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Ahogy a néprajzban járatos barátaim
mondani szokták: beléptünk a karácsonyi ünnepkörbe. Persze már nem igazi
a karácsony, hiányzik a csoda, ez már
csak a fogyasztói társadalom ünnepe,
melynek egyetlen értelme a vásárlás –
hajtogatjuk, és el is hisszük a közhelyet.
Így aztán a szentestétől szilveszterig
tartó hedonista hétben ki is merül az
ünnepségsorozat.

A Kultúrpart ajánlja
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Pedig a december a legmisztikusabb
hónapunk, talán azért, mert a legsötétebb. Távol az ég, közel a föld, ilyenkor szoktak régen csodát várni,
varázslatokhoz folyamodni. Gyújthatnánk gyertyát, ácsolhatnánk
Luca székét, csíráztathatnánk búzát, önthetnénk ólmot. És várhatnánk Szent Miklóst.
Beszélnek itt Lappföldről, Északi-sarkról, rénszarvas-szánról
meg virgácsról, de az az igazság, hogy az igazi Mikulás Spanyolországban él, és gőzhajóval közlekedik – Hollandiában. Ott
ugyanis Sinterklaas ünnepe még a karácsonynál is fontosabb, olyannyira, hogy a szent ember szobrot is kapott Amszterdamban a
Dam téren, és még nyáron is friss virág vagy koszorú fekszik a lábainál.
A hosszú szakállú úr ráadásul már november végén megérkezik a
déli tengerekről, csodálatos gőzhajójával. A kikötőben csónakok
és kisebb-nagyobb hajók százaiból köszöntik a gyerekek. A partra
szállást követően fehér lóra pattan, és így lovagol be a fővárosba,
az őt ünneplő tömegek és cukorkát dobáló szerecsenek közepette.
Aztán december ötödikén széthordja az ajándékokat, a kikészített
cipőkben pedig mindig talál friss sárgarépát a lovának. A rossz gyerekekre viszont rettenetes sors vár, mert magával ragadja őket a
zord Spanyolországba.
Ami nekünk egy óvodásriogató vattaszakállú csokimarketinges, az
néhány száz kilométerrel nyugatabbra valódi csoda. Talán nekünk
is érdemes lenne visszacsempészni a téli ünnepkörbe néhány magyar és európai népszokást, újra megtölteni őket az eredeti tartalommal. Mert ezek a kis varázslatok sem szóltak soha másról, mint
a szegénységről, gazdagságról, egészségről, betegségről, no meg
az önfeláldozásról. És ezek azok a dolgok, amelyekkel kapcsolatban
sok ezer éve emlegetjük a csodát.
Az egész szerkesztőség nevében boldog ünnepeket és jó
egészséget kívánunk!
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Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Amikor az Átutazó című lemezed ’85-ben megje- Pedig ma már az a tendencia, hogy ha valami
lent, az nagyon sok embert jól eltalált, máig érez- sikeres, akkor azt rögtön másolják és folytatják,
„kopipésztelik”.
hető a hatása.
Soha nem törekedtem arra, hogy ha csinálok valamit,
az sikeres legyen. Belőlem „előjönnek” dolgok, de
hogy azt ki fogja szeretni, kinek tetszik majd, arról fogalmam sincs, nem is gondolkozom ezen. Az Átutazót mindannyian nagyon elmélyülten csináltuk, Dés
Lacinak ez volt az első szerzői lemeze. Nagyon meg
voltam hatódva attól, hogy egyáltalán énekelhetek,
éjjel-nappal énektanárhoz jártam, mert nem volt rutinom, addig csak prózát adtam elő. Nem is tudom,
hogy Lacinak miért jutott eszébe, hogy velem csináljon lemezt, talán azért mert egy gimnáziumba jártunk. (nevet) Igaz, ő Katona Klárival járt egy osztályba,
szóval tulajdonképpen neki kellett volna lemezt írnia.
Elképesztő munka volt. Nem úgy zajlott, hogy kész
dalokkal bevonultunk egy stúdióba, aztán felvettük,
hanem állandóan együtt voltunk Lacival és Gézával,
és folyamatosan dolgoztunk a lemezen – közben
pedig terhes voltam. De az orvos azt mondta, hogy
a legjobb terhestorna az éneklés, a folyamatos légzés,
így hát emiatt nem izgultam.
Más korszak volt, mást jelentett lemezt csinálni...

fotó: Éder Vera

Udvaros Dorottya
Sokat és sokfelé játszol, de a közelmúltban
váratlanul előrukkoltál egy önálló esttel is. Ez a
Te ötleted volt?
Nehéz ezt megmondani. Már többször hívtak, és
többen kérdezték, van-e önálló estem, nekem pedig nem volt. Egy idő után kínos volt azt mondani,
hogy nincs, mert mindig kérdőn néztek rám, hogy
jé, miért? Fiatalon is lehet önálló estet csinálni, de
amikor az ember eljut a pályáján egy bizonyos
pontra, amikor már van valami a háta mögött, akkor azért feltételezik, hogy van miről beszélnie, van
mivel megtöltenie egy saját műsort.

Udvaros Dorottya önálló estjéről hamarosan
további részleteket is olvashat a szimpatika.hu-n!

Énekelni könnyebb, mint játszani? Nagyon más
a kettő?
Az egész nyár döbbenetes volt, annyit koncerteztem: a régi Átutazó, a Férfi és nő lemezünkkel, illetve
Cseh Tamás-dalokkal és ezzel az esttel turnéztunk.
Végigénekeltem az egész nyarat, és ez hihetetlenül
jólesett. Rájöttem, hogy rocksztár akarok lenni! De
a kérdésedre válaszolva: igen, nagyon különbözik
az éneklés a színjátszástól. Egész egyszerűen a zene
olyan dolog, ami teljesen megfogja az ember lelkét,
és viszi. Fájó szívvel, de prózai színészként el kell ismernem, hogy a zenének sokkal nagyobb ereje van,
mint a szónak. A zene sokkal könnyebben hat. Ha
jól eltalál, akkor azonnal belemászik a lelkedbe.

Hagyták, hogy megcsináljuk az Átutazót. Lacira mint
elismert jazz-zenészre tekintettek, de mint dalszerzőt még nem jegyezték, Bereményi volt a húzónév.
Megjelenhetett a lemez, de csak nagyon kis példányszámban, és pillanatok alatt el is fogyott. Laci őrjöngve rohangált a kiadóba, hogy nyomjanak még, mert
mindenki azt kérdezi, hogy miért nem kapható. Arra
azért nagyon büszke vagyok, hogy a Magyar Ifjúság
slágerlistáját hónapokon keresztül vezettük.
Pár év múltán miért nem készült egy újabb
lemez?
Mert Bereményi elkezdett regényt írni. Dés Laci
ugyan megcsinált hat dalt, de Géza nem tudott hozzá szöveget költeni, nem ért rá. Én pedig lusta vagyok,
nem járok senki nyakára, ülök, mint egy eladó lányka
egy bálon, és várom, hogy vagy felkérnek, vagy nem,
a kisujjamat sem mozdítom. Hisz én ennyit érdemeltem, mit akarok még? Már az is nagy dolog, hogy prózai színészként egyáltalán lemezem lehetett! Persze
az is bennem volt, hogy ha nem tudunk ennyi időt
szánni egy következő lemezre, akkor én azt a lelkem
legmélyén nem is akarom igazán. De nincs bennem
semmi fájdalom ezzel kapcsolatban.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Igen, de általában a második már nem szokott olyan
jó lenni, mint az első. Nekem annyira csodálatos volt
az Átutazó, hogy annál egy fikarcnyival sem akartam
rosszabbat. Most nem a többiekről beszélek, hanem
önmagamról. Amikor megint elkezdtem éjjel-nappal
próbálni és játszani a Katonában, el se tudtam volna
képzelni, hogy a hulla fárasztó nap után éjjel beesek
egy stúdióba, és felnyomok egy-két számot. Mindig
azon viccelődtem, hogy ha majd lesz következő gyerek, akkor csinálok még egy lemezt is.
A 70-es évek közepétől kezdve a 80-as évek végéig nagyon kevés olyan magyar film készült,
amiben nem játszottál. Nagy egyéniségekkel, színészekkel, rendezőkkel, operatőrökkel dolgozhattál együtt – nem hiányzik a filmgyár?
Dehogyisnem, pokolian hiányzik. Az a helyzet, hogy
a film egy pénzigényes műfaj. Persze, lehet olyat is
csinálni, hogy kis kamerával videókat készítünk egymásról, de azért az nem ugyanaz. Most már alig lehet
művészfilmeket csinálni, mert nem nagyon adnak rá
pénzt. Régebben egy film nagy stábbal dolgozott,
sok helyszínen, áldozott erre az állam. Az alkotók pedig boldogan kihasználták a lehetőséget, igaz, néha
volt cenzúra is, de a nyolcvanas években alapvetően
mindenkinek megengedték, hogy tegye a dolgát.
Múltkor, amikor el kellett vinnem az édesapámat
kórházba, és a saját bőrömön tapasztaltam, hogy mi
folyik az egészségügyben, akkor el kellett gondolkodnom, hogy hogyan is kérhetünk mi művészetre
pénzt? Filmre, színházra költsenek, amikor kötszerre
sincs? Amikor megkérdezik, hogy gézt hoztunk-e otthonról? Amikor gyógyszert is úgy kell szerezni... De
én ezt egyszerű paraszti ésszel akkor sem tudom felfogni, számomra ez érthetetlen.
Bár kevés magyar film készül, azért a színházak
többnyire tele vannak. Vagy már a nézők is másképp néznek Csehovot, mint annak idején?
Mondok egy példát: régebben az emberek sokkal inkább hajlandók voltak közös elmélkedésre, gondolkodásra, volt kedvük dolgokat átélni. Most a nézők
nagy többsége halálosan meg van ijedve, ha valaki
katarzist akar neki okozni. Teljesen megrémülnek
tőle. Ezt nem merném pusztán azzal indokolni, hogy
rohanóbb és nehezebb az élet, inkább az általános
bizonytalanság lehet az oka. Régebben, ami megvolt,
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Még a színházban sem?
Nem, tényleg nem. Csak az érdekel az egészben,
hogy tudok-e valamit teljes szívvel, teljes odaadással csinálni. Az igaz, hogy mindig olyan csapatokban
dolgoztam, hogy sejteni lehetett, hogy azok a filmek,
előadások, amiket együtt csinálunk, jók lesznek. És
ha nem is lett akkora sikere egy munkának, engem
az sem tudott elkeseríteni, mert tudtam, hogy amit
a képességeim megengedtek, azt megtettem, teljes
szívemmel dolgoztam... Fordítva viszont ez ritkán fordult elő, de bevallom, volt olyan, hogy valamit nem
csináltam annyira nagy lelkesedéssel, és mégis siker
lett... Akkor nagyon meg voltam rémülve.
Nem tudom elképzelni, hogy valamit nem teljes
odaadással csinálsz, olyannak látlak, aki nagyon
perfekcionista. Mindenhez így állsz hozzá?

Régen sokkal könnyebben lehetett érzelmeket kiváltani az emberekből. Nehéz és hosszú darabokat játszottunk a Katonában, mégis beültek rájuk a nézők.
A múltkor valaki azt mondta, hogy nagyon szép volt
az előadás, de olyan szomorú, hogy majdnem elsírta
magát. Mondtam neki, hogy miért csak majdnem?
Miért nem zokogott egy jót? Hiszen az egy megkönnyebbülés, megtisztulás, ha valami úgy hat rám,
hogy megérint, és utána két napig gondolkozom rajta. Teljesen meg volt rémülve szegény, hogy itt tőle
valami nagyon nagy dolgot vártak.

abba, hogy egy adott jelenet tényleg olyan erejűre
sikerüljön, ahogy azt a forgatókönyv alapján szerettük volna. A frissen előhívott tekercsek vetítése
után meg tudtuk beszélni, hogy egy jelenetet
sikerült-e színészileg megfelelően megvalósítani,
vagy sem... Azt azért tudni kell, hogy a magyar
filmek, filmesek mindig komoly elismerést kaptak a nemzetközi fesztiválokon, mi a világ élvonalába tartoztunk. Egyszer Szabó István, még a
rendszerváltozás előtt vagy rögtön utána, arról
beszélt, hogy nagyon tessék odafigyelni, kedves
kulturális vezetés, mert olyan szakembergárda
van a magyar filmgyártásban, amit ha hagyunk
elkallódni, akkor azt többé nem lehet összeszedni. Így is lett. Nekem nem pusztán csak az hiányzik, hogy szerepelhessek egy filmben, hanem az
a minőségű munka. Fantasztikus forgatásokat
éltem végig.

