még egyszer, mert javítani kell a 11 és fél órás időmön. Amit még
egészségtelenül csinálok, az az alvás. Nem
is nagyon van rá módom, de nem is nagyon
tudok lefeküdni éjfél előtt, pedig ha szökőévenként egyszer sikerül, akkor nagyon jól

érezem magam a bőrömben másnap. Amióta öt éve megszületett a fiam, meg tavaly
a kislányom, azóta azért több rendszer van
legalább a hétvégékben meg a szabadnapokban.
Kevesebb időd marad rájuk most, hogy
újra híradózol?
Talán nem kevesebb, de biztos, hogy összevisszább időm marad rájuk, mint másoknak.
Estém viszont sokkal kevesebb, egy hónapban két héttel. Viszont reggel szinte mindig
velük tudok lenni, a nagyfiamat el tudom vinni óvodába, a kislányommal tudok egy kicsit
játszani. A napjaim sokszor tervezhetetlenek,
van, hogy délelőtt van benne lyukas óra, és
akkor, ha tehetem, a gyerekeimmel töltöm
az időt. Van, hogy a feleségem híradózik
este, és én vagyok velük otthon. Ilyen értelemben váltott műszakban vagyunk, és kéthetente egyedül fürdetem és fektetem őket.
Próbálok kettesben is programokat csinálni
hétvégente a fiammal, máskor a lányommal,
mert szerintem fontos, hogy az apa is, meg
az anya is külön-külön is legyen a gyerekekkel, és persze a feleségemmel is igyekszünk
kiszakítani néha egy-egy randevút. Nálunk
ez nem egyszerű, de jól működik. Egyelőre ez még nem probléma, majd akkor lesz
gond, amikor iskolások lesznek, mert akkor
már adott a kötelezettségek ideje. Most még
meg lehet azt csinálni, hogy ha hétköznap
van szabadságunk, akkor vagyunk együtt.

Azt azért bevallom, hogy legjobban vele szerettem a híradót vezetni, ha már… de talán
ezen nem sértődik meg senki.
Kevesen tudják, hogy vereseket is írsz...
Aztán volt egy népszerű médiablogod a
Kultúrpart.hu–n.
Továbbra is írok, de most tudatosan az asztalfióknak. Akkor, amikor blogoltam, vagy
amikor az első verseskötetem megjelent,
semmilyen televízió vagy cég kötelékében
nem álltam. Most a közszolgálati tévé Híradójának műsorvezetője vagyok, a kettő
nem fér össze. Írás nélkül viszont nehezen
lennék meg.
Kalmár András

Egyébként azóta egyik csatorna részéről
sem merült fel, hogy újra közös műsorba
rakjanak titeket a feleségeddel, Sárosdy
Eszterrel?
Csak az RTL-en vezettünk együtt híradót, és
egy külpolitikai magazinműsort, igaz, akkor
még nem volt a feleségem. Azóta ez az ötlet másban nem merült fel, csak bennünk.
9

Dogossy Katalin
A szerelem mindennél fontosabb?
Május van. Hormonok küldik üzenetüket, szeress, hozz a világra utódot, hogy fajod fennmaradjon. Bokrok mélyén, bérházak gangján,
padlásfeljárók zugaiban, pincék sarkán szerelmeskedő macskák sírnak csecsemőhangon.
Kutyák szaladnak orrukat a földre tapasztva, a
tüzelő szukák illatát követve. Méhek dongnak,
kamasz lányok nyomkodják pattanásaikat, toporzékolva a vágytól, hogy tessenek.
Mert szerelmesnek lenni jó.
A szerelemvágyról jutott eszembe Eszter története. Elmondom, s azt is, miért.
Eleinte csak azt vettük észre, hogy a pocakja
gömbölyödik. Tornázni jártunk együtt, egy belvárosi, pincéből kialakított tornaterembe. Nem
tudtunk róla sokat. Annyit csupán, hogy nyelvtanár, hogy tizenkét év körüli fiát új házasságba
vitte, s hogy az új kapcsolatból babát vár. Terhessége alatt mindvégig edzésekre járt, hiába
mondtuk neki, hogy talán nem kéne. Kislánya
három héttel idő előtt született. Később hallottuk, hogy jól vannak, a baba egészséges, nem
lett semmi baj. Amikor jó egy évvel a szülés után
újra lejött a klubba, nagyon sovány volt.
Csak nem a gyerekkel van valami baj? – kérdeztem. Furcsa, zavarodott vonás jelent meg a szája
szögletén, a padlóra nézett és megrázta a fejét.
A gyerekek rendben vannak, válaszolta. A többi
nem érdekes, vigasztaltam, aztán sokáig nem
beszéltünk. Eszter azonban egyre csak fogyott.
Szív alakú arca elkeskenyedett. Két hatalmas,
fekete szeme riadtan nézte a világot. Az egyik
órán aztán rosszul lépett le a step-padról. Recscsent egyet a bokája, és nem tudott felállni. A
János Kórház traumatológiája volt az ügyeletes.
Úgyis arra megyek, mondtam, elviszlek.
Csúnya, nyílt törése volt. Műteni kellett, s már
nem engedték haza. Van, aki behozza a holmidat? – kérdeztem. Nincs, válaszolta, és elsírta
10

magát. Január közepe volt. Éjjel kezdett el havazni, és egész nap esett. A város leállt, kocsik
rohantak egymásba. Mialatt a felvételre vártunk,
egymás után érkeztek a szirénázó mentőautók.
A traumatológián teljes volt a káosz. Nem volt
szívem Esztert egyedül hagyni ott. A büfében
fogkefét vettem, fogkrémet és vécépapírt, egy
ócska műanyag strandpapucsot.
Eszter akkor mesélte el történetét a szerelemről,
mely tönkretette az életét.
„Az első házasságomat a szüleim erőltették.
Abban a kis faluban, ahol születtem, a lányok
húszéves koruk után már vénlánynak számítottak. Apám, aki a szomszédos kisváros középiskolájában volt igazgató, kinézte az állatorvos
fiát nekem. Telket vett, alapot ásatott. Mire diplomáztam, elrendezte az életem. Gábor, az első
férjem újságíró volt a megyei lapnál. A földárverésekről tudósított. Mire a kisfiunk megszületett, mindenkivel összeveszett. A saját családja
is kitagadta. A privatizáció kezdeti zűrzavarában
ugyanis az apósom ügyesen megszedte magát, és csöppet sem örült annak, hogy fia épp
a hozzá hasonlók leleplezésével van elfoglalva.
Gábor inni kezdett. Néha más szoknyák után nézett. Ettől még élhettünk volna együtt, azonban
szerelmes lett az egyik futó kapcsolatába. A lány
tizenhat éves volt, és csillogó szemekkel nézett
fel az én uramra. S mi kell több egy férfinak? Közös megegyezéssel elváltunk, a gyerekről Gábor
lemondott.
Félreálltam, mert tudtam, hogy a szerelem mindennél erősebb.
A házunkat sikerült jó áron eladnunk egy fiatal
párnak, akik videókölcsönzőt nyitottak benne.
Gábor új feleségével vett egy öreg parasztházat
az Őrségben. Regényt írt, gyógynövényeket és
vadkendert nevelt a kertjében, már reggelire
pálinkát ivott, és két gyereket csinált gyors egymásutánban.
Én az egyetemi diplomámmal csak általános
iskolában kaptam állást, Pesten. Egy lerobbant,
másfél szobás panelt tudtam venni. Keményen
nyomorogtam. Ekkor tűnt fel Feri az életünkben.
Nem volt éppen álmaim hercege, de szerette a

fiamat, és anyagi biztonságot jelentett. Végre kiszabadultunk a panelből. A közös gyerek, Katika
másfél éves volt, amikor közénk csapott a villám.
Szerelmes lettem. Nem tehettem ellene semmit.
A fiú, akibe beleszerettem, nem udvarolt nekem.
Egyszerűen magáévá tett, egy autó hátsó ülésén, durván és vadul. Az őrületbe kergetett. Ha
együtt voltunk, kínzott a lelkiismeret, ha egyedül voltam, görcsösen vágyakoztam utána. Eleinte azt gondoltam, majd elmúlik, megunom,
rám un. De eljött az ősz, és én még mindig
ugyanúgy imádtam. Fogyni kezdtem, egyetlen
falat sem ment le a torkomon. Végül beláttam,
hogy nem tudok élni nélküle.
Feri, a férjem azt mondta, félreáll, mert tudja, a
szerelem mindennél erősebb.
Elmehetek, ha a gyerekeket ott hagyom. S én
ott hagytam. Arra gondoltam, jobb helyük van
nála, a saját szobájukban, a megszokott játékok
között. Fél éve annak, hogy összeköltöztem Zolival. Minden barátom elhagyott, a szüleim a nevemet sem ejtik ki azóta. A vesztembe rohanok,
csúszok lefelé a lejtőn, de nem vagyok képes
elhagyni őt.”
Eddig tartott Eszter meséje.

