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Kedves Olvasó!
Ismét játszani hívjuk! Rendsze-
resen megjelenő kvízünk mellett 
időről-időre új dolgokat is kipró-
bálunk, ilyen a most induló játé-
kunk is: készítsen szelfit magazi-
nunkkal, és benne lehet az újság-
ban! Akár tetszik, akár nem, bár az Oxford-szótárak ta-
valy az év nemzetközi szavának kiáltották ki a„selfie” ki-
fejezést, magyarítani még nem sikerült, és talán nem is 
érkezik túl sok megkeresés az Akadémiához e tárgyban.
Így hát nekem is muszáj ezt így leírnom, bár írhatnék 
önarcképet is, de az meg magas művészetet sugall, pedig 
erről szó sincs. Pusztán csak annyit kérünk olvasóinktól, 
hogy szelfizzenek ezzel a magazinnal, méghozzá a szá-
mukra legszimpatikusabb rovattal! Melyik tetszik Önnek 
legjobban? A Polgár Teréz Eszter-féle Elmondom hát min-
denkinek? Vagy Dogossy Katitól a Csak szólok...? Esetleg 
a gyógyszerészeket, vagy a kezelőorvosokat megszólalta-
tó írás? Vagy Draveczki-Ury Ádám kulisszák mögé kala-
uzoló riportja? Vág Berni Társaslénye? Netán az Üzenet 
a Földnek című zöld rovatunk, vagy Novák Péter írása – 
amely többek közt erről a játékról is szól –, az Üzenet a 
Földről rovatban? Esetleg a címlapinterjú? Vagy Sallai Er-
vin Méregtelenítése? Apa és Anya kalandjai a nagycsalád-
dal? Ne habozzon, fotózzon! Itt a nyár, és biztosan jól jön 
egy-egy kiváló minőségű, aluvázas, teleszkópos, agydi-
namós férfi és női túrakerékpár! Így nem kell majd egye-
dül tekerni, lehet túrázni a barátokkal vagy a családdal...
A játék részleteiről rögtön itt balra tájékozódhatnak, a já-
tékszabályt pedig a szimpatika.hu weboldalon olvashatják!
 
Sok szerencsét, szép nyarat és jó egészséget kíván:  
 Kalmár András főszerkesztő
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A játék 2014. június 1-től szeptember 10-ig tart, a fényképek feltöltésére 2014. június 1. és július 31. között van lehetőség. A felhívás nem teljes 
körű, a részletes leírás és a játékszabály a www.szimpatika.hu oldalon érhető el.  A játékos a játékban történő részvétellel feltétel nélküli belee-
gyezését adja ahhoz, hogy beküldött fényképét, valamint nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Szimpa-
tika magazinban és a www.szimpatika.hu weboldalon nyilvánosságra hozzuk.
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Címlapon - nagyinterjú

Szeretsz kertészkedni?
Igen. Érdekes módon koráb-
ban nem érdekelt, de az em-
ber megszereti a saját növé-
nyeit, kicsit utána is olvastam, 
hogy mit hogyan kell gondoz-
ni. Paradicsomot is ültetünk, 
de semmi értelme, mert sokkal 
többe kerül, mint amit meg-
vennénk. Viszont ez tényleg 
bioparadicsom!

Sokan nem tudják, hogy az 
Irigy Hónaljmirigy huszon-
négy éve egy szilveszteri buli 
apropóján alakult.
Igaz! De az első négy évben 
csak tengtünk-lengtünk; a je-
lenlegi formájában húsz éve lé-
tezik a zenekar. Huszonévesek 
voltunk, teljesen amatőrök, a 
dobosunk az említett szilvesz-
teri buli előtt egy hónappal lá-
tott először dobot. De ez nem 
is arról szólt, hogy produkál-
juk magunkat, csak egy happe-
ningnek indult, a haverok ked-
véért. Aztán annyira jól sike-
rült, hogy hívtak máshova is. 
Jókor voltunk jó helyen, éppen 
senki nem csinált hasonlót, és 
amikor lemezszerződést kap-
tunk, akkor gondolkodtunk el 
azon, hogy érdemes lenne ez-
zel komolyabban is foglalkoz-
ni. Elkezdtünk szövegeket írni, 
több dalt feldolgozni. Összeállt 
az első lemez, aminek nagyon 
nagy sikere lett, aztán a máso-
dik, aminek még nagyobb.

Volt egy olyan legenda is, 
mely szerint Ti mind a nyolcan 
autószerelőként dolgoztatok, 

és a műhelyben, a sok hülyés-
kedésből született az IHM. Ez 
igaz?
Na, ebből semmi nem igaz. A 
dobosunk autószerelő, de nem 
nagyon dolgozott a szakmájá-
ban. Klikkekből álltunk ösz-
sze, volt egy háromfős meg 
egy négyfős baráti társaság, és 
ugyanabba a rock-kocsmába 
jártunk szórakozni. Összeha-
verkodtunk, és hamar kiderült, 
hogy nagyon egy hullámhosz-
szon vagyunk. Hál' istennek 
azóta is tart a barátság, ami a 
mozgatórugója a zenekarnak.

Mi lett volna, ha nem így ala-
kul? Ha nincs a rock-kocsma, 
nincsenek a klikkek... Te mi-
nek készültél?
Cukrásznak. Dolgoztam is 
egy ideig a szakmában, de az-
tán apám mellett segédkeztem 
Solymáron egy kelmefestő–
vegytisztító műhelyben. Szá-
zával festettük az akkori divat-
pólókat. Aztán az is leáldozott, 
mint minden, de szerencsére 
jött helyette a zenélés.

Sok általatok parodizált zene-
kart túléltetek. Lehet ma már 
azt mondani, hogy nyugdíjas 
állásod van, ha az Irigy Hón-
aljmirigy tagja vagy?
Pont a pop- meg a rockzené-
ben nem lehet ilyet mondani, 
hiszen ha nem gurítasz vala-
mi újat, hamar elfelejtenek. Mi 
sose terveztünk, már a máso-
dik lemezre azt mondtuk, hogy 
vízválasztó lesz. Nem gondol-
tuk, hogy ezt a műfajt eddig le-

het csinálni. Szerencsénk volt 
azzal is, hogy bekerültünk a té-
vébe, ahol aztán önálló műso-
runk lett és még többen meg-
ismertek minket. Lassan ki-
léptünk a klubvilágból, a tévés 
munkák kapcsán pedig olyan 
paródiákat is készíthettünk, 
amiket nem tudtunk volna a 
színpadon megvalósítani.

A tévé egy teljesen más sze-
repkörbe illesztett Titeket. 
Ebből nem voltak konfliktu-
sok a zenekaron belül?
Nem, mert például az első tévé-
műsorunk a Ráncdalfesztivál 
című lemezünkre épült. A mű-
sorban az összes dal elhang-
zott, és a dalok közé átkötő je-
leneteket tettünk. Már az el-
ső adással olyan nézettséget 
produkáltunk, aminek ma is 
bármelyik tévécsatorna örül-
ne. Tele volt zenével, jópofa 
volt, hasonlítottak a sminkek 
az eredeti előadók sminkjéhez 
– ez akkoriban ugyancsak hi-
ánypótló volt. Ne felejtsük el, 
ennek tizenöt éve. És, bár előt-
te a Dáridóban ugráltunk ze-
nés paródiákkal, így keretbe 
foglalva ez volt az első műso-
runk. Mindig próbáltuk a ze-
ne felől megközelíteni a tévés 
fellépéseket is. Csak annyit szí-
nészkedtünk, amennyit muszáj 
volt. Közben sokan adtak taná-
csokat, és rengeteget tanultunk 
a rendezőktől is.

'98-ban jött a BS-koncert, 
amivel a zenekar gyakorlati-
lag elért a csúcsra. Ezt hogyan 

„A nevetés  
         gyógyít”

Huszonnégy éve két baráti társaság találkozásából alakult a mára kultikussá vált Irigy 
Hónaljmirigy (IHM), majd lassan, de aztán egyre biztosabban írta be magát a magyar 

rocktörténelembe. Akkoriban még maguk a tagok sem gondolták, hogy a zeneparódia 
műfajában pár évnél tovább talpon lehet maradni, pedig generációk nőttek fel poénjai-
kon. Sipos Péterrel két és fél évtized történéseit próbáltuk felidézni – pomázi ott-

honában a kezdeti sikerekről, a barátságról és a megújulásról beszélgettünk.
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éltétek meg? Nem szállt a fe-
jetekbe a siker?
Egyrészt minket felkértek er-
re a koncertre, tehát nem a sa-
ját pénzünkkel játszottunk. A 
koncert előtti héten már lehe-
tett látni, hogy teltház lesz, és 
ez levette a vállunkról a terhet. 
Ha tizenötezer ember megvet-
te a jegyet, akkor, gondoltuk, 
nagy baj nem lehet. Nagyon 
sokat próbáltunk, mindent be-
dobtunk, amit csak lehetett. 
Másrészt, bár a koncert óriá-
si siker volt, a következő este 
egy ócska falusi sörözőben ját-
szottunk, ami úgy helyrerán-
tott minket, hogy egy napig se 
tudtunk elszállni. Mintha meg 
se történt volna a BS-koncert, 
ugyanolyan körülmények kö-
zött léptünk fel a következő 
két évben is, mint azelőtt, sőt, 
ez a mai napig előfordul. Sze-
rencsére ebből már nem csi-
nálunk gondot, hanem meg-
oldjuk a problémákat. Ahhoz, 
hogy ezeket a helyzeteket tudd 
kezelni, sokszor kell pofonokat 
kapni.

Ma még találtok a kisebb fel-
lépésekben is örömöt?
Abszolút, hiszen minden fellé-
pés más, és nagyon kedvesek 
hozzánk az emberek. Persze 
vannak szívások, de attól, hogy 
a szervező egy barom, még ott 
az a két-háromezer ember, aki 
miattunk jött el. Őket ki kell 
szolgálni.

Akkor inkább szolgáltatók-
ként, mint művészekként te-

kintetek magatokra?
Persze. Nem mondhatjuk be, 
hogy „Szar az öltöző, sziasztok!” 
A közönség nem tehet róla.

Hogyan nézel vissza az elmúlt 
huszonnégy évre? Te személy 
szerint elégedett vagy a sor-
soddal?
Ezt így nagyon nehéz meg-
válaszolni. Én azt mondom, 
hogy szerencsésen alakultak 
a dolgaink. Az első lemezszer-
ződés hozta a másodikat, el-
jutottunk külföldre – Auszt-
ráliában, Írországban turnéz-
tunk, Londonban játszottunk. 
Tizenegy platinalemezünk 
van, hetven önálló tévéshow a 
hátunk mögött. Az persze át-
gondolandó, hogy ha ugyanez 
a zenekar ugyanezeket a sike-
reket Németországban éri el, 
más körülmények között él-
nénk. De nem is ez a fontos, 
hiszen szépen megvagyunk. 
Nincsenek extra igényeink, 
nekem van egy Suzukim, és a 
lényeg, hogy tudjam a gyere-
keimet normálisan iskolába 
járatni.

Mi az, ami igazán feltölt?
Az az érdekes, hogy a zene. Ak-
kor érzem jól magam, ha szín-
padon lehetek. Van egy másik 
együttesem, a Triász, amit na-
gyon élvezek, mert nem kell 
senkit utánoznom, és nem kell 
jelmezbe bújnom. Gyuri (Kál-
mán György) barátommal fel-
ülünk egy bárszékre, Béla (Jan-
kai Béla) zongorázik, és ordí-
tunk, ahogy a csövön kifér.

Tegnap meghallgattam 
A rock’n’roll rigóját, ami sze-
rintem zseniálisra sikerült, 
nemcsak miattatok, hanem 
a cigányzenészek miatt is. 
Akusztikus koncertet fogtok 
csinálni valamikor?
Csináltunk már, de az csak ne-
künk volt igazán élmény. A kö-
zönség azt várja tőlünk, hogy 
hülyéskedjünk és jelmezekbe 
bújjunk. Egy akusztikus kon-
certet nehéz ezzel összeegyez-
tetni.

Nincs két hete, hogy Gyu-
la határában késő este fel-
vettünk egy stoppoló lányt, 
aki éppen Irigy Hónaljmirigy 
koncertről tartott haza Bé-
késcsabára. Azt mondta, a Ti 
zenéteken nőtt fel, és ki nem 
hagyna egyetlen koncertet 
sem, amit a környéken adtok. 
Paródiazenekarként mi az, 
amit úgy éreztek, át kell ad-
notok az embereknek?
A humorra nagyon nagy szük-
ség van, hiszen orvosok is ki-
mutatták, hogy a nevetés gyó-
gyít. Most például szeretnénk 
egy turnét csinálni, aminek lé-
nyege, hogy minimális belépő-
vel tudjunk embereket megne-
vettetni. Rengetegen odajön-
nek hozzánk azzal, hogy „beteg 
voltam és Titeket hallgattalak, 
amitől jobban lettem”. Persze 
mindenki attól gyógyul meg, 
amiben hisz. De legalább ar-
ra a pár percre, amíg minket a 
tévében néz, elfelejti a gondját-
baját. Többször voltunk gye-
rekkórházakban fellépni, s azt 

gondolom, hogy nem véletle-
nül hívtak minket. Én vagyok 
a Drogmentes Maraton fővéd-
nöke, és rendszeresen futok a 
jó ügyért.

