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Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Kedves Olvasó!

Gondolom, Önnek is feltűnt, 
hogy a böjti időszak ellené-
re kicsit megvastagodtunk. 
Bár közel a strandszezon, 
mi mégis híztunk, méghoz-
zá plusz négy oldallal. Nem 
véletlenül: csapatunkhoz 
csatlakozott Vág Bernadett, 
akinek írásaival már bizonyára találkoztak a női 
magazinokban. Berni nálunk egy új rovattal je-
lentkezik, amely a párkapcsolatokkal foglalkozik, 
a címe Társaslény. Áprilisban az internetes társ-
keresés témaköréből hozunk érdekes példákat.  
S ha már internet: régi álmunk teljesült azzal, 
hogy kibővülhettünk egy kulturális ajánlóval, 
amelyet a kulturpart.hu nevű oldal biztosít szá-
munkra.

Kellemes Húsvéti Ünnepeket, és jó olvasást  
kívánunk!

A szerkesztőség nevében:

Kalmár András
főszerkesztő
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A Mégis, kinek az élete? című darabban 
a férjed, Rudolf Péter egy nyaktól lefelé 
mozgásképtelenné vált szobrászművészt 
alakít. Úgy gondoltátok, kerestek valakit, 
aki segít a hitelesebb megformálásban?

Még nem volt meg a bemutató, a próbák ele-
jén jártunk, amikor Zsuzsa hallott arról, hogy 
a Centrál Színházban játszani fogjuk ezt a 
darabot. Ő ajánlotta fel a segítségét, hiszen 
ugyanabban a helyzetben van, mint a darab 
főszereplője. Azt mondta, ha úgy gondol-
juk, akkor szívesen beszélget velünk. Meg-
látogattuk, és egy fantasztikus, csodálatos 
embert ismertünk meg. Először csak ketten 
mentünk, azután jött velünk az egész társu-
lat, és azóta is megmaradt ez a kapcsolat. 

Érdekes, mert valahogy azt hinné az em-
ber, hogy egy színésznek nincs arra szük-
sége, hogy a valóságot ilyen részletekig 
megismerje. Rosszul gondolom?

Nagyon sokszor nincs szükség rá, de ehhez 
az előadáshoz muszáj volt segítséget kér-
nünk. Szakképzett ápolókkal is kapcsolat-
ban voltunk, megtanítottak minket olyan 
gyakorlati dolgokra, amiket mi magunk nem 
tudtunk volna kitalálni. Egy kórházi környe-
zethez muszáj felépítenünk, megmutatnunk 
a professzionalizmust, hiszen a darab pont 
arról szól, hogy ebben a jól működő gépe-
zetben nem vesszük észre, vagy nem hisszük 
el, hogy valaki ezt nem hajlandó, vagy nem 
képes elfogadni. Zsuzsa az állapot lelki hát-
teréről beszélt, elsősorban Péterrel, a darab 
főszereplőjével.

Köztudott, hogy szociálisan érzékeny 
vagy, de mi a személyes motivációd?

Ahogy a kérdésedben megfogalmaztad, va-
lóban szociálisan érzékeny vagyok, mint nyil-
vánvalóan nagyon sokan, akik esetleg nem 
tudnak egy ügyhöz embereket, segítőket ta-

lálni. A mi dolgunk az, hogy ilyen ügyek mel-
let felsorakozzunk. Nemcsak annak, azoknak 
az embereknek nyújtunk ezzel segítséget, 
akik rászorulnak, de érintettekké válnak a se-
gítők is, és ez talán egy öngerjesztő folyamat 
is lehet, sokkal empatikusabbakká válunk, és 
más ügyek mellé is hamarabb csatlakozunk. 
Amerikában egy sztár anyagi értelemben 
sokkal inkább tud segítséget nyújtani. Ne-
künk össze kell fognunk.

Vannak olyan civil szervezetek, akikkel 
kapcsolatban álltok? Akik a művészek, 
színházak holdudvarában vannak?

Akikkel én kapcsolatban vagyok, az a Cso-
dalámpa Alapítvány – már sok-sok éve mű-
ködik, és rászoruló beteg gyerekek rengeteg 
kívánságát teljesítették ez idő alatt. Hol az 
előadásunkat ajánlottuk fel, hol a kapcsola-
tainkkal tudtunk segíteni, amikor arról szólt a 
kívánság, hogy a gyerekek a film vagy a szín-
ház köréből szerettek volna találkozni valaki-
vel. A Tűzoltó utcába a Gyermekonkológiára 
évek óta járnak a színészek mesét olvasni. Ez 
is egyfajta segítség.

Ha már a meseolvasásnál tartunk, hogy 
alakultak nálatok a családban az esték? 

Nagy-Kálózy
Eszter

A közelmúltban jótékonysági előadást 
szerveztetek a gerincsérültek javára.
Színházak ritkán tesznek felajánlásokat, 
talán elsősorban azért, mert ők szorul-
nak inkább rá arra, hogy segítsenek ne-
kik. Honnan jött az előadás ötlete?

Már többször játszottam olyan előadásban, 
melynek bevételét jótékonysági célra aján-
lottuk fel. Most azért különleges ez az eset, 
mert akinek a javára felajánlottuk, Antall 
Zsuzsáról van szó, végigkísérte a Mégis, ki-
nek az élete? című előadás próbafolyama-
tát. Többször megnézte a kész darabot is. 

Több mint tíz évvel ezelőtt egy balesetben 
lebénult mind a négy végtagja. A gazdasá-
gi válság következményeként a romló gaz-
dasági helyzetben nem képes előteremteni 
a létfenntartásához szükséges anyagiakat. 
Szerencsére képes volt a baleset után is dol-
gozni, így „a maga ura” maradhatott, a saját 
lakásában élhetett továbbra is, nevelhette 
a gyermekét, persze segítséggel, folyama-
tos, 24 órás nővérszolgálattal. Az előadás 
bevételét neki ajánlottuk fel, és remélem, 
hogy ezen keresztül felhívjuk a figyelmet a 
hozzá hasonló helyzetben lévő emberekre.

fotó:  Kosztolánczy Gábor
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Montrealban, ugyanis májusban veszi át a 
diplomáját.

Sokat segít a technológia, az internet ab-
ban, hogy tudjátok tartani a kapcsolatot 
egymással?

Az időeltolódás miatt nem olyan egyszerű 
megoldani, én sokszor játszom, amikor ő ép-
pen ráérne. Általában csak hétvégén tudunk 
skype-olni, úgyhogy néha inkább felemelem 
a telefont és felhívom. Hosszabban valóban 
skype-on beszélünk. A kisebbik lányom is 
kint van, ő Franciaországban, de elég beül-
nöm a kocsiba és ott vagyok Párizsban; igaz, 
hogy egy nap az út, de itt van, elérhető kö-
zelségben. A fiam itthon tanul, zenei pályá-
ra készül, most végez a konzervatóriumban, 
hát, kérdés az, hogy hogyan tovább.

Nagyon jól nézel ki – mi a titkod, tornázol, 
diétázol?

Világéletemben sportoltam, gyerekként 
atletizáltam, nagyon szerettem futni. A leg-
egyszerűbb dolog az, hogy felveszem a 
futócipőmet és elindulok… A félmaratont 
többször lefutottam, szerettem volna a 
maratont is lefutni, de az sosem jött össze. 
Aztán kiderült, hogy nem is fog már össze-
jönni, mert szétment a térdem, sajnos nem 
bírta a kemény kiképzést. Váltanom kellett, 
ami nehéz volt, meg kellett találnom, mi az, 
amit a futáson kívül tudok csinálni. Ez volt a 
jóga. Kb. két és fél évvel ezelőtt kezdtem el, 
folyamatosan tanít, folyamatosan fejlődsz, 
és közben rájössz, hogy tényleg csak rajtad 
múlik, hol húzod meg a határt. Jó lenne, ha 
már egészen kicsi korukban a gyerekek meg-
ismerkedhetnének a jógával. Sportolóként 
elsajátítottam a fegyelmezettséget, a kitar-
tást, de a jógában még tovább lehet menni. 
Mindig híve voltam annak, hogy próbáljunk 
meg egészségesen étkezni – mivel gyereke-
im vannak, igyekeztem ránevelni őket is arra, 

Nektek előadásaitok voltak – esti mesét 
ki olvasott?

Amikor a gyerekek kicsik voltak, nem ugyan-
abban a színházban voltunk társulati tagok, 
nagyon sokáig nem játszottunk együtt a 
színpadon. Váltottuk egymást, ami kettőnk-
nek rossz volt, mert keveset találkoztunk, a 
gyerekekkel való együttlétek szempontjá-
ból viszont jó volt. Manapság úgy alakult, 
hogy Péterrel nagyon sok előadásban ját-
szunk együtt. Mivel már nagyok a gyerekek, 
nekik is programjaik vannak, nincs olyan-
fajta igényük, hogy az estének azt a részét 
velük töltsük. Sajnos, ilyen értelemben már 
nincs szükség ránk. Sokkal több feladatot 
merek vállalni, mint azelőtt...

Kicsit soknak tartod ezt a rengeteg elő-
adást, vagy élvezed és pezsegsz benne? 

Néha, mikor húsz napig egyfolytában elő-
adás van, és nincs egy szabad estém, akkor 
nagyon vágyom rá, hogy kicsit  otthon le-
gyek. Az a vágyam, hogy például színház-
ba elmenjek, az utolsó helyre kerül, pedig 
nagyon szeretek színházba járni, de ez 
szinte megoldhatatlan ennyi előadás mel-
lett. Valójában nagyon élvezem, és nagyon 
szeretem azokat az előadásokat, amikben 
mostanában játszom. Változatos, hogy hét-
nyolc darabban szerepelek, és ritka az, hogy 
egymás után ugyanabban a darabban lép-
jek fel. 

Könnyen tanulsz szerepet?

Igen, de az a próbát nem helyettesíti. Ugyan-
annyi próbára van szükségem, mint bárki 
másnak, ez két külön dolog. De hamar be 
tudom fényképezni az agyamba a szöveget. 

A gyerekek hogy állnak a színházzal? 
Nem akarnak színészek lenni?

A nagylányom most végez a színművésze-
tin külföldön, ő biztos, hogy előbb-utóbb 
ezen a pályán köt ki. De ha mégsem, akkor is 
mindenféleképpen köze lesz a színészethez. 
Sosem fordult elő, hogy azt mondtam volna, 
nem lehet színésznő. Szeretem ezt a pályát, 
a mai napig örülök, hogy ezt csinálhatom, 
boldog vagyok, ha egy este jól sikerül, és 
rágódom, ha nem úgy alakul, ahogy szeret-
tem volna. Nem tudok neki rosszat monda-
ni. Ha tehetséges, akkor csinálja. Csinálja azt, 
amitől boldog lesz. Szerintem pedig nagyon 
tehetséges. De ő egy másik országban fogja 
elkezdeni az életét, nem ismerem az ottani 
körülményeket, teljesen egyedül kell küzde-
nie.

Ő miattatok, „színészszülők árnyéka” mi-
att ment külföldre?

Nem, így alakult. Itthon is jelentkezett két-
szer, de nem vették fel, kint viszont sikerült a 
felvételije. Kanadában van, nagyon izgalmas 
az iskola, azt mondja, hogy Észak-Amerika 
egyik legjobb iskolája. Montrealban két osz-
tály működik, egy francia és egy angol nyel-
vű – ő az angol osztályba jár. Valószínűleg el 
kell majd költöznie, hogy el tudja kezdeni a 
pályáját, mert Montrealban inkább franciául 
beszélnek, és nagyon nehéz állást, munkát 
találni.

Hogy bírod a távolságot a lányodtól?

Nehezen, de megkönnyíti a dolgot, hogy 
tudom, hogy jól van, és nagyon szereti az 
iskolát. Ha szenvedne, és nem érezné jól 
magát, akkor nyilván én is azon aggódnék, 
hogy hogyan tovább. Ő amúgy is egy na-
gyon önálló személyiség, tudom, hogy neki 
a saját tapasztalataira van szüksége, hogy 
megtalálja a saját útját. Persze boldogabb 
lennék, ha mondjuk Európában élne, de 
hát így alakult. Mivel nem szeretek repül-
ni, most először fogjuk meglátogatni kint  

fotó:  Sárospataki Györgyi
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hogy egészségesen éljenek, de velük ez ku-
darcba fulladt. Ha nem állsz mellettük min-
dennap, és nem tudod ezt következetesen 
végigcsinálni, akkor nem működik. Biztos 
eljön majd egy olyan időszak az ő életükben 
is, amikor rájönnek arra, szeretnének egész-
ségesebben élni, és akkor majd emlékezni 
fognak a mi törekvéseinkre.

Szeretsz főzni?

