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Köszöntjük az Amplimagazin harmadik számával! 

A tavasz érzése az első napsütötte, szokásosnál melegebb napon hatalmába 
keríti az embert. A hosszú, hideg, sötét téli hónapok után a tavasz új életet 
lehel a természetbe. A nappalok hosszabbodnak, kinyílnak az első virágok,  
a fák és bokrok új hajtásokat hoznak és a téli álmukból ébredő állatok is  
előbújnak rejtekeikből. A környezetünkben élő emberek arcára gyakrabban 
kiül a mosoly és feltűnően kedvesebbek leszünk egymással ahogyan  
fokozatosan kienged a téli frusztráció szelepe.

Ebben a tavasszal átitatott negyedéves számban kitérünk a sztereó hallás 
fontosságára életünkben, mennyivel könnyebben tudunk kapcsolódni  
szeretteinkhez és ezáltal hogyan nyílik ki a világ, ha mind két fülünkkel  
hallgatjuk azt. Betekintést nyerhetnek a hallókészülékek története rovatunk 
folytatásába és kitérünk a tavaszi fáradtság hallásra gyakorolt hatásaira is. 
Nem utolsó sorban, elégedett ügyfeleink tollából olvashatnak közvetlen  
véleményt arról, hogyan változtatta meg életüket a hallókészülék viselése.

Kedves Olvasónk! Reméljük egy kis kikapcsolódásra lel ebben a számban is, 
és mindenkinek lesz legalább egy apróság, amit magával vihet ebből  
a magazinbóll. Ne feledje, két fülünk van. Használjuk tehát mindkettőt,  
hiszen fontos, hogy a különleges élményeket komplexen éljük meg.

 

Sok szeretettel,  
az Amplifon csapata!
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Ukrajnában humanitárius katasztrófa 
van kibontakozóban, ami milliók életét 
sodorja veszélybe. Az Amplifon globális 
szervezete a válság által súlyosan érin-
tettek mellett áll, és úgy döntött, hogy  
1 millió eurót adományoz az UNHCR-nek, 
az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának, 
hogy támogassa azokat az embereket, 
akiket a jelenlegi ukrajnai vészhelyzet sújt.

A tavaszi fáradtság kellemetlen tud lenni 
mindenki számára, és kell egy kis idő, míg 
átlendül rajta a szervezetünk. Ám, ha már 
a tavasz közepét tapossuk, és még mindig 
szenvedünk a tünetektől, érdemes átgon-
dolni, nem áll-e valami más a háttérben.

Lehet, hogy romlott a hallásunk?

A tavaszi fáradtság tüneteit akkor is 
tapasztalhatjuk, ha halláscsökkenés áll  
a háttérben, vagy akkor, ha a meglévő 
hallókészülékünk már nem szolgálja ki  
a halláscsökkenésünket. De nézzük csak 
meg egyesével, mik lehetnek a hallás-
károsodás tünetei:

fáradékonyság, ingerlékenység,  
dekoncentráltság

Mit tehetünk ellene? A legfontosabb teen-
dőnk, hogy a halláskárosodás lehetséges 
okait kiszűrjük egy hallásvizsgálattal!

5900 Orosháza, Kossuth Lajos utca 19. 

Megközelíthetőség: Fehér kígyó üzletsor  
autóbusz állomás felőli része
Telefonszám: 06-70-504-03-23 
Nyitva tartás: H: 08:00-18:00  
K-SZE-CS: 08:00-16:00 P: 08:00-14:00

AZ AMPLIFONNÁL IS  
ÖSSZEFOGTUNK  
AZ UKRAJNAI MENEKÜLTEK 
MEGSEGÍTÉSÉÉRT!

ÚJ HALLÁSKÖZPONTOT  
NYITOTTUNK OROSHÁZÁN!

