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Kedves Olvasó!
Rengeteg dolgunk van. Elő-
ször is gyógynövényeket 
kellene szedni az erdőben, 
méghozzá meztelenül. Aztán 
el kéne csípni a páfrányvi-
rágzást, mert az kincset ér. És 
már szinte közhelyes, de tüzet 
is kéne ugrani szívünk válasz-
tottjával ahhoz, hogy boldo-
gok, gazdagok és egészségesek 
legyünk. Mindezt Szent Iván 
havának 21. napján, ponto-

sabban éjjelén kell véghezvinnünk, ami nem túl logikus, 
hisz valójában a Napról szól az egész. A Napról, ami ek-
kor lesz a legmagasabban, 16 órán keresztül fog sütni, 
ugyanakkor a lehető legtávolabb leszünk tőle. Ha ennyi 
esti programot nem is tudunk betervezni június 21-re, 
használjuk ki az első igazi nyári hónapot, és igyekezzünk 
mi magunk közelebb kerülni hozzá egy kis D-vitamin-
pótlásra – persze csak módjával, és óvatosan. Ugyanis 
bármilyen szörnyen hangzik is, de Szent Iván után már 
rövidülni fognak a nappalok.

Kellemes olvasást, és sokfaktoros napozást kíván:

  Kalmár András főszerkesztő
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Címlapon

 � Bár alapvetően humorista 
vagy, több regényed is meg-
jelent. Fogsz még könyvet 
írni?
Az írást kamaszkorom óta 
művelem. Nagyon sok min-
denben segített, például tisz-
tába jönni magammal és a 
világgal, az írásnak köszön-
hetően kerültem egyenes-
be. Annak idején komoly írói 
terveket is dédelgettem ma-
gamban, de ahogy felnőttem, 
bölcsebb lettem – részben az-
által, hogy sokat, és szívesen 
írtam –, úgy el is tűnt az írás 
iránti igény. Egyszerűen kiír-
tam magamból mindent. 

 � Kamaszként még kizárólag 
szépirodalommal foglalkoztál?
Szerettem volna szépirodalmat 
csinálni, és mély gondolatokat le-
írni – azóta sem olvastam visz-
sza azokat a novellákat, szóval 
nem tudom megítélni, mennyi-
re voltak értékesek. Aztán, ahogy 
beindult a humorista vonal – el-
kezdtem írni a rádiókabarénak, a 
Hócipőnek –, újra jött a lehetőség, 
hogy rendes könyvet írjak, én pe-
dig örömmel éltem vele. Trilógiát 
terveztem, két kötet meg is jelent, 
de a második után úgy éreztem, 
hogy a kiadó sem lelkesedik any-
nyira, én pedig eldöntöttem, 
hogy nem akarok olyan könyvet 

írni, amelyet idén még ugyan el-
olvas pár ember, de aztán soha 
többé senki. Felesleges csak azért 
írni, hogy eggyel több könyv le-
gyen a világon. Majd ha olyan 
mondanivalóm lesz, amit min-
denáron meg kell írnom, akkor 
nem fog érdekelni, hogy elolvas-
sák-e vagy sem.

 � A nézők többsége valószí-
nűleg nem gondol bele, hogy a 
stand-up alapja az írás. Hogyan 
fordultál a szépirodalom után 
a humor felé? Vagy egyszerűen 
csak megvolt a készséged ah-
hoz, hogy jól írj, és ezt egy má-
sik területen kamatoztattad?

Megvolt a készség és érdekelt 
is. Kamaszkoromban a felolva-
sóesteken gyakran papír nél-
kül, gyakorlatilag félig-meddig 
rögtönözve mondtam novellá-
kat. Aztán tanítottam pár évet 
az egyetemen, ott is lehetősé-
gem volt csiszolni az előadói 
készségemet, és azt is megta-
nulhattam, hogyan kell leköt-
ni az embereket. Persze szükség 
volt a humorra is ahhoz, hogy 
egy másfél órás jogtörténet sze-
mináriumot érdeklődve végig 
tudjanak ülni a hallgatók. Hob-
binak indult a stand-up, amel-
lett, hogy az egyetemen csillogó 
tekintetű jogászlányoknak ad-
tam elő, hétvégenként kijártam 
a frissen indult Dumaszínház-
ba. Aztán egyszer csak válasz-
tani kellett. De végül is már 
jogászként is azt csináltam, 
amit most: írtam, kutattam, és 
amit kikutattam egy hét alatt, 
azt később előadtam.

 � Úgy próbáltad humorosab-
bá tenni a jogi előadásaidat, 
hogy kiemelted a kutatások 
során talált vicces elemeket?
Igen, a csemegéket kerestem, 
vagy igyekeztem párhuzamot 
találni hatszáz évvel ezelőtti 
jogesetekkel. Például amikor a 
magyar középkori özvegyi jo-
got vettük, azt briliáns módon 
lehetett szembeállítani a mai 
házasságokkal és válásokkal.

 � Volt kedvenc korszakod 
vagy területed?
A sajtó- és médiajogtörténetet 
nagyon szerettem, hiszen félig 

médiajogász vagyok, félig pe-
dig jogtörténész, és örültem, 
amikor ez a kettő találkozott. A 
francia felvilágosodás is nagyon 
érdekelt, a könyvnyomtatás idő-
szaka és az, ahogyan szép lassan 
levette róla a kezét a cenzúra. 
Ez elkerülhetetlen volt, hiszen a 
külföldi nyomdák ontották ma-
gukból azokat a műveket, ame-
lyeket a francia állami cenzúra 
nem engedélyezett. 

 � Nyilván ehhez az is hozzájá-
rult, hogy elképesztő tempóban 
fejlődött a technika, a cenzorok 
pedig nem tudtak vele lépést 
tartani. Ez épp olyan, mint hogy 
manapság az internetes oldala-
kat és a blogokat sem lehet el-
lenőrizni – még akkor sem, ha 
ezt sokan szeretnék.
Tulajdonképpen az egész saj-
tójogtörténet arról szól, hogy a 
kommunikátor megpróbálja az 
uralma alatt tartani a kommu-
nikációt. A könyvnyomtatás-
sal megjelentek a világi témájú 
regények is, amelyeket meg-
próbált betiltani az egyház, de 
végül kénytelenek voltak en-
gedni. Most ugyanezt éljük vé-
gig: ugyan létezik a rádió és a 
televízió működését szabályo-
zó törvény, de sok a kiskapu, 
például mi van, ha külföldről 
sugároz egy csatorna? Most 
épp a hozzászólások, fórumok 
és facebook-bejegyzések okoz-
nak fejtörést. Az ember mindig 
is kommunikált, és kommu-
nikálni fog, nyilván meg lehet 
próbálni ezt ideológiai vagy 
bármilyen más szempontból 

korlátozni, de nem fog sike-
rülni. Hallatlanul izgalmas, 
hogy mindig jönnek majd új 
kommunikációs formák, aztán 
újabb és újabb szabályok, de a 
kommunikáció mindig egy lé-
péssel előttünk jár majd.

 � Egy humoristának mindig 
rendszerkritikusnak kell len-
nie, különben nem működik az 
előadása. Vannak írott és írat-
lan szabályok, vagy mindenki 
maga tudja, hogy hol a határ?
Szerintem elkövettük azt a hi-
bát, hogy eddig „szépelegtünk” 
a közönséggel, és a népszerűség 
érdekében nyilván azokat a té-
mákat kerestük, amelyek sok 
embert érdekelnek, és ame-
lyekkel sokan tudnak azono-
sulni. De most egyre inkább 
úgy érzem, hogy a stand-up-
nak nem azt kell jelentenie, 
hogy állva beszélünk, hanem 
azt – amit angolul is jelent –, 
hogy egy bevállalós, bátor em-
ber kiáll önmagáért és má-
sokért. Most nagyon kell a 
bátorság ahhoz, amit mon-
dunk, ugyanakkor elengedhe-
tetlen a jó ízlés is. A közönség 
csak azon nevet, amit igaznak 
tart, függetlenül az én vélemé-
nyemtől. De azt mindenki pon-
tosan érzi a színpadon, hogy 
épp azért nem nevetnek, mert 
nem értenek egyet azzal, amit 
mondott, vagy pedig azért, 
mert nem tartják ízlésesnek. 
Nálam minden esetben a né-
zők húzzák meg a határt, amit 
csak óvatosan feszegetek, de az 
biztos, hogy ami televízióban 

Kovács 
András 
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vagy rádióban felvételre kerül, 
az már a nézők által „cenzúrá-
zott”, tesztelt előadás.

 � Több mint tíz éve csiná-
lod, közben politikailag, gaz-
daságilag és szellemileg is 
átalakult az ország. Hogyan 
változtak meg a nézők?
Ez a változás abszolút érezhető. 
Amikor elindultunk klubszin-
ten, suttogó marketinggel, még 
csak egy szűk, nagyon masszív 
és lelkes, értelmiségi réteg tag-
jai voltak azok, akik lejárogat-
tak az előadásainkra. Aztán az 
országos népszerűséggel együtt 
a mi mezőnyünket is színesíte-
ni kellett, és óhatatlanul széle-
sebb rétegekből tevődött össze 
a közönségünk is. Az, hogy be-
kerültünk a televízióba, fordu-
lópont volt, mert kommersz lett 
maga a termék, és a befogadó 
közönség is. Vannak előadók, 
akik megtartották maguknak 
a finomabb, érzékenyebb, de 
szűkebb létszámot, és vannak, 
akik a nagy tömegeknek szól-
nak, akik szeretnek nagyokat 
röhögni, viszonylag könnyen 
befogadható dolgokon. Ahogy 
a popzenében is léteznek a falu-
napok császárai és a stadionok 
művészei, ugyanígy nálunk is 
léteznek ezek a kategóriák. 

 � Nagyon érdekes, hogy 
Magyarországon egyáltalán 
létrejöhetett ez a televíziós 
műfaj, hiszen a kereskedel-
mi tévék indulásakor voltak 
ugyan kísérletek, de csak az 
utóbbi években jött az iga-
zán nagy áttörés. Te hogyan 
emlékszel vissza a kezde-
tekre?
Az elején elkövették azt a hi-
bát, hogy nagyon sok min-
dent fordítva csináltak: az 
előadók bementek a tévé-
be, előadtak egy produkciót, 
aztán az országos ismertség 
után elindultak haknizni. De 
ez hosszú távon nem műkö-
dik, mert az anyag így nem 
elég kiforrott. Mi úgy lépünk 
fel a tévében vagy a rádióban, 
hogy azt a műsort előtte már 
sokszor elmondtuk közönség 
előtt, hónapokig csiszoltuk, 
és nagyon jól tudjuk, hogy 
szóról szóra működik. Sze-
rintem ez az egyik titkunk: 
ma már mindegyikünk a sa-
ját maga írója, színésze és 
dramaturgja, és mindenki 
hiteles, önazonos, ezért ta-
láljuk meg azt a közönséget, 
amely képes azonosulni ve-
lünk, amely megszereti és a 
magáénak érzi a mondaniva-
lónkat.

 � Amikor írsz valamit, azt 
egyből kipróbálod, élesben 
teszteled?
Persze. Amikor van egy kis 
szabadidőm, beülök egy ká-
vézóba, és bízom benne, hogy 
jönnek gondolataim – mert ez 
azért nem úgy működik, hogy 
ha most van két órám, akkor 
írok négy oldalt. Az ötlete-
ket összefűzöm, és összerakok 
egy kb. hárompercnyi anyagot, 
amit a húszperces előadásom 
alatt a kellő pillanatban, ami-
kor már jó a hangulat – de még 
van időm korrigálni, ha még-
sem működik a dolog –, elme-
sélek. Ha nem válik be, akkor 
visszamenekülök abba a há-
rom percbe, ami a múlt héten 
már működött, ha pedig sike-
res, akkor csiszolom tovább, és 
a következő előadáson még szí-
nesebben adom elő.

 � Előfordulhat ebben a mű-
fajban, hogy leblokkolsz, és 
nem jut eszedbe semmi?
Általában olyan gazdag a re-
pertoár a fejünkben, hogy biz-
tosan mindig eszünkbe jut 
valami. De például nemrégi-
ben volt egy dupla tévéfelvéte-
lem, amelynek nyilván adott a 
dramaturgiája, és a dolgoknak 
egymás után kell történniük. 
Az egyik jelenetben, amelyet 
utoljára két éve mondtam el 
közönség előtt, volt néhány pil-
lanatom, amikor nem tudtam, 
mi következik. De szerencsére 
az élő fellépéseken, közönség 
előtt nagyon könnyen tudunk 
javítani. Ha bármi történik, 

például elmegy a mikrofon 
hangja, vagy csuklunk, azt 
mind be tudjuk építeni, tehát 
bármi lehet az előadás része 
vagy kelléke, ezt aztán vicce-
sen megmagyarázzuk a közön-
ségnek. De nem is emlékszem 
olyasmire, hogy valaha valami 
nagyon rosszul sült volna el. 

 � Mennyire határolnak be ti-
teket a nyelvi sajátosságok? 
Lehetnének a műsoraitok ex-
portcikkek?
Alapvetően nem, bár szoktunk 
angol nyelven előadásokat tar-
tani, de azért más a nyelv, má-
sok a keretek. Magyarországon 
a szórend is hihetetlenül sokat 
hozzátesz a humorhoz, példá-
ul a mondat legvégére tehetem 
azt a szót, amelytől az egész 
vicces lesz, és a néző várakozá-
sát a poénig annyira fel tudom 
csigázni, hogy a legutolsó szó-
nál robbanjon a nevetés. An-
golban ezt nyilván nem lehet 
megtenni, ezért más a ritmusa 
az egész dolognak. Ugyanak-
kor kellő gyakorlattal nagyon 
jó angol stand-up-okat lehet 
csinálni, csak nincs értelme: 
az itteni magyarok azt mond-
ják, magyarul sokkal viccesebb 
vagyok, az angolok meg miért 
lennének kíváncsiak egy ma-
gyar fiúra? Valami nagy cso-
dának kellene ahhoz történnie, 
hogy berobbanjon a dolog, de 
nem valószínű, hogy ez vala-
ha megtörténik. Be vagyunk 
zárva a saját nyelvünk és kul-
túránk határai közé, de én úgy 
gondolom, hogy nem kellenek 

nagy varázslatok, én boldogan 
el-stand-up-olgatok magyarul.