Ha mindennap főznöm kéne ebben a ro-
hanásban, akkor nem szeretnék főzni, mert 
nem lenne időm kitalálni. Amikor kicsik 

voltak a gyerekek, akkor természetesen főz-
tem, mostanában kevesebbet szoktam. Pró-
báltam mindenféle különböző irányzatokat 
kipróbálni, a vegetáriánus étrendet évekig 
csináltuk, aztán úgy éreztem, hogy elég volt, 
és valami mást szeretnék, szükségem van 
húsra. Többször csináltam már böjtöt, amikor 
csak levet iszik az ember, és az ötödik vagy a 
hetedik nap után mindig rájövök, hogy mi-
lyen jó, nem fáradtabb leszek tőle, hanem 
energikusabb. Néha be kell iktatni egy-egy 
böjtöt az étrendbe: észrevettem, hogy tisz-
tább lesz a látásom, jobban érzem magam, 
a bőrömnek is jót tesz. Vannak olyan adalék-
anyagok, amelyeket a szervezet elraktároz, 
és nem tudnak rendesen kiürülni a testünk-

ből, szükség van olyan időszakokra, amikor 
az ember pihenteti a szervezetét. Abszolút 
hiszek abban, hogy nem szabad mértéktele-
nül mindenfélét ennünk, meg szoktam nézni, 
hogy az ételben, italban mi van, tudatos vá-
sárló vagyok. 

Színészként ez sem lehet egyszerű: gon-
dolom, te is többnyire bekapsz valamit a 
büfében előadás előtt vagy után.

Előfordul, hogy viszek be ételt a színházba, 
vagy otthon eszem, és ide már csak az elő-
adásra jövök be. Ami nálunk nehéz, az az 
éjszakai evés: egy kimerítő darab után, ha 
hazamész, nem szabad felfalni az egész hű-
tőt, mivel nagyon egészségtelen teli hassal 
lefeküdni aludni. Ez fegyelem kérdése, csak 
nagyon nehéz, pontosan a rendszertelen-
ség miatt, hiszen nem tudod beosztani az 
idődet. Igyekszem reggel jógázni, nekem 
szükségem van arra, hogy beiktassak olyan 
pontokat a napomba, amelyek rendszeres-
séget adnak. Meg kellett tanulnom, hogy az 
előadások miatt nem tudok akkor lefeküdni, 
amikor a szervezetem már szeretne aludni, 
ugyanakkor korán kelő típus vagyok. 

Általában érdekelnek ezek a keleti dolgok, 
a vallás, a filozófia, vagy a jóga csak úgy 
jött?

Valószínűleg a jóga iránti érdeklődésemben 
az is szerepet játszott, hogy amikor kicsi vol-
tam, akkor láttam néha az apukámat jógázni, 
csak akkor ez még nem volt ennyire elterjedt 
dolog. Fogta magát, kinyitotta a könyvet és 
különféle pózokat gyakorolt. Volt bennem 
egy kép, hogy ez biztosan valami jó dolog. 
Hatha jógát tanulok, ez az, amiből minden 
jógairányzat kiindul. A lényeg az, hogy ma-
gadra figyelj, tudatosítsd magadban, hogy a 
tested mit tud, mire képes. 

Kalmár András

A magyar filmnek vannak vitathatatlan érdemei, ilyen  Szabó István  életműve is. A Tanár úr legújabb filmjét, 
amely a magyar irodalom egyik legnagyobb alkotásából, Szabó Magda  Az ajtó  című könyvéből készült, már 
országszerte játsszák a mozik. A film főszereplői, az Oscar-díjas brit Helen Mirren és a magyar közönség számá-
ra A  mások élete vagy A  Baader–Meinhof csoport című filmekből ismert német Martina Gedeck. Természetesen 
magyar színészek is játszanak a filmben, Eperjes Károly, Marozsán Erika, Koncz Gábor, Andorai Péter, Kovács Lajos, 
Börcsök Enikő és Pindroch Csaba alakítják a legfontosabb karaktereket.

Aki nem idegenkedik a komolyzenétől, az tudja, hogy a Fischer Iván vezette  Budapesti 
 Fesztiválzenekar  az egyik legjobb a világon. Ha eddig kimaradtak volna az életéből a szim-

fonikusok, vegye a bátorságot, és hallgassa meg őket: biztos, hogy nem fog unat-
kozni, sőt, lehet, hogy függővé válik, hisz a jó zene veszélyes.  Április 2-án  
Pécsett,  12–14-én és 28-án  pedig Budapesten játszanak. Aki pedig a gyerek-
kel kezdene valamit, és a fővároshoz közel él, okvetlen menjen el egyszer egy Kakaókoncertre,  
zseniális program! 29-én délután kettő is lesz.

Marad-e hely a versek számára – teszi fel a kérdést Poós Zoltán új verseskönyvében. Azaz: marad-e egy szoba, ahol né-

ha kifestenek, átrendezik a bútorokat és bepakolják az új szerzeményeket?  Poós Zoltán  új verseit találjuk a „szo-

bában”, azaz legújabb kötetében, és több áthangszerelt régi szövegét is. A  szerző új helyeket 

talált az elmúlt húsz évben született munkáinak, szép sorban állnak egymás mellett a polco-

kon. Bár az utóbbi időben jórészt regényekkel hívta fel magára a figyelmet, költőként indult, és a 

mai napig nemzedéke egyik legjobb és legnagyobb hatású lírikusa. A   Képzeld magad 

 az én helyembe  a hatodik verseskönyve – a szoba nyitva, tessék befáradni!

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

A cimbalomról azt hihettük, filcmellényben búslakodó, magyarnótázó muzsikusok hangszere. De van egy banda, aki megmutatta, hogy születhet rajta rock and roll is.  A  Cimbaliband  az  Ablakimba  című legújabb lemezén (melyre azért is büszkék vagyunk, mert a Kultúrpart stúdiójában ké-szült) ismét nagyot szól. A koncerteken pedig kis híján kigyulladt a hangszer a verők alatt. Aki teheti, nézze meg őket élőben is, áprilisban országszerte fellépnek.

Lovas nemzet vagyunk, szoktuk volt mondani, de vannak más lovas nemzetek is. A  Dél-Francia-

országból származó, spanyol lovasiskola hagyományain alapuló  Cavalero  produkció 

  április 21-én és 22-én, a Papp László Budapest Sportarénában vendégszerepel. Az akrobatikus ele-

mekben bővelkedő műsor ember és ló történetét meséli el, elképesztően látványos formában.  Összesen 60 

ló és 30 lovas érkezik majd hazánkba, és a szervezők eltökéltek abban, hogy lovas hagyományainkra való 

tekintettel egy kis magyar meglepetést is csempésszenek az előadásba.

fotó:  Egyed Péter
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Április van, beszélnünk kell a beiskolázásról. 
Arról, hogy milyen iskolát válasszunk a gye-
reknek. Arról kellene beszélnünk, hogy milyen 
a jó iskola.

Van ilyen egyáltalán?

Hát hogyne lenne! Létezik ilyen iskola, apró falva-
inkban éppen úgy, mint a főváros legelegánsabb 
kerületeiben. Az iskola minősége ugyanis nem 
anyagi lehetőségein múlik. Nem elsősorban. A jó 
iskola titka a jó pedagógus. Ebben biztos vagyok.

Bár régen történt, azért emlékszem arra, amikor 
fiam első osztályba ment. Könnyű dolgom volt 
akkor, mert újságíróként oktatáspolitikával foglal-
koztam. Ismertem az oktatásügyet, a különböző 
nevelési kísérleteket, alternatív tanterveket. Nagy 
rajongója voltam az akkori idők neves reformpe-
dagógusának, Zsolnai Józsefnek. Ezért Törökbálint-
ra, a Zsolnai-módszer kísérleti iskolájába írattam 
elsős fiamat. Hat évig jártunk oda. Sokat kellett 
autóznunk, buszoznunk. Jól tettem, hogy így dön-
töttem? Nem tudom. Valószínűleg az iskola peda-
gógusainak és gyerekközpontú szemléletének is 
köszönhető, hogy fiam könnyedén vette később a 
gimnázium, majd az egyetem lépcsőfokait. 

A kérdés azonban bennem maradt: vajon más 
iskolában, a lakásunktól egy saroknyira lévőben 
másként, másra nevelték volna? 

Elképzelhető, hiszen bármilyen hihetetlen, még 
ma is minden negyedik diák úgy kerül ki az okta-
tási rendszerből, hogy nem tud rendesen (a szak-
emberek úgy mondják: készségszinten) olvasni. 
Ez azt jelenti, hogy nem lesz képes továbbtanulni, 
vagyis olyan szakmát, hivatást választani, amellyel 
később megfelelő munkát talál. Az iskolai karrier 
az első osztályban kezdődik. Nem mindegy, hogy 
amikor a hatéves átlépi az iskola kapuját, milyen 
élmények érik. Siker, vagy kudarc forrása lesz-e 
számára a betű és a tudás. Megszereti, vagy egy 
életre megutálja a tanulást. Nem mindegy, milyen 
módszerrel, milyen hangulatban tanítják olvas-
ni. Hagyják-e, hogy a maga tempójában haladva 
esetleg csak harmadik év végére tanuljon meg 
minden betűt, vagy siettetik, s ezzel egy életre le-
marad. Az írástanítás ugyanolyan fontos. Az anató-
miából tudjuk, hogy a kézközépcsontok 6–7 éves 
korban nincsenek kellően elcsontosodva és össze-
nőve. A  kézfejen az inak még le vannak tapadva, 
és még nincs meg a központi idegrendszerben a 
finom koordináció. Azoknak a gyerekeknek az ará-
nya, akiknek a keze készen van a háromujjas ceru-
zafogásra, vagyis az írásra, 6 és 7 éves kor között 
csupán 7%. Tehát 93%-uk anatómiailag nem képes 
arra, amit követelnek tőle. Az iskola ma mégis a 
legtöbb helyen arra kényszeríti őket, hogy decem-
berre ismerjék az összes betűt, és vonalas füzetbe 
írjanak. Mi ennek a vége? Kudarcélmény. 

Egy biztos: minden szülő azt szeretné, ha gyerme-
ke olyan iskolába járna, ahol a tanulás öröm, a nap 
félelem nélkül telik, a tudást egyéni képességeihez 
igazodva sajátíthatja el. Minden szülő olyan iskolát 
szeretne, amelynek programja a gyermekek kreati-
vitására, fantáziájára épít, és a fegyelmezés, mago-
lás helyett az alkotás, az aktivitás örömét nyújtja. 
Minden szülő jó iskolát szeretne a gyerekének. 

De milyen a jó iskola? Az iskolákat leggyakrabban 
még ma is statisztikai adatok szerint értékelik. 
Középiskolák esetében az egyetemre, főiskolára 

felvettek száma a minősítés alapja, az általános 
iskolákban az, hogy mennyire tud az adott intéz-
mény felkészíteni a középiskolára, illetve hány 
gyerek nyert valamilyen tárgyból tanulmányi ver-
senyt. Ez a teljesítménycentrikusság olykor már az 
óvodákban is érezhető. Ez a leszűkített minősítés 
elhomályosítja azt, hogy valójában melyek is az 
igazán jó iskolák, egyre kevésbé világos, hogy mi-
től is jó egy-egy intézmény.

Dr. Benda József főiskolai tanár, oktatáskutató, a 
humanisztikus kooperatív tanulási módszer kidol-
gozója szerint a jó iskola célja az, hogy „felszámol-
ja önmagát”, és megalapozza az életfogytig tartó 
tanulást. Vagyis elérje, hogy a gyerek saját maga 
legyen képes irányítani az ismeretszerzést. Ma 
már – mondta nekem egy vele készült interjúban 
az oktatáskutató szakember – a gyerek az inter-
netről egy óra alatt több információhoz jut, mint 
amennyit a tanár mint a tudás birtokosa, és az 
iskola mint a tudás központja egy hónap alatt át 
tud adni neki. Az iskola feladata a harmadik évez-
redben nem lehet csupán a tananyag átadása, és 
elsajátításának ellenőrzése. Olyan iskolák kellenek, 
amelyekben a gyerekek ambíciói nem sorvadnak 
el, ellenben kiteljesedhetnek. Olyan iskolák kelle-
nének, ahol nem vonják meg a gyerekektől a leg-
alapvetőbb emberi jogokat, a szabad mozgást és 
beszédet, a kölcsönös segítségnyújtást. 

Ezért, amikor iskolát keresünk a gyereknek, a kö-
vetkező szempontokat kell megvizsgálni. Milyen 
a pedagógus személyisége, aki a gyereket tanítja? 
Frusztrált, merev, szabályfüggő, korlátozó? Vagy 
laza, liberálisnak látszó, mindent megengedő. 
Egyik se jó. A jó pedagógus tudatosan hol engedé-
keny és laza, hol szabályt követelő és hajthatatlan. 
A  legjobb, ha 35 és 50 éves kora között jár. Mert 
ekkor már valószínűleg családja, gyermeke van. 
Még fiatal és rugalmas, az újat befogadni akaró, 
de már van saját nevelési tapasztalata. Már nem-
csak a tananyagot tanítja, hanem a gyermekeket is. 