HALLÁSKÁROSODÁS  
TÜNETEI TAVASSZAL

HÍREK
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A XX. század kezdetén a hallóké-
szülékek elektromossá váltak.  
A hallásjavító eszközök terüle-

tén az első igazi mérföldkövet Alexan-
der Graham Bell tette le. Az amerikai 
fizikust az motiválta a kísérletezésre, 
hogy felesége maga is hallásproblé-
mával küzdött, rajta szeretett volna se-
gíteni. Valójában ez volt az első igazi 

elektromos hallókészü-
lék, bár  komfortérzetet 
tekintve is hagyott bő-
ven kívánnivalót maga 
után, hiszen meglehe-
tősen súlyos, és egy  
bőrönd nagyságú szer-
kezetről volt szó.

E lső „igazi” hallókészülék 1901-ben, 
Alexandra angol királyné számá-
ra készült. Bár hordozhatónak ezt 

sem lehetett nevezni, hiszen használa-
tához elektromos hálózatra volt szük-
ség, és viselése sem volt túl kényelmes.

Ö t évvel később, 1906-ban fejlesz-
tette ki a berlini Német Akuszti-
kai Társaság az első hordozható, 

szárazelemmel működő hallókészüléket. 
Ez volt az a pont, melyet már méltán 
nevezhetünk mérföldkőnek, hiszen et-
től kezdve nyílt meg a lehetőség arra, 
hogy a hallásproblémával élők „valódi” 
megoldáshoz jussanak.

E zt követően megjelentek az első 
szénmikrofonos hallókészülékek 
is. Ezek a szerkezetek nem jelen-

tettek igazi áttörést, ugyanis rendkívül 
rossz minőségű hangátvitelt és na-
gyon csekély erősítést tettek lehetővé.  
Ráadásul praktikum szempontjából 
sem jeleskedtek: nagyméretűek és ne-
hezek voltak. Pont ezért (bár léteztek 
hordozható fajtájúak) leginkább otthoni, 
asztali változatban voltak használatban.
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KÉT FÜLÜNK VAN,  

A sztereó szó jelentése:  térhatású hang, egyszerre két oldalról szóló

Az egyoldali hallás nem elegendő, hogy 
megfelelően eligazodjunk a beszéd, a zene 
és a zajok világában.   Az emberi hallás két 
füllel működik igazán. A hallórendszerünk 
ugyanis úgy fejlődött ki, hogy binaurális, 
azaz a kétoldali hallásunk segítségével  
a lehető legjobb érzékelést és beszédér-
tést érhessük el. Nem véletlenül van kettő 
belőle, csak két füllel hallunk megfelelően.  
A hang a jobb és a bal fület ugyan egész 
csekély különbséggel, de eltérő időpontban 
éri el. Amikor az agy mindkét fülből jeleket 
kap, képes meghatározni, hogy milyen irány-
ból érkeznek a hangok. Ha mindkét fülből ér-
keznek hangok, akkor jobb a tájékozódó- és 
egyensúlyérzékünk, a világ pedig természe-
tesebbnek tűnik.

A kétoldali hallás teszi lehetővé az irány-
hallást is. Az irányhallással tudjuk megha-
tározni, honnan érkeznek a hangok, pél-
dául ennek segítségével érzékeljük, hogy 
melyik fáról halljuk csicseregni a madarat 
a parkban a padon üldögélve. Az irányhal-
lás azért is fontos, mert rengeteg veszélyre 
is figyelmeztethet, például az úttest szélén 
állva meghallhatjuk, hogy egy autó közele-
dik, vagy, hogy a kerékpárúton átkelve meg 
kell állnunk, mert egy biciklis fog elrobogni 

előttünk. Tehát az irányhallást nap mint nap 
használjuk, még akkor is, ha ez közben nem 
tudatosodik bennünk, mert automatikusan 
történik. Mindehhez arra van szükség, hogy 
mindkét fülünk esetében megfelelő legyen a 
hallásunk.
Ezért is szükséges a sztereó ellátás, amely 
azt jelenti, hogy a mindkét oldalt érintő ha-
lásproblémát mindkét oldalon kezeljük. Ha 
két hallókészüléket viselünk:
  
- jobb és bal oldalon is jobb lesz a hallásunk
- könnyebben megy majd a beszédértés
- háttérzajban is javul az irányhallásunk
- jobb lesz a hangminőség  
   és hangszínérzékelésünk is.

