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kedves olvasó!

Az interjúkészítés nem egyszerű műfaj, én mégis sze-
retem magam elkészíteni a címlapinterjúinkat, nem-
csak azért, mert így különleges és értékes embere-
ket ismerhetek meg személyesen, de néha remek öt-
leteket is kapok riportalanyainktól. Már régóta fur-
dalt a kíváncsiság, hogy mi is az a SUHANJ!, mivel 
egy régi barátom rendszeresen onnan jelentkezett be 
egy Foursquare nevű közösségi oldalra, de sosem néz-
tem komolyabban utána. Most e havi interjúalanyunk, 
Pásztory Dóra paralimpikon, kétszeres olimpiai baj-
nok mesélt a vele készült interjúban erről a fantaszti-
kus kezdeményezésről és az ott végzett civil munká-
járól. Nos, kaptunk az alkalmon, és ha minden igaz, 
mire Önök e sorokat olvassák, lapunk internetes felü-
letén, a szimpatika.hu-n látható lesz egy kisfilm, ami 
a vak és látássérült gyerekek spinning-edzésén és a 
mozgássérültek maratonra való felkészülésén készült. 
Kérem, ha tehetik, mindenképpen nézzék meg; ez a vi-
deó egy olyan mozgalomról szól, amely példaértékű, 
nemcsak a fogyatékkal élők, de az úgynevezett épek 
számára is. 

Tünetmentes októbert és kellemes olvasást kíván  
az egész szerkesztőség nevében:

 
 Kalmár András főszerkesztő

KErESSEN MINKEt 
AZ INtErNEtEN IS!

honlap facebook oldal

WWW. .HU
www.facebook.com/szimpatika

tekintse meg a szimpatika tV 
új és régebbi adásait!
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pásztory Dóra

Interjú
Mesélted, hogy azért is 
hagytad abba az élsportot, 
mert eleged volt a hajnali 
kelésből. Most viszont, hogy 
decemberben megszületik 
a kisfiad, majd újra jön a ki-
alvatlanság...
Remélem, hogy nem így lesz. 
Szerencsés vagyok a terhesség-
gel, egyáltalán nem „teher”, jó-
kat tudok aludni és pihenni, 
nincsenek rosszulléteim vagy 
kellemetlen mellékhatások. 
Persze, ha megszületik a kicsi, 
az egy új helyzet lesz. Ha a gye-
rek az én alvásigényemet és az 
apja alvásmélységét örökli, ak-
kor 12 órákat fog majd aludni 
úgy, hogy meg se nyikkan. De 
komolyan, egyáltalán nem tar-
tok attól, hogy mi lesz a szülés 
után. Sok segítségünk lesz, mert 
mindkét nagymama a közelben 
lakik, és valószínűleg a férjem 
az első időkben otthonról fog 
dolgozni. Nyilván sok mindent 
meg fog tudni oldani ő is, de sok 
olyan dolog lesz, amire nekem 
magamtól kell majd rájönnöm, 
pl. hogyan tudom egyedül meg-
fogni a gyereket és megtartani.

tartasz attól, hogy nehéz lesz 
a pelenkázás vagy a fürdetés? 
Életemben nem pelenkáztam 
még gyereket, de nem tartok tő-
le jobban, mint egy átlagos le-
endő anyuka. Azok az alapvető 
bizonytalanságok vannak ben-
nem, ami bárkiben, aki az el-
ső babát várja. Most találkoz-
tam egy barátnőmmel, aki szin-
tén végtaghiányos, és 8 hónapos 
gyermeke van, ő is azt mond-

ta, hogy nyugodjak meg, hiszen 
ahogy a biciklizéstől kezdve a 
cipőfűzésen át a hajgumizásig 
mindent megoldottunk az élet-
ben, ez is menni fog, ha elég kre-
atívak vagyunk hozzá. 

