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Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Kedves Olvasó!
A március ugye az első lépés 
a nyár felé vezető rögös úton, 
legfőbb ideje volt már, hogy 
kilábaljunk a hideg, szmo-
gos, felső légúti februárból.  
Különleges számmal szeret-
nénk köszönteni a tavaszt, 
kicsit ki is csinosítottuk a ma-
gazint, és ebben a hónapban 
is nem mindennapi embereket 
igyekeztünk bemutatni Önöknek. Nem csak Winkler 
Róberttel, a kutyák, autók, napszemüvegek szakér-
tőjével beszélgettünk, de például Polgár Teréz Eszter 
egy hajléktalan színház szereplőjével készített inter-
jút. Zöld rovatunkban két fiatal kalandjait elevenítjük 
föl, akik megtették a legendás másfél millió lépést  
Magyarországon. De a legfontosabb szereplője  
ennek a számnak mégiscsak Réka: Apa és Anya be-
vallják, hogy hát igen..., van egy hatodik gyerekük is! 

És a többi cikkünk mellett hadd ajánljak Önöknek 
még egy filmet is: a Szimpatika TV stábja, az apasze-
repéből kilépett Küttel Dávid, és Bényi Péter operatőr 
kollégám egy különleges galériában forgatott, ahol 
az Art Brut irányzat képviselői dolgoznak és állíta-
nak ki. Ők olyan pszichiátriai betegek, akik nemcsak  
csodálatos festményeket hoznak létre, de az alkotás 
folyamata gyógyítja is őket. Ajánlom, nézzék meg a 
filmet a Szimpatika.hu -n! 

Kellemes olvasást (és videózást) kívánunk!

Kalmár András
főszerkesztő
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Á, én akárhová megyek, már a  „júpíszís csávó” vagyok. 
Pedig elsősorban a kutyák miatt lettem valamilyen 
szinten közismert, rétegsztár. A Kossuth rádióban volt 
egy kutyás műsorunk a Szombat Délelőttben Fodor 
Jánossal, azt még az eredeti nevemen, Kulcsár Sza-
bolcsként csináltam, az elektronikus médiában egy 
ideig így futottam. A Magyar Narancs miatt lettem 
kutyás, ott volt egy sorozatom Kutyaszorító néven, 
legalább ötven folytatást ért meg. Pedig írtam csomó 
minden mást is, de valahogy a kutyákhoz kötöttek, 
ebből született egy könyv is, amiből viszonylag sok 
elfogyott. Azután írtam még egy kutyakönyvet, Kutya 
utónévkönyv volt a címe, és volt a Nagyvárosi termé-
szetbúvár-sorozatom is, ez a városi állatokról szólt. 

Hogy jött a TotalCar?

Én akkor már nemcsak narancsos, de bunyós Wink-
ler is voltam, a Magyar Narancsnak írtam a bokszról 

– akkor még csak Kovács Kokó Istvánról, az érdekelte 
őket. Akkor már pár éve bokszoltam, és valamennyire 
tudtam, hogy milyen az, amikor bordán vágják az em-
bert, vagy milyen bevinni egy hármas kombinációt. 
Bokszolók között mozogtam, viszonylag megalapo-
zottan tudtam a kérdéshez hozzászólni. De Kokóból 
kevés volt, úgy értem, volt évente két-három meccse, 
én pedig szerettem volna többet írni a témáról. Ilyen 
lehetőség egyedül az Indexen lett volna. Felhívtam 
Uj Pétert, a főszerkesztőt, hogy csinálnék egy profi-
boksz-rovatot, ha érdekli. Elmondtam neki az elkép-
zeléseimet, de már akkor észre kellett volna vennem, 
hogy tojik ő erre a profiboksz-rovatra, nem igazán ér-
dekli a dolog. Mondogatta, hogy lesz egy autós rovat, 
nem tudok-e rá valakit. Azt mondtam, hogy iszonyú-
ak a magyar autós újságok, én nem is olvasom őket, 
igazából nincs ötletem, de a profiboksz-rovat így és 
így nézne ki. Azután fél éven keresztül bejárkáltam, 
minden hónapban megkérdeztem, hogy állnak a 
dolgok. Péter azt mondta, hogy szerinte én az autós 
rovatot meg tudnám csinálni. De én nem értettem 
az autókhoz. A Magyar Narancsnál ugyan írtam négy 
autótesztet, de azok nem voltak szakmai jellegű írá-
sok, inkább a felhasználó oldaláról közelítették meg 
a dolgot, és az lett a vége, hogy a forgalmazók egy 
életre megsértődtek. Az biztos volt, hogy ezektől én 
többé autót nem kapok, pedig egyáltalán nem voltak 
negatívak a cikkek, csak akkor ehhez a stílushoz még 
nem voltak Magyarországon hozzászokva. Szó szót 
követett, és végül vállaltam, hogy az elejét összera-

kom, és megcsinálom, de azt kértem, hogy mivel én 
ehhez nem értek, előbb-utóbb csinálja valaki más. 
Arra gondoltam, hogy ha sokat bent vagyok a szer-
kesztőségben, akkor a profiboksz-rovat is összejön. 
Na, azóta sincs profiboksz-rovat az Indexen. 

Bazsó Gáborral elválaszthatatlanok vagytok, kö-
zösen vezettek műsort, együtt szerepeltek a rek-
lámokban is. Hogyan ismerkedtetek meg, ő hogy 
került a TotalCarhoz?

Az Indexnél az a szokás, hogy az interneten keresünk 
szerzőket, például így került hozzánk Tóta W. Árpád is. 
Őt egy fórumban találták. Amikor összeverbuváltam 
a TotalCar csapatát, akkor tudtam, hogy rendes autós 
újságíró nagyon kevés van, és aki jó, azt úgyse tudjuk 
megfizetni. Akkor még nem a kommentelés, hanem a 

fórumozás ment, és volt egy illető, aki zseniális hozzá-
szólásokat írt Nínó Karotta néven az autóhifi-rovatban. 
Írtam neki e-mailt, hogy nem volna-e kedve velünk 
dolgozni, aztán találkoztunk egy siófoki autóhifi-
versenyen, ahol megállapodtunk a részletekről. Rajta 
kívül még sokan vannak a stábból, akiket ott találtunk 
meg a fórumon, például Vályi István, a palóc kollégánk, 
rettenetesen szeretik, ha a tévéadásokban szerepel, 
mert erős palóc akcentusa van, írásban ez persze ke-
vésbé jön át. Azután ott van Zirig Árpád, aki csallóközi, 
az apja egy motoros költő Dunaszerdahelyen. Egy idő 
után úgy megnőtt a TotalCar, hogy a legnagyobb olva-
sottságú autós médiummá vált, a pénzünk is több lett, 
úgyhogy le tudtuk szerződtetni Csikós Zsoltot és Papp 
Tibit, ami tényleg nagy dolog volt.

Winkler Róbert
Egyedül érkeztél az interjúra. Hol maradt 
Morzsa kutya?

Nincs már meg sajnos, földi maradványai a ra-
diátoromon pihennek egy urnában. Morzsa 
kutyám 18 évesen és 3 hónaposan lehelte ki a 
lelkét, egy aktív eutanáziának köszönhetően. 
Szegény már nagyon rosszul volt. 

Ez azért nagyon szép kor egy kutyánál.

Nem is kifogásoltam, pedig jó lett volna, ha még 
5-10 évig él. De 18 évesen már lejár egy kutya 
szavatossága, sajnos. 

Lesz új kutyád?

Ma is ketten hívtak, kaphattam volna egy há-
romlábú bokszert, illetve egy nagyon rettene-
tesen kinéző bolognese-szerű dolgot, amit a 
telefonhívás pillanatában épp próbáltak meg-
fogni egy benzinkúton. Aztán mondtam, hogy 
köszönöm, még egyelőre a bokszeren gondol-
kozom, de igazából nem akarok új kutyát. 

Azért is kérdezem, mert talán még sokan emlé-
keznek rá, hogy te állatos, kutyás újságírónak 
indultál, majd utána jött a boksz, és csak később 
az autók. 

Winkler Róbert
1968-ban született Kulcsár 
Szabolcsként, de Winkler  
Róbert néven publikál.  
Dolgozott a Magyar  
Narancsnál, és korábban 
munkatársa volt a Kiske-
gyednek. Számos könyv 
szerzője, a 12 éves TotalCar 
alapítója, műsorvezető, 
szerkesztő, 2010 óta a UPC 
reklámarca.



Az autózás persze egy nagyon szerencsés dolog, 
mert az autóról nagyon sok mindent le lehet írni, 
van egy kultúrtörténeti rész, vannak a műszaki dol-
gok, és van a design. Szerintem legtöbbet rizsázni 
az autókról lehet. Volt egy lakossági tesztautónk, a 
Honda NSX, és annak a tulajdonosa, Tomi, az Elect-
roluxnál európai marketingvezető Svédországban. 
Beszélgettünk a porszívókról. De ő is azt mond-
ta, hogy egyszer majd autós céghez akar elmenni, 
mert ott sokkal több a pénz, például kutatásokra. 
Egy porszívót kb. tízévente veszel, autót meg na-
gyon sok ember ötévente cserél, az árkülönbség 
sem elhanyagolható. 

Láttalak a Futóblogon is, rendszeresen edzel?

Tavalyelőtt egy maratont is lefutottam, heti 30–50 
km között futok, eredetileg ez kiegészítő sport 
lett volna a boksz mellett, hogy az edzőtársak ne 
rajtam zsákoljanak. Régen 20 perc után elfogyott a 
kondim. Most minden reggel beöltözök és megyek.  
A boksz már csak ilyen alkalmi sport maradt, de 
majd idővel visszatérek. 

Dolgozol most valamin?

Már évekkel ezelőtt kitaláltam, hogy írok egy gye-
rekkönyvet. Én nagyon bírom az 5–10 éves gyere-
keket, főleg a kisfiúk hatnak rám delejesen. Tudtam, 
hogy nem lesz egyszerű, és bár a kiadó nagyon 
lelkes, és meg is állapodtunk, de be kellett látnom, 
hogy nagyon nehéz gyerekkönyvet írni. Egy hónap-
ja szenvedek vele, pedig kiderült, hogy hagyomá-
nyos cikkre átszámítva alig két oldalt kéne írnom. 
Szóval lassan, remélem, gyerekkönyvíró Winkler 
leszek. 

Kalmár András
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gek, és elkezdtem tanulmányozni őket, utánuk 
olvasni. Nagyon érdekes sztorik vannak, kultúr-
történeti dolgok. Például egy-egy márka felemel-
kedése. Tudod, hogyan keletkezett a Ray-Ben? 
A Bausch & Lomb azért hozta létre ezt a márkát, 
mert az amerikai pilótáknak a transzatlanti repü-
léseken megfájdult a feje. Akkor van az ic! berlin, 
amiben az az attrakció, hogy csavarok és ragasztás 
nélkül készül. Indexes kollégám, Szili Laci egyszer 
megkérdezte, hogy mi az, ami rajtam van. Kiderült, 
hogy a felesége egyik barátnője rakott össze ilye-
neket bérmunkában. Egyszer meg felhívott egy 
ember valamelyik kerületi önkormányzattól, hogy 
ő Baróti Lajos unokája, aki az utolsó szövetségi ka-
pitány volt, aki vb-re vitte a magyar válogatottat. 
Azt mondta, hogy Lajos bácsi hagyatékában ma-
radt egy nagyon design szemüveg, amit London-
ban vett, és szeretné megmutatni nekem. 