A fülnek és az agyba vezető hallóidegpá-
lyának hangingerekre van szüksége ahhoz, 
hogy működésbe hozza, és működésben is 
tartsa a megmaradt hallási képességeket.

Romlásnak vannak kitéve akkor, ha huza-
mosabb ideig nem érik hangingerek a halló-
szervet. 

Két fülünk van. Használjuk tehát mindkettőt, 
hogy halljuk a világ hangjait, így semmiről se 
maradunk le!
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Hegedűs Andrásné - Békéscsaba
4 éve használom a hallókészülékem, amit az Amplifon hallásköz-
pontban kaptam. Bár hamarabb rájuk találtam volna! Szinte azonnal 
megszoktam, semmi problémám nem volt a használatával. Sajnos 
a szemem sem tökéletes már, így az elemcserénél és a tisztításnál 
gyakran segítenek a hallásközpont kedves munkatársai. Nagyon jó 
érzés, hogy a családommal, szomszédokkal és ismerősökkel ismét 
jól tudok beszélgetni, nem kell visszakérdezni

Kovács Józsefné - Gyöngyös
Nagyon meg vagyok elégedve a hallókészülék minőségével! Magas 
fokú ellátásban részesültem, minden kérdésemre kielégítő választ 
kaptam az Amplifonnál. A hallásközpontban dolgozó hölgyek maxi-
málisan segítőkészek és figyelmesek voltak velem. A hallókészülék-
kel kinyílt számomra a világ!

Pergel Kálmán - Veszprém
Először 2015. júniusában érkeztem az Amplifon szaküzletébe 
hallásvizsgálatra. Már az első vizsgálat után tudtam, hogy jó  
kezekbe kerültem, az üzlet is barátságos hangulatú, profin felszerelt 
(saját „szakértelmem” alapján). Ritka, de innen még sosem távoz-
tam csalódottan akár a készülék kiválasztása, majd újrahangolása, 
kezelése vagy egy elem vásárlásakor a hölgyek mindig nagyon ked-
vesek, rugalmasak, segítőkészek. A mindennapi életben, munkám 
során, társaságban, illetve minden élethelyzetben szükségem van 
rá, hogy viseljem a hallókészüléket. Az eddigieket nagyon köszö-
nöm, nem lehetek elég hálás érte!

Rostás József - Gyöngyös
2018-ban vettem a készülékemet az Amplifonnál. Használata előtt 
nem tudtam egy társaság aktív részese lenni, mivel nem hallottam, 
amit a körülöttem lévők mondanak. Ez megváltozott. Bátran csat-
lakozom a párbeszédekbe. Ezenfelül ami nagyot változott, hogy 
hallom a madarak csicsergését, a levelek susogását. Ami a leg-
jobb az egészben, hogy kiszűri a felesleges zajokat. Nagy szerepe 
van ebben az Amplifon audiológusainak, akik nagy szaktudással,  
kedvességgel fordulnak a nagyothallók felé

,,A hallókészülékkel kinyílt számomra a világ!”
OLVASSA EL ELÉGEDETT ÜGYFELEINK TÖRTÉNETÉT:
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Fedezze fel Ön is a legmodernebb, rendkívül kifinomult hallásjavító eszköze-
inket! Igényes formatervezésének, kifinomult formájának, kecses vonalainak, 
kényelmes illeszkedésének és a természetes hallásélménynek köszönhetően 
azonnal érzi a különbséget, amint a fülébe helyezi a készüléket.

A zsebméretű, hordozható töltődoboz a világ első  
hallókészülék-töltője Qi technológiával – egyszerűen csak rá kell tenni a töltő-
padra, ahelyett, hogy a hálózati csatlakozóba dugná.

A képen szereplő Signia Styletto 7X társadalombiztosítás által nem támogatott termék.