S hogy miért pont most jutott eszembe?
Mert május van, a hónapok legszebbike. Amikor könnyen úgy érezhetjük, hogy mindennél
fontosabb a szerelem. Házasságnál, családnál, a
gyerekek érdekénél – a szerelem tán az életnél
is fontosabb.
De biztos ez?
Attól függ, hol. A keleti kultúrákban senkinek
sem jut eszébe családja, gyerekei boldogságát
feláldozni a szerelem oltárán. Amíg a vallásosság irányította a nyugati világ embereinek életét is, addig a házasságtörés itt is bűn volt, a
szerelem pedig ritka és titkolni való. Mióta az
emberek nem hisznek a túlvilágban, elkezdték
úgy gondolni, hogy miután csak egyszer élnek,
joguk van a boldogsághoz. S ha ezt a boldogságot valaki más mellet vélik megtalálni, odébb
állnak. Aztán megint, s újra tovább. A szerelem
nevében ölnek, csalnak, pusztulnak és pusztítanak. Persze a szerelemnek fontos helye van életünkben. Amíg örömet ad, amíg gyerekek születnek, a személyiség épül általa. Ha azonban a
szerelem munkát, családot rombol, s agressziót
szabadít fel, akkor már nem nevezhető pozitív
érzelemnek.
Akkor sem, ha május van, a szerelem hónapja.
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Ország? Alma!
Nézze, ez egy ilyen ország! Hangzik el az
utolsó, és egyben megdönthetetlennek
hangzó észérv a „megfejtők gyűlésén”,
hogy formabontó, mi több, a penge élén
táncoló, de esetleg némi finomítás után a
nyilvánosság számára is értelmezhető kreatív ötletem végül a szőnyeg alatt végezze...
Magam is hosszasan osztom a döntnökök
véleményét, hogy aztán órákkal később,
hazafelé hasítson belém az érzésekben gazdag kérdés: Miért, milyen ez az ország?
Hány és hány alkalommal legalizáljuk így
a provincializmust, a periférikus létezést,
hitelesítjük hosszú távon az úgynevezett
közép-kelet-európai fejlődési modellt? Lehet-e, kell-e az utolsó évszázad(ok) valóban
tragikus örökségét mindennapjainkba örökíteni permanensen, keresve felelőst közel
s távol? Nyilván vannak. És ha meglesznek? Élők és holtak? Majd önmérsékletet
gyakorlunk, s lezárva Pandora szelencéjét,
bent marad szívünk alatt a remény? Népek
sorának sorsa bizonyítja: a múlttal történő
szembenézés önmagában nem a jövő záloga. Annak egy része. Mint ahogyan a remény sem erény önmagában...
Főleg, ha nincs, ki a jövőbe pislogjon! Pedig itt az idő, az orrom előtt, reggel kávét
főz, hogy berántsa a motort, délben korgó
gyomorral jelzi az elmaradt reggelit, este
bort bont, hogy oldja a feszültséget. De
az csak nem akar szűnni, mint a fájdalom.
Nyilván aznap is valahol ismét visszaéltek a
bizalmammal, újfent minősíthetetlen volt a
12

Novák Péter

pénzemen vett szolgáltatás, megint lábbal
tiporták jogaimat. Amelyekről amúgy csak
sejtem, hogy vannak – hiszen demokráciában élünk, vagy mi a fene –, de utánajárni
időm, így élni velük lehetőségem, nem sok
vagyon. Inkább egy vagyon vész el belőlem. Fogható és foghatatlan. Ez egy ilyen
ország...
Miért, milyen ország ez? – kérdezem még
egyszer. A kimagasló tudományos, művészeti és sportteljesítmények hazája? Vagy
a valóság mégis a valóságshow délutáni
különkiadása, hol a kitörés lehetőségének
ábrándjában öntudatlan foglyul ejtett fogatlan szerencsétlenek vívják élettelen-haláltalan csatáikat? Vagy mindkettő?

Az embereket leginkább magukra hagyni
nem lehet, hátat fordítani, megváltoztathatatlannak kinyilatkoztatni rendszereket.
Mondom, írom ezt én, kinek ne fordulna
meg fejében nap mint nap egy másik élet
reménye, természetesen egy másik topográfiával, egzisztenciával. A sors szól mindig közbe, hogy arcom pirulásával tudatosítsam: van felelősség, és annak vállalása.
Mezőcsát település és környéke sokak
számára tán nincs is a térképen. Engem
is csak a véletlen sodort arra, vagy fennemlített jó sorsom, hogy a saját szememmel láthassam egy cigány származású

Régi, közhelyes fordulat, hogy a nemzetet lecserélni nem lehet. Kiváltképp azért,
mert nagyon igaz. Így aztán élni és vissza-

A kisvakondot felviszi a fels
zínre papája vendégségbe a falu
si
egérrokonokhoz. Áll a kisvakond
egy
kupac gabona tetején, körülöttük
a
zöld fű, friss levegő, ragyog ráju
k a
lemenő nap, a kisvakond csak ám
ulbámul, mert ilyen szépet még sos
e
látott. A vendégség után a kisvako
nd
megkérdezi a papáját:
– Apa miért jöttünk vissza ide a doh
os
levegőjű sötét föld alá, ahol min
den
egyes falatért keményen meg kell
dolgozni és folyton csak ásni?
– Azért, fiam – feleli az öreg vakond
–,
mert ez a Hazánk.

pedagógus munkáját, ki az általunk szervezett „Ki mit tud?” vetélkedőn terelgette
nebulóit, akár jó lelkipásztor a nyájat. A
tehetségesebbnél tehetségesebb táncos,
énekes, versmondó fiatalokat felvonultató verseny végeztével, és a nagy örömmel
kiosztott, átvett díjak felett érzett öröm
ködén át hallottam meg ezúttal szigorúbb
mondatait, miszerint a részvétel volt a fontos, és annak ellenére, hogy péntek van,
most mindenki hazamegy, és megoldja az
iskolai feladatait, mert holnap személyesen ellenőrzi azokat!
Mert ez egy ilyen ország. A változás lehetőségének napi, kőkemény gyakorlataival,
nem csak ígéretével. És így talán a hitelesség sem lesz csak alma.

Itt a Nyár!
Családi üdülés a természet lágy ölén, megújult környezetben
a Kék Duna Wellness Hotelben****
2011. június 15.–szeptember 15.

LLegyen Ö
Ön iis részese
é
a ttermészetes
é t wellness
ll
érzésnek!
é é k!

HIRDETÉS

Üzenet a Földről

élni vele, hivatkozni rá vagy elbújni mögé
súlyos bűn annak, aki tehetne is érte valamit...

2 éjszaka, félpanziós ellátással z 2 felnőtt, 6 éven aluli gyermekekkel 60 000 Ft
2 felnőtt, 1 gyermek részére 70 000 Ft z 2 felnőtt, 2 gyermek részére 80 000 Ft
3 éjszaka, félpanziós ellátással z 2 felnőtt, 6 éven aluli gyermekekkel 88 000 Ft
2 felnőtt, 1 gyermek részére 103 000 Ft z 2 felnőtt, 2 gyermek részére 118 000 Ft
4 éjszaka, félpanziós ellátással z 2 felnőtt, 6 éven aluli gyermekekkel 109 000 Ft
2 felnőtt, 1 gyermek részére 129 000 Ft z 2 felnőtt, 2 gyermek részére 149 000 Ft
Kék Duna Wellness Hotel**** Ráckeve z 2300 Ráckeve, Dömsödi út 1/A
Tel.: 06/24-523-230 z www.wellnesshotel.hu z recepcio@wellnesshotel.hu