tudom, hogy a korrekt elne-
vezés az „ép”, és az ellentéte 
a „fogyatékkal élő”, de nem 
bántó ez? Valaki egyszer azt 
mondta: én nem fogyatékkal 
élek, hanem a férjemmel.
Valahogy el kellett nevezni, de 
én sem érzem úgy, hogy fogya-
tékkal élő lennék. 142 olyan má-
sik identitásom van, amit ki le-
hetne emelni, de vannak olyan 
helyzetek, amikor ezt a megne-
vezést kell hangsúlyozni. Őszin-
tén megmondom, engem egy-
általán nem érdekel a szóhasz-
nálat, annyira sokadlagos do-
log. Ha én azon sértődnék meg, 
hogy minek neveznek, akkor 
nagyon sok kellemetlen napom 
lenne. Csúnya és rossz szándék-
kal is lehet azt mondani, hogy 
fogyatékkal élő, és minden bán-
tás nélkül azt, hogy rokkant. A 
szándék a lényeg, és az, hogy mi-
lyen kontextusban van a szöveg. 

igen, de mégis furcsán hang-
zik az, amit például most sze-
retnék kérdezni... mit gon-
dolsz, ha „épnek” születsz, 
akkor is élsportolóvá váltál 
volna?
Azt hiszem, igen, de biztos nem 
lettem volna ilyen sikeres. Az 
úszáshoz nem voltam tehet-
séges, de a parasportban még 
nem annyira szoros a verseny, 
nincs is annyi versenyző, hogy 

a tehetségnek olyan nagy sze-
repe legyen, mint az épeknél. A 
parasportban a tehetséget még 
lehet kompenzálni sok edzés-
sel meg egy jó edzővel, nekem 
ez adatott meg, nem a tehetség. 
Alapvetően versenyző típus va-
gyok, ez azelőtt is látszott, hogy 

sportoltam volna, és azután is. 
Ez személyiségfüggő, egyfaj-
ta adottság, ami ha találkozik a 
tehetséggel, vagy egy olyan kö-
zeggel, mint amibe én kerültem 
– ez volt az ANK Úszóklub Pé-
csen –, akkor az nagy szerencse. 
Nekem szerencsém volt. 

ezt a versenyösztönt hol tud-
tad kiélni, miután abbahagy-
tad az úszást?
Elég sok helyen, néha előny, né-
ha hátrány ez a fajta habitus. 
(A munkaerőpiacon például 
kifejezetten előnyös.) Amikor 
abbahagytam a sportolást, el-
kezdtem az egyetemet, ott meg, 
ugye, vannak vizsgák. Van 
olyan, amelyre ugyanúgy hó-
napokig készülni kell, mint egy 
világversenyre. Nekem nem a 
fizikai kihívás hiányzott, ha-
nem az, hogy mentálisan a to-
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Fotó:  Kaunitz Tamás

Dóra és férje (Óbudai Sport) 
a Suhanj! színeiben
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Interjú

pon legyek. Én ezt a részét sze-
rettem az élsportnak, a kon-
centrációt, ami egy versenyen 
rám nagyon jó hatással van. 
Rengeteg olyan helyzet van az 
életben, amikor az ember ezt 
kamatoztatni tudja. De a fel-
készülés fizikai része nagyon 
nehéz. 2004-ben volt a máso-
dik paralimpiám, arra már egy 
sportpszichológussal, Lénárt 
Ágotával készültem. Ennek az 
volt az oka, hogy nem bírtam az 
edzések monotonitását. Ágota 
segített abban, hogy kibírjam 
az olimpiáig tartó utat, az évi 
562 edzést, és az edzésenkénti 
5-6 km úszást. 