 �  Van olyan külföldi humo-
rista, akit megnézel, esetleg 
példaképednek tartasz?
Lehet, hogy furcsán hangzik, 
de én a szabad időmben nem 
szeretek stand-up-videót nézni, 
mert őszintén szólva a harma-
dik perc után már nem érdekel. 
Persze vannak nagy nevek, de 
engem ez felvételről egyszerű-
en nem köt le, mert valahogy 
még mindig nem tartom tévés 
műfajnak. Sokkal jobban sze-
retek élőben szórakozni rajta. 
Éppen ezért elhiszem, hogy a 
nézők sem feltétlenül akarnak 
látni engem a tévében, mert én 
sem biztos, hogy a képernyőn 
keresztül akarnám megnézni 
a humoristák műsorát. Példá-
ul Russell Peterst, egy Kanadá-
ban élő stand-up-ost sokszor 
emlegetnek itthon is, ő hihetet-
len méretű stadionokat töltött 
meg, de aztán eltűnt két sikeres 
este után.

 � Azt el tudod képzelni, hogy 
akár egyedül, akár a csapat-
tal legyen egy nagy show-tok, 
például az Arénában?
Egyszer biztos jó lenne, de ez 
nagyon csalóka... Az, hogy ti-
zenháromezer ember tapsol 
és nevet, nem biztos, hogy azt 
jelenti, hogy én jó vagyok, ha-
nem azt, hogy ők most éppen 
szeretnek, és Aréna-hangulat-
ban vannak – bár én ott csak 
félházzal számolnék. Sok-
kal jobban szeretem, ha csak 

kétszázan vannak az előadá-
somon, viszont együtt rezdü-
lünk. Egy nagy stadionban 
nem lehet együtt lélegezni a 
közönséggel. Nem érzik az at-
moszférámat, csak kivetítőről 
látnak, én pedig visszhangosan 
hallom őket.

 � Soha nem érdekelt a „klasz-
szikus” színház?
De igen, színjátszottam diák-
koromban. Most is nagyon ér-
dekelne, csak tudom, hogy a 
befektetett idő nem hozná visz-
sza ugyanazt a sikerélményt, 
mint a stand-up, ahol egyedül 
vagyok, tehát csak rajtam mú-
lik a siker és a kudarc. De ha 
lenne rá időm és lehetőségem, 
akkor biztos próbálkoznék ez-
zel is. Bár lehet, hogy megbuk-
nék színészként – ez a másik 
visszatartó erő.

 � A színház nehéz, de filmben 
azért könnyebb játszani. Az 
sem izgat?
Lehet, hogy valamivel köny-
nyebb, de attól még jobban 
félnék. Nem messziről figyel 
a néző, hanem minden egyes 
pórusomat látja, és ha az ar-
comon van valami csalfaság 
vagy hiteltelenség, az ezersze-
resére nő. Ráadásul a színház-
ban van lehetőség korrigálni, 
például a másnapi előadáson. 
A filmben már nincs. Ahogy 
az rögzül, azt fogja utána a 
szájára venni az egész ország, 
legalábbis az a hatezer ember, 
aki manapság megnéz egy 
magyar filmet.

Fotó: Georgi Merjas



 � Három kicsi gyereked van, 
akik közül ketten ikrek. Az in-
terjú szervezésekor kiderült, 
hogy elég intenzíven kive-
szed a részed a családi életből. 
Hogy bírod ezt a fellépések 
mellett?
A feleségemmel jól felosztot-
tuk a feladatokat, és azon ritka 
családok egyike vagyunk, akik 
békésen, boldogan és konfliktu-
soktól mentesen tengetik nap-
jaikat. Sokszor nem egyszerű 
összehangolni a dolgokat, de 
eleve három gyereket tervez-
tünk, én pedig úgy álltam eh-
hez a kérdéshez, hogy amikor 
négy éve megszületett a fiam, 
tudtam, hogy az elkövetkezen-
dő öt-hat évben nem fogok re-
mekműveket alkotni. Ahogy a 
feleségem is GYES-en van ott-
hon a kicsikkel, úgy én is csak 
félgőzzel haladok. Majd más-
fél év múlva, ha már az ikrek is 
ovisok lesznek, újra feldübörög-
nek a turbinák. Persze előfor-
dul, hogy fürdetés közben azon 
jár az agyam, hogy másnap for-
gatókönyv-leadási határidő van, 
de az esetek többségében sze-
rencsére rájuk tudok koncent-
rálni. Nagyon gyorsan elmegy 
ez az időszak, amikor még pe-
lenkázni kell őket, és szerintem 
az egy-két súlyosabb évet tény-
leg ki lehet bírni. Én minden es-
te elköszönök a gyerekeimtől, 
mert tudom, hogy ez a pici hol-
nap már egy nagyobb, érettebb 
gyerek lesz, másféle problémák-
kal. Éppen ezért igyekszem ki-
élvezni a gyerekkoruk minden 
egyes percét.

 � A kisfiad már négyéves. Mit 
szól hozzá, amikor a tévében 
vagy videón lát?
Még soha nem mutattam meg 
neki, mert még nem értené, 
csak azt, hogy a közönség nevet, 
és akkor nyilván ő is nevet. De 
azt tudja, hogy apa sokat beszél, 
a Dumaszínházban már járt is, 
sőt, adtam neki mikrofont. Ki-
mentünk a színpadra, a techni-
kus felkapcsolta a fényeket, üres 
volt a nézőtér, ő pedig elmesél-
te, hogy megnyalta a kutya. A 
pincérek megtapsolták, ő pedig 
élvezte és megértette, hogy mi-
lyen az, amikor mond valamit, 
és ezért szeretik. De ezt csak 
egyszer csináltam meg vele, 
mert nem akarom, hogy négy-
évesen megittasodjon attól, 
hogy ő bármit mond, azt mik-
rofonba mondja, és ezért tap-
solnak neki. Azt szeretném, ha 
normális gyerek maradna.

 � Milyen lesz a nyarad?
Most is lesz Dumafüred, a tíz-
napos fesztiválunk Balatonfü-
reden, ez most már több éve a 
nyaralást is jelenti, és persze a 
feltöltődést, a közös munkát. 
Amellett, hogy a közönség na-
gyon jól mulat rajtunk tíz na-
pon keresztül, mi is nagyon jól 
szórakozunk magunkon meg 
egymáson. Mindenki levonul 
családostul, összejön a társa-
ság, este pedig együtt lépünk 
fel, és ez hallatlanul jó szokott 
lenni. Közben egész nyáron 
forgatják a Munkaügyeket, a 
forgatásokra pedig mi, forgató-
könyvírók is szeretünk kijárni. 

Van a fejemben egy-két új est 
is, amit meg kéne írni és csinál-
ni, például Hajnóczy Somával, 
a világhírű bűvésszel már egy 
éve készülök egy magic comedy 
show-ra, de mivel ez egyikünk-
nek sem létkérdés, nagyon las-
san haladunk...

 � A szövegeidből kiérezhető a 
társadalmi problémák iránti ér-
zékenység. Gyakran keresnek 
meg azzal, hogy jótékonysági 
akciókban vegyél részt?
Igen, bár most vissza kellett 
nyesni ezeket a fellépéseket, 
éppen a kicsik miatt – ha van 
egy kis szabad időm, akkor 
azt velük töltöm. De korábban 
is volt rá példa, és a jövőben is 
szeretnék ilyen lehetőségeket. 
Csak nálunk még mindig va-
lahogy sután működnek a jó-
tékonysági rendezvények, és a 
társadalmi szerepvállalás. Az 
ilyen kezdeményezések mö-
gé nem állnak oda profi szer-
vezők, és mindig annak zúdul 
a nyakába az organizálás, aki 
éppen ezer más dolgot is csi-
nál az ügy érdekében. Talán ezt 
hiányolom a legjobban: ezek a 
szervezetek általában meg tud-
nak nyerni egy-két nagy fellé-
pőt, de profi kommunikátort 
vagy PR-ost nem sikerül az 
ügy mögé állítani. Itt nagyjából 
el is vérzik a dolog, és jóval ki-
sebb hatékonysággal működik 
bármilyen jótékonysági dolog 
Magyarországon, mint más or-
szágokban. Különben csodákat 
lehetne tenni a nonprofit meg-
mozdulásokkal is.
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Ha bővebb információt szeretne, nézze meg a fenti művészek, események honlapját, 
vagy böngésszen a kulturpart.hu-n! 

Nyáron a KMO Művelődési Ház – két kispesti és egy kunbaracsi 
helyszínen – szabadtéri programokkal várja az óvodás és iskolás 
gyerekeket. Az idén sem fognak unatkozni a táborozók, hiszen 
lesz kreatív és képzőművészeti alkotótábor, Kunbaracson 
komplex művészeti szaktábor, időgép és drámajátékos tábor is. 
Újdonságként a tánc és mozgás iránt érdeklődő gyerekek a Néptánc,  
vagy a Mozdulj Rá! játékos, zenés, táncos táborukban találnak 
kikapcsolódási lehetőséget, ráadásul Indián táborukban Winnetou 
vagy Feketeláb bőrébe is belebújhatnak a vadnyugat szerelmesei. 
Idén is színes élmények várnak!

WWW.KULTURPART.HU

Idén is lesz Táncfesztivál Győrben! Immár tizenegyedszerre tartja meg a 
Győri Balett a Nemzeti Táncszínházzal együttműködve június 15–21. 
között hagyományos rendezvényét, amelyen klasszikus-, kortárs-, néptánc, 
élménytánc és városi folklór is látható lesz. A fesztivál idén a gyerekdarabokra 
fókuszál, így megrendezésre kerül az 1. Magyar Gyermek Táncfesztivál is. 
Társműfajként jelenik meg a programban a kísérletező és rövid idő alatt 
népszerűvé vált Recirquel Újcirkusz Társulat, amely előadásaiban a 

táncművészetre is támaszkodik, a Táncoló Filmkockák sorozat pedig a műfaj stílusteremtő nagy 
korszakait mutatja majd be. A fesztivál minden évben felejthetetlen élmény az odalátogatóknak.

Volt egyszer egy szemétdomb a Vajdaságban, Kishegyesen egy csodálatos löszfal alatt… és 
volt vízió, akarat, hogy a szemétdomb helyén művészeti fesztivál szülessen. Rengeteg munkával, 

civil összefogással és a helyhez kötődő kulturális szervezők irányításával, 
ezelőtt 15 évvel életre hívták a DombosFestet, amely azóta is a 
térség legjelentősebb művészeti fesztiválja, bemutatván kultúránk 
legkiemelkedőbb előadóit, az új arcokat éppúgy, mint az ismert 
neveket. Az idei DombosFest július 2-ától 5-éig tart és többek között 
fellép a Pannonia Allstars Ska Orchestra, Lajkó Félix, a Muzsikás és 
a Deti Picasso.

Idén 100 éves a magyar animáció és 30 éves a legendás Kecskeméti Animációs Filmfesztivál! A 
kerek évfordulók ünneplése okán a hagyományosan világszínvonalú programot felvonultató KAFF 
és Kecskemét városa idén június 24–28. között a szakmai közönség 
mellett a rajzfilmszerető családokat is várja. A fesztivál idején a város 
főtere különleges programok helyszíne lesz: esténként óriásvásznon 
vetített különleges mesék és koncertek szórakoztatnak, de bor- és 
pálinkafesztivál is lesz a számos kísérőprogram mellett. A fesztivál idei 
díszvendége Latin-Amerika.

A    ajánlja:

Kalmár András
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Dogossy Katalin

Azt olvastam a napokban, hogy él egy vak fér-
fi Kaliforniában. Kerékpárral közlekedik a vá-
rosban, és hegyet mászik. Nyelvével csettintve 
jár-kel a világban, és a visszhangok alapján 
tájékozódik. A fülével „lát”, mint a denevé-
rek. Szinte hihetetlen, de igaz. Érzékszerveink 
ugyanis sokkal többre használhatók, mint azt 
gondolnánk. 

A szakemberek azt mondják, hogy akár gyó-
gyításra is. Érzékeink jelentik ugyanis a 
kapcsolatot a külvilággal, életünk minden 
másodpercében döntenek arról, boldogok va-
gyunk-e, vagy félünk, fáj-e valamink, vagy 
elárad bennünk az egészség érzése. Biztonság-
ban érezzük-e magunkat, vagy éppen ellenke-
zőleg, veszélyben.

Nem véletlen, hogy nyáron általában boldo-
gabbak vagyunk. Mert a hőmérséklet, a nap-
sütés, a madarak éneke, a természet hangjai, 
látványa fokozza bennünk a jó érzéseket. Azért 
jutott ez eszembe, mert már tényleg nincs sok 
hátra, és itt az igazi nyár. 

Visegrádon vagyok. Léböjtre jöttem, most is, 
mint minden évben. Ülök a vendégház tera-
szán, s minden érzékszervem ujjong. Körü-
löttem a pilisi erdő. Beszívom mély illatát. Azt 
gondolom, ha ebben nem lenne részem, tán 
már nem is élnék. Vagy hát nem ennyire egész-
ségesen.

Majdnem boldog vagyok.

Dr. Donauer Nándor neuropszichológus sze-
rint a szaglásnak kitüntetett szerepe van ér-
zelmi életünkben. Az egyes szaglósejtekből 

érkező inger ugyanis agyunk egyik legősibb 
részébe kerül. Ez az ősi, limbikus rendszer ha-
tározza meg az érzelmi alaphangulatot, a moti-
vációt. Ez az ősi réteg lehet a felelős mindazért, 
ahogy a szagok viselkedésünket tudat alatt be-
folyásolják. Bizonyított, hogy a félelemnek is 
van szaga, melyet egyes állatok nagy bizton-
sággal tudnak azonosítani. Szintén bizonyított, 
hogy a szaglásnak a memóriában is kitüntetett 
szerepe van. Ha valamilyen szag jelenlétében 
tanultunk meg valamit, könnyebb annak visz-
szaidézése, ha ugyanazt a szagot érezzük. A 
szagok és a memória szoros kapcsolatát mu-
tatja, hogy egyetlen illat hatására visszatérnek 
gyermekkori emlékeink, látvánnyal, hanggal 
együtt. Kísérletek bizonyították, hogy a nők 
vonzóbbnak találják a férfi szaganyagokat, ha 
havi ciklusuk termékeny szakaszában vannak. 
A férfiak pedig termékeny periódusukban levő 
nők szagának hatására lényegesen vonzóbbnak 
és szebbnek találták a fényképeken látott nő-
ket. EEG-vizsgálatok mutatták ki, hogy létez-
nek nyugtató és izgató szagok. Egyes kutatók 
arra is felhívják a figyelmet, hogy a parfümök, 
illatszerek használatának kezdete a történelem 
során egybeesik a nagy városok megjelenésé-
vel. Feltételezhető, hogy az agresszió leküzdése 
miatt volt szükség az ember területjelző illat-
anyagainak elfedésére akkor, amikor elkezdett 
nagy tömegben, kis helyre zsúfolva élni. 