Tökéletesen passzoltok egymáshoz Bazsó Gá-
borral, nem véletlenül lett a barátságotok egy 
tévés–rádiós karrier alapja. A tévéműsor a ti 
ötletetek volt? 

Nem mi találtuk ki. Egyszer csörgött a vonalas (!) 
telefonom a szerkesztősében, Sváby András hívott 
azzal, hogy nem csinálnánk-e autós műsort a TV2-
nek. Mondtuk, hogy szívesen, de mi ehhez nem 
értünk, hogy költségvetés, meg ilyenek. És nagyon 
fontos lenne, hogy a forgalmazók ne szóljanak 
bele. Ilyen szempontból tökéletes producer volt, 
mert soha nem jutott el hozzánk semmilyen for-
galmazói siránkozás. Nem volt ilyen, hogy „jaj, Is-
tenem, gyerekek, most nagyon berágott a Mazda.” 

De azt, hogy ti ketten legyetek a műsorvezetők, 
azt ő találta ki, vagy ti?

Engem hívott, és valahogy a Bazsónak is szóltam, 
hogy jöjjön velem. Akkor ez még nem volt így ki-
találva, valahogy így éreztük, vagy ördög tudja. És 
valóban, nagyszerű komikus páros vagyunk, két 
nagyon különböző karakter, a jó rendőr–rossz 

rendőrnek szoktuk hívni magunkat, meg van 
még egy-két felállás. Ami, mondjuk, tv-ben nem 
annyira párosként működik, mert külön szoktuk 
csinálni az anyagainkat. De az is jól szokott elsülni, 
hogy ha ketten egyet készítünk, csak az ritkább. 
A páros műsorvezetés a rádióban működött 
nagyon jól, nagyon szerettem Gáborral csinál-
ni, és nagyon sajnálom, hogy kirúgtak minket a 
NeoFM-ből, anyagi okok miatt. Igazából rádiózni 
a legjobb. 

Számotokra mi volt a TotalCar-műsor legna-
gyobb pillanata?

Bazsónak az, amikor kigyúrta, és kopaszra bo-
rotválta magát a Merci-tesztben. Nekem meg az, 
amikor ketten füvező hippiket alakítottunk egy 
mínusz nemtom’ hány fokos mezőn. Üldögéltünk 
egy Volkswagen buszban, pengettük a gitárt, és 
nem történt semmi. Fantasztikus jelenet volt ez 
egy kereskedelmi tévében, ahol állandóan ka-
rattyolni kell, nyomni a rizsát, pörögni, és gyors 
vágások vannak. Egy jelenet, ahol nem történik 
semmi, nincs vágás, és még mindig nincs vágás, 
telnek a percek, és ketten csak üldögélünk, hü-
lye parókák vannak rajtunk, meg nagyon vicces 
ruhák, és szívunk egy imitált füves cigit, és még 
mindig nem történik semmi. Úgy érzem, hogy 
ez a magyar kereskedelmi televíziózásnak – vagy 
legalábbis nekünk – egy nagy pillanatunk volt. Mi 
voltunk a TV2 hülyegyerekei, de legalább nagy-
szerűen mulattunk. Nem is vállaltunk el nagyon 
semmi mást. Egyszer a Csaó Darwin!-ba be kellett 
mennem, mert a Bochkor haveri alapon terrori-
zált, de az borzalmas is volt. 

Voltál kutyás, bunyós, autós, most meg nap-
szemüveges újságíró is lettél.

A Napszemüveg blog a hobbim. Egy idő után ész-
revettem, hogy felgyűltek nálam a napszemüve-

fotó: Zsigmond Gábor
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Március van.  Rossz volt az év első két hónapja. 
Gondolom, nem csak nekem. Nekem azonban 
különösen. Beteg voltam. Kórházban fekvő.
De nem erről szeretnék beszélni. Csak erről 
jutott az eszembe. Arról, amit a tüdőosztályon 
fekve láttam. 

Nem a betegségekről, hanem azok leggyakoribb 
okáról, a cigarettáról szeretnék beszélni. Ismerem 
jól. Nagyon is. Szívtam, több mint húsz éven át.

Pedig már rászokni sem volt könnyű. Hatszor 
lettem rosszul, mielőtt sikerült az első cigit letü-
dőznöm.  Büszke voltam rá, felnőttnek éreztem 
magam. Apám, anyám hiába könyörgött, fenye-
getett. Szívtam. Mit tudtam én akkor arról, hogy a 
dohányzás körülbelül a felét megöli azoknak, akik 
serdülőkorukban kezdenek el pöfékelni, és ezt 
folytatják egész életük során. Ha tudtam, se tö-
rődtem vele. Nem árthat az nekem, hiszen olyan 
fiatal vagyok. Majd ha öreg leszek, gondoltam, 
abbahagyom.  Senki sem akar egész életében do-
hányozni.  Mindenki úgy hiszi, majd leszokik. Nem 
most, mert most nem akar meghízni. Majd, ha túl 
lesz a szerelmi csalódáson, a felvételin, a vizsga-
időszakon, az állásinterjún, az építkezésen, a há-
zassági válságon, majd, ha már nem kell annyit 
dolgozni, kevesebb lesz a stressz. Majd januárban, 
majd nyáron, majd holnap. Vagy holnapután.  

17 éves koromban gyújtottam rá először. Majd év-
tizedeken át azt gondoltam, leszokom, ha akarok. 
Hiszen leszokni könnyű. 

Sikerült is. Háromszor. Kétszer visszaszoktam. 
Hogy miért? Azért, mert akkor, amikor már úgy 
éreztem, megszűnt a cigitől való függőségem, rá-
gyújtottam. Társaságban, dumáltunk, jól éreztük 
magunkat. Csak egy szálat elszívok, gondoltam. 
Nem kellett volna. Egy hét sem kellett, s máris új-
ra cigarettáztam. A  dohányzás ugyanis nem egy 
rossz szokás, amit csak úgy abbahagy az ember. 

selni. Őket védik világszerte az egyre szigorúbb 
tilalmak. Vizsgálatok ugyanis kimutatták, hogy a 
nemdohányzók esetében is 20-30%-os a tüdőrák 
kialakulásának kockázata. 

De mondhatok mást is. A dohányfüst belégzése-
kor a szív és annak véredényei szinte azonnal re-
agálnak. Alig egy perccel a dohányzás elkezdése 
után a pulzusszám emelkedni kezd: a cigarettázás 
első tíz percében akár 30%-kal is. A dohányzás 
a vérnyomást is emeli: a véredények összeszű-
külnek, és ez arra kényszeríti a szívet, hogy még 
keményebben dolgozzon azért, hogy a test töb-
bi részébe is oxigént szállítson. Időközben a do-
hányfüstben lévő szén-monoxid negatív hatást 
gyakorol a szívre azáltal, hogy csökkenti a vér 
oxigénszállító képességét. Mi következik ebből az 
unalmas biológia előadásból? Egy meglehetősen 
kellemetlen, és az életet túlságosan is veszélyez-
tető dolog, a szívroham, amely azért jelentkezik, 
mert a vért a szívizomhoz szállító artériák elzáród-
nak vagy összeszűkülnek. Az infarktus a koszorúér 
elzáródásakor következik be, amit érelmeszese-
dés vagy vérrög vált ki. A szívizom ilyenkor nem 
kap oxigént, és beáll a halál. A dohányosoknak 
2-3-szor nagyobb az esélye arra, hogy szívinfark-
tust kapjanak. 

De mondhatnék mást is. Az egészségügyi világ-
szervezet 25 olyan betegséget ismer, amelynek 
kialakulásában a dohányzás játssza a címszerepet.

Na jó, abbahagyom az ijesztgetést. Végül is a hi-
vatalos statisztikák szerint néhány éve csökken-
ni látszik a fogyasztás. Köszönhetően annak is, 
hogy egyre kevesebb helyen lehet dohányozni. 
A cigarettát kitiltották a zárt terekből, rágyújtani 
egyre kínosabb. Egyre több ember tudja, hogy a 
cigaretta drága, büdös, gusztustalan, rossz ízű és 
egészségtelen. A kérdés most már csupán az, ho-
gyan lehet leszokni róla.

Orvosok, pszichológusok, nikotinpótló eszközök, 
cikkek, rágógumik, tapaszok, tabletták, progra-
mok tucatjai ígérik, hogy segítenek a leszokás-
ban. És valóban segíthetnek. De csak akkor, ha 
eldöntöttük, hogy abbahagyjuk. És ha komolyan, 
igazán eldöntöttük, tulajdonképpen nem is kell 
segítség. Elmondom, én hogyan csináltam. Anél-
kül, hogy rágyújtottam volna az utolsó cigarettára, 

kidobtam a félig teli dobozt. Minden alkalom-
mal, amikor szívem szakadt egy cigarettáért, azt 
mondtam magamnak, nem lehetsz ilyen puhány, 
ilyen kisszerű, ilyen gyenge. Majd arra gondoltam, 
most rágyújtok. Két perc múlva: na, akkor elszív-
tam. S ezt megcsináltam eleinte naponta hússzor, 
tizenötször, később tízszer. S egyszer csak azt vet-
tem észre, eltelik egy fél nap is anélkül, hogy a ci-
garetta az eszembe jutna. 

Ennek hét éve. Büszke vagyok magamra. Melles-
leg, közel másfél millió forintot spóroltam. 

Tedd le a cigarettát. Most!

A cigaretta kábítószer. A nikotin egy olyan szín-
telen, olajos vegyület, amely a ma megtalálható 
legismertebb addiktív (függőséget okozó) anyag 
a világon. 

A nikotin egy olyan anyag, amely az agyba érve 
dopamint bocsát ki. A dopamin pedig egy olyan 
kémiai vegyület, amely örömérzetet okoz. Egy-
úttal azonban csökkenti is az agy örömre való 
képességét. Ezért egyre több nikotinra van szük-
ség azonos mennyiségű örömérzés kiváltásához. 
Márpedig az élőlények természetes tulajdonsága 
az öröm keresése. Cselekedeteink legfőbb moz-
gatórugója éppen ez. Ha tehát egy cigarettával 
időlegesen örömet tudunk okozni magunknak, 
meg fogjuk tenni. Hiszen olyan egyszerű. Ezért 
illúzió, hogy könnyen le lehet szokni róla. 

Mégis le kell! Hogy miért? Azért, mert a dohány-
füstben több mint 4000 vegyi anyag található. 
A szemcsés elegy kátrányt, nikotint, benzint és 
benzpirént, szén-monoxidot, ammóniát, dimetil-
nitrózamint, formaldehidet, hidrogén-cianidot és 
acroleint tartalmaz. Néhányat ezekből gyulladás-
okozóként tartanak számon, és mintegy 60-ról 
tudják vagy gyanítják, hogy karcinogén, azaz rá-
kot okozó anyag. 