Visszatérve a filmhez, talán nemcsak a pénz, hanem a nagy kaliberű alkotók is hiányoznak már...

Nagyon jó ízléssel választottál szerepeket –
vagy ez csak a szerencsén múlott? Egyáltalán,
mennyire lehetett válogatni?

Hát persze. Annak idején, amikor Gothár, Jancsó,
Rózsa János, Makk Karcsi, Sándor Pali rendezett, ők
neki tudtak ülni egy forgatókönyvnek, mert tudták,
hogy végül meg fog valósulni az egész. Különleges,
nagyon erős csapat- és összmunka eredménye volt
a film, minden akarat és energia egy irányba mutatott, és ezt mámorító volt fiatal színészként megélni.
Látni, hogy egy közös cél mennyire sok embert fog
össze és visz előre. Minket, színészeket is bevontak

Válogatni nem nagyon lehetett, eszembe se jutott soha. Nem is kerültem olyan helyzetbe, hogy
valamire azt kellett volna mondanom, hogy azt
nem játszom el. Borzalmas szerencsém volt, mert
nagyon jó dolgok jöttek. De mindig csodáltam
azokat a kollégákat, akik tudták, hogy valami sikeres lesz. Belőlem teljesen hiányzik ez az érzék,
sosem láttam előre, hogy egy produkciót szeretni fog-e a közönség.
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Nyilván öröklünk adottságokat, ráadásul ez egy
olyan foglalkozás, ami teljesen igénybe veszi az embert. Nekem nemcsak a lelkemben és a fejemben kell,
hogy rend legyen, de a testemnek is alkalmazkodni
kell egy-egy figurához. Például a Lulut végigjátszani
olyan fizikai megterhelést jelent, mint ha az olimpián indulnál. A testet tudatosan is fel kell készíteni
arra, hogy kibírjon egy öt felvonásos darabot. A Lulu
végén mindig olyan fáradt voltam, hogy alig bírtam
felállni a székemből, azt éreztem, hogy összedőlök,
mint egy kártyavár. Az éneklés is fizikai munka, a színpadon való jelenlét is koncentrációt igényel, amihez
a test ugyanúgy hozzátartozik, mint minden más. Mivel használom a testemet, ezért meg is kell adjam neki azt, ami jár – és nem többet! Mert elképesztő, hogy
milyen fogyasztási túlzásban él a nyugati világban az
emberiség, annak a tápláléknak, amit beviszünk, a
negyede is elég lenne. Igyekszem mozogni, és odafigyelek rá, hogy mit eszem egy főpróbaidőszakban.
Egyszerűen tudatában akarok lenni annak, hogy azt
csinálhatok magammal, amit akarok, és nem a testem diktál, hanem fordítva. Nem dőlök be semmilyen
fogyókúradivatnak, diétának, inkább figyelem, hogy
mi az, ami nekem beválik. Naponta többször eszem,
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arra bizton számíthattunk, tudtuk, hogy az meg is
marad. Nem kellett attól félni, hogy máról holnapra, 40-50 évesen az utcára kerülünk. Akkoriban ez
nem volt ennyire mindennapos probléma. Most be
vagyunk szarva, mert bizonytalanság vesz minket
körül... Senki nem tudhatja, mi lesz a jövőjével, a gyerekei jövőjével, a szüleivel... Én ezt az egyszerű konzekvenciát vontam le.
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fotó: Kende Tamás (Bezerédi Zoltánnal a Te rongyos élet c. filmben)

Többnyire igen. De nem tudom, ez mitől függ. Elég
szorgalmasak a szüleim, de ebből még nem következik, hogy én is az legyek. Nagyon komoly ajándéknak
tartom az élettől, hogy azt csinálhatom, ami a szenvedélyem, a hobbim, és ezért még pénzt is fizetnek...
Komolyan azt gondolom, hogy ennél jobb dolga nem
lehet az embernek. De nem lehet hányavetin művelni
ezt a szakmát. Végül is teljesen mindegy, hogy ki milyen foglalkozást űz, meg lehet érezni, ha valaki tényleg elhivatottan, odafigyeléssel és szeretettel csinálja,
amit csinál. Aki pedig művészettel foglalkozik, annak
kutya kötelessége a maximumot nyújtani!

Igen, de ehhez erő és állóképesség is kell, és az,
hogy az ember testileg is fiatal tudjon maradni.
Neked, úgy tűnik, van egy titkos recepted...

A csomag érvényes: 2012.12.29 - 2013.01.02. közötti időszakban!

Hétkúti
Hét
Hé
H
éttkúti Wellness Hotel**** és Lovaspark,
Lovasp 8060 Mór, Dózsa György u. 111.
Telefon:
Tele
TTe
e efon:
f (+36) 22 563-080, Fax: (+36) 22 563-092, sales@hetkut.hu, www.hetkut.hu
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de nem sokat. Reggel szeretek mozogni, nem este,
figyelem, hogy mi esik jól, és fegyelmezett vagyok.
Ha vannak is kilengések, akkor tudom, hogy utána kell jönnie egy böjti időszaknak. Nem véletlen,
hogy régen az emberek böjtöltek. Milyen érdekes,
hogy mindenki arról számol be, hogy amikor kevesebbet eszik, akkor sokkal jobban érzi magát, sokkal frissebb, sokkal többet teljesít. Ez nagyon fontos
dolog, és én erre nagyon odafigyelek.
Apropó böjt: hogy telik nálatok a karácsony?
Ugyanúgy, ahogy máshol, de azért nagyon fontos,
hogy legyen egy igazi szenteste, amikor vacsoránál
összejön az egész család. Ez persze egyre nehezebb.
Régen volt igazán csodálatos, amikor a gyerek kicsi
volt... Most már azt várom, hogy jöjjön egy unoka,
mert akkor megint még fényesebb lesz az ünnep!

AJÁNL JA:

A

A hosszú sötét szombat délutánokon bekuckózni vágyó gyerekeknek nyújt minőségi audiovizuális meseélményt a Tranzit Art Café. A XI. ker. Kosztolányi Dezső tér
közelében található, barátságos helyen ordenáré 3D-s pixelszörnyek
helyett igazi diafilmklub várja a családokat. A délután 5-kor kezdődő
meseprogramon színészek, zenészek vagy a kávéház törzsvendégeinek
felolvasása kíséri a tekerős technikát, amelynek köszönhetően Csukás István, Marék Veronika, Zelk Zoltán és sok más gazdagon illusztrált magyar
klasszikus jelenik meg a vetítővásznon.
papo:pap
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Kalmár András

HIRDETÉS

Papó

®

gyorsan
oldódó

zenedé
je

A mese- és zeneszerető ovisok és kisiskolások karácsonyfája alól nem
hiányozhat Papó zenedéje sem! Ebben a mesés zenekönyvben Nagyapától hallhatunk a régi falusi zenélési alkalmakról, az ősi érdekesvicces hangszerekről, illetve a zene gyógyító és jobbító szerepéről.
A mókás illusztrációk és a könyvhöz tartózó CD nemcsak bemutatják a hangszereket, de a lemezen tánc alá való muzsika, mondókák,
dalok és történetek is hallhatóak. A zene és mese az etno-apostol Kiss
Ferenctől, az illusztrációk Keresztes Dórától származnak. És nem kell hozzá elem!

A felnőtteknek pedig ki mást is ajánlhatnánk, mint az örök érvényű Popper
Pétert, aki a haláláig e magazinnak is szerzője volt. A párkapcsolatokról szóló
előadásainak gyűjteménye most először jelenik meg, nemcsak könyv formában, de a Tanár úr felejthetetlen hangján is – a könyv ugyanis egy CD-mellékletet is tartalmaz. A keserédes tanmeséket, tanításokat és példázatokat Köves
Tamás illusztrálta.

A 13-as évet pedig kezdjük az Ördöggel, sőt, nem is eggyel, mindjárt kettővel! A Fonó szervezésében Lajkó Félix és barátja, Roby Lakatos, vagyis az ország két pokolbéli hegedűse ad január 3-án virtuóz koncertet a Müpában.
Mit várhatunk közös műsoruktól? Az újév hangulatát megkoronázó, egyedi
és megismételhetetlen kénkőszagú örömzenélést, melyet a már jól ismert
szabadkai és budapesti barátok, szólisták játéka tesz majd még egyedibbé.
Ha bővebb információt szeretne, nézze meg a fenti művészek,
események honlapját, vagy böngésszen a kulturpart.hu-n!
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Kultúrában gazdag, boldog új évet kívánunk!

Dogossy Katalin
Hol legyen a gyertyagyújtás?
A karácsony talán a legszebb ünnepünk. Én
legalábbis összes ünnepeink közül a legjobban szeretem. Akkor is, ha a nagytakarítástól az ajándékvásárláson át az ünnepi menü
elkészítésig, fa díszítéséig ezernyi kötelességgel jár. Igaz, a karácsony minden életkorban mást és mást jelent.
A gyerekek számára a karácsony az év legszebb
időszaka. A nagy téli szünidő, a gondtalanság,
az izgatott várakozások ideje. Akkor is, ha a szülő a gyereknek nem akar „hazudni”, és közösen
vásárolja meg és díszíti fel a fát a gyerekekkel.
Lehet, hogy az ajándékokat sem a Jézuska
hozza, a meglepetés élménye mégis megmarad. A gyerekek izgatottan várják, mit találnak
majd szenteste a fa alatt. Talán még szebb a
karácsony ott, ahol az ünnepet átszövi a mesék titokzatos világa. Mert jó hinni abban, hogy
angyalok szállnak az ablakokra, szárnyukból
álomport hintenek, s míg alszunk, színes gömbökkel, csillogó aranyhajjal feldíszítik a fát. S bár
már a hatéves gyerek is sejti, hogy valójában
képtelenség az egész, mégis jó hinni a mesében, titkolózni, izgulni, várni. És minél nagyobb
a család, annál gazdagabb az ünnep. Ez a nagy
rokonlátogatás időszaka, amely a gyerekek
számára egyre inkább az újabb és újabb ajándékok begyűjtéséről szól elsősorban. És persze
a csodás karácsonyi édességekről, a nagyi süteményeiről, a szaloncukor-csodákról, s persze a
bejgliről, amelyre a legtöbb gyerek karácsony
harmadnapján már ránézni sem bír.
A meséknek, a nagy családi karácsonyoknak
azonban egyszer csak vége szakad. A csillogó
szemű kisgyerek életében nagyon hamar, úgy
tizennégy-tizenhat éves kor táján elérkezik az
idő, amikor hirtelen mindennél fontosabbá válnak a kortárs kapcsolatok. Ez az első szerelem,
az első csókok, érintések, az álmodozások kora.
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A szerelmes kamasz nyűgnek, unalmasnak érzi szülei, nagyszülei, rokonai társaságát. Azzal
akar ünnepelni, akit szeret. Az imádott fiúnak
(lánynak) készíti gonddal az ajándékokat, vele
szeret sétálni a kihalt parkban, és hirtelen látványosan elkezdi utálni a karácsonyt. Hisz ő már
nem gyerek. Szenteste délutánján szerelmes
SMS-eket küld, magára zárja szobája ajtaját.
S hiába könyörgünk, szidjuk, hiába veszekszünk,
csak ímmel-ámmal hajlandó segíteni az ünnepi
vacsora elkészítésében, vagy a fa feldíszítésében. Felháborítónak érzi, ha ki kell takarítania
legalább a saját szobáját. Fülében fülhallgatóval járkál, és minden mozdulatával azt közli, legszívesebben máshol lenne már. A tizenhat évest
nehéz rávenni arra, hogy az ünnep másnapján,
harmadnapján hajlandó legyen végig látogatni
velünk a rokonokat. Ha eljön is vendégségbe,
izeg-mozog, az óráját nézi, dolga van. A legtöbb
kamasz számára nyűg a karácsony, ezért nyűggé válik szülei számára is. A szenteste az a családi ünnep, amihez a szülők az utolsó pillanatig
ragaszkodnak. Az egyetemisták hazautaznak a
kollégiumokból, a városba szakadók visszatérnek családjuk vidéki otthonába. S bár a szülők
rendszerint szívesen látnák lányuk udvarlóját,
vagy a kislányt, akit fiuk szeret, ez még évekig
nehézséget okoz, hiszen minden család ragaszkodik a saját felnőtt gyerekéhez. Ezért aztán a
fiatalok rendszerint huszonnegyedikén délután
átadják egymásnak az ajándékokat, boldog karácsonyt kívánnak egymásnak, és megfogadják,
jövőre már együtt ünnepelnek. Aztán megy
mindenki a saját útján. Otthon valahogy kibírnak egymás nélkül két napot, huszonhatodikán
azonban már rendszerint barátaikkal, párjukkal
pótkarácsonyoznak, és izgatottan tárgyalják a
szilveszteri buli részleteit. Ebben az életkorban
ugyanis a karácsony kevésbé fontos, az igazi ünnep sokkal inkább a szilveszter.