Az erdő mélyén lenne jó élni, egy eldugott kis 
ház teraszán. Esteledvén felerősödik a mada-
rak éneke. Elvarázsol. Nem véletlenül. 

A hallás éppen olyan fontos, mint a szaglás. 
Bár ez szinte hihetetlen, még a látásnál is fon-
tosabb. Ha látjuk, hogy bezárul mögöttünk az 

ajtó, de nem halljuk a kattanást, nem érezzük 
magunkat biztonságban a lakásban. A hallás 
életet ment, ezért nem „kapcsolható ki” még 
alvás közben sem. Fülünk különösen érzékeny 
arra, amit meg akar hallani: a beszédre. Alvás 
közben például nem ébredünk fel a templom 
harangjának hangjára, de azonnal felugrunk, 
ha csecsemőnk sírni kezd. Nemcsak hallani 
akarunk, hanem azt is szeretnénk, hogy meg-
hallgassanak minket. Ez az emberi kapcsolatok 
alapja. Beszélgetés nélkül magányosnak és bol-
dogtalannak érezzük magunkat, még akkor is, 
ha folyamatosan sok ember vesz körül minket. 
Nemcsak a hallás, hanem az igazi meghallga-
tás is alapvető feltétele az agy egészséges fejlő-
désének. A neurobiológusok szerint ugyanaz a 
zörej például egyszer a jobb, másszor a bal agy-
féltekét dolgoztatja meg aszerint, hogy milyen 
gondolatot kapcsolunk hozzá. A hallás filmet 
indít be lelki szemeink előtt. 

Ülök a teraszon. A fák élénkzöldje sötétzöld-
re vált, a szomszéd fenyőfa szürkéskékje lassan 
összeolvad az ég színével, furcsa szomorúságot 
érzek. Tudom is, miért.

A színek ugyanis érzelmeket váltanak ki be-
lőlünk, így befolyásolják a hangulatot és a 
közérzetet. Kísérletek igazolják, hogy a kék 
falú szobában dolgozók hamarabb kezdenek 

el fázni, mint akik „meleg”, barnásvöröses 
falú szobában dolgoznak. Egy világoszöld 
vonatot halkabbnak érzékelünk, mint egy 
pirosat. Látásunk segítségével alig egytized 
másodperc alatt képesek vagyunk leolvas-
ni és értékelni a másik ember arcára írt han-
gulatot és szándékot. Nem csoda, hogy már 
a kisbabák is intenzíven érdeklődnek az em-
beri arc iránt. Látni és felismerni nem min-
dig jelenti ugyanazt. Szubjektív képünk van 
a világról. Ha gipszben van a kezünk, hirte-
len mindenhol begipszelt embereket látunk. 
Ha gyereket várunk, úgy érezzük, az egész 
világ most állapotos. Egy lehúzott redőnyön 
átszivárgó fénycsíkot látva eszünkbe jut egy 
rég elfeledettnek hitt meleg, nyári nap a gyer-
mekkorból. Vagy megpillantjuk egy ismeret-
len arcát, és egy régi szerelem kezdi fojtogatni 
a torkunkat. Gyakran nem is érzékeljük tu-
datosan a folyamatokat, csak úgynevezett 
„ráhangolódásokat” élünk meg, hirtelen el-
szomorodunk, nem is tudjuk, miért. Köny-
nyen lehet, hogy a buszon velünk szemben 
ülő fejtartása tudat alatt életre hívta belőlünk 
egy utált ember emlékét. 

Ülök a teraszon. Sötét van körülöttem. Hall-
gatom az ide-oda cikázó denevérek ciripelé-
sét, és eszembe jut, azt olvastam a napokban, 
hogy él egy vak férfi Kaliforniában…

Csak szólok…

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Érzékeink ereje

HIRDETÉS
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	 h	Szállás 4+1 ajándékéjszakára tágas szobákban, félpanzióval
	 h	Érkezéskor frissítő limonádé és gyümölcsfalatkák
	 h	Tradícionális sváb vacsora Öreg Prés Éttermünkben élőzenével, fix napokon szombatonként zenés esttel
        egybekötött grill vagy kemencés est tematikus programokkal 	
	 h	Borkóstoló Öreg Prés Éttermünk 300 éves eredeti Présház borospincéjében
 h   2 x ajándék választható program: masszázsok, lovaglás, lovaskocsis kirándulás, Nordic Walking,
       kerékpártúra, játékos kincskereső geocaching túra, Bisztró Ebéd a „Kisprés-Bisztróban”

már 13 500 Ft/fő/éj-től

Csomagáraink minden esetben 2 teljes árat fizető személy esetén érvényesek 
és egyéb kedvezményekkel nem vonhatóak 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

   A csomagajánlat  érvényes  2015.05.11 - 2015.09.13-ig  hétfőtől –
 vasárnapig, kivéve 2015.08.20-23 közötti kiemelt időszakban!

Akciós nyári ajánlat ajándékéjszakával Móron

HIRDETÉS
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Üzenet a Földről

hogy legyen honnan, mi-
vel és miből elrugaszkodni. 
Színtiszta energia, le-
gális dopping, viselhe-
tő akarat bárminemű 
transzcendenciát meg-
előzően. Hinni nem 
csak a templomban 
kell! És csak ott hinni, 
késő...

E küzdés maga lelkigya-
korlat, s minden erőfeszíté-
sünk ellenére küzdés marad. 
Megfeszített erő, általában. 
Holott képességeink al-
kalmassá tesznek másfé-
le demonstrációra is, bár 
kétségtelenül szerényebb 
eredményekkel a külvilág 
megítélésének tekintetében. 
Mert meg kell felelni! Meg, 
de kinek?

Kalandos pályám az ér-
deklődés és a hiúság moti-
vációitól vezérelve sokfelé 
sodort, tán csak akasz-
tott ember nem voltam 
még, ahogy mondani 
szokás. Mondanám én 

is, hogy nem bánok 
semmit, de ez nem 
igaz. Bánom a rossz 

kompromisszumokat, 
az alámenést, az érde-

kek illúzióival kompen-
zált kiszolgáltatottságot, 
alkalmasságomat a pil-
lanatnyi helyezkedés-
re és megosztásra, még 
ha az értékrend, no meg 
a történések jelenében 
balszerencseként megélt 
mázli később rendre visz-

szatartott a morális elle-
hetetlenüléstől. Vagy?

A hitetlenség! Fényév tá-
volságról lerí, mozdula-
ton látszik, hamis hangban 

visszhangzik, ha nem hi-
szünk a cselekvésben, csak 
tesszük a dolgot, ami nem a 
sajátunk. Nem kell ehhez na-
gyobb színpad a mindenna-
poknál, és nagyobb közönség 
se egyetlen embernél. Mint 
ahogy egyetlen ember is 
elég az igazoláshoz.Ha valaki, hát Madách ki-

józanít a létezés értelmét 
keresendő! XIV színen át 
kergeti hősét és hűtlen-
hűséges kísérőit Az ember 
tragédiája címén, hogy 
aztán mellbevágóan egy-
szerűsítse le a konklúziót, 
miszerint a hit mindennél 
előbbre való.

A kortárs Tolsztoj hasonló 
intenzitással pörköl oda a 
kor uralkodó világnézeté-
nek, midőn a gyülekezet-
ből történt kitagadására 
adott válaszában fejti ki, 
hogy az egyház nem le-
het fontosabb a vallásnál, a 
vallás a hitnél, a hit pedig 
az igazságnál. Mind-
emellett újrafordítot-
ta az evangéliumot, 
mint a szeretet abszo-
lút prioritásának gép-
könyvét, és mellesleg 
tizenöt gyermeket nem-
zett az amúgy lángba borul-
ni készülő világra. Mi az 
igazság?

A valóság – mint a múlthó-
napban felmerült – illúzió, 

bár rendszerint oly kézzel-
fogható, hogy majd beledög-
lik az ember fia. Hát még az 
Istené! Jut eszembe a Terem-
tőről: nincs öntudatra éb-
redt teremtménye, ki 
ne emlegetné drámai 
sorshelyzeteiben akár 
könyörögve, akár kár-
hoztatva neveit! Innen 
nézve az ateizmus léte-
zését sem oly könnyű bi-
zonyítani, csakúgy, mint 
ellenkezőjét.

Akárhogy is, nehezen old-
ható fel e céltalan célra tar-
tás, már a vicc kedvéért így 
bonyolítva az értelmezést. 
Nota bene vicc, humor, tré-
fa... Mintha szinonimái-
ként használnánk a hitnek, 
jobb híján. Hányszor oldják 
drámák, veszteségek szomo-
rúságát a komikus megjegy-

zések, a halál torkában 
tiszteletlen élni akarás? 

Mi fontosabb funkció-
ja lenne a belső meggyő-
ződésnek? Száz út, mint 

egy, előbb-utóbb ugyanoda 
megy. Már csak a befektetett 
energia a kérdés.

Egyre inkább. Felőlem ne-
vezhetjük elmúlásnak is, 
hogy kevesebb van előre, 
mint hátra, mindegy miként 
definiálódik a belefára-
dás. Mert fáradunk. Fogy-
tán vagyunk érveknek és 
humorérzéknek egyaránt. 

Hát még az eszközök-
nek. Nincs már dal és 
tánc, hogy kifejezze ér-

zéseink sokszínűségét, 
nincs szó, hogy közért-

hetővé tegye a szenzibilitás 
árnyalatait. Miközben van 
érzés, dögivel! Nézem a 
valóságshow kiszerkesztett 
emberpárját, miként fe-
szülnek egymásnak nagy 
felfedezésükben. Egyszer 
búgva jutnak a csúcsra, 
máskor durván imitálnak 
beszédet; emóciók soka-
ságát mondja el a test, míg 
arcpirítóan néma a gondo-
lat. Fordított az evolúció.

A „minden” megkérdő-
jelezésével elvesztek a ka-
paszkodók, s falat mászni 
kiszögelések nélkül mere-
dek vállalkozás. A hit hi-
vatott biztosítani a fogást, 

Novák Péter

„A cél a halál, az élet küzdelem, s az ember célja e 
küzdés maga.” Hogy oda ne rohanjak...

Jó esetben 
mi magunk 

lehetünk azok.
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Polgár Teréz Eszter

Napi kilenc órában 
dolgozol, és utána sem 
pihensz. 
Nekem a mozgássérültekért 
végzett munka és főleg a ve-
lük való együttlét a hobbim. 
Van, aki bélyeget gyűjt, vagy 
konditerembe jár, nekem ez 
szerez örömöt. Mindig is na-
gyon szerettem másoknak se-
gíteni (ez nálam gyári hiba), 
szeretek beszélgetni, és szere-
tek vezetni. Mindezeket kom-
bináltam. 21 éves korom óta 
trolizok, most is imádom, de 
a nap nagy részében be va-
gyok zárva a vezetőfülkébe. 
Hiányzik a beszélgetés. Néha 
beszélek az utasokhoz, ha az 
alkalom adja, és látom, hogy 
a humorra mindenki vevő. 
Engem már húzós helyzete-
ken is átsegített a jókedvem. 

Egy Edda-koncert után nem 
fért föl a tömeg az utolsó troli-
ra, elkezdték rugdosni a buszt 
meg üvölteni, hogy „mocskos 
BKV”. Kérdeztem, mi lenne, 
ha inkább elénekelnék a ked-
venc dalomat, a 8 óra munka, 
8 óra pihenést. Leszerelte őket. 

Szeretsz beszélgetni, jól 
kommunikálsz. Más ugyan-
ezen az alapon például sö-
rözik a barátaival.
Igen, én nem az a típus va-
gyok, szeretem, ha csinálha-
tok valami hasznosat a szabad 
időmben. De én is rengeteget 
kapok azzal, hogy embere-
ket kísérgetek, színt kapnak a 
hétköznapjaim, és bárhova el 
tudok jutni velük én is. Gye-
rekként hiperaktívnak mi-
nősítettek, gyomorfekélyem 

volt. Összevissza kezeltek, 
még felnőttkoromban is. Úgy 
leszedáltak, hogy 5-6 kávéval 
bírtam csak trolizni. Szörnyű 
volt. A doktornő háromféle 
gyógyszert írt fel, azt mondta: 
„Kicsit nyugodtabb lesz.” Biz-
tos mindenki máshogy reagál 
egy ilyen kezelésre, de rám 
úgy hatott, hogy 11 órákat 
aludtam, nem bírtam a fényt, 
depresszív lettem. Úgy érez-
tem, én nem akarok így élni, 
és nem akarok öngyilkossági 
gondolatokig jutni. Aztán el-
kezdtem mások javára hasz-
nálni a fölös energiáimat, 
és ez annyira meggyógyított, 
hogy két év alatt el is hagyhat-
tam a gyógyszereket. Amikor 
rám jön, hogy most muszáj csi-
nálnom valamit, elintézek ezer 
dolgot.