A jó iskolába jó belépni. A  környezet ápolt és 
derűs, inspiráló hatású. Nem félelmet áraszt, ha-
nem örömet. A jó iskolában az osztályterem és a 
folyosó gazdagon dekorált. Ha az ember egy jó 
pedagógus osztályába lép, látja, hogy a falak nem 
sivárak, nem készen vásárolt dolgokkal dekorál-

tak, hanem a gyerekek által készített rajzokkal, 
különböző anyagokból készített képekkel, szob-
rokkal, saját készítésű termékekkel díszítettek. 
A  padok nem frontális tanításra vannak beren-
dezve, hanem csoportmunkára. Ezek a „díszletek” 
a pedagógus szakértelmét, kreativitását, a gyer-
mekre való odafigyelését, szeretetét jelzik. Fontos 
továbbá, hogy az iskola igazgatója és a pedagó-
gus hasonlóan gondolkozzon, nevelési stílusuk 
közel álljon egymáshoz. Akkor tud kibontakozni 
a pedagógus, ha a vezető támogatja a törekvéseit.  
Ellenkező esetben állandó feszültségek mérgez-
hetik az iskola légkörét, amit a gyermekek is meg-
éreznek. Szerintem – egy szülő szempontjából –  
az is meghatározó lehet, hogy az egy osztályba 
járó gyerekek viszonylag hasonló családi hátérrel, 
kultúrával rendelkezzenek. Végül azt tanácsol-
nám a szülőknek – fejezte be az interjút Benda 
József –, ha nincsenek megelégedve az iskolával 
vagy a tanárral, tanítóval, ne próbálják megváltoz-
tatni. Minden tanító/tanár gondolkozásának és  
viselkedésének megvannak a maga okai, sze-
mélyes háttere, meggyőződés-rendszere, szak-
értelme stb., ezért nem lehet „rábeszéléssel”, 
fenyegetéssel, nyomásgyakorlással, esetleg aján-
dékokkal vagy jutalmazással megváltoztatni. Ez 
lehetetlen. Ha az adott személyiség, oktatási 
módszer, iskolai vagy osztálylégkör az ő gyere-
küknek nem jó, és megtehetik, vigyék őt másik 
iskolába – mondta az általam nagyra becsült ok-
tatáskutató.

Talán érdemes volt őt idézni. Hiszen április van,  
a beiskolázások időszaka.

Beszélnünk kellett hát az iskoláról. Mely külö-
nösképpen hat- és tízéves kor között egy gyerek 
egész későbbi iskolai karrierjét megalapozhatja. 
Miként le is rombolhatja akár.

A jó iskola

Dogossy Katalin
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A nyúl jellegzetes menekülő állat. Veszély 
közeledtekor meglapul egy gödörben, 
fülét hátraengedi. Alkonyatkor, miköz-
ben legel, feltűnően lassan mozog, és 
laposan a földhöz simul. Magányosan él.  
Csak a szaporodási időben látható párosá-
val vagy kisebb csoportokban. Rendsze-
rint ragaszkodik megszokott területéhez.  
Ismerős? 

Oh, nyugodjon meg, Kedves Olvasó! Távol 
álljék tőlem minden, akár a címből következ-
tethető obszcenitás, ne adj’ Isten blaszfémia 
a kereszténység legfontosabb ünnepének 
havában. Bár tény: a kedves húsvéti nyuszi 

képzelettársításom katalizátora, e za-
varos mitológiájú, fészket és színes to-
jásokat rakó teremtmény. Állati, hogy 
mennyire emberi… Valójában pedig 
szórakoztató. Már a tény, hogy ezen 

nyomvonalon a közönséges nyúl 
(Lepus europaeus) életmódjának tu-
dományos jellemzéséig jutottam, és 

a felfedezésig, hogy a bevezetőben 
említett néhány fajtasajátosság esz-

szenciálisan jellemző. Mindannyiunkra. 
Én mondom, ki van találva ez az evolúció!  
 

„Egyesítem szellem-medve, mit zord erkölcs 
szétszakít” – énekli Schiller után szabadon 
közel ötéves kisfiam, és magánuniverzumá-
nak mitológiájában igaza van: az emelkedett 
muzsika olyan energiát sugároz, hogy a kó-
rus nyilván valami nagy erőért kiált! Mondjuk 
medvéért. Tán a gyermeki lélek is sejti már, 
hogy az esetek többségében inkább nyuszik 
vagyunk. Jellegzetesen menekülők.  

Minden elől. Itt van rögtön a megidézett 
erkölcs, ami ugyan a dallamhűség okán ka-
pott csak helyet a fordításban (a költő a mode 

– ’szokás, divat’ kifejezést használja), így aztán 
zord jelzőt is, holott cseppet sem az. Ijesztő-
nek ijesztő, annyi szent, iszkolunk, ha csak 
említésre kerül.

Nem beszélve a veszély és a lapulás össze-
függéseiről! Finoman szólva nem jellemzőnk 
a bátor kiállás, meghúzódunk, elviselünk, 
sunnyogunk, pedig a kultúrtörténeti tapasz-
talatok alapján előbb-utóbb mindenki terí-
tékre kerül. A be nem vállalósok is. 

Minduntalan kompenzálunk, a társadalmi 
normák gyakorlatából fakadó harmónia he-
lyét a fogyasztás boldogsága veszi át. Lelege-
lünk mindent, mi utunkba kerül, mert jobb 
ma egy bármi, mint holnap egy akármi.

Magányosságunk példás kortünet, az indi-
viduum egy és oszthatatlan. Párosodni, azt 
igen! Meg elhidegülni, válni, új fejezetet 
nyitni… Vagy ragaszkodni a megszokotthoz, 
még akkor is, ha boldogtalanságunk már 
nem leplezhető. Mindegy, csak dolgozni ne 
kelljen rajta.

 Ha majdan, egyáltalán, valaha, összegzésre 
adom fejem múlt időm kapcsán, a civil vál-
lalásaim okát, motivációit firtató részt e fen-
ti néhány hasonlattal magyarázom majd. A 
többi – még a legjobb szándék ellenére is – 
csak „szó, szó, szó”. Nyúl Béla vagyok, és még 
csak nem is tanár úr, egyszerű mezei. Bátor-
ság? Ugyan kérem, maximum némi őrület, 
április bolondjaként. Jut eszembe, ő is nyúl 
Alice Csodaországában, ki teáscsészéket ha-
jigál másokhoz, kitörő lelkesedéssel. Na, ez 
meg nekem ismerős.

Mint a nyulak!

 
Szórakozást ígértem, és sírás lett a vége… 
Ugyan! Nyúlságunk beismerése egyben  
a jobbá, nagyobbá, bátrabbá nemesülés  
lehetősége is, miszerint egyetlen nagy 
levegővétellel a felszínre 
lehet úszni, hogy nincs 
esélytelen helyzet, a szám-
talan állat- és népmesék 
tanulsága szerint, sőt 
még a medve is lehúz-
hat minket a listáról, 
ahogy a vonat-
kozó vicc pél-
dázza azt! 
Ismeri? 
Recept 
lehet a túl-
éléshez.

Üzenet a Földről

Az erdőben elterjed a híre annak, hogy a medve írt egy feketelistát.A farkas rémülten meg is kérdezi tőle:– Igaz, hogy írtál egy feketelistát?– Igaz.
– És én is szerepelek a listán?– Igen.
– Uhh... És akkor most mi lesz?– Hát, agyon kell üsselek!
Úgy is lett, a farkas meghalt. A róka is nagy ravaszul rákérdezett a medvénél, hogy létezik-e a lista?

– Létezik.
– Netán én is rajta vagyok?– Rajta.
– A francba... Akkor most mi lesz?– Agyon kell üsselek!
Így aztán a róka is menten szörnyethalt.A nyuszika, bár nagyon félt, ő is tudni akarta, mi a helyzet.– Én is rajta vagyok?

– Igen.
– És nem lehetne kihúzni?
– Hát, dehogynem!
         

Novák Péter

A Szim
patik

a Magazin olvasói ré
szé

re a kupon leadásáv
al 

éves cs
omagajánlata

ink árából a 2012.04.30-ig 

beérke
ző foglalások esetén

15% kedvezményt

biztosít
unk!

Hétkúti
Wellness Hotel 
és Lovaspark****

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

Sok szeretettel várjuk kedves Vendégeinket!

H- 8060 Mór, Dózsa György u. 111. Tel: +36 22 563-080  Fax: +36 22 563-092, 
Lovaspark: +36 30 600-9196, Lovas Vendéglő: +36 22 562-296
E-mail: hetkut@hetkut.hu, Internet: www.hetkut.hu
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Elmondom hát mindenkinek
Igaza van. Bármilyen viccesen hangzik. De 
azért annak, aki családban élt, nem egyszerű 
elfogadnia a szállót. Aki intézetből jött, meg-
szokta, hogy idegenekkel alszik, hogy résen 
kell lennie. Én 23 évig voltam nős, és amikor 
elváltam 2006-ban, akkor kerültem utcára.  Mi 
nagyon rendezett körülmények között éltünk, 
szép lakásunk, jó autónk volt. Villamosvezető-
ként dolgoztam, de kaptam egy infarktust, a 
vérnyomásom ingadozó lett. Utána már nem 
vezethettem, ez szabály. És elkezdtem félni a 
jövőtől, hogy hogy lesz meg az anyagi bizton-
ságunk. Beletettem a megtakarított pénzün-
ket egy Miskolc melletti ház építésébe. Nem 
gondoltam át, hogy a gyerekek városban 
nőttek fel, és nem vágynak oda. Egy percet 
sem laktunk ott. A házasságom ráment, mert 
a ház az én vágyálmom volt. Miután elváltunk, 
egyedül nem tudtam volna fenntartani, elad-
ni meg nem akartam. Inkább lemondtam a 
részemről a lakásnál is meg a háznál is, hogy 
a gyerekeknek majd legyen mihez nyúlniuk. 
Így jöttem Pestre a semmibe.

Ezt választotta?! 

Ha egy férfi elveszti a munkáját, az anya-
gilag megviseli az egész családját; az ön-
becsüléséről nem is szólva. Ha erre jön egy 
válás, az padlóra teszi. Csak a büszkeségem 
maradt, hogy még adhatok a három gyere-

kemnek. Először a bátyámék fogadtak be, 
de nem maradtam sokáig. Mehettem volna 
az öt testvérem bármelyikéhez, jó körül-
mények között él mind, de büszke voltam. 
Nem vagyok ingyenélő. Találkoztam egy 
barátommal, aki közben szintén hajléktalan 
lett. Ismert egy romos házat az Ó utcánál; 
oda vackolódtam be. Az otthonom után… 
Borzalmas volt. A  legrosszabb pedig, hogy 
egyfolytában hibáztattam magam, amiért 
ide jutottam. Meg hogy ennél mélyebbre 
már nem süllyedhetek. Az önkínzásba bele 
lehet bolondulni, vagy inni kezd inkább az 
ember. Hál’ istennek én sose szerettem az 
italt. Szerencsére aztán egy ismerősöm befo-
gadott pár hétre úgy, hogy segítettem neki a 
lakásfelújításban; nem szívességből, és mikor 
vége lett, bementem szállóra. Nem bírtam az 
utcát. Lassan-lassan elkezdtem stabilizálódni, 
ahogy lett munkám, és a szállókon belül is 
jobb helyzetbe kerültem.  

Milyen munkát talált?

Nekem több szakmám van. Vagyonőr, biz-
tonsági őr is vagyok, most ez a munkám. 
De sokat dolgoztam vendéglátásban, sza-
kács végzettséget is szereztem. Olyan híres 
étteremben főztem, mint a Sunny Corner 
Budán – hajléktalanként, három és fél évig. 
Újsághirdetésükre jelentkeztem: szakácsnak. 
Behívtak, de mikor odamentem, a helyettes 
séf bonyolult mesébe kezdett, hogy az előző 
szakács mégis marad, csak kisegítőt vesznek 
föl. Mondtam, akkor szakács-kisegítője lesz. 
Próbált elriasztani. Átment a termen egy 
főnökféle – megkérdeztem, miért akarnak 
lerázni ilyen gyerekes dolgokkal. Az üzlet-
vezető – ő volt – nem értette. Kiderült, hogy 
mikor a séf meglátott, szólt a helyettesének, 
hogy „ezt a benga cigányt” küldje el vala-
hogy. A  főnök mégis odahívott kisegítőnek. 
Ebédidőben nagyon nagy a pörgés, a helyet-
tes séf nem bírta az iramot, kérte, segítsek be 

Ha olvasták márciusi cikkünket a hajlék-
talanokból összeállt AHA Színpad fiatal 
színészéről, akkor azért, ha pedig nem, 
azért lehet érdekes mostani beszélgető-
partnerem. A 48 éves, balladai nevű Rontó 
Dezső története semmiben sem hasonlít 
előző alanyoméhoz, mégis közös pont a 
Madridi úti hajléktalanszálló és a meg-
tartó színpad. Csak spontán váltottunk 
pár mondatot fellépésük előtt, de úgy 
éreztem, meg kell keresnem. Mielőtt egy 
kávézót javasolhattam volna, meginvitált 
a szállóra – otthonába. Nem mondhattam 
nemet. Halmozottan hátrányos helyzetű 

– fogalmaz önironikusan –: hajléktalan és 
cigány. De számomra olyan ember, aki re-
mek verbális készséggel, na meg szociális 
szakembereket megszégyenítő éleslátás-
sal van megáldva. És aki nem adja föl.