Azt gondolom, hogy az úszás-
nál unalmasabb sport nincs.
Ezzel maximálisan egyetértek. 
Van, aki nagyon jól bírja a mo-
notonitást, de én nem ilyen va-
gyok. Visszatérve az olimpiá-
ra, szerintem a mentális felké-
szülés a lényeg, és az nem egy 
órával a verseny előtt kezdődik, 
hanem előtte egy évvel, fél év-
vel, amikor a versenyző elkez-
di leképezni a versenyhelyze-
tet, látja magát a medencében a 
verseny előtt, hogy miként fog 
teljesíteni, egészen addig, hogy 
beér a célba, ránéz a kivetítő-
re, és ott az egyes a neve előtt, 
és az idő, amit úszott. Nagyon 
sokféleképpen lehet úszni, de 
nem azt képezed le, hogy mi-
lyen technikával úszol, hanem 
azt, hogy bírod, elöl vagy, jó ál-
lapotban vagy, érzed, hogy egy-
gyé válsz a vízzel... Meg azt is, 
hogy nem izgulsz... 

tehát tulajdonképpen any-
nyiszor lejátszod magadban a 
dolgot…
…hogy amikor odakerül az em-
ber, akkor úgy érzi, hogy otthon 
van, hisz már ismeri a szituáci-
ót. Onnantól kezdve, hogy az el-
ső kép megjelent az athéni uszo-
dáról, én mindent megnéztem, 
megtanultam, és amikor tényleg 
beléptem oda, már tudtam, hogy 
hol van a lelátó, a kivetítő, mi-
lyen a rajtkő. Otthon voltam. A 
tudatalatti megnyugtató választ 
ad egy ilyen helyzetre. 

Van ebben valami transzcen-
dencia.
Igen, és most már annyira ki-
egyenlített az élsport, hogy egy-
szerűen ilyeneken múlik. Egy 
olimpiai döntőben ott van nyolc 
ember, nyilván maximálisan fel-
készültek, alkatilag és tehetség-
ben egészen hasonlóak, vagy 
esetleg van egy kiemelkedő, de 
utána is hét helyet osztanak le. 
Min múlik, hogy ki lesz a máso-
dik vagy a harmadik? Egy ötven 
gyorson nem is látod, hogy ki 
ér be elsőnek. Én minden spor-
tolónak vagy szakvezetőnek azt 
ajánlom, hogy lássa be, mennyi-
re fontos a sportpszichológus és 
a mentális felkészülés. 

Amikor már ezredmásodper-
ceken múlnak a helyezések, 
van még az élsportnak ér-
telme?
Nehéz kérdés, de például a 
parasportnak van. Az még min-
dig inkább az emberről szól, és 
nem a teljesítményről, mint az 

épek sportja. Egészségesebb kö-
zegnek tartom. Iszonyúan sokat 
változott azóta, hogy visszavo-
nultam, hisz eltelt majdnem tíz 
év. Nagyon sok országban fejlő-
dött az esélyegyenlőség, az inf-
rastruktúra, új sportolási lehető-
ségek nyíltak a fogyatékkal élők 
számára, és ez meg is látszik a 
parasporton. Most már Magyar-
országon is ugyanazt a jutalmat 
kapja egy paralimpiai bajnok, 
mint egy olimpikon. Nálunk 
nincsenek nagy pénzek, komoly 
szponzorok, de egy fogyatékos 
embernek ez akkor is egy óriá-
si kiugrási lehetőség. Itthon na-
gyon kevés olyan fogyatékkal élő 
ember ismert, aki nem sportoló. 
Nem ismersz fogyatékos akadé-
mikust, a művészek között lehet 
látni néhányat, de nem jellemző. 