Tüdőrákot például, amelyet leggyakrabban hoz-
nak kapcsolatba a dohányzással. A tüdőtumor 
több embert öl meg, mint bármely más ráktí-
pus. Márpedig a tüdőrák okozta halálozás leg-
alább 80%-át a dohányzás okozza. Egy amerikai 
tanulmány szerint a tinédzserkorban elkezdett 
dohányzás maradandó genetikai elváltozásokat 
okoz a tüdőben, és egy életre megnöveli a rák 
veszélyét még akkor is, ha az illető később abba-
hagyja a dohányzást. A halálozási arány nagyjából 
egyenes arányban nő a dohányzás időtartamával. 
Azokat a nemdohányzókat is fenyegeti a tüdőrák 
veszélye, akik „mások füstjét” kénytelenek elvi-

Dogossy Katalin
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HIRDETÉS

Benyomom a tévét, fel a rádiót, letöltöm a 
hálót. Vagy inkább függök. Benne, a nagy 
Info-tenger merítésében. A számítógép 

„asztala” az elvágyódás atlasza! Költő ve-
szett itt el, de nagyon, milljommagával 
együtt, új hazát keresve a szűkülő látha-
tár virtuális dimenzióiban... Kérdés per-
sze, konkrétan merre van a merre? 

Merthogy akad motiváció, bőven! Termé-
szetes ösztön, hogy mindent tudni akarok, 
mint gyermekkorunk szovjet rajzfilmhőse; 
a bolygó dióját játszi könnyedséggel törik 
fel világvevő készülékem diódái, a plazmán 
áradó égi csatornák vagy a fénysebes világ-
sztráda hálózatai. Egy patt, egy klakk, egy 
klikk, s máris helyben utazom. Ráadásul 
igazi társasút ez, hiszen manapság interak-
tív minden tartalomszolgáltatás. A végtelen 
létszámú csoportok lelkes vándorai betele-
fonálnak, SMS-t küldenek, és szólnak hozzá, 
rendületlenül. Amúgy az anonimitás szép 
maszkjának árnyékában, de véleményt for-
málnak, vezérelve az igazság érzetétől. Min-
denki lehet akárki. Még jómagam is.

Ön tudatos? Hát persze! Olyannyira, hogy 
már a névtelenség „kiszerkesztésében” sincs 
teljesen igazam: a közösségi oldalak, azaz 
a webkettő megjelenésével arccal, név-
vel vállal(hat)ja mindenki az Én jelenlétét.  
És tudhat mindenkiről. Fizikális jelenlét – idő, 
tér – immáron nem szükségeltetik a nagy 
találkozáshoz... Ha a létezés feltétele a bátor-
ság, e nüánsznyi elidegenedéstől eltekint-
ve, legjobb úton halad az emberiség! Civil 

Infokommuna szervezetek, mozgalmak találnak követőkre 
az új infokommunákban, vállalatok válnak 
barátainkká, személyessé minősülnek a té-
nyek, eredmények, és még a miniszterelnök 
arca is nyitott könyv lehet, már amennyire 
annak moderátorai engedik. A másodperc 
töredéke alatt lehet tömegbázisa egy jó kez-
deményezésnek, és persze egy rossznak is. 
Olykor nagyon rossznak. Ja, kérem, az a frá-
nya egyensúly, az mindig beáll...  

Aki még ezek után is magányos, az magára 
vessen! Az öt perc hírnév ingyenes szolgálta-
tás, elérhető káprázat, mert mindenki popu-
láris, ha rajta kívül van ott más is. 

Egy angliai felmérés négy évvel ezelőtti 
adatai szerint a 8–18 éves, tehát a legin-
kább inspirálódott korosztály 6,5 órát tölt 
az elektronikus média vonzáskörében. A 7 
évesek 25, a 12 évesek 89%-ának van mo-
biltelefonja (jellemzően a közösségi oldalak 
eléréséhez alkalmas opcióval), 92% fér hozzá 
az internethez otthon és/vagy az iskolában. 
Egyharmaduk azonban korlátozás, ellenőr-
zés, illetve oktatás nélkül! Azaz anélkül, hogy 
egyáltalán feltételezne bármit is az on-line 
információk megbízhatóságának helyes ér-
tékeléséről, vagy – és igazán itt jön a nehe-
ze – önnön képességeinek, hiányosságainak 
megítéléséről...

De hiszen „vetítünk” mindannyian, hogyne 
szépítenénk tulajdonságainkat; retusáljuk a 
képet, kétértelműen fogalmazunk, idézünk 
fűt-fát a forrás megjelölése nélkül (lásd: a 
fenti adatok), így aratva babérokat köve-
tőink között. Így születik virtuális birodal-
munk, ettől hódolnak újkori alattvalóink: a 

különleges tartalomtól. Korunk legnagyobb 
árucikke, de konvertibilis valutája is ez, s aki-
nek birtokában van, az másokat is birtokol, 
rendelkezve figyelmükről ideig-óráig. Hogy 
aztán ez mire elég? Indulataink fajtáinak 
függvénye. Az eseményábra a dominóelv 
legszebb példája.

A szerzői jog, egy gondolat szuverenitása már 
a múlté, egy részlet, mondat, szó kijelölése 
a kontextusból, annak klónozása, igényeink 
szerinti módosítása manapság természetes 
része a „szerkesztői” folyamatnak. Ha pedig 
nincs honnan, miből, miről, gyártunk mi ma-
gunk történelmet: felteszünk bármit, bármi-
kor, bármiről, tekintet nélkül a veszteségekre. 

Tegyük fel, hogy mindez az evolúció része; a 
senkik, akárkik, bárkik korszaka. Rendben. De 
ha immáron „új időknek új dalaival” (Google-

találat: 21 400, 0,24 másodperc alatt) épül a 
jövő, legalább ne áltassuk magunkat a kö-
vetkező generációk kapcsán azzal, hogy mi 
is felnőttünk valahogy. Sosem volt múlt idő, 
ugyanis.

Novák PéterÜzenet a Földről

Az idézett adatok Susan Greenfield: Identitás a XXI. században című, a HVG gondozásában 2009-ben ma-gyarul is megjelent kötetében olvas-hatóak, sok más, rendkívül izgalmas és szellemes következtetéssel együtt. A brit agykutató, a Királyi Gyógysze-részeti Intézet igazgatója, az agy, az elme, a gondolkodás, az identitás alapfogalmainak definiálására tesz kísérletet, ezekre vázolva fel az em-beri személyiség jövőjének lehetsé-ges forgatókönyveit.    
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Hétkúti
Wellness Hotel 
és Lovaspark****

◆ 31 modern eleganciájú szoba, 4 lakosztály
◆ Wellness szolgáltatások (úszómedence ellenáramoltatóval és nyakzuhany 
 masszírozóval, jacuzzi derékmasszírozóval és buzgárral,  Kneipp-medence, 
 szaunák, aromakabin, fitnessterem, kozmetika, fodrászat, masszázs)
◆ Konferenciatermek
◆ Egész éves színes programok: lovaskocsizás pincelátogatással a Móri 
 Borvidéken, pálinkakóstolás a Bakony lankáin, kastély és vártúrák a régióban, 
 sportprogramok, Nordic Walking a móri szőlődombok között, nyáron kulturális 
 programok, grill estek
◆ Lovaspark fedeles lovardával és külső gyakorlópályával, lovaskocsizás, 
 lovas rendezvények, bértartás
◆ Lovas Vendéglő házias ételekkel, sváb specialitásokkal

Sok szeretettel várjuk kedves Vendégeinket!

H- 8060 Mór, Dózsa György u. 111. Tel: +36 22 563-080  Fax: +36 22 563-092, 
Lovaspark: +36 30 600-9196, Lovas Vendéglő: +36 22 562-296
E-mail: hetkut@hetkut.hu, Internet: www.hetkut.hu
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Elmondom hát mindenkinek Polgár Teréz Eszter

infó, melyik milyen. Muszáj volt hazudni, hogy van mun-
kám, ami akkor pont nem volt. A fapados részbe nem 
akartam menni, az durva; van az átmeneti szálló, és a 
rehabilitációs rész a legnormálisabb. Oda akartam bejut-
ni, de ahhoz állandó munkahely és előtakarékosság kell.  
A Madridi úton havi 17 ezret kell fizetni. A fapadon, ahol 
ömlesztve vannak az emberek, nem kell fizetni, az átme-
neti részen az első hónapban nem, utána valamennyit, 
fokozatosan többet. Végül protekcióval kerültem be a 
rehabra, 2 ágyas szobába. Aztán albérlettel próbálkoz-
tam megint, de visszakerültem. 

Tényleg sok a lopás a szállón belül?  
Ezt hallani. 

Én is hallom, de velem nem történt ilyen. Igaz, jobb 
helyeken voltam. Kitöltöttem a 3 évet a rehabon, aztán 
menni kellett. Budatétényen ajánlottak egy alapítványt, 

így egy nagy családi házba kerültem. Meg nem mond-
tad volna, hogy hajléktalanszálló. Még kutya is volt a 
kertben. Mint a filmekben. De magányos az ember a 
szállókon. Mindenki tart a másiktól, védjük magunkat, 
bezárunk. Sok rossz tapasztalat után kapsz egy kicsit 
jobbat, de bízni nem tudsz.

Miből éltél? Sosem gondoltad, hogy de jó lenne in-
kább kárpitosként?

Soha. És szakmát tanulni se akartam már. De ha kiha-
gyásokkal is, mindig akadt meló. Futárszolgálatnál cso-
magokat készítettem elő, sajtgyárban ládákat mostam, 
kőműveskedtem… 3 évig víz–gázszerelő mellett dolgoz-
tam. Az volt a baj a tétényi házzal, hogy bezárták a kaput 
este 11-kor; se ki, se be. Telefonálni kellett. Nekem a saját 
anyám se parancsolgatott, ott meg kérdezgették, mikor 

érek haza. Sose tudtam. Ha tört a cső, menni kellett éjjel 
is ásni. Meg voltak gyűlések, a szocmunkások vezették. 
Személyi fejlesztés vagy mi az ördög. Nem érdekelt.

Otthagytad a házat?

Haverok hívtak, kimentem velük albérletbe. Sajnos. Né-
ha rendőrök jöttek, ránk rúgták az ajtót éjjel, mert keres-
tek valakit. Aztán a haverok eljátszották az albérletpénzt, 
és a tulaj kirúgott mindenkit. Így kerültem az utcára. 
Tavalyelőtt, pont télen. Nappal bementem melegedőre, 
de az este szörnyű volt, mert el kellett jönnöm. Tudod, a 
legrosszabb, amikor leszáll az este, és nem tudsz mit csi-
nálni, csak gondolkozol, jár az agyad. Hogy majd valami 
lesz. Mondogattam magamnak, hogy vannak barátaim, 
de érdekes, akkor senki nem volt. Akikkel együtt rúgtak 
ki az albérletből, mindnek lett helye, de senki se hívott. 

Miért nem mentél vissza a hajléktalanszállóra?  
Inkább az utca?

Épp nem volt munkám. A fapadosba meg nem megyek! 
Finom legyek? Nagy hodály emeletes ágyakkal. 9-kor 
már telt ház van. Büdös, koszos, ott alszanak az átlagon 
aluliak. 80%-uk iszik, már elhagyta magát. Az alkohol ti-
los, de ha valaki a szervezetében viszi be, akkor nem tud-
nak mit csinálni, nem hagyják kint megfagyni. 

