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Kedves Olvasó!
Tücsörögnek a ciripik – jegyez-

te meg feleségem egyik este, és bár 
a szóhasználat nem volt pontos, 
egyértelműen az augusztust jelző 
muzsikára utalt. Ez a méla tücsök-

zene valóban más, mint a tavaszi rétek friss ser-
cegése: a késő nyári éjszakákon felzengő hang 
kicsit bús, és szinte monoton. Az egyre narancso-
sabbá és meredekebbé váló fény, a gyümölcsre és 
felvágottra medikopterként landoló darazsak, a 
lőrincesedő dinnyék, az alacsonyan szálló mete-
orrajok egyértelműen jelzik, hogy utolsó felvoná-
sához érkezett a hivatalos nyár. A meteorológiai 
pedig, mint tudjuk, ha olyan kedve van, októ-
berig tombol, hogy aztán minden átmenet nél-
kül kapcsoljon át télre. De az még messze van, 
élvezzük addig a hosszú napokat, legyünk lus-
tán muzsikáló tücskök, amíg lehet. Hamarosan 
úgyis vissza kell változnunk szorgos hangyákká.

Az egész szerkesztőség nevében szép nyarat, jó 
egészséget, és kellemes olvasást kíván: 
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Címlapon

 � Olvastam, hogy már kisgyerekként egy legendás 
színpadon állhattál...
Budapesten születtem, de aztán Kaposváron él-
tünk kb 12 évig. Zenei tagozatos általános is-
kolába jártam, és rendszeresen vittek minket 
statisztálni a Csiky Gergely Színházba. Az el-
ső fizetésemet is innen kaptam, nyolc-kilenc 
évesen. Annyit kellett tennem, hogy a Ku-
rázsi mamában énekelve át kellett vonulnom 
a színpadon. Ebben a közegben könnyen 
megfertőződik az ember, hiszen közelről 
láthattam Pogány Juditot, Kulka Jánost, Lá-
zár Katit vagy Jordán Tamást, akikért egy 
ország rajongott.

 � Már akkor is tudtad, ki kicsoda, vagy csak a 
tv-újság címlapjáról voltak ismerősek?
Sokan mondogatták, hogy ők nagy emberek, 
de ezt érezni is lehetett, olyan volt a ki-
sugárzásuk. Az egyetlen baj az volt, 
hogy kilenc-tíz évesen még túl 
kicsi voltam ahhoz, hogy ezeket 
a darabokat megértsem. De az 
biztos, hogy csodálatos élmé-
nyekkel gazdagodtunk, és az 
osztálytársaim közül sokan 
akartak később színészek 
lenni. Egy ideig nekem is 
az volt az álmom, hogy 
majd Budapesten el-
végzem a Színművé-
szeti Főiskolát, aztán 
visszamegyek a ka-
posvári színházba 
játszani.

 � Végül fel is vettek, ami 
azért nem kis dolog…
Igen, ezt elsősorban Föl-
dessy Margitnak köszön-
hetem. Tizennégy évesen 
kezdtem el járni a stúdiójá-
ba, ahol hatalmas szabadsá-
got és játékörömöt kaptunk 
tőle – nem volt semmi görcs, 
mindent kipróbálhattunk. 
Nagyon gazdag szellemi és 
színházi közeg volt, és ha 
megnézzük a jelenlegi kul-
turális palettát, kiderül, 
hogy szinte mindenki kap-
csolatban volt vele. Későb-
bi színészek, műsorvezetők, 
újságírók, rendezők jártak 
hozzá: Bódy Gergő, Horváth 
Lili, Németh Kristóf, Kolov-
ratnik Krisztián, Dobó Kata, 
de a végtelenségig sorolhat-
nám a neveket. Margitban 
az volt a fantasztikus, hogy 
nem színészeket nevelt, ha-
nem mindenkiből megpró-
bálta kihozni különböző 
pszichológiai trükkökkel 
azt, ami az adott emberben 
volt. Rólam is kiderült, hogy 
talán tényleg nem színész-
nek születtem, de az biztos, 
hogy valahol van helyem 
a kommunikáció terüle-
tén. Ez egy nagyon jó csapat 
volt, és onnan többen is be-
kerültünk a Színművészeti-
re. Aztán kompatibilitási és 
egyéb problémák miatt én az 
első év végi vizsgán kiszó-
ródtam. Akkor három évre 
hátat fordítottam a színház-
nak, még nézőként se men-
tem a színpad közelébe.

 � Mi a helyzet most? Néha 
megnézel egy-két előadást?
Persze, és nagyon sok kollégá-
val még mindig jóban vagyok. 
Olyan jó az a kényelem, nyuga-
lom, hogy nem kell benne részt 
venni! Szeretem a Krétakört, a 
Szputnyik és a HOPPart Tár-
sulatot, és az elmúlt tizenöt év-
ben Pintér Béla-rajongó lettem. 
Engem mindig az a színház ér-
dekelt, ami a jelenben akar a je-
lenkor kérdéseire válaszolni. A 
többi színházi műfajt sokszor 
nem is tudom végigülni, a mu-
sicaleket nem is igazán szere-
tem, sőt filmben sem bírom a 
könnyű szórakoztatást. Na-
gyon érdekel a velünk élő tör-
ténelem, és a saját tükrünk, és 
ha valaki ezt intelligensen, ér-
telmesen és megrázóan tud-
ja bemutatni, akkor hatalmas 
katarzist tudok átélni.

 � Mihez kezdtél a Színművé-
szeti után?
Beiratkoztam a Magyar Rádió 
műsorvezető-, riporter- és be-
mondó-képzőjébe, ahol elvé-
geztem egy évet, és közben 
elkezdtem járni a bölcsész-
karra, angol-magyar szakra. 
Akkoriban hatalmas dolog-
nak számított, ha valaki szé-
pen beszélt. Wacha Imre tanár 
úr folyamatosan rögzítette és 
kritizálta, amit csináltunk. 
Remek minőségben hallhat-
tuk vissza magunkat, és egy-
ből kiderült, ha valaki énekel 
vagy reszelős a hangja. Volt 
beszédtanárunk, és megta-
nultuk a rádiós műfajokat is.

 � A képzés végén pedig ti is 
megkaptátok a sokat emle-
getett mikrofon-engedélyt?
Ma rengeteg beszédhibás, 
pösze kolléga van a pályán... 
Régen ezt nagyon szigorú-
an vették, és nem engedtek a 
mikrofon elé olyan embert, 
aki nem tudott szépen be-
szélni. A mikrofon-engedély 
hatalmas dolog volt, amiért 
sokan küzdöttek. Én ebbe a 
képzésbe nagyon fiatalon, ti-
zenkilenc évesen kerültem be-
le, ezért gyakran néztek rám 
furcsán a rádióban az idősebb 
kollégák, akik ugyanúgy küz-
döttek az engedélyért. Nem 
mindig volt egyszerű, de szá-
momra hatalmas élmény volt 
ez a képzés, és nagyon sokat 
segített a bölcsészkar mellett. 
Pont ezeket az ismereteket hi-
ányolom a mai kommunikáci-
ós iskolákból.

 � Mit gondolsz, nem kelle-
ne bizonyos kommunikációs 
formákat, a vitakészséget, a 
retorikát már az általános is-
kolában megtanítani a gyere-
keknek?
Nem kell újságírókat nevel-
ni a gimnáziumban, vélemé-
nyem szerint a különböző 
médiafaktoknak sincs értel-
me. Először az alaptantárgya-
kat kell megtanulni, aztán azt, 
hogy az ember hogyan fejez-
ze ki önmagát, hogy legyen 
a mondatainak eleje, közepe 
és vége, tehát egy minimá-
lis retorikai oktatás nagyon 
jót tenne. Az is segíthetne, ha 
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ötperces prezentá-
ciókat tartanának 
a gyerekek egy-
egy témából, hogy 
megtanuljanak na-
gyobb közönség 
előtt beszélni. Pél-
dául az amerikai 
oktatás nagy hang-
súlyt fektet ar-
ra, hogyan kell az 
egyéni elképzelése-
ket formába önteni és kifejez-
ni, hogyan kell meggyőzőnek 
lenni. Ez nálunk hiányzik, 
amit sajnálok, mert ez az élet 
nagyon sok területén kell: egy 
egyszerű munkahelyi meg-
beszélésen épp úgy, mint egy 
professzor előadásán. Az ál-
talános médiaismeretekre vi-
szont, hogy mi a bulvár vagy 
a showműsor, ilyenkor még 
semmi szükség. Ezek bőven 
ráérnek akkor, ha az ember 
már elvégzett egy egyetemet. 
Ez a probléma szerintem a 
kommunikációs szakokkal 
is. Nagyon sok a műveltségi 
hiányosság a mai fiatal kol-
légáknál, mert nincs egyéb 
végzettségük. Régen mind-
annyian értettünk valami 
máshoz is, sokan mérnökök, 
bölcsészek voltak. Szerettem, 
hogy régen le lehetett osztani, 
ki mihez ért, és például ha a 
komolyzene volt a téma, akkor 
tudtuk, kihez kell odamenni. 
Ez most egy kicsit hiányzik, 
amellett, hogy szerintem az 
is baj, hogy mára a beszéd, a 
közlés, és annak a minősége is 
devalválódott.

 � Amikor Magyarországra 
érkeztek a kereskedelmi te-
levíziók, téged hogyan talál-
tak meg?
Én találtam meg a feladatot. 
Akkor már a rádióban rende-
sen végigjártam a szamárlétrát 
a kávéfőzéstől a headline-író 
kislányon és a szerkesztőn át 
mindenkiig. Közben dolgoz-
tam kerületi tévénél is, és sok 
információ eljutott hozzám. 
Elmentem egy castingra, és 
hamarosan kamera elé kerül-
hettem. Az egész háromper-
ces tőzsdehírekkel kezdődött, 
a reggeli blokkon belül.

 � Pedig nem hiszem, hogy 
a tőzsdehírek passzolnának 
hozzád leginkább...
Igen, de valahol el kell kez-
deni. Ott voltam két évig, jó-
ban lettem néhány emberrel 
a Híradóból, bevittem néhány 
demoanyagot, kiderült, hogy 
szépen beszélek angolul – ak-
kor rögtön be is tettek a kül-
politikai rovatba. Közben már 
hírszerkesztőként dolgoztam a 
Juventus rádiónál, szóval egyik 
dolog hozta a másikat. Az is 

sokat segített, hogy 
mindig nyitott, ba-
rátkozós ember vol-
tam, és egy idő után 
sokan rájöttek, hogy 
sokféle tapasztala-
tom van, amit le-
hetne hasznosítani. 
Aztán nem sok-
kal később együtt 
készítettünk egy 
euro-atlanti maga-

zinműsort a későbbi férjem-
mel, Alföldi Zoltánnal, amivel 
meg is nyertünk egy fiatal új-
ságíróknak szóló uniós díjat.

 � Ez a műsor hozott össze 
benneteket?
Nem, akkor még csak közös 
szakmai munkára gondol-
tunk. Érdekesen kezdődött, 
mert közvetlenül előtte én Bel-
giumban voltam egy évig, és 
amikor visszajöttem, az első 
napon azt mondták, hogy az új 
fiúval kell együtt dolgoznom, 
de kössem fel a gatyát, mert 
nem egyszerű eset. Nagyon 
jól össze tudtunk dolgozni, 
mert amit ő nagy vonalak-
ban kitalált, annak a részlete-
it mindig ki tudtam dolgozni. 
Tulajdonképpen a mai napig 
ezt játsszuk: ő megadja az irá-
nyokat, én pedig kidolgozom 
a részleteket. 

 � Mikor ért véget ez az 
időszak?
Az első gyermekem születé-
sekor eljöttem az RTL-től, és 
mivel utána már nem abba 
a pozícióba kerültem volna 
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vissza, kerestem valami mást. 
Önálló műsorom lehetett az 
ATV-n két éven át, és ez re-
mek időszak volt. Aztán újra 
jött a híradó főműsoridőben, 
ami hatalmas dolog. Ráadá-
sul az ATV mindig tekintettel 
volt a családi életemre, hogy 
újra terhes lettem, aztán el-
mentem GYES-re, és mindent 
türelmesen kibírtak. Nyolc 
éve dolgozom itt, közben a 
csatorna átalakult egy szelle-
mi Noé bárkájává, rengetegen 
jöttek hozzánk, akik máshon-
nan különböző okokból kiszo-
rultak. Most olyan pezsgő élet 
van a tévénél, hogy jó bemen-
ni dolgozni.

 � Előfordult valaha, hogy 
egy vendéged lefagyott, és 
egyszerűen nem tudtatok 
tovább beszélgetni?
Ilyen nem történt, mert meg-
van az a képességem, hogy 
továbblököm az interjúa-
lanyt, segítek neki. Olyan 
viszont megesett, hogy én 
blokkoltam le. Egyszer Csá-
kányi Eszter volt a vendé-
gem, akit már a színházban 
is nagyra tartottam, és az in-
terjú előtt úgy éreztem, egy-
szerűen meg fogok némulni, 
ha szemtől szemben találko-
zunk, és beszélgethetek vele. 
Kifelé ez nem látszott, de na-
gyon izgultam. Tudom, hogy 
az a beszélgetés pont emiatt 
nem is sikerült jól, a felét sem 
kérdeztem meg annak, amit 
akartam, mert egyszerűen 
lebénított a csodálat.