Látom, a konyhában közösen főzik a 
frankfurti levest. Ez itt a szálló „elit” része? 

A rehabilitációs részleg – igen, mondhatjuk. 
Ide az kerülhet, aki dolgozni jár, nem gépe-
zik, nem iszik, komolyan ki akar kerülni a haj-
léktalan-létből, és tesz is ezért. Van mosási, 
főzési lehetősége, biztonságban van, és így 
kicsit átértékelheti a dolgait. Itt csak négyen 
vagyunk egy szobában, lehet pihenni. A sok-
ágyas termekben nem nagyon.

Kialvatlanul nehéz lehet munkát keresni. 

Az. Én úgy látom, hogy a szociális hálónk nem 
teljes: megvan fönt, mert jók az irányelvei, és 
megvan lent a jó szocmunkásokkal. Hiányzik 
a közepe. A  szocmunkásokat itt sokan úgy 

hívják, hogy „anya” – jóval többet adnak, mint 
ami elvárható. Pedig nem hálás feladat, illet-
ve az a hála, amikor a sokból valakinek sike-
rül kitörni. Nagyon kevésnek. Aki hosszú időt 
tölt az utcán, már nem tud társadalmi, csalá-
di elvárásoknak megfelelni. És a szállókon is 
vannak szabályok. A  legtöbben feladják. Pár 
utcán töltött hónap, és leépül az ember men-
tálisan. Hamarosan már úgy van vele, hogy 
arra a kis italra legyen, legalább nem kell 
gondolkozni. Aztán vannak, akik azt hiszik, 
ők tesznek érte, hogy kikerüljenek a hajlék-
talanságból, de másokat hibáztatnak: „mi az, 
hogy 5000 Ft-ot adnak egy munkáért?!”; any-
nyiért nem dolgoznak. Nem ismerik a pohár 
víz hasonlatát… Szerintem nem kenyeret kel-
lene adni az éhezőnek, hanem megtanítani 
kenyeret sütni. Ha már adni akarnak. 

Lehet, hogy jó politikus válna Magából…

Hát, sok a párnás székben megírt rossz sza-
bály, házirend. Pl. a nappali melegedők 9-kor, 
10-kor nyitnak, 3-ig vannak nyitva. Ott kap-
hat az ember reggel egy forró teát meg zsí-
ros kenyeret. De ha én munkát keresek, hogy 
mondjuk, a rehabra kerülhessek, és elolvasok 
egy álláshirdetést 7-kor, rögtön mennem kell, 
nem sokadikként, plusz a legjobb formámat 
hoznom, étlen-szomjan. Tudja, lehet nekem 
végzettségem, ha kiderül, hogy hajléktalan 
vagyok, azonosítanak azokkal, akik berúgva 
fetrengenek az aluljáróban. Ezért eltitkolom. 
Még a kollégáim sem tudják, hogy én nem 
ugyanolyan ember vagyok, mint ők. Akiknek 
van otthonuk. 

Ahogy engem ide meghívott, azt éreztem, 
ez az otthona.

Családból a semmibe

Polgár Teréz Eszter
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a kajakészítésbe. Képzelje el, 3-kor az üzlet-
vezető megnézte, melyik étel hogy fogyott, 
és mikor látta, hogy az enyémből alig maradt, 
azt mondta: másnap szakácsként kezdjek.

Tudták, hogy hajléktalan?

Sokáig nem. Imádtam ott dolgozni. Aztán 
egyik napról a másikra az erek elkezdtek 
szétpattanni a lábamban: visszerem és ér-
szűkületem volt. Sok órát dolgoztam, ugye, 
állva. Évekig a Balatonon is nyaranta, hogy a 
gyerekeim tanulhassanak, hogy ne legyenek 
kinézve. Azt mondta az orvos, ha nem aka-
rom elveszteni a lábam, hagyjam abba ezt a 
munkát. De nagyon nehéz volt. Szakácsként 
tudtam alkotni, és én, cigány és hajléktalan, 
ott álltam a konyhában, és mikor kinéztem a 
függöny mögül, láttam, hogy ízlik a főztöm. 
A Psota Irén is odajárt, a nemzet színésznője, 
mosolyogva köszönt nekem: „Jó reggelt, De-
zső!”  Nagyon más, mint amikor úgy néznek 
rám, „ez meg mit akar itt?”

Sokszor megesik?

Ez a jellemző. Nem mindig tudni, kinek szól, 
a cigánynak vagy a hajléktalannak. A kvalifi-
kált rétegben kevesen fejeznek ki ellenérzést 

velünk szemben, melósok között viszont 
sokszor átéltem. Talán mert ők találkoznak 
inkább negatív példákkal… Nekem is vol-
tak előítéleteim. Én is keveredtem vitába a 
hajléktalantársaimmal. Amikor tőlem kére-
gettek. De a színjátszástól megértőbb, jobb 
ember lettem. Ha valakinek lelki problémái 
vannak, nagyon könnyű lecsúszni. Mikor el-
váltam, én is azt éreztem, az élet már nem 
hozhat semmit. Ha nincsenek céljaid, vagy 
ha feladod, véged. Nekem szerencsére ott 
voltak a gyerekeim. Az adott erőt, mennyi 
mindent tehetek még én értük. 

Ők mit szólnak ahhoz, hogy a szállón lakik?

Eleinte éreztem, hogy megtört bennük az, 
hogy büszkék rám. De amint megértették 
a helyzetet, visszaállt a kapcsolatunk. Nem 
szégyellnek. Ha kérdezik őket az apjukról, 
nem tagadják le, hogy hajléktalan, de elma-
gyarázzák, hogy ez mit jelent. Megvédenek, 
ha valaki rosszat mond rám. Találkozni is 
szoktunk, és sokat beszélünk telefonon. Már 
a legkisebb is 20 éves. Két lány, egy fiú. Ket-
ten főiskolára járnak, egyikük óvónőképzőre, 
a másik művészeti főiskolára. Nagyon büsz-
ke vagyok rájuk. Sokra fogják vinni. Én még 
hagyományos cigány családba születtem 
hetedik gyereknek. (Nem roma vagyok! Ez a 
romázás egy bosszantó hülyeség.) A szüleim 
analfabéták voltak. Imádtam őket, de apám 
40 évesen végezte el az első két osztályt, és 
csak azért, mert rajongott a jégtáncért, és el 
akarta olvasni a sporthíreket. Én az ellenőrző-
met magamnak írtam alá. És mivel a szüleim 
tartották magukat a cigány hagyományok-
hoz, nekem szinte mindent szabad volt.  

A fiúk kis-istenek?

Igen. Még általános iskolába jártam, mikor 
a barátnőm ott töltötte az éjszakát. Reggel 
apám töltött nekem egy kupica pálinkát. Nem 
értettem. Ezentúl rágyújthatok – mondta –, 

kérhetek sört is… Férfi lettem. De nagyon kel-
lettek a másmilyen példák. Mint az osztályfő-
nököm: egy fiatal, szigorú tanárnő. Rengeteget 
köszönhetek neki. Igazi rossz gyerek voltam, fő-
kolompos, akivel nem lehetett bírni. Na, Margit 
néni egyszer rettenetesen letolt. Megragadott, 
és azt kiabálta: „Te milyen ember akarsz lenni? 
Magad köré gyűjtesz minden hülyét, és köztük 
úgy csinálsz, mintha a leghülyébb lennél! Pe-
dig tudom, hogy te egy okos, helyes srác vagy.” 
Ő szerettette meg velem az irodalmat. József 
Attila Születésnapomra című verséről beszél-
tünk, és én elmondhattam, hogy értelmezném 
más írásjelekkel. Akkor jöttem rá, hogy nem 
vagyok butább, mint a jó tanulók. Közöm lett a 
versekhez, elkezdtem szavalni is. Az AHA Szín-
paddal ezek az élmények mind visszajöttek. 

Ezért jelentkezett a társulatba?

A legfontosabb a lelki egészséghez a munka. 
Akkor munka nélkül voltam, otthon nélkül, 

értelmes dolgokkal akartam lekötni magam. 
Persze, nem itt, hanem fent laktam, sokadma-
gammal, de ez a társulat családot adott. Innen 
nincs kigolyózva senki. Nem baj, ha nem profi, 
senki nem az. Én sem színész vagyok, csak szín-
játszó. De az önértékelésnek nagyon jót tesz a 
játék, és az, hogy tovább tud-e lépni egy haj-
léktalan, az ezen áll vagy bukik. 

Hogyan lehet a szállóról továbblépni? 

Például egy párkapcsolattal. De ha a má-
siknak van lakása, az a büszkeségét terheli 
meg a férfinak, na meg bármikor kirakhat-
ják. Ha viszont lelkileg rendben vagyok, az 
önbizalmam a helyén van, már ki tudok ala-
kítani mély kapcsolatot, és ketten tudunk 
albérletet fizetni. Én még nem tartok ott, 
hogy erre képes legyek, de tudom, hogy 
majd ez is menni fog. Jó lesz egyszer vala-
kihez hazamenni. 

fotók: Kalmár Bence Mathava
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MOST CSAK

1 015 Ft
25,4 Ft/g

Oxerutin hatóanyagú termék, mely enyhíti a krónikus 
vénás elégtelenség tüneteit (fájdalom, nehézláb-érzés), 
csökkenti a vizenyőt
Vény nélkül kapható gyógyszer

2 030 Ft
33,8 Ft/db

MOST CSAK

MOST CSAK

1 695 Ft
33,9 Ft/db

MOST CSAK

24,9 Ft/ml

995 Ft

MOST CSAK

795 Ft
8 Ft/ml

MOST CSAK

2 195 Ft
1098 Ft/db

Hatékony 
fájdalomcsillapító 
öv, mely terápiás 
hővel célozza a 
fájdalom helyét. 
Hosszantartó 
hatás
Gyógyászati 
segédeszköz

MOST CSAK

89,5 Ft/db

895 Ft Paracetamol 
tartalmú fájdalom- 

és lázcsillapító 
gyógyszer 3 

hónapos kortól 12 
éves korig

Vény nélkül kapható 
gyógyszer

MOST CSAK

51,4 Ft/db

3 085 Ft

MOST CSAK

1 240 Ft
20,6 Ft/db

Mélytengeri halolaj 
kapszula omega-3 
zsírsavval
Étrend-kiegészítő 
készítmény

C-vitamin-hiányos 
állapotok 
megelőzésére és 
kezelésére 
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

MOST CSAK

3 995 Ft
66,6 Ft/db

995 Ft

MOST
MÉG OLCSÓBB

MOST CSAK

1 530 Ft
25,5 Ft/db

Magnéziumhiány 
megelőzésére és 
kezelésére
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

Központi idegrendszeri 
zavarok kezelésére: 
szédülés, fülzúgás, 
fejfájás, 
memóriazavarok esetén
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

MOST CSAK

19,3 Ft/db

385 Ft

C-vitamin-hiány (skorbut, Möller-Barlow-betegség) kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

MOST CSAK

750 Ft
93,8 Ft/db

Bőr-, köröm- és 
hajelváltozások 
megelőzésére
Étrend-kiegészítő 
készítmény

Orrmelléküreg és 
a légutak heveny 
és idült 
gyulladásainak 
kezelésére
Vény nélkül 
kapható gyógyszer

Ibuprofén tartalmú fájdalomcsillapító
Vény nélkül kapható gyógyszer

Izom- és ízületi 
gyulladások tüneteinek 

kezelésére
Vény nélkül kapható 

gyógyszer

Hasmenés tüneti kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

MOST CSAK

1 650 Ft
58,9 Ft/db

Hatóanyagai hozzájárulnak a bélflóra egyensúlyának 
fenntartásához és az egészséges bélműködéshez
Étrend-kiegészítő készítmény

19,9 Ft/g

Műfogsorrögzítő krém teljes és 
részleges műfogsorhoz
Orvostechnikai eszköz

Venoruton gél                           
40 g       ThermaCare 

thermo öv               
2 db        

Sinupret 
bevont tabletta                
50 db       

Panadol Baby 24 mg/ml 
belsőleges szuszpenzió 
100 ml     

Merz Spezial 
drazsé                     
60 db       

Mélytengeri halolaj 
lágyzselatin 
kapszula
60 db       

Lopedium 2 mg 
kemény kapszula            
10 db      

Corega 
Erős Rögzítés 
mentolos műfogsor-
rögzítő krém
40 g      

Cetebe 500 mg 
retard kemény 
kapszula            
60 db       

Bilobil forte 80 mg 
kapszula             
60 db       

Béres Magnézium 
250 mg + B6 
filmtabletta   
60 db       

Béres C-vitamin 
200 mg 
filmtabletta      
20 db

Advil ULTRA Forte 
lágy kapszula         
8 db        

Voltaren 
Emulgel 
1% gél 
50 g       

LactoProtect 
kapszula 
28 db

ÁPRILISI
AKCIÓ!
Az akció 2012. április  1-től 30-ig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak.