Egy mindenkiért
Annak, hogy pont mozgás-
sérülteknek segítesz, van 
személyes indíttatása?
A nagymamámnak sclerosis 
multiplexe volt. Gyerekkorom-
ban, mikor meglátogattuk, 
csak a lakásban tudtam ve-
le lenni, kimaradtak a kö-
zös programok, pedig jó lett 
volna, mert tündéri teremtés 
volt. Már felnőtt fejjel éreztem, 
hogy bár rajta nem tudtam se-
gíteni, most másokon tudnék. 
Ha ma kitenném a facebookra, 
hogy elektromos kerekes szé-
ket keresek neki, biztos meg 
tudnám szerezni – ahogy any-
nyi emberhez eljuttattam már, 
amire szüksége volt. A kö-
zösségi oldalamra írhat bár-
ki, felajánlhat eszközöket, és 
a mozgássérültek megírhatják 
a kérésüket. Pont holnap fo-
gok elvinni egy járókeretet az 
új gazdájának. Régi mosógépet 
is szállítottam így már centri-
fugával együtt – ahhoz kértem 
kisbuszt egy ismerős egyesü-
lettől. Képzeld el, ha valakinek 
ezek a régi gépek kellenek, mi-
lyen körülmények között élhet. 

Felnőttként hogyan kerül-
tél kapcsolatba mozgássé-
rültekkel?
Egy barátom hosszú ide-
ig levelezett egy lány-
nyal, aki nem akart 

vele találkozni. Mondtam a 
srácnak, hogy majd én írok he-
lyette, és megoldom. Végül a 
lány bevallotta nekem, hogy 
mozgássérült. Azt válaszol-
tam, hogy semmi gáz, a nagy-
mamám is az volt, szeretnénk 
vele találkozni. Elmentünk a 
Marczibányi téri intézmény-
be, ahol Ildikó lakott. Súlyos 
mozgássérült, nyaktól lefelé 
béna, de nagyon értelmes nő; 
szájjal fest. Felajánlottuk a ba-
rátságunkat, és nem csak úgy 
mondtuk, tényleg vissza is 
jártunk, jókat beszélgettünk. 
Nagyon klassz társaságot talál-
tunk ott. Aztán nekem bekat-
tant, hogy hiszen itt vannak 
mikrobuszok, programokat le-
het csinálni, és felajánlottam 
az igazgatónak, hogy sofőrként 
elviszem az embereket szín-
házba, kirándulni, lovagolni, 
mozgássérülteknek szervezett 
sportprogramokra. Megismer-
tem ezt a közeget, megszeret-
tem őket, és ők is engem. 
Láttam, hogy azért, 
mert valakinek nem 
mozog   

a lába, még nem kell a négy fal 
között élnie. Egyre inkább haj-
tott, hogy meg akarom mu-
tatni nekik a világot, és nem 
mindennapi élményekhez is 
hozzásegíteni őket. Arra is rá-
jöttem, hogy nekünk kell meg-
találni a segítségre szorulókat, 
mert ők nem nagyon mernek 
kérni. Alig van átjárás köztük 
és köztünk, holott bárki bár-
mikor kerülhet hasonló hely-
zetbe egy betegség vagy baleset 
miatt. Onnantól ne mozduljon 
ki többé?! Minden megoldha-
tó, és ami rajtam múlik, meg-
oldom. Valaki autót kér, van, 
aki táncpartnert a szalagava-
tójára.

Sok szó esik akadálymente-
sítésről, a fogyatékkal élők 
jogairól. Úgy látod, még 
mindig kritikus a helyzet?
Rengeteg változásra van még 
szükség, főleg a fejekben. Fon-
tos lenne, hogy minél töb-

ben segítsenek. Ma is sokan 
néznek úgy a mozgás-
sérültekre, mint akik 
csökkent értékűek, vagy 

hülyék – hogy aki 

Talán hallottak már Brandt Viktorról, ta-
lán utaztak is vele. 22 éve dolgozik tro-

livezetőként, és olyan szerencsés, hogy 
elmondhatja: imádja a munkáját, sőt még 
fizetésével is elégedett. Van azonban egy 
másik, korántsem titkos szenvedélye: sza-
bad idejében mozgássérülteknek segít, 
programokat szervez, életminőségüket ja-
vító eszközöket szerez be, visz házhoz ne-
kik. Mert azoknak, akik nem tudnak járni 
– vallja –, mi, járni tudók vagyunk a lábai. 
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mozgásában sérült, az men-
tálisan is. Ez nem igaz. De 
aki halmozottan sérült, az is 
ugyanúgy ember. Amikor rá-
néztem Ildikóra, a kerekes 
székes barátunkra, belegon-
doltam, mennyi akadály áll 
előtte a legegyszerűbb helyze-
tekben. És rájöttem, hogy tu-
dok segíteni, tehát segítenem 
is kell. Munka közben is van rá 
lehetőségem: ha nem alacsony-
padlós buszt vezetek (ami rit-
kán jár), akkor is megállok, 
felrakom a kerekes széket; és 
látom, hogy már az hihetetlen 
valakinek, hogy normál busz-
szal utazhat. 

Rád ragadt az „álomszállító” 
név.
Eleinte nem is tetszett, mert 
én nem álmokat szállítottam, 
csak önkéntes sofőr voltam. 
Aztán a mozgássérültek már 
a legkülönbözőbb kérésekkel 
kerestek, és én is próbáltam 
mindenfélét kitalálni nekik. 
Szerencsére annyi trolivezetői 
év után a főnökeim is úgy áll-
nak hozzám, hogy ha buszt ké-
rek valamire, akkor általában 
adnak. Például városnézéseket 
szervezhettem a trolivonalak 
mentén, rendezhettem élő-
zenés Mikulás-ünnepséget a 
buszon. De extrémebb progra-
mokra is nagyon nagy az igény: 
autóversenyezni, sárkányre-
pülni is vittem csoportokat. 
Mikor először meghirdettem 
egy háromkerekű-motoros tú-
rát, 30 mozgássérült jött el. 
Csináltam rock and roll trolit, 

kerekes székes táncos bulit. 
Nemrég repülőtér-látogatást 
szerveztem. A reptérnek azt 
mondtam, hogy van busz, a 
BKV-nak, hogy van reptéri 
időpont, és így tényleg meglett 
mindkettő. 50 embert vittem, 
és a reptér nagyon kitett ma-
gáért. Most kétéltű autóbuszo-
zást szervezek, a végén másfél 
órás városnézéssel. 7000 Ft 
lenne egyébként, de a mozgás-
sérülteknek ingyenes lesz. Már 
néhány szolgáltató is megke-
res, de még mindig inkább én 
kopogtatok.

Vannak követőid, segítőid? 
3000 ismerősöm van a face-
bookon, segítők nélkül nem 
tudnék ennyi mindent csinál-
ni. Van, aki mindig csak ígér-
get, lelkes, ha írogatni kell, és 
van, akire tényleg lehet szá-
mítani. A facebook-oldala-
mon hirdetem meg a hozzám 
érkező kéréseket, miután el-
lenőriztem, nem szélhámos 
akar-e átverni. Sajnos volt rá 
példa. De többnyire nagyon 
nehéz sorsok állnak a kéré-
sek mögött. Most egy 11 éves 
izomsorvadásos kisfiúnak 
próbálok olyan Cardo ágyat 
szerezni, ami segít őt mozgat-
ni, mert nem tud megfordulni 
sem. Távirányítóval egyedül 
tudná emelni a háttámláját. 
Egy ilyen ágy nagyon drága, 
de mi beszerzési áron meg-
kapjuk. Ha a face-es csopor-
tomból mindenki csak 900 
Ft-ot ad bele, meglesz az ágy. 
És meglesz!

Rólad tudni, hogy kerekes 
székes a párod. Ez is motivál, 
hogy a sorstársainak segíts?
Vele már egy olyan rendez-
vényen találkoztam, amit én 
szerveztem. De így még köze-
lebbről látom a mozgássérültek 
nehézségeit, a többség hozzáál-
lását a sérültekhez. Tudom pél-
dául, hogy kerekes székesként 
milyen nehéz társat találni, 
hogy sokuk önbizalma nagyon 
alacsony. A párom gyönyörű 
lány, mégis sokszor fél, hogy 
elhagyom valakiért, aki tud 
járni. Pedig bízhat bennem. 
Mellette én naponta átélem, 
hogy számomra nincsenek 
akadályok, ha róla van szó, és 
hogy mennyit tehetek érte – 
ami jó. De tényleg állandóak 
a kihívások. Sokan hülyének 
is néznek: nem értik, ha vala-
kinek az élete nem arról szól, 
hogy mije van, hanem hogy 
mennyit adhat másoknak. 
Én szeretném, hogy a párom-
nak része legyen mindabban, 
ami nekem születésemtől jár. 
Senkit nem tartok kevesebb-
re magamnál. Igaz, magasabb 
rendűnek sem. Ezért oda tu-
dok menni bárkihez, és kérni – 
nem feszélyez, milyen gazdag 
vagy mekkora igazgató. 

Nincsen autód. Hogy boldo-
gulsz nélküle?
Volt, de eladtam, mert kerekes 
szék úgysem fért bele. Ha egy 
programhoz nem sikerül buszt 
szerezni, kisbuszt kell bérel-
nem, ami jelentős összeg. És 
itt sok minden az én költségem 

marad. Jó a fizetésem, nem 
iszom, nem dohányzom, de ez 
túl sokba kerül. Legfőbb ideje, 
hogy meglegyen az alapítvány. 
Találtam egy ügyvédnőt, aki 
ingyen csinálja a papírokat, és 
a weboldalt is szívességből ké-
szíti valaki. Végre fogunk tudni 
támogatásokat igényelni. Most 
próbálom felvenni a kapcsola-
tot a kecskeméti Mercedes cég-
gel, mert nagyon szeretnék egy 
kisbuszt a mozgássérültek szál-
lításához. Ez az álmom. Anno 
egy öreg Mercivel kezdtem a 
Marczibányi téren, és nagyon 
megszerettem ezt a megbízható 
márkát. Képzeld el, milyen le-
vinni egy kerekes széket Ajkára 
vonattal! Alig bírtuk felrakni. 
Az utcán meg úgy vittem, hogy 
benne ültem.

A programjaid azoknak 
szólnak, akiket legalább a 
találkozási pontig elvisz va-
laki. Mi van azokkal, akik a 
közértbe vagy a kórházba 
sem tudnak eljutni?

Azért ha lassan is, de alakul 
az akadálymentesítés, viszont 
segítőkre óriási szükség van. 
Ezért kell a szemléletváltás, 
amiről beszéltem. Gyakran lá-
tok vak embert állni a zebrá-
nál, körülötte húszan nézik, 
hogy fog átjutni, de nem kér-
dezik meg, segíthetnek-e. Sok-
szor én szállok ki a troliból; de 
nyilván van, amikor nem te-
hetem meg. Én egyedül kevés 
vagyok. A facebook fantaszti-
kus lehetőség, hogy rászoru-
lók és segítők találkozzanak. 
Másfél éve kiírtam a face-re, 
hogy egy mozgássérült anyu-
kának kellene segíteni, hogy 
eljusson a kórházban lévő kis-
gyerekéhez. A baba súlyos ve-
seelégtelenségben szenvedett, 
sajnos egyévesen meg is halt. 
Viszont ötszázan jelentkez-
tek, táblázat készült arról, ki 
mikor ér rá az anyát kísér-
ni. A 3000 ismerősöm külön-
böző dolgokhoz ért, más az 
ismeretségi köre, és én pró-
bálom ez alapján is keresni a 

segítőimet egy adott célhoz. 
Köztük pedig van 10-15 em-
ber, akire mindig számíthatok.

Itt kap értelmet a közösségi 
háló kifejezés.
Így van. Abban hiszek, hogy: 
„Egy mindenkiért, mindenki 
egyért.” Remélem, egyre töb-
ben gondolkodnak majd így. 
Ha ide leülne egy kerekes szé-
kes, lehet, hogy ketten arrébb 
ülnének. A barátnőm szép 
lány, vonzza a tekintetet, meg 
szokták tőle kérdezni, hogy: 
„Ugye ez a kerekes szék csak 
ideiglenes?”. Nem hiszik el, 
hogy aki szép, az mozgássérült 
is lehet. Visszahallottam már, 
hogy biztos beteg az elmém, 
amiért nem „normális” nővel 
járok. Nem szerethetek bár-
kit?! Akit baleset ér vagy beteg 
lesz, azt másnap nem lehet sze-
retni?! Sajnos a párkapcsolat-
ban is megvan az a szemlélet, 
hogy amennyit adsz, grammra 
annyit is akarj visszakapni. Én 
sokkal többet kapok.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül



59,75 Ft/db

1 195 Ft1 195 Ft1 195

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

Hasmenés tüneti kezelésére, 
loperamid-hidroklorid-tartalmú 
gyógyszer

14,2 Ft/g

1 775 Ft
Pelenkával fedett bőrre. Irritált, kipirosodott, 
ekcémás, aknés bőrfelületre
Pelenkávaá l fedett bőrre. Irritált, kipirosodoodoott,tt,tt, 

Sudocrem
       125 g
Sudocrem
       125 g

Kozmetikum

        

63,83 Ft/db

3 830 Ft
63 83 Ft/db

3 830 Ft3 03 830

Béres Egészségtár Szemerő 
Forte filmtabletta
60 db

Béres Egészségtár Szemerő 
Forte filmtabletta
60 db
Időskori szembetegség, illetve az erős 
fénysugárzás oxidatív szemkárosító hatása 
esetén a különleges táplálkozási igény 
kielégítésére szolgáló készítmény

Speciális - gyógyászati célra szánt - tápszer

BB
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eeee
kkk

68,75 Ft/db

4 125 Ft
Páfrányfenyőlevél száraz kivonatát 
tartalmazó készítmény a központi 
idegrendszeri zavarok és végtagi keringési 
zavarok kezelésére, memóriakárosodás 
súlyosbodásának lassítására alkalmas

PáfPáfrárányfenyőlevél száraz kivonatát

Bilobil forte 80mg kemény kapszula
      60 db
Bilobil forte 80mg kemény kapszula
      60 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

t

z

      

y kapszulay kapszula

12 Ft/db

720 Ft

p gy gy pSpeciális gyógyászati célra szánt  tápszer

20 Ft720

Patikárium Magnézium B6 tabletta
     60 db
Patikárium Magnézium B6 tabletta
     60 db

A magnézium és a B6 vitamin hozzájárulhat 
a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez

Étrend-kiegészítő készítmény

     66
A
a

1155,26 Ft/ml

4 390 FtLábkörömgomba elleni ecsetelő 4 390 Ft4 390Lábkörömggombmba ea ellellenini ecsecs tetelőlő