 � A férjedről köztudott, 
hogy sportember, sőt, 
ironman, ezzel nyilván nem 
lehet lépést tartani, de ezért 
te is szereted a sportot?
Mindig is mozogtam, de iga-
zán csak tizennyolc éves ko-
rom után kezdtem el élvezni, 
amikor már nem volt kötele-
ző. Egyrészt a Színművésze-
ti Főiskolán mindennap volt 
mozgásóra, az is nagyon so-
kat segített, de előtte is folya-
matosan figyeltem erre. Az a 
nagy különbség köztünk a fér-
jemmel, hogy én csak örömből 
mozgok, mert szerintem csak 
úgy érdemes, ha élvezed. Zoli 
szerint viszont mozogni csak 
akkor van értelme, ha ered-
ményt tudsz felmutatni. Na-
gyon szeretek síelni, lovagolni, 
táncolni, aerobikozni, úszni, 
futni, mindig azt csinálom, 
amihez kedvem van. De rosz-
szul vagyok attól, ha mérni kell 
az időt és a távot. Én mindig azt 
mondom a fiamnak, hogy ad-
dig tornázzon, amíg jólesik, 
Zoli pedig egyből hozzáteszi, 
hogy de azért ezt az idényt még 
fejezze be. Szóval ebben mások 
vagyunk, de úgy látom, hogy 
annyiban nekem van igazam, 
hogy nincsenek gerincprob-
lémáim, nem ropog sok cson-
tom, pedig egész életemben 
mozogtam, de nem őrült mó-
don, nem versenyszerűen.

 � A gyerekek hogyan 
barátkoztak meg azzal, hogy 
mindketten ott vagytok a 
tévében?

Ők ebbe születtek bele, ne-
kik ez nyilván nem volt akko-
ra durranás, kicsiként pedig 
semmit nem érzékeltek eb-
ből. Volt egy korszak, amikor 
a kisfiam elkezdte realizálni, 
hogy apát sokan megismerik, 
vagy anyához odamennek, 
de most már hozzászoktak. 
Mindkettőjüket bevittem a 
munkahelyemre, hogy lássák, 
honnan jön az adás és hova 
megy. De otthon ezzel nem 
igazán foglalkozunk. Tudják, 
helyre teszik, de például egyi-
kük sem akar tévés lenni, nem 
érzik úgy, hogy ez az egyetlen 
módja az érvényesülésnek. 
Persze amikor kicsik voltak, 
sokan el voltak ájulva tőlük, 
főleg a fiamtól, aki a család-
ban is első unoka, ez a nagy 
rajongás pedig nem tesz jót a 
gyereknek. A fiammal később 
kínlódtam is emiatt, de mára 
ez helyrebillent az ő tudatában 
is, és csak azokra a dolgokra 
koncentrál, amik őt érdeklik. 
A kislányom is így van ezzel.

 � Mennyire visel meg, ha a 
Híradóban katasztrófákról, 
borzalmakról kell tudósíta-
nod, hogyan tudod ettől füg-
getleníteni magad?
Nehezen, ehhez is rutin kell. 
Szükség van a szakmai fe-
gyelmezettségre, mert nyilván 
nem zokoghat bele az ember 
a kamerába, még akkor sem, 
ha szörnyű hírt olvas be. Egy-
szer fordult elő velem olyan, 
hogy eltörött a mécses, és jól 
jött a reklámszünet: a reggeli 
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műsorban a vendégeim egy 
gyermek hospice alapítványról 
meséltek, arról, hogy hogyan 
próbálják méltóvá tenni az 
utolsó napjait a daganatos be-
tegségben haldokló gyerekek-
nek és családjaiknak - emellett 
még most sem tudok érzelmek 
nélkül elmenni. Érzékeny, és 
érzelmes típus vagyok, amit a 
kollégáim előszeretettel ki is 
használnak, és gyakran kapok 
tőlük vicces híreket is, amiket 
nevetés nélkül kell végigmon-
danom. Ilyenkor nehéz ural-
kodni magamon.

 � Komoly környezetvédő 
hírében állsz...
Tényleg nagyon bosszant, ha 
valaki rengeteg félliteres ás-
ványvizet hoz magával három 
nagy helyett. Egyrészt Buda-
pesten nagyon jó minőségű 
a csapvíz is, másrészt ha már 
ásványvizet vesz, akkor minél 
nagyobb kiszerelést vegyen. 
Gyűlölöm, hogy megszűnt az 
üvegvisszaváltás, gyerekko-
runkban ez jól működött, és 
szerintem senkinek nem sza-
kadt le a karja. Rosszul va-
gyok a szeméthalmoktól, és 
szeretném, ha az unokáim 
nem fulladnának bele az álta-
lunk termelt mocsokba. Egy-
re többen leszünk a Földön, 
több erőforrásra van szük-
ség, amit a klímaváltozás 
miatt egyre nehezebb meg-
termelni. Nem akarom, hogy 
a gyerekeink, unokáink élel-
miszerért és vízért háborúz-
zanak. Van, amit nem tudunk 

megvalósítani, de azért otthon 
is sokat tehetünk azért, hogy 
ne pazaroljunk. A gyerekeim 
már maguktól is tudják, hogy 
el kell zárni a csapot és le kell 
kapcsolni a villanyt. Aggaszt, 
hogy eltűntek az évszakok, és 
jó lenne, ha beépülne az embe-
rek mindennapjaiba a környe-
zetvédelem. Nem azért, mert 
ez most a trend, hanem mert 
veszélyben vagyunk.

 � Te vagy a Korai Fejlesztő 
Központ kurátora. Hogyan 
kerültél kapcsolatba velük?
Egyszer bejött a műsoromba 
az intézmény vezetője, Czeizel 
Barbara. Ebből egy öt-hat éve 
tartó barátság született. Szép 
lassan elkezdtem nekik segí-
teni néhány dologban, például 

rövidfilmet forgattunk róluk, 
vagy elvállaltam a konferenci-
áikon a moderálást. Mivel elég 
empatikus vagyok, és szülő-
ként az ember sokkal érzéke-
nyebb, nagyon megérintenek 
azok a problémák, amik akár 
velem is megtörténhetnének. 
Ma már egyre gyakrabban 
előfordul, hogy valakinek a 
vártnál kicsit korábban szüle-
tik a gyereke, vagy idősebbek a 
szülők, esetleg nem úgy állnak 
össze a kromoszómák, ahogy 
kellene, és egyre több a sérült 
gyerek. Szerintem az, amit 
Barbara csinál, hiánypótló és 
nélkülözhetetlen. Fantaszti-
kus dolgot épített fel az elmúlt 
25 évben, ma már nemzetkö-
zi híre van. Az évek óta tartó 
közös munka során felkért, 
hogy legyek az alapítványt 
támogató kuratórium elnö-
ke, én pedig igent mondtam, 
és szoros munkakapcsolatban 
vagyunk. Most épp az a leg-
nagyobb problémánk, hogy az 
intézménynek szüksége lenne 
egy új épületre, mert a mos-
tani szörnyű állapotban van. 
Egyrészt túl sok a gyerek, már 
nem férnek el, másrészt omla-
doznak és penészesek a falak, 
borzasztóak a nyílászárók. 
Már megvannak az új épület 
tervei, most megpróbálunk tá-
mogatókat szerezni, megnyer-
ni ennek a projektnek cégeket, 
hogy a jövő évben legalább az 
építkezés megkezdődhessen, 
mert egy éven belül használ-
hatatlanná válik a központ.

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

Koronázási Ünnepi Játékok
A hagyományos székesfehérvári Koronázási Ünnepi 
Játékok keretében augusztus 13-án és 14-én II. (Vak) Béla 
regényes történetének színrevitelére készül Szikora János 
rendező. A szertartásjáték zenéjét idén Márta István kom-
ponálja, középkori zenei forrásokat gazdagítva klasszikus 
és világzenei motívumokkal. Az előadás koreográfusa Hor-
váth Csaba, akinek munkája nyomán a produkció expresszív mozgásszínházi jelleget nyer. 
A korábbi évekhez képest megújul a díszlet és nő a vizuális effekteket megjelenítő óriáskivetítők 
mérete is. A tavalyi szertartásjáték egyik nagy újítása volt az óriásbábok színpadi játékba történő 
bevonása. Az alkotók azt ígérik, a közel öt méter magas királyalakokra ismét színészi feladatok 
várnak. A Koronázási szertartásjátékban a Vörösmarty Színház igazgatója, Szikora János rende-
zésében felelevenítik a király látó életének utolsó képeit, bemutatják a világtalan országvezető 
küzdelmeit. A király szerepét az előző évben Vak Béla édesapját, Álmos herceget játszó Száraz 
Dénes kapta meg. A koronázó érseket és egyben Vak Béla gyóntatóját Blaskó Péter, a Nemzet 
Művésze alakítja. A minden évben visszatérő Mihályi Győző idén a krónikást formálja meg, az el-
ső püspök szerepét Porogi Ádám kapta. A további szerepekben a Vörösmarty Színház társulatá-
nak tagjait – Závodszky Noémit és Sághy Tamást – láthatjuk majd az ország legnagyobb épített 
szabadtéri színpadán.

Leánydicsérő
Augusztus 20-án három neves énekesnőnk Bognár Szilvia, Paár 
Julianna és Szalóki Ági ad közös koncertet, melyen Kiss Ferenc 
Leánydicsérő című dalciklusát mutatják be. A folklórihletésű, kor-
szerűen hangszerelt dalok gerincét Kiss Anna őszinte, tiszta szöve-
gei adják. A dalok a három énekesnő százféle hangján szólalnak 
meg, hol szemérmesen, hol dévaj módon kitárulkozva, hol játéko-
san, hol drámaian, attól függően, hogy egy-egy hétköznapi, ünne-
pi vagy sorsfordító esemény mit hív elő a lányokból. Másként rez-
dül a gyermeki, az asszonyi, az anyai lélek, más a szerelmes és a sira-
tó nő, a bandázó lány és a magányos asszony.
A Leánydicsérő című előadást, a három énekesnő és az Etnofon Zenei Társulás közös koncertjét 
a Mesterségek Ünnepe keretein belül, a Budai Várban mutatják be.
A közel 70 perces előadás során majd mindenre kapunk példát, mesteri átváltozások tanúi 
lehetünk. Persze azért marad titok és rejtelem is bőven.

A AJÁNLJA:
Forrás: ATV

Címlapon
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A mindenkiben élő gyógy-
szerész-kép a közforgal-

mú gyógyszertári munkához 
kapcsolódik, ahogyan a vég-
zettek többsége a pálya e terü-
letén dolgozik.

A legtöbb gyógyszerész-be-
teg találkozás színtere a 

patika. A panaszaikkal, re-
ceptjeikkel, vagy csak egész-
séges életmóddal, illetve az 
igényeikkel kapcsolatosan be-
térő páciensek egy fehér kö-
penyt viselő szakemberrel 
találják szemközt magukat a 
tára – a szakma így hívja az 
általánosságban csak „pult”-
ként emlegetett bútort – má-
sik oldalán.

Az egészségügyi törvény 
betegjogi szabályai sze-

rint a kolléga névkitűzőjén 
nem csak neve, hanem vég-
zettsége is szerepel. Ez le-
het gyógyszertárvezető vagy 
gyógyszerész vagy szak-
asszisztens. Az általuk vé-
gezhető feladatokat szigorú 
jogszabályi előírások hatá-
rozzák meg.

A gyógyszertár vezetője a 
személyi jogos gyógy-

szerész. Kötelezően, a gyógy-
szertár vezetésére feljogosító 
szakgyógyszerészi végzett-
séggel rendelkezik. Feladata 
a gyógyszerészi feladatokon 
túl a patika szakszerű, jog-
szabályszerű és biztonságos 
működtetése, felelősséggel 
tartozik a teljes személyzet 
munkájáért.

A gyógyszertári munka 
egyes elemei kizárólag 

a gyógyszerészi végzettség-
hez kötődnek. Ilyen a gyógy-
szerek vizsgálata, készítése, 
a gyógyszerek kiadásának 
egyes esetei. Ugyancsak a 
végzettséghez kötötten ki-
zárólagos kompetencia a 
betegek gyógyszerészi gon-
dozása, az esetlegesen fellépő 
együttes gyógyszerhatások 
megítélése.

A gyógyszertári szakasszisz-
tensek is jogosultak a 

gyógyszerek és egyéb termé-
kek kiadására. Az ő mun-
kájuk fontos része a napi 
patikai munkának. A vég-
zettség megszerezése több 
éves, munka melletti képzést 
jelent, amely megalapozza tu-
dásukat, és feljogosítja őket a 
gyógyszerkiadásra.