Volt közöd valaha drogok-
hoz?
Nem volt, csak egyetértek a kez-
deményezéssel. Bár rockzenekar 
vagyunk, szerencsére minket ez 
elkerült.

A gyerekeid zenélnek?
Legalábbis nyomkodják a bil-
lentyűket. Ha zenei pályára ké-
szülnének, korábban el kellett 
volna kezdeniük a zenélést. Vi-
szont mindkettő kosarazik, és 
az elég jól megy nekik.

Te sportolsz valamit?
Gyerekkoromban kenuztam 
meg vízilabdáztam, de ma 
már a zenekaron belül kínosan 
ügyelünk arra, hogy ne spor-
toljunk, mert ahányszor spor-
toltunk, mindig sérülés lett a 
vége. Néha elmegyünk a Ba-
latonra, olyankor lábtenisze-
zünk, és közben jókat röhö-
günk egymáson.

Volt már arra példa, hogy egy 
általatok kiparodizált, de le-
áldozott zenekarhoz visszata-
lált miattatok a közönsége?
Persze! A Karel Gott-kultuszt 
mi hoztuk vissza Magyaror-
szágra. Egyszer kint voltunk 
Szlovákiában, és mindenütt az 
ő képe volt kiplakátolva. Rö-
högtünk, hogy Karel Gott még 
mindig létezik, aztán meg-

csináltuk a Lady Karnevalt, 
aminek óriási sikere lett. Még 
abban az évben Karel Gott-
válogatáslemezt adtak ki, sőt, 
hívták Magyarországra is fel-
lépni.

Ki az ötletgazda egy-egy pro-
dukció létrehozásában?
Leülünk egy asztal köré, Győ-
zőnél (Varga György, a zenekar 
tagja) van egy laptop, és próbál-
ja leírni, amit hét ember egy-
szerre üvölt felé. Próbálja ki-
hámozni ebből a katyvaszból, 
ami a végén a papírra kerül. 
Persze van, amikor írunk négy 
mondatot, és a következő nap 
kidobjuk a kukába, mert úgy 
érezzük, hogy gyenge lett. De 
olyan is van, amikor beindul a 
gépezet, és teleírunk öt oldalt. 
Hangulattól és témától is függ.

Az IHM tagja, Ambrus Zol-
tán néhány éve autóbalesetet 

Címlapon - nagyinterjú
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Ha bővebb információt szeretne, nézze meg a fenti művészek, események honlapját, 
vagy böngésszen a kulturpart.hu-n! 

Idén második alkalommal kerül megrendezésre az Everness Fesztivál. 
„A Tudatosság Ünnepe” egyet jelent a zenével, a mozgással, a színek, ízek 
és illatok mámorával. Öt nap felejthetetlen együttlétre számíthatnak azok, 
akik július 2. és 6. között Balatonakarattyára látogatnak. Lesz alkotótábor, 
fotókiállítás, előadások, Tanösvény, Gyógyító Falu, beszélgetések és 
workshopok tudatosság témában, testet-lelket megmozgató mozgásfaj-

ták, valamint a zenei program is változatos szórakozást nyújt majd, hiszen fellép többek közt 
Palya Bea, Laár András és a Tündértantra, a Motiva zenekar, de világhírű zenészek is tiszte-
letüket teszik, mint például Mirabai Ceiba vagy Estas Tonne.

WWW.KULTURPART.HU

Lendületes, új arculattal, új helyszínekkel és kibővített programso-
rozattal nyit június 16-án a jubileumi X. Magyar Táncfesztivál 
 Győrben. A rendezvény a fővárosban zajló Budapest Táncfesztivál 
mellett a magyar táncművészet legnagyobb ünnepe, ahol a hazai 
vezető együttesek idén is számos premierdarabbal képviseltetik ma-
gukat. A műfaj széles palettája mutatkozik be hét napon keresztül, 
a klasszikus és kortárs stílusoktól kezdve a néptánc, a társas- és élménytáncon át, a minden-
ki által befogadható és követhető városi folklórig. Táncszeretők számára kihagyhatatlan!

Jönnek a kétnapos Etyeki Piknikek! Június 7-8-án a nyár ízeivel várja 
látogatóit a Gasztrosétány, mindkét nap 10:00 órától borkóstolók, gaszt-
ronómiai különlegességek, kézműves kiállítás és vásár, főzőverseny 
és Cultexperiment Gyerekliget várja a látogatókat. Lesz malacsütés 
parázson, kapros-túrós lepény, a legüdítőbb fröccsök és minden, mi szem-
szájnak ingere; az etyeki újhegyi és szépvölgyi borászok pedig nagyszerű 
vendégborászokat hívtak a Kárpát-medence egész területéről. A zenei programról olyan 
zenészek gondoskodnak majd, mint Szabó Balázs Bandája, valamint Husnullina Regina és 
a   n e w b ® a n d. Érdemes lesz Etyekre látogatni a család aprajának és nagyjának egyaránt!

Különös attrakcióval készül a Modern Art Orchestra: Morricone euró-
pai kísérőzenekara most Steven Seagallal lép fel. A színészről sokan 
tudják, hogy buddhista, közeli barátja a dalai lámának, jeleskedik a ke-
leti harcművészetekben, valamint a fegyvert is jól forgatja Jefferson 
Parish seriff-hivatalában, de hamarosan arról is meggyőződhetünk, 

hogy gitárjával és énekhangjával képes felidézni a legkarcosabb blues-
hangzást és -életérzést. Az amerikai „aikido-hazafi” a világhírű magyar big band vendége-
ként lép fel a magyar közönség előtt, június 27-én a Budapest Kongresszusi Központban.

A    ajánlja:szenvedett, amiből szeren-
csésen felépült, mégis pihe-
nőt kért a zenekartól. Várható 
a visszatérése?
Van, hogy négy napot me-
gyünk folyamatosan, és keve-
set alszunk – Zolinak ez a tem-
pó nagyon megerőltető len-
ne, és úgy gondolta, hogy ki-
csit visszavesz. A baleset után 
nem jött annyira rendbe, hogy 
ezt a fizikai megterhelést bírja. 
Amúgy van egy zenekara, ami-
vel a saját szerzeményeit játsz-
sza, és a családi élete is rende-
ződött. A huszonöt éves jubi-
leum kapcsán mindenképpen 
számítunk rá.

Huszonnégy év egy zenekar 
életében hosszú idő. Sosem 
fordult meg a fejetekben, 
hogy abbahagyjátok? Nem 
volt soha kérdés, hogy tud-
tok-e még újat mutatni?
Nem, hál' istennek. És nincse-
nek is közöttünk konfliktusok. 
Ha mégis előfordulnak, azok 
csak szakmaiak, és abból fa-
kadnak, hogy mindenki job-
bat akar. Fontos, hogy egy-egy 
konfliktus sosem csap át sze-
mélyeskedésbe. Gyakorlatilag 
mi vagyunk a legrégebbi, je-
lenleg is fennálló magyar zene-
kar, mert a huszonnégy évet mi 
együtt is töltöttük. Sokan nem 
is gondolják, mi munka van e 
mögött. Viszont az a jó, hogy 
nem vagyunk görcsösek, és ezt 
a közönség is érzi.
A filmezés kapcsán volt, ami-
kor úgy éreztük, hogy nem tud-
juk folytatni. Szorított sokszor 

a határidő, és nem minden film 
sikerült úgy, ahogy szerettük 
volna. Mindennap írtuk a for-
gatókönyvet, esténként pedig 
elmentünk fellépni. Amikor 
elkészült a könyv, leforgattuk, 
aztán jött az utómunka, a stú-
diózás, majd ahogy befejeztük, 
kezdtük írni a következőt. Ez 
egy végeláthatatlan daráló volt, 
ami kicsit fel is őrölt minket. Az 
lenne ideális, ha nem nyolc-tíz 
műsort kellene megvalósíta-
nunk, hanem csak négyet-ötöt, 
de az legyen jó minőségű.

Az ötvenhez már a legtöb-
ben közelebb vagytok, mint a 
negyvenhez. Szerinted med-
dig lehet ezt ebben a formá-
ban csinálni?
Nem a kor számít, hanem az, 
hogy lesznek-e olyan fajsúlyos 

dalok, műsorok, amiket érde-
mes feldolgozni, és hogy az el-
jut-e az emberekhez. Mostan-
ra túl sok a tévécsatorna, és a 
nagy durranások is elaprózód-
nak. Ha valaki leragad az egyik 
csatornánál, hiába csinálunk 
egy X-Faktor-paródiát, ő csak 
a Megasztárt nézi, és nem ér-
ti, hogy mit akarunk. Annál 
könnyebb dolgunk van, minél 
több helyre eljutnak az eredeti 
sztárok.

Mi lesz a következő dobás?
Megvárjuk, hogy a média mi-
vel rukkol elő. Ősszel szeret-
nénk pár videoklipet forgatni, 
kicsit talán belenyúlunk a va-
lóságshow-k világába, és a hu-
szonötödik születésnapra egy 
nagykoncerttel készülünk.

Új lemez?
Nem csinálunk lemezt, mert 
minek? Dalokat írunk, amik-
nek a klipjét feltöltjük az inter-
netre. Ma már egy zsibvásáron 
teljesíteni lehet azt a példány-
számot, amiért aranylemez jár 
egy zenekarnak.

A zeneipar ilyen változásaira 
hogyan reagáltatok?
Végigéltük. Ez nem egyik nap-
ról a másikra történt. Nekünk 
még van dupla platinaleme-
zünk, ami százezer példány-
ban kelt el, ezt azért ma pá-
ran megirigyelnék – de nem a 
mostani, hanem az akkori szá-
mokkal.

Írta és fényképezte:  
Marosi Viktor

Címlapon - nagyinterjú
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Csak szólok...

Dogossy Katalin

Napok óta tüsszögök. 
A  gyomrom is fáj egy ki-
csit. A csuda vinné el. Azt 
mondja a kolléganőm, 
hogy ez allergia.

De hát én nem vagyok allergiás! 
– válaszolom.
Mire ő: „Lehet, hogy tavaly még 
nem voltál, az idén azonban at-
tól még lehetsz!” 
Merthogy állítólag olyan ember 
nincs, aki nem allergiás. Legfel-
jebb azt mondhatjuk, hogy még 
nem az. 
No de ugyanezt mondják a rák-
ról meg a depresszióról is. Hogy 
ha elég sokáig él az ember, lesz 
neki.
Hát, nem tudom. Akkor már 
inkább az allergia. 
A természetgyógyászok szerint 
az allergia tipikusan pszicho-
szomatikus betegség.
No de mi nem az?
Ha a bőrön jelentkezik, akkor 
azt jelzi, hogy baj van a határa-
inkkal, a kapcsolatainkkal, nem 
tudunk gyengédséget adni, sem 
azt elfogadni. Ilyenkor ekcémá-
sak leszünk. A magyarázat per-
sze sántít egy kicsit, mert példá-
ul igen gyakori a csecsemőko-
ri ekcéma, amikor a baba bőre 
száraz, hámlik és piros. Aligha 
azért, mert csecsemőnknek ba-
ja lenne a határaival. Valószí-
nűbb, hogy a bőrszárazság ki-

alakulásáért egy filaggrin ne-
vű gén hibája tehető felelőssé, 
s emiatt károsodik a bőr véde-
kező képessége. Persze ekcéma 
van annyiféle, hogy felsorolni is 
lehetetlen. Kifejezetten buktató 
kérdés az orvosi egyetemeken.