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

6-szor több tányér, 6-szor több mosoly 6-szor több hiszti,  6-szor több puszi
Drága férjem ígéretéhez híven mostan-
tól az „igazat, csakis az igazat”. Elnézést 
kell kérnem azoktól az olvasóktól, akik 
betéve tudták az írásainkban szereplő 
gyermekeink nevét, nemét vagy szü-
letési idejét, mert a valóság egy picit 
más. Tekintsük át akkor a családi felál-
lást: Apa, Anya és hat gyerek, Bori 14, 
Ádám 12, Gergő 10, Bence 9, Dávid 4 
éves, és a legkisebb, Réka 15 hónapos. 
Tehát egy nagylány, három kiskamasz 
fiú, egy ovis fiúcska és egy pici lány ül 
az asztal körül, miközben a legnagyobb 
fazékból merem a húslevest, vagy egy 
óriás tepsiből szedem a rakott krump-
lit. Ám egy ilyen idilli ebédet nem túl 
idilli rákészülés előz meg, hiszen míg 
idáig eljutunk, végighallgatom az ak-
tuális vitákat, hogy ma ki miért nem 
tud teríteni, győzködöm a kisfiamat, 
hogy attól még meg kell mosni a ke-
zét, hogy nem látja piszkosnak, visz-
szapakolom negyedszer is a lábosokat, 
tálakat a lábam alól, hiszen Rékám is 
főz a padlón ülve. Letörlöm a gyanús 
ragacsokat az asztalról, ami érthetetlen, 
mitől keletkezett az elmúlt egy órában, 
vagy felsöpröm az asztal alól a hason-
lóan rejtélyesen odakerült morzsa–
papírzsepifecni–legódarab kombót, 
és mindeközben figyelek, nehogy ki-
fusson, odaégjen, hiszen akkor hiába 
kiabálok már harmadszor a családnak, 
hogy kész az ebéd.

Amikor végignézek rajtuk, ahogy 
esznek jóízűen, poénkodnak, beszél-
getnek, felváltva etetik a húgukat, az 
nagyon jó érzés. Ilyenkor azt látom 

Apán is, hogy ő is meghatódik, bár jól 
leplezi egy hangos „Na és a desszert?” 
kérdéssel. 

Vasárnap kirándulást terveztünk a 
hat gyerekkel, hegyek, erdő, napsütés, 
madárdal, jó levegő... Nos, akkor meg-
osztom egy ilyen kisebb program rám 
háruló nehézségeit. A  korai keléssel 
nincs gond, erről Réka lányom gondos-
kodik, majd a reggelikészítés mellett 
párhuzamosan próbálok szendvicseket 
gyártani, de már a számolásnál elaka-
dok: ha csak fejenként kettőt számítok, 
az is tizenhat, és melyik tizenéves fiú-
nak elég két zsemle egy túra során? Vé-
gül, mivel húsz zsemlét találok, ezekkel 
beterítem a konyhapultot, belevágok 
egy rúd házikolbászt, öt paprikát és 
kb. fél kiló sajtot, majd betekerem őket 
10 méter alufóliába, pakolok mellé 8 
almát és két tábla csokit, végül meg-
töltök három másfél literes palackot li-
monádéval. Egy másik hátizsákba kerül 
százas papírzsepi, hat pulcsi, ha a kabát 
melegnek bizonyul, nedves törlőkendő, 
pelus és pótruha a kicsinek, cumi, ba-
bahordozó, három távcső, mert csak 
ennyi van, sebtapasz, fotógép, kell még 
valami fontos? Ellenőrzés, hogy Bori 
is sportcipőt húzott-e a lábára, hogy 
minden fiúnak megvan-e a bicskája, és 
minden buksin látok-e baseball-sapit. 
Apa elindul lefele a csapat elejével és 
a megtömött hátizsákokkal, és éppen 
húznám én is a bakancsomat, amikor 
megcsapja az orromat a félreismerhe-
tetlen „illat” az útra kész Réka baba hát-
sója felől...

Igen, a nagycsaládnak vannak árnyol-
dalai is. Nejem nagyon finoman fogal-
mazott egy átlagos hétvégi indulás 
leírásánál, hiszen nálunk ez alaphan-
gon másfél óráig tart. És akkor senki 
nem hisztizett, mindenkinek jó volt 
elsőre, amit kikészített, nem szakadt el 
egy cipőfűző sem, és a reggelinél sem 
ömlött ki semmi. Családom hétvégi 
létszámából adódóan ezekre az akadá-
lyokra nálunk matematikailag sokkal 
nagyobb az esély.

Március első felé-
ben még nem ké-
nyeztetett minket 
a tavasz, de a két 
legnagyobb „ellen-
ségemet”, az ötujjas 
kesztyűt és a kezes-
lábas overallt végre 
el lehetett hagyni. 

A  kesztyűt 6 év alatti  gyerekre 
lehetetlen ráadni, illetve nekem mini-
mum 5 percig tart. A kezeslábas overall-
nál pedig minden négyéves gyermek 
klasszikus reakciója (az indulás után 
10 perccel, általában a körúton): Apa, 
pisilni kell!  Mindezek miatt velünk idő-
pontot megbeszélni lehetetlen. Hál’ 
Istennek ezt a környezetünkben élők 
tudomásul vették. A  családomban 
nem volt nehéz, hiszen legénykorom-

ban is hadilábon álltam a pontos-
sággal, de a barátainknak biztos 
nem lehetett könnyű megszok-
ni, hogy Küttelék mindig késnek 
fél órát. András (a főszerkesztő 
úr), aki rendszeresen szervezi és 

vezeti a túrákat, már olyan találkozási 
helyszíneket jelöl ki, ahol a ránk váró 
családok izgalmasan el tudják tölteni 
az időt.

Ami kettőnket illet, hát... Esténként Bori 
általában tízig ébren van, Réka pedig 
hajnali hatkor ébreszt minket. Egymás-
ra valóban kevés időnk van, de havon-
ta egy-két alkalommal törekszem arra, 
hogy napközben ebédeljünk együtt. 
Ilyenkor – bármilyen furcsa – randizom 
a feleségemmel. Arra, hogy eljussunk 
egy színházba vagy vacsorázzunk ket-
tesben, esetleg testvéreimmel közösen 
csináljunk valami esti programot, csak 
ritkán van lehetőségünk. Évente pe-
dig (ha nincs éppen újszülött a háznál) 
megpróbálunk 3 napot kettesben töl-
teni valahol a világban, amit egyhetes 
előkészület és szervezés előz meg. Meg 
kell mozgatni az összes nagymamát, 
nagynénit, nagybácsit, ami egy kisebb 
logisztikai osztály létrehozását indo-
kolná családon belül. 

... a fentieket pedig az utolsó pillanat-
ban keresztülhúzhatja egy bárányhim-
lő vagy egy kruppos köhögés. Szóval, 
nem mindig idilli a nagycsalád.

DE! Én érkezem haza a „legdrágább 
káoszba” az egész országban, én hat-
szor több sztorit hallgatok meg, mint 
ha csak egy gyermekünk lenne, hat-
szor többet vagyok büszke az év végi 
biziknél, nekem van a legtöbb „szere-
tettel APÁNAK!” szülinapi rajzom a föld-
kerekségen, és én kapom a legtöbb 
puszit a világon! 
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„Jóisten, fenn a mennyekből, küldj egy fér-
fit a készletből…” – énekli Eliza a My Fair 
Ladyben, és láss csodát, küldenek neki. 
De mi van azokkal, akikről valahogy meg-
feledkezett az égi posta?

– A kisvárosban, ahol éltem, szinte lehetetlen 
volt ismerkedni – mondja a tanítónő, Anita. – 
A  legtöbb időt az iskolában töltöttem, de a 
tantestület is szinte csak nőkből állt, kivéve 
a nagycsaládos töritanárt, na meg Tibi bá-
csit, a portást.  Harminckét évesen túl voltam 
egy rossz házasságon, aztán három kemény 
éven át nem volt senkim. De még a köze-
lemben sem, még véletlenül sem, senki, aki 
megtetszhetett volna. Sokszor álmodoztam 
arról, hogy egyszer majd lesz valaki, akinek 
elmesélhetem esténként a napom, és akit 
meghallgathatok. Akihez oda lehet bújni, 
akire számítani lehet. Nem kell, hogy szép 
legyen, elég, ha az én szememnek szép. In-
kább csak hogy együtt érezzünk, együtt 
gondolkodjunk. De ahogy telt az idő, úgy 
fogyott bennem a remény. Már nem szeret-
tem a szerelemre gondolni, mert rettegtem, 

hogy örökre egyedül 
maradok. Már gyűlöl-
tem tükörbe nézni, és 
dührohamot kaptam, 
ha boldog szerelme-
seket láttam magam 
körül. Pedig lépten-
nyomon csak azo-

kat láttam. 

Több százezren érzik azt, amit én?

Egy nap aztán, amikor a számítógépen keres-
géltem egy adatot, hirtelen feljött egy hirde-
tés. „Szeretnéd végre megtalálni a másik feled?” 

– valami ilyesmi volt. Ki fogsz nevetni, de őrült 
nagyot dobbant a szívem. Ez a buta kis sor 
mintha csak nekem szólt volna. Mintha jel 
volna. Rákattintottam… És egy netes társ-
keresőn találtam magam. Szörnyen dühös 
lettem, úgy éreztem, becsaptak. Még hogy 
én hirdessem magam? Reklámozzam, kiáru-
sítsam? Soha! A  sírás kerülgetett. Hazaérve 
aztán felhívtam Lindát, a barátnőmet, és rá-
zúdítottam minden bajomat. Azt mondta, ne 
várjam, hogy sajnáljon, mert szerinte is itt az 
ideje, hogy félretegyem a gőgöm, és a neten 
próbáljak társat keresni, ahogy több százez-
ren teszik az országban.  Ez a szám megdöb-
bentett. Tényleg ilyen rengetegen volnánk? 
Tényleg ilyen sokan érzik ugyanazt, amit én? 

Boldoggá tett, hogy figyelnek rám

Linda néhány szava újra elindított bennem 
valamit. Megint álmodozni kezdtem. Elkép-
zeltem, hogy van egy férfi valahol a világban, 
aki csak engem akar. És mivel nem talál, ne-
tes társkeresésre adta a fejét. Mosolyogva 
aludtam el. Linda pár nap múlva beállított 
hozzám, és azt mondta, mese nincs, most 
regisztrálni fogsz egy társkeresőn. Én persze 
hallani sem akartam róla, mert az ábrándja-
im ellenére sem tudtam elképzelni, hogy az a 
komoly, mély érzésű férfi, akire vágyom, ilyen 
olcsón adná magát, hogy egyszerűen letölt-
hetném a netről. De Linda nem engedett. 

A pasim? 
Letöltöttem a netről!