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Anyaszemmel

Szonda Györgyi

Túl vagyunk a húsvéton, volt újra óriási családi evés-ivás, tojásművészet a csajokkal,
sonkafőzés, sütisütés, barkaág-díszítés, nyuszifészek-keresés a kertben, és hétfő reggeli
locsolkodás is. Idén a négy pasi mindegyike,
még a hároméves is, locsolókannával a kezében mondta az általuk erre az évre írt locsolóverset, míg a lányokkal futva menekültünk
a teraszra, hogy ne az ágynemű vagy a lakás
ússzon, csak mi.
Egy ilyen többnapos családi ünnepet, ahol
alaphangon heten vagyunk, természetesen
egy csomó előkészület előz meg, melynek
tetemes részét a bevásárlás teszi ki. Szerencsére Dávid fiam születése után kaptam egy
saját kisautót, így azóta nagyjából én intézem a nagyobb vásárlásokat, hol egyedül,
hol egy vagy több gyerekkel, és az én drága
férjem nem győz hálálkodni, hogy nem kell
neki a sarki boltnál nagyobb üzletbe betenni a lábát. Nálunk általában hetente egyszer
van szükség nagyobb vásárlásra, hiszen az öt
gyerek rohamtempóban üríti ki a hűtőt és a
kamrát. A legközelebbi hipermarketben már
csukott szemmel is kiismerem magam, ami
szerencsére nem az a gigaméretű, mint az
autópályák mellettiek, így tudok végezni akár
negyven perc alatt is, persze gyerek nélkül.
Most azonban, mivel beköszöntött a tavaszi
szünet, Ádám fiam kirándulni ment, nagyobbik lányomnak pedig fellépése volt vidéken,
így nem tudtam otthon hagyni a kisebbeket,
st.
ezért bevállaltam a háromgyerekes vásárlást.
ítKihívásnak tűnik, de a gyerekek valódi segítüséget jelenthetnek, ha megfelelően felkészülünk a feladatra.
n,
Hétköznap délelőtt még nincsenek sokan,
te
ezért féltízes indulást céloztunk meg. Előtte
emindenkit megreggeliztettem, hogy ne legyenek éhesek-szomjasak, majd megírtuk a
án
listákat, Dávidkámnak kis rajzokkal, azután
ív
mindenki fogott egy szatyrot a szelektív
ek
hulladékkal, és irány a kaland! Mindenkinek
14
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megvolt a maga feladata már a parkolóban is,
helykeresés, „szuperkukázás” (szelektív kukába
való szemétdobálás énekszóra), kocsiszerzés,
listák előkészítése. Bent pedig igazán hagyni
kell, hogy ők keressék, vegyék meg azt, ami a
papírjukon szerepel, számoljanak, tervezzenek,
és persze fel kell készülni, hogy mindezek ellenére lesz némi hiszti a sok nyuszicsoki láttán,
de egy jól kitalált mese és ezen pultok elkerülése sokat segíthet. A pénztárnál így is leizzadtam, mire minden szatyorba került, de győztes
hadvezérnek éreztem magam, amíg a két fiú
a bedobós helikopterben majszolta a beígért
Túró Rudit, a lányom pedig bújta a csajos magazint, amit kapott.
Természetesen nem úszhattam meg ennyivel
egy húsvéti nagybevásárlást, hiszen hátra volt
még a szombat kora reggeli piactúra sonkatojás-zöldség-kenyér ügyben, és a hiányzó
csokitojások beszerzése, amit bárhogyan
ügyeskedek is, nem lehet gyerekekkel megvenni…

A 90-es évek végén volt egy brit óvszerreklám,
amiben azt láttuk, hogy egy 30-as apuka 4 év
körüli kisfiával vásárol egy szupermarketben.
A gyerek egyik pillanatról a másikra leveti magát a földre és irtózatos hisztibe kezd – ordít,
visít, felfelé toporzékol lábaival... –, a végén
megjelenik a szlogen: „Használj óvszert!”
Én is elmosolyodtam rajta, hiszen szellemes
a kreatív, de apaként már akkor is a gyereket
sajnáltam. Minek cipelte magával a srác vásárolni? Jó, nem erről szólt a kisfilm, de remélem,
arról sem, hogy a gyerek a szex egyik nem kívánt „mellékhatása”! Ha jobban belegondolok,
a vásárlás egy szükséges rossz, amit be kell
nyelni átlagosan egy héten egyszer. A mi családunkban ez nem egy gyors program, mert
hétköznap ugyan az iskolában étkezik mindenki, de a hétvégékre muszáj megvenni a
kötelező élelmiszereket egy kisebb tábor számára. Ez a feladat, ha nagy ritkán rám marad,
akkor szívem szerint én is ordítanék már a bevásárlóközpontba való bejutáskor. Rengeteg
ember, mindenki középen bámészkodva tolja
a kocsiját, nehogy valami kihagyhatatlan akciós termékről lecsússzon. Én próbálok minél
hamarabb túl lenni az egész procedúrán, de

Küttel Dávid

Apaszemmel

lehetetlen. Mire a pénztárhoz érek, már a plafonon vagyok – és amikor kijön a végösszeg?! Na,
akkor jöhetne az előbb említett reklámfilmből
a hiszti-jelenet persze általam előadva. Nem is
rossz. Benne lehetnék a hírekben: „Ma délután
K. Dávid 30–40 év közötti férfi (a számla láttán)
egy budapesti hipermarket pénztáránál levetette magát a földre, rúgkapált, sírt, majd ordítozott: Anyaaa! Nem akarok fizetnííí...!”
Na jó, mi felnőttek már beletörődtünk, de mi
van a gyerekekkel? Borzalmas lehet egy méter
magasságból végignézni a tétova emberek lábát, csípőjét. Elviselni az aput, akit az infarktus
kerülget, és mindezen túl az összes polcsor
végén szembesülni a gyerekszem magasságban (szándékosan!) elhelyezett finomságokkal,
amire hosszú éveken keresztül a szülői válaszok
így hangzanak: fiam, az túl drága, kislányom, ez
borzasztó egészségtelen, majd a nyuszi hozza
a csokit, édesem, a déditől a múlt héten kaptatok ilyet, stb. Megértem hát, ha egy gyerek
ezt az egészet utálja. Mi, ha tehetjük, kihagyjuk
gyermekeinket a nagybevásárlások okozta horrorból. Ha nekem kell megoldani a mindennapi
dolgok hiánypótlását, akkor a sarki boltot részesítem előnyben. Ott ismernek, KÖSZÖNNEK, és
– ha a szükség úgy hozza – még hitelem is van.
Persze ilyenkor jön az asszonyi kritika: „Szívem,
az nagyon drága!” Ezt pedig el kell fogadjam,
hiszen nálunk a feleségem a pénzügyminiszter,
ő pedig folyamatosan számol, és kiborul, ha a
hónap végén fogy el a mosópor.
Ilyenkor én megnyugtatom: „Akkor pár napig
nem mosol.”
Mire ő furcsán néz rám és megkérdezi: „Jártál a
fürdőben a szennyeskosár környékén?”
Bevallom, nem figyeltem a szennyes-helyzetet,
se a vasalatlan ruhák állapotát, és ha jobban belegondolok, az árakról sincs semmi fogalmam,
hiszen, ahogy e sorokat írom, próbálom felidézni magamban, mennyi is most egy kiló kenyér?
Gőzöm sincs.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

15

MÁJUSI
AKCIÓ!

Jiangzhi Tongshu
hu
MOST CSAK
SAN szűztea
1 480 Ft
kapszula
18,5 Ft/db
80 db

MOST CSAK

2 995 Ft
30 Ft/ml

Anthelios XL
napvédőő krém SPFF
50+
50 ml

MOST CSAK

3 995 Ft
79,9 Ft/ml

1 230 Ft
A száj és az arc
területén jelentkező
herpeszfertőzések
helyi kezelésére
Vény nélkül kapható
gyógyszer

MOST CSAK

1 530
53 Ft

Szénanátha és az
egész éven át tartó
allergiás nátha tüneti
kezelésére
Vény nélkül kapható
gyógyszer

Corsodyl
C
Corsody
d
alkoholmentes
alkoholm
m
szájöblögető
blögető oldat
oldat
ldaat
300 ml
MOST
OST
T CSAK
C

950 Ft
95
47,5 Ft/db

3,9 Ft/ml

78,6 Ft/db

Az ellená
ellenálló képesség
növelésé
növelésére, megfázás,
influenza, nátha
influenza
kkiegészítő
kie
ki
gészít kezelésére
Gyógyszernek
nem
G
yógysz
gyógyhatású
mi
minősülő
min
készítmény
készítmén

54,8 Ft/db

Haj- és
körö
körömregeneráló
Gyó
Gyógyhatású
term
termék

MOST
OST CSAK

1 19
190 Ft

Béres Immun Herbal
erbal
filmtabletta
MOST
OST
T CSAK
300 db
2 360
36 Ft

Revalid kapszula
szzula
90 db
MOST
MOS
OS CSAK
4 935
9 Ft

Magnesium-Sandoz Forte
pezsgőtabletta
taa
20 db

Szájfertőtlenítő,
Szájfer
antiba
antibakteriális
hatású szájöblögető
oldat, amely a
foglepedék
foglep
képződését gátolja
képződ
Szájhigiénés termék
Szájhig

MOST CSAK

Vitaminokat, ásványi
Vitaminokat
anyagokat,
nyomelemek
nyomelemeket és
luteint tartalmazó
tarta
készítmény felnőttek
f
részére
Étrend-kiegészítő
Ét
Étr
end-k
end
-kiieg
egé
kkészítmény
ké
kés
zzítítmény
zí

Allergodil
orrspray
ay
10 ml

C-vitamin-hiányos
állapotok
megelőzésére
Étrend-kiegészítő
készítmény

Illatanyagmentes,
vízálló napvédő krém
nagyon magas
védelemmel,
napérzékeny bőrre
Napozó készítmény

Zovirax
ajakherpesz
krém
2g

Béres C-vitamin
amin 50 mg
mg
tabletta
MOST
MO
OST CSAK
120 db
655 Ft
5,5 Ft/db
F

Liposzómáss
fényvédő naptejj
gyermekeknek,
k
k,
erős védelemmell
(SPF 46).
)
).
Különösen vízálló.
ó
ó.
Napozó készítményy

44,6 Ft/db
4

Zsíroldó és
fogyasztó
teakapszula
Étrend-kiegészítő
készítmény

Az AKCIÓ 201
2011.
1. május
j 1-től 31-ig,
g illetve a készlet erejéig
j g tart.
maximált
Áraink maxim
mált akciós árak.