A pszichoszomatikus néző-
pont szerint, ha a tüdő, a léleg-
zés működésével kapcsolatos 
az allergia, magyarul asztmás a 
szegény beteg, akkor a szabad-
ság, függetlenség iránt kielégü-
letlen a vágya. Szívesen elhin-
ném, hogy ez így van, hiszen di-
agnosztizáltak egyszer asztmát 
nálam is. S ennek hátterében jól 
körülírható munkahelyi konf-
liktusok álltak. Állhattak. Ezek 
fojtogattak oly nagyon, mondta 
természetgyógyász ismerősöm, 
hogy majdnem megfulladtam 
egy hideg téli délutánon. A ma-
gyarázatnak némiképp ellent-
mond a tény, hogy akkor már 
hónapok óta köhögtem, egyre 
növekvő súlyossággal, s mivel 

az orvos helyett az internetről 
kibogarászott terápiákat válasz-
tottam, hol köptetőt szedtem, 
hol köhögéscsillapítót. Egyik se 
vált be. Meg aztán ott vannak a 
gyerekkori asztmák. Miféle sza-
badságvágya lehet a kruppos 
csecsemőnek vagy a szaladgálás 
közben fulladozó óvodásnak? 
A köhögés, sípoló légzés, lég-
szomj, zihálás és mellkasi szorí-
tó érzés oka ismét csak seregnyi 
dolog lehet. Jómagam, épphogy 
túlélvén azt, hogy az internetről 
kezeltem magam, csak azt taná-
csolhatom, kérdezzük meg or-
vosunkat.
De nézzük tovább. Az emész-
tőrendszerben jelentkező aller-
giás tünetek – mondják a lélek 
ismerői – a befogadással kap-
csolatos hiányainkat mutat-
ják. Azt üzenik a környezetnek, 
hogy a világ megemészthetet-
len. A világ bizonyos jelensé-
gei valóban nehezen emészthe-
tők, és az embernek, különö-
sen, ha nő, minden idegesség, 
jó és rossz stressz, kellemetlen 
főnök, kellemes utazás rögtön 
a gyomrára megy. Én legalábbis 
soha nem találkoztam egyetlen 
nővel sem, akinek ne lett volna 
hasonló problémája – mégsem 
volt allergiás. Azt sem hinném, 
hogy a hasfájós csecsemőnek az 
emészthetetlen világgal lenne 
gondja, sokkal inkább a tehén-

tejet, olykor az anyja tejét vagy 
a mellétápláláskor kapott gyü-
mölcsöt nem tudja megemész-
teni. Vagyis: valamely étel va-
lamely összetevőjét nem sze-
reti. Sokan kinövik, néhányan 
nem. Ők egy életen át találgat-
ják, hogy a hányinger, gyomor-
fájdalom, felfújódás, puffadás, 
hányás, gyomorégés, hasme-
nés oka mi lehet. Megint csak 
azt tudom javasolni, hogy mivel 
ma már gyors és egyszerű tesz-
tek szolgálnak arra, hogy az in-
toleranciát kimutassák, nem ér-
demes egy életen át kísérletezni 
különféle kaják megvonásával. 
Az ételintolerancia hátterében 
igen sok tényező szerepelhet. 
Elég nehéz rájönni, hogy mi az, 
amit nem tudunk megemészte-
ni, azon a sokféle lelki traumán 
kívül is, melyet az élet minden-
nap felkínál nekünk.
Azonban, mielőtt diagnoszti-
zált problémánkra gyógyszere-

ket kezdenénk el szedni, jó, ha 
tudjuk, hogy van gyógyszeral-
lergia is. Miért pont az ne len-
ne? A gyógyszerallergiák hát-
terében különböző immuno-
lógiai mechanizmusok állhat-
nak, ez alapján a gyógyszerek, 
ahány allergiás ember, annyifé-
le tüneteket okozhatnak. A leg-
gyakoribb forma az úgyneve-
zett korai típusú allergia, ahol 
a gyógyszer bevételét követően 
néhány órával, esetleg néhány 
nappal jelentkezik viszkető csa-
lánkiütés, arc-, szem-, ajakduz-
zanat. És ha van korai, nyil-
ván van késői típusú allergia is, 
amikor a gyógyszer több napig, 
esetleg több hétig tartó szedése 
után jelentkeznek viszkető bőr-
kiütések. Az allergia nem dó-
zisfüggő, vagyis, aki allergiás 
egy gyógyszerre, bármilyen kis 
adagban is találkozik vele, az 
allergiás tünetek ismételten je-
lentkezni fognak. A gyógysze-
rek hatóanyagán kívül a tablet-
tákban, kapszulákban lévő se-
gédanyagokra, konzerválósze-
rekre, színezékekre is lehetünk 
allergiásak. A gyógyszerallergia 
nem múlik el. 
Na jó, de akkor mi a csudát csi-
náljunk, ha egész nyáron folyik 
az orrunk, viszket a szemünk, 
ha tüsszögünk és puffadunk és 
vakarózunk?
Nos, van egy jó hírem. Az al-
lergiák, legyenek bármilyenek, 
gyógyíthatók. Ráadásul gyógy-
szermentesen. Immunterápiá-
val. Ez az allergia egyetlen oki 
terápiája, olyan kicsit, mint a 
védőoltás. A kezelés során a be-

teg azt az anyagot kapja szigo-
rúan ellenőrzött, tisztított for-
mában, amire allergiás. 
De van egy rossz hírem is. A tel-
jes javulás 3-5 éven át tartó ke-
zeléssel érhető el. Ezalatt a beteg 
szervezete hozzászokik ahhoz 
az allergénhez, amely korábban 
panaszokat okozott. A kezelés 
után 10-12 éves tünetmentes 
időszak következik. 

Hasonló hatása van egyébként a 
piszoknak is. A „higiénia-hipo-
tézis” szerint egyértelműen nö-
veli az allergiás betegségek meg-
jelenésének esélyét, ha a gyer-
mek túlzottan steril, „antibak-
teriális” környezetben nevelke-
dik. A szervezetének ugyanis 
az immunrendszer megfelelő 
éréséhez szüksége van azok-
ra az ingerekre, amelyeket egy 
normál, nem „túlfertőtlenített” 
környezet biztosíthat számára. 
Ennek hiányában később szer-
vezete az egyébként ártalmat-
lan, számára nem káros anya-
gokat is veszélyesként fogja ér-
tékelni, teste fellázad, és kóros 
immunreakcióként megjelenik 
az allergia.

A test lázadása
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Üzenet a Földről

Novák Péter

Énképek
Ott a világ közepe, ahol 
éppen állunk! Jó is lenne... 
Pedig – akár csak nyomok-
ban követve az interneten 
megosztott személyes tar-
talmakat – egyre inkább ez 
a realitás, még ha efféle, a 
topográfiai helyzetünket 
átértékelő filozófiai követ-
keztetés nem is várható el 
minden felhasználótól.

ÁMBÁTOR, KI TUDJA? Ezen 
rovat hasábjain például, esett 
már szó mennyiségről, mi-
nőségről egyaránt a digitális 
infokommunikáció forradal-
ma kapcsán, de annak szub-
jektív vonatkozásairól aligha. 
Itt az időminőség, hogy kör-
bejárjuk azokat!
Akadnak motivációk pro és 
kontra egyaránt, avagy ilye-
nek volnánk mi, emberek. 
Megosztók... Idézzük fel is-
mét az elképesztő adatot? 
2,5 milliárd gigabyte. (Üzenet 
a Földről: Adatközlők, áprilisi 
szám – a szerk.). Bizony, eny-
nyi a hálóba kerülő matéria, 
naponta! Arról azonban nem 
esett szó korábban, hogy na-
gyobbrészt perszonális üze-
netek sokasága ez, s elsősor-
ban vizuális formátumok 
mint a létezés jeleneteinek le-
nyomatai. 

Napjainkra vezető érzékszer-
vünk szolgálatába állt a tech-
nológia, immáron minden 
pillanat rögzítését, sőt azok 
átadását is lehetővé teszi. 
Tudniillik, hogy vagyunk, 
és erről örömmel értesítjük 
a többséget, ha kell. A kife-
jezés második fele, miszerint 
„ha nem kell”, fel sem merül, 
hisz az ilyetén híradás nél-
külözhetetlen, létfontosságú, 
elengedhetetlen, pótolhatat-
lan, szükséges, indokolt, mu-
száj!!! 

SOROLHATNÁNK akár a ma-
gamutogatás frivol kényszerű-
ségének szinonimáit a jelen-
ség láttán, de legyünk őszinték: 
nem asszociálhatunk az önkife-
jezés trivialitásaira rögtön, mi-
dőn a mi szánk is mosolyra gör-
bül, mikor irigységgel vegyes 
derűvel vesszük tudomásul, 
hogy „az élet él, és élni akar”... 

ÉS MÉG MENNYIRE! Unos-
untalan fogalmazhatnak He-
gel kijózanító szavai a boldog-
ság üres lapjairól a történe-

lemkönyvekben, mikor a ren-
delkezésre álló eszközökkel 
érvényre jut a magánhistória 
is, így lazítva minden időben 
a tömegek szürke statisztiká-
inak szárazanyag-tartalmán. 
Valahogy, valakinek, vala-
mihez képest megfogalmaz-
ni magunkat – fajunkkal egy-
idős ambíció, bizonyos érte-
lemben: maga a művészet... 
Az emlékez(tet)és művészete. 

MANAPSÁG módszerekben 
sincs hiány, s a fogadókészség 
sem ismer határokat a boly-
gónyi hálózat vetületében. A 
felmerülő minőségi, ízlésbeli 
kételyeket pedig kompenzálja 
a bevezetőben tett megállapí-
tás, miként adott pillanatban 
mi lehetünk az origó, s ezzel 
a céllal sok mindent szente-
sítünk. A kivételes tartalmat 
mindenképp.

BENNE LESZEK AZ ÚJSÁG-
BAN! – hirdeti új játékfelhí-
vását a Szimpatika magazin, 
és mondhatnók, íme az emlí-
tett időminőség, hol megmu-
tathatjuk magunkat; kreativi-
tásunkat, kedvünket, bátorsá-
gunkat, mi több, vágyakozá-
sunkat az elismerésre! Nincs 
abban semmi tagadnivaló. 

Különösen, hogy van itt más 
is, túl az egyén törekvésein, ja-
vára a közösségnek. Mi lenne 
ez? A közhelyesen nagybetűs 
Üzenet! Akár a Földről, akár 
a Földnek, akár „csak” a má-
sik olvasónak. Nem beszélve 
a szerzőkről, a szerkesztőről, 
a tördelőről, a nyomdászról és 
a még ki tudja, hány munka-
fázisban dolgozókról! A tu-
datról, hogy értjük és beszél-
jük egymás nyelvét, mentén 
az érték- és mértékrendnek. 

Bármilyen szentimentálisan 
hangzik is, jelenkori hozomá-
nya felbecsülhetetlen...
Amikor a nézettség, a hallga-
tottság, a látogatottság üres 
számnevei hivatottak igazol-
ni felszínt és mélységet egy-
aránt, végre látni azokat, 
akikre hónapról hónapra szá-
mítunk! Ahol az intézménye-
sített hülyeség orgánumai a 
közöny és érdektelenség ge-
nerációit termelik, végre 
érezni az értelem tekinteteit! 
Ahogy az elkeseredettség az 
agressziót táplálja, végre iga-
zolni, hogy a remény a kom-
munikációt hívja életre!

OTT A VILÁG KÖZEPE, ahol 
éppen állunk. Egymás mellett 
– Én, Te, Ő, Mi, Ti, Ők. 
Ideje van az ismerkedésnek!
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                                             h 4+1 ajándékéj, félpanzióval, üdvözlő itallal
                h Szabadtéri zenés kemencés est, borkóstolós vacsora
          h 2 x ajándék választható program: arc- nyak- dekoltázs masszázs, vagy 
                                 territória masszázs, vagy frissítő hátmasszázs, vagy lovaglás futószáron  
h Páros vagy családos programok: lovaskocsis kirándulás
           vagy Nordic Walking túravezetővel, vagy kerékpártúra
           vértesi útvonalon ajándék piknikcsomaggal, vagy játékos kincskereső geocaching túra
h Wellness részleg és Vértesre néző homokos napozóterasz korlátlan használata

4+1 éjszakás foglalás esetén
már 13 200 Ft/fő/éj-től

A csomag érvényes 2014.06.09 - 09.14. hétfőtől – vasárnapig, kivéve 2014.08.16-20 közötti 
kiemelt időszakban 2 teljes árat fizető személy esetén.

A kedvezmény egyéb kedvezményekkel nem vonható össze!
Bővebb információ, foglalás:
Hétkúti Wellness Hotel és Lovaspark - 8060 Mór, Dózsa Gy.u.111.
Tel: +36 22 563 083 - sales@hetkut.hu - www.hetkut.hu

HIRDETÉS
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hogy merre viszi a szagunkat a 
szél, és jól jöhet az álcaháló vagy 
lessátor, mivel pl. egy ragado-
zó madár minden rezdülést lát 
(a szürkés halhátat is a szürkés 
vízben). Lehet, hogy bőgő biká-
ra vársz, hiába, viszont eléd ke-
rülnek az apróbb csodák: egy va-
dászó jégmadár, kergetőző szita-
kötők, vagy találkozol egy korán 
kelő borzzal.

Sohasem féltél? 
Nincs mitől. Persze kellett már 
fára másznunk malacait fél-
tő koca elől. A szúnyoginvázió-
ra lehet készülni (felfoghatatlan 
mennyiségű szúnyogriasztóval), 
de legfontosabb kikapcsolni a 
tudatunkban, hogy a szúnyog 
zavar. A természetfotózás nem 
kényelmes. Egy romantikus vi-
rág- vagy madárfotó láttán azt 
hiszed, kis földi mennyország-
ban készült a kép. Ami igaz is, 
csak mögötte kevés alvás, renge-
teg cipekedés és sok órányi moz-
dulatlan rejtőzködés van. 

Vannak kedvenc helyeid?
Szeretem feltérképezni az ország 
természeti kincseit. Tudom, mi-
lyen esemény, jelenség várható – 
és mindig van mit várni. Tél vé-
gén a Hanság tőzike-szőnyege 
virágba borul. Ott a helyem. Ezt 
követi a mocsári békák párzá-
sa: a hímek pár napra világoskék 

nászruhát öltenek. Majd meg-
születnek a kismalacok, vissza-
térnek a vándormadaraink, vi-
lágra jönnek a szarvasborjak. 
Mindezt át akarom élni. Ko-
ra nyáron kivirágzik a Tisza: 
ezt különösen szeretem, iga-
zi hungarikum, és nagy kihí-

vás fényképezni. A föld minden 
tájáról érkeznek fotósok, csak 
hogy elcsípjék a kérészrajzás pár 
óráját. Augusztusban a Duna vi-
rágzása is lenyűgöz, ugyanekkor 
már vonulnak is a fekete gólyák, 
és érkeznek az ősz bőgő szarvas-
bikái.