Scholl körömgomba elleni 
ecsetelő
3,8 ml

Scholl körömgomba elleni 
ecsetelő
3,8 ml

Orvostechnikai eszköz*

L

SS
ee
33

10,73 Ft/g

1 395 FtNapégés, forrázás, horzsolás esetén a bőr 
gyógyulásának elősegítésére alkalmas 
dexpantenol-tartalmú készítmény

Vény nélkül kapható gyógyszer

3951 395Napégééss, forrázás,á hhorzs láolás ee tsetseténénén a ba bőőrr

Panthenol külsőleges 
spray
130 g

Panthenol külsőleges 
spray
130 g
N
gg
dddd

N

ss
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15,85 Ft/ml

4 755 FtNapvédőtej gyermekeknek arcra és testre, 
magas UVA+UVB védelemmel. Illatanyag- 
és parabén-mentes, vízálló

755 Ft4 755NapNapvédédvédőtőteőtejjj gyer kmek kekn kek arcra és testtre

Vichy Capital Soleil SPF 50+ 
naptej gyerekeknek
300 ml

Vichy Capital Soleil SPF 50+ 
naptej gyerekeknek
300 ml

Napozókészítmény

2,65 Ft/ml

1 325 Ft
Hagyományos növényi gyógyszer belsőleges 
alkalmazásra enyhe emésztési zavarok 
kezelésére, külsőleges alkalmazásra 
bedörzsölésre és borogatásra

Hagyományos növényi gyógyszer belsőlleges 

Bittner svédcsepp oldat
500 ml
Bittner svédcsepp oldat
500 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer
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eil SSPPFF 550+eil SSPPFF 50+

25,32 Ft/g

1 190 Ft

Szuper erős 
műfogsorrögzítő krém

1 190 Ft1 190

SSSSSzuSzupper ererősős
mmműfműfogsgog orrögögzzítőítő krémgsgsgsorrorrorrögögzögzítőő krkrémém

Blend-a-dent Complete extra erős 
protézisrögzítő krém
47 g

Blend-a-dent Complete extra erős 
protézisrögzítő krém
47 g

Orvostechnikai eszköz*

47 g47 g

O t h ik i kö *O i i ö

28,65 Ft/g

2 865 Ft

Az ízületek és az izmok fájdalommal járó elváltozásai esetén enyhíti a 
fájdalmat és csökkenti a gyulladást. Diklofenák-tartalmú készítmény

Vény nélkül kapható gyógyszer

y p gy gyy p gy gy

AAzAzAz í üízüízüízülletletlet kekekek éésésés azazaz izmizmizmizmokkkokokok fájfájfájfájdd ldaldalommomm lalal jájárjáróó eó eeeel álválválváltltoltolto ázászászásaiaiaiai eseeseeseeseeseténténténtététén enen hyhíyhítiitii a a
fájdalmat és csökkenti a gyulladást. Dikloofenák-tartalmú kés ítít éménk-tartaltalmúmú késkészítzítményy

Voltaren Emulgel forte 20 mg/g gél
100 g
Voltaren Emulgel forte 20 mg/g gél
100 g

p ollddaattp ollddaatt

101,33 Ft/ml

1 520 Ft

Vény nélkül kapható gyógyszer

Allergiás eredetű felső légúti megbetegedések 
okozta orrdugulás és orrfolyás enyhítésére 52001 520Allergiás eredetűtű felfelfelsősőső légléglégútiúúti memegbegbetegteggedéedéedéssssekseksek

Otrivin Allergia adagoló 
oldatos orrspray
15 ml

Otrivin Allergia adagoló 
oldatos orrspray
15 ml

agolóóagolóó

86,67 Ft/g

1 300 Ft

Exoderil 10 mg/g krém
15 g
Exoderil 10 mg/g krém
15 g

Vény nélkül kapható gyógyszer

A bőr gombás megbetegedéseinek kezelésére alkalmas 
naftifin-hidroklorid-tartalmú készítmény

Vé élkül k h tó ó

mba eellllenimba eelllleni

90 Ft/db

1 440 Ft

Ibuprofén-tartalmú láz- és fájdalomcsillapító, gyulladásgátló hatású 
készítmény

y p gy gyy p gy gy

IbIbuIbuIb proprofénééfén ta-tartartalmúlmú láálálázz-z  ésésés fáfájfájfájfájfájdaldald ld lldaldddalomomomcmcomcsilsilsillallaapapapítóí óítótóítóító g, g lyulyull dladladáásgásgggáátlátllóó hó hhatáatáatásúsúsú
készít émény

Advil Ultra Forte lágy kapszula
16 db
Advil Ultra Forte lágy kapszula
16 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

560 Ft/db

1 680 Ft

y p gy gy

1 680 Ft1 680

Gynoxin 200 mg lágy 
hüvelykapszula
3 db

Gynoxin 200 mg lágy 
hüvelykapszula
3 db
A hüvely gombás fertőzésének kezelésére, 
melynek tünetei lehetnek: viszketés, égő, 
csípő érzés, váladék, bőrpír. 
Fentikonazol-nitrát-tartalmú készítmény

Vény nélkül kapható gyógyszer

Panthenol külsőlePanthenol külsőleges ges
sprayspray
PP
ss

Exoderil 10 mg/g krémExoderil 10 mg/g krém
15 g15 g A bőr gombás megbetegedéseinek kezelésére alkalmas

PPantthhenoll kküüllsőőllegesPPantthhenoll kküüllsőőllegesgesgesPPPP EExodderiil 10 mg/g krémEExodderiil 10 mg/g krém

JÚNIUSI AKCIÓ!
BBiilloobbiill ffoorrttee 8800mmgg kkeemméénnyy kkaappsszzuullaaBBiilloobbiill ffoorrttee 8800mmgg kkeemméénnyy kkaappsszzuullag krémg krém

Az akció 2015. június 1-jétől 30-ig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.

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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Társaslény

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

A kovácsoltvas kertkapu és Mariska külö-
nös kapcsolatban volt egymással. Ahogy elő-
ször elengedte anyja kezét, máris afelé vette az 
irányt. De később is, ha csak egy szabad perce 
volt, máris odaállt a kapuhoz, kezét a vasró-
zsák indái közé dugta, és bámult kifelé, ál-
modozva. Az ilyen boldog perceket, persze, 
mindig megzavarta valami, vagy a liba gú-
nyos gágogása, vagy az öreganyja, aki ha ácso-
rogni látta, tüstént dologra fogta. 
Ez volt a baj, ez az öreg Maris. Folyton otthon 
ette a fene, hogy a kis Mariskát noszogathas-
sa. Az anyja, a középső Maris még szerencsés 
volt, legalább napközben eljárhatott a hús-
feldolgozó üzembe. De a legszerencsésebbek 
mind leléptek már a faluból, áttelepültek a kö-
zeli fürdővárosba, ahol panziókat építettek 
szaunával, és meggazdagodtak.
Mariska meg ott rekedt. Az indákba csim-
paszkodva a csípőjét hintáztatta, és csak né-
zett, fülelt kifelé. Megtudta, hogy a Terka néni 
férje félrejár, hogy nem sül ki a szeme. És hogy 
okos asszony nem patáliázik, hanem bölcsen 
hallgat. Sok hasznos dolgot tanult a Mariska 
ott a kertkapuban, csókolózó párt is onnan lá-
tott először, amikor egy késő este a Pali meg a 
Zsanett a pad mögött egymásnak esett. (Ná-
luk egy férfi sem maradt meg: dédapját a há-
ború vitte el, nagyapját a tüdőbaj, apját meg az 
özvegy boltosné.) 
Egyszer majd őt is megcsókolja valaki, álmo-
dozott Mariska. Megáll a ház előtt egy fehér, 

nyitott tetejű autó, kiszáll a magas, fekete hajú 
férfi, beülteti Mariskát, Mariska hátrahajtja a 
fejét, szemét lehunyja, haja meg száll, mint a 
fátyol az autó után. 
Egyszer szemet vetett rá a szomszéd Jani, beje-
lentkezett szombat délutánra. A két Maris sü-
tött-főzött, hogy kérője akadt a Mariskának. 
Fel is öltöztették hímzett blúzba, sötét szok-
nyába, ahogy illik. Eljött a perc, Mariska me-
hetett kaput nyitni. A két Maris szépen felállt 
a konyhában egymás mellé, úgy várták a vőle-
gényjelöltet. De az nem jött be. Már hosszú per-
cek tűntek el, csak nem jött be. Ekkor az öreg 
Maris felvakkantott: – Oszt már megnézem, 
mi a rosseb van! 
Fogta a nagykendőt, és kiment. Látja, hogy a 
két gyerek kívülről, belülről lökögeti a kaput, 
de az nem nyílik. Úgy nekilódult, hogy faron 
csúszott egészen a kerítésig. Ott nekifeszült ő 
is, de hiába, mert a kapu befagyott. Végigné-
zett a jégbe zárt vasrózsákon, és tátva maradt 
a szája.
– Rosszat jelent ez! – morogta. – Süllyedjek el, 
ha nem az ördög machinálta meg ezt a kaput! 
És azontúl a közelébe se engedték a Janit a Ma-
riskának. 
Újabb évek repültek el. Száz meg száz kutyatej 
virított az árok szélén. Rezgett a forró pára az 
aszfalt felett, olvadt a szurok. És akkor lelassí-
tott egy nagy fehér autó. Magas, fekete hajú férfi 
szállt ki belőle. Körbejárta a kocsit, a jobb hátsó 
keréknél megtorpant. Homlokát törölgette, és 

Vág Bernadett
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felgyűrte az inge ujját. Kinyitotta a csomagtar-
tót, és szerszámokat vett elő. Egy furcsa eszköz-
zel felemelte az autót, aztán kicserélte a kereket. 
Amikor kész lett, felegyenesedett. Ekkor vette 
észre Mariskát.
– Kezét csókolom – köszöntötte. 
Mariska elpirult. Be akart volna szaladni, de 
mit tehetett, ha egyszer földbe gyökerezett a 
lába, a zöldre mázolt rózsaszárak meg úgy ka-
nyarogtak a csuklója körül, mint a vasbilin-
csek. A férfi elcsomagolta a szerszámokat, és 
lecsapta a csomagtartót. Mariskának összerán-
dult a gyomra, hogy elmegy. De nem ment el. 
Egyenesen felé tartott, és bemutatkozott: Ko-
vács Péter. Engedélyt kért, hogy bemenjen és 
megmossa a kezét. 
Mariska, mintha bűvöletben volna, szépen 
kinyitotta a kaput, holott az tiltva volt. Resz-
ketett keze-lába, ahogy a férfit a nyári kony-
hában a vízcsaphoz vezette. Az meg folyton 
csak beszélt, hogy milyen hőség van, és miért 
nem megy a kisasszony is a fürdőhelyre, ahol 
esténként élőzenekar játszik, és ő szívesen el-
fuvarozná, van hely a kocsiban bőven, meg 
ilyesmiket. Már kifelé vette volna az irányt, de 
a kapuban még megállt, megsimogatott egy 
vasrózsát, aztán megígérte Mariskának, hogy 
ha újra erre jár, hoz neki prospektust a fürdő-
helyről. És búcsúzóul a kezébe vette Mariska 
kezét, és megcsókolta.
Mariska megszédült. Még órákkal később is 
ott érezte a férfi száját a bőrén. Aztán ahogy 
múltak a hetek, hónapok, egyre több helyen 
érezte azt a csókot: az arcán, az ajkán, a hom-
lokán, a haján, a nyakán. Ha az öreg Maris 
nyugton hagyta volna, tán még máshová is 
odaképzelte volna a naplementét bámulva. 
Megint tél lett, aztán nyár és újra tél, és ez így 

ment, megállás nélkül. Az öreg Maris estén-
ként partvissal kergette be a Mariskát a kapu-
ból, ha meg nem akart menni, a hajánál fogva 
cibálta, hogy takarodj be, te strázsás Maris! 
De Mariska nem bánta. Mert tudta, hogy az a 
csók igazi volt, ha régen is volt: vagy huszon-
öt éve. És hogy egyszer úgyis visszajön a Ko-
vács Péter. 
Egy nap aztán mesteremberek érkeztek, és 
széles deszkákat fogattak a kertkapu rácsai-
ra. Mariska látta, ahogy a vasrózsák rozsdás 
szirmai sorra elfogynak a lécek mögött. Végül 
eltűnt a kapu és vele az utca, az árokpart, az 
autók sora, az egész világ. 
De ahogy visszalopódzott a meleg idő, és a lé-
cek megszikkadtak és összezsugorodtak, kis 
rések nyíltak közöttük. Ha Mariska homlokát 
a deszkáknak nyomta, a fejét kicsit oldalt bil-
lentette, épp kilátott rajtuk.  

A kertkapu

„Üdvözítő csók, mely elcsattan,
Mi megesett, lett, halhatatlan.

Csak a testet nem öltött ábránd,
Be nem telt vágy, el nem lobbant láng,

Az elszalasztott meddő óra
Nem fordul itten vissza jóra;
Csak az van halva itt örökké,

A múlt nem hozza vissza többé.
Soha többé!”