mennyi a különbség egy ép 
sportoló és egy parasportoló 
teljesítménye között, például 
az úszásban?
Sors Tamás 59 másodperc alatt 
ússza le a százméteres pillan-
gót kilences kategóriában, míg 
a pillangó világcsúcsa 49,82. Te-
hát 10 másodperc a különbség, 
ahhoz képest, hogy a fél karja 
hiányzik… 

hogyan állapítják meg, hogy 
ki milyen kategóriába tar-
tozik? 
Egytől tízig vannak a kategóriák, 
a tízes kategóriájú sportoló a leg-
kevésbé sérült. Ezt egy bizottság 
dönti el. A végtaghiányosoknál 
ez könnyű, hiszen adott, hogy 
mekkora egy csontom, és hány 

centi hiányzik belőle. Nagyon 
leegyszerűsítve, csak a szemlél-
tetés kedvéért, ezt valahogy úgy 
kell elképzelni, hogy ha pl. 90-
től 100 centiig van meg, akkor 
az kilences kategória, ha csak 
80-tól 90-ig, akkor nyolcas kate-
gória és így tovább. Nyilván sok 
szempont van, megvannak-e a 
csontok, abból mennyi mozog, 
mennyi használható, milyen az 
izmok fejlettsége, nagyon ösz-
szetett dolog ez a kategorizálás. 
És nem is lehet mindig igazsá-
gos, mert tíz kategória van két-
százötven különböző sérülés-
re. Az egyik legnagyobb felada-
ta a parasportnak, hogy erre 
egy átláthatóbb rendszert talál-
janak ki. Ráadásul, a kategóri-
ák miatt nehezen közvetíthető 
egy paraverseny a tévében. So-
kan panaszkodnak, hogy alig 
lehet parasportot látni, ami igaz 
is, de őszintén, ez nem tv-barát 
műfaj, hiszen nálunk ugyanarra 
a számra tíz mozgássérült kate-
gória és három látássérült kate-
gória jut, és ha vége, jön a tizen-
három eredményhirdetés. De ha 
tudjuk azt, hogy Sors Tamás az 
ötvenméteres pillangó döntőse 
lesz, akkor érdemes lenne akár 
csak azt a két percet is közvetí-
teni, mert az emberek megnéz-
nék, és ugyanúgy drukkolnának 
a magyar versenyzőnek, mint az 
olimpián. És egy picit betekin-
tést is nyernének a műfajba. 

Amikor kategorizálnak, nem 
lehet csalni?
Nem is egy példa volt erre. De 
olyanról még nem hallottam, 

kor dőlt el, hogy ebbe az irány-
ba szeretnék továbbtanulni. A 
kommunikáció szakot egy idő-
ben kezdtem el az eurosportbeli 
munkámmal, 2005-ben.

hogyan jött a magyar  
narancs?
Nagyon szerencsés egybeesés, az 
Eurosport magyar nyelvű szer-
kesztőségének vezetője, Szabó 
Gábor javasolt engem, mert bár 
őt kérték fel, neki nem volt ideje 

és kapacitása erre. Én írott sajtó 
szakirányon végeztem, és min-
dig is nagyon szerettem írni. El-
készítettem az első interjúmat, 
ami szerencsére nagyon tetszett 
a főszerkesztőnek, és azóta gya-
korlatilag teljesen szabad kezet 
kapok, ami nagyon ritka, és re-
mek lehetőség. Az újságírói pá-
lya csúcsa, amikor az ember sza-
badon és kötetlenül beszélhet 

hogy valakinek ezért elvették 
volna az érmét. A parasportolók 
is tudják, hogy ki az, aki kerekes-
széken jár a versenyre, aztán 
amikor már véget ért, két lábon 
távozik. Vannak, akik megpró-
bálnak erre rájátszani. Épp ezért 
a verseny közben is folyamato-
san figyelik őket. 