Kerestünk rólam egy képet, ahol 
félhomályban ülök, mert fél-
tem, hogy felismer valaki. Aztán  
megírtuk a bemutatkozó szöve-
gemet, hogy milyennek ismerem 
magam, és hogy pontosan kit is 
keresek. Őrült izgalmas időszak kö-
vetkezett. Boldoggá tett, hogy olyan sokan 
felfigyelnek rám, hogy meg akarnak ismerni. 
Újra visszatért az önbizalmam. A  kolléganő-
im meg is jegyezték, hogy ragyogok, és hogy 
biztos valami új szerelem az oka…

Ezer levél, négy randi…

Négy férfival találkoztam személyesen, és 
egyik randit sem bántam meg. Az első foly-
ton csak írt, és én imádtam ezeket az okos, 
érzékeny leveleket. Amikor viszont talál-
koztunk, kiderült, hogy cseppet sem vonz. 
De barátok maradtunk, azóta is levelezünk. 
A  második férfi az első fél órában kijelen-
tette, hogy ő a szexszel szereti kezdeni az 
ismerkedést, mert ha abban nincs összhang, 
kár is folytatni. Ezzel el is búcsúztunk, még a 
kávéját sem fizette ki. A  harmadik bevallot-
ta, hogy még mindig a régi menyasszonyát 
szereti, aki csúful elhagyta őt. Másfél órán 
keresztül panaszkodott, még sírt is. Végül 
megköszönte az időmet, és távozott. Néha 
ír még, végre talált egy lányt, aki-
nek sikerült elfeledtetni vele a 
régit. A  kudarcos randik nem 
törtek le, egyre bátrabb let-
tem. Böngészni kezdtem a sok 
fénykép között, míg egyszer 
csak rám nézett valaki. Nem 
volt filmsztárszerűen jóképű, de 
mintha ismerős lett volna a sze-
me. Tudtam, hogy sose láttam 
még, mégis, mintha jól ismerném, 
mintha közöm lenne hozzá száz 
éve. Újra meg újra elolvastam a 
bemutatkozó levelét, és minden 

szava mintha csak hozzám szólt volna. 
Tetőtől talpig remegtem, de írtam ne-
ki. Egy órán belül válaszolt. Ugráltam 

örömömben. Ezután vad levelezésbe 
kezdtünk, szinte mindent elmeséltünk 

magunkról. Pár nap múlva találkoztunk. 
Tíz percre rá már fogtuk egymás kezét... 
Ennek nemsokára egy éve. Ősszel Budapest-
re költöztem, hogy vele élhessek. Új iskolá-
ban, új osztályt tanítok. De esténként, amikor 
fáradtan hazaérek, vár valaki, aki kíváncsi, mi 
történt velem aznap, még ha nem is túl fon-
tos dolgok. És én is úgy szeretem hallgatni az 
ő történeteit, életem végéig hallgatnám. 

Vág Bernadett

1 nőre 7 férfi jut!

Egy országos internetes társkeresőoldal kutatása 

szerint a felnőtt korú lakosság 40 százaléka él magá-

nyosan Magyarországon. 26 százalékuk próbálta ki az 

internetes társkeresést. A 18 és 49 éves korcsoport-

ban több mint 400 ezren keresnek társat a neten, és 

60 százalékuk talál is. A férfiak nagyobb arányban re-

gisztrálnak, egy társkereső hölgyre számszerűen hat-

hét férfi jut. 



Zsiga Laci levetette hétköznapi zöld mun-
káspufajkáját, és a Magyar Néphadseregből 
kiszuperált talppántos kék mackónadrágjá-
hoz felöltötte az ünnepi mályvaszínű zakót. 
Az ominózus ruhadarabot egy kiugrott rubin 
fokozatú Amway-ügynöktől vásárolta fél liter 
törkölypálinkáért, ami kifejezetten jó üzlet 
volt, hiszen Laci 3:2 arányban hígította a pá-
linkát vízzel, mondván: „Úgyis széjjelmarja a 
puhány pesti gigáját!” A  mackónadrág alját 
ráhúzta a csizmára, melynek orrát áhítato-
san feketére bokszolta bagarollal. Már csak 
ritkás, de annál rakoncátlanabb frizurája volt 
hátra, amit az elválasztás után diószínű haj-
olajjal varázsolt olaszosan zsírossá. „Ejsze má’, 
micsoda gavallér!” – köszöntötte tükörképét 
elégedetten, felkapta a kölnisüveget, majd 
kisietett a kertkapun, hogy a fél ötös kocsma-
nyitásra még idejében odaérjen a Taknyos 
Varjúba. 

Ez a húsvéthétfő a szokásosnál is fontosabb 
volt Laci számára. Elhatározta, hogy ma fér-
jet fog Bori lányának. Zsiga Bori kiházasítása 
nem volt könnyű feladat. Párválasztási esé-
lyeit említésre méltó túlsúlya mellett nagy-
ban nehezítette, hogy negyven évével városi 
léptékkel mérve is vénlánynak számított. 
Ráadásul indokolatlan vonzalma a dixieland-
zenék iránt nem sok ismerkedési lehetősé-
get biztosított a sör–meccs–mulatós zene 
Bermuda-háromszögben elmerült falubeli 
férfiakkal. De Zsiga Lacinak megvolt a kisze-
meltje: a Prekop gyerek.

Prekop Antiról már tinédzserkorában meg-
látszott, hogy minden rendes falusi munkára 

alkalmatlan, amikor kiderült, hogy képtelen 
kezelni a flexet – népszerűbb nevén a sikítót 

– még parizer szeletelésre is. Az öreg Prekop 
látván, hogy egyszülött fia se ácsnak, se bá-
dogosnak, de még színesfémtolvajnak se 
lesz jó, leitta magát, és beleegyezett, hogy 
szégyenszemre művelődésszervező legyen 
a gyerek. Ki is járta a Tóni rendben az iskolát, 
majd hazatérve könyvtárat és művelődési 
házat alakított ki az apja fészeréből. Csekély 
látogatottsággal.

Zsiga Laci és az öreg Prekop már jó ideje 
készült a húsvétra, hogy a két fiatal élete fo-
nalát végérvényesen egymásba gabalyítsa.  
Az egész falu nekik szurkolt, Bandi atya is vál-
lalta, hogy megáldja majd a friss szerelmese-
ket. Bandi atya már a Taknyos Varjúban volt, 
amikor Laci odaért, éppen a hajnali misére 
töltötte demizsonját bor helyett kivételesen 
tojáslikőrrel. Mivel a harangozásig már csak 
percei voltak, egy katicabogaras kölcsön- 
hajcsattal összefogta a reverendát, nehogy 
a biciklilánc becsípje megint, és nyeregbe 
pattanva elviharzott. Alig bírta kikerülni a 
két tízéves fiút, akik a kocsma előtti teraszon 
szkanderrel döntötték el, ki locsoljon először 
a zsíros bevételt jelentő újgazdagok házánál.

Minden a tervek szerint zajlott. Anti elé 
odakészítették Lali, a kocsmáros méregerős 
tormáját. A mit sem sejtő ifjú vidáman bele-
tunkolta sonkáját, és jóízűt harapott. Hogy 
képet alkossunk a torma erejéről, elég annyi, 
hogy a sonka széléről lehulló darabka lyukat 
égetett Zsiga Laci frissen suvikszolt csizmá-
jába. Az öreg egykedvűen legyintve vette 

tudomásul a kárt, és a fuldokló fiú elé tolta 
a vizespoharat. Anti annak rendje és módja 
szerint meg is húzta. A  torkát maró torma 
miatt nem érezte, hogy két deci 70 fokos szil-
vapálinka indult meg éppen a gyomra felé. 
A talponálló közönsége összekacsintott. Elé-
gedetten koccintottak – elrendeltetett. 

Ejh, be szép látvány volt, ahogy a Tóni gye-
rek a rotációs kapa utánfutóján megérkezett 
Boriék kapujába. Kezében kölni, zsebében 
két, minden asszonyi szívet meglágyító nyu-
szi. A zsebmelegtől és alkoholszagtól ernyedt 
tapsifülesek riadtan nézték, ahogy Bori elsepri 
a kapuból a szalmakupacot, amit húsvét va-
sárnapján a legények odaszórtak hagyomány-
ból az udvarba. Az öreg Prekop segített fiának 
felállni, aki a locsolóvers sallangoktól mentes 
változatát rebegte: „Szabad-e, szabad-e, hát 
szóval, szabad-e?” Zsiga Laci boldogan ölelte 
keblére a zavart fiút, és torkaszakadtából or-
dított: „Persze, hogy szabad! Borka! Há’, meg-
kérték a kezed!” Bori elpirult, a falu népe pedig 
locsolni kezdte a fiatal párt, ki, mivel érte. Öm-
lött a kútvíz, spriccelt a szifonból a szóda, né-
hányan tévedésből habszifonnal spricceltek, 
de ma őket sem pofozta fel senki. Bori min-
denkinek adott egy-egy piros tojást, amit még 
nagypénteken festettek apjával kerítésalapo-
zó míniumfestékkel. Húzták a talpalávalót a 
cigányzenészek, tömték a fejükbe a mákos ka-
lácsot a gyerekek. Csak Bandi atyának rémlett 
fel, hogy idén egész hétvégén annyira a fiata-
lok egybeboronálására koncentráltak, hogy 
elmaradt a körmenet, de gondolta: „Krisztus 
Urunk feltámadásáról majd megemlékezünk 
jövőre! Ha lagzi nem lesz!?”
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Sallai Ervin

Húsvéti mise mese



Kérdezze meg kezelőorvosát!
kezelésében, szintén meghatározó. A  kardi-
ológiában, nefrológiában, ortopédiában és 
számos más területen is egyre szélesedik az 
izotópdiagnosztikus eljárások indikációs köre.

Mire készülhet a beteg, hogy néz ki egy 
vizsgálat?

Vizsgálattípusonként és kezelésenként más 
és más a protokoll. A  beteget az adott vizs-
gálat előtt tájékoztatjuk, hogy szükséges-e 
bármilyen előkészület, például ehet-e, ihat-e 
a vizsgálat előtt, vagy netán épp a vizsgálat 
során szükséges-e folyadékot fogyasztania. 
A  szükséges jelölőanyagot általában intravé-
nás injekció formájában adjuk be a betegnek, 
akinek ezt követően egy elkülönített helyi-
ségben vizsgálattól függő ideig várakoznia 
kell, hogy az izotóppal jelölt anyag az adott 
szervben, szövetben dúsuljon. Vizsgálataink 
különböző ideig (általában 1-4 óra) tartanak, 
illetve egy-egy konkrét felvétel ideje is vizsgá-
latfüggő, ez 1-2 perctől akár fél óráig is tarthat. 
A  vizsgálatok kórházi tartózkodást nem igé-
nyelnek, végeztükkel a beteg távozhat, ritkán 
azonban 1-2 nap múlva újabb felvételeket ké-
szítünk. További 24 óráig még célszerű kerülni 
a terhes kismamákkal és a gyermekekkel való 
közvetlen testi kapcsolatot.

Mik az előnyei, illetve hátrányai a nukle-
áris medicina eszközeinek más vizsgálati 
módszerekkel szemben?

Vitathatatlan előnye a nukleáris medici na 
diagnosztikus eljárásainak azok specificitása, 
illetve ebből fakadóan az a tény, hogy az 
izotópdiagnosztikai eljárások egyes funk-
ciókat, élettani vagy patológiás folyamato-
kat jelenítenek meg, szemben a radiológia 
hagyományos képalkotó módszereivel. Ez 
utóbbiak általában az egyes szervek pontos 
morfológiájáról, anatómiai viszonyairól nyúj-
tanak információt, ami azt jelenti, hogy a kó-
ros folyamat esetleges rosszindulatú voltáról 

már csak akkor szerzünk tudomást, ha az 
adott szerv szerkezetében és formájában is 
elváltozást okozott. Ezzel szemben az izotóp-
diagnosztikai eljárások az anatómiai változá-
sokat sokszor időben megelőző, funkcionális 
változásokról mutatnak képet, így már jóval 
hamarabb képesek jelezni a betegséget. 
Hátrányuk, hogy az egyes funkciók vagy 
patológiás folyamatok azonosítása, meg-
jelenítése nem nyújt részletes morfológiai–
anatómiai információkat, ezért is hódítanak 
egyre nagyobb teret a radiológia és a nuk-
leáris medicina diagnosztikai módszereinek 
ötvözéséből született hibrid berendezések.

Zergi Éva Vica

A nukleáris medicina rendkívül érde-
kes és izgalmas tudomány, sokan még-
is alig tudunk róla valamit. Az olyan 
műszerek elnevezései, mint UH, CT, MRI 
fülünkben már régóta ismerősen csenge-
nek, a gamma-kamera és a PET-kamera (a 
nukleáris medicina legfontosabb eszkö-
zei) azonban már kevésbé. Remélhetőleg 
betegként soha nem kell olyan helyzetbe 
kerülnünk, hogy szükségünk legyen rájuk, 
de érdemes tisztában lennünk azzal, mi 
is az az eljárás, ami a jövőben egyre több 
és több beteg életét mentheti meg korai 
diagnosztikai és terápiás funkciójának 
köszönhetően. A  nukleáris medicináról 
és eszközeiről Dr. Bálint Botondot, a Fiatal 
Izotóposok Fórumának elnökét kérdeztük.

Mit takar a nukleáris medicina fogalma? 
Mivel foglalkozik?

A nukleáris medicina önálló, diagnosztikai 
és terápiás célú orvosi szakterület, amely a 
radioaktív nyomjelzési technikán alapszik. 
A  módszer kidolgozása és klinikai alkalma-
zása Hevesy György Nobel-díjas magyar 
tudós nevéhez fűződik, a lényege az, hogy 
különböző biológiai anyagokat bomlásuk 
során gamma-fotont vagy pozitront kibo-
csátó izotópokkal jelölünk, majd a jelölt 

anyagot (radiofarmakon) a 
beteg szervezetébe juttatjuk 

– leggyakrabban intravénás 
injekcióval –, és a bejuttatott 
anyag eloszlását leképezzük. 
A  radiofarmakon eloszlásából 
a különböző szervek, szövetek 
funkcióira következtetünk.