Ágynemű jár? 

Nem szálloda! Nem fagysz meg, ennyi. Aszt’ aludjál. 
Na, jobb az utca. Lépcsőházakba vackolódtam be, de 
nem nagyon tudtam aludni, csak pihenni. Pihenget-
ni. Hideg van, minden zajra fölébredsz, mozog a lift.  
Nincs biztonságérzeted. Félsz, hogy bármikor kizavar-
hatnak. Reggel elindulsz, nem tudod, hova. Munka nincs. 
Meg se tudsz mosakodni. Jön az este. Hova mész aludni? 
Iszonyú bizonytalan minden. 

Kéregettél?

Nem. Soha. A barátnőm, akivel lassan 5 éve tart a kap-
csolatom, tartotta bennem a lelket. Segített túlélni. Meg 
kaját is hozott. Ő mondta aztán, hogy ne legyek már 
hülye, kérjek segítséget a Fecskétől. Szégyelltem, hogy 
megint rászorulok. Végül bementem a Madridi útra. 
Vállaltam, hogy ha 3 hónapra felengednek az átmeneti 
szállóra, szerzek melót, és lemegyek a rehabra. Így is lett. 
Elvállaltam bármit. 

Közben a szállón egy srác összejött a nővéremmel, 
és velük meg Ibolyával kitaláltuk, hogy összeköltö-
zünk albérletbe. Féltem tőle, de nyár óta jól működik.  

Egyre kevesebbeknek biztos a fedél a fejük fölött – 
tudjuk, látjuk –, mégis gyakran úgy gondolunk a 
hajléktalanokra, mintha homogén csoportról lenne 
szó. Pedig azon belül, hogy valakinek nincsen lakás-
ra vagy albérletre pénze, számos kaszt létezik. Ami 
közös, hogy igen ritkán nyílik bármelyikből vissza-
út a valódi otthonok világába. Az egyik végletet az 
utcákról jól ismerjük, a hajléktalanszállók rétegzett 
társadalmába azonban nincs bejárásunk. 

Füsti-Molnár Sándor, vagy ahogy pártfogoltjai hív-
ják, Fecske a Madridi úti hajléktalanszálló lakóival 
alapított színtársulatot 10 évvel ezelőtt. Az AHA 
Színpad azóta számos díjat nyert, legfőbb érdeme 
mégsem ez. Alkotó tevékenységet, önbizalmat, visz-
szajelzést és „családot” ad tagjainak – meséli a 31 
éves Madlena László, a társulat legrégibb tagja. Ő a 
szerencsések egyike, akinek a szállókon (és utcán) 
töltött hosszú évek után – úgy tűnik – sikerülhet 
megkapaszkodnia. Előadásuk után beszélgettünk. 

Családban nőttél fel?

11 éves koromig apám nevelt, de amikor meghalt, in-
tézetbe kerültem. Ebben az előadásban, amit most 
te is láttál, a Kossuth Nevelőotthon lakói szerepelnek 
velünk. Én ugyanott nőttem fel, ahol ezek a gyere-
kek. Anyám elhagyott minket. Azt mondta, szegények 
voltunk…, nem tudom, mert nem ismertem. Öten 
vagyunk testvérek, a legnagyobb nővérünket felnevel-
te. 16 évesen találkoztam vele először, ő nem keresett.  
Mi mentünk el hozzá a velem egy intézetben lakó nővé-
remmel.

Hogy lehet közeledni egy vadidegen  
nőhöz, akiről tudod, hogy az anyád?

Furcsa. Nehéz. Próbáltam úgy nézni rá, mint anyámra, de 
nem ment. Nem mutattam, milyen haragot hagyott ben-
nem. Úgy voltam vele, ha van lelkiismerete, akkor tudja. 
Ő látszólag örült nekünk, de nem lett igazi kapcsolat, az 
is elhalt. Nem bánom. Nem nagyon akartam már látni. 

A hajléktalanok színpadán Ez volt ismerős. Hogy nincs.

Igen... De emellett meg anyám van annyi, hogy sose 
fogy el. Máig több gondozónővel tartom a kapcsolatot 
közösségi oldalakon. Fecske feleségét is anyámnak szólí-
tom. Mióta nyáron kimentünk albérletbe, öten lakunk, az 
egyik Ibolya, egy idősebb hölgy: ő szerzett nekem most 
munkát. Ő is anyám. Úgy élünk, mint egy család.

Együtt is karácsonyoztatok?

Az ünnepeket inkább hagyjuk, irtózom tőlük. Mikor 
bekerültünk az intézetbe, a kint élő idősebb nővé-
rem mondta, hogy menjünk el hozzá karácsonykor. 
Készültem nagyon, eljött a szenteste, és akkor hí-
vott, hogy: mégse, bocs. A másik tesóm a barátjá-
hoz ment, én meg egyedül maradtam az intézetben.  
Ezt szó szerint értsd. 

Ezt az élményt nem sikerült azóta átírni? 

Mindig úgy csináltam, hogy ne sikerüljön. Engem 
ne 24-én szeressenek. Fát se állítok, úgyis ki kell dob-
ni. Amúgy nekem nem volt rossz az otthonban. Min-
denkivel jól kijöttem. Tanulhattam is, kárpitosnak, de 
sose tetszett, egy percet se dolgoztam a szakmában.  
A szobafestés még érdekelt volna, az meg be volt telve. 

Meddig maradhattál az otthonban?

20 éves koromig. Aztán jött a katonaság.  
Én azt mondom, aki nem volt katona, az nem is férfi. Jó, 
én fegyelmet már az intézetben tanultam. A katonaság 
ahhoz képest laza volt. Nekem birkatürelmem van és 
kötélidegeim, úgyhogy mindenhol jól elvagyok. Utána 
a nővéremmel laktam albérletben, aztán lett egy barát-
nőm, és vele. Biztonsági őr voltam egy építkezésen; a fo-
gadott húgom ajánlott be az intézetből, akivel máig napi 
kapcsolatban vagyunk.

Nagyon tudod tartani a kapcsolatokat.

Ragaszkodó vagyok. A helyekhez is kötődök. Pesthez is. 
Szeretem a nyüzsit. Meg munkalehetőség is itt van legin-
kább. Csak semmi se biztos, és annyit nem tudsz egyedül 
keresni, hogy albérletet fizess. Amikor a barátnőmmel 
szakítottunk, maradt a hajléktalanszálló. Terjed ugye az 
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Egy bankautomatákat összeszerelő cégnél dolgoztam 
Gyálon, bejelentve, és így a vöröskereszttől megkap-
tuk az albérlet-támogatást. De két hónap után elegem 
lett, hogy 6-kor kelek és este 7-re érek haza.

Megint a semmibe léptél ki?

Csak az érdekelt, hogy megvan az albérlet egy évre. 
Minden hónapban csökkentett támogatás jár, de fél-
retesznek nekünk havi 5000 Ft-ot. Év végén aztán ta-
láltam munkát a sajtgyárban. Januártól meg konyhás 
vagyok, abban az idősek otthonában, ahol Ibolya. Be-
protezsált. Jó, bejelentett meló. És hadd ne mondjam, 
mennyit spórolok a kaján. 

A barátnődet hol ismerted meg?

Nem is emlékszem… Na jó. Interneten. Ő dolgozott, és 
az apjáékkal lakott. Nem mertem megmondani neki, 
hogy hajléktalanszállón vagyok. Azt hazudtam, hogy 
albérletezek, és a főbérlő nem szereti, ha fölviszek va-
lakit. Végül is magától rájött, hónapok után, hogy mi a 
helyzet. Féltem, hogy elhagy, de akkor már szeretett. 

A színtársulatba hogyan kerültél?

Bárkinek nyitva áll, aki a Madridin lakik. Gondoltam, 
megpróbálom, és ha tetszik, jó, ha nem, nem. Fecs-
ke egyik este 8-kor a kezembe adott egy szöveget, 
hogy reggelre meg kéne tanulni, mert jön a tévé. 
Csakhogy német szövegkönyv volt. Na, mondom, 
remek, de Fecske mindig irtó rendes volt, hát reggel 
8-ra megtanultam. Kisebb-nagyobb hibákkal, de fel-
mondtam neki. 

Gondoltad, hogy ilyen jól fog a 
fejed?

Nem is tudom. De érdekes volt, 
megtetszett. Hogy ez nekem megy. 
Meg a próbák. 

Az első előadásom Pozsonyban volt, 
azután lett szerződésem. Ez egy 
kis külön család, mi 8-9-en. Lehet 
tanulni, nemcsak szerepet, hanem 
élethelyzeteket is. És lehet hülyés-
kedni. De ha Fecske azt mondja, 
hogy most viszont komolyan, akkor 
komolyan vesszük. Valahogy min-
dig belénk veri a dolgokat. Nem tu-
dom, hogy, de működik neki. 10 éve.  
A decemberi jubileumunkon a Ste-

fánia Palotában léptünk fel 300 néző előtt. Sok díjat és 
elismerést kaptunk. Tavaly Vasváron, a Színjátszó Fesztivá-
lon pl. ezüst minősítést. De ami még többet jelent, hogy 
a Tankcsapda az Ez az a ház című dalát szimbolikusan ne-
künk adta. Ezt úgy hallgatjuk, hogy rólunk szól. 

Vannak színészi ambícióid? 

Nincsenek. Csak szeretem csinálni. De amikor Vas-
váron Joyce Ellenfelek című drámájáért a Legjobb 
Színész különdíját én kaptam megosztva, az nagy lö-
kést adott. Hogy érdemes. Kérdeztem Fecskét, miért 
nekem adta az alkoholista szerepét. Mikor sose ittam.  
A különdíj után azt mondta: ezért. Megdolgoztunk érte. 
Egy állami gondozott gyerekkel játszom, akit meg kell 
vernem a darab szerint. Nagyon nehéz volt – mert őt tény-
leg verték. Mégis ez lett az egyik kedvenc szerepem. Átfor-
máltam kicsit a magam képére. 

Hol áll a színház az életedben?

A legfontosabb háromban benne van. Nagy segítség. Plusz 
erő, hogy valahova tartozok, meg hogy valamit csinálok. 
Valamit leteszek az asztalra, és nem várok cserébe semmit. 

Mi a legfontosabb? Vannak terveid,  
álmaid? 

Hmm… Most megfogtál… De tervei mindenkinek vannak. 
Családalapítás mostanában nem. A mai világba’ hova? Fél 
évig még támogatott az albérletünk, utána is megmarad, 
mert lesz munkám. Remélem. Álmok? Spanyolország. 
Meleg. A tenger. Ott még élni is élnék. Bár… biztos hon-
vágyam lenne.
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Sperti 
Preparation H 
kenőcs             
25 g 

Stadalax 
5 mg 
bevont tabletta            
50 db       

Contractubex gél                   
20 g       

Strepfen 8,75 mg 
szopogató 
tabletta      
16 db       

Advil ULTRA lágy 
kapszula               
10 db       

Otrivin Duo 
0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml 
oldatos orrspray
10 ml    

Nizoral sampon                          
100 ml     

Panadol Extra 
500 mg/65 mg 
filmtabletta   
24 db       

Coldrex citrom ízű 
por belsőleges 
oldathoz
10 db       

Magne B6 
bevont tabletta                
50 db       

Izlandi zuzmó 
köhögés elleni 
szirup     
100 ml     

Béres C-vitamin  
50 mg tabletta          
120 db   

Béres Csepp 
belsőleges 
oldatos cseppek  
4x30 ml    

Voltaren Dolo 25 mg 
bevont tabletta      
20 db       

Lactiv kapszula                         
20 db       

MÁRCIUSI
AKCIÓ!
Az akció 2012. március  1-től 31-ig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak.