Mind a gyógyszeré-
szeknek, mind az asz-

szisztenseknek – például az 
orvosokhoz hasonlóan – fo-
lyamatosan szinten kell tar-
tani ismereteiket. Ennek 
érdekében a jogszabályok kö-
telező továbbképzéseket írnak 
elő számukra. Ennek hiányá-
ban a kolléga működési enge-
délyét a hatóság visszavonja, 
így a továbbiakban egészség-
ügyi tevékenységet nem is 
végezhet.

A gyógyszertárakban a 
kizárólag vényre, to-

vábbá vény nélkül kiadható 
gyógyszerek és egyéb termé-
kek körét szintén jogszabá-
lyok rögzítik. E szabályok 
ismételt megsértése a gyógy-
szertár végleges bezárását 
vonja maga után. Ezért pá-
cienseinknek sokszor a logi-
kailag értelmetlennek tűnő, 

Ki is az a gyógyszerész?       2. rész

„nem tartható 
patikában” válasz-
szal kell szembesül-
niük. A jogszabályi 
kötöttséget jól szemlél-
teti két példa. A patikák-
ban napvédő szemüvegek 
forgalmazhatók, de olvasó-
szemüvegek nem. A gyógy-
szertár vérnyomásmérőt 

értékesíthet a belecsoma-
golt elemmel, de elem ma-
gában nem forgalmazható a 
patikában. 

Még ennél 
is foná-

kabb a helyzet pél-
dául a szalicillal vagy 

a szódabikarbónával. 
Ezek bármely élelmisze-

rüzletben vagy drogériában 
beszerezhetőek, de a gyógy-
szertárakban, mivel gyógy-
szeranyagként önmagukban 
vénykötelesek, nem adhatók 
ki, csak ha az orvos felírta.
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vonatkoznak. Az első és 
legfontosabb tévhit, hogy 
a gyógyszereket azért kell 
vényre felírni, hogy a bete-
geknek ne teljes áron kell-
jen megvenniük. A rossz 
hír az, hogy a recepthez kö-
töttséget a hatóanyag veszé-
lyessége alapozza meg az 
egészségbiztosítási támoga-
tástól függetlenül. A vénykö-
teles gyógyszer vény nélküli 
kiadása első esetben mini-
mum 100 000 Ft-os bírságot 
eredményez, másodszorra a 
patika végleges bezárásával 
jár. Tekintettel arra, hogy a 
gyógyszertáraknak kötelező 
készleteikről, beszerzéseik-
ről és eladásaikról részletes 
számítógépes nyilvántar-
tást vezetniük, amelybe az 
ellenőrző hatóság bármi-
kor beletekinthet, az ilyen 

jogsértések komoly veszélyt 
jelentenek a gyógyszertár lé-
tére nézve. Ezért kérem ked-
ves betegeinket, ne vegyék 
zokon, ha minden együtt-
érzésünk ellenére, ilyen irá-
nyú kéréseiket nem tudjuk 
teljesíteni.

Remélem, olvasóim cik-
keim nyomán egy kicsit 

belepillanthattak a gyógy-
szerészet múltjába, jelenébe 
és szakmánk számos elága-
zásáról is képet kaphattak.

A gyógyszertárban besze-
rezhető készítmények kö-

réből mindenképpen fontos 
megemlíteni a patikák által, a 
saját receptjük alapján előál-
lított, vény nélkül is kiadha-
tó gyógy-kozmetikumokat. 
Ilyenek például a hidratá-
lók, kéz- vagy napvédők, arc-
szeszek, popsikenőcsök, stb. 
Receptjeik a kollégák több ge-
nerációjának tudása és tapasz-
talatai alapján alakultak ki, és 
a gyógyszertárban, gyógyszer-
tisztaságú alapanyagokból, 
igazi „kézműves munkával” 
készülnek, egyszerre csak ki-
sebb mennyiségben.

Végül szeretnék még a be-
teg – gyógyszerész talál-

kozás, azaz gyógyszertárban 

forgalmazható gyógyszerek 
és egyéb termékek kiadásával, 
vagyis a „vásárlással” kapcso-
latban két gondolatot megosz-
tani olvasóimmal.

A cikk első részének elején 
már írtam arról, hogy a 

gyógyszerészképzés során ki-
csit gyógyítókká is válunk. Ez 
a tudásanyag még sok év szak-
mai tapasztalataival kiegészül-
ve sem tesz minket orvosokká. 
Nagyon megtisztelő számunk-
ra, ha segítséget tudunk nyúj-
tani betegeinknek, de ennek 
vannak határai. Minden egész-
ségügyi dolgozó a talumányai 
végeztével leteszi a Hippokra-
tészi esküt. Ennek első és leg-
fontosabb követelménye a „Nil 
nocere”, azaz „Ne árts”. Ennek 

megfelelően a hozzánk fordu-
ló betegek panaszainak meg-
hallgatása és kikérdezése után, 
lehet egy olyan kötelező dönté-
se a gyógyszerésznek, amikor 
nem ad, és nem is adhat sem-
milyen gyógyszert, mivel csak 
annyit mondhat, „legyen szí-
ves felkeresni az orvosát”.

Azt gondolom, az ebben 
és az előző részben le-

írtakból egyértelmű, hogy a 
gyógyszertári munka minden 
mozzanatát az apró részletekig 
meghatározzák a jogszabályok, 
a jogsértéseket pedig súlyos 
büntetésekkel fenyegetik.

Ezek után nem megle-
pő, ha a gyógyszerek ki-

adására is ilyen szabályok 
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étkúti W

ellness Hotel - ír Est
                                                               h 2 éj szállás, félpanzióval
                                                                h Augusztus 19-én: Hagyományos Magyar Est az Öreg Prés 
                                                Étterem Kemencés Udvarán - üdvözlő pálinka, kemencében sült magyar 
                                        ételspecialitások, operettslágerek, élőzene egész este 
          h Augusztus 20-án: „Kalandozás Írországban” játékos animációs program felnőttek és 
                             gyermekek részére. Este vidám „Ír Est” szállodánk kertjében. Üdvözlő ír whisky,
                             vacsora ír ételkülönlegességekkel, Ír step táncbemutató, születésnapi torta és 
                             tombolasorsolás. Fődíj: 2 éjszakás wellness hétvége egy belföldi szállodában.
                             Fergeteges Élőzenés Mulatság, egész este, Ír italkülönlegességek
     h Wellness részleg és homokos napozóterasz korlátlan használata

már 18 750 Ft/fő/éj-től

A csomag érvényes 2016.08.19-21. , 2 teljes árat fizető személy esetén! 
Az akció 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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Elmondom hát mindenkinek

Polgár Teréz Eszter

Kik riasztanak Benneteket?

80%-ban a rendőrség, de a 
katasztrófavédelemmel is 
együttműködünk: ők főleg 
vízből, mélyből való mentés-
nél, nehéz időjárási viszonyok 
esetén kérnek segítséget. Ma-
gánszemélyek szintén meg-
találnak minket (sokan a 
facebook-oldalunk alap-
ján), ill. más magyar és hatá-
ron túli mentőszervezetekkel 
is kapcsolatban állunk; már 
csak a határfolyók miatt is. A 
mentőcsoport teljes neve jel-
zi a tevékenységi körünket: 
Cserhát Mentőkutyás, Kü-
lönleges Mentő és Önkéntes 
Tűzoltó Közhasznú Egyesü-
let. A bázisunk a Cserhátban, 

Balassagyarmaton van, de kez-
dettől az ország teljes terüle-
tén dolgozunk. Főleg eltűntek 
felkutatásával foglalkozunk, 
emellett gyakran hívnak min-
ket tűzesetekhez, és az árvíz-
védelemben is részt veszünk. 
Ha riasztást kapunk, egy órán 
belül bárhová elindulunk a 
bázisról.

Kik az egyesület tagjai? Ki van-
nak képezve minden lehetsé-
ges, különleges feladatra?

Az önkénteseinkkel 28-an va-
gyunk. Most 6-an főállásban 
dolgoznak, mert fontos, hogy 
24 órában legyen ember ké-
szenlétben, aki azonnal bevet-
hető. Úgy próbáljuk válogatni 

a tagjainkat, hogy mindenki 
rendelkezzen olyan képzett-
séggel, hobbival, ami kapcsoló-
dik a tevékenységi körünkhöz, 
emellett speciális képzéseken 
is részt vesznek, mint a kutyás 
tréningek vagy a tűzoltóokta-
tás. Kevesen vagyunk, ezért 
mindenkinek mindenhez kell 
értenie némileg: az elsősegély-
nyújtástól az alpintechnikáig. 
A folyamatos tanulás-képzés 
része a munkánknak.

A fő profilotok az eltűntek fel-
kutatása. Hány ember tűnik el 
egy évben?

A police.hu évi 10-14 ezer em-
bert ír, de ebből legtöbben iga-
zából nem tűntek el – csak a 

Légszimat és nyomkövetés
hozzátartozóik egy ideig nem 
tudják, hol vannak. Több szá-
zan viszont soha nem kerülnek 
elő. Évente egy-kétszáz fő tűnik 
el és kerül meg végül élve vagy 
holtan. Minket majdnem min-
den héten riasztanak keresésre. 

Hogyan tűnhet el ennyi ember?

Mi főleg olyanokkal talál-
kozunk, akik öngyilkossági 
szándékkal mennek el, és a hoz-
zátartozók keresik őket, vagy 
akik gyógyszer hatása alatt áll-
nak, nem tudnak magukról; sok 
a demens és a pszichiátriai be-
teg. Akadnak, akik intézmény-
ből szöknek vagy elkóborolnak 
és eltévednek. Elcsatangolt gye-
rekekhez, szerelmi bánatukban 
bujkáló fiatalokhoz is kapunk 
riasztást.

Akik „világgá mentek”?

Igen. Amikor valaki bepánikol, 
már nem tud gondolkodni. Egy 
patakmeder előbb-utóbb elve-
zetne valahová, és hát nem 
olyan nagy ez az ország, aki 
eleget gyalogol, végül lakott te-
rületen találja magát. De a jó 
erőben lévő ember is legyen-
gül, kétségbeesik egy-két sza-
badban töltött éjszaka után, és 
ha van is nála telefon, sok he-
lyen nincs térerő.

Milyen mentőkutyákkal és ho-
gyan dolgoztok?

Mi a saját tagjaink 12 kutyáját 
képezzük az eltűnt személyek 
felkutatására, ezen belül klasz-
szikus nyomkövetésre. Aki em-
lékszik Kántorra, tudja, miről 
beszélek. Megszagoltatjuk az el-
tűnt egy ruhadarabját a kutyus-
sal, aki így veszi föl lábnyomról 
a szagot. Volt, hogy 6 km-en ke-
resztül követett végig egy nyo-
mot, közben aszfaltos, földes, 
füves területtel, míg végül meg-
találta az eltűntet, szerencsére 
még élve. A nyomkövetésben 
pszichikailag nagyon kimerül-
nek a kutyák, mert borzasztó 
erős koncentrációt követel tő-
lük. Rengeteg a zavaró, elterelő 
szaginger, amelyet ki kell szűr-
niük. Intelligens és főleg szó-
fogadó kutyákkal tudunk csak 
dolgozni, ilyenek a tipikus szol-
gálati kutyák. A vadászkutyák-
nak a szaglása még jobb, de egy 
vérebet könnyen elvisz egy ál-
lati szag: számára az őz sokkal 
érdekesebb. Nekem egy német 
és egy belga juhászom van, más 
labradorral dolgozik: ők mind 
nagyon gazdaközpontúak, és 
arra vannak trenírozva, hogy 
csak emberi nyomot vegyenek 
föl. Nemzetközi nyomkereső 
vizsgájuk van, bárhol a világon 
bevethetőek.

Az eltűnés után mennyi idő-
vel veszik még föl a szagot a 
kutyák?

Ha néhány órán belül riasz-
tanak minket, akkor köny-
nyű követniük a nyomot. A 
lábnyom mellett a terepen el-
hagyott tárgyak szaga szintén 
fontos információt jelenthet. 
Ha 72 óra eltelik, vagy esik az 
eső, eltűnnek a szagok. Amikor 
szagnyomra már nincs esély, 
olyankor lépnek be a terület-
kutató kutyák. 

A területkutatás egy másik 
kutya-foglalkozás?

Igen. Nem lábnyomokat követ 
a kutyus, hanem légszimattal 
keres. Több száz méterről meg-
érzi az embert. Szektorokra 
osztjuk fel a vizsgálandó terü-
letet, hogy ne maradjon ki sem-
mi. A kutyát „irányba küldjük”, 
ő átvizsgál egy adott szakaszt, 
ha nem talál senkit, visszajön, 
ha igen, odamegy, leül, és ne-
künk ugatással jelzi, hogy em-
bert talált.

Aki vagy az eltűnt személy vagy 
egy ijedt gombász?