Daylong Kid
Kids
ds 30
naptej
+ ajándék UV
mérő csuklópánt
csuklópáánt
á
100 ml

Centrum A-tól Z-ig
igg
Luteinnel
MOST CSAK
filmtabletta
4 455 Ft
100 db

Magné
Magnézium
tartalmú
készítm
készítmény édesítőszerrel
Étrend-k
Étrend-kiegészítő
készítm
készítmény

Imodium kemény
eményy kapszula
kapszula
20 db
MOST CSAK

1 260 Ft
F
63 Ft/db

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

Saballo 320 mgg
MOST CSAK
lágy kapszula
2 595 Ft
60 db

Fenistil 1 mg/g
g/g
gél
50 g

43,3 Ft/
Ft/db

Jóindulatú prosztatamegnagyo
megnagyobbodás
esetén fellépő
fell
vizelési zavarok
za
kezelésére
Vény nélkül
nélkü kapható
gyógyszer

MOST
MO
O CSAK

1 185
1 Ft
23,7 Ft/g

Allergiás bőrtünetek és
Aller
a kü
különböző eredetű
viszk
viszketések kezelésére
Vény nélkül kapható
gyóg
gyógyszer

VAPE Derm&Dress
Dresss
szúnyog- és
kullancsriasztó
ztó
aerosol
150 ml

MOST
MO
O CSAK

1 140
1 Ft
7,6 Ft/ml

Ruhár is fújható
Ruhára
szúny
szúnyog- és
kullancsriasztó
kullan
Rovar
Rovarriasztó
készítm
készítmény

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

Elmondom hát mindenkinek
Orsi Ghánában
A legkisebb lány a meséből elindult szerencsét próbálni. A Jólét Földje nem próbálta
meg eléggé a szerencséjét, ezért átkelt az
Óperenciás-tengeren, hogy megnézze, milyen a világ másik arca, s meg sem állt addig az országig, ahol megtanulhatta mindazt, amiért útra kelt. Ahogy egy ismertebb
mese lánya megrázta a roskadozó almafát,
kivette a kemencéből a kiabáló sült cipókat, ő is tette a saját dolgát. A saját történetében, amely valóságos ugyan, mégis
megvan benne minden, ami az igazi mesék
sajátja: ártatlanság, bölcsesség, báj.
Hogy kerül egy magyar egyetemista Afrikába?
Mikor építészetet kezdtem tanulni, hamar kiderült, hogy Magyarországon nagyon messze van
egymástól az elmélet, és ami megvalósítható.
Már másodévtől gyakornokként dolgoztam,
azután tavaly jelentkeztem egy nemzetközi
mérnökhallgatói csereprogramra. Így kerültem
Svájcba fél évre, nyáron pedig Ghánába két és
fél hónapra. Önkéntesként, ami azt jelenti, hogy
annyi pénzt kaptam, amiből éppen megéltem.
24 évesen az embernek nincsenek nagy igényei. Svájcban megtanultam, milyen fontos a
világlátás, tapasztalatszerzés. Ott a korombeliek
már több országban éltek. Afrikát itthon ijesztőnek tartják, ahol betegségeket kapni, de Svájcban nem félnek tőle, sokan jártak ott. Két afrikai
ország volt a munkahely-listán: Ghána érdekelt,
ahol szinte nincs is fehér ember.
Hatalmas váltás Svájc után.
Svájc – bár sok jó ember vett körül – összességében taszított: nagyon hideg, anyagias világ.
A kényelem és a szerzés áll a középpontban,
csak arról beszélnek, hogy lehet a legolcsóbban
hozzájutni valamihez; holott kivételes gazdag18

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Polgár Teréz Eszter

ságban élnek. Ez a szemlélet lassan rám is hatni
kezdett, pedig nem akartam. Arra gondoltam,
hogy a világ nem ilyen, és szerettem volna valami nagyon mást is látni. Persze, bátorságot
adott, hogy Svájcban könnyen boldogultam;
ott minden flottul működik. De a svájciak jól
megvannak nélkülem, nekem pedig fontos,
hogy úgy érezzem, én is adhatok.
Ghánában nem megy minden flottul.
Nem. De szerencsém volt, mert családba kerültem. A kint dolgozó külföldiek zöme kollégiumban lakott, és nem tudott úgy beleolvadni az
afrikai miliőbe, mint én, akit a főnököm családja
fogadott be. Hatodik gyerekként laktam velük.
A kollégisták egymásban erősítették a negatív
hangokat: ez rossz, az nincs. Néha tényleg két
hétig nincs víz, de nem mindegy, kívülállóként
éled-e át; nekem az öt „kistestvérem” megmondta, hogyan kell megoldani a fürdést. Ghánában semmi nem úgy történik, ahogy eltervezed. Semmi. Ők erre rendezkedtek be. Amikor
megkértek, főzzek valami magyar kaját, hozzátették: „ha Isten engedi”. Svájcban az „ember
tervez, Isten végez” mondás értelmetlen, mert
az ember végez. Afrikában nem az életemet
kormányzó felnőtt voltam, hanem egy 6 éves.
Még enni sem tudtam volna, ha nem mondják
meg, mi ehető, mi nem. A banánon kívül egyetlen ételt sem ismertem föl.
Mik voltak az első benyomásaid?
Amikor megtudtam, hogy mehetek Ghánába,
írtam egy hosszú, kérdésekkel teli levelet. Erre
egysoros választ kaptam: „Drágám, várunk a
reptéren”. Megérkezve a lerobbant fővárosi repülőtérre, nem tudtam, ki vár rám – ugye, mindenki fekete volt, egy személyleírás se segített
volna. Öt taxis akart meggyőzni, hogy hozzá
szálljak be. Aztán előkerült egy legújabb generációs telefon, benne az e-mailemmel, bizonyít-

va, hogy ki jött valóban értem. Másnap utaztam
tovább Kumasiba egy brokátüléses, plazmatévés VIP mercédesz busszal – az épülő autópálya
mellett, a földúton. De igazából még Brüsszelben ért a sokk: akkor fogtam föl igazán, hogy
Afrikába megyek, amikor az átszállásra vártam
300 feketével. Elvesztettem a biztonságérzetem. Pedig a feketék tüntetően nem foglalkoznak velünk. Azt gondolják, lenézzük őket.

pehellyel és tejjel várt, pedig náluk nincs tej, a
cornflakest pedig aranyárban adják. Ez az amerikai álomból jövő termék, mint a pizza; ezekért,
aki teheti, képes kifizetni rengeteg pénzt, csak
az életérzés kedvéért. Megdöbbentek, hogy én
tényleg azt szeretném megtapasztalni, ahogy
ők élnek. Mikor látták, hogy nem félek az ételüktől, vagy felszállni a buszaikra, teljesen elfogadtak.

Van egy mély elnyomottsági tapasztalatuk.