Az első gyerek születésével változik a helyzet.
Az ifjú szülők kivívják a saját szenteste ünneplésének jogát. Megveszik életük első plafonig érő
karácsonyfáját, s éppen úgy, ahogyan szüleik
az ő gyerekkorukban, titkolózások közepette
feldíszítik. Meghívják magukhoz szüleiket, testvéreiket, nagyszüleiket, a család mindazon tagjait tehát, akik korábban szüleiknél ünnepeltek.
És szívesen teszik, mert látják gyerekük csillogó
szemében a boldogságot, izgalma rájuk is átragad. És boldogok, mert az ő kicsi fiuk, lányuk is
boldog. A „központi ünnepségek” rendezésének joga ezentúl, néhány éven át, őket illeti. Ez
persze kezdetben hatalmas öröm és izgalom.
Idővel aztán megmutatkoznak a dolog nehézségei. Egyáltalán nem könnyű ugyanis a lakást
az anyósnak is tetsző módon kitakarítani, függönyt mosni, ablakot pucolni, fát venni, feldíszíteni, 8–10–12 emberre főzni, mindenkinek a
Aztán eljön a saját család alapításának ideje is. kedvét keresni. De megéri. A gyerek boldogsáA fiatalok nincsenek könnyű helyzetben. Min- ga ugyanis kárpótol minden fáradságért.
den család önmagában is számtalan feszültséggel, vonzással, taszítással terhes bonyolult
felépítmény. Saját szokásaik, ízlésük, elvárásaik
vannak. Minden családban máshogy ünnepelnek, mások az ajándékozási szokások, az anyagi
lehetőségek, az ünnepi menük sora. Amikor két
fiatal összeházasodik, családjaik is rokonságba lépnek, családtagjaik megsokszorozódnak.
A karácsonyi ajándékok listája hirtelen végtelenül hosszú lesz. Hiszen nem csak anyunak,
apunak, de az anyósnak és apósnak az én nagyimnak, a te nagypapádnak is kell valami csekélység. Az én húgom, a te öcséd, a bátyám
gyerekei, a nővéred férje. A sor végtelen, az
ajándékokra költhető pénz azonban nagyon is
véges. Kitalálni, megvenni, becsomagolni olyan
kaland, amit a legtöbb fiatal házas a pokolba
kívánna leginkább. S akkor még ott feszül a
kérdés, melyikünk családjánál legyen a gyertyagyújtás. S jön a nagy ünnepi maraton. Szenteste délutánján átmegyünk anyukádékhoz, este
az én szüleimnél vacsorázunk, másnap délelőtt
elugrunk a nagyihoz, délután a nővéredékhez.
Huszonhatodikán várnak a húgomék ebédre…
Pedig leginkább csak együtt szeretnénk lenni.
Hát ez ilyenkor szinte lehetetlen.
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Üzenet a Földről

NAGYBAN

Novák Péter

JOBBAN MEGÉRI!

Adventi magtár
közül –, a vágy fülei általában elengedik azt maguk
mellett, és hogy a hallottak függvényében a tandíj
részarányosan emelkedik vagy nem, már jellemfüggő. Mint ahogyan az is, mit kezdünk frissen szerzett
tudásunkkal?

Kevésbé szakmai és irodalmi nyelven fogalmazva,
mi a franc a felhasználási terület, hogy tegye akárhová az evolúciót a teremtő, vagy fordítva, de könyörgöm? Hisz a drámai hőst is a lét izgatja vagy öt
felvonáson keresztül, aztán meg kiterítik! Így is, úgy
is. Pedig milyen jó házi szerzője volt... Mit gondoljon
hát a magamfajta pórnép, ki csak kapkodja fejét az
ellentmondásos definíciók sokaságán, felét sem
értve a teóriáknak! Boldog-boldogtalan okoskodik
nyomtatásban (lásd az épp olvasandó példát), na
meg a tévében, a rádióban, az emelt díjas infokommunikációs eszközök arzenálján át, ahova csak nézek.
Találkozzon médiumokkal a médiumokban! Na ja, ha
ott nem?

Annyi szent, hogy van alapanyag a munkához, és ez
a matéria nyelvén fél győzelem. Ha közben az is kiderül, hogy sehol az ellenség, hisz szívünket csak a lélek katonái dúlják, máris megkezdődnek a békéltető
tárgyalások! Az ego felett, de egyedülálló módon a
történelemben, annak javára...

Cél, tehát győzelem. Rejtett, így aztán kincs. Hatalom, tehát annak vonzásában álló minden fogalom
is. Haszon, azaz profit. Kérem szépen a tisztelt egybegyűlteket, mondják ki végre hangosan: SIKER!
Ugye, milyen jó volt?
Ki mit gondol majd erről később, lehet próbatétel, de
ne szemérmeskedjünk, ha már. Ráadásul a motivációkkal kapcsolatos őszintétlenség a várt tisztánlátás
vakvágánya. Alagút a fény végén. Ne fogjon senki
könnyelműen a lelki húrok pengetésihez...
Pszichodráma, önismereti kurzus, személyiségfejlesztés. Van kínálat a keresletre! A hiteles terapeuta
például egyenes, már az első foglalkozás alkalmával
jelenti ki: a felfedezés hozománya, hogy megduplázhatjuk bevételeinket. Bár fontos a feltételesség
– jeleként az értelmezés egy lehetőségének a sok
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Itt a várakozás hava, ne tétovázzunk! Az eljövetel,
több mint háromhetes időfolyama lelki folyamat is
egyben. Hiába, a hagyomány a legjobb szakirodalom. Huszonnégy napja, tehát minimum ennyi alkalom, hogy az agyonhasznált „jóság“ fogalmának
szinonimáival kísérletezzünk: nemes, jóindulatú, tisztességes, korrekt, jellemes, erkölcsös, lelkiismeretes,
feddhetetlen, rendes, jóravaló, megbízható, gerinces, őszinte, kötelességtudó, szavahihető, szavatartó,
becsületes, nobilis, derék, igazmondó, egyenes, felelősségteljes, hiteles, odaadó – de ne a szótár segítségével, rokon értelmű embertársainkon alkalmazva
azokat! Majd csak lesz valaki.
Ami biztosan van, az a kiaknázatlan képesség. Nem
egy, tudjuk magunktól is. Azt is, hogy hol, és az útvonal is ismert. Nagy kaland. De lehet az is! Majd a
végén kiderül, hogy féltek-e, ha beindul egy félteke?
„Az Isten Országa olyan, mint amikor az ember magot
szór a földbe. Azután már akár alszik, akár fölkel éjjel
és nappal, a mag kikel és növekszik, maga sem tudja
hogyan.”

AKÁR

PPzer Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 53. MOM Park

Hogy mítosz vagy valóság az emberi elme mindösszesen tízszázalékos kihasználtsága, nem
tárgya a felvetésnek. Hogy miféle kohókban
edződik az Én, és egyéniben vagy csapatban lesz
bajnok, nem fontos most. Hogy mit tudat a tudatalatti, szekunder téma. Lenni. Az itt a kérdés.

23%

KEDVEZMÉNY*

db

Vény nélkül kapható
ibuprofén tartalmú gyógyszer.
*

Az Advil Ultra Forte 8 darabos
kiszerelés kapszulánkénti ajánlott
fogyasztói árához képest
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Polgár Teréz Eszter

Telefontörténetek
A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány
közel 20 éve működik 80-100 civil segítő
bevonásával. 2010-ben az Év Önkéntes
Programjának választották. Alaptevékenységén, a lelki segélyvonal üzemeltetésén túl, időközben további feladatokat
vállalt. Szakmai vezetője a 33 éves, kedvesen kislányos megjelenésű R. Csekeő
Borbála pszichológus, aki nem csak szakemberként győzött meg, emberi hitelességével is. A helyén van.

Ma már nem csak lelki segítségnyújtással
foglalkozunk. Nagyon sok szökésben lévő
gyerek telefonált, ezért fontosnak láttuk,
hogy elindítsuk külön az eltűnt gyerekek
vonalát. Amikor egy kiskorú az utcán van,
beszélgetni kevés; konkrét segítség kell.

Hogyan szerveződött a Kék Vonal?

Mit tudtok tenni érte?

’93-ban kezdődött a történet egyetlen telefonnal: a területi gyermekvédelmi szakemberek indítottak egy ingyenes vonalat,
hogy gyerekek anonim módon tudjanak
segítséget kérni, vagy csupán beszélni egy
felnőttel. Rögtön látszott, milyen nagy erre
az igény. Alulról szerveződő civil közösség
épült ki, mely alapítványi formát kapott.

A legfontosabb, hogy biztonságba juttassuk. Léteznek befogadó otthonok szerte az
országban, de egy kamasz nem tudja, mik
ezek és hol vannak, mi fog vele ott történni.
Mi elmondjuk, és felvesszük a kapcsolatot
a legközelebbi befogadó hellyel. Vagy ha a
gyerek hazamenne, de nem mer, segítünk
összekötni a feleket. A legszörnyűbb dolgoknak van kitéve egy tizenéves, aki utcán
él: áldozattá vagy bűnelkövetővé válhat.
Ennél minden jobb. A gyermekvédelem hatalmas rendszer, és mint minden ilyen, lassú,
rozsdás. Mi annak az útját tudjuk segíteni,
aki kéri. Az ő aktáján lökhetünk kicsit. De
ehhez le kell mondania az anonimitásáról.
Ő dönt.

Fontos volt, hogy ha egy gyereknek a gyermekvédelmi rendszeren belül, pl. egy ott
dolgozóval van problémája, akkor is tudjon
segítséget kérni: kívülről.

zaklatás általában élő kapcsolatból indul,
ezért a viszonyok rendezése is beszélgetés
tárgya.

Anonim levelezőrendszert működtetünk
az interneten, délutánonként csetszobát. Hogyan zajlik egy segítő beszélgetés?
Vannak klubházaink Miskolcon és Kecskeméten, ahol hasznos komputerprogramo- Sokszor már a meghallgatás is elég. Érzelmi
támogatást nyújtunk, kérdezünk, rávezetünk.
kat tanulhatnak a gyerekek – ha már úgyis
Mindig az a legjobb tanács,
éjjel-nappal gépeznek.
amit az ember magának ad.
Van egy gyerekeknek
16-111
Segítünk, hogy a hívó maLelkisegély:1
k:
szóló online jogi szolga tudja megfogalmazni a
Eltűnt gyere0ke
gáltatásunk, amely őket
116-00
problémáit, végiggondolis érintő ügyekben segít.
ni a terveit, céljait, az al(A válás tipikusan ilyen,
ternatíváit, és maga találja meg a következő
de sajnos az is, hogy egy családtag eltűnik
lépést.
a gyerekkel külföldre.) Új vállalásunk a lelKik keresnek Titeket leginkább, és
ki segélyvonalon az internet-biztonságról
honnan tudnak rólatok?
folytatott konzultáció. A leggyakoribb téma
a személyes adatokkal, fotókkal való vis�- Főleg iskolai faliújságokon, ifjúsági rendezvészaélés. Kapcsolatban vagyunk az internet
nyeken hirdetjük magunkat. Sokakat elérünk.
hotline-nal, ők ténylegesen el tudnak jár- A telefon, és már az internet is alacsony küni, le tudnak venni képeket. De fontosabb, szöb. Egymás után jön be a szabolcsi kistérhogy tudatosítsuk: vigyázni kell! Egy fotó
ség és a győri villanegyed problémája – csak
utóélete követhetetlen, hiába tüntetjük el, tudnunk kell, kinek a szóhasználatában mi
nem tudni, aki letöltötte, hány haverjának
mit jelent. Évekig élt egy programunk, hogy
hátrányos helyzetű kistelepülések könyvtáküldte el. Az is lényeges, hogy egy online

HIRDETÉS

Elmondom hát mindenkinek

A két telefonvonal mellett milyen programjaitok vannak?