Arra is tanítjuk a kutyákat, 
hogy a sérült, fekvő, összeku-
porodott embert jelezzék. Volt, 

Magyarországon évente több száz ember tűnik el 
úgy, hogy soha nem kerül elő; mások meghalnak, 
pedig talán megmenthetőek lennének, ha időben 
jelenti valaki az eltűnésüket – például a Cserhát 
Különleges Mentőcsoportnak.  A 6 éve, országosan 
működő csapat tagjai egyre több sikertörténettel 
büszkélkedhetnek: sokan köszönhetik nekik – 
és különlegesen képzett mentőkutyáiknak – az 
életüket. Az egyesület alapítójával és elnökével, 
Juhász Zoltánnal beszélgetek, aki 38 éves 
nyugdíjasként talált rá új feladatára – hála régi 
szenvedélyének, a kutyázásnak.
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Elmondom hát mindenkinek
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hogy 400 civil vett részt a ku-
tatásban, nekünk kellett irá-
nyítani a mentést, és külön 
figyelni arra, nehogy ők is el-
vesszenek. A kutyák nem jelez-
hetik a mozgó keresőket, csak 
a sérültet. 

És ha valaki eltévedt, de jár, 
nem kuporog?

Azt is kiszűrik, ha egy ember-
nek más a mozgása, pl. mert 
zavarodott. De fontos, hogy 
technikai segítség is rendelke-
zésünkre áll a kutyák mellett. 
Pl. drón. Ez egy kis kamerával 
felszerelt repülőszerkezet: élő-
képet közvetít a telefonunkra. 
Csak nyílt terepen működik, 
mezőn, búzatáblán, de ott 

nagyon rövid idő alatt meg-
találunk valakit általa, holott 
amúgy órákba telne. Haszná-
lunk hőkamerát is: az embere-
ink viszik magukkal autóval, 
gyalog vagy quaddal. (A quad 
egy egészen kis autó, földuta-
kon, ösvényeken nagyon jól 
használható). Mi magunk is 
fejlesztettünk saját nyomköve-
tő eszközöket, ilyen a gyufás-
doboznyi GPS alapú trekker. 
Emberre vagy a kutya hámjá-
ra is erősíthető, így én őt látom 
a telefonomon, ahogy mozog. 
Amikor láncban keresünk, 
nem marad átnézetlen terü-
let. Ha pedig az ORFK belép 
ebbe az alkalmazásba, akár 
az irodából is látják, hol tart a 
keresés.

Hogyan kezdtél kereső- és 
mentőkutyákkal foglalkozni? 
Gondolom a kutyaszeretet 
sokkal régebbi keletű.

12-13 éves koromtól folyamato-
san kutyáztam. Először a saját 
házőrző kutyánkat tanítgattam, 
aztán amikor bevonultam kato-
nának, elképedve láttam, hogy 
milyen fantasztikusak a szolgá-
lati kutyák, mi mindenre alkal-
masak. Később a határőrségnél 
szolgáltam, ott is kutyával. Na-
gyon szerettem a munkámat, de 
felszámolták a határőrséget, és 
én 38 évesen elmehettem nyug-
díjba. A kutyázás szenvedélye 
persze megmaradt. Nem bír-
tam az energiámmal, kutyaki-
képző végzettséget szereztem, 

és létrehoztam egy kutyás klu-
bot, ahol kiképzéssel, sport-
kutyázással foglalkoztam. 
Sportkutyásként kijutottam 
a világbajnokságra. 2016-ban 
egyébként a 138 ország részvé-
telével tartott belga juhászku-
tyák világbajnokságán magyar 
győzelem született!

Hogyan lett mentőegyesület a 
klubból?

A szolgálati múltamból sok 
embert ismertem, és a kataszt-
rófavédők megkerestek, tud-
nék-e mentőkutyákat képezni. 
Hívott a feladat, de a mentőku-
tya-kiképzéshez nem értettem. 
Ezt külön tanulni és állandó-
an fejleszteni kell. Így kezdtem 
Jászberényben a Kutyákkal az 
Életért Alapítványnál tanul-
ni, majd mentőkutya-kiképző 
lettem. 

Minden eltűnt története 
más – de számotokra vannak 
típusfeladatok?

Hasonló helyzetek igen. Ezek-
re lehet tréningezni, készülni. 
Én minden akció után végig-
elemzem a történteket, hogy 
növeljem a hatékonyságunkat. 
De nincs két egyforma eset. 
Nemrég dögkútból hoztunk 
ki egy nőt. Ellopták a kút fede-
lét, és a sötétben beleesett. Kö-
téllel kellett leereszkedni érte. 
Elképzelni is nehéz, hogy ott 
töltött egy éjszakát a dögök te-
tején. Egy másodikat nem biz-
tos, hogy kibír. A Börzsönyben 

a jégkár idején a hegy tetejéről 
kellett lehozni egy családot sé-
rült nagymamával és kisgye-
rekekkel. Előbb az utat kellett 
járhatóvá tenni: tiszta jég volt, 
70 cm átmérőjű fák tövestől 
dőltek ki. Várni kellett, aztán 
motorfűrészekkel feldarabolni 
a kidőlt fákat. Terepjáróval sem 
lehetet felmenni, végül quaddal 
sikerült.

Találkoztok azzal is, hogy már 
nem tudtok segíteni. A tragédi-
ákkal hogy birkóztok meg?

Sajnos gyakran már csak holt-
testet találunk. Főleg amikor 
túl későn jelentenek be egy el-
tűnést. Én közvetlenül egy ha-
láleset után se enni, se aludni 
nem bírok. De tudom, hogy 
szükség van a munkámra, és 
másokat még megmenthetek. 
Ez visz előre. A halált nem le-
het megszokni, hiába van rá 
felkészülve az ember. A csapa-
tunkból is sokan lemorzsolód-
nak. Érdekesnek, kalandosnak 
találják a munkánk, de egy-egy 
haláleset után rájönnek, hogy 
nem bírják. A Zagyva folyóban 
kutyával találtuk meg egy 22 
éves, balesetet szenvedett lány 
holttestét – egy hónap után. 
Nagyon megrázó volt minden-
kinek, aki kereste. A család kért 
fel minket azzal, hogy inkább 
tudják a biztos rosszat, mint 
hogy évekig reménykedjenek 
hiába. Mert azt nem lehet fel-
dolgozni, akkor megáll az élet. 
Így legalább el tudták temetni 
a lányt, elkezdhették gyászolni. 

Az is nagyon fontos. Amikor 
pedig valakit sikerül megmen-
teni, óriási élmény lehet…

Adrenalin-löket! Ez adja az 
erőt. Pásztóról riasztottak 
minket 24 óra elteltével egy el-
tűnt hölgyhöz, aki munkába 
indult, de nem érkezett meg. 
Egy bokorban találtuk meg: 
meztelenül, tudatvesztett álla-
potban. Egész éjjel esett az eső, 
hideg volt, már kezdett lilulni a 
lába. Hordágyon vittük a men-
tőig. Mint kiderült, egy gyógy-
szer okozta a tudatkiesését. Az 
orvosok szerint 2 óra múlva 
meghalt volna. Szerencsére 
komoly elsősegély-felszerelés-
sel rendelkezünk, benne defib-
rillátorral is,  amit ajándékba 
kaptunk: ez nagyon nagy do-
log, mert állami támogatás 
nélkül működünk, minden 
évben kérdés, tudunk-e hiva-
tásszerűen tovább dolgozni, 
vagy be kell érnünk az önkén-
tes szinttel.

A feleséged osztozik a 
szenvedélyedben, vagy csak 
tolerálja?

Tolerálja. Ez a munka eléggé el-
von a családtól, lefoglalja a hét-
végéket, sok időt igényel, és ha 
riasztás van, éjszaka vagy ün-
nepnap is menni kell. A fiamra 
viszont átragasztottam a szen-
vedélyem. Ő már a babakocsi-
ban is kutyázott. Most 24 éves, 
a belga juhászával aktívan jár 
mentésekre. Viszi majd tovább 
a stafétát. 

Magazinunk újrahasznosított papírból készül



AUGUSZTUSI AKCIÓ!
Az akció 2016. augusztus 1-jétől 31-ig, illetve a készlet erejéig tart.

Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.

Vény nélkül kapható gyógyszer

forgalmazza: Boehringer Ingelheim
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.
medinfo.hu@boehringer-ingelheim.com

hatóanyag: tramazolin-hiroklorid-monohidrát

Az orrnyálkahártya 
duzzanatának 

mérséklésére szolgál 
meghűlés vagy 

szénanátha esetén166 Ft/ml

mé

s166 Ft/ml

1 660 Ft1 660 Ft
Az orrnyálkahártya 

k
y yy yA

1 660 Ft1 660 Ft

Rhinospray® Plus 1,265 mg/ml oldatos 
orrspray  10 ml
Rhinospray® Plus 1,265 mg/ml oldatos 
orrspray  10 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: tetrizolin-hidroklorid

Irritált szem 
külsőleges 
kezelésére

110,3 Ft/ml110,3 Ft/ml

1 655 Ft1 655 Ft
Irritált szem
kül ől1 655 Ft1 655 Ft

Visine® Classic szemcsepp
15 ml
Visine® Classic szemcsepp
15 ml

Kozmetikum

CHHU/CHFENI/0012/16
forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.

1124 Budapest Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu

Segít megelőzni a 
fogkőképződést és 

enyhíti a 
fogínyproblémákat

4,4 Ft/ml4,4 Ft/ml

1 305 Ft1 305 Ft
Segít megelőzni a 

1 305 Ft1 305 Ft

Corsodyl alkoholmentes szájöblögető oldat
300 ml
Corsodyl alkoholmentes szájöblögető oldat
300 ml

Orvostechnikai eszköz*

Szuper erős műfogsorrögzítő krém

23,2 Ft/g23 223,2 Ft/Ft/gg

1 090 Ft1 090 Ft
zupuperer eerőőss műműfogsorrögzítő krémSz

1 090 Ft1 090 Ft

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

Étrend-kiegészítő készítmény

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

kifáradás csökkentéséhez

23,9 Ft/db233,9 Ft/db

1 435 Ft1 435 Ft
AAA mamagngnéézéziiuiumm éésés aa BBB66-v-vitititamamiinin 
hozzájárulnak a fáradtság és a 

gg 66

kifáradás csökkentéséhez
j gj g

1 435 Ft1 435 Ft

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: acetilszalicilsav

Megakadályozza a vérrögök képződését, 
így csökkenti az infarktus kockázatát. 

Ajánlott szív- és érrendszeri 
kockázattal rendelkező 45-79 éves 
férfi és 55-79 éves nőbetegeknek

20 Ft/db

k
f

20 Ft/db

1 960 Ft1 960 Ft
MeMeggaakakadádálylyozozzaza aa vvérérrörögögökk kéképzpződődésését, 

y csökkenti az infarktus kockázatát. 
y g p ,y g p

Ajánlott szív- és érrendszeri

Megga
ígígy
gggg

1 960 Ft1 960 Ft

Aspirin® Protect 100 mg bevont tabletta
98 db
Aspirin® Protect 100 mg bevont tabletta
98 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

CHHU/CHFENI/0012/16

forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu

hatóanyag: diklofenák-kálium

Enyhíti az izom és ízületi fájdalmakat, 
hátfájást, a megfázás és influenza 

következtében kialakuló fájdalmakat

87 Ft/db

köv

87 Ft/db

1 740 Ft1 740 Ft
EnEnyhhyhítíítítiiii azaz iiii ozozomm éséés ííízüzülelle ititi ffájájddalmakat, 

hátfájást, a megfázás és influenza 
y jy j

vetkeztében kialakuló fájdalmakat
j , g, g

Eny
h
yy

köv1 740 Ft1 740 Ft

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

forgalmazza: Boehringer Ingelheim
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.
medinfo.hu@boehringer-ingelheim.com

hatóanyag: biszakodil

Helyileg ható 
hashajtószer 
székrekedés 

esetén36,2 Ft/db36,2 Ft/db

1 085 Ft1 085 Ft
Helyileg ható

1 085 Ft1 085 Ft

Dulcolax® 5 mg gyomornedv-ellenálló 
bevont tabletta  30 db
Dulcolax® 5 mg gyomornedv-ellenálló 
bevont tabletta  30 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: kalcium

Kalciumhiány 
megelőzésére és 

kezelésére
63 Ft/db63 Ft/db6

1 260 Ft1 260 Ft
Kalciumhiányy yy

1 260 F1 260 F

Calcium-Sandoz® pezsgőtabletta
20 db
Calcium-Sandoz® pezsgőtabletta
20 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

CHHU/CHFENI/0012/16

forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu

hatóanyag: dimetindén-maleát

Különböző bőrreakciókat kísérő 
viszketés enyhítésére 

alkalmazható

36,4 Ft/g36,4 Ft/g

1 820 Ft1 820 Ft
Különböző bőrreakciókat kísérő 

viszketés enyhítésére 
alkalmazható

yy

1 820 F1 820 F

Fenistil® 1 mg/g gél
50 g
Fenistil® 1 mg/g gél
50 g

Gyógynövényes készítmény

Elősegíti a fáradt és 
duzzadt láb ápolását, 

védi és nyugtatja a 
bőrt. Javítja a kezelt 

terület vérellátását, 
jótékony hatással van 

az erekre, vénákra

13,6 Ft/ml

d

b
13,63 6 Ft/Ft/ml

815 Ft815 Ft
Elősegíti a fáradt és

815 F815 F

Patikárium Vadgesztenye krém
60 ml
Patikárium Vadgesztenye krém
60 ml

Kozmetikum

A bőr mindennapos védelmére, pelenkával 
fedett bőrre, irritált, kipirosodott bőrre