A családban a gyerekek biztos csodálkozva
nézegettek: fehér bőr, kék szem…

Igen. Még a repkedő jómódúaknak is. Mennek
a tévéjükben az amerikai és brazil szappanoperák, és azt látják, hogy mi, gazdag fehérek csak
dőzsölünk. Sokféle negatív hatással vagyunk
ám Afrikára. Mondok példát. Láttam egy gyönyörű krátertavat, amely körül 22 halászfalu a
megélhetéséért küzd. Az egyetlen aszfaltútján
mindig akad turista, a gyerekek pedig nem
akarnak iskolába járni, inkább ott sündörögnek: a turistáknak tett kisebb szolgálataikkal a
szüleik fizetésének a sokszorosát keresik meg.
Nagyon romboló. Ez adta a diplomamunkám
ötletét. Az első faluban, ahova már nem jut el a
fehér ember (mert 10 percet kellene gyalogolnia a sárban), olyan tanulóközpontot tervezek,
amely vonzóbb, mint a fehérek adakozására
várni.
Hogyan sikerült beilleszkedned?
Nyelvi akadály nem volt, mert mindenki beszél
angolul, aki járt iskolába. De én is tanulgattam
a „családom” nyelvén, twiül. Értékelték, hogy
hajlandó vagyok idomulni hozzájuk, mert a
fehérektől azt szokták meg, hogy elfalazzák
magukat, nem eszik az ő fűszeres ételeiket, és
csak drága európai boltokban vásárolnak.
Amikor megérkeztem, a
család kukorica-

Igen, és a hajamat fogdosták, mert az övék
teljesen más minőségű. Eleinte nem mertek a
közelembe jönni, mert ott a hierarchiában ők
vannak legalul. Mikor megérkeztem, a család
az európai luxussal berendezett nappaliban
fogadott, és nem számítottak rá, hogy én egyáltalán bemegyek a nedves falú konyhába, de
arra sem, hogy emberszámba veszem a gyerekeket, akik ott tüsténkedtek, mosogattak.
Éreztem, hogy át kell lépnem ezeket a korlátokat ahhoz, hogy befogadjanak. Gondoltam, játsszunk Ki nevet a végén?-t. Rajzoltam
hozzá táblát, kerültek figurák botocskából.

Türelmesen végigvárták, hogy elmondjam a
szabályokat, és akkor az egyik kislány mondta,
hogy nekik ez a játék megvan, kihozhatja-e.

Mire emlékszel vissza legszívesebben?
Azokra a pillanatok, amikor a sztereotípiákból
sikerült kitörni. Egyszer a piacon véletlenül nekimentem egy bácsinak, aki kaszavát (krumpliszerű
zöldséget) vitt a fején egy kosárban: mind szétgurult, összetört. Körülöttem kiabáltak az emberek,
semmit nem értettem. Miután segítettem felszedni a kaszavát, a velem lévő „kistestvéremtől”
megtudtam, miket mondtak: győzködték a bácsit,
vetessen velem új kaszavákat – „biztos sok pénze
van az amerikai nőnek”. Ő meg azt felelte: „Miért
gondoljátok, hogy gazdag? Látjátok, milyen kedvesen segít.” A legszebb emlékem mégis talán a
második este, amikor hazamentem a családhoz,
és a gyerekek olyan lelkesen vártak, hogy a fiúk
dobolni, a lányok meg táncolni kezdtek.

Ők jómódúnak számítottak?

A családfő király...
Annak minden felelősségével, amit ténylegesen
visel. Én azt választottam, hogy alárendelem
magam neki. Helyezkedhettem volna kívül, de
akkor nem is hívhattam volna fel bármikor segítségért – amikor pl. eltévedtem (ami gyakran
megtörtént, mivel nincsenek utcanevek). Egyik
lánya lettem a sokból, akire vigyázott.
A ghánai munkanap megfeleltethető egy itthoni munkanapnak?
Kevésbé intenzíven lehet dolgozni, mert 25–35
fok van egész évben, nagyon magas páratartalommal. A légkondi ritka, és úgy örülnek, ha
van, hogy maximumon járatják; sokat fáztam.
Furcsa, hogy amiről itthon nem beszélnek a
munkahelyen – politika, magánélet, vallás –, ott
azok a legfőbb témák. A munkába járás körülményes volt, de engem lenyűgözött az alulról
szerveződő tömegközlekedés. Valaki vesz egy
régi német buszt, és vezeti, a segédje pedig
kiabálja, merre mennek. Le kell inteni, mint az
20

Változtatott rajtad a ghánai nyár?
iránytaxit. Nincs menetrend, gyakran órákkal
később érsz valahova, beáll a dugó, mert pl. a
mahagónifákat szállító autók belesüllyednek a
sárba. Mindez senkit nem zavar. Nem veszélyes
az utca. Ebbe belejátszik, hogy még nincsenek
megrontva az erőszakkal és szexszel operáló
marketingtől. Pl. a fogkrémreklám úgy néz ki,
hogy egy férfi elveszti a fogait, és szomorkodik,
hogy nem mosott fogat. A kereszténységük is
védi őket. Egyszer hajnali 5-kor üvöltésre ébredtem. Félelmetes volt. Azután rájöttem, hogy
valaki épp evangelizál.

Igen. Itthon sosem éreztem, hogy kiváltságos vagyok, inkább, hogy nekem kevesebb jut, mert mi
hárman vagyunk testvérek. Most úgy látom, hogy
különleges lehetőséghez jutottam azzal a tudás-

Visszamennél?
Igen. Néha egyszerűbbnek tűnik Ghánában segíteni, mint a saját hazánkban prófétának lenni. De
ha visszatérek, ha nem, amit kint kaptam, gazdagítja az életem. Megtanultam várni, nyugodtan
fogadni a változásokat; rájöttem, hogy az ember
sokkal több, mint a környezete, és hogy érdemes a
nehézségeken vagy kudarcokon nevetve túllépni.
Mindezen túl valami határtalan derűlátást is hazahoztam.

Mi volt a legkülönösebb élményed?
A főnököm elvitt a szülővárosába hétvégére.
Végül napokig maradtunk. Részt vettünk egy
temetésen, ami náluk a legnagyobb ünnep.
Zenélnek, adakoznak a hozzátartozóknak. Előtte az egész városban színes plakátok tudatják,
hogy meghalt valaki. Nincs sírás. Soha, sehol. A
gyerekre is rászólnak, ha sírni kezd. Ha megengednék maguknak, talán gátszakadás következne, mert nagyon kemény az életük. A gyerekek
nem lehetnek igazán gyerekek, háromévesen
már a saját ruháikat mossák. De a munka mindenki számára természetes, nem szenvedés.

HIRDETÉS

Egyszerűen éltek, és a ház eléggé leromlott a
sok esőtől. Egyszer megrázott a vizes fal, mert
áram alá került. Pedig a főnökömé a Budapest
nagyságú város négy építészirodájának egyike.
Viszont sok gyereke van, és az ő taníttatásuk
rettentő drága. A tradíció szerint a leggazdagabbak több feleséggel több gyereket tudnak
felnevelni, taníttatni. Mivel 90%-ban keresztény
ország, ez nagy ellentmondás, amit ők is látnak,
de a tradíció erősebb. A mi családfőnk két feleséget tart el, két külön háztartásban. Volt felesége, aki meghalt, volt, akitől elvált. Úgy harminc
gyereke lehet, én kb. tízzel találkoztam. De közben a szegényebb nővérének a gyerekeit is neveli, az ott lakó öt gyerekből kettőt. Ez az egész
téma nehéz nekem, mert nem látom át. Semmi
sem olyan, mint amilyennek látszik. De éreztem
a nők szomorúságát.

sal, amelyet ingyen kaptam, és ez felelősség. A
ghánaiak nagyon megbecsülik, ha tanulhatnak,
és sokaktól hallottam, hogy másokat akarnak
szolgálni a tudásukkal. Már nem dolgoznék pl.
multicégnél, fontos, hogy a munkámnak mások
számára is értelme és célja legyen. A diplomatervemmel is erre készülök. Egy kis ghánai faluban
sok változást lehet elérni, akár egyetlen közösségi
épülettel. Találtam is olyan kezdeményezéseket,
hogy a szegényeknek építsünk, figyelembe véve
a helyi sajátosságokat.
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Sallai Ervin
A nagy majális teszt
1.
A család régóta készül arra, hogy méltó módon ünnepelje az anyák napját és a gyermeknapot. Ön…
a.) mint minden jeles ünnepen, most is Bécsbe megy hűtőládát vásárolni.
b.) elintézi egy SMS-sel, mert kedvező családi
csomagjában ingyen van.
c.) a gyermekének egy csokor virágot visz,
édesanyját pedig befizeti az ugráló-várba.
2.
Partnere sör-virsli versenyben megdönti
Bud Spencer és Terence Hill közös rekordját.
Ön…
a.) szégyenében egy„nem velem van” feliratot
ragaszt rá, és a nap további részében csak
álbajusszal mutatkozik a társaságában.
b.) versenybe száll vele, majd romantikusan
fogják egymás kezét gyomormosás közben.

Sallai Ervin

c.) tudta, hogy így lesz, ezért komoly összegben fogadott rá, és most a nyereményéből
egy all inclusive utat tervez Balira.
3.
Gyermeke kisír magának egy rakás méregdrága lufit, de a csuklójára kötött léggömbök a magasba emelik. Ön…
a.) azonnal riasztja a légvédelmet, így két elfogó vadászrepülőgép földre kényszeríti.
A hadművelet majdnem annyiba kerül,
mint a lufik.
b.) nem aggódik, mert úgyis a házuk felé fúj a
szél.

b.) tranzitjegyeket ad el a hívatlan látogatóknak.