Ez diplomáciai feladatkör.

R. Csekeő Borbála
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Az is. Fő partnereink a gyermekjóléti szolgálatok, mert mindenhol vannak; ez biztonságot ad az ügyelőknek, még ha úgy tűnik is,
a dzsungel mélyéről hív egy gyerek. Szintén
igyekszünk jó kapcsolatot ápolni a gyermekotthonokkal, nevelőszülői hálózattal,
gyermekfalukkal és a rendőrséggel.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Ilyenkor mit tehettek?
Megpróbáljuk feltárni, van-e a gyerek közelében olyan felnőtt, akiben meg tudna bízni; pl.
iskolapszichológus, tanár. Gyakran elpróbáljuk,
hogyan mondaná el neki a gondját. Ha nincs
ilyen, akkor a cél, hogy bennünk megbízzon
annyira, hogy találjunk ilyen felnőttet.
Öngyilkossághoz közeli helyzetben is hívnak?

raiba vittünk számítógépet, és tapasztaljuk is az
eredményt. Ami a korcsoportot illeti: leginkább
kamaszok hívnak, írnak; kisiskolás kor az alsó határ (csúszik lejjebb), a felső a szülőkről való végső
leválás ideje, a húszas évek eleje. De kereshetnek
minket szülők vagy szakemberek is gyerekekkel
kapcsolatban.
Vannak típusproblémák?
Igen. 12–16 év között a párkapcsolati kérdéskör
dominál. Könnyebb arc nélkül beszélniük feszélyező témákról, úgy, hogy bármikor kinyomhatják
a mobilt. Ami nagyon fájdalmas, hogy rengeteg
fiatal felnőtt hív kilátástalan egzisztenciális helyzetben. Nem kapnak munkát, nem tudnak önálló
életet kezdeni. Vannak veszélyhelyzeti hívások,
de a fizikai vagy szexuális bántalmazás áldozatai
gyakran neten jelentkeznek, mert amiről beszélni is nehéz, arról írni könnyebb. Megterhelő ezekkel a sorsokkal találkozni. Engem máig megvisel,
ha a gyerek–szülő kapcsolat helyrehozhatatlan:
ha szülő telefonál, hogy nem érzi magát képesnek a gyereke nevelésére. Ha egy lány elmondja, hogy a szülei prostitúcióra kényszerítik. Vagy
olyan súlyú a bántalmazás, hogy a családterápia
nem elég gyors és biztonságos megoldás.
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Sajnos igen. Nem sokszor, de segítőként nem
érzi az ember ritkának. Ilyenkor több beszélgetés követi egymást, és fontos, hogy ugyanazzal
beszéljen a hívó. Már az siker, ha újra jelentkezik.
Titkolt terhességnél, családon belüli erőszaknál,
vagy ha öngyilkossági gondolatok sejthetők,
rögtön elkezdődik köztünk az esetmegbeszélés. Ez nagy súlyt vesz le az ügyelők válláról. Egy
hívás 30-40 perce arra elég, hogy a gyerekkel
gondolkodva találjunk új motivációt, célt – és
meggyőzzük egyáltalán, hogy létezik személyes segítség. Mi idáig tudunk jutni, és pszichológust javaslunk, vagy a nevelési tanácsadót.
18 éves korig legalább ezek hozzáférhetők.
Fiúk vagy lányok telefonálnak inkább?
Több fiú hív, de a hívások időtartamában a
lányok vezetnek. Mivel bárki hívhat ingyen,
sokan csak kíváncsiságból telefonálnak.
Nem mondom, hogy „szórakoznak” velünk,
inkább tesztelnek minket.
Egy hamis történetre hogy reagáltok?
Megpróbáljuk kideríteni, mi érdekli a hívót
pont abban a történetben. Tehát, ha egy kislány a nevetgélő barátnők gyűrűjében beszél arról, hogy terhes, akkor örülünk, hogy
nem igaz, de tény, hogy foglalkoztatja őt
ez a téma. Nem leteremteni kell, de nem is
szabad bedőlni neki, mert akkor bajban se
fordul hozzánk, ha felnőtt létünkre ilyen buták vagyunk. Én feltételes módra szoktam
váltani: „nézd, gondolkozhatunk azon, mi
lenne, ha lefeküdnél a barátoddal, ha a fiú
nem védekezne, ha tényleg teherbe esnél...”
Könnyebb egy kitalált sztorit előadni, mint
azt mondani, 14 éves vagyok, járok valakivel,
és ezek a félelmeim.

Sok témában – pl. drog, szex, internet, gyerekjog – ez a vonal lehetőség, hogy a gyerekek
információhoz jussanak, hogy a tévképzeteket eloszlassuk. Mert miközben azt hisszük,
mindent tudnak pl. a szexualitásról, rengeteg
félinformáció, rémtörténet kering.
Kik az önkénteseitek?

Mi tart itt ilyen rég?
Jó együtt dolgozni a munkatársaimmal. Vannak
megterhelő élettörténetek és fárasztó gyerekek
a vicceikkel, de itt egyik véglettel sem maradsz
egyedül. Lehet új erőt meríteni. És szeretem a
munkám komplexitását, kihívásait. Máig ügyelek,
csetelek, másrészt az önkéntesek képzését, támogatását szervezem. Végül a fennmaradásunkat célzó pályázatokhoz is mindig ki kell találni
valamit: kényszer, de inspiráló. Uniós összefogás
van ezen a területen, most is két nagy program
részei vagyunk; ami a működésünket biztonságossá teszi.

Életkorban, végzettségben színes a kép, szeretném azt mondani, hogy nemek szerint is,
de majdnem csak nők. Sokan azért jönnek,
mert amúgy is ilyen pályán dolgoznak, erre készülnek, ebben jók; másoknak pont az
emberi beszélgetés hiányzik, vagy a normál
munkájukat nem érzik társadalmilag hasz- Mindig is gyerekekkel akartál foglalkozni?
nosnak.
Sok minden érdekelt, de húszévesen még csak
Azt szoktuk kérni, hogy csak az jelentkezzen a a gyerekkorról szerezhettem saját tapasztalatot.
képzésünkre, aki legalább két évre tudja ter- Ez a hely pedig megadta azt az életszagú gyakorvezni, hogy heti fél napot ügyel reggel 8 és latot, melyet az ELTE-n úgy hiányoltam. Nagyon
este 9 között. Éjszaka részállású alkalmazot- szeretek beszélgetni – talán észrevetted. Katak dolgoznak.
maszként is könnyen beszéltem magamról, csak
legyen, aki meghallgasson. Amikor egyetemisTe mióta vagy az alapítványnál?
taként hallottam erről a vonalról, megszólított.
2001-ben kezdtem önkénteskedni, pszichoMert tudtam, milyen fontos, sokszor önmagában
lógus hallgatóként. Ki akartam próbálni, mielég megosztani az érzéseinket.
lyen a segítő szerep, mennyire való nekem.
Itt ragadtam. Közben született két gyerekem Mennyire kompetens a segítő egy olyan gye– most 8 és 9 évesek –, ezért tartottam szü- rekkel való beszélgetésben, akihez képest kinetet, de 2007 óta itt vagyok főállásban. Ez párnázott életet élt?
család mellett, persze, állandó egyensúlykeHa nyitott, el meri képzelni, milyen más körülméresés. Nem lehet ide beköltözni, és fordítva,
ha itt van kötelezettségem, meg kell olda- nyek között élni, át merte élni a saját mélypontni, hogy más legyen a gyerekekkel. Egyéb- jait, képes empátiára. Én soha ki nem próbálnék
ként a férjem is hasonló területen dolgozik: semmilyen drogot, egy szál cigit se szívtam el
soha, de a drogról leszokó fiatal kínjai is ismerőszocioterapeuta egy gyerekkórházban.
sek más élethelyzeteimből – annyira, hogy megértsem. Mindennek van párja a saját életünkben,
amit ha előhívunk, segít közelebb kerülnie a másikhoz. Engem nem vert szíjjal az apám, de néha
haragudtam rá. Nem élek mélyszegénységben,
de volt, hogy nem tudtam, miből fizetek valamit. Ezek segítenek elhelyezni a hívók történetét.
A fő, hogy mikor azt mondod, ez a 40 perc azé,
akivel beszélsz, merd beleengedni magad az ő
élethelyzetébe: milyen lehet érzelmileg, testileg… Odáig le kell menni. Mert messziről nem
lehet segíteni.
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DECEMBERI
AKCIÓ!

Zovirax
ajakherpesz krém
2g

Az akció 2012. december 1-től 31-ig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak.

Ibustar 400 mg
filmtabletta
20 db

MOST
MÉG OLCSÓBB

995 Ft
49,8 Ft/db

Neo Citran
belsőleges por
MOST CSAK
felnőtteknek
1
720 Ft
14 adag

Prostamol Uno 320 mg
lágy kapszula
60 db
MOST CSAK
3 550 Ft

Sinupret belsőleges
oldatos cseppek
50 ml

Enyhe, illetve közepesen
súlyos jóindulatú
dülmirigy (prosztata) megnagyobbodás
okozta vizelési
panaszok tüneti
kezelésére
Vény nélkül kapható
gyógyszer

Dorithricin
szopogató tabletta
20 db

MOST CSAK

1 290 Ft

MOST CSAK

850 Ft

Lactiv kapszula MOST CSAK
20 db
1 595 Ft
79,8 Ft/db

Élőflórát és
vitaminokat
tartalmazó kapszula
Étrend-kiegészítő
készítmény

7,7 Ft/ml

63,1 Ft/db

MOST CSAK

995 Ft
165,8 Ft/adag

25,8 Ft/ml

ThermaCare
Thermo pánt
2 db

A Proenzi3 ExPur
összetevői révén átfogóan
gondoskodik az ízületek
mozgathatóságáról.
A Proenzi3 krém a
masszírozással együtt
fokozza a helyi vérellátást,
és melegíti a masszírozott
területet
Speciális - gyógyászati célra
szánt - tápszer, krém
masszírozáshoz

Influenzás tünetek enyhítésére, homeopátiás
készítmény
Vény nélkül kapható gyógyszer

MOST CSAK

995 Ft

ThermaCare
Thermo öv
2 db

MOST CSAK

1 995 Ft
997,5 Ft/db

Nicoflex
0,15 mg/20 mg/90 mg
MOST CSAK
kenőcs
50 g
595 Ft
11,9 Ft/g

497,5 Ft/db

Hatékony, célzott, hosszan
tartó megoldás nyak, váll
és csukló tájékán
jelentkező izom- és ízületi
fájdalmak csillapítására
Gyógyászati segédeszköz

Megfázás és
szénanátha okozta
orrdugulás
megszüntetésére
Vény nélkül kapható
gyógyszer

Panadol Baby
24 mg/ml
belsőleges
szuszpenzió MOST CSAK
770 Ft
100 ml

Proenzi3 ExPur filmtabletta
+ ajándék Proenzi3 krém
90 db + 100 ml
MOST CSAK

Oscillococcinum
golyócskák
6 adag pellet

Torokgyulladásra, torokfájásra szolgáló
szopogató tabletta, specifikus antibiotikummal
Vény nélkül kapható gyógyszer

133 Ft/ml

A száj és az arc területén
jelentkező
herpeszfertőzés helyi
kezelésére
Vény nélkül kapható
gyógyszer

5 680 Ft

42,5 Ft/db

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

1 245 Ft

122,9 Ft/adag

Meghűlés és
nátha kezelésére
Vény nélkül
kapható gyógyszer

59,2 Ft/db

Ibuprofén tartalmú fájdalom- és lázcsillapító készítmény
Vény nélkül kapható gyógyszer

MOST CSAK

Otrivin 1 mg/ml
adagoló oldatos
orrspray
MOST CSAK
10 ml
1 330 Ft

Hatékony, célzott, hosszan tartó megoldás
derék és hát tájékán jelentkező izom- és
ízületi fájdalmak csillapítására
Gyógyászati segédeszköz

Használata javasolt izomfájdalom, izomrándulás,
izomgörcs jelentkezésekor, elhúzódó ínhüvelygyulladás és
ízületi bántalom kezelésére, valamint sportolás előtt az
izmok és ízületek bemelegítéséhez
Vény nélkül kapható gyógyszer

Paracetamol
tartalmú fájdalomés lázcsillapító
gyógyszer
3 hónapos kortól
12 éves korig
Vény nélkül kapható
gyógyszer

Iridina Due
oldatos
szemcsepp
10 ml

MOST CSAK

1 360 Ft
136 Ft/ml

Javasolt a szem égő
érzéssel és vörösödéssel
járó irritációja esetén,
valamint fokozott
könnyezéssel és
fényérzékenységgel járó
állapotok kezelésére
Vény nélkül kapható
gyógyszer

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!