Hazánkban elsősorban a diag-
nosztikában használjuk, azon-

ban a gyógyításban is rendkívüli 
fontossággal bír egy-egy terápiás 

módszere.

Milyen eszközökkel dolgoznak, ezek mire 
használhatók?

A gamma-sugárzó izotópokat használó kép-
alkotó eljárások során úgynevezett gamma-
kamerát, a pozitron-sugárzó izotópok esetén 

– PET- (pozitronemissziós tomográf ) kamerát 
használunk. A gamma-kamera alkalmazható 
az egyes régiók és az egész test feltérképe-
zésére vagy rétegfelvételek készítésére is, 
míg a PET-kamerával csak rétegfelvételeket 
készítünk. Mind a gamma-kamerák, mind 
a PET-berendezések alkalmasak arra, hogy 
CT- (esetleg MR-) készülékkel építsék őket 
egybe – ezek a ma egyre nagyobb teret hó-
dító hibrid berendezések. A  felsorolt kame-
rák felhasználási területe széles körű, a PET/
CT-technológia az elmúlt néhány évben for-
radalmi újdonságokat hozott az onkológiai, 
kardiológiai és neurológiai diagnosztikában.

Mely szakterületeken alkalmazzák? Hol ta-
lálkozik a beteg ezekkel a vizsgálatokkal?

A modern orvoslás gyakorlatilag minden te-
rületén találkozhatunk a nukleáris medicina 
diagnosztikus és terápiás alkalmazásaival. 
Igen nagy jelentőséggel bír az onkológia te-
rületén mind a primer tumor keresésében, 
mind a stádium meghatározásában, vagy 
a beteg-utánkövetésben. Az endokrinoló-
giában betöltött szerepe, főként a pajzs-
mirigybetegségek diagnosztikájában és 

Dr. Bálint Botond

Látható a láthatatlan

Hevesy György, 1885–1966
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Kérdezze meg gyógyszerészét!
gásszegény életmód áll. Az elhízott állapotot 
általában egyéb betegségek előszobájának 
tekintjük, de az is előfordulhat, hogy maga 
az elhízás már egy meglévő betegség tünete, 
vagy egy más betegségre szedett gyógyszer 
mellékhatása. Legtöbb esetben a hízást ki-
váltó betegségek mögött a hormonrendszer 
működésének zavara áll. Ilyen pl. a sokak által 
jól ismert pajzsmirigy-alulműködés, amikor a 
következményesen lelassult anyagcsere fele-
lős a súlygyarapodásért. 

Egyes életmódok szintén vezethetnek hízás-
hoz. Ilyen például a rendszeres alváshiány és 
a stresszes életmód.

Gyógyszerek közül az antidepresszánsok és a 
szteroidtartalmú gyulladáscsökkentők hasz-
nálata során fordul elő gyakran a nem kívánt 
súlygyarapodás. 

Mit lehet tenni ilyen esetekben?

Amennyiben az elhízás mögött hormonális 
eredetű betegséget sejtünk, egészségünk 
érdekében feltétlenül kérjük szakember se-
gítségét. Erre akkor kell gondolni, ha nem 
eszünk többet és gyakrabban, mint az addig 
megszokott egészséges adag, mégis meg-
állíthatatlannak tűnik a plusz kilók gyara-
podása. Egy teljes körű orvosi vizsgálattal 
könnyen feltárhatjuk a pontos okot.

Gyógyszermellékhatás esetén is érdemes 
felkeresni kezelőorvosunkat. Egy másik ha-
tóanyagú, hasonló hatású szer választásával 
elkerülhető lehet a kedvezőtlen hatás.

Helytelen életmód esetén meg kell próbál-
kozni egy egészségesebb életmód kiala-

kításával. 

Jár-e tb-támogatás a különféle étrend-
kiegészítőkre és a fogyáshoz kapcsolódó 
gyógyszerekre?

Jelenleg a tb nem támogatja a fogyasztó ha-
tású gyógyszereket és étrend-kiegészítőket.

 Mit lehet tenni, ha egy gyermeknek vagy 
egy idős embernek kell megszabadulnia  
a felesleges kilóktól?

A gyermekkori elhízás egyre gyakoribb, sok-
szor már óvodás korban jelentkező problé-
ma. Ez esetben a gyermeket és a szülőket is 
meg kell győzni az életmód megváltoztatá-
sának fontosságáról. Gyermekkorban még 
könnyebben lehet egészségtudatos élet-
módra nevelni gyermekünket.

Idős embereknél az életkor növekedésével 
arányos súlygyarapodás figyelhető meg, 
ami nem feltétlenül kóros jelenség. Arra 
mindenképpen oda kell figyelni, hogy az 
ilyenkor lelassult anyagcsere miatt kevesebb 
kalóriabevitelre van szükség. Ebben az élet-
korban is fontosnak tartom a rendszeres test-
mozgást.

Kalocsai Kristóf

Nem számít, hogy márciusban már fakad-
nak-e a rügyek vagy még tombol a fagy, 
a naptári tavasz legtöbbeknek már a 
strandszezon előszobáját jelenti. Az urak 
talán kevésbé kényesek arra, hogy mek-
kora úszógumival ereszkednek majd be 
a hullámok közé, de a fölös kilóktól való 
megszabadulás nemcsak esztétikailag, 
hanem egészségügyileg is fontos dolog.  
Dr. Bibók Zoltánnal, a kazincbarcikai 
Hospifarma Gyógyszertár (3700 Kazinc-
barcika, Építők útja 48.) gyógyszerészével 
arról beszélgettünk, hogy mit tehet az, 
akinek nehezére esik a karcsúsodás.

Egy friss felmérés szerint a magyarok egy-
harmada próbálkozik valamilyen módon 
a lefogyással. Hogyan tud ebben segíteni 
egy gyógyszerész?

A fogyókúra egy hatalmas akaraterőt és kitar-
tást igénylő harc, melyben a legmegfelelőbb 
eszköz kiválasztásához érdemes szakember 
segítségét kérni. A fogyókúra sikeres véghez-
vitelében mindenki számíthat a segítőkész 
gyógyszerészekre, akik a fogyni vágyók igé-
nyeinek megfelelően, személyre szabottan 
tudnak tanácsot adni, és információt nyújta-
ni a termékek széles skálájáról.  

Számos internetes oldalon árulnak ét-
vágycsökkentőket és egyéb, fogyást se-
gítő szereket. Mennyire lehet megbízni 
ezekben?

Sajnálatos módon a különböző fogyasztó-
szerek internetes forgalmazása jó üzletnek 
tűnik, és egyre nagyobb a térhódítása. Azon-
ban az itt beszerezhető szerek legnagyobb 

része engedély nélkül van forgalomban. Ez 
nemcsak azt jelenti, hogy ismeretlen erede-
tű termékekkel találkozhatunk, hanem azt 
is, hogy ezek a termékek olyan összetevőket 
tartalmazhatnak, melyeket nem vetettek alá 
az egyébként kötelező és szigorú klinikai 
vizsgálatoknak. Ebből fakadóan az illegáli-
san forgalomban lévő szerek hatékonysága 
nem bizonyított, összetevőik között gyakran 
találkozhatunk toxikus vegyületekkel. Egy 
másik probléma, hogy az összetevők feltün-
tetése legtöbbször nem a valóságnak meg-
felelő, vagy teljesen hiányzik, így a fogyni 
vágyó vásárló pontosan nem is tudja, milyen 
szert vesz be. 

Milyen veszélyei vannak az ilyen szerek-
nek?

Azt hiszem, a legkisebb veszély a várva várt 
hatás elmaradása. Ami ennél sokkal fonto-
sabb, az a számtalan, nem ritkán súlyos követ-
kezményekkel járó mellékhatás, melyekkel jó 
eséllyel számolhatunk az ismeretlen eredetű 
termékeknél. Leggyakoribb mellékhatások 
közül az álmatlanságot, a magas vérnyomást, 
a heves szívdobogást, a szívritmuszavarokat 
és a függőséget említeném meg. Az olykor 
maradandó egészségkárosodás mellett jó 
néhány halálesetről is értesülhet-
tünk a kö zel múltban. 

Mikor fordulhat elő, hogy 
a diéta és a mozgás már 
nem elég a sikeres súly-
vesztéshez?

Ez akkor lehetséges, ha a 
hízás mögött nem a hely-
telen táplálkozás és a moz-

Fogyjon okosan!

Dr. Bibók Zoltán

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Aggod ZsuzsaÉdes otthon
Minél közelebb áll valaki hozzánk, annál szebb 
és egyedibb ajándékkal kedveskedhetünk – a 
sok piros tojás között biztosan emlékezetes 
marad egy ajándékba kapott csillogó-villogó 
tükör-tojás – használt CD-ből.

Használt (illetve használhatatlan) CD valószí-
nűleg minden háztartásban van, hungarocell 
tojást a hobby boltokban lehet beszerezni. Ha 
erre nincs mód, papírmaséból könnyen lehet 

tetszőleges méretű tojást készí-
teni, csak időben el kell kez-

deni, mert néhány nap, míg 
megszárad.

A CD olcsó konyhai olló- 
val és némi erőkifejtés-
sel könnyen darabolha-
tó – a szemedre vigyázz! 

Legegyszerűbb sugarasan 
felvágni, mint egy tortát, az-

tán tovább aprítani a szeleteket: 
a trapézformájú darabokkal lehet a legjobban 
beborítani a tojást. Némi gyakorlattal persze 
bonyolultabb formákkal is próbálkozhatsz.

A CD-mozaikdarabkák felragasztáshoz leg-
praktikusabb ragasztópisztolyt használni.

Az elkészült tojás csillogni fog, mint egy 
diszkógömb, és minden egyes kockája vissza-
tükrözi majd annak az arcát, aki belenéz!

Rejtőzködő tojások

Persze a legfontosabb az, hogy a gyerekek 
örüljenek ilyenkor az ünnepnek és a tavasznak. 

Rejtsük el a kertben vagy a lakásban a gyerekek-
nek szánt apróságokat tojás-csomagolásban. 

Ez a csomagolás egyszerű, gyors és nagyon 
mutatós, épp olyan, amilyennek lennie kell egy 
ünnepi étkezés előkészítésétől zsúfolt reggelen.

Egy vagy több húsvéti szalvétára, befőttes-
gumira és némi szalagra lesz csak szükség, 
úgyhogy semmi gond, ha megfeledkeztél vol-

na a csomagolópapírról. (Ünnepi celofánból 
készítve viszont biztosan harmatálló lesz a bo-
kor alján várakozó csomagocska.)

Javaslom a háromrétegű szalvétát, ami erős  
és tartós. A  szalvétát a fonákján hajtsd félbe 
(fedje egymást a hajtás, ne legyen „lyukas” a 
csomag). Egy befőttesgumival kösd be a vé-
gét, és fordítsd ki színére. Igazgasd meg, hogy 
szép öblös legyen a tojás – ha kell, ragaszd 
össze a nyílást hátul. Tedd bele az ajándékot, 
és egy jókora masnival kösd el a száját.

Rejthetsz bele az unal-
mas csokitojás he-
lyett apró játékot, 
kis cserepes virágot 
vagy bármi más meg-
lepetést.

Kalandossá teheted 
az ajándékozást, ha 
rajzolsz a gyerekek-
nek egy titkos és szö-
vevényes térképet az 
elrejtett „kincshez”, akár 
apróbb akadályokkal 
nehezítve a keresést. A cél 
legyen a szalvéta-tojásba bu-
gyolált ajándék!

 
A húsvéti néphagyományok közül a lo-
csolkodás és az érte járó vagy azt kiváltó 
ajándékozás ma is elevenen él húsvéthét-
főn. Talán a fiúk jobban élvezik ezt, mint a 
lányok, de sebaj, ez is jó alkalom egy kis is-
merkedésre, beszélgetésre. Rugaszkodjunk 
el a szokásoktól, és ne kínáljuk alkohollal 
a gyerekeket! Locsoláshoz és ajándékozás-
hoz is használjuk stílusosan a húsvétot jel-
képező tojást.

Locsoló tojás

 

 

A locsolkodást is jobban tűrjük, mi, lányok, ha 
nem illatozunk hetekig a nőrokonok direkt e 
célra félretett használhatatlan pacsulijainak 
eltávolíthatatlan illatkavalkádjától, és ha vala-
mi szellemes csomagolásban kapjuk az áldást, 
legyen az egy mini bádog locsolókanna vagy 
vödör, vagy egyenest egy díszes óriástojás!