egyszer valahol mesélted, 
hogy sokszor úszás közben 
magadban közvetítetted 
a medencében zajló esemé-
nyeket. Aztán el is mentél az 
eurosporthoz kommentátor-
nak. mindig is szerettél be-
szélni?
Nekem az volt a tapasztalatom 
az ELTE kommunikáció szakán, 
hogy nagyon elméleti az okta-
tás. Ha valaki nem tud egy órán, 
vagy akár tíz percen keresztül fo-
lyamatosan beszélni viszonylag 
helyes magyarsággal, akkor azt 
nem fogják egyetlen egyetemen 
vagy főiskolán sem megtaníta-
ni erre. Az én beszélőkém pedig 
viszonylag hamar elindult, előbb 
kezdtem el beszélni, mint járni. 
Ami azért érdekes, mert azt gon-
dolták, hogy nekem a mászás ké-
nyelmetlen lesz az aszimmetri-
ám miatt, és majd biztosan előbb 
felállok. Ehelyett nekem a mon-
danivalóm fontosabb volt, mint 
az, hogy elkezdjek járni. Szóval 
elég gyorsan eldőlt, hogy a kom-
munikációval nekem sok gon-
dom nem lesz. Mikor 16 évesen 
Sydney után a média felfigyelt 
rám, akkor jöttem rá, hogy na-
gyon fontos dolog, hogy az em-
ber ki tudja fejezni önmagát. Ek-

Fotók: SUHANJ! alapítvány
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Ajánlat

9
Ha bővebb információt szeretne, nézze meg a fenti művészek, események honlapját, 
vagy böngésszen a kulturpart.hu-n! 

november elsején szeretteinkre emlékezünk, de nem mindegy, hogy hogyan: a mécsesgyújtás mellett 
érdemes ilyenkor egy kicsit elgondolkodni életről-halálról, arról, amit eddig megéltünk, és arról, ami hát-
ravan. Ebben segít a Concerto budapest mindenszentek napi koncertje, amely a legnagyobb klasszi-
kusokkal és a legjobb előadóművészekkel igyekszik méltó lenni az alkalomhoz: a frissen felújított zene-
akadémia épületében keller András vezényli bach Actus tragicus kantátáját, strauss Halál és meg-
dicsőülését, és természetesen mozart Requiemjét. Közreműködik: rost Andrea, megyesi zoltán, 
bretz gábor, heiter melinda és az új liszt Ferenc kamarakórus (karigazgató: erdei péter).

A    ajánlja:WWW.KULTURPART.HU

Finoman indul az október: a zengő lábánál rendezik meg a Falusi Vendégfogadók 
Viii. sütő-Főző Fesztiválját, amely idén nemzetközi lesz, mivel Németországból, Auszt-
riából, Olaszországból, Horvátországból és Franciaországból is érkeznek csapatok, sőt a 
kultúrpart szerkesztősége is beszáll a küzdelembe, hogy végre ne csak online, ha-
nem a konyhán is bizonyítson. A versenyzők kizárólag szabad tűzön készíthetik el a bog-
rácsos, tárcsás, roston, vagy éppen hamuban sült-főtt ételeket, amelyeket minden odalá-
togató megkóstolhat. A rendezvény bejáratott helyszíne a Pécs melletti hosszúhetény, 
megéri idelátogatni nem csak az október 5-i fesztiválra, de az év bármely szakában.

Az idén nagykorúságát jubiláló, 18 éves Fonó budai zeneház sorozatot 
rendez októbertől decemberig Fonó18 – Ünnep és felelősség címmel. 
október 12-én az Artus alkotó műhely és társulat, valamint a Fonó ál-
tal közösen szervezett összművészeti napon a ház testi és szellemi 
szomszédait is meg lehet ismerni: a környező művészek galériáit és az 
Artus színház előadását, de sor kerül gyerekprogramra is, és persze 
nem maradhatnak el az esti koncertek sem, Dresch mihály például bizto-
san ott lesz. Pörgős napnak ígérkezik, nem érdemes kihagyni!

Interjú

olyanokkal, akikre amúgy is na-
gyon kíváncsi, és erre még hely is 
van. Kevesen gondolnak bele, de
a nyomtatott sajtóban, hetilap-
ban a legnagyobb terjedelemben
ebben az újságban jelennek meg
sportolókkal készített interjúk.