Anyaszemmel

Szonda Györgyi

Esti gyertyafény

es
A n g ya l l

Idén először éreztem azt, hogy „legyen már december, a szobánkban, és mire szépen felöltöztünk, a Jézuska
készülhessünk az Ünnepre”, annyira szerettem volna már is megérkezett a nagyszobába. Ezért nehéz elképzeldíszíteni a lakást, érezni a sütemények illatát, meglepeté- nem, hogy esetleg reggel találják meg a karácsonyfát
seket tenni az adventi naptárba, esténként gyertyákat és és az ajándékokat a gyerekeink (bár kétségtelen, hogy
karácsonyi izzókat gyújtani a lámpafény helyett. Ezért az- könnyebb lenne elkészülni, amíg alszanak), de nekem
tán szépen lassan egyre több piros kiegészítőt csempészkell hozzá a gyertyafény, a csengőszó, az ünneplő és a
tem a nappaliba, egyre több gyertyatartó bukkant föl a
„Mennyből az angyal”...
lakásban, így vezetve be az adventi időszakot.
Idén még szerencsére vállalták öcsémék ezt a délutáni
Elgondolkodtam azon, vajon miért vágyom ennyire
programot,
de ha saját családjuk lesz, új angyallesőt kell
előrehozni a karácsonyt, és arra jutottam, hogy csupán
az együttlétekre, a rohanás nélküli békére, a gyereke- keresnünk (jelöltem már van is erre a szép feladatra...).
immel és a férjemmel töltött időre vágyakozom, olyan
magazinokban szereplő idilli képekre, ahol lobog a tűz
a kandallóban, Apa játszik a gyerekekkel, Anya süt-főz a
konyhában.
Valóban az elmúlt időszak a szokásosnál is sűrűbb volt,
Apa a munka mellett próbált két zenekarban is, koncertezett, utazott, Anya újra teljesen átrendezte a lakást, rohant
egyfolytában bölcsödétől óvodáig, iskolától különóráig,
hétvégénk se volt túl sok együtt, tanfolyamok, próbák,
vagy éppen születendő babák szabták rövidebbre még
a hosszú hétvégéket is. Ezért érthető, ha másra sem vágyom jobban, mint ráérős reggelekre, nyugodt, semmittevős estékre, amikor még a gimis nagylány is bevonható
egy családi társasozásba. Azt hiszem, idén én „csak” ezt
kérem a Jézuskától, de legalább háromszor leírom a levélben, akkor talán három ilyen napot is kaphatok!

Bori még nem tudja, vállalja-e a tesókat egy hosszú
sétára, és akkor neki is meglepetés minden, vagy inkább szeretne részt venni a díszítésben, amiben sosem
volt része. Nagy dilemma, de azt hiszem, a varázslat
még mindig erősebb, őt is magával ragadja a kistesók
izgatottsága, akik képesek még igazi angyalokat látni a
csillagos égbolton, vagy valódi szárnysuhogást hallani
a kertben...

en

Küttel Dávid

Apaszemmel
Vasárnapot karácsonyra!

Decemberben nekem is nagyon ünnepélyeset
kellene írnom, meg az izgatott készülődésről beszámolnom. Egy ilyen népes családban az év végi
ünnepek valóban csodálatosak, de lapzártánkkor
én még nem tudtam ráhangolódni (sajnos!) a karácsonyi készülődésre.

15-én könyörögne, hogy adjam már le az írásom,
hanem, 2012. 320-án. Persze most ironizálok, de
ha csak visszatekintek az elmúlt fél évre, akkor tényleg egyetlen ünnep van, amit nagyjából tiszteletben
tart a környezetem: ez a karácsony.

Az év utolsó hónapjaira annyira besűrűsödtek a
dolgaim, hogy majdnem minden hétvégén dolgoztam. Egy zenész barátommal – akinek szintén
van „normális” foglalkozása is – arra a megoldásra
jutottunk, hogy a világ ezen szegletében eltörölhetnénk a napok és a hónapok elnevezéseit. Elég
lenne csak az évet jegyezni, a napokat beszámozni 1–365-ig, hiszen vasárnapot és a szünnapokat
már oly kevesen tartják tiszteletben, persze, jómagam is mindent elvállalok. Leegyszerűsödne
például az időpontok egyeztetése, mivel az ember nem kezdene el gondolkodni, hogy elvállaljon-e valamit, ami szombatra vagy vasárnapra
esik. Így például a főszerkesztőnk nem november

Ilyenkor jönnek a kívánságok és jönnek a meglepetések is, amiben a legjobban a kitalálást élvezem. A mi
családunkban és baráti körünkben már régóta hagyomány, hogy a felnőttek nem anyagi vagy tárgyi
ajándékkal lepik meg egymást, hanem saját készítésű
ajándékokkal vagy valami „szolgáltatással”. Sógoromtól
minden évben saját maga által fogott és füstölt pisztrángot kapunk. Feleségem mindenkinek készít sajtot,
anyósom pedig szilvacsatnit. A szűk baráti kör is minden évben az ünnepek előtt összegyűlik a várva várt
„dicembre-partyra”, amit Péter barátom talált ki. Ilyenkor senki nem visz senkinek semmit, kizárólag saját
készítésű finomságokkal lepjük meg egymást. Náluk
például már-már hagyománnyá vált, hogy édesanyja
minden évben megír annyi vacsoramenüt, ahányan
vannak a családjukban, és karácsonykor mindenki
húz egy kalapból, amit aztán az év folyamán be lehet
váltani. Természetesen a fent említett ételsorok nem
hagyományos fogásokból állnak, hanem különböző
nemzetekkonyhájánakételkülönlegességeittartalmazzák.
A gasztronómiai kalandozáson túl számomra azért kedves ajándék ez, mert Péter édesanyja valójában már a
következő évre „leköti” azokat az időpontokat, amikor
a család ténylegesen együtt van, és a különleges ajándék-menük elfogyasztása közben megülnek egy kis
évközi karácsonyt.

Át kell gondolnom a 24-ei készülődés menetét is, mert
eddig el voltam kényeztetve drága öcsém által, aki minden évben az éppen aktuális számú gyerekcsapatot bevállalta egy pár órára, és jobbnál jobb helyekre vitte őket
„angyallesre”, mialatt Apa és Anya karácsonyfát és mesebeli pompát varázsolt a lakásba. Amíg ők a Gellérthegyen
vagy a Normafánál sétáltak, és nézték a kivilágított ablakokat, hogy vajon oda már megérkeztek-e az angyalok,
addig Apa fát faragott, Anya ünnepi asztalt terített, majd
gyorsan díszítettünk, hogy mire a gyerekek hazaérnek,
addigra az angyalkák is végezhessenek a fa alatt. Annyira
szeretem ezt a titkos készülődést, teljesen úgy érzem magam, mint gyerekként otthon, amikor mi bent játszottunk

Remélem tehát, megmaradnak a napok és a hónapok
is, és ha lehetne a felnőtteknek is karácsonykor levelet
írni az angyaloknak, akkor én a vasárnapokat kérném
vissza a Jézuskától!
fotó: Hrotkó Bálint
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Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Társaslény

Vág Bernadett

Mennyből az
angyalgyalgyal
Kolosné Virág Annamária egy hajnalban arra
eszmélt, hogy jé, már megint december van,
de aztán visszahúzta valami édes szendergésféle, és ekkor a karácsony jutott az eszébe, és
hogy az milyen gyönyörű.
Mosolyra húzódott a szája a jó meleg takaró alatt,
ahogy azt a hóborította dombocskát meglátta a
nádfedelű faház jégvirágos ablakából. A háznak
döngölt padlója volt, rajta vastag, puha szőnyeg,
a szőnyeg közepén apró fenyőfa igazi gyertyákkal,
körötte szárnyukat billegető, pipiskedő angyalok.
A kandallóban pattogott a tűz, a tűzhelyen
nagy fazék édes bor rotyogott, illata belengte a szobát. A két gyerek csillogó
szemmel, piros pofival majszolta a
mézes sütit, és ez még mind nem
elég, mert ekkor belépett a férj is,
Kolos Nándor, leverte lábáról a havat, jaj, milyen snájdig ebben a színes,
kötött pulóverben, erős karjában egy
halom aprófa, dob a tűzre, aztán odalép Kolosné Virág Annamáriához és átöleli
szorosan, az ölelésből hirtelen tánc lesz, valami lágyan ringató keringőféle, a gyerekek körbeállják őket és énekelnek, az angyalok kacagva
csilingelnek, a tűz békésen pattog, a fahéjas bor
rotyog, de várjunk csak, szegfűszeg is kellene bele, te jó ég, van itthon szegfűszeg?
Kolosné Virág Annamária ekkor felpattant az
ágyból. Mindjárt karácsony! És összerándult a
gyomra. Be kell vásárolni jó előre, még a tömeg
előtt, az ajándékokat is össze kell írni, új mobilkütyü a nagyobbik gyereknek, a kisebbik meg
kutyát akar, mi van, ha Kolos Nándornak nem
tetszik a szép kötött pulóver, amit a leértékelésen
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talált, anyóséknak nagyobb fritőz, szülőknek színházjegy az új musicalre, aztán ott vannak még a
nagynénik, unokatesók, sógorok, barátok, tanító
nénik… A lakást ki kell takarítani, ablakot megpucolni, függönyt kimosni, megkeresni a műfenyőt
a pincében és lesikálni, izzósort leellenőrizni, szaloncukrot megvenni és bekampózni, vendéglistát
megírni, meghívni, akit kell, akit nem, annak képeslapot küldeni, új receptet keresni a bejglihez,
szét ne essen megint, mit szól majd az anyós.
De jó is volna az a kis faház az angyalokkal, a
szelíd, elégedett gyerekekkel, az öleléssel,
angyalcsilingeléssel, élő fenyővel, kevesebb főzéssel, olcsóbb ajándékkal,
drágább szeretettel – sóhajtott Kolosné Virág Annamária, de aztán
észbe is kapott
azonnal, hogy
nincs idő ábrán-

dozásra, különben is, micsoda hülyeség, mit szólna a család, ha elmaradna a szokásos halmenü a
töltött káposztával, mit szólnának a gyerekek, ha
nem lenne egy vagyonért ajándék, és mit szólna
Kolos Nándor, ha azzal állna elé, hogy idén igazi
fát akar, amit fel kell cipelni, vastalpba faragni, aztán a leveleit söprögetni folyton, még hogy ölelős
keringő meg valódi gyertyák, na, csak az kéne,
meg egy lakástűz…
Aztán majd eljön a szenteste megint, anyós a terítéket vizslatja, após tölt, aztán tölt, aztán rázendít
a disznó vicceire, Kolos Nándor nem találja a csillagszórót, pedig bizisten, odatette, a nagyobbik
gyerek duzzog, mert pont nem ilyen mobilkütyüt
akart, a kisebbik zokog, mert a tengerimalac nem
kutya, anyós igazán köszöni szépen, bár jobban
örült volna egy húsdarálónak, após szódabikarbónát kér, mert zsíros a hal, Kolos hasán kissé
feszül a kötött pulóver, az izzósor kettőt villan és
bekrepál, mennyből az angyalgyalgyalgyal, hát
ilyen nincs, mi történhetett ezzel a cédével.
És Kolosné Virág Annamária csak
ül majd a műfa alatt két kezét a
térdére ejtve, és bámulja a romokat, a sok koszos edényt,
a halomnyi szétdobált csomagolópapírt, a zsírfoltokat
a keményített damaszton, és
eszébe jut a kis faház az angyalokkal, a gyertyalánggal, vidáman
pattogó tűzzel.