(Vajda János: Kísértetek – részlet)
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Szülőként most júniusban 
végezzük el a tizenegyedik 
osztályt, és ebben az évben 
immár öt gyermekünk fog-
ja átvenni a bizonyítványát. 
Hétéves kisfiunkkal bővült 
a tankötelesek száma, Ádám 
pedig most ballag át a gim-
náziumba.
A legnagyobb fiamra nagyon 
büszke vagyok, hiszen az el-
múlt évben végre a tanári 
kar is belátta, hogy egy ki-
vételesen rendes srác tanult 
náluk nyolc éven át. Én ezt 
persze eddig is tudtam, de 
néha tényleg nehéz volt meg-
magyarázni a történéseket a 
pedagógusoknak, akik na-
ponta teszik ki a lelküket osz-
tályonként 35 gyereknek…
Ádámmal pedig elég gyak-
ran történt „valami”. Néha 
ledőlt egy cserép virág a zon-
goráról, egyszer pedig be-
tört egy ablak, aztán találtak 
egy sört az öltözőszekrény-
ben. Ez utóbbit tisztázatlan 
körülmények között, má-
ig sem lehet tudni, kié volt, 
de hál’isten bontatlanul ke-
rült elő. Szerencsére, a ta-
nulmányi eredmények eddig 
rendben vannak, de be kell 

látnom, hogy a nagyfiam kö-
rül zajlik az élet. Kamasznak 
lenni persze nagyon nehéz, 
mert jön minden, ami még 
nem volt, ráadásul minden 
nagyon csábító, de egyben 
kiszámíthatatlan is. Egy-
szerre imádtam és utáltam 
a kamaszkort, mert ha vala-
mi jó dolog történt velünk, 
az a világ legjobb napja volt, 
de ha valaki megbántott, az 
rögtön a „legszenyóbb” em-
ber volt. Amikor zenekart 
alapítottunk, egyből a világ-
hírt terveztük, és kita-
karítottuk a társasház 
pincéjét, ahol éltünk, 
és ugyan a bokánkat 
agyoncsípték a bolhák, 
de lett egy saját próba-
helyünk. 
Most rajta látom 
mindezt a lelkese-
dést és elszántságot 
a zene és a csapat 
iránt, ami jó érzés 
nekem, mert köz-
ben a tanulmá-
nyok is rendben 
vannak. Idén be-
köszöntött az első 
szerelem is, de er-
ről nem beszélhetek, 

mert magánügy, 
és bevallom, nem vagyok be-
avatva semmibe, mivel min-
dent a nővérével beszél meg.
Túléltük a nyolc évet mind-
annyian. Az „ofő”, a tan-
testület, fent említett fiam 
édesanyja, az iskola épülete, 
és hát én is.
A másik idei főhőssel pedig 
megbeszéltük, hogy bringá-
val megyünk átvenni az első 
igazi bizonyítványát, majd 
bevárjuk a többi tesót, utána 
egy nagyot fagyizunk és in-

dulhat a nyár!

Ahogy közelít a tanév vége, 
egyre nehezebb a gyerekeket 
kiimádkozni az ágyból regge-
lente. Elindul a visszaszámlá-
lás, hogy „gyere kicsim, már 
csak 19 reggel kell ilyen ko-
rán felkelni, ezt még bírjuk 
ki!” Ezután az öltözés, cipőhú-
zás, reggeli pedig pont kétszer 
annyi ideig tart, mint néhány 
hónappal ezelőtt és bizony 
sokszor hétéves Dávidomra 
is én húzom a zoknit, a négy-
évest pedig szinte alvás közben 
öltöztetem, miközben a na-
gyoknak könyörgök, hogy in-
duljanak már és ne hagyják az 
asztalon az uzsonnát.
Egyik reggel Réka annyira ál-
mos volt, hogy induláskor 
csak kivettem az ágyból és pi-
zsamában vittem az óvódáig, 
amitől viszont minden gyerek 
dőlt a nevetéstől egész úton, 
mindenkinek jól indult a nap-
ja, csak Réka szeppent meg az 
ovi kapujában, hogy nehogy 
meglássa valaki. 
A délutáni és hétvégi tanulás 
is egyre keményebb feladat, 
hiszen jó időben inkább kint 
lennének a szabadban, folya-
matos az alkudozás, hogy „rá-
érünk este leckét írni, ilyenkor 

már úgyse adnak sok házit!” 
Persze, pont év végén ne len-
ne dolgozat és felelés... Min-
den hétvégén megpróbálom 
meggyőzni őket, hogy még 
pénteken essünk túl a kötele-
ző dolgokon, de mégis min-
dig vasárnap estefelé kerül elő 
a füzet és a könyv. Akkor is 
nehezen, hiszen sokáig világos 
van, és „még maradjunk egy 
kicsit, csak még ezt az utolsót 
Anyu, még nincs is este, mert 
süt a nap...”
Bevallom, nem is tudok iga-
zán kemény lenni, örülök, 
hogy bicajoznak, fociznak és 
kosaraznak, még este nyolc-
kor is próbál a zenekar, Dávid 
órákat legózik, Réka pedig főz, 
mos, takarít a babáival. Jó lát-
ni, hogy nem a számítógép és 
a tévé a legfontosabb, és még 
a nagyok is leülnek velünk a 
családi asztalhoz. A bizonyít-
ványokat ugyan még 
nem láttam, de bizako-
dó vagyok...
Bori remélem, nem okoz 
nagy meglepetést, és a 
nyelvvizsgára való készü-
lés nem rontotta le a többi 
tantárgy jegyeit, és – csak 
titokban – számítok némi 

javulásra is... Gergőnél hete-
dikes, pontszerző bizonyít-
vány lesz, állítólag csupa jó 
jegyekkel... Bence idén váltott 
iskolát, kíváncsian várjuk az 
első itt szerzett eredménye-
it, és ugyan a német kéttany-
nyelvűség még nehezen megy 
neki, a magyar tárgyakból na-
gyon szépen teljesít...
Végül a két idei nagy esemény: 
Ádám elballag az általános is-
kolából! Nagy reményekkel 
néz a gimis évek elé, de lá-
tom, hogy szomorú – még ha 
viccekkel, nemtörődömséggel 
palástolja is. Helyette is köny-
nyezek, mikor ránézek erre 
a magas, sármos, izmos, jó-
fej srácra és a kezét fogó kicsi, 
édes, aranyos elsős öccsére, 
aki élete első bizonyítványát 
kapja idén, és alig hiszem el, 
hogy hét éve pont ilyen volt 
Ádám is...

Fáradtan és boldogan …tovább, tovább, tovább!

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

VAKÁCIÓ! Küttel Dávid

Apaszemmel

Szonda Györgyi

Anyaszemmel 
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Méregtelenítés

Sallai Ervin

Lakógyűlés

Szeretettel köszöntöm a lakógyűlés részt-
vevőit. Nagy örömünkre szolgál, hogy 
bokros teendői ellenére mindenki időt 
szakított a megbeszélésre. Külön köszö-
net Lacikának a földszint 5.-ből, aki Dol-
lár és Dzsihád kutyust hajnalban kikötötte 
a kapuba, hogy senki ne akarja elhagyni 
a házat. Reméljük, különösebb visszaesést 
nem okoz az ország GDP-jében, tekintve, 
hogy a ház lakói elenyésző mértékben ve-
szik ki részüket a termelésből. 
De hogy ne szaporítsam a szót, térjünk 
rá az első napirendi pontunkra. Köszönt-
sük szeretettel új lakóinkat: Krisztiánt és 
barátnőjét, Dzsinát. Krisztián hamar be-
illeszkedett közösségünkbe, a helyi szo-
kásokat ügyesen átvéve a költözéskor 
kitépte a villanyórát a falból, és összekö-
tötte a drótokat, így már ők is tagjai a mi 

kis ingyenáram-kommunánknak. Nem 
kis büszkeséggel állíthatom, hogy a fel-
használt és a kifizetett áram különbségét 
mérve házunk méltán pályázhat a Guin-
ness-rekordra. Ebben persze nagy segít-
ségünkre van a tetőtért bérlő, örökösen 
mosolygó RasztaJimmy kertész, aki Bu-
dapest mellett egész Amszterdamot ellátja 
marihuánával, így több wattot emészt fel, 
mint egy alumíniumkohó.
Apropó alumínium. Kérjük az udvaron 
fémhulladék-átvevő telepet üzemeltető 
Rácz fivéreket, hogy lehetőleg éjfél után 
már ne f lexeljenek, mert nem halljuk a 
második emeletről a Hosszú fekete hajra 
mulató Póczik családot. Szegények hiá-
ba vették meg az 5.1-es házimozirendszert 
meg a szubvúferes mélynyomót a Muzsi-
ka tévéhez. A flex és a köszörű, amellyel 

Pistiék az alvázszámot szokták kiütni a lo-
pott gépkocsi-alkatrészekből, elnyomja a 
talpalávaló zenét.
Ha már a zajoknál tartunk, többen kér-
ték, hogy amikor Urbanovics úr részeg, le-
hetőleg inkább kézháttal üsse becses neje, 
mert a tenyeres pofonok nagyon csattog-
nak hajnalonta.
Pár szó a házat érintő anyagiakról. Nem 
mintha túl sokan fizetnék a közös költsé-
get, de azért elmondom. Jelentős összeget 
spórolunk meg havonta azzal, hogy drá-
ga ipari kamerarendszer helyett az alvási 
zavaroktól szenvedő Csombó néni figyel 
mindenkit a rács mögül. Tekintettel ar-
ra, hogy az egy főre jutó megfigyelés ál-
lítólagos indokolatlan emelkedése miatt 
legutóbb Hefelle úr egy kalapáccsal meg-
dobta Csombó nénit, az ajtókeretét biz-
tonsági szúnyoghálóval láttuk el. Nálunk 
a legfőbb érték az ember.
A megfigyelésnek hála kiderült, hogy 
Szendrői úr férfiúi kötelezettségeit nem 
csak saját feleségénél, de Bánfalvy kisasz-
szonynál is teljesíti. Természetesen a dup-
la névnapi és születésnapi anyagi terhekre 

való tekintettel, szociális alapon csökken-
tettük a rá eső közös költséget. Oppar-
don, nem tudtam, hogy Szendrőiné nem 
volt tisztában a pásztorórákkal. Legyenek 
kedvesek a további hajtépést a lakógyűlés 
utánra időzíteni.
A közösségi terek használatáról is essen 
pár szó. Távol álljon tőlem, hogy korlátoz-
zam a közös tulajdon birtokbavételét, de 
mostanra már több család épített a tető-
cserepekből kályhát és a tetőlécekből ga-
lériát, aminek következtében beáznak a 
harmadik emeleti lakások. Ez ügyben sza-
vazást írok ki: Visszaépítsük a tetőt eredeti 
funkciójában, vagy a felső lakásokban ter-
messzünk rizst? Köszönöm. 82 : 1 arány-
ban a rizstermesztés győzött. 
És a végére egy apró örömhír mindenki-
nek, mielőtt megköszönöm tiszteletteljes 
figyelmüket. Uniós forrásból – mármint 
Szovjetuniós forrásból – sikerült megvá-
sárolnunk pár zsák uránnal dúsított ku-
tyaeledelt, így nem csak a házban, de a 
környező utcákban is halványzölden vilá-
gítanak éjjelente az ürülékkupacok, ame-
lyeket így jóval könnyebb kikerülni.

HIRDETÉS

www.russellhobbs.hu
     facebook.com/RussellHobbsMagyarorszag

Aura Mix&Go Pro turmix + daráló feltét
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nagyon közel van egymáshoz 
a végbél, a hüvely és a húgyút. 
Így ha bármilyen oknál fogva 
– ez általában egy külső hideg 
hatás, amely a lábat, hátat, 
medencetájat éri – a húgyúti 
nyálkahártya védelme csök-
ken, a bélflóra baktériumai 
szabad utat kapnak, és kiala-
kulhat a fertőzés. A tünetek 
nagyon kellemetlenek, gyakori 
vizelési inger, alhasi fájdalom, 
csípő érzés vizeletürítéskor, 
súlyosabb esetben láz és derék-
táji fájdalom, legrosszabb eset-
ben pedig a felfázás feljuthat 
egészen a veséig.

Milyen természetes gyógy-
módokat javasol?
Aki gyenge húgyúti véde-
lemmel rendelkezik, annak a 
tőzegáfonyát ajánlom. Kap-
szula, illetve ital formájában 
alkalmazható, legfőbb eré-
nye, hogy megakadályozza a 
baktériumok megtelepedé-
sét a húgyúton. Segítség lehet 
még a kamillatea és -ülőfür-
dő, illetve a rövid távú, nagy 
dózisú C-vitamin-kúra (1000 
mg/nap) – amely amellett, 
hogy erősíti az immunrend-
szert, enyhén savassá teszi a 
vizeletet, és szintén meggátol-
ja a kórokozók elszaporodását. 
Nőgyógyászati problémákra 
az egyik leginkább ajánlott 
gyógynövény a cickafarkfű, 
amelyből tea, illetve ülőfürdő 
is készíthető. A körömvirág 
ápolja a sérült nyálkahártyát, a 
fehér árvacsalán pedig nagyon 
jó gyulladáscsökkentő szer. Ha 

már bekövetkezett a fertőzés, 
minél előbb orvoshoz kell for-
dulni. A nőgyógyászati problé-
mák komoly megbetegedések, 
amelyek esetében önmagun-
kat hosszasan „házi praktikák-
kal” kúrálni legkevésbé sem 
bölcs döntés. A fent említett 
természetes szerek és néhány, a 
patikában kapható termék arra 
jó, hogy enyhítse a panaszokat 
addig, ameddig a beteg el nem 
jut a nőgyógyászhoz. 

Mivel lehet csökkenteni 
a fertőzés kialakulásának 
kockázatát?
Nyáron pamut alsóneműt 
hordjunk, kerüljük a műszá-
las, nem szellőző, szoros 
darabokat. Fontos, hogy a 
strandolás után ne ücsörög-
jünk még órákig a vizes für-
dőruhában (remek telephely 
a kórokozóknak, a felfázásve-
szélyről már nem is beszélve). 
Fontos a helyes tisztálkodás: a 
hüvelyt nem szabad sem csap-
vízzel (ami lúgos kémhatású), 
sem a testünkre használt illa-
tosított tusfürdőkkel mosni 
– ehelyett használjunk a dro-
gériákban beszerezhető intim 
mosakodókat, amelyek pon-
tosan a hüvelynek megfelelő 
pH-értékűek.