13,8 Ft/g13,8 Ft/g

1 730 Ft1 730 Ft

A bőr mindennanapopos védelmére, pelenkával 
fedett bőrre, irirriritátált, kipirosodott bőrre

p , p, p

1 730 F1 730 F

Sudocrem®

125 g
Sudocrem®

125 g

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: ciklopirox

A körmök enyhe, 
illetve középsúlyos 

gombás 
fertőzéseinek 

kezelésére 
alkalmas

1397 Ft/ml

ii

1397 Ft/ml

4 610 Ft4 610 Ft
A A körmök enyhee, 

4 610 Ft4 610 Ft

Kitonail® 80 mg/g gyógyszeres körömlakk
3,3 ml
Kitonail® 80 mg/g gyógyszeres körömlakk
3,3 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: ibuprofén

Láz- és fájdalomcsillapító, 
gyulladásgátló hatású készítmény

90,6 Ft/db

g

90,6 Ft/db

1 450 Ft1 450 Ft
Láz- és fájdalomcsillapító, 

1 450 Ft1 450 Ft

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

Alkalmazható torok-, garat-, 
mandulagyulladás, fogínygyulladás, 

szájnyálkahártya-
gyulladás kezelésére

49,6 Ft/db449,6 Ft/db

1 190 Ft1 190 Ft
AlAAAlkakalmlmazazhahatótó ttoror kokok--, ggararatat-, 

andulagagyulladás, fogínygyulladás, 
, g ,, g

szájnyálkahártya
, g ygy ,g ygym

1 190 Ft1 190 Ft

Strepsils® eperízű cukormentes szopogató 
tabletta  24 db
Strepsils® eperízű cukormentes szopogató 
tabletta  24 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: naftifin-hidroklorid

A bőr gombás 
megbetegedéseinek kezelésére 

alkalmas készítmény
86 Ft/g86 Ft/g

1 290 Ft1 290 Ft

Vény nélkül kapható gyógyszer Tel.: 225-5800 www.gsk.hu

A bőr gombáss 
b dé i k k lé é

gg

1 290 Ft1 290 Ft

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: loratadin

Antihisztamin hatású készítmény, 
csillapítja az allergiás nátha tüneteit, 

úgymint tüsszögés, orrfolyás és 
orrviszketés, szem égése vagy 

viszketése
68,8 Ft/db68,88,8 Ft/dbdb

2 065 Ft2 065 Ft
AnAntitihihisztamin hatású készítmény, 

illapítja az allergiás nátha tüneteit, 
y,y

úgymint tüsszögés orrfolyás és
p j gp j gcs

2 065 F2 065 F

Claritine® 10mg tabletta
30 db
Claritine® 10mg tabletta
30 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: dexpantenol

Napégés, forrázás, 
horzsolás esetén a 
bőr gyógyulásának 

elősegítésére 
alkalmas készítmény11 Ft/g a11 Ft/g

1 435 Ft1 435 Ft
Napégés, forrázáss, 

1 435 F1 435 F

Panthenol külsőleges spray
130 g
Panthenol külsőleges spray
130 g

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!



„Bár elutasítom ezt vagy 
azt, maradéktalanul elfo-
gadom magam! Senkinek 
sem kell megfelelnie egy 
normának, bőven elég, ha 
szeretettel veszi körül ön-
magát.”

Kurt Tepperwein, író

„Mindenki egyedi, tökéle-
tesen egyedi. Soha nem 
létezett még olyan ember 
a földön, mint te, és so-
ha nem is lesz ilyen még 
egyszer. Isten most elő-
ször és utoljára teremtett 
olyasvalakit, mint te, te-
hát semmi szükség ar-
ra, hogy különleges akarj 
lenni. Már eleve az vagy.”

Osho, spirituális tanító

„Senki sem kérheti szá-
mon tőlünk, hogy miért 
nem vagyunk olyanok, 
mint egy idealizált regény-
hős vagy egy angyal. De 
azt igen, hogy miért nem 
vagyunk önmagunk.”

Popper Péter, 
pszichológus

20

Társaslény

Vajon mi hajtja arra a 
férfit és a nőt, hogy ki-
tűnjön, hogy leges-leges 
legyen, bármi áron? Mi-
ért nem tudunk megelé-
gedni magunkkal, ahogy 
vagyunk? Miért nem 
vesszük észre, hogy míg 
másokat bámulunk irigy 
szemmel, minket is épp 
ilyen sóvárogva méreget 
valaki? 

Dupladé-s 
meglepi

Ismertem egy lányt, 
vicces volt, szeplős és ne-
vetős. Egy kicsit szögletes 
alkatú, egy kicsit vadóc, 
de ez is olyan jól állt ne-
ki. Összejött egy fiúval, 
aki imádta. Elhatározták, 
hogy mikor a fiú vissza-
tér Angliából, ahol épp 
tanul, összeházasodnak. 
Három hónap választotta 
el őket az „örök boldog-
ságtól”. A lány szoron-
gani kezdett, hogy vajon 

tényleg elég szép-e ehhez a fi-
úhoz. Hogy nem fogja-e ké-
sőbb megbánni, hogy elvette. 
Hogy nem vágyakozik-e majd 
egy nőiesebb, szexibb csaj 
után, mint amilyen ő. Aztán 
gondolt egyet, és menyeg-
zői ajándékként titokban ha-
talmas melleket csináltatott 
magának. Többé nem volt 
se szögletes, se nevetős, se 
vadóc. Merengő lett, a moz-
dulatai kimértek, lassúak, és 
azontúl órákat töltött a tükör 
előtt pózolva. A telt keblek-
kel, mintha a lelke is megvál-
tozott volna. Remegve várta, 
mit szól majd a fiú a nagy ci-
cikhez, amikor hazatér. Hogy 
örül-e majd, értékeli-e majd a 
komoly ajándékot, hogy kés 
alá feküdt a kedvéért. A fiú 
alig ismerte meg őt a repülő-
téren. Csak nézte, nézte a sze-
relmét, és az arcára fagyott a 
mosoly. Ez nem az a lány volt, 
akihez ő annyira sietett haza. 
Ez valaki más volt. Ennyi-
re félreismertél? Azt hitted, 
nem látok tovább a melleid-
nél? Ezt kérdezte. Az esküvőt 
pár nap múlva lefújták. 

Nem vagyok 
elég jó

A barátnőm nagylánya min-
den szülő álma. Mindig min-
dent úgy tett, ahogy az meg 
lett neki mondva. Szép érettsé-
gi, nyelvvizsgák, diploma, fele-
lősségteljes élet, sok sport, sok 
könyv, kevés buli, legalábbis 
így áradozott a barátnőm. És 
mindemellett még szép is volt 
és karcsú, nem lehetett volna 
klasszabb gyereket kívánni ná-
la. Csakhogy a fiúkkal valahogy 
nem ment a dolog. Míg a töb-
bi lányok újabb meg újabb sze-
relembe estek, neki nem volt 
senkije. Vagy ha akadt is vol-
na olykor valaki, eltűnt, vagy a 
lány küldte el, mielőtt komoly-
ra fordulhatott volna a dolog. 
Az anyja vigasztalta, meglátod, 
kislányom, egy nap betoppan 
az igazi. De csak nem toppant 
be. A lány úgy gondolta, vele 
van a baj. Hogy nem elég szép, 
nem elég sovány, nem elég iz-
mos… Egyre több időt töltött 
futással. Délutánonként meg 
az edzőteremben. Étkezések 

Vág Bernadett
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után pedig a vécén. Egy fogor-
vosi kezelés alkalmával derült 
ki, hogy a szépséges lány belső 
fogzománca szinte teljesen el-
tűnt. A doki szólt az elképedt 
mamának, hogy a lánya nyil-
vánvalóan hánytatja magát, és 
a gyomorsav tette tönkre a fo-
gait. Bulimia nervosa – mondta 
az orvos –, kórosan sok edzés, 
falásrohamok és erőszakos ürí-
tés… Tönkremehet a szív, a 
nyelőcső, az emésztő rendszer, 
a fogak. Bele is lehet halni. 

Szeretetet 
vásárolunk?

Vagy az a harminc körüli férfi 
az uszodában, aki leggyakrab-
ban a szauna padján üldögélve 
látható, és úgy fest, mint egy ki-
tapétázott óriás. Hatalmas, ki-
dagadó izmai minden centijén 
tetoválások díszelegnek, félel-
metes kígyók, sárkányok, vi-
csorgó tigrisek. De ha feláll, az 
óriásból vicces törpe lesz, egy 
összefirkált, gnómra gyúrt, bol-
dogtalan ember, aki soha nem 
tudta megbocsátani magának, 
hogy alacsonyabb, mint az át-
lag. És ott van a sok szép fiatal 
nő, akik felfújt szájjal, műkör-
mökkel, műszempillával, torz 

cipősarkakkal kínozzák ma-
gukat, és a férfiak, akik egyre 
drágább és nagyobb autókba 
vágynak, egyre több pénzre, 
hatalomra áhítoznak. De miért? 

A válasz pofonegyszerű, bár 
sokunkban korántsem tudatos. 
Hát azért, hogy szeressenek. A 
szeretet téves értelmezése sar-
kall minderre. Ha majd ilyen 
meg olyan leszek, akkor majd 
szeretnek…A pszichológusok 
szerint már csecsemőkorban 
megtanuljuk, hogyan kell meg-
felelni a környezet elvárásainak, 
hiszen a szeretet, a biztonság a 
tét. Megtanulunk szeretetet vá-
sárolni. Mosollyal, gügyögés-
sel, később piros pontokkal, jó 
jegyekkel, ezzel, azzal. Mindig 
mások kedvéért, mindig má-
sokkal versengve. Az egészsé-
ges megfelelési vágy nem jár 
stresszel, szorongással, és főleg 
nem veszélyezteti a testi-lelki 
épséget. Az segít a beilleszke-
désben, fejlődésre ösztönöz. De 
ha ez a vágy kóros kényszerré 
lesz, nem szeretethez vezet, ha-
nem öngyűlölethez, önpusztí-
táshoz. Minél inkább hajszoljuk 
mások figyelmét, feltételekhez 
kötött szeretetét, annál kevésbé 
leszünk képesek szeretni és el-
fogadni valódi lényünket, ami 
pedig eredendően úgy tökéle-
tes, ahogy van.

Ki a legszebb a vidéken?
Amióta világ a világ, szebbek akarunk lenni másoknál. És okosabbak, 
menőbbek, trendibbek, sikeresebbek, gazdagabbak, vékonyabbak, 
izmosabbak… De vajon miért van ez?
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Réka lányunk öt évesen öt éjszakás tábor-
ban volt! Az igazsághoz hozzátartozik, hogy 
erdei óvodának hívták a tábort, az imádott 
óvónénik szervezték és a nyolc éves bátyja is 
vele volt, mint régi óvodás. Ettől még anyának 
furcsa volt elengedni a „kicsit”, aki persze na-
gyon fel volt dobva és alig várta, hogy otthagy-
juk, miután megágyaztam neki  az emeletes ágy 
alsó részére Dávidkám alá és Andi nénitől fél 
méterre… Ők a nagy izgalom miatt épp csak 
egy búcsúpuszit adtak, de én persze sírva száll-
tam be az autóba és mentegetőztem Apának, 
hogy hiába a hatodik gyerkőc, ezt nem tudom 
megszokni.

Indulás előtti éjszaka írtam a leveleket, amit 
a „postás hoz” nekik, fejenként kettő gyönyö-
rű képeslapot, rajzokkal, személyre szóló bé-
lyeggel és nem volt könnyű megállni, hogy ne 
azt írjam, mennyire hiányoznak és alig várom, 
hogy mehessünk értük. 

Persze a tábor szuper volt, nagyon édes la-
pokat találtunk a postaládában:

Rékám diktálta Andi néninek:

Dávidkám maga írta a levelet (az iskolában 
ötös volt nyelvtanból, de most nyár van!):

Réka volt a tábor legkisebb, Dávid pedig a 
legnagyobb lakója és mindketten nagyon  élvez-
ték ezt a hetet. Ezúton is szeretném megköszön-
ni az óvodánk alapítványának a hozzájárulást, 
hogy mindkét kisgyerekem elmehetett és bár 
szeptembertől vidéken kezdi a nagycsoportot 
Réka, jövő nyáron is ott a helye az erdei oviban.