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

MOST CSAK

1 570 Ft
62,8 Ft/g

Aranyér tüneteinek kezelésére
Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású 
készítmény

1 095 Ft
45,6 Ft/db

MOST CSAK

MOST CSAK

1 595 Ft
79,8 Ft/db

MOST CSAK

24,1 Ft/ml

2 410 Ft

MOST CSAK

1 685 Ft
84,3 Ft/g

MOST CSAK

895 Ft
17,9 Ft/db

Hashajtó készítmény, rövid időtartamú 
kezelésre szolgál székrekedés esetén
Vény nélkül kapható gyógyszer

MOST CSAK

146 Ft/ml

1 460 Ft

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

MOST CSAK

61,6 Ft/db

985 Ft

MOST CSAK

655 Ft
65,5 Ft/db

Ibuprofén tartalmú 
láz- és 
fájdalomcsillapító 
készítmény
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

Paracetamol 
tartalmú fájdalom- 
és lázcsillapító 
készítmény
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

MOST CSAK

1 395 Ft
139,5 Ft/db

3 090 Ft

MOST
MÉG OLCSÓBB

MOST CSAK

1 395 Ft
27,9 Ft/db

Magnéziumhiány 
okozta feszültség 
kezelésére
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

Enyhíti a megfázás 
és az influenza főbb 
tüneteit
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

MOST CSAK

14,5 Ft/ml

1 450 Ft

A száraz köhögés 
okozta 
nyálkahártya- 
irritáció enyhítésére
Orvostechnikai 
eszköz

MOST CSAK

675 Ft
5,6 Ft/db

Baktériumok vagy vírusok által kiváltott torokgyulladás 
tüneteinek csökkentésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

Probiotikumokat és vitaminokat tartalmazó 
készítmény
Étrend-kiegészítő készítmény

Egyoldalú, hiányos 
táplálkozás vagy 
fokozott C-vitamin- 
szükséglet esetén
Étrend-kiegészítő 
készítmény

Az immunrendszer 
működésének, a 
szervezet 
ellenállóképességén
ek támogatására
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

Orrdugulás és orrfolyás 
kezelésére felnőtteknek
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

MOST CSAK

1 270 Ft
63,5 Ft/db

Gyulladásgátló, fájdalom- és lázcsillapító készítmény
Vény nélkül kapható gyógyszer

25,8 Ft/ml

Gomba okozta 
hajkorpásodás 
kezelésére
Vény nélkül 
kapható gyógyszer



Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Eddig úgy gondoltam, nem kell mindent kiírni 
magamból – magunkról, az elmúlt két év bizo-
nyos történetei ezért nem kerültek ennek a maga-
zinnak a hasábjaira. Csakhogy drága férjem több 
mint egy éve újra szerelmes! Ez a szerelem min-
dent betölt, mindent áthat, nem tud nem írni ró-
la, ezért megosztjuk a kedves olvasókkal az eddig 
féltve őrzött titkunkat: van egy Rékánk! Szőke, kék 
szemű, gyönyörű és meglehetősen fiatal, teljesen 
leveszi a lábáról nemcsak a férjemet, de az összes 
gyermekemet is. 

Mit szólok én mindehhez? Háát, nagyon örülök 
neki! Hiszen az én napjaimat is beragyogja a ma-
ga tizennégy hónapjával, a mosolyával, az első 
szavaival, a kis szoknyás létével... Igen, született 
egy kislányunk két karácsonnyal ezelőtt. Sokat ví-
vódtam már a várandósság idején is, hogy írjak-e 
róla, de végül úgy határoztam, ő ne szerepeljen 
az újságban. Eddig tartott ki a nagy elhatározás...

Valóban egy kicsit sokkoló volt, amikor hírt adott 
magáról, hiszen mi már nem terveztünk több 
gyereket, de az az igazság, hogy nagyon örültünk 
neki. Lehet, hogy bolondok vagyunk, de felelőt-
lenek egyáltalán nem, bárhányan is állították már 
rólunk. Nem vallási meggyőződésből vagy vala-
mi őrült ragaszkodás miatt vannak ennyien, ha-
nem mert szeretjük őket, így, ahogy vannak, mind 
a hatukat. Tisztességesen neveljük őket, anélkül, 
hogy belerokkannánk, és élvezzük a nagycsalá-
dos életformát.

Amikor Réka baba létezése kiderült, két barát-
nőm hívott fel a „nagy hírrel”, és hogy megkér-
dezzék, szülhetnénk-e együtt, mert felkérnének 
dúlának. Volt nagy döbbenet és kacagás, mikor 
megtudták, hogy szülni ugyan együtt fogunk, de 
kísérni nem tudom őket, mert én is akkortájt le-
szek a szülőszobán. Végül Réka megvárta, míg 

mindkét udvarlójelölt kibújt, vigyázott, hogy ő 
legyen a legfiatalabb, és csak akkor indult útnak, 
mikor már a hercegek javában otthon voltak. Sze-
rencsére ő is egy nyugodt vasárnapot választott, 
mint Dávid fiam, így a szakadó hó ellenére is beér-
tünk a kórházba, és egy óra múlva Apa ismét örök 
szerelembe esett, ahogy a karjában tartotta a  
pici lányát.

Az elmúlt évben aztán teljesen az ujja köré csa-
varta az egész családot, bár a mai napig előfordul, 
hogy Dávidkám „agyonszereti” a kis vetélytársat, 
aki elvette a legkisebb pozícióját tőle. Nem volt 
könnyű neki az első időszak, és soha nem felejtem 
el, ahogy próbáltam a kisfiam érzéseit szavakba 
önteni, és ahogy megcsillant a szeme, mikor meg-
értette a számára legfontosabb mondatot. „Tu-
dom, hogy nem örülsz, hogy anyát most sokszor 
lefoglalja a kishúgod, és hogy őt is szeretgetem, 
de van egy titkom: van valami, ami nem változott, 
és soha nem is fog: Te leszel mindig anya kicsi fia, 
hiszen látod, Réka kicsi ugyan, de  „csak” lány...”

...Dávid, amióta a kishúgát hazahoztuk a kór-
házból, azt állítja, hogy amint kisfiú lesz, meg-
tanul beszélni. Azt az apró tényt, hogy ő 
kislány, nem hajlandó tudomásul venni. Egyik 
este fürdetés közben vigasztalásul közölte, 
hogy: „nyugodj meg apa, nemsokára kinő a 
fütyije...”

Réka immár 14 hónapos és gyönyörű. Én, mint 
minden lányos apa, odáig vagyok érte, meg 
vissza. Selymes kezecskék, egy kicsi toka, hur-
kás boka meg combi, és ahogy tipeg, ja, és a 
szemei... Akinek már volt lánya, az tudja, miről 
beszélek, akinek meg mindez „nyálas”, attól el-
nézést kérek! 

Van persze árnyoldala is ennek a gyönyörű-
ségnek! Miatta újra a nappaliban alszunk. Azt 
terveztük, hogy majd jól átrendezzük a lakást, 
mi a nappalinkban kialakítunk egy háló részt 
és így Réka átalussza az éjszakát, és talán mi is. 
Az első éjjel háromkor jött Réka, ötkor Dávid, 
hatkor pedig kivételesen Bence is csatlakozott 
hozzánk. Ha elképzelnek egy átlagos méretű 
franciaágyat, két átlagos méretű felnőttel, há-
rom gyerekkel, akkor gondolhatják... alvás on-
nantól nem volt.

Azt nem állítom, hogy eddig oly sokat alud-
tunk volna, de most úgy tűnt, hogy sikerül 
kialakítani az éjszakai életünket. A kicsik ko-
rai kelésével még önmagában nem lenne baj, 
de ugyanakkor Boriék már nem fekszenek le 
8-kor, hiszen tizennégy éves koromban én 
sem tettem ezt meg. Esténként pedig meg 
kell hallgatnom az izgalmasabbnál izgalma-
sabb történeteket, amik egy kamaszlány éle-
tében nagyon fontosak, de reggel hatkor a 
törpék kelnek.

Ahogy Réka érkezéséről hallgattunk, úgy – az 
elmúlt 3 évben – másban is próbáltunk diszk-
rétek maradni. Ezt már egyszer bevallottuk, de 
a hitelesség kedvéért ismételném magam: a 
gyermekeink száma valóban hat, az elmúlt 3 
évben leírt történeteknek mind van valóság-
alapja, de a gyerekek korát, nemüket s ne-
vüket kénytelenek voltunk megváltoztatni. 
Ennek több oka volt, de legfőképp a ma-
gazin példányszáma, és ráadásul már ők 
is rendszeresen olvassák a Szimpatika 
magazint. A legjobb történeteket 
viszont az élet írja, és csak a friss 
élményeket lehet átadni hite-
lesen. Mi pedig az elmúlt idő-
szakban kényszerből idéztünk 
a múltból. Így feleségemmel 
arra jutottunk, hogy a tény-
leges hétköznapokat, és 
ezáltal családunk va-
lós gyermekeinek igaz 
történeteit jövő hó-
naptól „egyenes 
adásban” kapják 
meg Önök.

          A 
hatodik   gyerek
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Szonda GyörgyiAnyaszemmel Küttel Dávid Apaszemmel

A mi kis titkunk Újra a nappaliban

fotó: Hrotkó Bálint



HIRDETÉS

Kedves Zoltán!

Átérzem dilemmáját, ugyanakkor felhívnám a fi-
gyelmét arra a kutatásokkal is alátámasztott tényre, 
hogy ha a Teremtő minden önkielégítőt elpusztíta-
na, a Föld felnőtt lakossága elférne egy villamoson. 
És nem a csuklós villamosokra gondolok. Mind-
azonáltal ajánlok egy módszert, amely számos páci-
ensemnél bevált. Amikor felgyülemlik önben a vágy, 
üljön öt-tíz percig a kezére. Ettől a végtag elzsibbad, 
érzéketlenné válik, így amikor örömöt szerez magá-
nak, az olyan érzés lesz, mintha mással lenne.

Dr. Love!

Tanácstalan vagyok. A barátommal jól megvagyunk, nagy-
szerű a kapcsolatunk, mind testileg, mind lelkileg, de a 
kultúra iránti igényünk nagyban eltér. A napokban elvit-
tem a Hattyúk tava modern balettváltozatára, amit végig-
ült ugyan, de közben titokban a Dunakeszi–Vácrátót futsal 
rangadó közvetítését hallgatta rádiója fülhallgatóján. Elkép-
zelheti szégyenemet, amikor pont annál a résznél, amikor a 
Herceg elmondja Odette-nek, hogy nem lett hozzá hűtlen, 
a barátom hangosan „góóóóóól”-t kiáltott. 