Hívja a 06-1-350-60-70-et, foglaljon időpontot most és próbálja ki  
nálunk először ezt a csúcstechnológiás hallókészüléket!

KAPCSOLJON
BRILIÁNS HANGZÁSSAL
SZTEREÓRA 

A Styletto X átalakítja  
a hallókészülékekről  
alkotott elavult képet
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Legyen szó okostelefonról vagy sportcipőről, a megfelelő kiegészítőkkel  
teljesíthet a legjobban, és így a legtöbbet hozhatja ki az életből.

Az ikonikus, új Styletto X a díjnyertes formatervezést és a tölthetőséget  
ötvözi kristálytiszta hangzással, így mindig hallhatja azt, ami fontos Önnek.

A SIGNIA STYLETTO 7X  
KÉSZÜLÉKEKKEL!

A spárgákat hosszában kettévágjuk és a zöldborsóval együtt enyhén sós forró 
vízbe dobjuk kb. 1 percre, majd leszűrjük és egyből hideg, jeges vízbe dobjuk, így 
megőrzi a szép zöld színét. A cukkinit zöldséghámozóval hosszú csíkokra vág-
juk, a retket is vékonyra szeleteljük. A szezámmagot és a tökmagot egy száraz 
serpenyőben lepirítjuk. Egy nagy salátástálba halmozzuk az összes hozzávalót.  
Az öntethez mindent összekeverünk egy kis edényben és tálaláskor leöntjük vele 
a salátát és megszórjuk a parmezánforgáccsal.

Ha nem figyelünk oda a megfelelő 
tápanyag-bevitelre, a téli hóna-
pokban könnyen kialakulhat a vita-
minhiány szervezetünkben, amit 
idejében szükséges pótolni. A ta-
vasz beköszöntével friss és zama-
tos gyümölcsöket és zöldségeket  
fogyaszthatunk, melyekből több 
színben pompázó ételeket készít-
hetünk az egészség jegyében.

1 csomag zsenge zöldspárga                                                        
1 nagy marék zöldborsó
2 db salátacukkini
3 - 4 szem piros retek
2 marék bébispenót
3 ek tökmag
2 ek szezámmag
parmezánforgács

4 - 5 ek olívaolaj
1 db citrom leve
10 csipet cukor
3 csipet só
1 csipet bors
1 tk szemes mustár
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A salátához: Az öntethez:
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Könyvajánló:

Színházi műsor ajánló:
A Pál utcai fiúk

Bödőcs Tibor: Meg se kínáltak
,,Az elesett magyar vidék féltérdre emelkedik a kocsma 
padlójáról, visszamászik a bárszékre, és mesélni kezd 
Gyöngyinek a pultnál. Elmeséli az életét. Bödőcs Tibor 
első regénye a magyar vidék iránt érzett rajongás, aggó-
dás és szeretet műve.”

A magyar irodalom egyik legszívbemarkolóbb alkotása 
felnőtteket, fiatalokat egyaránt megérint. Közös gondol-
kodásunk és közbeszédünk része lett a grund, amely a 
miénk, ahogy azt Dés-Geszti csupa érzelem, csupa dal-
lam betétdalában éneklik a szereplők. Mindnyájan 
emlékszünk az einstandolásra, a gittegyletre, a füvész-
kertre, a csatára a grundon, és Nemecsek megrázó  
önfeláldozására. Költészettel és emlékekkel teli hívósza-
vak ezek, Molnár Ferenc legendás regényéből, amelyet 
minden generáció újra és újra felfedez magának.
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Ingyenes hallásvizsgálatért hívja a 06-1-350-60-70-es telefonszámot.

Az Amplifon országos lefedettsége  
78 üzlettel rendelkezik jelenleg:

Bécsi út
Budafok
Budagyöngye
Corvin
Csepel Korzó 
Józsefváros
Keleti
Kőbánya
Margit krt.

Október 23-a u.
Örs Vezér tér
Palota
Pestszentlőrinc
Soroksár
Szent István krt.
Újpest
Üllői út
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