Anyaként nagyon furcsa volt ez a hét, hogy 
csak nagy gyerekeink voltak, ezért gyorsan 
szerveztünk egy osztálytársas és egy rokon-
gyerekes itthoni tábort, hogy nehogy gyerek-
zsivaj nélkül legyen a ház…

TÁBORBAN
ANYASZEMMEL 

TÁBORBAN
APASZEMMEL 

Idén már minden gyermekünk volt táborban. 
Ez ennyi gyereknél nagy vállalás, de mi ragaszko-
dunk ehhez, mert nem lehet, hogy a gyerekek a nagy 
család okán lemondjanak olyan élményekről, ami 
az osztálytársaiknak jár. Aztán úgy hozta a sors, 
hogy a családban élő hasonló korú gyermekek ná-
lunk töltöttek több napot, illetve volt olyan is, hogy 
a saját gyerekeink osztálytársait láttuk vendégül. 

Az első „turnusban” a nyolcéves fiunk osztály-
társai töltöttek velünk 3 napot, majd a rákövetke-
ző héten az unokatestvérek voltak velünk. A csapat 
tehát úgy állt össze, hogy Réka volt a legkisebb és 
egyben az egyetlen óvodás, a többiek pedig sorban 
jöttek elsőtől negyedikig, akárcsak az orgonasípok.

Ezeket a heteket úgy alakítottam, hogy én csak 
két napot dolgoztam a héten, a munkám többi ré-
szét elvégeztem otthonról, így nem szakadt az egész 
táboroztatás a feleségem nyakába. Így maradt időm 
a srácokkal nyársat vágni az esti szalonnasütéshez, 
elmenni sárkányhajózni, pecázni, kirándulni, minél 
több időt tölteni saját és a rokon gyerekekkel egy-
aránt. Ha pedig nem akartunk kimozdulni, akkor 
kertészkedtünk, ami ennek a korosztálynak még 
szórakoztató. Esténként pedig gitároztunk, és ha te-
hettük, akkor a szabadban főztünk, baromi jó volt. 

A hét végére arra jutottam, hogy ebből szeretnék 
élni, ráadásul eredeti végzettségem néptáncpeda-
gógus, és be kell vallanom, hogy kizárólag anyagi 
okokból nem maradtam a pályán.

Azt is ki kell emelnem, hogy a felnőtt és a kamasz 
gyerekeink is nagyon sokat segítettek a kiskamaszok 
körül. Bori volt a bulifelelős, a nagyfiúk pedig vál-
lalták a kötelező napi focit. És büszkén tudatom az 
olvasókkal, hogy a kis családi köztársaságunkban a 
magyar válogatott még mindig az Eb-n játszik. Sőt! 
Akár naponta kétszer is képesek legyőzni bármelyik 
európai ország nemzeti válogatottját! Illetve volt egy 
olyan nap, amikor Dzsudzsák és Gera a szemem lát-
tára belebújtak az unokaöcsém és a nyolc éves fiam 
bőrébe és fejenként 20 gólt lőttek a belga kapusnak… 

Arra jutottam viszont, hogy jövő nyáron 2 hónapot 
nem dolgozom, hanem táboroztatok. Jövőre az iskola 
után meghirdetek egy jó kis életmód és művészeti tá-
bort, melyre jelentkezni az apaszemmel@szimpatika.hu 
címen lehet! A busás bevételből pedig tartok egy csa-
ládi tábort, ahová jöhetnek a rokon gyerekek, szülők, 
vagy akár a nagyszülők is.

Képzeld Anya, hogy voltunk 
madárfészek keresésen és találtunk 
szalamandrát. Még találtunk 
nagy pelét. Voltunk a játszótéren, 
dobáltunk botokat. Voltunk a Szén-
pataknál, voltunk még bányába. 
A legfinomabb volt a spagetti, a 
borsófőzelék és a borsóleves.

Szia anya! Nagyon jól érzem 
magam a táborba. Nagyon jók 
voltak az eddigi napok. Nagyon 
jókat játszok Hudával.
Kévzeldel hogy láttunk egy 
vizi cickányt, elengedtünk egy 
havasicincért, gránitot kerestünk, 
voltunk egy régi bányában, 
láttunk egy foltos szalamandrát 
és rákot meg egy békát. 

Sok szeretetel Dávid.

Küttel DávidSzonda Györgyi
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Méregtelenítés

Sallai Ervin

Köszöntöm önöket Rióból, egyenest a Co-
pacabanaról. Fantasztikus időnk van, és 

fantasztikusak az éremesélyeink is. A magyar 
menedzserek már egy hónapja kijöttek a ver-
seny színhelyére akklimatizálódni studytour 
keretében. Túl vannak egy szamba tanfo-
lyamon és egy alapfokú portugál nyelvi 
kurzuson, ahol elsajátították a 30 legis-
mertebb koktél nevét. Gyülekeznek a 
versenyzők a megmérettetések helyszí-
nein – izgalmas küzdelmek szemtanúi 
lehetünk ma.

Elsőként a hosszú távú kávéfo-
gyasztás döntőjébe nyerhetünk 

bepillantást. Magyar menedzserünk, 
Vargáné Heutauer Ilona magabiz-
tos négy és fél órás országos rekord-
dal kvalifikált a Diósgyőri Szent Jakab 
Tarhonyaköszörű és Élező Művek lo-
gisztikai vezetéséről. De az elnéző 
szabályok a felkészülési időszakban en-
gedélyezték a bögrés kapucsínók hasz-
nálatát. Vajon képes lesz-e Ilona órákon 
keresztül szürcsölgetni egy szimpla ká-
vét csészéből. Nem fognék felelőtlen 
esélylatolgatásba, de veszedelmesek az 
ellenfelek. Az izlandi Kavargasson a 
regionális marketingosztályon állítólag 
napokon keresztül egy műanyag kávéskanalat 
nyalogat a kávéautomata mellett. Nem kicsi hát 
a kihívás, de ez a szép egy ekkora versenyen.

No de amíg Ilona kávézik, kapcsoljunk át 
egy másik összecsapás helyszínére. Zsú-

folásig telt a kör-e-mail fogalmazó aréna. A 
versenyzők már bemelegítettek pár „eltűnt a 
százegy kiskutyás bögrém”, „van-e valakinek 

5-ös ájfon töltője?” és 
„megint tele a mosogató po-
harakkal” levél kiküldésével. 
Felsorakoznak a számítógépek előtt. 
Fiatal reménységünk, Majsai Fanny rutinosan 
szembedicséri német versenyzőtársának mály-
vaszínű magas sarkú cipőjét, majd a háta mö-
gött kineveti a finn versenyzővel. Ez az Fanny, 

csak így tovább. Eldördül a startpisztoly, 
nekikezdenek a játékosok. Embert pró-

báló a feladat: 15 MB-os csatolmányt 
kell elküldeni az egész vállalatnak. 
A postafiókokat drámaian megter-
helő küldeményben Coelho idézetek 
sorakoznak egy powerpoint prezen-
tációban. És jól látom? Igen! Mindez 
naplementés képeken. Kedves néző-
ink, lehet, hogy ez a feladat még túl 
nagy falat Fannynak. Erre nem lehet 
egy egyszerű OKJ-s menedzserkép-
zőn felkészülni! Fanny elbizonytala-
nodik a „Jobb egy csatát elbukni az 
álmainkért, mint sosem álmodni…” 
idézetnél. Csatolja vagy nem csatol-
ja? Ez itt a kérdés. És igen!!! Csatolja. 
Sőt még egy kérdőívet is, ami az uncsi-
tesója szakdolgozatához kell. A végére 
pedig odaírja, hogy lécci-lécci, három 

mosolygó arcocskával. Őrületes. Nézem 
a zsűri pontszámait. 8, 7, 9, 2, 9, 5. A dobogó-
ra mindenképp elég, már csak az érem színe 
kérdéses. Nagy nap ez a mai. Jól van Fanny, jól 
van kicsi lány.

Közben kaptam egy értesítést a kis fü-
lesembe, hogy Mérey Zoltán, a 

Helyőszentpalkonyi Békazsigerelő Zrt. HR 
osztályának menedzser asszisztense bekerült 

a pincér-zavarbahozó kéttusa verseny fináléjá-
ba. Méreyt évek óta ígéretes tehetségként tart-
ja számon a hazai menedzser szakma. Atkins 
és szétválasztó diétáin túl vércsoport diétával 
is zavarba hozta már nem egy vendéglő sze-
mélyzetét. Minden sportévkönyvbe bekerült, 
amikor a Bécsi szelet vendéglőben szénhidrát 
allergiára hivatkozva panírmentes rántotthúst 
rendelt. Most is jól helyezkedik. Megszerzi a 
háromszög alakú fémtálcát, ideális íven veszi 
a kanyart, kiszorítva a görög címvédő Musza-
ka Frittatát. A kiszolgáló pulthoz lép és rendel. 
Izgatottan súg össze a tömeg. Vajon mit ren-
del Mérey? Sikerül-e kihozni a sodrából a sze-
mélyzetet? Fél lépést hátralép, megköszörüli a 
torkát és bemondja: lugosító, rostban gazdag, 
gluténmentes, paleolit napi menüt kér vegetá-
riánusoknak. Fantasztikus, hölgyeim és uraim! 
A sokat próbált pincér keze megremeg, tanács-
talanul néz körbe. Ezt az aranyérmet már nem 
lehet elvenni Méreytől. Ma nem.

Eufórikus a hangulat itt Rióban. Kedves 
nézők, leírhatatlan érzés a szurkolókkal 

együtt énekelni, hogy ez az éjjel soha nem ér-
het véget. Búcsúzóul vessünk egy pillantást az 
éremtáblázatra: Zakuszki Csilla magabiztosan 
szerzett aranyat meeting-szervezésben. Csa-
patépítő 4-es váltónk új országos csúccsal lett 

ezüstérmes, folyosói pletyka vegyes párosunk 
félelmetes hajrával holtversenyben megszerezte 
a dicsőséges bronzot. De nem kell szégyenkez-
nünk a férfi facebook-csapat negyedik helyezé-
se miatt sem. Végig jól tartották magukat, több 
ezer Candy Crush Saga játékmeghívót küldtek 
ki, csak az utolsó fordulóban véreztek el, ami-
kor be kellett másolniuk az üzenőfalra, hogy 
fizetős lesz a facebook. 

Szép napot zártak menedzsereink, reméljük, 
a holnapi is ilyen eredményes lesz. Várom 

önöket a képernyők előtt. Ne feledjék, holnap 
céges autó-parkolás és fiktív kilométer nyilván-
tartási döntők lesznek, amiben mi magyarok 
hagyományosan jók vagyunk.
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

A bulimia és az anorexia ki-
alakulásában szerepet ját-
szik az ember lelki állapota, 
vagy a biológiai háttér a 
meghatározóbb?
Mindkét betegségre az össze-
tettség jellemző. Természete-
sen a genetikai érzékenység 
mellett mindkettő megjelené-
sében szerepet játszik a társa-
dalom és a média nem mindig 
pozitívan befolyásoló hatása 
is. Gondoljunk csak a min-
dennapjaikat modellként, il-
letve balett-táncosként élő 
nőkre, tehát egyes foglalkozá-
sok veszélyeztetik az arra kü-
lönösen fogékony egyéneket.

A bulimia nagyrészt a hibás 
feszültséglevezetésnek a kö-
vetkezménye, az evésben be-
következő kontrollvesztés 
számlájára írható. A testünk 
jelez, hogy valami bajt ész-
lel. Ehhez kell a genetikai haj-
lam, hiszen közismert, hogy 
mindenki másképp vezeti le 

a feszültséget: van, aki dühös 
lesz, és van, aki ordít, csapkod, 
tárgyakat tör. Viszont a buli-
miásnál és az anorexiásnál a 
jól ismert tünetek jelennek 
meg a feszültség okozata-
ként. Mindkét folyamat ön-
értékelési problémával indul: 
a betegnek az ad önbizalmat, 
hogy képes a testsúlyát kont-
rollálni. Ennek veszélye, hogy 
idővel elvész a kontroll, és az 
egyén nem döbben rá, hogy 
saját magának árt.

A világ melyik szegmensén 
élők a leginkább érintettek?
Hosszú ideig a nyugat-euró-
pai lakosság „kiváltsága” volt 
mindkettő. Régebben inkább 
az értelmiségi családoknál mu-
tatkozott nagyobb számban, de 
mára a fejlődő országokban is 
egyre gyakoribb a két betegség 
megjelenése, és az alsóbb tár-
sadalmi rétegeket is érintik. A 
kiegyenlítődés oka jelenleg iz-
galmas kutatási terület.

Milyen korosztályban jelent-
keznek ezek a betegségek? 
Csak a nőket érintik?
Az anorexia általában 13-18 
éves korban kezdődik, a buli-
mia pedig 15-25 éves korban. 
Tízszer annyi nő küzd ano-
rexiával, mint férfi, bár ez az 
arány lassan, de biztosan kezd 
kiegyenlítődni. 

Hogyan észlelheti a külvilág, 
hogy baj van?
A páciensek sokszor titkolják 
a bulimiát, szégyellik a hány-
tatást. Az anorexia a fogyás 
miatt ennél látványosabb. 