És ekkor majd odalép hozzá a Kolos Nándor, magához is öleli talán szorosan, és a fülébe súgja:
látod, anyukám, ezen is túl vagyunk, és voltaképpen egész jól sikerült.
Hogy minden tökéletes legyen…
• A magyar lakosság 54 százaléka érzi úgy, hogy
a karácsony egyben terhet, stresszt is jelent. Ennek oka a tradicionális programmenet, a véget
nem érő bevásárlás, a sokfogásos menü, a kötelező ajándékozás.
• A magyar nők 70 százaléka szerint a karácsony
előtti időszak igazán embert próbáló.
• A magyar válaszadók 32 százaléka gondolja
úgy, hogy a karácsony a család, az összetartozás ünnepe, 5 százalékuk tartja a kereszténység
ünnepének. A karácsonyi éjféli misén minden
negyedik ember vesz részt.
• Egy amerikai felmérés szerint az emberek 32
százalékánál negatív érzések társulnak a karácsonyhoz. 22 százalékuk kifejezetten szorong
az ünnepek miatt, 7 százalék pedig súlyos depresszióba esik ilyenkor.
• Az évi játékeladások 70 százaléka a karácsony
előtti három hétben történik.
• Angliában az ünnepi szezonban tíz százalékkal
nő az embereket ért állati harapások száma. A
kutyák agresszivitása a tetőfokára hág.
• Egy brit felmérés alapján a brit irodai dolgozók
41 százaléka állította, hogy az év végi karácsonyi céges rendezvények jó alkalmat adnak arra,
hogy összemelegedjenek a már régóta szimpatikus munkatárssal.
(forrás: www.depresszio.hu)
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Sallai Ervin
Karácsonyi maraton
Köszöntöm a SportExtra nézőit!

de kérdés, hogy a lejárt szavatosságú édesség
miatt nem nyújtanak-e be óvást a többiek.

Az elmúlt hetekben sokan azt híresztelték,
hogy a válságra és a maja világvégére való Folytatódik a hajsza. A versenyzők a plazmatétekintettel idén elmarad a hagyományos ka- vékhez értek bevásárlókocsijukkal. Brükchner
rácsonyi maratoni bevásárlás, de szerencsére László, Mezőkövesdről, már pakolja is a
nem lett igazuk. A versenyzők a rajtvonalnál lapostévéket. Jól látom, hogy él a hármat figyülekeznek, várva, hogy elstartoljon a 2012- zet, kettőt kap akcióval? Igen! Kiáll az áruhitel
es országos verseny – népszerű nevén a plá- fülkékhez, hogy tízéves részletre vegye meg a
za-ámokfutás. Az élbolyban melegít – ha jól full HD televíziókat. A többiek persze elroboglátom – a tavalyi hajmáskéri bajnok. A nagy nak mellette. A finisben majd kiderül, hogy jó
kérdés, hogy címvédőként képes lesz-e idén választás volt-e.
is elsőként végezni ebben a nemes küzdelemben. Mert kihívókban nincs hiány. A start előtti És már meg is érkezett az élboly a zokni–nyaktolongásban ott furakodik a kispesti akciós kendő részleghez. November végén az angol
bevásárlóguru, és Szombathely leggyorsabb fogadóirodákban öt az egyhez tették meg a
nyugdíjasa is beolajozta húzós kiskocsija kere- nyakkendőt a zokni ellen, de azt látom, hogy
két. Még néhány feszült pillanat, és a biztonsági idén mégis a zokni a sláger. Versenyzőink vaőr elfordítja a kulcsot a fotocellás ajtó zárjában. dul pakolják a norvég mintás akciós zoknit,
És igen! Megkezdődik a hajsza! Sarkodi Imré- „hátha valaki beesik” felkiáltással.
né Zalaszentlövőről azonnal az élre tör, és el- És most, ahogy várható volt, a hajmáskéri
sőként érkezik a mikuláscsokikhoz. címvédő, Osztvaldné Máriási Erika elszökik az
Hihetetlen sebességgel nézi élbolytól. Egyedül száguld a leértékelt áruk
végig a teljes árukínálatot, polcai felé. Micsoda vétel: egy huszonöt kimajd rutinosan dönt egy tél- lós műmárvány szemüvegtok a nagyapának.
apófóliával újracsomagolt Párját ritkítja, hiszen nemcsak színét váltja,
húsvéti csokinyúl mellett. ha bedugjuk a konnektorba, de el is zenéli a
A részideje 12 perc, amivel Mennyből az angyal kezdetű karácsonyi dajelenleg az első úgy, hogy locskát. Igaz: mongolul, de hát akciós, nem?
még jelentőset spórolt is,
Mindeközben az üldözők leragadtak a játékrészlegnél. Janklovics Imre fűzfői versenyző
éppen egy benzinmotoros távirányítós helikoptert tesz be a kosarába. Kitűnő választás,
hogy fog örülni másfél éves lánya! Lassan túl
vagyunk a verseny kétharmadán. A résztvevők megállnak egy pillanatra felfrissülni a joghurt-kóstoltató hostessnél, hogy aztán újult
erővel folytatódhasson a hajsza.
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Kritikus szakaszba érkezett a maraton.
A versenyzők túljutottak a kasszán, de vajon sikerül-e túljutniuk az ügynökök hadán?
A pilismaróti bajnok egy testcsellel megtéveszti az üdülési jogot áruló kishölgyet, és
már lohol is a parkoló felé. Mindenki ilyen
könnyedén veszi az akadályokat? Nem,
nem. Úgy látom, a zuglói versenyző sajnos
fennakadt egy kérdőíves hostessen, így elúsztak a reményei. Vélhetőleg ő már nem
szabadul, hiszen a parfümárus és az alapítványi adománygyűjtő is célba vette. Pedig
milyen jól teljesített mindeddig...
De figyeljük azokat, akik még eséllyel harcolnak a bajnoki címért. Ők már a finisben
vannak. Csak meg kell találniuk a parkolóban a kocsijukat. Nézzük, Grizmanek Sándor
nyugalmazott mezőcsáti pénzügyőr vajon
emlékszik-e, hogy a mínusz hármas szinten
a piros E132-es sorban hagyta az autót? Saj-

nos nem. A világoskék sor felé vette az útját.
Úgy látszik, a tavalyi hajmáskéri bajnoktól
idén sem veheti el senki a trófeát. Kedves
nézők, igen: megszületett a végeredmény.
Osztvaldné Máriási Erika 6 óra 37 perc alatt
országos csúccsal megvásárolta családjának az ajándékokat, így holnap pole pozícióból vághat neki az élelmiszervásárlásnak,
amire nagy szüksége is lesz, hiszen elmondása szerint a mákos és diós bejgli mellett
vaníliás kiflihez is szüksége lesz alapanyagra. Ennyi volt idén a karácsonyi maraton, köszönöm figyelmüket, jövőre várom önöket
is a rajtvonalon.
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

dr. Járányi Zsuzsa

Mit kezdjünk a visszérrel?
Visszeres lábról már mindenki hallott, de hogy
pontosan mi is ez a betegség, és hogyan lehet
gyógyítani, azt már kevesen tudják. Dr. Járányi
Zsuzsannát, a Semmelweis Egyetem Érsebészeti
Tanszékének docensét kérdeztük.
Milyen életkorban keletkeznek a visszerek? Egyáltalán, mi vezet a kialakulásukhoz?
Vénás visszeresség és hajszáleresség már egész
fiatal korban is kialakulhat, genetikai hajlam vagy
hormonális változások hatására. Később a probléma terhesség során, szülések alkalmával fokozódhat, és létrejöhetnek a kanyargósabb, veszélyesebb
értágulatok. Középkorúakban trombózis léphet fel,
majd idősebb korra következményes lábszárfekély
alakulhat ki. Ugyanakkor a szintén népbetegségnek
számító érszűkület, azaz artériás megbetegedések
döntően az ötven év feletti korosztályra jellemzőek.
Egészséges embereknél a billentyűk szakaszolják az
eret, lezárnak, ettől „nem zuhan” vissza a vér, hanem
a szív felé áramlik. Ha a folyamat nem megfelelően működik, a megmaradó, pangó vérmennyiség
nyomja az erek oldalát, ráadásul a felfelé elhelyezkedő folyadékoszlop súlya is egyre jobban ránehezedik az alsó végtag lejjebb levő, bokatáji részeire, és
ott még jobban kitágítja a felszínes, és a mélyebben
fekvő vénákat is. Az ér minél tágabb lesz, annál vékonyabb lesz a fala, annál tovább tágul, és tovább
lassul benne az áramlás. A tágult erekben szinte
nem is áramló vér könnyen bealvad, az ér lumene
trombotizál.
Mikor kell komolyabban foglalkozni a visszerekkel?
Manapság a kollégák egy része azt mondja, hogy
ha valaki még szülni akar, akkor nem érdemes a vis�szereivel foglalkozni, mert azok újra ki fognak jönni.
Pedig ha orvosilag indokolt egy visszérműtét, akkor
azt el kell végezni még a következő terhesség vállalása előtt, mert a meglevő panaszokat a hormonális változás, a testsúlynövekedés és a kismedencei
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kompresszió tovább fokozhatják, és az ekkor kialakuló szövődmények, pl. thrombphlebitis (a felszíni
visszerek gyulladásos trombózisa) alig, vagy nehezen kezelhetőek.
Hasonlóan veszélyes lehet ez a kórkép nem terhesekben is, ha a comb belső részén alakul ki, mert a
mélyvénába való terjedése tüdőembóliát okozhat.
Ugyanakkor a később kialakuló lábszárfekélyek is
megelőzhetőek lennének egy idejében és megfelelően végzett visszérkezeléssel, műtéttel.
Mi a helyzet a férfiakkal?
A férfiaknál ritkább a visszeresség, mivel náluk nem
lép fel hormonális ingadozás, de az öröklődés és
az álló munkavégzés ugyanúgy szerepet játszhat a
létrejöttében. Kevesen tudják, de mindenkinek van
egy ún. tartó lába, – általában a bal lába. Ha valaki
nehéz tárgyakkal dolgozik, sokat emel, akkor arra a
lábára helyezi a testsúlyát, és azon alakulhat ki kön�nyebben visszeresség
Hogyan kell elképzelni egy ilyen műtétet?

adó lézeres vagy rádiófrekvenciás kezelés alkalmazására is. Ezek előnye, hogy nem vesszük-húzzuk ki
az eret, hanem belülről, hőhatás segítségével „ös�szetapasztjuk” a falukat. Ilyenkor nincsenek megszakadt oldalágak, vérzések, és helyi érzéstelenítéssel,
ambulánsan végezhető el a beavatkozás. Csak egy
vastagabb tűt használunk, nagyjából akkorát, mint
egy vérvételnél. A tűn keresztül bevezetjük a száloptikát, ami a lézer energiáját a kívánt helyekre juttatja
el. A lézerrel összetapasztott rész ez után már nem
tud vért szállítani, és a későbbiekben hegesedve
szinte felszívódik, láthatatlanná válik.
A két különböző műtéti módszernek mik az előnyei és hátrányai?
A hagyományos visszérműtét altatásban vagy gerincvelő-érzéstelenítésben történik, ezért a beteg
egy napig a kórházban marad. A lézeres beavatkozást helyi érzéstelenítéssel végezzük, és a kezelés után egy-másfél órával a páciens a saját lábán
hazamegy. A hagyományos műtét után egy hétig
éjjel-nappal fáslizni kell a beteg lábát a lábujjaktól
a combtőig, a lézeres kezelés esetében a páciens
másnap eljön egy kontrollra, és utána csak a gumírozott harisnyáját kell hordania.