„Suttyóval éljek?”  jeligére a kiadóba

Kedves „Suttyóval éljek?”  jelige

A férfiak sajnos genetikailag alkalmatlanok sok mindenre. 
Képtelenek megkülönböztetni a barackszínt a bézstől (ezt 
a tudomány részleges maszkulin színvakságnak nevezi), 
enerválttá válnak, ha hetedszer kell Ki nevet a végén?-t ját-
szaniuk gyermekükkel (multi-play intolerancia), és valóban: 
alkalmatlanok a táncművészet és a kórusművek szépségé-
nek befogadására (artofóbia). A bőkezű természet azonban 
kompenzálta a férfiakat fogyatékosságukért, így például 
egy átlagos férfiember bekapcsolt autórádióval is képes to-
latni. Ezért azt tanácsolom – amennyiben szereti –, tűrje el, 
hogy nem lelkesedik Odette és Odilia drámájáért, és mosas-
sa le vele a kocsiját.

 

Tisztelt Szerelemdoktor!

Kérek engedélyt panasz-kodni! Feleségemmel hagyo-mányosan minden tavasszal kirándulást hajtunk végre Mátrahá-za egyik hoteljének objektumától a  Kékes tető néven ismert magas-lati pontig kötetlen alakzatban.  Az asszony évről évre szabotálja a gyakorlatot olyan fondorlatos tettekkel, mint ibolya- és hóvi-rágtelepek lokalizálása, megköze-lítése és romantikus szaglászása. Egy ízben az „Indulj el egy úton” kezdetű dal dúdolgatásával hív-ta fel a figyelmet egységünkre az esetleges közelben settenkedő diverzáns alakulatok előtt. Idén már el sem akar jönni kirándulni, pedig a menetfelszerelését már 30 kilogrammosra könnyítettem.  Várom válaszát, erőt, egészséget:
Hargitai István  
nyugalmazott törzsőrmester

Tisztelt István!
Pihenj!

Belépôjegy 

O
lim

piai döntôre 

London 2012

Belépôjegy 

O
lim

piai döntôre 

London 2012

FÔDÍJ:       2 személyes, 3 napos út a 2012-es londoni Olimpiára,  
 belépôvel a kajak-kenu döntôkre,                        asszisztenciával
30 db    televízió
300 db ajándékcsomag 
Vásároljon legalább egy Béres Egészségtár Porcerô FORTE, Porcerô MAX vagy Szemerô Lutein FORTE terméket, és nyerjen havonta az értékes nyeremények közül! 
Részvételi feltétel: küldje el a vásárolt Béres Egészségtár termék vonalkódját és a hozzá tartozó blokk AP kódját postán (pontos névvel és címmel valamint 
„BÉRES nyereményjáték” jeligével erre a címre: 1242 Budapest 5. Pf. 417) vagy regisztráljon a fenti adatokkal a www.akcio.beres.hu oldalon.
A vásárlást igazoló blokkot ôrizze meg! Fôdíj sorsolás: 2012. június 06. További információ és játékszabály: www.akcio.beres.hu

SOrSOláS havOnta

Az akció idôtartama: 2012. március 1-tôl május 31-ig. 

www.akcio.beres.hu
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Béres Egészségtár Porcerô FORTE filmtabletta és MAX pezsgôtabletta ízületi betegségekben szenvedôk különleges táplálkozási igényeihez igazított összetételû, speciális – gyógyászati célra szánt – tápszerek, 
összetevôik hozzájárulnak a normális porcképzôdéshez. A Béres Egészségtár Szemerô Lutein FORTE filmtabletta idôskori szembetegség (például makuladegeneráció), illetve az erôs fénysugárzás oxidatív 
szemkárosító hatása esetén a különleges táplálkozási igény kielégítésére szolgáló speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer.
Egészségpénztári számlára megvásárolható termékek.
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• Fôdíj: Olimpiai út

• 30 db LED tv

• 300 Béres ajándékcsomag

A MOB Orvosi Bizottsága  
által ajánlott készítmények

20 21

Sallai Ervin

Szerelemdoktor



Kérdezze meg kezelőorvosát!
egyszerű, és szinte sosem határolódik el egyértel-
műen. Pszichoterápiát bármelyik szakember végez-
het, aki részt vesz egy hároméves ráépülő képzésen, 
és pszichoterapeuta szakvizsgát tesz. Erre nem csak 
a pszichiátereknek van módjuk, hanem például bel-
gyógyászoknak, háziorvosoknak, sebészeknek, nő-
gyógyászoknak. A pszichoterápia önálló diszciplína, 
amely nem csak a pszichiátriai ellátásra korlátozódik. 

Hogy néz ki egy pszichoterápiás kezelés?

A legelső alkalmat első interjúnak hívjuk. Ebben 
vagy van együttműködés, vagy nincs; ha van, az a 
könnyebbik eset, mert akkor ugyanolyan, mint bár-
melyik másik szomatikus medicina első találkozója, 
ahol felderítik, milyen előzményei voltak a problé-
mának, hogyan jelenik meg, milyen hatással van a 
páciensre. Ezt diagnosztikus interjúnak is nevezzük, 
a beteg ugyanúgy „átvilágításra“ kerül, mint egy 
belgyógyászati laborvizsgálaton vagy röntgenen, 
hogy felvehessük a pszichés státuszt. Ennek az ér-
tékelésnek a folyamán alakul ki a szakemberben, 
hogy milyen betegséggel állhatunk szemben.

Megfelelő kezelés mellett mekkora a gyógyulás 
esélye?

Betegségfüggő, azt mondanám: vannak beteg-
ségek, amik jól kezelhetők, és olyanok, amik ke-
vésbé. A jól kezelhető betegségek, ha megfelelő 
szakemberhez kerülnek, nagyon magas százalék-
ban, 80–90%-ban gyógyulnak, gyógyulhatnak. 
Amik nem jól kezelhetők, azokat csak karbantar-
tani tudjuk, vagy a romlást lassítani. Ha az egyiket 
fehérnek, a másikat feketének tekintjük, akkor a 
kettő között nagyon széles a szürke zóna átmenet.

Hogyan viszonyulnak az emberek a  
pszichés betegségekhez, a bennük szenvedő 
betegekhez?

Sokkal nyitottabban kéne hozzáállni, több vonat-
kozásban kimutatható, hogy az emberek elzár-
kózóak, leminősítőek, kizáróak, jelenleg nagyon 
erős a stigmatizációja a pszichés betegségekben 
szenvedőknek. Nagy változásra lenne szükség 
ahhoz, hogy a társadalom befogadó, és ne el-
utasító legyen ebben a kérdésben. Ez a jelenség 
társadalmi előítéletekből fakad, persze szerepet 
játszik benne a félelem is: az emberek tartanak tő-
le, hogy valami történhet velük, a beteg bánthat-
ja őket, nehéz helyzetbe kerülhetnek miatta, ez 
pedig nagymértékben erősíti az előítéletességet 
és a szégyenérzetet. Példának okáért, egy leuké-
miás kisgyermeket a család nemhogy felvállal, de 
együtt összefogva a lehető legnagyobb támoga-
tást igyekszik adni számára. Az a család, amelyik-
ben elmebeteg, személyiségzavarban szenvedő 
egyén van, vagy olyan, aki öngyilkosságot kísé-
relt meg, úgy reagál, hogy a fekete bárányt el kell 
tüntetni, ne is beszéljünk róla, iktassuk ki, nem a 
mi vérünk. Ez óriási szégyenfoltként él a társada-
lomban, noha 40 százalékunk érintett mentális 
problémákban, tünetekben. Ebből mindössze 
csak 10-15 százalék kerül kezelésre.

Zergi Éva Vica

A betegség legegyszerűbben úgy fogalmazható 
meg, mint az egészség ellentéte, a testi–lelki–
szellemi egyensúly felborulása. Ha betegségről 
beszélünk, sokaknak csak az első jut eszébe, 
pedig a pszichoszomatikus, vagyis lelki eredetű 
megbetegedések ugyanakkora törődést igé-
nyelnének. Meggyógyulni olykor még nehe-
zebb is belőlük, mert a pszichés betegségekben 
szenvedőknek a problémán túl a társadalom 
és a család előítéleteivel is meg kell küzdeniük. 
Erről beszélgettünk Dr. Simon Lajossal, a SOTE 
Pszichiátriai Klinikájának docensével, a köz-
hasznúan működő Moravcsik Alapítvány Kura-
tórium elnökével.

Ki, mikor és miből veszi észre, hogy  
probléma van?

Azt, hogy segítségre lenne szükség, a környezet 
abból látja, hogy a beteg diszfunkcionálissá válik 
mind munkájában, mind emberi kapcsolataiban: ki-
egyensúlyozatlan lesz, bizonyos helyzetekkel nem 
tud megbirkózni, nem látja át, nehézséget okoz 
dönteni. Ez a körülötte élőknek jelzés arra nézve, 
hogy valami nem stimmel nála. A beteg maga pe-
dig akkor jut el arra a pontra, hogy segítséget kérjen, 
mikor életminősége olyan mértékben romlik, hogy 
az már elviselhetetlen a számára. Hogy a környezet 
vagy a leendő páciens lép-e előbb, az betegségtí-
pustól függ: vannak olyan esetek, mikor az egyén 
nem tartja magát betegnek, környezete viszont 
látja, hogy az, ez pedig konfliktushoz vezet; más 
helyzetekben saját maga ismeri fel, hogy segítségre 
szorul.

Hogyan juthatunk segítséghez?

Ennek általános útja a háziorvoson keresztül ve-
zet, aki, ha úgy látja, szakorvoshoz irányít, továbbá 
vannak pszichiátriai gondozóhálózatok, szakrende-
lések, ahová bármikor bemehetünk. Végül vannak 
a privát rendelések (ezek főként pszichoterápiás 

rendelések), ahová vagy bejelentkezik valaki, és 
megtörténik az első interjú, vagy már egy korábbi 
szűrőn átesve kifejezetten szakpszichoterápia felé 
irányították, mondván, az ő betegségét itt lehet 
gyógyítani. Mivel az államilag finanszírozott kapaci-
tás elég kevés, ez az a terület, ahol leginkább ma-
gánrendelésekben lehet megtalálni a segítséget.

Sajnos, ez a rendszer elég diszkriminatív, hiszen az 
anyagilag megfelelőbb körülmények között élők 
tudják megfizetni a magánrendelést, akik nem, 
azok hátrányos helyzetbe kerülnek, mert vagy hó-
napokat kell várniuk az állami finanszírozású helyek 
valamelyikére, vagy olyan ellátási vonalra kerülnek, 
ami nem szakellátás, csak általános segítség. Végül 
is a körzeti orvos is fel tudja írni a nyugtatót, altatót, 
és akkor kezdődik a gyógyszerfüggőség, a hozzá-
szokás, de az alapprobléma nem oldódik meg, mert 
a háziorvosnak nincs ideje vagy képzettsége, hogy 
képes legyen a beteggel egy órát foglalkozni.

Milyen módszerekkel lehet a betegségeket  
kezelni?