Célzott kezeléssel hogyan 
előzhető meg a baj?
A leghatékonyabb megelő-
zés, ha a nő fenn tudja tartani 
a hüvelyflórát. A hüvelyflóra 
normális esetben savas kém-
hatású (3,8 és 4,2 közötti 

pH-értékű) – ez a közeg ki 
tudja védeni a kórokozókat, 
amelyek lúgos környezetben 
„érzik jól magukat”. A meg-
felelően kezelt strandvizek 
azonban lúgosak, ez a kör-
nyezet közrejátszhat a flóra 
felborulásában. Ha ez meg-
történik, megszűnik a savas 
védelem, és bekövetkezhet a 
fertőzés. Léteznek olyan tej-
savtartalmú készítmények, 
melyek arra hivatottak, hogy 
megőrizzék az egyensúlyt a 
hüvelyben. Mások már lac-
tobacillust is tartalmaz-
nak – ezek olyan bacilusok, 
melyek a hüvelyflóra ter-
mészetes alkotóelemei. Ha 
valaki tudja magáról, hogy 
hajlamos elkapni a fertőzése-
ket, annak érdemes strando-
lások után alkalmaznia ilyen 
jellegű készítményeket, meg-
erősítve ezzel a hüvelyf lóra 
egyensúlyát. Súlyosabb prob-
lémák esetében már a klotri-
mazol- és ekonazol-tartalmú, 
recept nélkül kapható gom-
baellenes szerek nyújthatnak 
segítséget. Nagyon fontos 
azonban, hogy azon túl, hogy 
a nő alkalmazza a hüvely-
tablettát és a krémet, a part-
nert is kezelni kell. A férfiak 
sokszor tünetmentesek, csak 
hordozzák a fertőzést. Ilyen-
kor jön létre a pingpong-
effektus, mire a nő kikezeli 
magát, visszakapja a partne-
rétől, akinek éppen ő adta át. 
Ha csak a nőt kezelik, a férfi 
pedig hordozza tovább, akkor 
sosem múlik el a probléma.

Sokak számára komoly 
félelmet okoz a nyári stran-
dolás, és gyakran nem is 
kockáztatnak meg egy fer-
tőzést, ezért nem fürdőz-
nek, inkább csak a parton 
napoznak. 
Azt mindenképpen le kell szö-
geznünk, hogy a természetes 
és a termálvizek, valamint az 
európai átlagnak megfelelő-
en kezelt strandok tiszták. A 
kórokozók, amelyeket ezeken 
a helyeken össze lehet szedni, 
legtöbb esetben az emberek-
ről kerülnek a vízbe. Komoly 

probléma, 

hogy a beteg, fertőző embe-
rek nagy része egyáltalán 
nem gondol másokra, amikor 
strandra megy.

Milyen nőgyógyászati 
problémákat előidéző kór-
okozókkal találkozhatunk 
a strandokon?
Háromféle fertőzés jöhet szó-
ba: gombás, bakteriális és víru-
sos. Legkisebb esély a vírusos 
megbetegedésre van – a hpv-, 
illetve bizonyos herpeszvíru-
sokat sokkal inkább szexuális 
aktus során, a partnertől lehet 
elkapni. A gombás és a bakte-
riális fertőzések a leggyako-

ribbak. A tünetek 
alapján a 

kettő 
meg-

különböztethető egymástól: a 
gombás megbetegedés során 
a hüvelyváladék fehér és 
túrós, a bakteriális alatt pedig 
sárgás és halszagú. Kevesen 
vannak tisztában azzal, hogy 
ugyanezeket a fertőzéseket 
férfiak is elkaphatják. Náluk a 
gombás fertőzés idején piros 
pöttyök jelentkeznek, bak-
teriális esetén pedig sárgás 
váladék keletkezik.

Sok nőnél visszatérő prob-
léma a felfázás. Pontosan 
mi történik ilyenkor a szer-
vezetben?
Felfázás alatt a húgyúti fertőzé-
seket értjük, melyekért legtöbb 
esetben azok a baktériumok 
a felelősek, melyek egyébként 
is megtalálhatók a szerveze-
tünkben, egészen pontosan 
a bélflórában. A problémát 

az jelenti, hogy nőknél 

Újra itt a nyár, ilyenkor a meleg elől legszívesebben a vízhez 
menekülünk. Azonban sok nő retteg attól, hogy egy-egy stran-
don eltöltött nap után egyenesen mehet a nőgyógyászatra. 
Hogy miként kerüljük el a fertőzéseket, vagy ha már itt a baj, 
hogyan tegyünk ellene, arról dr. Margitics Beátát, a Caruel Újlak 
Patika szakgyógyszerészét kérdeztük.

Kérdezze meg gyógyszerészét!

Önfeledten a strandon
Csímár Kamilla
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Draveczki-Ury Ádám

Mit nevezünk kötőhártyának, 
mi a funkciója ennek a réteg-
nek a szemünkben?
A kötőhártya a szem egy rostos 
burka, amely egyfelől beszegi az 
ínhártyát, a szem fehér részét, be-
lülről pedig a szemhéjakat. Tehát 
gyakorlatilag elzárja a szemüre-
get a külvilágtól: egyszerre lát el 
védelmi és elválasztó funkciót. 
Anyaga átlátszó, erekkel átszelt 
kötőszövet, a szem erezetének egy 
része is itt fut, vastagsága nagyjá-
ból fél és egy milliméter közötti, 
és a szem teljesen áttetsző részét, a 
szaruhártyát leszámítva az egész 
szemet befedi.

Mikor sérülhet meg a kötő-
hártya?
Sérülés viszonylag gyakran előfor-
dulhat bármilyen külső hatásra. 
Por vagy egyéb kicsi szemcsék-
ből álló anyag okozhat sérülést, 
de ezt nem is feltétlenül érezzük, 
vagy legfeljebb átmeneti kelle-
metlenségről beszélhetünk. Csak 
akkor fordulhat súlyosabbra a 
helyzet, ha a porártalom tartós, és 
van a porban valami egyéb anyag 

is, amely allergiás reakciókat vált 
ki. Viszont ehhez érzékenység-
re is szükség van. A kötőhártya 
tele van erekkel, és rengeteg im-
munsejt is található benne: fe-
hérvérsejtek, fehérjetermészetű 
anyagok, antitestek, és mivel első-
sorban védelmi funkciója van, ez 
az első, ami egy szemet érintő fer-
tőzés vagy allergia következtében 
begyulladhat.

Úgy tudom, ezek a gyulladá-
sok elsősorban szezonális jel-
legűek.
A vírusos megbetegedések legy-
gyakrabban valójában szezonális 
jellegű gyulladás formájában je-
lentkeznek, elsősorban tavasztól 
őszig. Ezeket a problémákat rend-
kívül fertőző felső légúti vírusok 
okozzák, amelyek általában végig 
szoktak menni az egész családon. 
Ez különösen akkor igaz, ha nem 
tartják be a higiéniai szabályo-
kat, és például közös törülközőt 
használnak, de erre sincs feltét-
lenül szükség ahhoz, hogy valaki 
beteg legyen, mivel ezek a víru-
sok cseppfertőzéssel terjednek, 

és a levegőben is ott vannak. Na-
gyon gyakran uszodában, nyilvá-
nos fürdőhelyeken történik meg 
a fertőzés esetleges átadása, illet-
ve tömegközlekedési eszközökön, 
iskolákban, óvodákban, és sajnos 
kórházi fertőzésre is van példa, 
bár utóbbi szerencsére ritka.

Mik a vírusos kötőhártya-gyul-
ladás tünetei?
Az első és legjellemzőbb, hogy 
víztiszta váladék jön a szemből. 
Tehát ez nem az az eset, amikor 
arra ébred az ember, hogy össze-
ragadt a szeme – a sűrű, sárgászöl-
des váladékozás általában inkább 
a bakteriális szemfertőzések kí-
sérője. Itt orrfolyásról, tüsszögés-
ről, lazább szemváladékozásról 
beszélünk: egészen olyanok a tü-
netek, mint egy megfázásnál, és 
közben a kötőhártyák is vörös-
sé válnak. Emellett fényérzéke-
nyebbé válunk, kevésbé fogunk 
tudni természetesen közelre néz-
ni, mert nem lesz kényelmes, 
hiszen ehhez többet kellene pis-
lognunk. Fájó, égő érzés is jelent-
kezhet.

Veszélyben a kötőhártya
Hogyan lehet kivédeni ezeket 
a fertőzéseket?
Megfelelő higiénével, rendszeres 
kézmosással. A kötőhártya-gyul-
ladás ellen általában nem lehet 
védekezni, és nem létezik például 
védőoltás sem ellene. A tünetek 
megjelenésekor szemorvoshoz 
kell menni, aki első körben an-
tibakteriális szemcseppet ír fel a 
betegnek. Ez ahhoz nyújt segít-
séget, hogy ne történjen bakte-
riális felülfertőződés. C-vitamin 
szedése, bő folyadékbevitel min-
denképpen javasolt kiegészítő te-
rápia. A szemet pihentetni kell, 
és ha lehetséges, inkább ne men-
jünk iskolába, munkába a tüne-
tek elmúlásáig. Maga a gyulladás 
általában 7–14 nap alatt magától 
is meggyógyul, viszont kezelés 
nélkül akár komolyabb szövőd-
mény is kialakulhat, ezért is fon-
tos szakorvoshoz fordulni.

Mik ezek a komolyabb szö-
vődmények?
Kialakulhat például szaruhár-
tya-gyulladás, szaruhártyafekély, 

a szem belsejében keletkezhet 
gyulladás. A lényeg, hogy a fer-
tőzés általában a szem mélyebb 
szöveteinek irányába terjed to-
vább, és a szaruhártyán akár tar-
tósan is hegesedés alakulhat ki 
ilyenkor, ami a látásélességet is 
ronthatja.

Meg lehet-e esetleg vakulni 
kötőhártya-gyulladás szövőd-
ményének következtében?
Elméletileg igen, de ez az ext-
remitások kategóriája, ami 
legfeljebb a harmadik világ or-
szágaiban fordul elő napjaink-
ban, Magyarországon nagyon 
ritkán.

Szabad kontaktlencsét hor-
dani, ha kötőhártya-gyulladá-
sunk van?
Nem, szigorúan tilos. Ilyenkor 
kell előszedni a minden kon-
taktlencsésnél kötelező tar-
talékszemüveget… És ha már 
szóba került a kontaktlencse, 
és az uszodáról is beszéltünk: 
fontos megemlíteni egy roppant 

veszedelmes, egysejtű kóroko-
zót, az acanthamoebát, amely 
természetes és uszodai vizekben 
egyaránt tenyészik, és a kontakt-
lencséseket érinti a leggyakrab-
ban. Az acanthamoeba-fertőzés 
nagyon komoly szövődménye-
ket okoz, a szaruhártyafekély ki-
alakulása szinte biztos, de akár 
teljes látásvesztés is bekövetkez-
het. Többek között éppen ezért 
javasolt úszás közben inkább 
az egynapos lencse használata a 
tartós helyett. Jellemzőnek sze-
rencsére azért nem nevezném 
az ilyen megbetegedéseket. Aki 
kontaktlencsét visel, az azért ál-
talában betartja a higiénés kö-
vetelményeket, de a túlhordott, 
nem megfelelően cserélt folya-
dékban tartott, egy átbulizott 
hétvége során nem tisztán tartott 
kontaktlencse komoly kockáza-
tot hordoz magában. Aki lencsét 
visel, a kicsi mikrosérülések mi-
att eleve jobban hajlamos arra, 
hogy szemfelszíni gyulladás ala-
kuljon ki nála.

Itt a nyári allergiaszezon, és a strandidőszak is, ám mindössze 
egy-két nap után nem tudjuk tovább élvezni a pihenést, 
mert a szemünk fáj, ég és viszket. Ismerős érzés? Bizonyára az, 
hiszen a kötőhártya-gyulladáson gyakorlatilag mindenki átesik 
legalább egyszer az életben. Dr. Szigeti András szemészorvossal, 
nemzetközi szakmai tanácsadóval beszélgettünk.
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Mik az anyajegyek, és miért van szükség az 
anyajegyszűrésre?
Az anyajegyek a bőr festéktermelő sejtjeinek 
szaporulatából álló különböző méretű, jellem-
zően szabályos barnás bőrelváltozások. Lehet-
nek kiemelkedőek vagy foltszerűek. Egy részük 
már gyerekkorban észlelhető, de a pubertás alatt 
vagy hormonális változások hatására számuk 
növekedhet, esetleg méretük is nagyobbodhat. 
Az anyajegyszűrés jelentősége és szükségessége 
abban áll, hogy sok esetben a legrosszabb indu-
latú bőrrák, a melanóma meglévő anyajegy ta-
laján alakul ki. Ha a kellő jártasságú szakember 
ezt időben észleli, és szakszerű ellátásáról intéz-
kedik, teljesen gyógyítható.
Nem lehet eléggé hangsúlyozni az önvizsgálat 
jelentőségét, hiszen jóllehet a melanóma elő-
rehaladott esetben köztudottan egy nagyon 
rosszindulatú daganat, mégis a bőrfelület a leg-
könnyebben vizsgálható, így az esetleges elvál-
tozásokat időben észre lehet venni. Fontos, hogy 
a vizsgálat az egész bőrfelületre terjedjen ki, be-
leértve a hátat, a nemi szervek környékét, talpat, 
körmöket. A WHO adatai szerint évente több 
mint 130 000 új melanómát regisztrálnak, szá-
muk egyre növekszik, és egyre több fiatalt érint.

Hogyan ismerhetők fel a gyanús elváltozások 
önvizsgálat alkalmával?
Fontos ismerni azokat a rizikófaktorokat, me-
lyek előfordulása a daganatos elfajulás korai je-
lei lehetnek. 

Milyen gyakran érdemes szűrésre jelentkezni?
A világos bőrű, sok anyajeggyel rendelkező pá-
cienseknek ajánlatos évente kétszer, a kreol bő-
rűeknek, kevesebb anyajeggyel rendelkezőknek 
évente egyszer. Érdemes akkor is bőrgyógyász-
nál jelentkezni, ha a páciens az ismertetett rizi-
kófaktorok közül észleli valamelyiket.

Kialakulhat-e ép bőrön melanóma?
Igen, a rizikófaktorok ismertetésének 6. pontja 
erre utal. Ritkán ugyan, de a szem, a száj vagy 
a nemi szervek nyálkahártyája is érintett lehet.

Mikor szükséges az anyajegy eltávolítása?
Ha a daganatos elfajulás gyanúja felvetődik, a 
sebészi eltávolítást haladéktalanul el kell végez-
ni. A szövettani feldolgozás eredményétől füg-
gően döntenek a szakemberek az utókezelés 
szükségességéről. Az időben, még a horizontális 
terjedési szakban, megfelelő biztonsági zónával 
elvégzett szakszerű műtét esetén csak ellenőrző 
vizsgálatok elvégzése szükséges.