Tehát lényegesen kényelmesebb és gyorsabb a lézeres beavatkozás a hagyományos technikánál, mert
nincs metszés, seb és vérömleny. Nincs egyhetes
vastag, lábujjaktól combtőig való fáslizás, hanem
másnap már a gumírozott harisnyát viselve lehet
lépcsőn járni, vagy autót vezetni is.
És mi lesz a vérrel? Hogyan pótlódik a kiiktatott
ér?
Az áramló vér utat talál magának, de nem mindegy,
hogy merre. Megfelelő utókezelés hiányában gyorsan kitágít egy másik eret az elzárt közelében a felszíni vénák közül, aminek ismét visszeresedés lehet
a következménye. Ezért úgy kell terelnünk a műtét
után a vért, hogy a mélyvéna felé menjen. Ezzel kétszeresen is jót teszünk: egyrészt felgyorsul a mélyvénában az áramlás, tehát a trombózisra való hajlam
csökken, másrészt a felszíni vénák sem fognak újra
kitágulni. Ezért elengedhetetlen, hogy egy visszérműtét után a páciens megfelelő ideig kompressziós
harisnyát hordjon, ami összeszorítja, komprimálja a
láb felszínes vénáit, így a vér a mélyvénák felé kell
utat találjon magának.
Kovács Zsuzsanna
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A műtét során meg kell akadályozni, hogy az erek
tovább táguljanak, a lumenüket ki kell zárni a keringésből. Régen a hagyományos műtéteknél a
kitágult ereket eltávolítottuk, kivettük, lekötöttük
az érvégződéseket, de sajnos hatalmas hegek maradtak a beavatkozás után. Most is végzünk „hagyományos” műtéteket, de már jobb technikával.
A beavatkozás során a bokánál és a lágyéknál is
végzünk egy bemetszést, a fő visszértörzset ezen
keresztül kihúzzuk, majd fél centis szúrásokból kis
horog segítségével távolítjuk el, húzzuk ki a további
tágultabb eret. Lényegesen kevesebb traumával jár,
mint a régebbi technika, de átmeneti vérömlenyek
–még ha jóval kisebbek is, de ekkor is kialakulnak, és
altatás vagy gerincvelő-érzéstelenítés szükséges
hozzá.
Ma már azonban lehetőség van a kíméletesebb, és a
szakirodalom szerint is hasonlóan jó eredményeket
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

dr. Fodor Dezsőné

Javítható-e vény nélküli gyógyszerekkel a beteg állapota?

Így kell leverni a levertséget
Közismert tény, hogy a téli időszakban kiemelkedően sokan szenvednek hangulatingadozástól,
esetleg depressziótól. A panaszok enyhítésére számos megoldás létezik, és ne csak a közismert, főleg
alkoholbevitelen alapuló gyógymódokra gondoljunk! A tartós, egészségkárosító hatásoktól mentes
gyógymódok közül mondott el néhányat dr. Fodor
Dezsőné, a Fodor Gyógyszertár (1142 Budapest XIV.
kerület, Erzsébet királyné útja 44.) vezetője.
Mi a depresszió?
A szorongás után a depresszió a második leggyakoribb
pszichiátriai betegség. A szomorúság mély formájának
is nevezhető. Lehetnek külső okai, például követhet
valamilyen veszteséget vagy szomorú eseményt. Testi
működési zavarok is okozhatják, ezeket belső okoknak
nevezzük. Ilyenek lehetnek például a különböző pajzsmirigybetegségek, a reumás gyulladás által kiváltott
erős fájdalom, illetve mozgáskorlátozottság.
Mik a depresszió tünetei?
Levertség, szomorúság és a belső üresség érzése.
A beteg nem képes normálisan megítélni az érzelmeit,
a bánatot, a vidámságot és az örömet sem. Csökken az
érdeklődése az őt körülvevő világ iránt, elvesztheti döntéshozó képességét, gondolkodása lelassulhat. Minden
vélt és valós problémájáért önmagát teszi felelőssé,
bűntudata van. Gyakori kísérőjelenség az álmatlanság
és az étvágytalanság.
A korábban örömet okozó tevékenység most tehernek,
fárasztónak, sőt, egyre nehezebbnek tűnik, és végül
teljesen távol marad tőle a depressziós személy. Környezete is észreveszi az állandó letörtséget, a gyakori
szomorúságot, és az ezzel együtt járó sírást, sírdogálást,
illetve érzelmi ingadozásokat. A depressziós betegek
jellemzően önmagukba fordulnak, kerülik a társaságot, nem akarnak kapcsolatot létesíteni, elzárkóznak a
család, az ismerősök közeledésétől, végül fokozatosan
elmagányosodnak.
Hogyan lehet megkülönböztetni az egyszerű rosszkedvtől, fásultságtól a már kezelésre szoruló állapotot?
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Magazinunk újrahasznosított papírból készül

de a kúra után a beteg viselkedése a legtöbb esetben
a normálishoz közelít, és újra teljes értékű életet élhet.
Ugyanakkor a legtöbb páciens az élete során átlagosan
4-5 alkalommal él át ismételt depressziós rohamokat.

A depresszió nem múló állapot, mely egy jó alvással,
néhány napos pihenéssel rendbe hozható, hanem hos�szabb ideje fennálló tünetegyüttes. A tünetek napok
vagy hetek alatt alakulnak ki, és akár személyiségváltozással is együtt járhatnak. Ez a legszembeötlőbb figyelmeztető jel.

Enyhe depresszió esetén a gyógynövénytartalmú készítmények jöhetnek szóba. Orbáncfűből, citromfűből,
macskagyökérből és komlóból készült teák, tabletták
javíthatják a betegek állapotát, segíthetnek túljutni a
nehezebb periódusokon.

Mikor szükséges orvoshoz fordulni?

Ne felejtsük el a homeopátiás készítményeket sem. A
Kalium Phosphoricum a levert hangulat, érzelmi mélypontok kezelésére használatos, a Natrium Chloratum
a gyász megélését könnyítheti meg, míg a Calcium
Phosphoricum a gyermekkori koncentrációs zavarok
kezelésében, és a szellemi ellenálló képesség fokozásában nyújthat segítséget.

Átmeneti hangulatzavarok mindenki életében előfordulhatnak. Ezek csak akkor okoznak komoly problémát,
ha hangsúlyossá válnak, és meghatározzák a mindennapokat, akár hónapokon, éveken át. Ezt nem szabad
megvárni! Orvosi segítséget akkor célszerű kérni, ha a
fent említett tünetek 2 hétnél hosszabb ideje fennállnak.
A depressziós időszak 6-9 hónapig is eltarthat, és bizonyos időközönként megismétlődhet.
Örökletes-e a depresszióra való hajlam?
Igen, a családban előforduló depresszió figyelmeztető
jel lehet. Kimutatták, hogy ha az egyik szülő depressziós, akkor 25%-os a valószínűsége, hogy az ő gyermeke
életében is előfordulnak majd depressziós időszakok.
Ennek esélye akár 70% is lehet, ha mindkét szülő szenvedett már depressziótól, míg ikertestvérek esetén
75%-os a depresszió előfordulásának esélye. Emellett a
környezeti hatások is meghatározóak lehetnek.

Milyen mellékhatásai lehetnek az antidepresszánsoknak?
A régebbi antidepresszánsok gyakran előforduló mellékhatásai voltak a fáradékonyság, aluszékonyság,

hirtelen vérnyomásesés, székrekedés, vizeletürítési zavarok, szájszárazság és a homályos látás, de a modern
gyógyszeres terápia részét képező, biztonságosabb
szerek esetén is fejfájás, szexuális működési zavarok, fáradékonyság, alvászavarok, súlynövekedés és hányinger
következhet be nem várt hatásként.
Vannak-e alternatívái a gyógyszeres kezelésnek?
A testi-lelki egyensúly javításával, pszichoterápiával,
egyéb módszerekkel, például jógával, relaxációval, aromaterápiával, akupunktúrával, meditációval, masszázsterápiával is javítható a betegek állapota. A napfény
jótékony hatását is bizonyították a depresszió kezelésében.
Mit tegyünk, hogy elkerüljük a depressziót?
Törődjünk testünkkel, mozogjunk! A rendszeres mozgás
endorfinokat, örömhormonokat szabadít fel a szervezetben. Legyen az úszás, kerékpározás, futás, tánc, kertészkedés, kirándulás vagy a divatos nordic walking, a
mozgás mindig segít!
Kalocsai Kristóf

Beszélhetünk-e gyermekkori depresszióról?
Gyermekeknél is előfordulhat a felnőttkori depresszióra
hasonlító, de attól merőben eltérő helyzet. Fiatalkorban
sokkal nehezebben birkózunk meg a stresszel, a túlzott
elvárásokkal, és ez kóros állapotba csaphat át. Figyelmeztető jel lehet a gyermek gyakori fáradékonysága,
étvágytalansága, álmatlansága, a tanulmányi eredményeinek hirtelen romlása, vagy ha gyakran panaszkodik
hasfájásra, fejfájásra, de az orvosok szervi eltérést nem
tapasztalnak.
Gyógyítható-e a depresszió gyógyszeres kezeléssel?
Igen, de természetesen csak orvosi felügyelettel. A
depresszió elleni gyógyszerek néhány hét-egy hónap
alatt fejtik ki hatásukat. Folyamatosan kell őket használni súlyos és közepesen súlyos esetekben is. Enyhe
tünetek sok esetben fennmaradhatnak a kezelés után is,
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Üzenet a Földnek

Lenkei Péter

széttörik a sótól szétrozsdállt busz az utasok alatt. Bár
Budapesten például a hidakon már nem sóznak, de ha
igazán jót akarnának, sehol nem tennék ezt.

Óvatosan a sószórással,
drága mulatság!
Amint lejegesednek az utak, az emberek automatikusan a só után nyúlnak. Kevesen tudják azonban, hogy nagy árat kell fizetni azért, mert ezzel a
legegyszerűbbnek tűnő módszerrel védekezünk
a csúszós felületek ellen. Számos jobb megoldás
létezik, melyekről Lenkei Pétert, a Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodájának vezetőjét
kérdeztük.
Milyen káros környezeti hatásokat vált ki az utak
sóval történő kezelése?
A konyhasó marja a betont, a járműveket, a cipőket, a
kutyák lábát, de leginkább a fáknak árt azzal, hogy
elérhetetlenné teszi számukra a vizet. A sós talajvizet
ugyanis a hazai fafajok képtelenek felvenni, így ki-

lágy kapszula • belsôleges oldatos cseppek

50 éve forgalomban!

Epehajtó: emésztési zavarokra, étkezés után puffadásra. Görcsoldó. Epekôvel járó, vagy epemûtét utáni
panaszra. Gyulladáscsökkentô. A koleszterin termelést csökkenti, oldja a kisebb epekövet. Fokozott epekôképzôdés veszélyekor, mint elhízás, fogyókúra,
cukor-, májbetegség, magas koleszterin-, vérzsírszint,
ösztrogéntartalmú gyógyszer, fogamzásgátló szedésekor.
Növényi eredetû, természetes, tisztított
hatóanyagok.
Epekímélô
étrend:
www.satco.hu
Vény nélkül,
gyógyszertárakban kapható gyógyszer

Magyarországi képviselô: SATCO Kft.
Telefon: (+36-1) 371-0530
Telefon/Fax: (+36-1) 371-0531
E-mail: satco@satco.t-online.hu
www.satco.hu

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa
el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg
kezelôorvosát, gyógyszerészét!
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száradásra vannak ítélve. Jobb esetben csak gyengül
ellenálló képességük a kártevőkkel és kórokozókkal
szemben, így könnyebben megbetegszenek. Budapest
egyes részein akár egy kilogramm só is van egy köbméter talajban a síkosságmentesítés miatt, a belvárosban
például számos fa haldoklik, vagy már kiszáradt ennek
következtében.
A sózás a környezet mellett hétköznapi használati
tárgyainkat sem kíméli. Mik vannak a legnagyobb
veszélyben?
A só káros hatása komoly anyagi károkat okoz, nagyobb
értékeinket is tönkre teheti. Rongálódnak miatta a járművek és a föld alatt húzódó közművek, illetve maga
az útburkolat is, vagy éppen a drága csizmák és cipők.
A negatív hatásokat félretéve, mennyire hatékony
a sózás?

HIRDETÉS

Mi a legnagyobb akadálya annak, hogy új módszereket vezessünk be az utak jégmentesítésére?