A legtöbb, lakosság körében előforduló pszichés 
probléma (úgy is mint depresszió, különféle szoron-
gások, pánikbetegség, szociális fóbia stb.) kétféle 
módszerrel kezelhető: gyógyszerrel és/vagy pszi-
choterápiával. A pszichoterápia a szavakkal való 
gyógyítás különböző irányzatait foglalja magába. 
Hogy adott kórképre, problémára éppen melyik, a 
gyógyszeres, vagy a pszichoterápiás kezelés jobb-e, 
azzal kapcsolatban megoszlanak a vélemények 
mind a szakma, mind a betegek körében: a szakmai 
álláspont többnyire az, hogy mindkettő.

Ha magunk döntünk a pszichoterápiás kezelés 
mellett, kihez forduljunk a problémával?

Általánosságban pszichológushoz inkább az élet-
helyzeti nehézségekkel, önismeret-fejlesztéssel 
érdemes fordulni, pszichiáterhez a konkrét pana-
szokkal, betegségekkel. Mindez azonban nem ilyen 

Dr. Simon Lajos
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

eső mennyiséget. De szerencsétlen esetben 
ez lehet, hogy csak 20 vagy 28 napi adag. 

Például: az orvos a vényen felír 1 doboz vér-
hígítót 50 db-os kiszerelésűt, 1x1-es adago-
lással. Ilyenkor csak abban az esetben kapja 
meg a beteg ezt az 50 darabos csomagolást, 
ha az orvos a vényen kifejezetten feltüntette, 
hogy az 50 napra elegendő a beteg számára. 
Ha ez a megjegyzés hiányzik, akkor csak a 20 
db-os csomagolás adható ki, jóllehet az csak 
20 napra elegendő. De ugyanez igaz lehet a 
koleszterinszint-csökkentőkre is.

Új szabály továbbá, hogy március 1-től, ha 
az orvos több hónapra előre nyomtatja ki 
a betegnek a recepteket, a recepten fel kell 
tüntetnie, hogy a beteg mely időponttól 
válthatja ki azokat. Tehát rajta lesz a követke-
ző hónapokra előre megírt recepteken, hogy 
mikortól lehet majd a gyógyszertárba menni 
kiváltani. Ezek után már nem lehet egyszer-
re kifizetni és elvinni a patikából többhavi 
gyógyszermennyiséget. A rendelet annyit 
enged csak meg, hogy szükség esetén a 
gyógyszerész a vényen megadott időpont 
előtti 7. naptól is kiadhatja a gyógyszert. 

Tehát, ha valakinek március elsején felírnak 
3 hónapra elegendő gyógyszermennyiséget, 
akkor csak a márciusra szóló recepteket vált-
hatja majd ki a gyógyszertárban. Az áprilisi 
receptekre leghamarabb március 25-től tud-
ják a patikában kiadni a gyógyszert.

De mi történik akkor, ha valaki például 
egy hosszabb, akár 30 napot jóval meg-
haladó utazást tervez, miközben rendsze-
resen szednie kell egy gyógyszert?

A háziorvos kivételesen és csak indokolt 
esetben, maximum egy évre írhat fel gyógy-
szert, amit a beteg nyilvántartásában doku-
mentálnia kell, és ezt a tényt, valamint az 
időtartamot, amire a gyógyszerfelírás vonat-
kozik, a kiadott vény hátoldalára rá kell írnia. 

Egy ideje már hallhatunk arról itt-ott, 
hogy életbe lép az ún. hatóanyag-alapú 
gyógyszerfelírás. Mit jelent ez?

Április 1-től egyelőre csak a koleszterinszint-
csökkentő gyógyszerek lesznek az eddigi-
ektől eltérő módon felírva a recepteken. Ha 
a beteg figyelmesen megnézi majd a vényt, 
látni fogja, hogy azon nem a megszokott, az 
általa szedett gyógyszer neve szerepel majd, 
hanem a nemzetközi hatóanyagnév.

Tehát az eddig megszokott gyógyszernevek 
helyett a következőket olvashatja majd a 
magas koleszterinszint miatt gyógyszert sze-
dő beteg: simvastatin, lovastatin, fluvastatin, 
atorvastatin vagy rosuvastatin.  Ettől nem 
kell megijedni! A gyógyszertárban, ahol a 
gyógyszereiket váltják ki, a gyógyszerészek 
pontosan tudni fogják, hogy mely gyógysze-
reket jelentik ezek a furcsa elnevezések. 

Pegán Zsolt

2012-ben néhány változással kell számol-
nunk a patikai gyógyszerkiadások tekin-
tetében. E módosításokról érdeklődtünk 
azért, hogy elkerüljük az esetleges kel-
lemetlen meglepetéseket receptjeink 
kiváltásakor. A témáról Dr. Müller Szilvia 
gyógyszerészt, jogászt, a budapesti Zöld-
kereszt Patika (1039 Budapest, Füst Milán 
u. 30.) vezetőjét kérdeztük.

Tételezzük fel, hogy megfáztam vagy 
megfájdult a derekam, és orvoshoz kel-
lett mennem. Majd az ott kapott recepttel 
felkeresem a gyógyszertárat. Ebben az 
esetben érinthet-e engem valami az új 
szabályok közül?

Az orvos a megfelelő vizsgálatok elvégzése 
után, ha szükséges, receptre gyógyszert ír fel. 
Egy receptre egy gyógyszert lehet felírni.

Gyógyszerek receptre
Amennyiben az orvos 30 napot meghala-
dó mennyiséget rendelt és a receptre ezt 
konkréten nem írta rá, akkor a forgalomban 
lévő csomagolási egységek közül csak a leg-
kisebbet adhatjuk oda a betegnek, amiben 
maximum 30 napra elegendő gyógyszer-
mennyiség van.

Például: ha az orvos 2 doboz 20 db-os fájda-
lomcsillapítót rendelt 1x1-es adagolással, a 
rendelet változtatásai szerint nem adható ki 
két doboz, csak egy. Erről tájékoztatnunk kell 
a beteget.

Ugyancsak tájékoztatnunk kell a beteget 
a receptre felírt gyógyszer olcsóbb he-
lyettesítőjéről is. Ez természetesen azonos 
hatóanyagú, csomagolási egységű, de ala-
csonyabb térítési díjú készítmény. Amennyi-
ben a beteg a helyettesítést nem fogadja el, 
hanem ragaszkodik a felírt, drágább készít-
ményhez, úgy a fizetés után a nyugta mellé 
egy külön kis blokkot adunk, melyen fel kell 
tüntetnünk annak a gyógyszernek a térítési 
díját, amivel helyettesíteni lehetett volna a 
recepten szereplő készítményt.

Mi a helyzet azzal a pácienssel, aki rend-
szeres gyógyszerszedő, és eddig több 
hónapra előre is kiváltotta a szükséges 
gyógyszermennyiségét a patikákban?

Ebben az esetben is igaz az előző kérdésre 
adott válasz. Ha az orvos nem ír megjegyzést 
a receptre, akkor ebben az esetben is ma-
ximum 30 napra való gyógyszermennyisé-
get adhatunk át a betegnek. Ha valamelyik 
gyógyszerből nincs 30 darabos csomagolás, 
akkor a legkisebb csomagolási egységből 
kapja meg a beteg a 30 naphoz legközelebb 

Dr. Müller Szilvia
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Aggod ZsuzsaÉdes otthon

Ragaszkodom a parafa edényalátéthez, mert 
szép és vastag anyag, és örök darab lenne, 
ha idővel nem koszolódna el menthetetle-
nül. Ilyenkor újat veszek, a régiek pedig az 

„átmeneti dobozba” kerültek egészen addig, 
míg rá nem jöttem, hogy a polc kihasználat-
lan oldalára éppen ilyen méretű üzenőfalra 
lenne szükségem. A boltban kapható para-
fa üzenőfalak túl szélesek, ráadásul nincs is 
szükség arra, hogy az egész felületet elfed-
je, hiszen a parafa csak a rajzszög beszúrásá-
hoz kell. A parafaalátéteket felragasztottam 
a polc oldalára – jó vastagok, könnyű beléjük 
szúrni a rajzszöget, és nem marad nyoma, ha 
kihúzom. Íróasztal fölé is ragasztottam belő-
lük a falra, ezeket akril festékkel színesre fes-
tettem, így a szoba hangulatához igazodnak.

Vágódeszkából tároló doboz

A vágódeszkákkal hasonló a probléma, mint 
a parafa-alátéttel: idővel elszíneződnek, el-
koszolódnak. Ilyen vastagságú falapot vi-
szont keresve sem találni, csak farostlemez 
formájában, ezért nagyon értékes alap-
anyag: lehet rá képet festeni, vagy éppen fa-
dobozt készíteni belőle. Ez utóbbinál előny, 

hogy hasonló szélességűek a vágódeszkák, 
és csak a doboz aljánál van szükség egy kis 
fűrészelésre. A nyeles vágódeszkából készült 
dobozt falra is lehet akasztani.

A 15 éves teknősünk ihlette dobozhoz há-
rom régi vágódeszkát használtam fel. Kettőt 
félbefűrészeltem, belőlük lett a doboz három 
oldala és az alja, a hátlap pedig egy nyeles 
vágódeszkából. A részeket erős faragasztó-
val ragasztottam össze. Egyenként illesztet-
tem őket egymáshoz, a szükséges száradási 
időt kivárva. Fejet és lábakat a karácsony-
fa maradékából farigcsáltam neki. Végül az 
egészet lefestettem akril festékkel, és arany-
színű lakkfilccel rajzoltam rá mintákat. 

Mi a távirányítókat tartjuk a dobozban, de 
bármilyen csecsebecse, tea, fűszeres zacskó 
vagy más kallódó tárgy tárolására is alkalmas 
lehet. 

Nyakunkon a tavaszi nagytakarítás és 
a lomtalanítás keserédes kötelessége.  
A lomtalanítást régen azért szerettem, 
mert fantasztikus kincseket lehetett „ku-
kázni” olyankor – ma már úgy gondolom, 
talán jobb volna napsugaras, közösség-
építő utcabál keretében elcsereberélni 
feleslegessé vált tárgyainkat. Természe-
tesen van egy „egérutam”, hogy ne kelljen 
kidobnom mindent, ami hasznavehetet-
len: tartok egy nagy „átmeneti dobozt”, 
amibe a javítható vagy újrahasznosítható 
dolgokat gyűjtöm. Időnként leülök mellé 
pakolászni és javítgatni. Íme, három öt-
let, melyekkel hasznossá tettem ezeket a 
konyhából várólistára került tárgyakat. 

Új fedőfogó gömbfogantyúból

Az üvegfedő nagyszerű találmány: átlátszó, 
ezért könnyű ellenőrizni a készülődő étel 
állapotát. Sose gondoltam volna, hogy ha 
leesik, nem az üveg része törik el, hanem  
a „24 karátos arannyal” bélelt műanyag füle 
pattan le, így használhatatlanná válik a fedő. 

Ne lomtalanítsunk! Erre megoldás a bútorfogantyú!