Amikor teheti, szó szerint ve-
szi kalapját, és otthagyja a fő-
városi betondzsungelt: járja, 
fotózza a természetet. Olyan 
események hívogatják, mint 
a vadmalacok születése, a 
tiszavirágzás csodája vagy 
a szarvasbőgés – és örökké 
visszavárja Gemenc: a foly-
ton változó ártéri erdő, a min-
dig izgalmas nagy szerelem. 
Bilek Ferenc a tavalyi du-
nai árvizet is közvetlen kö-
zelről szemlélte: fotózta a 
gemenci vadak élet-halál har-
cát. De inkább ő és szenvedé-
lyes képei meséljenek.

Már gyerekként annyira von-
zott a természet, mint most?

3-4 éves koromig asztmás vol-
tam, ezért apám naponta fel-
vitt a Normafához, és gyakran 
jártunk a hegyekbe. Minderről 
nincs sok emlékem, de ez lehe-
tett az alapélményem. Kamasz-
koromtól már minden hétvégén 
és iskolaszünetben hajnali 5-kor 
nekiindultam, hogy az erdő tit-
kait meglessem. Elolvastam a 
természetről, amit csak tudtam: 
Széchenyi Zsigmondtól Fekete 
Istvánon át Durellig. (A vadász-
könyvek közt sok badarságba is 
akadtam, amit az előző rendszer 
„elitje” írt – amelyik, ugye, va-
dászni járt.)
Volt egy családi barátunk, Pa-
li bá’, aki vadászott: számomra 
amolyan Matula bácsi. Évi 2-3 
vadnál nem akart többet lőni, az 
volt a fő, hogy a Vértes erdeit jár-
ja. Gyakran magával vitt, és ne-
kem nagyon tetszett az életfor-
mája, a szabadsága, derűje. Vic-
ces történeteket mesélt, időuta-
zás volt ülni vele a tűznél, beszél-
getni, meginni egy-két kupicával 
abból a pálinkából, ami „olyan 
rossz, hogy még a kommunisták 
se lopták el” – ahogy ő mond-
ta. Néhány napra belevesztünk 
az erdőbe, és miénk volt a világ. 
Felvettük a nagyvadak napi rit-
musát: négy körül keltünk, az-
tán cserkeltünk (gyalogoltunk), 
vagy kiültünk egy lesre. Mivel 
ők napkeltétől pihenni vonul-

nak, mi is szundítottunk ko-
ra délután. Rotyogott a gulyás, 
amit megettünk, mielőtt megint 
indultunk megfigyelésre. Nem a 
prédaejtésről szóltak ezek a ka-
landok, hanem az erdő iránti ra-
jongásról.

A fotózás is kezdettől érdekelt?
A szemlélődés, a megfigyelés 
mellett a fotózás melléktermék. 
Szeretem átadni az élményei-
met. Gyerekként 6-7 kilós gé-
pekkel, befűzős filmmel bajlód-
tam, ma már egyszerűbb. A szü-
leimnek anno szokniuk kellett a 
szenvedélyemet, hogy hétvégén 
elmegyek, még „rossz időben” is: 
„Miért kirándulsz, ha nem süt a 
nap?!” Nincs olyan, hogy rossz 
idő. Nem tudhatod, mikor látsz 
olyat, amit soha még egyszer. 

Hogyan készülsz egy hétvégi 
túrára?
Figyelni kell az időjárást, ismerni 
a széljárást, az állatok életmód-
ját, ehhez igazodva tudjuk meg-
adni az esélyt a szerencsénknek. 
Ügyelni kell az álcázásra, arra, 

Elmondom hát mindenkinek

Polgár Teréz Eszter

A Tüskevár-érzés nyomában
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Elmondom hát mindenkinek

És ott az örök csoda: Gemenc. 
Európa legnagyobb összefüggő 
ártéri erdeje, különleges fajgaz-
dagsággal. Lenyűgöz, hogy né-
hány nap alatt is átváltozhat az 
erdő. Hetedik éve járok vissza, 
első látásra beleszerettem. Ez az 
érzés ragadós, gyere el egyszer 
velünk, majd meglátod. Az én 
rajongásom már sokakat oda-
csalt. Ők is hoztak másokat, és 
azt vettem észre, hogy egyre töb-
ben jönnének. Egy barátom, akit 
Gemencen ismertem meg, ven-
dégházat nyitott, és ott alapí-
tott családot. A természetfotó-
zás nem igazán társas tevékeny-
ség, de én úgy vagyok, hogy szí-
vesen megosztom az élményei-
met, tapasztalataimat. Van egy 
facebook-oldalunk, Gemenci 
túrák néven, ahová a Gemencet 
megjárt túrázók teszik fel a hoz-
zászólásaikat, képeiket. 

Gemenc életéről film is készül.
Igen, egy barátom forgatja két 
éve, én is segítek neki. (Munkám 
szerint televíziós gyártásvezető 
vagyok.) Az ártéri erdő nagyon 
szélsőséges élettér, ahol min-
den a vízállástól függ, az összes 
faj ahhoz igazodik. Néha békés 
búvóhely és éléskamra, máskor 
drámák színtere. Árvíz idején a 
szarvasborjaknak kemény próba 
az életben maradás, mert a hideg 
víztől elapadhat a szoptatós ma-
májuk teje. Az ár levonultával pe-
dig táplálékhiány köszönt be, hi-
szen elrothad a táplálékul szolgá-
ló aljnövényzet. Amikor végre ki-
zöldül, jönnek a szúnyogfelhők, 
és gyakran úgy megcsapolják a 

legyengült, de még túlélő borjak 
vérét, hogy az jelenti a végüket.

Bejutottál Gemencre a tavalyi 
nagy árvíz idején is.
Kaptunk egy forgatási napot, fil-
mezni, fényképezni. A fővadász 
csónakkal kivitt minket a hul-
lámtérbe, ahová senki más nem 
mehetett. Döbbenetes élmény 
volt. Délelőtt érkeztünk a töltés-
hez, a víz még csak emelkedett, 
vártunk, hogy csónakba száll-
hassunk. Minden elnémult, ma-
dárhang se szólt: csak folyamatos 
bugyborékolás hallatszott a föld-
ből, és az, ahogy a víz magával ra-
gadja a fadarabokat, törmeléket: 
kopogtak, kocogtak. Ilyen bal-
jós hangot sosem hallottam még, 
ahogy szarvasokat sem úgy kiál-
tozni, mint akkor ott, az emelke-
dő vízben. A hangjukból tudtuk, 
hol vonul a rémült csapat. Ilyen-
kor az erdőben nincs egyértel-
mű sodrásirány, szintek szerint 
töltődnek a területek. A kavargó, 
bugyborékoló közegből mene-
külnének az állatok. Az erdőgaz-
dálkodók kis vadmentő dombo-
kat, illetve töltéseket emeltek ne-
kik, ezek közelébe nem mehet-
tünk, hogy ne zavarjuk a biztos 
helyet megtaláló vadakat. Sajnos 
sokan nem jutottak el odáig. Lát-
tunk szarvascsapatot kijönni a 
hullámtérből, át a töltésen, ame-
lyen túl viszont emberek voltak; 
így inkább visszamentek a vízbe 
– ahol pedig sokkos állapotban 
kiáltoztak. Az erős sodrásban, a 
törmelékek közt a fiatal állatok 
nehezen tájékozódnak. Láttuk, 
hogy egyre kimerültebben úsz-

nak; vagy a keselyűsi vonalúton 
ácsorognak tanácstalanul – ró-
kák, borzok, őzek –, merre indul-
janak. Már ott is kezdett átcsap-
ni a víz. Kiszálltunk a csónakból, 
és elkezdtük őket az élet irányá-
ba terelni. Majd beemeltünk egy 
úszó őzet a csónakba, látszott, 
hogy már alig bírja – ki akartuk 
vinni a töltéshez. A kezünkben 
pusztult el. A fővadász még pró-
bálta lélegeztetni, én a mellkasát 
nyomogattam, de hiába. (A va-
dász később elmondta, hogy egé-
szen kihűltek az őz belső szer-
vei is. Legalább két napja úszha-
tott, megállás nélkül.) Ez engem 
is megviselt, és az még inkább, 
amikor egy kondát láttunk úsz-
ni a fák között – amelyik kisma-
lac lemarad, biztosan elpusztul. A 
visításuk rázott meg igazán: azok 
az életért való segélykiáltások. A 
hangjuk vége sokszor bugybo-
rékolásba fulladt. A csónakkal 
próbáltuk terelni őket, és egy kis 
kondát ki is tudtunk menekíte-
ni. Az a vad, amelyik elérte a vad-
mentő dombokat vagy töltéseket, 
megmenekült. Sajnos hallottunk 
olyan fotósról, aki bement a vad-
mentő dombokhoz, és belezavar-
ta a vízbe a kimerült állatokat. Az 
a pár kép, amiért kapott X forin-
tot, sok szarvas életébe került. 

Te a csónakból fotóztál.
Igen, pont a riportképeim hatá-
sára kaptunk még egy forgatási 
nap lehetőséget. Az árvíz döbbe-
netes, szívszorító élmény volt, de 
persze mit sem változtatott a ra-
jongásomon: azóta is 2-3 hetente 
Gemencen vagyok. Most a feke-

te gólyák izgatnak leginkább. A 
filmen az ő családi mindennap-
jaikba is bepillanthatunk majd, 
ami kuriózum. Rejtett életmó-
dot folytatnak, a fehér gólyával 
ellentétben. Egész Európában 
csak Észtországban van beka-
merázott fészek, és nálunk, Ge-
mencen. Tavaly szívszorító csa-
ládi drámákat éltünk át a fészket 

figyelve: nem sikerült felnevelni 
a fiókákat; de a szülők idén újra 
három tojást melengetnek.

A családodat magaddal viszed 
néha a túráidra?
A gyerekeim 2-3 éves koruktól 
gyakran elkísértek. Jártuk az er-
dőt, mikor nagyobbacskák let-
tek, a szabadban éjszakáztunk. 
A barátaim gyerekei is csatla-
koztak, így ők belenőttek ebbe a 
közegbe. Most 11 éves a lányom, 
mindjárt 9 a fiam. Kiskama-
szokat is vittem már túrázni: a 
„Tüskevár-érzés” megtapaszta-
lása hatalmas élmény nekik, ne-
kem pedig a kíváncsiságuk és az 
örömük az. Töltekezem belőlük. 
Az élet úgy hozta, hogy a múlt 
évben kevesebbszer tarthattak 
velem a természetbe. Pedig tu-
dom, hogy jobb helyen nem is le-
hetnének.



46 Ft/g

920 Ft

Enyhíti a bőrirritációt, viszketést, alkalmas a bőr gombás 
megbetegedéseinek, fertőzésének kezelésére

Candibene-Teva 10 mg/g krém
20 g
Candibene-Teva 10 mg/g krém
20 g

Vény nélkül kapható gyógyszer

24,6 Ft/g

1 720 Ft

Műfogsorrögzítő krém teljes és részleges 
műfogsorhoz

Corega erős rögzítő krém 
mentolos XL
70 g

Corega erős rögzítő krém 
mentolos XL
70 g

Orvostechnikai eszköz*

19,9 Ft/db

995 Ft

Megakadályozza a vérrögök képződését, így 
csökkenti az infarktus kockázatát. Ajánlott 
szív- és érrendszeri kockázattal
rendelkező 45-79 éves
férfi és 55-79 éves
nőbetegeknek

Vény nélkül kapható gyógyszer

Aspirin Protect 100 mg bevont 
tabletta 50 db
Aspirin Protect 100 mg bevont 
tabletta 50 db

48,2 Ft/ml

1 445 Ft
Székrekedés kezelésére

Guttalax 7,5 mg/ml 
belsőleges oldatos cseppek
30 ml

Guttalax 7,5 mg/ml 
belsőleges oldatos cseppek
30 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

56,8 Ft/db

1 135 Ft

Lopedium 2 mg kemény kapszula
20 db
Lopedium 2 mg kemény kapszula
20 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

Hasmenés tüneti kezelésére

69,5 Ft/db

695 Ft

Ibuprofén-tartalmú láz- és 
fájdalomcsillapító, gyulladásgátló 
hatású készítmény

Vény nélkül kapható gyógyszer

Advil Ultra lágy kapszula
10 db
Advil Ultra lágy kapszula
10 db

145 Ft/ml

1 450 Ft

Otrivin Menthol 1 mg/ml 
adagoló oldatos orrspray
10 ml

Otrivin Menthol 1 mg/ml 
adagoló oldatos orrspray
10 ml
Különböző eredetű náthás 
megbetegedés okozta orrdugulás 
enyhítésére alkalmas, mentol- és 
eukaliptusz-aromaterápiát is tartalmaz

Vény nélkül kapható gyógyszer

21,1 Ft/db

1 265 Ft

A magnézium és a B6-vitamin 
hozzájárulnak a fáradtság és a kifáradás 
csökkentéséhez

Magnesium+B6 Pharmavit 
filmtabletta 60 db
Magnesium+B6 Pharmavit 
filmtabletta 60 db

Étrend-kiegészítő készítmény

18,8 Ft/db

1 690 Ft

Válogatott tengeri halfajtákból előállított készítmény, 
amelynek 70%-át omega-3 telítetlen zsírsavak 
alkotják

Omega 3 Forte kapszula
90 db
Omega 3 Forte kapszula
90 db

Étrend-kiegészítő készítmény

985 Ft/ml

3 940 Ft

Nailner repair stift
4 ml
Nailner repair stift
4 ml

Orvostechnikai eszköz*

Gombás körömfertőzés kezelésére

607,5 Ft/g

1 215 Ft

Zovirax ajakherpesz krém 2 gZovirax ajakherpesz krém 2 g
A száj és arc területén jelentkező herpeszfertőzés helyi 
kezelésére

Vény nélkül kapható gyógyszer

79 Ft/db

1 580 Ft

Vény nélkül kapható gyógyszer

Diklofenák-tartalmú fájdalomcsillapító, csökkenti a gyulladást 
és a lázat

Voltaren Dolo 25 mg lágy kapszula
20 db
Voltaren Dolo 25 mg lágy kapszula
20 db

9,1 Ft/g

1 180 Ft

Napégés esetén a bőr gyógyulásának elősegítésére

Panthenol külsőleges spray
130 g
Panthenol külsőleges spray
130 g

Vény nélkül kapható gyógyszer

15,8 Ft/ml

4 750 FtNagyon magas UVA+UVB-védelem 
gyerekeknek. Hipoallergén, 
illatanyagmentes, vízálló

Vichy Capital Soleil SPF 50+ 
naptej gyerekeknek
300 ml

Vichy Capital Soleil SPF 50+ 
naptej gyerekeknek
300 ml

Napozókészítmény

13,4 Ft/ml

1 340 Ft

VapeDerm Invisible szúnyog- 
és kullancsriasztó 
100 ml

VapeDerm Invisible szúnyog- 
és kullancsriasztó 
100 ml

Bőrre és ruhára fújható, szagtalan 
szúnyog- és kullancsriasztó szer.