Korántsem nevezhető hatékonynak, látszólagos olcsósága ellenére, hiszen mínusz 7 °C alatt már nem olvasztja a havat. Más jégolvasztó szerek akár mínusz harminc
fokig gyors és tökéletes síkosságmentesítést végeznek.
Ha egy ház előtti járdaszakasz biztonságossá tétele
a cél, mi a legjobb módszer?
Első lépésben a hó ellapátolása, egészen addig, amíg
el nem áll a havazás. Amíg esik a hó, bármilyen olvasztószer bevetése felesleges, mert a lehulló csapadék
felhígítja azt, és rontja ezzel az olvasztóképességet.
Külön pozitívum a plusz testmozgás, mely sokkal több
egészségügyi hasznot hoz, mint gondolnánk. Ha már
ellapátoltuk a havat, elsősorban olyan anyagok kiszórása javasolt, melyek a maradék jég síkosságát csökkentik, és nem ártanak a környezetnek: ilyen a faforgács,
a zeolit (macskaalom), esetleg homok. Másodsorban
alkalmazzunk csak alternatív olvasztószereket. Ónos
eső esetén az olvasztószer és érdesítő anyag keveréke
a legjobb.
Milyen alternatív módszer létezik a közutak környezetbarát jégmentesítésére?
Határainkon túl a legtöbb helyen egyszerűen semmit
nem csinálnak a kotráson kívül, mindössze kötelezőMagazinunk újrahasznosított papírból készül

vé teszik a hólánc használatát. Szlovákiában például
murvát szórnak a hóra, amely „belegyógyul” a jeges
felszínbe, érdessé téve azt. Ezen nem lehet ugyan száguldozni, de 40-50 kilométeres sebességgel, egyenes
úton biztonságos. Ha mindenképpen szórni akarunk,
számos olyan alternatív jégolvasztó szer létezik, melyek
kevésbé károsak, mint a konyhasó.
Sajnos az utcák jelentős részén nem tesznek semmit azért, hogy biztonságosabb legyen a közlekedés. A legnagyobb veszélyben ilyenkor az idősek
vannak. Mit lehet tenni, hogy elkerüljék a baleseteket?
Sokat segít, ha zoknit húznak a cipőre, különösen ónos
esőben, hiszen a textíliák jobban tapadnak a jégen,
mint a gumi vagy műanyag cipőtalp. Persze a legjobb,
ha ilyenkor nem indulnak útnak és átszervezik az életüket. Érdemes figyelni az időjárás-jelentést, és az ónos
eső előtti napon elintézni a fontos dolgokat.
A sózással dolgozó közútkezelők szerint a környezetet kevésbé terhelő megoldások jóval drágábbak,
viszont nem sokkal hatékonyabbak, mint a klasszikus módszer. Mekkora többletköltséget jelentene,
ha elhagynánk a sót?
Semekkorát, sőt, sokkal olcsóbb lenne. A közútkezelő
ugyanis nem nézi, hogy a közművek, az úttest, a hidak
vagy a járművek szétmennek a só miatt. Az a kár egy
másik kasszában jelenik meg, még akkor is, ha egy cég
felelős értük. Tapasztalataink szerint sajnos a döntéshozók nagyon ritkán gondolkodnak hosszú távon, így
nem érdekli őket, hogy 10 év múlva leszakad a híd vagy

A sóimport hatalmas üzlet, megfelelő lobbierővel.
Az adófizetők meg úgyis kifizetik a híd, közmű és útjavítás árát, mert az emberek ritkán figyelnek az ilyen
lassan, évek, évtizedek alatt anyagot és élőt gyilkoló
dolgokra. Ez kísértetiesen hasonlít a légszennyezésre, mely legtöbbször nem látszik, nem érzékelhető, és
nem hozzuk összefüggésbe mondjuk egy szívinfarktussal vagy agyi trombózissal, noha nagy valószínűséggel az okozta. A legnagyobb eredményre az vezethet,
ha minél többet beszélünk róla és jó példával járunk
elöl, legalább a szomszédok felé.
Van-e összefüggés az utak kezelése és a levegő minősége között? Miért foglalkoznak Önök a jeges
utakkal?
A só pusztítja a fákat. Ha több fa marad, több légszen�nyezést képes kiszűrni. Itt érdemes megjegyezni, hogy
a téli, vegetációs időszakban is rengeteg káros anyagot
tüntetnek el a fák, ezért lenne kifejezetten fontos, hogy
jobban odafigyeljünk a védelmükre.

Édes otthon

A csokifürdőhöz mikróban egy csészében olvasszunk csokit, és a fogpiszkálóra felszúrt szaloncukrot mártsuk jól bele. Óvatosan szedjük
ki egy sütőpapírra állított rácsra, és hagyjuk
megdermedi a bevonatot. (A sütőpapírról kön�nyű leszedni és újraolvasztani a lecsöpögött
csokit. Most már azt is tudjuk, hogyan készül a
csokipasztilla…)

Aggod Zsuzsa

Karácsonyi szalon
Ha unjuk, ha nem, ha szeretjük, ha nem, ha
bonbonból
egyedi,
fondant-alapú
drágálljuk, ha nem, szaloncukor mindig dí- „hungarikummá” nőve ki magát – a szaloncukor.
szíti a karácsonyfát. Ha nem fogy el, kicsomagolva kínálgatjuk sokszor húsvétig, vagy Kezdetben selyempapírba majd sztaniolba teeltesszük a következő karácsonyra. Mert en- kert cukorkákat és csokigolyókat akasztottak a
nek a csillogó csomagolású édességnek jövő- karácsonyfára szaloncukorként. A papírt két helyen megcsavarták, hogy tartson a csomagolás,
re is ott kell lennie a fán!
és a selyempapír sztaniolból kilógó két végét
Bármily meglepő is, szaloncukrot csak mi, maberojtozták. Míg a gazdagabb családok cukrágyarok aggatunk a karácsonyfára!
szoktól vásárolták meg a karácsonyi édességet, a
Igaz, más országoknak is megvan a saját kará- szegényebbek otthon készítették el, a századforcsonyfát díszítő édességük: csokifüggesztékek, dulótól pedig beindult tömegtermelése. Érdekes
ünnepi díszbe csomagolt különféle cukorkák és módon a rojtozás maradt a legutolsó kézimunka
csokigolyók, habcsók... Sok helyütt a piros csíkos a szaloncukorgyártás iparosítása során, míg a
fehér cukorpálca a karácsony szimbóluma, má„ricselő gép” meg nem oldotta ezt a feladatot is.
sutt színes papírba csomagolt, jégcsap formájú
keménycukor ékesíti a fát.
A karácsonyfa tisztelete régi időkre nyúlik vissza,
mikor a téli napforduló tájékán közösen ünnepeltek az erdei fa körül tánccal, tűzzel, az újjászületést várva.

Ezek a karácsonyi apróságok eredetileg ehetőek voltak: az ünnep alakjait megszemélyesítő mézeskalácsbábok, cukorangyalkák,
ezüstszálon függő datolyák, alma, dió, pattogatottkukorica-füzér és más finomságok.
Ezekhez a fán lógó nyalánkságokhoz csatlakozott a XIX. században – többféle becsomagolt
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Ha unjuk a gyári kínálatot, egészségesebb édességre vágyunk, vagy egyszerűen csak kedvünk
van pepecselni egy keveset otthon, és a végeredménnyel barátokat is meglepni, készíthetünk dióból, mandulából, mogyoróból, aszalt
gyümölcsökből és egy kevés házi lekvárból gyúrt
szaloncukrot karácsonyra. A hozzávalókat egy aprítógépben a legegyszerűbb „masszásítani”, aztán
formázni és szárítani. Az így elkészült szaloncukrokat néhány órára hagyjuk szikkadni – akkor jó,
ha már nyugodtan meg lehet fogni, nem deformálódnak, mert a csokifürdőben nagy szükség
lesz arra, hogy kibírják a tortúrát.
Senki ne futamodjon meg a csokibevonástól –
bár már magában is fenséges ez a szaloncukor,
a csokitól még finomabb lesz, és a csomagolást
is segíti a megszilárdult csokiréteg. Arról nem is
szólva, hogy nyugodtan összemaszatolhatjuk
magunkat az olvadt csokival, a sajtó tele van a
külsőleg alkalmazott csokoládé jótékony hatásával és a csokimasszázsos hirdetésekkel…

A karácsonyfa egyfajta életfa, melynek díszei
hagyományosan fontos szimbólumok voltak.
A szaloncukornak is meg van a szimbolikája: csillogó csomagolásával a csillagokat, az angyalokat,
az élet fájáról leszedhető mitikus tudást testesíti
meg.
Amikor a szobába (szalonba) költözött a karácsonyfa, a viaszgyertyák mellett mindenki számára függött egy kis ajándék; a családfő osztotta
ki azokat a család apraja-nagyja között.

Frissítsünk – egészséges és díszít!

1891-ben egy magyar cukrász tizenhétféle szaloncukorreceptet jegyzett le. A mai szaloncukrot,
melynek ízesítését folyamatosan megújítják és
bővítik az egymással versengő csokoládégyárak, jellegzetes lekerekített téglaformája és csomagolása teszi azzá, ami. Ma már általában csak
egyrétegű a csomagolás, de a kétoldalt összefogott színes fényes papír mindig jellegzetes, kis
csokival bevont desszerteket rejt magában.

A becsomagolást egy réteg sütőpapírral kezdtem (kb. 10x10 cm). Ezt egy 7x7 centis, fényes
elasztikus anyagból varrt „hurkába” bújtattam
– nekem így volt a leggyorsabb –, és masnit kötöttem a két végükre szalagból.
És a végeredmény: elegáns, csillogó, egyedi, kézi
készítésű, ehető karácsonyi díszek a karácsonyfán!
Ha kiürül a „papír”, csak kössük vissza a masnit, és
hagyjuk nyugodtan a fán a csomagolást! Jövőre
is jó lesz az anyagból készült szaloncukorpapír.
További ötletek a szimpatika.hu oldalon
olvashatók!
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Az októberi kvíz játékunk nyertesei:
Szalóczi Szandra – Berek Gyógyszertár, Karcag
Szendrey József – Pólus Gyógyszertár, Budapest
Szikszainé Németh Barbara – Fehér Palota Gyógyszertár, Székesfehérvár
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló wellness hétvége a móri Hétkúti Wellness Hotel****
felajánlásával.
Mata Andrásné – Gyógyír Patika, Encs
Halász Lívia – Írisz Gyógyszertár, Győr
Ács Lajos – Ezüstkehely Gyógyszertár, Gödöllő
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló wellness hétvége a hajdúszoboszlói Hotel Aurum**** felajánlásával.
Nyerges Andrásné – Batthyány Gyógyszertár, Budapest
Perom Ágnes – Mályva Gyógyszertár, Budapest
Dolozselek Luca – Promontor Gyógyszertár, Budapest
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló wellness hétvége a szilvásváradi Szalajka Liget Hotel****
és Apartmanházak felajánlásával.
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A Libri Kiadó felajánlásával szépirodalmi könyvcsomagot nyertek:
Emmer József – Rozmaring Gyógyszertár, Székesfehérvár
Wolf Edit – Koriander Gyógyszertár, Adony
Kovács Tamás – Eiger Gyógyszertár, Budapest

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

1

Karikázza be
a helyes
válasz
betűjelét!

1

1. Hova mennek Anya gyerekei 24-én?
a) moziba
b) bábszínházba
c) angyallesre

2

Hány kilós a nagypapa szemüvegtokja?
a) 25

név*:

3

4

Ki koncertezik január 3-án a Müpában?

Melyik korábbi interjúalanyunk számolt be
készülő gyerekkönyvéről, amely most meg is jelent?
a) Kovács Kati
c) Für Anikó

e-mail:
patika neve, címe (vagy pecsétje)*:

c) 0,025

a) Tony Lakatos és Lajkó Félix
b) Roby Lakatos és Lajkó Félix
c) Felix Baumgartner és Szakcsi-Lakatos Béla

cím*:

telefon*:

b) 0,25

5

b) Winkler Róbert

Kiknek segít elsősorban a Kék Vonal?
a) környezetvédőknek
c) nyugdíjasoknak

A sorsoláson azon játékosaink vesznek részt, akik legalább négy Szimpatika kvízkérdésre jól válaszolnak, és a *-gal megjelölt mezőket
nyomtatott nagybetűvel, olvashatóan kitöltik, és a kivágott szelvényt 2012. december 31-ig postai úton visszaküldik szerkesztőségünkbe (Szimpatika szerkesztőség: 1024 Budapest, Kis Rókus u. 2.), vagy a www.szimpatika.hu/jatek oldalon válaszolnak a kérdésekre.
A részletes játékszabály a www.szimpatika.hu/jatek/szabalyzat oldalon olvasható. A nyilvános sorsolás időpontja: 2013. január 11.
délelőtt 10 óra. Helyszíne a Szimpatika szerkesztőség.

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

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