Milyen módszerrel javasolt az anyajegyek eltá-
volítása?
Az anyajegyek, főleg a daganatos elváltozás gya-
núja esetén szakszerűen és biztonságosan ha-
gyományos sebészi módszerrel távolíthatók el, 
megfelelő biztonsági zónával, melynek nagy-
ságát bőrgyógyászati vizsgálat során állapítjuk 
meg. Csak az időben elvégzett, szakszerű műté-
ti eltávolítás mentheti meg a páciens életét, hi-
szen a melanóma nem okoz panaszokat, csak 
akkor, amikor már áttéteket képezett. Minden 
eltávolított anyajegyet kötelező szövettani vizs-
gálatnak alávetni. Ez nemcsak a törvényi előírás 
miatt fontos, hanem a biztonságos eltávolítás 
igazolása, valamint az esetleges további teendők 
megtervezése végett is.

Nyáron milyen tanácsokat adna azoknak a páci-
enseknek, akik érzékeny bőrűek, illetve sok anya-
jeggyel rendelkeznek?
Mára bizonyosságot nyert, hogy a melanóma és 
más rosszindulatú bőrdaganat kialakulásában 
fontos szerepe van az ultraibolya-sugárzásnak. 
Ezért fontos a megfelelő fényvédelemről gon-
doskodni, és főleg a kisgyerekeket megóvni a 
leégéstől. Érdemes patikákban kapható jó mi-
nőségű, magas faktorszámú, fotostabil, vízálló 
fényvédőt használni, kerülni a 11–15 óra közti 
napozást, laza vászonruhát, nyári sapkát vagy 
kalapot, napszemüveget hordani.

Mindent az anyajegyekről
Nincs nyár strandolás nélkül, a felelőtlen napozás azonban 

komoly problémákhoz vezethet. Az anyajegyek védel-
méről és a melanómával kapcsolatos tudnivalókról dr. Sólyom 
Katalin bőrgyógyász-kozmetológus főorvost kérdeztük.

Kalmár Lalita

HIRDETÉS

Ezek:

1. világos bőr, haj, és 
szemszín

2. korai gyerekkorban vagy 
több alkalommal elszen-
vedett súlyos napégés 

3. nagyszámú, változó méretű 
és festéktartalmú anya-
jegy jelenléte 

4. korábban meglévő anyajegy 
változása: színe válto-
zik, kidudorodik, kisebe-
sedik, vérzik 

5. meglévő anyajegy sérü-
lése: kidörzsölés, le-
szakadás, rovarcsípés, 
piercing, tetoválás, 
szőrtépkedés

6. új bőrelváltozás megjele-
nése 

7. valamely bőrelváltozás 
gyors növekedése

8. a meglévő anyajegy te-
rületén bármilyen érzés: 
égés, viszketés, fájda-
lom, szúró érzés

9. ha a családban már elő-
fordult melanóma 

10. a páciensnek már volt me-
lanómája.
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Üzenet a Földnek

Szakszon Réka Így lesz a 
napsütésből 

energia

Milyen energiává alakítha-
tó át a napsütés?
A legtöbb energia forrása, 
amit felhasználunk (pl. szén 
vagy kőolaj), valamilyen for-
mában a Nap, vagyis az év-
milliók alatti fotoszintézis 

eredménye. Manapság a nap-
energiát hasznosíthatjuk hő 
formájában, vagy közvetlenül 
állíthatunk elő belőle villamos 
áramot. A villamos áram ter-
melésének eszköze a napelem, 
ennek legelterjedtebb változa-
tai szilíciumból készülnek. A 
napenergiából való hőtermelés 
célja lehet közvetlen haszno-
sítás vagy egy hőkörfolyamat-
ban való hasznosítás, amikor 
ismét villamos áramot ter-
melünk. Ez utóbbi esetben 
naperőműről beszélünk, ami 
olyan, mint egy hőerőmű, csak 
a nap energiájával működik, 
nem pedig tüzelőanyagot kell 
elégetni vagy nukleáris fűtő-
anyagot használni.

Többféle módszerrel is hasz-
nosíthatjuk a napenergiát?
A felhasználásnak lehet aktív és 
passzív formája. A passzív forma 
elsősorban építészeti megoldást 
jelent, például a nap járásához 
igazított árnyékolórendszer al-
kalmazását. Az aktív hasznosí-
tás során meleg vizet állítunk 
elő, vagy a lakásfűtéshez szük-
séges hőt nyerjük a napkollek-
torokból. Léteznek hőenergiával 
működő hűtőgépek, vagyis hideg 
energiát is nyerhetünk a napener-
gia felhasználásával. Az alkal-
mazás egyik fontos szempontja, 
hogy akkor akarjuk-e felhasznál-
ni az energiát, amikor rendelke-
zésre áll, vagy később. Az utóbbi 
esetben elengedhetetlen a tárolás 

kérdése, ami az ilyen technológi-
ák legnehezebb összetevője.

Hogyan lesz a napsugarakból 
energia?
A napkollektorok működését az-
zal szoktuk illusztrálni, ahogy 
a kerti locsolótömlőben lévő víz 
felmelegszik. A felmelegedés nem 
olyan erőteljes, ha a tömlő a kör-
nyezetet is melegíti, és a szél is 
lassíthatja a folyamatot. Hason-
ló a helyzet a napkollektoroknál. 
Kell egy felület, ahol a munkakö-
zegnek járatok vannak kialakítva, 
hogy jól elnyelje a napsugara-
kat. A síkkollektoroknál ahhoz, 
hogy a csapdába ejtett meleg meg 
is maradjon, a hőgyüjtő felület-
nek azt a felét, amelyet nem sü-
ti a Nap, leszigetelik, a napsütés 
felőli oldal fölé pedig üveget sze-
relnek. Vannak vákuumcsöves 
napkollektorok, amelyeket úgy 
képzelhetünk el, mint egy hosz-
szú (1,5 méteres) üvegtermoszt. 
Ez a vákuumcső átengedi a nap-
sugarakat, ugyanakkor nagyon jó 
hőszigetelő. A cső belsejében he-
lyeznek el egy hőgyűjtő felületet 
és egy hőcsőnek nevezett eszközt, 
ami kivezeti a nyert energiát a vá-
kuumcső egyik végére, ahonnan 
azt a rendszerben keringő folya-
dék elszállítja.

Mennyire terjedt el Magyar-
országon a lakossági fel-
használásban a napenergia?
A magyar háztartásokban legy-
gyakrabban használati meleg 
vizet állítanak elő napkollek-
torral. Az ilyen rendszerekben 
mindig van egy szigetelt tartály, 

hogy tárolni tudjuk a szüksé-
ges mennyiségű meleg vizet. 
Ez az egyik leggazdaságosabb 
alkalmazási módszer: éves át-
lagban 30-50%-os hatásfokkal 
hasznosíthatjuk a napenergiát, 
ha megfelelő tájolású, dőlésszö-
gű és árnyékmentes helyen mű-
ködnek a napkollektorok. Akár 
a szükséges melegvízigény 60-
70%-a is kielégíthető egy meg-
felelő rendszerrel. A fűtési célú 
rendszerből kevesebb van. En-
nek oka, hogy aránytalanul ala-
csonyabb a fűtési hónapokban 
hasznosítható napenergia az év 
másik felével összehasonlítva, 
így az ilyen rendszerek gazda-
ságtalanok. A szezonális tárolás 
műszakilag ugyan megoldható 
lenne, de ez nagyon költséges. 
Az élen járó országokhoz ké-
pest sajnos el vagyunk maradva 
akár kollektorokról, akár nap-
elemekről beszélünk.

Alkalmas helyszínnek számít 
Magyarország a napenergia 
hasznosítására?
Hazánk adottságai a napener-
gia-hasznosítás szempontjából 
kedvezőbbek, mint sok európai 
országé, tekintettel arra, hogy 
az évi napsütéses órák száma 
1900–2200, és a beeső napsu-
gárzás éves összege is viszonylag 
magas. A napsugárzás szem-
pontjából legjobb helyzetben 
az Alföld középső és déli része 
van, kevésbé előnyös a nyuga-
ti és az északi határhoz közeli 
hegyvidék. Az ország földraj-
zi helyzetéből adódóan azon-
ban – szemben a mediterrán 

országokkal – jelentős különb-
ség van a téli és a nyári napsu-
gárzási adatok között, ezért a 
Nap hőenergiája a téli idényben 
fűtésre csak korlátozottan hasz-
nálható fel.

Számíthatunk nagyobb fej-
lesztésekre a napenergia-
felhasználás területén?
A jövőt elsősorban a jobb ha-
tásfokú napelemek jelentik. 
A laboratóriumi eredmények 
nagyon biztatóak. Ha ezek a 
fejlesztések előbb-utóbb megje-
lennek a kereskedelemben kap-
ható eszközökben, évtizedes 
távlatban akár meg is duplá-
zódhat a hatásfok. Másrészt az 
elektronikai egység, amely ve-
zérli a napelemes rendszereket, 
egyre intelligensebb, ami szin-
tén hatékonyságnövelést ered-
ményez.

A hagyományos energiafor-
rások mely részeit helyette-
sítheti vagy egészítheti ki a 
napenergia?
Leginkább a helyhez kötött ener-
giafelhasználásban tudjuk ma 
jól hasznosítani a napenergiát. 
A termelt villamos áramot hasz-
nálhatjuk gépkocsihajtásra az 
elektromos autókban. Ezenkívül 
a növényiolaj- és a bioalkohol-
termelés is napenergia-hasz-
nosításnak fogható fel, és ezen 
keresztül, ha üzemanyagot vagy 
tüzelőanyagot állítunk elő, min-
denféle hasznosításra lehetőség 
van. Hosszú távon akár vala-
mennyi energiaigény kielégíthe-
tő napenergiából.

Végre itt a nyár, egyre több a napos órák száma, ami a hangulatunknak is 
jót tesz, és a tél során „szerzett” sápadtságunkon is javíthat. A Nap azon-

ban ennél sokkal többre is képes: a napenergia felhasználásáról és jövőjéről 
dr. Gróf Gyulát, a Budapesti Műszaki Egyetem Energetikai Gépek és Rendsze-
rek tanszékvezetőjét kérdeztük.
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Gratulálunk, a 
nyerteseket telefonon 

értesítjük!
Felhívjuk kedves játékosaink figyelmét, hogy a 

nyertesek sorsolása közjegyző jelenlétében,  
a nyeremények értéke alapján csökkenő 

sorrendben történik!34 3535

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Agócs Flóriánné, Cered 
Market Gyógyszertár, Salgótarján

•  Péceli Anna, Budapest 
Dr. UD Patika, Budapest

•  Turzán Hajnalka, Budapest 
Szent Borbála Gyógyszertár, Budapest

•  Varga Géza, Várpalota 
Szent Anna Gyógyszertár, Várpalota

Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló 
wellnesshétvége a móri Hétkúti Wellness Hotel és 
Lovaspark felajánlásával.

•  Hoványi Sándorné, Komárom 
Aranykígyó Gyógyszertár, Komárom

•  Kathi Imréné, Debrecen 
Thermal Patika, Debrecen

Nyereményük: egy-egy komplex szűrővizsgálat a 
Vitahelp Egészségközpont felajánlásával.

•  Domokos Csilla, Törökbálint 
Fehér Kereszt Gyógyszertár, Törökbálint

•  Juhász György, Gyula 
Aranykereszt Gyógyszertár, Gyula

•  Méri Józsefné, Szomód 
Angyal Patika, Tata

•  Török Éva, Kazincbarcika 
Szent István Patika, Kazincbarcika

•  Vincze Julianna, Gyula 
Írisz Gyógyszertár, Gyula

Nyereményük: egy-egy Patikárium ajándékcsomag 
a Parma Produkt Kft. felajánlásával.

Az áprilisi kvízjátékunk nyertesei:

1   Hol lakott Ildikó?
a) a Marczibányi téri intézményben
b) a Hármashatár-hegyen
c) a nagypapánál 

2   Hogy ment Réka óvodába?
a) biciklivel
b) a nagymamával
c) pizsamában

3   Kit dobott meg Hefelle úr a kalpáccsal?
a) Csombó nénit
b) Szendrői urat
c) Dzsihád kutyust

4   Mennyi hazánkban az évi napsütéses órák száma?
a) 1900–2200
b) kevesebb mint 1500
c) 6500

5   Kiket veszélyeztet leginkább az acanthamoeba?
a) a cukorbetegeket
b) az allergiásokat
c) a kontaktlencse-viselőket

Karikázza be 
a helyes
válasz 

betűjelét!
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Ha Ön 2015. június 1. és 30. között a túlol-
dalon található Szimpatika kvízünket kitölti 
és postai úton vagy a szimpatika.hu/jatek 
oldal segítségével a válaszokat beküldi ne-
künk, sorsoláson vesz részt.
Játékunkkal megnyerheti az alábbi 
nyeremények egyikét:
• 4 db kétfős wellnesshétvége a 

móri Hétkúti Wellness Hotel és 
Lovasparkban

• 2 db komplex szűrővizsgálat a 
VitaHelp Egészségközpontban

• 5 db Patikárium ajándékcsomag

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 2015. 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 részletes játékszabály a 
www.szimpatika.hu/jatek/szabalyzat oldalon olvasható.

A nyilvános sorsolás időpontja:
2015. július 9., délelőtt 10 óra, 

helyszíne a Szimpatika szerkesztőség 
(1116 Budapest, Sztregova utca 1.)

Május havi számunk 
kvízkérdéseinek helyes megfejtései:

1.: c)   2.: a)   3.: c)   4.: b)   5.: a)
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 közzé-
tevő weboldalon nyilvánosságra hozzuk.

A szerkesztőség által legjobbnak ítélt 
pályaművek feltöltői megnyerhetik az 
alábbi nyeremények egyikét:
• 2 db Russell Hobbs Aura Mix & Go Pro 

Turmix

Továbbá a többi pályamű feltöltői 
között kisorsoljuk az alábbi 
nyeremények egyikét:

• 5 db Patikárium ajándékcsomag

Készítsen fotót a Szimpatika magazin 
ezen számával, illetve kedvenc rovatával, 
töltse fel a fotót az erre kialakított online 
felületen a www.szimpatika.hu-ra és 
nyerjen!

Részletes információk és tudnivalók a 
www.szimpatika.hu/fotozzz weboldalon.

Játsszon velünk és nyerjen!

A kép illusztráció.

At the heart of your home
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