Hogyan lehet kezelni ezeket 
a betegségeket?
Mindkét eset komplex terá-
piás megközelítést igényel. A 
koplalás következtében drasz-
tikus eltérések jelentkezhet-
nek, sérülhet a szív, a bőr, 
hirtelen szívhalál léphet fel, a 
hányások miatt nem egyszer 
gyomorvérzés is kialakulhat, 

felborulhat az anyagcsere, a 
szervezet sóháztartása. Az 
anorexia nervosánál tíz éven 
belül 8-10 százalékos halálo-
zási rátával kell számolni. 

A fiatalabb páciensek ese-
tében mind a két betegség 
esetén hatékony módszer a 
családterápia. Egyéni vezetés 
esetén hatékonyak a kognitív 
viselkedésterápiás módsze-
rek, interperszonális, illetve 
dinamikusan orientált terá-
piák. Kiegészítésként sokat 
segíthetnek a testképet célzó 
nonverbális terápiák is. Má-
sodlagosan a bulimiásoknál 
a hányások csökkentésére al-
kalmazhatunk hangulatjavító 
szereket. Az anorexia gyak-
ran párosul depresszióval, 
emiatt indokolt a hangulatja-
vító gyógyszerek alkalmazá-
sa, az étvágyfokozás céljából 
adott szerek használata pedig 
fokozza a páciensek ellen-
álló képességét és erősíti az 
immunrendszerüket.

Sikeresek a kezelések?
Attól függ, mit nevezünk si-
keres kezelésnek. A bulimi-
ásoknál már hatékonynak 
számít a kezelés és eredmény-
ként könyvelhető el, ha a tüne-
tek kétharmada elmúlt. Én azt 
hívom sikernek, ha a páciens 

megfelelően észleli és tartja 
kordában a tüneteit.  

Milyen gyakoriak a 
visszaesések? 
Általában a környezeti fak-
toroktól függ, mekkora esély 
van a visszaesésre. Egyfajta 
érzékenység mindvégig meg-
marad. Fontos, hogy min-
dig megfelelően reagáljunk a 
tünetek újbóli megjelenésé-
re. Ilyenkor a terápiához való 
visszatérés sokat segíthet. 

A környezet hogyan 
segíthet?
A média társadalombefolyá-
soló hatása jól ismert. Azt 
látom, hogy elindult egy po-
zitív változás, ennek egyik 
eredménye, hogy a modellek 
másképp néznek ki, mint ko-
rábban. Nem ártana, ha az is-
kolában is foglalkoznának az 
említett a problémákkal, fel-
hívnák a tünetekre a diákok 
figyelmét. 

Több betegség előfordulási 
arányát nézve Magyarország 
az élen jár az Európai Unió-
val összehasonlítva. Az ano-
rexia és bulimia esetén hogy 
állunk?
Az anorexiában és a bulimiá-
ban szerencsére nem vagyunk 
dobogós helyen.

Az anorexia és a bulimia kezelése
Míg az anorexia kóros koplalással járó 

probléma, addig a bulimia hirtelen 
jelentkező evéskényszer, amit hánytatás követ. A 
két betegség okairól, az érintett korcsoportokról, 
illetve a lehetséges kezelésekről Dr. Bai-Nagy 
Katalint, a Nyírő Gyula Kórház – OPAI Pszichiátriai 
Osztályának szakorvosát kérdeztük.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Ayhan Gökhan
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Üzenet a Földnek
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Szentkuty Nikolett

Az iskolában sokat tanulunk a 
víz folyamatos körforgásáról, 
arról, hogy semmi nem vész 
el, mégis rengeteg helyen ta-
pasztalható a talaj kiszáradása. 
Miért?
A víz mennyisége állandó a 
Földön, de a körforgás során 
az eloszlásban jelentős eltéré-
sek mutatkoznak. A talajok 
vízellátottsága alapvetően a 
csapadékeloszlástól függ, ami 
rendkívül nagy különbségeket 
mutat még országon belül is. 
Egyre több területen tapasztal-
ható jelenség az aszály és az elsi-
vatagosodás, olyan helyeken is, 
ahol eddig ezzel a problémával 
nem kellett számolni.

Miben segíthet az Ön által meg-
álmodott, és az ELTE kutatócso-
portja segítségével kifejlesztett 
találmány, mitől számít forra-
dalmi újításnak?
Számos eljárás létezik arra, 
hogy a talajba öntözés útján be-
juttatott vizet valamilyen mó-
don tároljuk. Azonban ezek 
csak akkor működnek, ha van 

lehetőség öntözésre. A mi ta-
lálmányunk viszont képes ar-
ra, hogy a talajban már meglévő 
nedvességet segíti megőrizni 
azáltal, hogy az egyébként pá-
rolgási veszteségként eltűnő 
nedvességet megtartja – még 
a levegőből is képes megkötni 
azt. Aszály esetén pedig megnö-
veli azt az időt, amit a növények 
két eső között, a szárazságban 
el tudnak viselni, hiszen las-
sabban szárad ki a talaj. Ez egy 
forradalmian új módszer és 
megközelítés, amely megoldást 
kínál pl. szárazság vagy az el-
sivatagosodás sújtotta területek 
problémáira is.

Hogyan zajlott a kifejlesztés 
folyamata?
Az ezredfordulón jártam egy 
előadáson, ahol egy svéd kuta-
tónő a klímaváltozásról beszélt, 
és már akkor felhívta a figyel-
münket arra a tényre, hogy 
hamarosan bizonyos terüle-
tek éves csapadékmennyisége 
ugyan nem változik, az elosz-
lásuk viszont igen, így lesznek 
területek, amelyek elkezdenek 
majd kiszáradni.
Ekkor kezdtünk el azon gon-
dolkozni a testvéremmel, aki-
vel mindketten mezőgazdasági 
gépészmérnökként végeztünk, 
hogy vajon mit tehetnénk azért, 
hogy hatékonyabb legyen a 
nagyméretű területek öntözé-
se. Bizonyos mennyiségű víz 
mindenképp kell a növények 
életben tartásához, de eszembe 
jutott a nagymamám egyik so-
kat hangoztatott mondata: azt 
őrizd meg, amid van. Ez adta az 
ötletet, hogy azt a vízmennyi-
séget próbáljuk megőrizni, ami 
a földben már eleve jelen van.
A fejlesztés közel 15 éve 

kezdődött, amelynek során az 
ELTE és más tudósok, gyakor-
lati szakemberek csapatának 
segítségével rengeteg labora-
tóriumi és szabadföldi kísérle-
tezés eredményeként elkészült 
a Water Retainer nevet viselő 
szer. Nagyon büszkék vagyunk 
arra, hogy ez egy hazai fejlesz-
tés, ami bárhol a világon segít-
séget nyújthat a vízhiány okozta 
károk, az éhínség enyhítésében. 
Hogy érzékeltessem a probléma 
nagyságát: a világ szántóföldi 
gazdálkodásában kb. 3,2 mil-
liárd hektáros területen okoz 
gondot a vízhiány, mert nincs 
elég csapadék és víz a talajban. 
Ezeken a területeken biztosan 
enyhíthetünk a problémákon.

A szer csak természetes alap-
anyagokból áll, de gyakorlati-
lag miből tevődik össze, hogyan 
kell használni?
Egy folyadékról, koncentrá-
tumról van szó, a gyártása so-
rán közel tízféle organikus 
alapanyagot használunk fel. A 
használata egyszerű, vízzel fel-
hígítjuk, majd kipermetezzük a 
talaj felszínére. Kétféle hatásról 
beszélhetünk: ahol nem öntö-
zünk, pl. egy napraforgótáblán, 
ott „csak” megtartja a vizet, így 
növelve a terméshozamot. Ahol 
pedig egyébként is öntözünk, 
ott az addigi vízmennyiség 

akár felét kell csak locsolásra 
használni. Maga a szer egyéb-
ként három hónap alatt, nyom 
nélkül lebomlik. Nagy örö-
münkre szolgál, hogy a BIO-
KONTROLL és a NÉBIH is 
regisztrálta, mint az organikus 
gazdálkodásban felhasználható 
segédanyagot.

Magyarország különböző terü-
letei más-más adottságokkal 
rendelkeznek a vízfelhasználást 
tekintve. Hol van a legnagyobb 
szükség a segítségre?
Az ország teljes területén ki-
válóan alkalmazható a talál-
mány, de talán a Duna-Tisza 
közi és a Tiszántúli, Észak-Al-
földi gazdák számára hasz-
nos leginkább. Természetesen 
a felhasználás a nagyüzemi, 
szántóföldi mezőgazdaságot, a 
zöldség- és gyümölcstermesz-
tést, a városi parkok és sport-
pályák locsolását jelenti.

Külföldön mennyire ismert a 
módszer, hol használják már 
sikeresen?
A találmány szerint gyártott 

terméket már több európai or-
szágban is forgalmazzák, ezen 
túlmenően pedig mintegy tíz 
országban, három kontinensen 
zajlik a helyi tesztelés. Az orszá-
gok között olyanok vannak, mint 
pl. az USA, Marokkó, Spanyol-
ország, Portugália, Olaszország, 
Irán, Nagy-Britannia, Kenya.

Csak nagyipari, mezőgazdasá-
gi vízfelhasználásnál segíthet, 
vagy egyszerű háztartási hasz-
nálatra is alkalmas?
Nem feledkeztünk meg az ott-
honi felhasználókról sem: a kon-
centrátum az otthoni gyep, a 
virágágyások, zöldségeskertek 
vagy cserepes virágok kezelésé-
hez is használható. Egy nyaralás 
alkalmával például hatalmas te-
her kerül le a vállunkról, ha tud-
juk, hogy a növényeink jó eséllyel 
nem fognak kiszáradni, míg ha-
zaérünk, és nem kell senkit meg-
kérnünk, hogy segítsen. A gyepek 
locsolásánál akár az öntözővíz 
ötven százalékát is megtakarít-
hatjuk, számos kertész is ajánlja a 
termék és a módszer használatát. 
A hatalmas költségek mellett a 
csökkenő ivóvízkészletek miatt 
sem elhanyagolható szempont, 
hogy milyen vízmennyiséget pa-
zarolunk el.
Az interjú a Water&Soil Kft. 
igazgatójával, Vattay Richárd-
dal készült.

A szárazság és az aszály okozta globális problémákról sokat hallunk, 
de csak akkor értjük meg igazán, milyen súlyos probléma a földek 

vízhiánya, amikor közvetlen közelről tapasztaljuk a hatását. Egy magyar 
találmánynak köszönhetően azonban már létezik olyan megoldás, ami 
segít növelni a föld vízmegtartó képességét. A szabadalomról az egyik 
feltalálóval, Vattay Richárddal beszélgettünk.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Vizet fakasztani bárhol
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Dogossy Katalin

Nagyobbik unokám má-
sodik osztályba lép. A kiseb-
bik is hamarosan iskolás lesz. 
Személyesen érint hát ismét az 
oktatás ügye. Elolvasok min-
dent, ami ezzel kapcsolatos.

A napokban azt, hogy a kö-
vetkező néhány évben hét-
millió ember veszítheti el az 
állását a világon. A Világ-
gazdasági Fórum tanulmá-
nya szerint a negyedik ipari 
forradalomnak nevezett fo-
lyamat vívmányai országok 
teljes népességét szoríthat-
ják ki a munkaerőpiacról. 97 
százaléknál is valószínűbb, 
hogy pénztárosra, könyvelő-
re, hitelelemzőre, sofőrre, 
jogi asszisztensre, logiszti-
kusra, adatrögzítőre, telemar-
ketingesre nem lesz szükség. 
Ezek az állások egyszerű-
en el fognak tűnni. Viszont 

biztos, hogy szükség lesz or-
vosra, pszichológusra, tanár-
ra, szociális munkásra, papra, 
gyógytornászra, erdészre és 
dietetikusra.

Vagyis tanulni 
kell. Felsőfokú 
képesítést 
kell szerezni.

Sajnos nálunk az álta-
lános iskolából kikerülő 
gyerekeknek kevesebb 
mint a fele tanul tovább 

megfelelő műveltséget nyúj-
tó gimnáziumban. A többség 
szakközépiskolába vagy szak-
iskolába jelentkezik. A szakis-
kolába járók többsége viszont 
úgy érkezik az általánosból, 
hogy gyakorlatilag nem tud 
írni, olvasni. Szenes György, a 
Magyar Pedagógiai Társaság 
Szakképzési Kollégiumának 
elnöke szerint hiába alakít-
ják át a 2016/17-es tanévtől a 
szakközépiskolákat szakgim-
náziumokká, a szakiskolákat 
pedig szakközépiskolákká, 
csak a név változik, a lényeg 
nem. Az általános készsége-
ket és a műveltséget megala-
pozó órák visszaszorulásával 

továbbtanulásra alkalmatlan 
fiatalok kerülnek ki az intéz-
ményekből. S hiába kínálják 
fel nekik az érettségi lehetősé-
gét, nem fognak tudni élni ve-
le. Miként nem tudják majd a 
lábukat hosszú távon megvetni 
a munkaerőpiacon sem. Egy-
egy évfolyam 23-25 százalé-
ka konvertálhatatlan tudással, 
funkcionális analfabétaként 
kezdi majd meg felnőtt életét. 
Pedig még ötven évig kellene 
helytállnia a változó világ vál-
tozó körülményei között. 