A régi fület lecsavaroztam a fedőről (ha na-
gyon „összeérett” a csavar, kézi fűrészt kell 
használni, de csak óvatosan!). A gömbfogan-
tyúk közül a porcelán a legalkalmasabb a fel-
adatra, mert nem melegszik könnyen át, de 
a fém sem vészes. A fát azért nem ajánlom, 
mert a mosogatást nem szereti. Ezeket a fo-
gantyúkat általában akkora csavarral árusít-
ják, hogy a két centis szekrénylapot átérje, 
ezért fűrésszel hozzá kell igazítani a fedő vas-
tagságához. Ha ódzkodsz a fűrészeléstől, és 
van jó barkácsbolt a közeledben, vidd ma-
gaddal a csavart: nagy eséllyel fogsz kapni 
azonos átmérőjűt, de rövidebbet. Nincs más 
dolgod, mint felcsavarozni az új fület a fedőre, 
és főzni egy jó vacsorát annak örömére, hogy 
sikerült felújítani a használhatatlan darabot.

Parafa alátétből üzenőfal

A 10-12 méter magas, és 150-200 évig is el-
élő, örökzöld levelű, makkot termő paratölgy 
a mediterrán vidékeken honos. A pararéteg 
táblái a fáról maguktól is leválnak, azután 
pedig újra képződnek. Ezt a tulajdonságát 
használja ki az ember: az első kérget a fa 25 
éves korában hántják le, majd a hántást ki-
lencévente megismétlik. Nálunk több arbo-
rétumban is megtalálható ez a különleges fa. 
Nagyon szeretem a parafát: olyan sejtelmes, 
ahogy az apró parafamozaikok egymáshoz 
préselődnek, mindegyik más színű és rajzo-
latú. Az eredmény pedig egy természetes, 
könnyű, rugalmas, hő-, hang- és ütésálló, ne-
hezen gyulladó, vízálló anyag – nem véletlen, 
hogy a mentőövektől kezdve a papucstalpon 
keresztül a padlóburkolásig és a dugókészíté-
sig sokféleképpen felhasználják. 



Hogyan lehet teljesíteni a kéktúrát, és milyen ta-
núsítványt kapunk erről?

A teljesítéshez végig kell menni a túrán, és az útköz-
ben található bélyegzőkkel kell pecsételni az igazoló 
füzetbe. Mi egyben jártuk végig az egészet, de termé-
szetesen szakaszonként, több év alatt is meg lehet csi-
nálni. Aki teljesíti a túrát, és megvan az összes bélyeg-
zője a füzetben, megkapja az MTSZ Kéktúra-jelvényt. 
Tulajdonképpen az egész dolog olyan, mint egy játék.

Miért érdemes végigjárni a teljes útvonalat?

Nagyon sok oka lehet annak, hogy valaki teljesíti. Szá-
munkra kevés dolog természetesebb, mint ez, szere-
tünk erdőben és hegyen járni, gyalogolni és hosszú 
túrákat tenni, kíváncsiak vagyunk a dolgokra és em-
berekre, jelenségekre, amiket útközben látni lehet. De 

nézhetünk erre úgy is, mint közös időtöltésre, sportra 
vagy teljesítménytúrára. Legalább ilyen fontos meg-
említeni, hogy a hosszú túrák az ember lelki egyensú-
lyára is nagyon jó hatással vannak, a zarándoklás nem 
véletlenül több ezer éve része az emberiség kultúrá-
jának. Ez akkor is így van, ha valaki bármilyen vallásos 
meggyőződés nélkül tesz ilyen hosszú túrát. Meg-
nyugtat, szerénységre tanít, az ember fizikai, kényel-
mi igényei önkéntelenül lazulnak egy ilyen túrán, és 
egy ilyen tapasztalás a mai civilizációs környezetben 
felbecsülhetetlen érték. Arról nem is beszélve, hogy 
az ökológiailag tudatos gondolkodás elmélyítésében 
semmi sem ér olyan sokat, mint ha valaki sok időt tölt 
természetes környezetben és látja, hogy az ember és a 
táj kapcsolata ma mennyi problémát vet fel.

Az ébredő tavaszi természetben esik talán a 
legjobban egy kis séta. Ám vannak olyanok, 
akik nem elégszenek meg egy szabadban 
töltött délutánnal, és hajlandóak keresztül-
gyalogolni az egész országon. Soltész Mimi 
Édes Balázzsal teljesítette a kéktúrát, és szí-
vesen számoltak be élményeikről.

Mi a kéktúra?

Az Országos Kéktúra (OKT) egy olyan túraútvo-
nal, ami az egész országot átszeli kelet–nyugati 
irányban. Közel 1200 km hosszú, jórészt a közép-
hegységeken halad keresztül, és Magyarország 
természeti és kulturális látnivalóinak nagy részét 
érinti. 

Mióta létezik?

A két világháború közötti időszakban a magyar 
turistamozgalom első fénykorát élte, és Trianon 
után a magashegységek helyett inkább a kö-
zéphegységekre fordult a figyelem. Egyre hosz-
szabban festettek fel jelzéseket a Börzsönyben, a 

Cserhátban, a Mátrában és a többi hegyvidéken. 
1929-ben döntöttek úgy a turistaszövetségben, 
hogy ezeket a meglévő útvonalakat összekötik, 
és egy hosszú útjelzést hoznak létre. 1938-ban 
avatták fel egy nagy túrával, de aztán a háború 
miatt elfelejtődött. A történet 1952-ben indult 
újra, amikor a Budapesti Lokomotív a kéktúrá-
ra építette fel programját, és sok évig a vasutas 

turisták teljesítették a kiírást. Végül 1960-tól lett 
mindenki számára elérhető ez a lehetőség, ami 
azóta is tart.

Mi a túra különlegessége?

Léteznek más hasonló túraútvonalak a világ 
számtalan pontján, gyakran vallási előzmé-
nyekkel, sok ma is zarándokútként működik.  
A kéktúra esetében egyszerű természetjárásról 
van szó, de az útvonalat úgy alakították ki, hogy 
útközben a táj mellett számtalan kulturális ér-
tékkel, műemlékekkel és gyönyörű falvakkal is-
merkedhetünk meg – olyan helyekre juthatunk 
el, amelyeknek a létezéséről sem tudunk.

Nektek miért volt fontos végigcsinálni?

Másfél hónapot az erdőben tölteni, nagy távokat gya-
logolni, új vidékeket felfedezni hihetetlen élmény. Az 
még érdekesebbé teszi, hogy mindez a lakhelyünk-
höz nagyon közel, számtalan, korábbról ismert hely 
érintésével történik. Ez a tevékenység békés, nyugodt, 
semmi divatos vagy különleges motívum nem kap-
csolódik hozzá, inkább meditatív. Régi vágyunk volt, 
és nem volt kérdés, hogy egyben végigmegyünk. Az 
utolsó napokig nem is volt biztos, hogy a szűk időbe 
beleférünk – csak amikor az utolsó vasárnap reggelén 
felkeltünk a sátorban a Nagy-Milicen, akkor tudtuk, 
hogy sikerült.

Milyen hatása van a túrának a környezetre és a 
környezetvédelemre?

A városi ember számára ma már természetes dolog, 
hogy ez egy fontos téma. Valójában azonban semmit 
nem ér az egész, ha nem tudjuk, miről is beszélünk. 
Ha valaki rendszeresen jár erdőben, és a Városligeten 
kívül is vannak természetközeli élményei, akkor szük-
ségszerűen megváltozik a gondolkodása erről. Telje-
sen magától értetődővé válik, hogy a gondolkodása 
környezettudatosabbá válik, ahogy a természetes 
közeg iránti igénye is nő.

Hányan teljesítették eddig a túrát? 

A hivatalosan igazolt teljesítők közel ötezren van-
nak. A rendszerváltás idején elég rossz állapotban 
volt a magyar természetjárás, elég ránézni a turis-
taházak jórészt máig kínosan rendezetlen ügyeire. 
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Varga JulisÜzenet a Földnek

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Akik meglépték a másfél  
milliót



Ha Ön  2012. március 1. és 31. között  

a túloldalon található Szimpatika kvízünket kitölti,  

és postai úton vagy a szimpatika.hu/jatek oldal segítségével  

a válaszokat beküldi nekünk, sorsoláson vesz részt, amelyen 

megnyerheti a három wellness-hétvége egyikét a móri  

Hétkúti Wellness Hotel**** és Lovaspark felajánlásával!

5
kérdés

4
jó válasz

3
nyeremény

2
perc az 
életéből

facebook.com/
szimpatika

A sorsoláson azon játékosaink vesznek részt, akik legalább négy Szimpatika kvíz 
kérdésre jól válaszolnak, és a *-gal megjelölt mezőket nyomtatott nagy betűvel, 
olvashatóan kitöltik, és a kivágott szelvényt 2012. március 31-ig postai úton 
visszaküldik szerkesztőségünkbe (Szimpatika szerkesztőség: 1024 Budapest, Kis 
Rókus u. 2.) vagy a www.szimpatika.hu/jatek oldalon válaszolnak a kérdésekre. 
A részletes játékszabály a www.szimpatika.hu/jatek/szabalyzat olda-
lon olvasható.
Február havi számunk kvízkérdéseinek helyes megfejtései: 
1. b) 2.a) 3.a) 4.c) 5.a)

Hány hónapos az új jövevény, Réka?

a) 9        b) 12        c)  14

Hány napig tartott Mimiéknek végigjárni a kéktú-
rát?

a) 42      b) 53        c) 365

Miről blogol újabban Kulcsár Szabolcs?

a)  kutyákról    b) autókról      
c)  napszemüvegekről

Mi szerepelhet április 1-től a koleszteringyógyszer 
receptjén?

a)  lovaspark   b) lovastatin    c) lovarda

Hol nem dolgozott Madlena László?

a) biopiacon    b) futárszolgálatnál      
c)     sajtgyárban 

Karikázza be 
a helyes

válasz 
betűjelét!

5

4

3

2

1

1

név*:

cím*:

telefon*:

e-mail:

patika neve, címe (vagy pecsétje)*:

A játékos a kvízben történő részvétellel feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a 
település megjelölésével), a nyereményjátékot közzétevő weboldalán nyilvánosságra hozzuk.

A ’80-as években Magyarországon sokak sze-
mében csóró és lenézett dolog volt belföldön 
utazni, nemhogy kirándulni. Ez lassan, de 
változik. Tíz éve egy erdőből előbújó túrázót 
nem szívesen szolgáltak ki egy helyen, mert 
azt gondolták, hogy biztos nincs pénze. Nem 
értették meg, hogy az ember nem azért jár 
gyalogtúrázni, mert szegény, hanem egészen 
más okokból, például környezettudatosságból.  
A mi generációnk még nem fedezte fel ma-
gának a kéktúrát, de egyre többen járják újra  
a kék útvonalat. Reméljük, a mi blogunknak 
is, amit a túra alatt írtunk (masfelmilliolepes.
tumblr.com), lesz ilyen hatása.

Mi a kedvenc személyes élményetek a túrával 

kapcsolatban?

Talán a végén az a pillanat, amikor Hollóháza felett 

jöttünk le a Nagy-Milicről. Tulajdonképpen nagyon 

furcsa ürességet éreztünk, és el sem tudtuk képzel-

ni, mi lesz most, hogy nem lehet már továbbmenni. 

Semmi kedvünk nem volt abbahagyni az utat, elér-

ni a faluba és végére érni a túrának. Buszra, vonat-

ra szállni nagyon idegen volt. Akkor értettük meg 

igazán, mennyire erős hatással volt ránk a 42 napos 

gyalogút.
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