Húsvét táján szinte mindenhol kapható a jóko-
ra műanyag tojás, amibe bele lehet rejteni az 
apró ajándékokat. Ezt remek egyedi locsolóal-
kalmatossággá alakíthatjuk!

A díszítés végezzük a gyere-
kekkel, akik használják majd: 
kipingálhatjuk alkoholos 
filccel vagy lakkfilccel, 
ragaszthatunk rá kész 
matricákat, de be-
vonhatjuk ragasztó-
lakk segítségével is szép 
mintás csomagolópapír-
maradékkal. Ehhez legjobb, ha 
kivágunk mintákat a csomagolópapírból,
és azt ragasztjuk fel, mert a tojásformát jobban 
tudják követni a kisebb kivágott részletek.

A műanyag tojás tetejét felforrósított szöggel 
lyukasszuk ki három helyen, és az oldalára is 
tegyünk egy lyukat, hogy jól ki tudjon folyni a 
víz.  (Ez a felnőttek dolga, használj fogót a mű-
velethez!)

Amikor elkészült a tojás díszítése, töltsétek 
meg az alját vízzel vagy „illatosított” vízzel, szo-
rosan csukjátok rá a tetőt, és ragasztószalaggal 
tekerjétek is körbe, nehogy kifolyjon a locsol-
nivaló víz az oldalán. A  ragasztószalagot fed-
jétek le egy szalaggal, kössetek rá szép masnit, 
és már indulhat is a legényke locsolkodni.

Nem tudom, tudjátok-e, hogy a hagyományok 
szerint húsvétkedd az öntözőkedd, amikor a 
lányok visszaadják a fiúknak az előző napi köl-
csönt, és megöntözik őket!

A locsolást megváltó tojás

Húsvét táján jó, ha készenlétben tartunk né-
hány díszes tojást a lesből támadó locsolkodók 
ellen, hiszen a „piros”tojással megváltható a 
locsolkodás – Jézus vérével a bűnbocsánat és 
újjászületés.

Trükkös tojások

A húsvéti locsolkodás rendesen tiszta víz-
zel vagy az asszonyok által főzött különfé-
le szagos vizekkel (zsályavíz, muskátlivíz,  
a narancsvíz, fodorkavíz és rózsalevélvíz) 
történt. A  tiszta vizet legtöbbször az asz-
szonyok és leányok kézfejére, a szagos vizet 
pedig egész termetükre locsolták. Sokhelyütt 
virágbokrétát mártottak vízbe és azzal spric-
celték le a lányokat.

Jó napot kívánok becses éltetekre, 
Kérlek, figyeljetek rövid beszédemre. 
Jézus nagypénteken halálra kínzatott, 
Harmadnap húsvétban ismét feltámadott. 
Ma a feltámadás ünnepének napján
Sok ember tiszteli barátját lakásán. 
Mi is eljöttünk most a tiszteléstekre, 
Hogy meg is öntözzünk, annak emlékére, 
Hogy mint a tiszta víz a szennyet elmossa, 
Úgy Jézus vérével bűnünket elmossa.
A vízzel való locsolás és a festett piros tojás, 
Jelzi a vér hullását, s bűnünknek bocsánatát. 
(Locsolóvers Kovásznáról)

Magazinunk újrahasznosított papírból készül



röpképessé. A  párok többnyire költőterületük 
körzetében maradnak az őszi–téli időszakban 
is, nem vonulnak melegebb tájakra, mint sok 
más ragadozó madár. A  télen nálunk látható 
ölyvek jelentős része északról hozzánk érkező, 
nálunk telelő madár.

Miért fontos időszak az április a ragadozó 
madarak életciklusában?

Április a természet éledésének első igazi hónap-
ja. Ekkorra a korai fészkelők már vagy költenek 
(pl. rétisas, vándorsólyom), vagy ekkor kezdik 
el a költést (egerészölyv, héja, kerecsen, parla-
gi sas). A  költést megelőzően minden ragado-
zó madár látványos nászrepüléssel csábítja el 
párját, majd hozzálátnak a fajra jellemző fészek 
megépítéséhez. A sasoknál ez hatalmas, 1,5 m 
átmérőjű, többéves fészek esetén méter feletti 
magasságú, mázsás alkotmány lehet. A  másik 
véglet, a sólymok és vércsék, nem építenek 
fészket. Ők más madarak fészkét foglalják el, 
vagy egyszerűen a sziklapárkányokon költenek. 

Mit tehetünk a ragadozó madarak védelmé-
ért?

A ragadozó madarak gyakorlati védelmének 
nagy hagyományai vannak hazánkban. A  jogi 
védelem többnyire nem elegendő a veszélyez-
tetett ragadozómadár-fajok számára, melyek 
valamely oknál fogva megritkultak, netán el-
tűntek fauna-területünkről. Az utóbbi néhány 
évtizedben az alábbi fajoknál alkalmaztunk 
ún. aktív védelmi gyakorlatot: kerecsensólyom, 
vándorsólyom, kékvércse, vörös vércse, rétisas, 
parlagi sas, békászó sas, kígyászölyv, uhu. Jó 
példaként a kerecsent említhetjük, mely termé-
szetvédelmi jelentőségén túl a magyarság híres 
turulmadaraként ismert. A  ’70-es évek végére 
költőállománya 30 pár alá csökkent az ország-
ban és az egész világállomány veszélyeztetett 
volt. A ’80-as évek elején indított fészekőrzések 
nyomán elkezdődött az állomány felerősödése. 
Az MME által szervezett társadalmi munkának, 

később az állami természetvédelemnek és a 
különböző pályázatoknak köszönhetően a ke-
recsen hazai állománya jelenleg 160 pár fölött 
van. Hasonló sikereket könyvelhetünk el a par-
lagi sas és rétisas esetében is, védelmi módsze-
reinket sok más ország is alkalmazza. 

A ragadozómadár-védelem szomorú aktua-
litása az egyre szaporodó mérgezések ügye. 
Bár a DDT és egyéb mérgek „dúvadirtás” címén 
történő felhasználásának betiltásával szinte 
megszűnt ez a halálnem, az ezredforduló tá-
ján azonban sajnos újraéledt a méreggel pre-
parált csalik alkalmazása a vadászterületeken. 
Ennek százszámra esnek áldozatául a dögöt is 
fogyasztó ragadozó madarak, többek között 
sasfajaink is. E  mérgek felhasználása teljesen 
törvénytelen, mégsem sikerül elejét venni en-
nek a gyakorlatnak. 

Jelenleg is előfordulnak fészekfosztások, ta-
láltunk hurokban elpusztult parlagi sast, és 
lelövések is szinte minden évben kiderülnek.  
Az elektromos tartóoszlopok is halálos 
veszélyt jelentenek madaraink számára.  
Az ezeket karbantartó szervezetek többnyire 

Az április ragadozómadaraink életében is 
fontos periódus. Nemzeti faunánk büszke-
ségeiről Szitta Tamást kérdeztük, aki arról is 
mesélt nekünk, hogyan védhetjük meg őket. 

Miért lett az egerészölyv 2012 madara?

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egye-
sület (MME) az év madarának általában olyan 
madarat választ, melynek van valami speciális 
aktualitása, vagy amelynél fontos, hogy széles 
körben megismerjék. Így esett idén a választás 
az egerészölyvre, hazánk leggyakoribb nappali 
ragadozó madarára. Aktualitást ad most ennek, 
hogy a vadászati lobbi felül akarja vizsgálni a faj 

teljes védettségét, azaz meg szeretné teremte-
ni a gyérítés lehetőségét. Úgy gondolják, hogy 
az egerészölyv megnehezíti a vadászati szem-
pontból fontos „haszonállatok” állományának 
fenntartását, mivel az apróvad fiataljait is zsák-
mányolja. Ezenkívül – szerintük – az egerészölyv 
fészkelő állománya jelentősen gyarapodott. 
Ez sajnos nem fedi a valóságot, és körbe sem 
lehet járni az összes olyan problémát, amit a 
gyérítés megengedése jelentene. Óriási gond 
az is, hogy a vadásztársadalom fajismerete – 
tisztelet a kivételnek – meglehetősen hiányos. 
A  ragadozó madarak terepi felismerése pedig 
nagy gyakorlatot kíván még a szakemberektől 
is. Ilyen értelemben tehát az egerészölyv „prob-
lémás” madár, fontos megismertetni a nagykö-
zönséggel és az ellenérdekeltekkel is. Erre jó 
lehetőség egy ilyen kampány, melynek során 
a médiában sok szó lesz e fajról – nem kizárt, 
hogy egy bekamerázott fészek történéseit is 
láthatják az érdeklődők.

Mit kell tudnunk az egerészölyvről?

Az egerészölyv közepes termetű, zömök fel-
építésű ragadozó madár. Szárnyformája kissé 
lekerekített, alkalmas arra, hogy a levegőben 
egyhelyben állva, „szitálva” lesse ki zsákmányát, 
majd rázuhanva fogja meg. Élőhely-válasz-
tásában elsősorban a táplálékforrás megléte 
motiválja, rendkívül alkalmazkodó, szinte min-
den élőhely-típusban jelen van: szántóföld, 
erdőségek, vízfolyások környéke, sőt még la-
kott területek közvetlen szomszédságában is 
előfordulhat. Fára épített gallyfészkekben költ. 
Korai fészkelő, már március közepe és április 
eleje közt lerakja tojásait, melyeken kb. egy 
hónapig kotlik. 5-6 hét múlva válnak a fiókák 
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Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Ragadozómadár-védelem



Ha Ön  2012. április 1. és 30. között  

a túloldalon található Szimpatika kvízünket kitölti,  

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

a válaszokat beküldi nekünk, sorsoláson vesz részt, amelyen 

megnyerheti a három wellness-hétvége egyikét a móri  

Hétkúti Wellness Hotel**** és Lovaspark felajánlásával!

5
kérdés

4
jó válasz

3
nyeremény

2
perc az 
életéből

facebook.com/
szimpatika

A sorsoláson azon játékosaink vesznek részt, akik legalább négy Szimpatika kvíz 
kérdésre jól válaszolnak, és a *-gal megjelölt mezőket nyomtatott nagy betűvel, 
olvashatóan kitöltik, és a kivágott szelvényt 2012. április 30-ig postai úton visz-
szaküldik szerkesztőségünkbe (Szimpatika szerkesztőség: 1024 Budapest, Kis 
Rókus u. 2.) vagy a www.szimpatika.hu/jatek oldalon válaszolnak a kérdésekre. 
A részletes játékszabály a www.szimpatika.hu/jatek/szabalyzat olda-
lon olvasható.
Március havi számunk kvízkérdéseinek helyes megfejtései: 
1. c) 2.a) 3.c) 4.b) 5.a)

Hogy lesi ki az egerészölyv a zsákmányát?

a)   szitálva        b)   pulzálva         
c)   egerészve

Ki ajánl kultúrát magazinunkban? 

a) kulturpark.hu      b) kulturpart.hu         
c)    kulturpakk.hu

Kik regisztrálnak a társkereső oldalakon?

a)   főként férfiak    b)   jellemzően 60 év fe-
lettiek    c)  leginkább szakmunkások

Hány méter alufólia egy átlagos kirándulás?

a)   Anya folpackot használ   b)   32    c)   10

Mi a címe a Cimbaliband új lemezének?

a) Baldachinba    b) Ablakimba    
c)     Amadinda

Karikázza be 
a helyes
válasz 

betűjelét!
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4

3

2

1

1

név*:

cím*:

telefon*:

e-mail:

patika neve, címe (vagy pecsétje)*:

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

partnerek a madárvédelmi programokban, 
de a „hozzávaló” előállítása a természetvéde-
lemre hárul.

Sok más módon is segíthetünk madarainkon, 
helyszűke miatt csak néhány ezek közül: sé-
rült madarak fogságban történő szaporítása, 
a fiatalok visszavadítása, a természetes fész-
kek megerősítése, szélviharok, hosszan tar-
tó esőzések utáni aktív beavatkozások, téli 
etetés, őrzőkamerák alkalmazása, visszatele-

pítés stb. E módszerek kombinációival jelen-
tősen növelhető a költési sikeresség.

Nehézséget jelent viszont, hogy a ragadozó-
madár-védelmet végző társadalmi szerveze-
tek számára nincs megfelelő anyagi fedezet.

Van-e a hazai ragadozó madaraknak kellő 
mennyiségű és minőségű élettere?

Magyarország területe ragadozómadár-pa- 
radicsomnak számít Európában. Ez részben  
különleges bio-geográfiai helyzetének kö-
szönhető (itt ér véget az eurázsiai sztyepp-
zóna), részben annak, hogy nincs még 
annyira beépítve, mint Nyugat-Európa. Sok-
féle élőhely-típus megtalálható itt (bár szinte 
mindet részben vagy egészben átalakította 
az ember), és sok a potenciális zsákmány-
állat – a legtöbb fajnál ez a legalapvetőbb  
kritérium.