őszintén, mit gondolsz az él-
sportról? A gyerekednek en-
gednéd, hogy élsportoló le-
gyen?
Öl, butít és nyomorba dönt… 
(nevet) Nagyon remélem, hogy 
Barnabás egy olyan közegben és 
társadalomban nő majd fel, ahol 
semmifajta olyan nyomás nem 
lesz rajta, amitől neki az élsport 
irányába kellene mozdulnia. 
Persze, ha valamiben kiemelke-
dően tehetséges lesz, és ő is sze-
retné, akkor természetes, hogy 
mindenben támogatni fogom. 
Rengeteg olyan példakép és sze-
mélyiség van a sportolók kö-
zött, akire jó felnézni. A Magyar 
Narancs-os interjúk ezért jelen-
tenek nagy élményt számomra. 
Az élsport nem mindenkire van 
jó hatással, van, aki korlátozottá 
válik tőle, és a sportkarrier befe-
jezése után nem találja a helyét 
a világban. Sajnos, itthon na-
gyon élsport-centrikus a rend-
szer, a gyerekeket nagyon korán 
beszippantják, ami nem feltét-
lenül okoz örömöt a számukra. 
Ezzel szemben a szabadidősport 
és a rendszeres mozgás nem ré-
sze az emberek életének. Ilyen 
szempontból a skandináv mo-
dell sokkal közelebb áll a szí-
vemhez, ahol az alapvető cél az, 
hogy mindenki heti háromszor 

sportoljon az egészsége érde-
kében... Azért is jó ez, mert így 
sokkal nagyobb merítés jön lét-
re, jobban kiderül, hogy ki a te-
hetséges. Ha pedig valaki szeret-
ne olimpiai bajnok vagy élspor-
toló lenni, és úgy érzi, hogy jó 
neki a heti tizenegy edzés, akkor 
tegye azt. A legnagyobb problé-
ma az élsporttal, hogy kiöli az 
ember sportszeretetét. Én is úgy 
hagytam abba az úszást, hogy 
gyakorlatilag azóta sem csiná-
lok semmit, pedig tudom, hogy 
kéne, mert egészséges, de sem-
mi örömöt nem lelek benne. Saj-
nos általános, hogy huszonéve-
sen kiégnek a versenyzők, és hi-
ába van egy remek karrier a há-
tuk mögött, ha utána ötvenéves 
korukig meg sem mozdulnak. 

ha nem is sportolsz, de na-
gyon aktív civil életet élsz, 
mozgósítasz, segítesz...
2011-ben kerültem a SUHANJ! 
Alapítvány közelébe, és ak-
kor találkoztam az alapítók-
kal, Gusztos Péterrel és Kovács 
Patríciával. A tömegsport hiá-
nya és az élsport-centrikusság 
a parasportban is észrevehető, 
mindig hiányzott egy szervezet 
vagy a törekvés arra, hogy meg-
valósítsunk valamiféle tömeg-
sportot a fogyatékkal élők szá-
mára. A SUHANJ! célja az, hogy 
megossza a mozgás örömét sé-
rült és fogyatékos társainkkal. 
Ennek van látványos része, ami-
kor az utcai futóversenyeken 
vagy triatlonversenyeken elin-
dulunk kerekesszéket tolva, de 
minden héten van közös futás 