Eredmények:

c.) hurokcsapdával védi territóriumát.

4 pont alatt: Ön hazudós vagy figyelmetlen.
Ilyen kevés pontot nem lehet elérni. Menjen
ki a szabad levegőre, és élvezze a jó időt!

6.
A céllövöldében annyira elcsavarták a
légpuska irányzékát, hogy a kétpálcás
kacsintós pénztárca helyett ön a menetrendszerű Mátészalka–Karakószörcsök
busz ikerkerekét teríti le. Ön…
a.) mindenkinek ad egy zsetont, hogy dodzsemmel mehessen tovább.
b.) Forma 1-en edződött, így 3 másodperc
alatt kereket cserél.
c.) egy korábban megnyert plüss zsiráfot
lóbálva védi magát a támadó utasoktól.

a = 1 pont, b = 2 pont, c = 3 pont.

5–12 pontig: Az Ön lelkében dohog a tavasz.
Állítson májusfát szíve szerelmének, és titkolja el házastársa előtt!
13–18 pontig: Biztos, hogy helyes válaszokat
karikázott be? Mielőtt újraszámolja az eredményt, olvassa el Erich Kästnertől a Május 35
című könyvet!
19 pont fölött: Ön született vendéglátós.
Hozzáadta a szervizdíjat a végösszeghez. Vezeklésül piknikezzen a természet lágy ölén!

c.) utána dobja a permetezőt, hogy ha már
úgyis fent jár, kezelje le a gyümölcsfákat.
4.
Last minute időutazáson egy ántivilágbéli
május elsejei felvonuláson találja magát.
Ön…
a.) lelkesen énekli a „Sződd a selymet, elvtárs”
kezdetű dalt, és integet a tribün felé.
b.) a „Millió, millió, millió rózsaszál” című dalt
kéri a kívánságműsorban a felvonuló népi
kohászoknak.
c.) ritmikussportgimnasztika-gyakorlatot
mutat be banán alakzatban 800 úttörőnyakkendős pajtást vezetve.
5.

a.) szétosztogatja közöttük bosszúból anyósa
betonkemény sósrudacskáit.
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Leterített pokrócán egy perc alatt 30 gyerek, 47 pajkos kutya és 13 kerékpáros megy
át. Ön…
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Kérdezze meg kezelőorvosát!
Tanítsuk meg őket arra, hogy
használják az eszüket
A jó idő számtalan mozgási lehetőséget és
szabadtéri programot tesz lehetővé gyermekeink számára – ám ugyanannyi veszélyt is
rejt magában. Dr. Gecsei Erzsébetet, a kőbányai Zsivaj utcai háziorvosi rendelő gyerekorvosát kérdeztük ezekről.
Hogyan változtak az elmúlt években a gyerekbetegségek?
Azt nem mondanám, hogy megváltoztak, mert
nem újak a betegségek, viszont már nem annyira
típusosak. De sok van, ami fertőző, így a közösségbe járók könnyen elkaphatják azokat. A nagyobbak, főleg a gimnazisták, azzal szoktak jönni, hogy
nekik muszáj bemenni erre vagy arra az órára. De
hiába lesz jobban, ha utána visszaesik – ráadásul
megfertőz még pár másik gyereket is.
Ezek a fertőző betegségek hetente változnak, hol
hasmenés, hányás, hol pedig a tüdőgyulladás van
soron.
Mi ennek az oka?
Több oka lehet: vagy nem fogad szót, és nem veszi
be a gyógyszert a gyerek, mert teszem azt, kamasz,
és nincs kedve. Aztán ül otthon és várja, hogy meggyógyuljon, és nem érti, hogy ez miért nem sikerül.
Vagy egyszerűen nem hiszik el, hogy tényleg egymást fertőzik meg. Ezt néha az anyukákkal is nehéz
megértetni.

Dr. Gecsei Erzsébet

Mennyire van a gyerekeknek betegségtudatuk?
A kisebbeknek addig van, amíg fáj a hasuk, fáj
a fejük, amíg nem tudnak szaladgálni. De utána
már, amint jobban lesz a kisgyerek, nem hiszi
el, hogy beteg. Amint hat a gyógyszer, úgy érzi,
meggyógyult, holott egy-két óra múlva, amikor
elmúlik a láz- vagy a fájdalomcsillapító hatása,
megint rosszul fogja érezni magát. A nagyobbak
már mások: ők nem foglalkoznak vele: tudják,
hogy betegek, de sokszor nem érdekli őket.
Mennyire nehéz az anyukákkal?
Ismét azt mondanám, hogy ha hisznek nekünk,
akkor könnyű. A nagyobb probléma inkább az,
hogy gyakran hallom, hogy az anyukáknak azt
mondják, hogy ne hiányozzanak a gyerek miatt.
Sok munkahelyen egyszerűen nem tűrik el, hogy
beteg gyerek miatt otthon maradjon a szülő, és
ennek a gyerek és a közösség is kárát látja.

A megfelelő élelmiszer-tárolásra természetesen
otthon is oda kell figyelni. Inkább tegyünk be
mindent a hűtőbe, minthogy baj legyen belőle.
Ugyanez vonatkozik a gyümölcsökre is. Tanítsuk
meg minél előbb a gyereknek, hogy minden
gyümölcsöt mosson meg, mielőtt megeszi.
Mit csináljunk a hasmenéses gyerekkel?
Ha komolyabb hasmenésről van szó, nem pedig
néhány lazább székletről, akkor általában hazaküldik a beteg gyereket a táborból.

Májusban milyen tipikus panaszokkal keresik fel a rendelőt?
Jobb időben szerencsére kevesebb a fertőzéses
megbetegedés, de ez nem jelenti azt, hogy egyáltalán nincs. Ilyenkor sok az osztálykirándulás, a
tábor, és bár erre felkészítik a gyerekeket, kisebbnagyobb balesetek mindig lehetnek. A pedagógusok szerencsére lelkiismeretesek, de ők sem
számolhatnak mindennel.

Nehezebb gyerekeket kezelni, mint felnőtteket?

Könnyen kaphatnak ilyenkor a gyerekek kötőhártya-gyulladást egy uszodában eltöltött nap
miatt, mert hiába igyekeznek sterilizálni a medencéket, nem mindig sikerül teljesen, ha a gyerekek behordják oda a fertőzéseket.

Ezt nem állítanám. Akik elfogadják, amit mond az
orvos, azokat nyilván könnyű, és szerencsére ritkán
van olyan, hogy egyáltalán nem fogadnak szót.

Ha pedig allergiás a gyerek valamire, akkor mindegy, hogy steril-e a medence, mert az allergiától
kap majd kötőhártya-gyulladást.
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Jó időben tipikus megbetegedés a hasmenés is,
amit elég könnyű elkapni – elég egy mosatlan
gyümölcs, vagy a nem megfelelően tárolt, romlott élelmiszer. Bár a tábori gyermekétkeztetésre
szigorú szabályok vonatkoznak, itt is előfordulhatnak problémák. Ezért kell eltenni az ételmintákat, hogy egy járvány esetén tudni lehessen,
mit ettek a gyerekek.

Hogyan készítsük fel a gyereket, ha táborba
megy?
Ha van állandó gyógyszere, mert asztmás vagy
allergiás, akkor azt mindenképpen vigye magával, ahogy az orvosi igazolását is arról, hogy mi
a baja. Fontos, hogy a pedagógus vagy a tábori
védőnő, egészségügyis, orvos tudjon az egészségügyi problémáiról, rendszeresen szedendő
gyógyszereiről, esetleges gyógyszerallegiájáról
– ezekről jobb előre szólni. Ezenfelül vihet magával egyéb gyógyszereket is, lázcsillapítót, fájdalomcsillapítót, de ezek szoktak lenni a táborban
is.
Mire kell odafigyelni melegebb időben a kisbabák esetében?
A legfontosabb, hogy ne kapjanak napszúrást.
Ne tegyük őket napra, inkább árnyékban legyenek, és az időjárásnak megfelelően öltöztessük
fel őket. Igyanak sokat, hogy megfelelő legyen a
folyadékellátásuk, ami ilyenkor különösen fontos. Természetesen ne hagyjuk őket felügyelet
nélkül, és figyeljünk arra, hogy ne másszanak ott,
ahol kullancsveszély lehet. Ugyanis egy év alatti
gyerek még nem kaphat kullancs elleni védőoltást.
Szerencsére nem minden kullancs hordoz betegséget, de fontos, hogy ha megtörtént a baj,
minél előbb, lehetőleg egy napon belül távolítsuk el a gyerekből, megelőzendő a nagyobb
bajt. Ezért mindig gondosan vizsgáljuk át a gyerek egész testfelületét.