Rovarriasztó szer

JÚNIUSI AKCIÓ! Az akció 2014. június 1-től 30-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!
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MÁR ÓRÁK ÓTA FESZÜLT VOLT, és nem tud-
ta az okát. Aztán eszébe jutott: hát persze, már 
megint ez a Lídianéni-ügy. Kétszer is meg-
mondta a szomszédba költözött fiatalasszony-
nak, hogy ne szólítsa néninek, elég a Lídia, de az 
kitartóan lenénizi. Micsoda vérlázító tapintat-
lanság! Igaz, hogy a kis hölgy az unokája lehet-
ne, de Lídia nem érzi magát öregnek, el is cso-
dálkozik, mindahányszor a tükörbe néz, hogy 
nem a régi, huszonéves arca bámul vissza rá.
Ledobta a konyharuhát, és benyitott a szobába. 
– Miklós! Most mondd meg! 
Hát úgy nézek én ki, mint egy 
néni?
Miklós ránézett, sőt, tetőtől tal-
pig végigmérte, arany fény csil-
lant a szemében. Aztán vissza-
biccent a feje. 
– Na, te aztán tényleg egy vén, 
öreg csont vagy – dünnyögte Lí-
dia. – Mást se tudsz, mint egész 
nap bóbiskolni, a horkolásodtól 
nem lehet hallani a sorozatot. 
Mondd meg, mi hasznom van 
belőled? Nem csinálsz semmit, 
csak eszel meg alszol, és behor-
dod a piszkot. 
Miklós úgy tett, mintha hirtelen 
mély álomba zuhant volna, még 
szuszogott is egy kicsit. Lídia le-
gyintett, és letelepedett a rejtvé-
nye mellé. Mindig így üldögél-
tek, szemtől szemben a két or-
mótlan füles fotelban, köztük a 
kis kerek asztal az újságokkal és 
Miklós kedvenc kekszével, amit 
egy belga csokoládés pléhdoboz-
ban tartottak. 

RÉGEN A FÉRJE ÜLT OTT, a második, de hat éve 
elvitte egy agyvérzés. Az első férje csalfa volt, el-
csábította a bejárónőt, a bébiszittert, még Lídia 
egyik barátnőjét is megkörnyékezte, nagy bot-
rány is lett belőle, a férj hólapáttal kergette vé-
gig Imrét a sétányon. Hivatalosan elváltak, még-
is együtt maradtak, nem jó egyedül. De alig telt 
el egy év, és a férfi meghalt, véletlenül kilépett egy 
autóbusz elé. 
Két házasság után Lídia nem akart többé férjhez 
menni, mókásnak találta volna, hogy túl a hatva-

non életre szólóan esküdözzön, 
de nem érezte jól magát abban a 
nagy magányban. Céltalanul tel-
tek a napjai, még főzni is minek, 
ha nincs, aki dicsérgesse. 
Egy nap, amikor az újságot 
böngészte, rátalált egy hirde-
tésre. Valaki, aki melegség-
re, törődésre vágyik. Miklós-
nak hívják. Amint ránézett a 
fényképre, mintha kicsit fel-
gyorsult volna a szíve. A nagy, 
barna szeme fogta meg, sze-
líd szomorúságot látott ben-
ne, elhagyatottságot és egy kis 
reményt. Mintha azt mondta 
volna az a szem: hűséges tár-
sad leszek, ígérem, és nem ké-
rek mást cserébe, csak hogy 
egy kicsit szeress. 

– ŐRÜLTSÉG! – mondták Lídia 
barátnői a cukrászdában. Meg 
azt is mondták, hogy ebben a 
korban már örüljön az ember, ha 
nem a rendelőben kell tölteni a 
napot, és ne ugrándozzon. Még 

Az élettárs
Vág Bernadett
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„Lehetünk közösségben 
is mérhetetlenül egyedül. 

Ki ne emlékezne 
gyermekkora riadalmas 
perceire, óráira, amikor 

a legderűsebb, legszebb 
családi körben is egyszer 

csak úgy érezte, árva a 
mindenségben? Mert más is 
kell az embernek a magány 
eloszlatásához a törődésnél, 
a gondoskodásnál, de talán 
még a szeretetnél is, hiszen 

az leginkább csak puszta 
aggodalom, óvás, gyakorlott 

erkölcsi szokás. (...)  
Szükség van egy lényre, 

valamire-valakire, aki 
szívünk-lelkünk értője-
érzője, bensőséges társ, 
örökkön nekünk, velünk, 
miattunk való teremtés.”

Szakonyi Károly

hogy újsághirdetés! Még 
hogy szép barna szemek! 
Nevetséges! 
Sok károgó vénasszony, 
gondolta Lídia, mind fél-
tékeny és irigy, amiért én 
merek élni, amiért új ka-
landra vágyom, társra, sze-
retetre. Hazament, és fel-
tárcsázta az újságban meg-
adott számot. 
Már aznap találkoztak. Először csak a parkban, az 
még nem kötelez semmire. Ha nem tetszenek egy-
másnak, sarkon fordulnak, és ki-ki megy a dolgá-
ra. Ha pedig mégis, akkor lehet egy nagyot sétálni 
kettecskén a fűillatú nyárban. 
Lídia már messziről észrevette Miklóst, valahogy 
biztos volt benne, hogy ő az. Egy fa mellett ácsor-
gott, és révedezve bámulta a padon ugrándozó ve-
rebeket. Nagyobb, erősebb volt, mint Lídia képzel-
te, de amikor közel ért hozzá, és a szemébe nézett, 
úgy tűnt, mintha ezer éve ismerné. 
– Miklós! – szólalt meg bátortalanul Lídia. Ő azon-
nal felé fordult, odasietett az asszonyhoz és meg-
csókolta a kezét. Aztán sétálni indultak. Ráérő-
sen, andalogva. Sok közös volt bennük. A kutyate-
jek közt nyíló rózsák, a bokrok és lombok harsány 
zöldje meg a visszhangzó madárdal örömmel töl-

tötte meg a lelküket, a viháncoló gyerekek neveté-
se, az önfeledt zsivaj könnyeddé tette őket is. Élvez-
ték, ahogy a szellő az arcukba fúj, és ugyanabban 
a nyugodt, lassú ritmusban ballagtak, mintha egy 
égi koreográfus vezényelte volna őket. 
Öt éve már, hogy minden áldott nap visszajárnak 
abba a parkba. Lídia kicsit hamarabb fárad, olyan-
kor leül egy padra, már ha az időjárás engedi. Egy 
bő óra múlva hazamennek, Lídia megfőzi az ebé-
det, Miklósra aztán igazán érdemes főzni, még a 
tányért is kinyalja. Lídia leöblíti az edényeket, el is 
törölgeti szépen, aztán bemennek a szobába. Elhe-
lyezkednek a két fotelban, Miklós elbóbiskol, Lídia 
pedig rejtvényt fejt, aztán bekapcsolja a tévét, hogy 
megnézze a kedvenc sorozatát. 
– Ne horkolj már olyan hangosan, te vénség! – mo-
rog rá, és megpaskolja a labrador nagy, nehéz fejét. 

HIRDETÉS
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Apaszemmel 
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Egyik hétvégén, amikor 
tényleg befordultunk 
a célegyenesbe, kide-

rült még egy s más a közel-
gő bizonyítványosztás hatá-
sára. Egy átlagos vasárnap 
délután talán Ádám kezdte, 
hogy nem jön össze az an-
gol ötös, mert csak június 
közepéig tart a suli, és el-
számolta magát. Majd Ben-
ce és Gergő is átvitt rajtam 
egy-egy információt. Az-
tán ezen felbátorodva Bori, 
szempilláit bájosan rebeg-
tetve közölte, hogy neki a 
matek maradt hármas. Sze-
rinte ugyanis normális em-
ber nem képes megtanul-
ni a matekot. Szóval, ahogy 
közeledett a június első fele, 
egyre több részlet derült ki 
a bizonyítványok várható 
tartalmával kapcsolatban.
Ekkor felmerült bennem, 
hogy a biziosztás után szűk 
családi körben tartok egy 
évértékelőt. Természetesen 
nem hívunk rá nagyma-
mát, nagypapát és nagyné-
nit, mivel ez tényleg csakis 
a mi ügyünk. A beszéde-
met azért alább most köz-
zéteszem, de ez szerintem 
így köztünk marad, mert 
csupán pár százezer pél-
dányról van szó, a gyere-
keim pedig nem hiszem, 
hogy olvassák...

Anyaszemmel

Küttel Dávid

A tanév vége

Mint minden jó vezető esetében, nálunk is 
elmondható, hogy ahhoz, hogy Apa ilyen 
remek értékelő beszédet tudjon letenni 

az asztalra, szinte semmi háttérmunkára nem volt 
szükség... Nem viccelek tovább, drága férjem na-
gyon is tisztában van vele, mennyi energia fekszik 
egy tanév lebonyolításában, ha hat különböző korú 
gyermek tíz hónapjáról van szó. Hatan ötféle intéz-
ménybe jártak ebben az évben, három gyerek (ebből 
egy igazán) „felvételizett” új helyre, kettő pontszer-
ző évet zárt (5. és 7. osztály), egynek pedig fel kellett 
nyitni néha a szemét, hogy nem árt tanulni tizedikes 
gimis létére, ha másért nem, akkor anya kedvéért...
Amikor ezeket a sorokat olvassák, még nincse-
nek a kezünkben a bizonyítványok, bár remé-
lem, ha lesz is meglepetés, az legfeljebb egy nem 
várt jeles lesz, vagy Bori lányom esetében csupa 
jó a reál tárgyak rubrikáiban. 
Néhány adat az elmúlt tanévről: 

 z tizennégy szülői értekezlet + három tábori szü-
lői

 z nyolc hivatalos fogadóóra (nem mindig voltam 
jelen, viszont voltam külön fogadóórán két alka-
lommal)

 z számtalan iskolai tájékoztató és nyílt tanóra a 
leendő elsősöm miatt

 z fejlesztő foglalkozások az ötödikesnek tanulá-
si nehézségek miatt, a város másik felén, igaz, csak 
minden második héten tudtam rávenni erre

 z kézműveskedés, tökfaragás, sütisütés, tojás-
festés, ültetés, közös játék, kirándulás (ez csak a 
két kicsivel)

 z megszámlálhatatlan kóruspróba, legalább négy 
kórusfellépés, hegedű- és gitárvizsgák, koncertek

 z angol és német különórák minden héten (in-
kább nem számolom ki...)

 z néptánc elő adá sok, iskolai fellépések, táncház 
itt-ott, színházi próbák és bemutatók, legalább 
tizenöt-húsz az évben

 z edzések, versenyek (persze hétvégén), ehhez 
sportorvosi vizsgálat (persze munkanapon)

 z a legnagyobb kihívás: Gergő számára a hatosz-
tályos felvételi, anyának Dávid beiskolázása. Az 
előbbi sajnos nem sikerült, a másik is csak nehezen 
és nagy szerencsével

 z a legnagyobb könnyebbség: Rékát tárt karokkal 
várják az óvodában Dávid helyére, ezen nem kell 
aggódnom, se harcolnom érte

 z a legnagyobb meglepetés: Bence, ahogy az ötö-
dik osztály nehézségeit vette az alsós évek után; 
Ádám, amilyen „nyugalmas” évet zárt idén

 z a legnagyobb „vicc”: Bori tankönyvei, melyek-
ből néhány februárban érkezett meg

 z Mivel van a családban egy ballagó óvodás, aki 
lelkesen várja az iskolát, én a nagyobb gyerekeim-
hez intéznék egy felhívást a nyárra:

Drága Gyermekeim, tisztelettel megkérlek benne-
teket, hogy a hosszú nyári szünet alatt ne vegyétek 
el a kedvét az öcséteknek az iskolától, ne fanyalogva 
és szenvedve olvassátok a nyári olvasmányokat, in-
kább kérjétek meg, hogy segítsen elolvasni néhány 
betűt, vagy segítsen kiszámolni a fagyi árát! Köszö-
nettel:  Anya

Szonda Györgyi

Tanévértékelő

Kedves családom, tisztelt velem  
egy háztartásban élő honfitársaim!
Nagy öröm számomra, hogy egy sikeres tanévet zárhattunk és 
még beszélő viszonyban vagyunk – 12 év felett is. A 2013/2014-
es tanév sok kihívást tartogatott számunkra, de EGYÜTT vettük az 
akadályokat. Elsőként gratulálok Rékának, aki sikeresen felvételizett 
az általunk kiszemelt óvodába. Nem volt egyszerű – de közösen, 
no meg az óvodapedagógusok lágy szíve miatt – átjutottunk a ros-
tán, a tízszeres túljelentkezés ellenére. Dávidkám általános iskolai 
felvételije már korántsem volt ilyen zökkenőmentes. Feleségem a 
bürokrácia hivatalos és törvényes határait súrolva, de mindvégig 
becsületét megtartva egy vezércsellel bejutott az általunk kisze-
melt és oly nagyra becsült iskola körzetébe. Itt csupán tartaléklis-
tára került a mi fiunk, de megnyugtattam, hogy ez nem azt jelen-
ti, hogy mostantól ő már örökre „tartalékban” lesz számunkra. Az 
egész család örökös tagja marad. Ezt ő – a maga 6 évével – európai 
mércével is fantasztikusan kezelte. Bence nélkülünk volt egy hetet 
a némettáborban, de túlélte még a feleségem is. Illetve kiemelke-
dően teljesített az országos kendóbajnokságokon a saját korcso-
portjában. Gergőnek nem jött össze a hatosztályos gimi, de nincs 
baj, mert nyolcadikra felgyúrjuk a gyereket, és akkor mehet Borcsa 
után a gimibe, feltéve, ha Bori maradhat... Na, ezzel nem is viccel-
nék! Ádámmal, hála a jó istennek, idén nem történt semmi. Huh! 
Ez az ő természetét tekintve már önmagában szerencse. Szerepelt 
egy országos gitárversenyen, melyet büszkén hallgattunk végig 
édesanyjával, és ennek hatására, így hét év után, elkezdett gya-
korolni is. A tehetséggel nincs baj, de a szorga-
lom bizony, hangszertanulás esetében, néha 
fájdalommal jár. A család tanulmányi átlagát 
nem tehetem közzé, mert az már tényleg sér-
tené a mi kis köztársaságunk lakóinak jogait. 

Köszönöm a kitartó munkát, mindenkinek 
pihenést és feltöltődést kívánok a nyárra! 
EGYÜTT az is könnyebb lesz majd. 
 Apa
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Sallai Ervin

Tanévzárszó

Kedves Kerecsendiné Szirbik 
Klára (Zsófi néni)!
Eltelt egy év, megint okosabbak lettek a gyerekek. Még a mi Lacikánk is. És 

ezt az iskolának is köszönhetjük. Nekünk, szülőknek megható látni, hogy 

csemeténk, aki este egy Sün Samu mese után elaludt, másnap délutánra 

mindent tud az Éjjel-nappal Budapest és az Édes Élet műsorairól. Így anélkül 

lehet képben a nagyvilág történéseivel, hogy drága tévé-előfizetésre költe-

nénk. Feleségemmel először nem tudtuk, hogyan kell herevasalósat játszani 

a gyerekkel, de gyorsan megtanultuk. Egyébként is, sok mindent tanultunk 

idén.
Például azt, hogy Lacika hiába olvasta el harmadikban a Háború és békét, majd 

írt belőle disztichonban olvasónaplót, gyönyörűen váltogatva a hexametere-

ket és a pentametereket, ha az „i” betűkről lefelejti a pontot, az annyi hibapont, 

ahányszor előfordul, így jogos az egyes.

A szülői munkaközösség a tanári kar kérésére idejében elvégezte az elsőse-

gély-tanfolyamot, így semmi akadálya, hogy az igazgatónő megtartsa az év-

zárón három és fél órás beszédét. Majd mi újraélesztjük azokat a nebulókat, 

akik esetleg elájulnak a tűző napon, vigyázzállásban. És persze felírjuk a nevü-

ket, hogy szeptemberben megkaphassák érte a testnevelés elégtelent.

Apropó, testnevelés. Üdvözöljük azt a felfogást, hogy a tornaóra nem a játék-

ról, sportról és az egész nap egy helyben ülő gyerekek átmozgatásáról szól, ha-

nem arról, hogy megtanuljanak csendben sorakozni. Végre hasznos része lesz 

így a napi testnevelés-oktatás a tanrendnek.

Felkészültünk a nyári táborokra. A tanárnő által ajánlott Kuksi vándortábor, 

melyben a gyerekek európai nevezetességeket tekintenek meg két hét alatt 

kilenc országban, kicsit megrengette a családi költségvetést. Szerencsére Ig-

nác bácsikánk vállalta, hogy elszegődik Ukrajnába katonának, így ha túléli, 

jövő ilyenkorra már törleszti is a személyi kölcsönt. Nemrég írt, hogy lőnek 

rá, de hát Ignác bácsi mindig is ilyen panaszkodós volt. Ahelyett, hogy örül-

ne a megfizethetetlen élménynek, hogy Lacika Jablonec nad Nisouban vég-

re megismerkedhet a cseh üveggyártás történetével, ami nyilván minden al-

sós kisdiák álma.
Örömmel jelzem a tisztelt tanári kar felé, hogy kiderült: keresztanyám az öt-

venes években gyakran sütött spenótos zserbót Gyergyómádé Sámuelnek 

Kolozsvárott, ezért máig őrzött egy teljes kötetet a költő eddig kiadatlan mű-

veiből. Így szerencsére szükségtelenné válik, hogy jövőre a diákok más költők 

verseivel induljanak a szavalóversenyen.

Összegyűjtöttük a szünidőre a szülői vállalásokat: Jung apuka a nyár folya-

mán a burkolást tanulja ki, a Feiszthammer szülők a kertgondozás rejtelmei-

ben merülnek el, jómagam a szennyvízátemelő-építés fortélyait sajátítom el, 

hogy évnyitóra az iskola – ingyen – újra a régi fényében ragyogjon. Tekintve, 

hogy az alma matert generációk óta mindenki lehúzhatatlan vécéjéről, omla-

dozó vakolatáról és kiszellőztethetetlen székelykáposzta-szagáról ismeri, régi 

fényének korhű felkutatásával Doleschall Imrénét bíztuk meg. Terike éjszakai 

takarító a Helytörténeti Múzeumban, így hozzáfér a törökhódoltság-kori do-

kumentumokhoz, amik támpontot adhatnak az eredeti állapotokról.

Végezetül engedje meg, hogy pár szót írjak a levélhez csatolt virágról. Zsófi 

néni kérésére, természetesen, pollenmentes. Nem volt könnyű ilyen virágo-

kat létrehoznunk, de végül is a gyerekek környezetismeret-könyveinek és hit-

tananyagainak áttekintése után sikerült némi genetikai mutációval és isteni 

csodával elérnünk. 
Kívánok kellemes nyári szünidőt mind családom, mind a szülői munkaközös-

ség nevében!

 Tisztelettel: id. Koroknai László (TótFeri) 
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

Szakszon Réka

Téli zsírpárnákkal le, fürdőru-
hával fel! Újra itt a nyár, ezért 
sokan sportolással próbál-
nak megszabadulni a súly-
feleslegtől. A fokozatosság 
és a rendszeresség fontos, 
de még ezzel sem min-
dig kerülhető el a sérülés. 
Somlóné dr. Tőke Edit, a 
budapesti Phönix Patika 
szakgyógyszerésze előze-
tes jó tanácsokkal látott el 
minket, és arról is beszélt, mi 
a teendő, ha már megtör-
tént a sportbaleset.

Milyen vitaminokra és ásványi 
anyagokra van szükségünk, 
ha rendszeresen sportolunk?
A legtöbb vitaminkészítmény 
megfelel, de szerencsésebbek 
azok, amelyekben ásványi sók 

vannak, hiszen fontos, hogy 
a nyomelemeket is pótoljuk a 
szervezetben. Az idősebbek-
nek érdemes lehet Q10-et szed-
ni, amit energiavitaminnak is 
neveznek, hiszen nagy szerepet 
játszik az energiafolyamatok-
ban, valamint az izomműkö-
dést is javítja. Léteznek izotó-
niás oldatok, melyeket a spor-
tolás közben vagy utána vihe-
tünk be a szervezetünkbe. Erre 
azért van szükség, mert az iz-
zadás során nemcsak a víz vész 
el a testünkből, hanem a sók is, 
ezeket pedig pótolni kell. Az 
omega-3 zsírsavak is fontosak, 
belépnek a zsíranyagcserébe, 
szerepet játszanak az érvéde-
lemben, illetve az agyi funk-
ciókat is segítik. (Ezek a több-
szörösen telítetlen zsírsavak a 
halolajban, illetve a lenmagban 
fordulnak elő nagyobb meny-
nyiségben.) Az utóbbi évek-
ben különös hangsúlyt fektet-
nek a probiotikumokra, ame-
lyek a mindennapi jó közérze-
tünk megőrzésére is ajánlottak, 
sportolóknál pedig különösen 
fontosak. Sporttevékenység so-
rán az izmok vérellátása kerül 
előtérbe, a belek vérellátása pe-
dig háttérbe szorul. Ilyenkor 
károsodhat a vékonybélben élő 
hasznos baktériumflóra, ezért 
célszerű odafigyelni ennek 
pótlására is.

Mit tehetünk, ha gyakran gör-
csöl be a lábunk vagy kezünk 
sport közben?
Ilyen esetben a magnéziumot 
szoktuk ajánlani. A tünetek 
függvényében határozhatjuk 
meg az adagot. A magnéziu-
mot tabletta vagy pezsgőtab-
letta formájában juttathatjuk 
a szervezetünkbe. Nem min-
den esetben van szükségünk a 
magnézium mesterséges pót-
lására. Ritkábban jelentkezik 
a magnéziumhiány, ha valaki 
egészségesen táplálkozik, kellő 
mennyiségben fogyaszt zöldsé-
get, gyümölcsöt.

Hogy kezeljünk le egy friss se-
bet a sportpályán?
Először ki kell tisztítani a se-
bet. Miután eltávolítottuk a 
szennyeződést, különböző ké-
szítményeket használhatunk. 
Jódkomplexet tartalmazó sze-
rekkel vagy átlátszó, nyomot 
kevésbé hagyó, gél formájú ké-
szítményekkel is fertőtleníthet-
jük a területet. Ezzel nemcsak 
az elfertőződés ellen védeke-
zünk, hanem szebb lesz a seb-
gyógyulás, és gyorsítható a bőr 
hámosodása is.

Mikor kell orvoshoz fordul-
nunk egy sebbel?
A gyógyszertárakban is van-
nak különböző (szabott, vág-

ható) tapaszok, amelyeket fel-
ragasztva a vágás két oldalát 
össze lehet húzni. Nagyobb 
felületi sérüléseknél azonban 
olyan tapaszt célszerű használ-
ni, ami egyrészt steril, másrészt 
nem ragad bele a sebbe. Ha a 
seb mélyebb, orvosi segítségre 
lehet szükségünk, hogy tapasz-
szal összehúzza, vagy össze-
varrja a sérülést.

Rándulás vagy ficam esetén 
mivel enyhíthetjük a fájdal-
makat?
Vannak olyan gélek a pati-
kákban, amelyek tartalmaz-
nak fájdalomcsillapító kom-
ponenst, bőrnyugtató hatású-
ak, és segítik a duzzanat vagy 
vérömleny felszívódását. Hasz-
nálhatunk feketenadálytő-
krémet vagy árnikakenőcsöt, 
amelyek gyógynövénytartal-
mú készítmények. Sérült ízü-
letek kezelésére is találunk ter-
mékeket, és több olyan krém 
létezik, ami gyulladáscsök-
kentő hatású, ezekkel is kezel-

Sportolj egészségesen!

Somlóné dr. Tőke Edit

hetjük a sérüléseket. Aki az al-
ternatív gyógyászatot részesíti 
előnyben, homeopátiás gyógy-
szereket is talál.