is a Margit-szigeten, valamint 
spinning-edzés látássérültek-
nek, sőt, járhatnak a végtaghiá-
nyosok úszni is, egy végtaghiá-
nyos oktatóhoz. A cél az, hogy 
rendszeresen mozogjunk, ezen 
van a hangsúly. Szeretnénk egy 
széles spektrumot kínálni a fo-
gyatékosoknak, hogy ha spor-
tolni szeretnének, akkor legyen 
választási lehetőségük. A Spar 
Budapest Maratonon is indu-
lunk, itt több lehetőség van tá-
mogatni minket, megismer-
kedni, futni velünk, és nagyon 
drukkolni azoknak, akik a SU-
HANJ! kék mezében indulnak. 
A másik szívem csücske a Gon-
dolkodj egészségesen!, ami egy 
óvodai kezdeményezés. Három 
évet dolgoztam velük, és most is 
maximálisan mellettük vagyok. 
Ez egy szemléletformáló prog-
ram, aminek az a célja, hogy ho-
lisztikus gondolkodást tanítson 
a szülőknek az egészség fogal-
mával kapcsolatban. Itt nem-
csak arról van szó, hogy moz-
gunk és egészségesen eszünk, 
hanem a környezetvédelemről, 
a toleranciáról, a higiéniáról, a 
kultúráról és számtalan más te-
rületről is. A szülők egy egész-
ségzsákban kapnak egy kiad-
ványt a karácsony előtti hóna-
pokban, praktikus és közérthe-
tő tanácsokkal. 1500 óvodában 
55 ezer zsák kerül kiosztásra a 
kiscsoportosok szülei között. 
Most a meseterápia az egyik fő 
pillér, és ezt már mi is alkalmaz-
zuk: minden este magyar nép-
meséket mesélünk Barnabásnak 
a pocakban.   Kalmár András

kiss Ferenc, azaz Papó, hangépítész, népzenekutató, negyven éve tolja-húzza a vi-
lágzene szekerét. Első, CD-melléklettel megjelent mesekönyve, a papó zenedéje 
hatalmas siker lett, mivel azoknak az óvodásoknak, kisiskolásoknak és szüleiknek 
szól, akik szeretnék megismerni és megismertetni a magyar népzenét – és hál’ isten-
nek, erre egyre nagyobb az igény. Olyan nagy, hogy most már nem csak a könyvben 
mesél Papó, azaz Nagyapa a régi falusi zenélési alkalmakról, a zene gyógyító és job-
bító szerepéről, hanem útra kelt, és zenész barátaival játékos előadásokat is tart 
a gyerekeknek, mondókákat, dalokat és történeteket idéz fel dorombról, tekerő-
lantról, kobozról, dudáról, cimbalomról és más régi zeneszerszámokról. Legközelebb 
Budapesten, az erzsébetligeti színházban láthatjuk őt, október 15-én, kétszer is, 
9, illetve 11 órai kezdettel.
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A hitről és arról, hogyan lehetünk boldogok
Dogossy Katalin

Miért fordulnak egyre többen nálunk és a nyugati orszá-
gokban is a keleti vallások, filozófiák felé? – kérdeztem egy-
szer a Kanadában élő, világhírű magyar pszichológustól, 
Feldmár Andrástól. Azért – válaszolta –, mert a nyugatiak 
nem működnek. Igaz, hogy a keletiek sem – tette hozzá. 
Talán a kettőnek valamiféle szintézise lenne jó.

Van ilyen? 
Igen.
Úgy hívják, hogy integrál szem-
lélet. Egy világhírű amerikai fi-
lozófus, író, Ken Wilber alkotta 
meg, és mára több millió képvi-
selője van. Az integrál szemlélet 
Kelet és Nyugat szintézise, tudo-
mány és spiritualitás, vallás és 
misztika szintézise; test és elme, 
a neurológia, a lélektan és az im-
munológia szintézise. Egy pszi-
choterápiás módszer ötvözése 
egy meditációs módszerrel. A 
kínai gyógyászat, a nyugati or-
voslás és a stresszoldó lelki gya-
korlatok együttese. Az integrál 
rendszer ezeket rendezi össze, 
az általános tájékozódás szint-
jén. Integrálja az ősi, évezredes 
bölcseleti tudást a modern tudo-
mány ismereteivel. 