Szerencsére a hasmenésre már vannak gyógyszerek, amik meggyorsítják a betegség lefolyását. Otthon a szülő adhatja tovább a gyógyszert,
és figyelnie kell, hogy elég folyadékot kapjon a
gyerek. Fontos, hogy ne sokat egyszerre, mert
kihányhatja: inkább egy evőkanálnyit öt percenként. Az első két deci víz pedig mindenképpen
legyen hideg – szintén a hányás elkerülése miatt.
Enni könnyű, vegyes ételt adjunk a hasmenéses
gyereknek, nem kell őket szigorú diétára fogni,
mint régen.

Több-e ilyenkor a törés?
Nem gyakoribb és nem ritkább, mint télen, inkább más mozgásforma végeredménye. De
tény, hogy jó időben kiszabadulnak a gyerekek
az utcára, a természetbe, és többet mozognak,
így több a sérülés. Ezek ellen nehéz tenni. Túlvédeni nem szabad őket, inkább tanítsuk meg arra,
hogy legyen eszük, és vigyázzanak magukra: ez
a legjobb, amit tehetünk.
Varga Julis
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Kérdezze meg gyógyszerészét!
Bosszantó apróságok
Tavasszal egyre többet vagyunk a
természetben, élvezzük a napsütést,
kirándulunk, és lassan jön a nyaralási szezon
is. A természetben élő aprócska rovarok
nagyon meg tudják nehezíteni az életünket.
A Glória Gyógyszertár (1027 Margit körút
54.) szakembereinek segítségével kerestük
a válaszokat arra, hogyan élvezzük a tavaszt.
Sokan félnek a kullancsoktól. Mit lehet
tudni ezekről az apró élősködőkről?
Az egész országban elterjedt, főleg az
erdőkben érdemes figyelni, de akár a kertekben
is megtalálható. A fűszálakon, bokrokon
megkapaszkodó állatok hang- és szagingerek
alapján találnak rá „áldozatukra”. Az emberre
kapaszkodott kullancs a ruhán vagy a bőrön
továbbmászik, és csak néhány óra múlva kezd
vért szívni. Vérszívás után a bőrről magától csak
3–8 nap múlva esik le. A kullancs a Lyme-kórt
és a kullancsencephalitist terjesztheti, de nem
feltétlenül fertőzött.
A csípést a legjobb megelőzni, ezért is ajánlott a
zárt, hosszú ujjú ruházat, a külsőleg használható
riasztó krémek, aeroszolok, pumpás spray-k –
kisgyermekeknek, illetve érzékeny bőrűeknek
kapható illóolaj-alapanyagú termék is.
A kullancs csípése többnyire teljesen
fájdalmatlan, így észrevétlen marad, mivel
a szúrcsatornába fecskendezett nyálnak
érzéstelenítő hatása van. A fertőzött kullancs
nyálmirigyéből a megbetegedést előidéző
kórokozók csak a beszúrást követő 4–6 óra
múlva, a felesleges vér visszaöklendezésekor
kerülnek az emberbe. Ezért is nagyon fontos
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a kirándulás után a kullancsok ellenőrzése és
eltávolítása. Tévhit, hogy a B1-vitamin távol
tartja ezeket az élősködőket.
Hogyan távolítsuk el a kullancsot?
A kullancs eltávolítására különböző csipeszek
és kanál áll rendelkezésre, javasolt az óramutató
járásával ellentétesen kicsavarni a rovart.
Az élő kullancs eltávolításakor
annak
feje
könnyen
leszakadhat, és a bőrben
maradva
idegen
testként viselkedik, a
szálkához hasonlóan
gennyedést okozhat.
Ennek
kezelése
orvos
feladata
lehet. A csípés
helye a kullancs
eltávolítása után is
néha még napokig
vörös és viszket.
Létezik már a Lymekór
kimutatására
szolgáló
otthoni
teszt,
de
nagyon
fontos, hogy ha a csípés
helyén
kokárdaszerű,
kifelé terjeszkedő kiütést
észlelünk, azonnal forduljunk
orvoshoz, mert ez a Lyme-kór első
tünete.
Mi a helyzet az oltásokkal?
A kullancsencephalitis ellen létezik védőoltás,
melyet januárban, februárban, legkésőbb kora
tavasszal (a kullancsok megjelenése előtt) kell
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

oltani, ugyanis a védettség kialakulásához idő
kell. A három oltásból álló immunizálás három
évig nyújt védelmet. Felnőtt és gyermek
változata is forgalomban van, gyerekeknél egy
év felett alkalmazható.
Valószínűleg sokak életét megnehezítik
a szúnyogok, melyek a nedves területek
közelében bukkannak fel. Előfordul
Magyarországon is betegséget terjesztő
fajta?
Ezek a vérszívók főleg vízpart közelében
fordulnak elő, de a jelenlegi árvíz
és belvíz miatt szinte az egész
országban problémát okoznak.
Szerencsére itthon fertőzéssel
nem kell számolnunk, de a
veszélyeztetett országokba
utazóknak
ajánlott
a
malária elleni gyógyszer
szedése
megelőzés
céljából.
Rovarriasztó
krémekkel, aeroszolokkal,
pumpás
spray-kkel
vehetjük fel a harcot.
Kisgyermekeknek,
érzékeny
bőrűeknek
illóolaj-alapú termékek
ajánlottak,
valamint
citronellaolaj-tar talmú
karkötő.
A csípés tünetei csökkentésére
krém és stift áll rendelkezésre,
illetve a népi gyógyászat
hagyományai
szerint
ecetes
borogatás vagy hűsítő hatású alkoholos
lemosás, mentolos kenőcs.

A méh- és darázscsípések veszélyesebbek,
ugyanis
egyéni
érzékenység
esetén
életveszélyes, anafilaxiás sokk alakulhat ki,
ami azonnali orvosi beavatkozást kíván. A
csípés tünetei ellen stift, kenőcs, illetve otthon
ecetes borogatás alkalmazható. (A rovarcsípés
elleni stift ammóniát tartalmaz.) Kellemetlen
duzzanat,
fájdalom
esetén
belsőleg
kalciumtartalmú pezsgőtabletta adható.
Ritkább a hangya- vagy a bögölycsípés,
de gondolom, időnként ezek is előforduló
problémák. Ez ellen mit lehet tenni?
Megelőzni nehéz őket: nem gyakori, hogy
hangyacsípéssel fordulnak hozzánk, de a fent
említett stift erre is jó, illetve a tengerparton
nyaralóknak medúzacsípés ellen is javasolt
ezen szer használata.
Főleg kisgyerekesek ismerhetik jól a tetűt,
mely minden évben problémákat okoz az
óvodákban és iskolákban. Mit tegyünk,
hogy ne szedje össze a gyerek, illetve mivel
tudjuk kiirtani őket?
Ezek az élősködők főleg iskolakezdés
idején okoznak problémát, de táborokban
is összeszedhetők. Ellene általában kémiai
hatóanyagot
tartalmazó
készítmények
kaphatók, de forgalomban van természetes
növényi neem-olajat tartalmazó hajbalzsam is.
A szereket a kezelési útmutatónak megfelelően
kell használni, így elkerülhető a haj levágása.

Veszélyesebb és kellemetlenebb a méh- és
darázscsípés, mely az arra érzékenyeknél
életveszélyes is lehet.
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Édes otthon
Lakberendezzünk batikolással!
A batikolás egy izgalmas játék, melynek a végén derül csak ki, miről is szólt
igazából. Biztos a siker, mindenki nyer!
Ráadásul a gyerekeknek is izgalmas és
imponáló elfoglaltság, hasznos és tartós
eredménnyel. A batikolt felületek megunhatatlanok, annyira változatosak! Hálás módszer lakberendezésnél, amikor
valami mutatós és mosható felületre van
szükségünk, melyet egyszerűen, gyorsan
és olcsón meg lehet valósítani.

Jó tanácsok

• Lehet batikolni kész ruhát és textildarabot,
sőt, csomagolópapírt is. Ajánlatos természetes anyagot választani, ami bírja a magas hőfokon történő kezelést, mivel a legtöbb festék forró vízben való kavargatást
igényel. Épp ezért avassuk be az anyagot,
ruhát, mielőtt munkához látnánk. (Gyapjúhoz olyan festéket keressünk, ami hidegen
is működik.)

• Érdemes kísérletezni: keverjük a technikákat, próbálkozzunk többféle madzaggal,
többféle színnel. Nincs két egyforma batikminta! A kevesebb néha több: ne zsúfoljuk
tele az anyagot, inkább tervezzük meg előre, hol legyenek a nagyobb és hangsúlyosabb minták, és hagyjunk teret nekik.