Kapható-e a gyógyszertárak-
ban boka, térd vagy csukló 
rögzítésére szolgáló eszköz? 
Mi nem tartunk ilyen rögzítő-
ket, de kívánságra tudunk ren-
delni. Nagyobb forgalmú pa-
tikákban lehetnek készleten, 
mert ott többször is felmerül 

ilyen igény. Gyógycipőt, rög-
zítőket, lúdtalpbetétet általá-
ban gyógyászatisegédeszköz-
boltban tartanak. Fásli minden 
gyógyszertárban kapható, ez-
zel nagyobb területet tudunk 
fixálni, másik előnye, hogy ol-
csóbb, mint a rögzítők. Az 
utóbbiakat azonban, ha már 
nem az ágyban fekszünk egy 
sérüléssel, könnyebb felhelyez-
ni, és kényelmesebben tudunk 
mozogni velük.

HIRDETÉS
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Kulisszák mögött

Draveczki-Ury Ádám

Mi történik, ha valahol na-
gyon gyorsan kell intézked-
ni? Kik lépnek akcióba, ha sú-
lyos beteget kell gyorsan át-
szállítani más intézménybe? 
A választ nem nehéz kitalál-
ni:  Kurucz Zoltánnal, a Ma-
gyar Légimentő Nonprofit 
Kft. oktatási és szervezési 
felelősével beszélgettünk.

Milyen keretek között látják el 
a feladataikat ma Magyaror-
szágon a légimentők?
2005 óta az Országos Mentő-
szolgálat égisze alatt működünk 
önálló szervezeti egységként. 
Alapfeladatunk az országon be-
lüli mentés, illetve a betegszál-
lítás. Ez jellemzően súlyos álla-
potú sérültek őrzött szállítását 
jelenti, magasabb szintű, végle-
ges ellátást nyújtó intézmény-
be. Emellett szabad kapacitá-
sunk terhére végzünk külföldi 
betegszállítást, sport- és tömeg-
rendezvényeket biztosítunk. Az 
OMSZ irányítása mellett repü-
lünk, a feladatokat a 104-es, il-
letve a 112-es segélyhívó számon 
beérkező megkeresések értéke-
lése után kapja a legközelebb ál-
lomásozó szabad helikopter.

Ez azt jelenti, hogy akár az or-
szág másik végébe is küldhe-
tik például a Budaörsön állo-
másozó helikoptert?

Az irányítás azt a legközeleb-
bi helikoptert keresi ki, amelyik 
el tud menni a betegért. A cél, 
hogy mindenki számára bizto-
sítsuk a 15 percen belüli kiérke-
zést, a légimentés elérhetőségét. 
A bázisaink elhelyezésénél is ezt 
az alapelvet tekintettük a legfon-
tosabbnak, emiatt működik ma 
hét állandó bázis.

Mi kell ahhoz, hogy valaki 
légimentő lehessen?
A légimentés sok szempontból 
a szakma csúcsának is tekinthe-
tő, ennél nincs magasabb szint 
a mentősöknél. A legmaga-
sabban képzett szakembereket 
próbáljuk összegyűjteni. Eh-
hez természetesen elengedhe-
tetlen, hogy kellő rutinnal ren-
delkezzenek. Én magam 1997-
től dolgoztam a mentőszolgá-
latnál, és 2007-ben kerültem a 
légimentőkhöz. A képzés és a 
vizsgáztatás is igen kemény, az 
ismeretekről pedig évente egy 
hasonlóan szigorú vizsgán kell 
számot adnunk. Az egészség-
ügyi menedzsment is sok ener-
giát fektet a fejlesztésekbe: min-
denkinek tisztában kell lennie a 
legmodernebb ellátási protokol-
lokkal, és ezek alkalmazása is 
szoros ellenőrzés alatt áll. Min-
denkinek a legmagasabb kom-
petenciaszinttel kell rendelkez-
nie: a szakorvosoknak is min-
den esetben tudniuk kell eljárni.

Milyen esetek a leggyakorib-
bak?
Általában a légimentésben 
nemzetközi összehasonlítás-
ban is a balesetek vezetnek, il-
letve bizonyos sürgős belgyó-
gyászati esetek. Magyarorszá-
gon néha több, néha kevesebb 
balesethez hívnak minket, ez 
időjárásfüggő is. De mivel az 
irányítók tisztában vannak ve-
le, hogy bármilyen eseménynél 
el tudunk járni, nagyon vegyes, 
hová hívnak ki minket.

Mennyire okoz gondot a he-
likopterrel megközelíteni az 
egyes helyszíneket? Heliport 
azért nincs mindenütt…
Ahol a pilóta leszállásra alkal-
mas helyet talál, ott leteheti a 
gépet. Vagyis nincsenek nagyon 
szigorú, merev megkötések, hi-
szen az veszélyeztetné az ellá-
tást: ha látunk megfelelő közel-
ségben alkalmas méretű kertet, 
ahová biztonsággal beférünk, le 
szoktunk szállni. Az időnként 
hallható vélekedésekkel szem-
ben, szó sincs arról, hogy bár-
mikor, bárhol is „heccből”, a pi-
lótáink tudását fitogtatni száll-
nánk le. Akárhol tesszük le a 
helikoptert, mindig nagyon 
vigyázunk, nehogy tönkrete-
gyünk, elfújjunk valamit. Ha 
mégis ilyesmi történne, csakis 
abból fakad, hogy valamit ép-
pen nem vettünk észre, de a pi-

lóták eleve nagyon veszélyes fel-
adatot hajtanak végre. A biz-
tonságra is nagyon kell figyelni, 
hiszen rendkívül súlyos balese-
teket vagy károkat okozhat, ha 
beakad a forgószárny, vagy oda-
ütődik valahová a helikopter 
farka. Előfordult, hogy a legna-
gyobb koszba és szemétbe kell 
leszállnunk, de olyan is, hogy 
csak egy nagyon gazdag ember 
heliportjára tudtunk leeresz-
kedni. Szerencsére itt is nagyon 
kedvesek és segítőkészek voltak 
velünk.

Mi történik, ha csak a célterü-
lettől messze tudják letenni a 
helikoptert?
A központban próbálnak ilyen-
kor földi egységeket is gyűj-
teni, ez azonban néha lassab-
ban megy, sőt, az is előfordul-
hat, hogy a közelben tartózko-
dó összes jármű foglalt. Ilyen-
kor általában két lehetőség van: 
gyalog megyünk a betegért sok 
csomaggal, vagy stoppolunk. 
Örömmel mondhatom, hogy 
ilyenkor szinte mindig megáll 
az első autó, sőt, általában any-
nyira segítőkészek az emberek, 
hogy még nekünk kell monda-
ni: nem kell annyira nyomni a 
gázpedált, időben oda fogunk 
érni. Előfordult, hogy teherautó-
platón rögzítettük biztonsággal 
a beteget, és így jutott el a heli-
kopterig. A tavalyi március 15-

ei hófúvás idején például eleve 
nem tudtunk helikopterrel köz-
lekedni a rossz látási viszonyok 
miatt, de ha azzal megyünk, 
a földön akkor is át kellett vol-
na szállnunk a kutató-mentők 
nyolckerekű terepjárójába. Itt 
egyébként egy hirtelen megin-
dult szülésnél kellett eljárnunk, 
és szerencsére mind az anyuka, 
mind az apuka szerencsésen el-
jutott a kórházba. Tűzoltókkal, 
barlangimentőkkel is rendsze-
resen dolgozunk együtt, főleg 
Budapest környékén, például a 
Rám-szakadéknál.

Mi a legszebb ebben a munká-
ban, és mi a legnehezebb?
A legjobban a változatossá-
got szeretem: nincs két egyfor-
ma eset, két ugyanolyan nap, 
mindig mást kell csinálni. A 
kihívások pedig komolyak, hi-
szen amit a kórházban öt-hat 
ember lát el, azt nekünk sok-
kal nehezebb körülmények kö-
zött kell elvégeznünk, két-há-
rom fővel. A betegekkel sajnos 
csak akkor találkozunk, ami-
kor éppen a legkritikusabb ál-
lapotban vannak, sokszor nem 

is emlékeznek rá, hogy mi segí-
tettünk, elvégre nem mi állunk 
ott az ágyuk szélén, amikor fel-
ébrednek. A legnehezebb pedig 
a stressz, ami az egész mentő-
munkára nagyon jellemző.

Hogyan lehet kezelni ezt?
Idővel az ember kénytelen meg-
tanulni… Nálunk szerencsére 
nagyon jó a kollektíva, sokat be-
szélgetünk egymás között. Sze-
rintem, amikor egy családos 
ember hazamegy, miután gye-
rekeket látott meghalni, biztos, 
hogy még annál is jobban sze-
reti megölelni a saját családtag-
jait, mint egyébként, és energiát, 
erőt merít abból, hogy otthon 
minden rendben van. Ilyenkor 
érezzük, mennyire szerencsések 
vagyunk. Ez a háttér némelyest 
megkönnyíti a látottak feldol-
gozását, de nem lehet megszok-
ni, amikor az ember nap mint 
nap látja mások halálát. Így az-
tán szakemberek, pszichológu-
sok is segítenek abban, hogy ne 
„kattanjunk be”, és helyt tud-
junk állni, miközben mellet-
tünk családok hullottak szét 
például egy tömegbalesetben.

„A mentős szakma csúcsa”
Kurucz Zoltán,  
a Magyar Légimentő 
Nonprofit Kft. oktatási és 
szervezési felelőse
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Itt a bikiniszezon és a miniruhák ideje, ami-
kor sokan sporttal próbálják az alakjukat 
visszaszerezni. Milyen előnyökkel jár egy ae-
robikedzés? Mire érdemes figyelnünk, ha 
kondizni indulunk? Katus Tamás, a Sem-
melweis Egyetem Testnevelés és Sport-
tudományi Kara torna, RG, tánc és aero-
bik tanszékének egyetemi adjunktusa 
válaszol.

Mi az alapvető különbség a csoportos fitnesz/
aerobikedzések és a gépi edzések között?
Az erőgépekkel végzett gyakorlatoknak egészen 
más a célja, mint a csoportos testmozgásnak. A 
gépeken végzett edzések célja az izomtömeg nö-
velése, a fizikai erőnlét fejlesztése. Ezzel szemben 
a társaságban, zenére végzett mozgás egészen 
más élményt nyújt a résztvevőnek. A zene elte-
reli a figyelmet a fizikai terhelésről, és sokkal job-
ban kikapcsol. Természetesen minden mozgás-

sal levezetjük 
a stresszt, de 
a csoportos 
fog la l koz á-
soknál szerin-
tem ez a hatás 
sokkal jobban 
ér vényesü l . 
Egyébként a 
cél határoz-
za meg, hogy 
milyen moz-
gásformát vá-
laszt az em-
ber. Azt gon-
dolom, hogy 

ha valaki jelentős változásokat akar elérni a tes-
tén, akkor mindenképpen kombinálni kell a kü-
lönböző módszereket. Az erőnléti edzések mel-
lett be kell iktatni olyan, hosszú ideig tartó, több 
izomcsoportot megmozgató sportokat is, mint 
például a kerékpározás, a futás vagy az úszás.

Túlzásba lehet-e vinni a kondizást? Lehet ká-
ros, ha valaki hosszú időn át csak gépeken edz?
A kondizás alapvetően egyáltalán nem káros. 
Természetesen mindent túlzásba lehet vinni, de 
az erőedzéseknek nagyon nagy szerepe lesz idő-
sebb korban. Harmincéves kor után az izmok 
keresztmetszete csökkenni, hosszuk pedig rövi-
dülni kezd, emiatt mozgunk nehezebben idős-
korban. Ezt a leépülési folyamatot lehet mozgás-
sal szabályozni, de csakis akkor, ha egy már idő-
ben megkezdett, rendszeres edzésről van szó. Ha 
valaki hatvanévesen áll neki tornázni, nem fog-
ja ugyanezt a hatást elérni. Mindemellett nem 
szabad megfeledkeznünk a rendszeres és alapos 
nyújtásról sem.

Az aktív sportolás élettani hatásairól
Kalmár Lalita

313131

Mire figyeljen egy kezdő az edzőteremben?
Akinek nincs előképzettsége, az elvész a hatalmas 
információtengerben, ezért célszerű szakember 
segítségét kérnie. Ez lehet személyi edző, de lehet 
egy oktató által vezetett óra is, ahol a vendég szin-
tén szakember felügyelete alatt áll. Természetesen a 
mozgás önmagában is hasznos dolog, ha valaki ön-
erőből kezd mozogni, azzal csak jót tesz magának. 

Minden évben új edzésformák közül vá-
logathatunk. Idén például a vízben 
spinningelésről hallottam. Mit gondol, hasz-
nos követni ezeket a trendeket, vagy nagy 
részük csak reklámfogás?
Természetesen a szakmának érdeke a paletta folya-
matos színesítése, de szerintem ezek a mozgásfor-
mák igenis hasznosak. A felhozott példa esetében 
egy igen komplex mozgásról van szó. A földön csak 
a gravitáció ellen kell küzdenünk, azonban ha bár-
milyen sportot vízbe rakunk, egyből más erők is 
hatni kezdenek. Megváltozik a közegellenállás, így 
más izmok is bekapcsolódnak a munkába. 

Mi a véleménye az izomstimulációs edzésfor-
mákról, mint például a speed fitnesz?
Én még nem próbáltam, de sportsérülésemet már 
gyógyították izomstimulációval. Az elképzelés a 
gyógyításból ered, ezt ültették át a sport területére. 
Az ötlet ésszerű, az edzés rövidsége és hatékonysá-
ga miatt pedig nagyon népszerű. Mindössze 10-15 
percet vesz igénybe, ami az elfoglalt vagy lusta em-
berek számára igazán csalogató ajánlat.