Aligha lesz 
képes rá.

Amire képes lesz, arra vi-
szont szükség nem lesz. 
Hiszen például az Adidas ha-
marosan robotokkal fog futó-
cipőket készíttetni. Hasonló 
újításokból a következő évek-
ben egyre többet láthatunk 
majd. S bár ésszerű lenne, 
hogy a robotok és szoftverek 
mindenkitől átvállaljanak 
napi egy-két óra munkát, a 
tendencia nem ez. Sokkal va-
lószínűbb, hogy a technikai 
vívmányok a társadalom egy 
jelentős, alacsonyabban kép-
zett részét teljesen kiszorít-
ják a munkaerőpiacról. Ezzel 

szemben a dolgozók egy ki-
váltságos csoportjának a ke-
gyeiért versenyeznek majd a 
cégek.

Hogyan lehet majd ebbe a 
kiváltságos csapatba bekerül-
ni? Hát úgy, hogy tanulunk. 

Persze kérdés, 
hogy mit.

A Világgazdasági Fórum 
már idézett tanulmánya sze-
rint nem csak a kétkezi mun-
kásoknak kell félteniük az 
állásukat, hanem a szellemi 
munkát végzőknek is. A kö-
vetkező négy évben becsléseik 
szerint a feldolgozó- és épí-
tőiparban közel 2 
millió állás szűnhet 
meg. A nagy vesz-
tesek között lesznek 
az adminisztratív 
és irodai dolgozók 
is. Hiszen mára si-
került olyan szoft-
vereket fejleszteni, 
amelyek a munkájuk 
jelentős részét el tudják 
végezni.

Vagyis egyre kevesebb 
munka jut, egyre több ember-
nek. A tőke célja ugyanis az 

emberi munka visszaszorítá-
sa, a gépesítés. Mert az emberi 
munkaerő drága, a gépi mun-
kaerő – a kezdeti befektetést 
leszámítva – olcsó. A munka-
nélküliség ennek a tendenciá-
nak egyenes következménye. 
Kevés a munkahely, ezért 
nagy az érte folyó verseny. Így 
aztán azt, akinek van állása, a 
végletekig kizsigerelik, túlfog-
lalkoztatják. Az inaktívakat 
pedig eltartják. Valamennyi-
re legalábbis. A gyerekeket a 
szülők, az öregeket az állam, 
a munkanélkülieket, betege-
ket, rokkantakat a szociális 
ellátórendszer. Erre a rend-
szerre borzalmas 

mennyiségű költség rakó-
dik, miközben igazságtalanul 
működik.

Mi a teendő? 
Jó lenne tudni.

Sokat beszélnek mostanában 
az alapjövedelemről, mint meg-
oldásról. Amikor tehát meg-
szűnne minden ellátás, nyugdíj, 
gyes, gyed, segély, járulék, jára-
dék. Minden állampolgár annyi 
alapjövedelmet kapna, amiből 
legalábbis nem hal éhen. So-
kat számítgatják, még többen 
képtelenségnek tartják. Nekem 
tetszik. De addig is, amíg meg-

valósul, annyi biztos, hogy 
a túlélés kulcsa az oktatási 
rendszer lenne, ha időben 
adaptálnák a 21. század 
kihívásaihoz. 

Ez meglehe-
tősen fontos 

lenne.
Ugyanis a most elsős gye-

rekek 65 százaléka várhatóan 
olyan munkakörben fog dol-
gozni felnőttként, amely ma 
még nem is ismert.

Csak szólok…

Mi lesz veletek, emberkék?
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Kedvenceink

Mit tűzött ki célként a Kutyával az Emberért 
Alapítvány?

Húsz éve jött létre az alapítvány azzal a 
céllal, hogy az országban először segítő-
kutyákat képezzünk ki – egészen addig 
Magyarországon egyáltalán nem fog-
lalkoztak ezzel a területtel. Elsősorban 

mozgássérülteket és hallássérülteket segítő kutyák-
kal, rohamjelző és terápiás ebekkel foglalkozunk.

Hogyan kerülnek hozzátok a kutyák, mi alapján 
történik a kiválasztás?
A kutyákat többféle módon gyűjtjük magunk mel-
lé. Felajánlás alapján elmegyünk egy-egy alomhoz, 
és kiválasztjuk az alkalmasnak tűnő kölyköket. De 
az is gyakran előfordul, hogy mi pároztatunk már 
képzett segítőkutyákat, akiknek nagy valószínű-
séggel jó adottságokkal rendelkező utódaik szü-
letnek majd. Nagyon fontos, hogy nyugodt, mégis 
lelkes kutyákat válasszunk, akik szeretnek dolgoz-
ni. A legfontosabb kritérium az, hogy simulékony 
legyen az állat, jól reagáljon minden helyzetben, 
alázatos személyisége legyen. A kiválasztás nagyon 
korán kezdődik, születésüktől kezdve hetente vég-
zünk vizsgálatokat, nyomon követjük a fejlődésü-
ket. Nyolchetes korukban már kiderül egy teszt 
alapján, hogy megfelelőek lesznek-e, eléggé ragasz-
kodnak-e az emberhez. A harmadik esetben pedig 
a sajnálatos módon leadott felnőtt kutyákat képez-
zük ki, amennyiben megfelelőnek találjuk őket a 

feladatra. Kölyökkorban szinte 100 százalékos bi-
zonyossággal meg tudjuk ítélni, alkalmas-e egy ál-
lat segítőkutyának, legfeljebb későbbi egészségügyi 
probléma miatt kell lemondanunk a kiképzéséről, 
de szerencsére ez sem túl gyakori.

Vagyis a viselkedést veszitek alapul, nem pedig 
a fajtát vagy a méretet. De bizonyos esetekben 
ez is fontos lehet. Melyik feladatra milyen kutyát 
kerestek?
A hallássérülteket segítő kutyáknál előnyösebb, 
ha kisebb méretűek, mert így a gazda mindig ma-
gával viheti, és sokkal könnyebben bejut vele bár-
hova. Ma még sajnos mindig sok gond származik 
abból, hogy egy nagyobb ebet nem szívesen enged-
nek be például egy bevásárlóközpontba. A bottal 
közlekedő személyeknél is inkább egy kicsi vagy 
közepes termetű kutyát ajánlunk, hogy véletle-
nül se történjen baleset egy botlásból, amit a ku-
tya okoz. Ugyanakkor egy kerekesszékes embert 
egy nagyobb állat tud hatékonyan segíteni, példá-
ul amikor az illető elfárad a kerekesszék hajtása 
közben, a kutya rá tud segíteni a haladásra, akár 
úgy, hogy maga után húzza a gazdáját. Nagyon 
fontos, hogy a segítőkutyáknak mindig a gazdá-
juk mellett kell lenniük, hiszen csak így tudják el-
végezni a feladatukat. Tehát számunkra lényeges 
szempont, hogy úgy válasszunk kutyát, hogy a se-
gítségre szoruló személy együtt tudjon élni vele a 
mindennapokban.

Ki kaphat segítőkutyát?
Részünkről elvárás, hogy a gazdája, vagy család-
tagjai ki tudják elégíteni az eb alapvető szükség-
leteit. Sokszor nehéz megítélni, ki az, aki kaphat 
kutyát, de úgy gondolom, szinte minden sérült sze-
mélynek tudunk segíteni. Ugyan van várólistánk 
- mert a mennyiség helyett a minőségre fektetjük 
a hangsúlyt, így egy évben legfeljebb öt kutyát tu-
dunk átadni a gazdájának -, de nem lehetetlen ki-
várni a képzési idő végét.

Mennyi időt vesz igénybe egy segítőkutya 
kiképzése?
A képzési folyamat három részből áll és nagyjából 
másfél-két évig tart. Először a nevelőszülőhöz ke-
rül az állat, aki egy kiképző segítségével megtanítja 
az alapengedelmességi feladatokra, és szocializál-
ja, nagyjából egyéves koráig. Ekkor általában már 
tudjuk, ki lesz az eb gazdája, és elkezdjük betaní-
tani a speciális feladatokat, amiket majd az egyéni 
igények alapján el kell végeznie. Másfél és kétéves 
kora között szoktatjuk össze a gazdával. Minél job-
ban tudnak együttműködni, annál hamarabb le 
tudnak vizsgázni együtt, de a kutyák többsége két-
éves kora körül kerül a végső gazdájához.

Miből áll ez a közös vizsga?
Ez egy nagyon komplex vizsga, különböző élet-
szerű szituációkban kell sikeresen levizsgázniuk. 
Például a kutyának akkor is nyugodtnak kell ma-
radnia, ha a gazdája kinn hagyta a mosdó előtt egy 
áruházban, és sokan odamennek hozzá, hogy meg-
simogassák. Jól kell reagálnia, ha meghúzzák a sző-
rét, nem fogadhat el más kezéből ételt – ezek olyan 
alapfeladatok, amiket mindenképp tesztelünk a 
vizsgán. Nem engedhetjük el őket úgy, hogy bár-
melyikük veszélyben van amiatt, mert nem tudnak 
együttműködni.

»  A teljes interjút megtalálja honlapunkon, 
a www.szimpatika.hu-n!

A segítség négy lábon érkezik

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Tény, hogy a segítő – és terápiás kutyák nélkülözhetetlen segítséget nyúj-
tanak sérült embertársainknak a mindennapokban, de sok esetben még 

mindig nem eléggé elfogadottak. Arról, hogy mennyi nehézséggel jár egy 
segítőkutya kiképzése és hogyan kerülnek azokhoz, akiknek tényleg szüksé-
gük van rájuk, Czigány Katalinnal, a Kutyával az Emberért Alapítvány munka-
társával beszélgettünk.

Szentkuty Nikolett

HIRDETÉS



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)*:  .................

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

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

•  Ackermann Károlyné, Siklós 
Szent Ferenc Gyógyszertár, Mohács

•  Cserháti Tibor, Budapest 
Árpád Gyógyszertár, Budapest

•  Kummer Beáta, Törtel 
Szigethi Gyógyszertár, Ceglédbercel

•  Varga József, Nyíregyháza 
Fekete Sas Patika, Nyíregyháza

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

•  Menyhártné Szabó Boglárka, Győr 
Adyvárosi Gyógyszertár, Győr

•  Pócsi Lajos, Budakeszi 
Angyal Gyógyszertár, Budakeszi

Nyereményük: egy-egy Lendület Szűrővizsgálat 
a VitaHelp Egészségközpont felajánlásával.

A júniusi kvízjátékunk nyertesei:

1   Milyen juhászkutyákkal dolgozik Zoltán?
a) német és belga
b) felvidéki
c) skót

2   Mi volt a legfinomabb az erdei oviban?
a) a pizza
b) a borsóleves
c) a rántottcsirke

3   Milyen meghívót küldött ki a férfi facebook-
csapat?
a) esküvői
b) virágmintás
c) Candy Crush Saga-s

4   Mi a tára?
a) a patikában található pult
b) a mentőkutyák speciális szájkosara
c) mikrofonrögzítő kapocs

5   Milyen műsorral kezdett Sárosdy Eszter?
a) időjárásjelentés
b) tőzsdehírek
c) zöld percek

Karikázza be 
a helyes
válasz 

betűjelét!
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Augusztusi játékunk sorsolásán azon játékosaink vesznek részt, akik legalább négy 
Szimpatika kvízkérdésre jól válaszolnak, és a *-gal megjelölt mezőket nyomtatott 
nagybetűvel, olvashatóan kitöltik, és a kivágott szelvényt 2016. augusztus 31-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:
2016. szeptember 12., délelőtt 10 óra, helyszíne a Szimpatika szerkesztőség 

(1116 Budapest, Sztregova utca 1.)

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

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

Játsszon velünk és nyerjen!

Játékunkkal megnyerheti az alábbi 
nyeremények egyikét:
• 4 db kétfős wellnesshétvége a móri 

Hétkúti Wellness Hotel és Lovasparkban
• 2 db Lendület Szűrővizsgálat a VitaHelp 

Egészségközpontban

Ha Ön 2016. augusztus 1. és 31. között 
a túloldalon található Szimpatika kvízünket 
kitölti és postai úton vagy a szimpatika.hu/jatek 
oldal segítségével a válaszokat beküldi 
nekünk, sorsoláson vesz részt.



GRAPEFRUIT
MAG KIVONAT

G Y Ó G Y S Z E R E K  É S  É T R E N D - K I E G É S Z Í T Ő K  H A Z A I  G Y Á R T Ó J A

Jó hír! Valóban grapefruit.
A Bioextra Grapefruit mag kivonat valódi grapefruitból készül, hozzáadott
mesterséges adalékanyag nélkül. Ideális segítség az eredeti grapefruit 
mag kivonat, mely növelheti a szervezet ellenálló képességét a gyomor
és bélrendszer immunitásának támogatásával és a mikrobiológiai egyen-
súly megtartásával. A kapszula fogyasztását érzékeny gyomrúaknak ajánljuk.

VALÓDI grapefruitból

ajánlásávalajánlásával
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