• Nagy különbségek lehetnek a festékek
kiszerelésében, a festés hőfokában, kézi
vagy gépi festésre való alkalmasságban és
abban, hogy szükséges-e sót vagy ecetet
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alkalmazni a szín fixálásához. Ezért festés
előtt gondosan tanulmányozzuk, és kövessük a ruhafesték használati utasítását. Ha
több színt szeretnénk használni, válasszuk
a kézi festést: keressünk egy méretes, régi
fazekat, amit ezentúl csak erre a célra használunk, és egy jókora fakanalat, amit szintén nem sajnálunk. Számtalanszor festettem már mosógépben, és mindig nagyon
félek, hogy megfogja a festék – szerencsére a félelmem alaptalannak bizonyult
eddig.

A batikolás tűnt az egyetlen jó megoldásnak:
egyszerű az elkészítése, könnyen kezelhető,
és szemet gyönyörködtető felületet biztosít
még ilyen hatalmas falfelületen is.
A gyerekeké volt a főszerep: miután kitaláltuk, hogy az egyik falon nappal lesz, a másikon pedig este, megcsomózták-gumiztákcsipeszezték a kiszabott és beszegett
anyagot. Ezután egy nagy mosófazékban
először sárga, aztán kék főzővízben főztük ki
a hatalmas falvédőket.
Most batik-Napok és batik-Holdak tündökölnek a gyerekszoba falán.

• A házi festéstől ne várjuk azt, hogy nagyon
tartós marad: szép lassan fakulnak a színek,
de nekem úgy is nagyon tetszenek. Kézzel,
langyos vízben és mosószer nélkül kéne
mosni a festett kelmét, ahogy az érzékeny
indiai ruhákat is, hogy sokáig frissek maradjanak a színei, de ezt én sem tartom be.

Régi szék párnája
Szeretem a régi székeket: kényelmesek és
tartósak.
Egy dolgon kell csak túltennünk magunkat: általában kopottak. A képen látható szék az én munkaszékem. Párom hozta otthonról az első közös
lakásunkba, „hogy legyen valamin ülni”. Nos, sok
első bútorunk tönkrement már a használatban,
de ez a szék – némileg átalakítva – még mindig
megbecsült, kényelmes és tartós bútordarab.
Ezeknél a régi székeknél le lehet szedni az ülést,
úgyhogy a váz felújításával kezdtem a munkát.
Kicsit
lecsiszoltam, lefestettem
kék színű akril
színezőpasztával,
majd
lelakkoztam. Végül pedig,
a felújítás koronájaként,
egy
batikolt kendőt
erősítettem
a
székpárnára, úgy
tettem vissza a
helyére.

• Nem kell csüggedni: a lakberendezéskor
használt textileket nagyon ritkán kell mosni, úgyhogy sokáig meg fogják őrizni eredeti színüket.

Falvédő a lépcső mellett
Mikor rászántam magam végre a gyerekszoba kifestésére, a létrán töltött unalmas
órákban terveket szőttem, hogyan lehetne a
falat a lépcső mentén megóvni a továbbiakban a sok kis apró fekete mancsnyomtól. Sok
szempontot kellet figyelembe venni: a négy
méter magas falfelületen olyan burkolatra
volt szükség, ami változatos, vidám, alkalomadtán tisztítható, és ha meguntuk, könnyen
eltávolítható – na meg persze, nem túl drága.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Könnyűszerkezetes polc a magasban
„Fejünkre nőttek” a plüssjátékok, mindhez fűződött valami emlék. A nem sok szabad falfelület egyike a galériával
szemben, a fűtéscső alatt volt a gyerekszobában. Sokáig
latolgattam, milyen polcot lehetne oda tenni: könnyűt szerettem volna, de nem műanyagot; lehetőleg konzol nélkülit – és nagyon vidámat. Amikor elkészült a falvédő a lépcső
mellé, összeállt a kép: bővíthető számú, batikolt anyaggal
bevont, keskeny fapolcokat lógattam vastag zsinórral a falon futó fűtéscsőre.
Az anyagot tűzőgéppel kapcsoltam a polcra: felül híja van,
de azt senki sem látja… A zsinór számára a maradék anyagból házat varrtam a polc borítására, abba húztam bele, így
a polc nem tud elfordulni.
További, batikolással kapcsolatos hasznos tudnivalók a szimpatika.hu
oldalon találhatók.
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Fára fel!
Ajánlott oldalak:
treehousevillage.hu
http://w w w.fincabellavista.net/index.
php?option=com_content&view=article&id=10
9&Itemid=109&lang=en
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Costa Ricában nem a pénz, hanem az esőerdő
megmentése volt a cél, ezért építettek egy telepet az esőerdő közepére azoknak, akik úgy érzik,
elmenekülnének a civilizációból.
A 300 holdon elterülő telepet parcellákra osztot-

Persze nem feltétlenül kell elvonulni Costa
Ricába, egy cseresznye- vagy bükkfára is fel
lehet építeni a saját kuckónkat. Ha ügyesek
vagyunk, magunk is megépíthetjük a házunkat. A netről számos tervrajz letölthető ( http://
www.treehouseguides.com/), aztán már csak
egy ügyes ácsot kell találni, aki kivitelezi nekünk. Az igazán környezettudatosak persze
nem használnak fémet az építkezéshez, és
a fát is bio-fakezelővel vagy -olajjal kenik be,
hogy ellenálljon a természet pusztításának.

N!

fát találjunk. Lombházat rendelni nem olcsó mulatság, és némi tervezést is kíván, de aki ügyes, az
Több millió évvel ezelőtt lemásztunk a fáról, önmaga is megalkothatja a sajátját.
és úgy tűnik, sokáig csak a gyerekek akartak
Magyarországon is létezik már lombház-hotel,
visszamászni. Mégis, nem kevesen vannak sőt, inkább lomb-apartmanok. A különös hotel a
azok, akik a fákra házakat építenek. Hogy mi- Börzsönyben található, és egy mindenre elszánt
ért teszik ezt? Mert fán lakni jó.
francia fiúnak köszönhető, aki úgy érezte, itt valósítaná meg szívesen régóta dédelgetett terveit. A
Magyarországon viszonylag kevés nyilvános területen 11 ház épül, 12 méteres magasságban.
Treehouse (lombház) van, a hátsó kertekben vi- A környezettudatos hotelben a vizet lóval hozzák
szont akad jó néhány eldugva, hogy a gyerkőcök a helyszínre, így érdemes meggondolni, hogy ki
bunkernek használva játsszanak bennük.
mennyit használ el belőle. Az áramot a szél és a
napelemek biztosítják, sőt a tetőkön összegyűlt
Ennek az építési módnak a lényege, hogy egy élő esővíz is energiává alakul. A bolygónkra való odafára készítik a házat. A háznak több funkciója is figyelés jegyében a hidakat jelző fények az embelehet: létezik már hotel és táborhely is, de lehet rek mozgásának energiájából nyerik az áramot.
csak egy kilátó, vagy akár családi ház is belőle. Ez a hotel vasúti talpfákat használt fel pallónak,
Ennek megfelelően a komfortfokozat jelentősen és a tervekben egy saját biokert is szerepel, ha
eltérhet, a legegyszerűbb laktól a fürdőszobás, megéheznének az itt lakók. A főleg jógatáborokra
konyhás csodáig.
szakosodott „hotel” annyira közel hozza a természetet hozzánk, amennyire csak lehetséges, még
A lombházakat Pápua Új-Guinea lakói építik ha most még kissé meghökkentőnek tartott forrégóta, bár ők inkább a biztonság miatt, mint mában műveli is ezt.
környezetvédelmi okokból. Ma már több cég is
foglalkozik lombházgyártással, így nekünk csak A TreeHouse Company építi a világ legnagyobb
annyi a dolgunk, hogy egy házépítésre alkalmas lombházait. 2005 januárjában nyitották meg a
northumerlandi Alnwick Gardenben egy magánparkban házukat, melyben egy 120 férőhelyes
étterem, egy üzlet és két előadóterem is helyett
kapott. A különleges füvészkert egyik fő látványossága lett a fa-étterem, melyben még egy
kültéri látványkonyha is üzemel. A házak között
széles faátjárók és függőhidak találhatóak, a főés melléképületek mindegyike kerekesszékkel is
elérhető.

Lakj fán!

ták, és azokra építették a házakat. Az energia
a vízerőműből és a Napból érkezik, a vizet az
esővízből gyűjtik össze, a szennyvíz pedig a
bioemésztőbe kerül. Megalkuvás vagy sem,
de a net wifin érkezik az esőerdőbe, és a tervek szerint néhány éven belül egy nemzetközi
repülőtér is nyílik a közelben. A farmon működik egy közösségi kert, melyben a megtermelt
javakat szétosztják a lakók között.
Telket már 9 millió forintért vásárolhatunk, a
házak ára attól függ, mekkorára vágyunk.
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