Mi a véleménye a zsírégetést elősegítő sze-
rekről?
A tömegnövelő tablettákkal ellentétben, a táplálék-
kiegészítők kel nincsen bajom. Elsősorban verseny-
zőkkel foglalkozom, náluk ezeknek a szereknek az 

alkalmazása teljesen természetes, ám a szabadidő-
sport esetében én jobban hiszek a munkában. A 
mozgás önmagában gyógyszer – persze fel lehet 
gyorsítani a folyamatokat, de ne ez legyen az első 
lépcső. Először kezdjünk el tudatosan mozogni.

Mit gondol, lehet-e hatékonyan és tartósan 
fogyni rövid idő alatt?
A hirtelen fogyásnak nincs értelme. Ha a súlyvesz-
tés nem társul új életvitellel, akkor nem fenntart-
ható. A hirtelen fogyás, amellett hogy átmeneti, 
még egészségtelen is. Fordítsunk annyi időt a fo-
gyásra, mint amennyit az elhízásra fordítottunk.

Katus Tamás
HIRDETÉS
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Üzenet a Földnek

Csímár Kamilla

Szeresd a bringádat!
Dél-Buda egyik legizgal-
masabb üzletében járunk. 
Körben a falakon a legkü-
lönfélébb kerékpárvázak, 
a plafonról kerékrengeteg 
lóg, pedálok és kormányok 
mindenütt. A Recikli Kerék-
párműhelyben bárki össze-
állíthatja az egyéniségéhez 
leginkább passzoló brin-
gát, és ebben a biciklik iga-
zi szerelmesei lesznek a se-
gítségére. A műhely veze-
tőjével, Molnár Gáborral 
beszélgettünk.

Hogyan indult a biciklis kar-
riered?
Egy olyan településről szárma-
zom, amelyik viszonylag nagy 
alapterületű, azonban egyál-
talán nincs tömegközlekedése. 
Magától értetődő tehát, hogy 
az emberek kerékpárral járnak 
mindenhova: munkába, iskolá-
ba, templomba. Én is bringázom 
gyerekkorom óta, és amikor 
Pestre kerültem, azonnal láttam, 
hogy itt sincs számomra ennél 
jobb megoldás: a tömegközleke-
dés drága és lomha, gyalog pe-
dig soha nem érek oda sehová.

Milyen volt az első bringád?
Az első egy szovjet gyártmá-
nyú narancssárga, tömör kere-
kes, örökhajtós, nyeklő-nyakló 
kis bringának nevezhető valami 

volt. A homlokcsövön egy nyuszi 
volt répával, erre egészen konk-
rétan emlékszem. Arra nem, 
hogy mi volt a márka, mert cirill 
betűkkel írták, és nem tudtam 
elolvasni. De ami a lényeg: örök-
hajtós volt, úgynevezett „fixi”, 
ami azóta is a kedvenc típusom. 
És ahogy látom, ma egyre inkább 
újra divatba jön.

A Recikli ötlete mikor pattant 
ki a fejedből?
Eredetileg nem is az én fejem-
ből pattant ki, illetve maga a 
név igen, de az már csak pár 
hónappal később jött. Hosz-
szú ideig külföldön éltem, és 
amikor hazajöttem Spanyolor-
szágból, úgy döntöttem, hogy 
elég volt, szeretnék már itt-
hon maradni, és itt létrehozni 
valamit. Akkor keresett meg 

egy régi kollégám, akivel anno 
együtt futárkodtunk (és akkor 
ő még mindig ezzel foglalko-
zott), hogy belefáradt, szeret-
né abbahagyni a futármunkát, 
nyissunk együtt egy műhelyt. 
Az egyik ismerősének volt egy 
síkölcsönzője, annak az üzlet-
nek a felét béreltük ki akkor, 
amikor a síszezonnak vége volt. 

Akkor azt mondtuk, hogy ha 
szeptemberig kihúzzuk, annak 
már örülni tudunk. Ennek már 
négy éve, és azóta egyre csak 
növekszünk. 

Mi a Recikli legfőbb üzenete?
Semmiképp sem akartunk új 
kerékpárokkal foglalkozni, 
ezért úgy döntöttünk, hogy 
inkább veszünk jó minőségű, 
régebbi modelleket, és azokat 

felújítjuk. Ha felújítok egy tíz-
éves bringát, amely még abban 
a korszakban született, ami-
kor a hosszabb élettartam ér-
dekében jócskán túlkalibrál-
ták a szerkezetet, abból biztos, 
hogy még húsz év múlva is bi-
cikli lesz. 

Kik járnak hozzátok?
Nagyon sok futár jár hozzánk 
szervizbe, vannak amatőr ver-
senyzőink és néhány profi is, 
de sok lakó is jön a környékről. 
Gyakran előfordult az, hogy 
valaki szinte hetente megje-
lent a műhelyben javíttatni va-
lamit a kerékpárján, míg végül 
rájött, hogy ez sokkal többe ke-
rül, mint ha egyszer rászán egy 
nagyobb összeget, és vesz egy 
igazán jól összerakott bringát, 
amellyel aztán hosszú ideig ga-
rantáltan nem lesz gond.

A megrendelőnek mekkora 
beleszólása van a bringa ösz-
szeállításába?
Teljes mértékben együttműkö-
dünk. A legkülönfélébb váza-
ink és kerékszettjeink vannak, 
amelyekből mindenkinek sze-
mélyre szabottan tudjuk össze-
állítani a neki legmegfelelőbb 
biciklit. Gyakran van az, hogy 
valaki csak egy fotóval jön be 
hozzánk, amin gyakorlatilag 
csak a bicikli színei látszanak, 
de valójában nincs túl sok fo-

galma arról, hogy mit is szeret-
ne. Én nem szeretem, amikor 
az esztétikai szempontok hát-
térbe szorítják a funkciót, de 
mindig sikerül olyan kompro-
misszumot kötnünk, hogy néz-
zen ki a bringa úgy, ahogy a ve-
vő szeretné, de működjön úgy, 
ahogy én akarom. És így mind 
a ketten boldogok és elégedet-
tek leszünk.

Milyen a legöregebb bringá-
tok?
Nagyon szeretjük a veteráno-
kat, van több sport- és ország-
úti kerékpár, melyek a 60-as és 
a 70-es években készültek. De a 
beszerző útjaimon nem egyszer 
találtam már olyan még régeb-
bi, 30-as, 40-es évekbeli jármű-
vet is, amely annyira jó álla-
potban volt, hogy alig volt vele 
munka. Persze ezekhez általá-
ban elég nehéz alkatrészt kap-
ni, de szeretjük a kihívást.

Az igazán különleges darabok 
különleges gazdát is érdemel-
nek. Minden biciklinek tudod 
a történetét?
Minden egyes darabról tudom, 
hogy kitől vettem, és amennyit 
csak lehet, igyekszem megtud-
ni a múltjáról. És be kell valla-
nom, hogy nem minden dara-
bot adok oda akárkinek min-
dennapos használatra. Van pél-
dául egy versenybringa, amely 
83-ban készült egy versenyző 
számára, személyre szabottan, 
még a neve is bele van gravíroz-
va. És soha egyetlen egy kilo-

métert sem mentek vele. Hogy 
miért, azt nem sikerült kide-
rítenem. Egy ilyen kerékpár-
ral vasárnap délután elgurul-
hatsz egy kávéházba, vagy ki a 
Római-partra, épp csak addig, 
hogy megcsillanjon a vázon a 
napfény, de aztán, amint haza-
érsz vele, letakarítod és vissza-
akasztod a kampóra. Ezzel nem 
járhatsz melózni az esőben, sár-
ban, mert nem arra találták ki.

És ezt meg is mondod a vevő-
nek? 
Sajnos igen. Kaptunk is már 
ezért rengeteg kritikát, hogy így 
nem lehet egy vállalkozást vin-
ni. De mi elsősorban nem üzle-

ti szempontból csináljuk ezt az 
egészet. Szeretjük a kerékpáro-
kat. És ha egy darab különösen 
közel áll a szívünkhöz, akkor 
azt akarjuk, hogy akihez kerül, 
az is – legalább – ugyanannyi-
ra szeresse, mint mi. Ha pedig 
azt látjuk, hogy igazán nem sze-
relmes belé, csak úgy tetszeget 
neki, akkor bizony nem fogjuk 
odaadni neki. Ez üzleti szem-
pontból kész katasztrófa.
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Ha Ön 2014. június 1. és 30. között a túloldalon található Szimpatika kví-
zünket kitölti, és postai úton vagy a szimpatika.hu/jatek oldal segítségével a válaszo-
kat beküldi nekünk, sorsoláson vesz részt. 

Játékunkkal megnyerheti a négy-négy wellnesshétvége egyikét a móri Hétkúti 
Wellness Hotel és Lovaspark, valamint az egri Park Hotel Minaret felajánlásával, illet-
ve két komplex szűrővizsgálatot a VitaHelp Egészségközpont jóvoltából, vagy gazda-
gabb lehet a Libri és a Kolibri Kiadók újdonságaival!

A sorsoláson azon játékosaink vesznek részt, akik legalább négy Szimpatika kvízkérdésre jól válaszolnak, és a *-gal megjelölt mezőket 
nyomtatott nagybetűvel, olvashatóan kitöltik, és a kivágott szelvényt 2014. június 30-ig postai úton visszaküldik szerkesztőségünkbe 
(Szimpatika szerkesztőség: 1116 Budapest, Sztregova u. 1.), vagy a www.szimpatika.hu/jatek oldalon válaszolnak a kérdésekre. A rész-
letes játékszabály a www.szimpatika.hu/jatek/szabalyzat oldalon olvasható. 

A nyilvános sorsolás időpontja: 
2014. július 10. délelőtt 10 óra, helyszíne a Szimpatika szerkesztőség. 

Május havi számunk kvízkérdéseinek helyes megfejtései: 
1.: b) 2.: a) 3.: a) 4.: a) 5.: c)

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

Név*: ...........................................................................

.......................................................................................

Cím*: ...........................................................................

.......................................................................................

Telefon*: ....................................................................

e-mail: ........................................................................

.......................................................................................

Patika neve, címe (vagy pecsétje)*: .................

.......................................................................................

.......................................................................................

Az áprilisi kvízjátékunk nyertesei:
• Károvics Attila, Fót - Ezüstfenyő Gyógyszertár, Fót
•  Kovács Csaba, Budapest - Batthyány Gyógyszertár, 

Budapest
• Lados Andrea, Aszód - Koriander Gyógyszertár, Adony
•  Megyesi Károly, Budapest - Újpest-Városkapu 

Gyógyszertár, Budapest
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló 
wellnesshétvége a móri Hétkúti Wellness Ho-
tel felajánlásával.

• Bartha Lászlóné, Karcag - Berek Gyógyszertár, Karcag
• Dudás Sándor, Bénye - Herba Gyógyszertár, Monor
•  Ecsedi Anikó, Berettyóújfalu - Szent Márton Patika, 

Berettyóújfalu
•  László Pálné, Budapest - Klinikák Gyógyszertár, 

Budapest
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló 

wellnesshétvége az egri Hotel Eger & Park 
felajánlásával.

• Bálint Zoltán, Budapest - Medicina Patika, Budaörs
•  Marokity-Járosi Szilvia, Bogyiszló - Szent László 

Gyógyszertár, Szekszárd
Nyereményük: egy-egy komplex szűrővizsgá-
lat a VitaHelp Egészségközpont felajánlásával.

•  Bornemisza Zsolt, Budapest - Caruel Újlak 
Gyógyszertár, Budapest

•   Huszár Tamás, Tiszaújváros - Arany Sas Gyógyszertár, 
Tiszaújváros

•  Kovács Tamás, Budapest - Újpest-Városkapu 
Gyógyszertár, Budapest

Nyereményük: könyvcsomag a Libri és a Ko-
libri Kiadók felajánlásával.

1    Mennyi „matéria” kerül fel a világhálóra naponta?
a) 2,5 milliárd gigabyte
b) 5 millió karakter
c) 68,6 ezer watt

2    Hány lába van Miklósnak?
a) egy
b) kettő
c) négy

3    Mikor készült a 0 kilométeres bicikli?
a) '83-ban
b) '73-ban
c) 2014-ben

4    Mit nyerhetnek új játékunkkal?
a)   egy férfi és egy női Cross típusú túrakerékpárt
b) görögországi társasutazást
c) páros belépőt az állatkertbe

5    Mi borul virágba a tél végén?
a) a bakonyi őzike vörhenye 
b) a Hanság tőzike-szőnyege
c) a Tündér-szikla

Karikázza be 
a helyes
válasz 

betűjelét!

Gratulálunk, a nyerteseket telefonon értesítjük!
Felhívjuk kedves játékosaink figyelmét, hogy a nyertesek sorsolása közjegyző jelenlétében,  
a nyeremények értéke alapján csökkenő sorrendben történik!



KERESSEN MINKET 
AZ INTERNETEN IS!

WWW. .HU
www.facebook.com/Szimpatika

Tekintse meg a Szimpatika TV 
új és régebbi adásait!

honlap

facebook oldal