elsajátítható ez  
valahol?
Igen. Ma már egyetemi képzés 
során, az Integrál Akadémián 
elsajátítható.
A kérdés azonban kérdés ma-

rad: mi szüksége van az ember-
nek ezotériára, vallásra, rítus-
ra, hitre, valami felsőbb rendre 
vagy istenségre? 
Azt gondolom, hogy az ember 
az egyetlen olyan élőlény ezen a 
földön, aki tudja, hogy meg fog 
halni. A nemlét felfoghatatlan 
ürességét ezért vallások, míto-
szok, különféle filozófiák segít-
ségével igyekszik elfogadhatóvá 
tenni. Az ember szorong. Azért 
szorong, mert kiszolgáltatott, 
és tudja is, hogy az. A régi ko-
rok emberei a villámlástól fél-
tek, és a járványoktól, melyek 
hirtelen támadtak. Attól féltek, 
hogy asszonyuk meghal gyer-
mekágyi lázban, kisgyermekük 
torokgyíkban, s fohászkodtak 
a kiismerhetetlen, hatalmas Is-
tenhez, hogy ne vegye el szeret-
teiket. Tehetetlenségüket győz-
ték le azzal, hogy buzgón imád-
koztak, böjtöltek vagy áldoztak. 
Tettek valamit a kiszolgáltatott-
ság ellen. Ha sikerült, megkö-
szönték, ha nem, beletörődtek. 
Mert Isten útjai kifürkészhetet-
lenek.

Idáig értem. Jó az, ha tud az 
ember hinni valamiben. Se-
gít elviselni az elviselhetet-
lent. Segít feldolgozni a ha-
lált, és megbirkózni az örege-
déssel, az elmúlás gondolatá-
val. Érthető.  Onnantól kezd-
ve érthetetlen, legalábbis szá-

momra, amikortól már any-
nyira hisz abban az egyben, 
amiben hisz, hogy ölre megy. 
Annyira, hogy háborúkat in-
dít, bombát kötöz magára, ve-
gyi fegyverekkel csecsemőket 
gyilkol. Vagy nem háborúzik, 
csak megtiltja a szerelmet, a 
vitát, és megmerevedik. Meg 
se hallgatja a másikat. 

Pedig hallgatni nem nehéz. Én, 
mivel közel negyven éve újság-
író vagyok, hivatásszerűen hall-
gatom az embereket, és állítom, 
hogy sok érdekes dolgot mon-
danak. Talán túl sokat? Lehet. 
Lehet, hogy ezért nem találtam 
egyetlen, mindenek felett ál-
ló eszmerendszert, vallást vagy 
filozófiát. De majd mindegyik-
ben találtam olyat, ami tetszik.

A testről és a lélekről gondolkod-
va például Buddhával tartanék. 
Buddha nem hisz sem Istenben, 
sem a lélek halhatatlanságában. 
Nem hisz az ember „őszibarack-
szerű” voltában, miszerint kívül 
a romló test, belül pedig a ke-
mény és örök mag. Buddha ehe-
lyett az újratestesülést tanítja. Az 
ember lelki működését – a gon-
dolatot, az érzést, a cselekvést – 
energiakvantumként fogja fel, 
maradandónak. Azt mondja, 
hogy a gondolkodó elpusztul, 
de a gondolat megmarad. Az ér-
ző megsemmisül, de az érzés to-
vább él. A cselekvő már nincs se-
hol, de a cselekedet jelen van a 
világban. S e három testi forma, 
érzékelési lehetőségeket keresve 
magának, újra összeállhat egy 
élőlénnyé, emberré.
Igaz? Ki tudja? 

A békességről és elfogadásról 
gondolkodva viszont a hinduk-

kal tartanék. Az igazi hinduiz-
mus legfőbb elve ugyanis a nem 
ártás elve. Ezért viselnek a vallá-
sos hinduk gézmaszkot a szájuk 
előtt, nehogy lenyeljenek egy ár-
tatlan muslicát, s ezért seprege-
tik maguk előtt az utat, nehogy 
rálépjenek valami élőlényre. 
Az igazi hindu (mert hisz a lé-
lekvándorlásban) elfogadja köl-
csönbe kapott életét, úgy, aho-
gyan van. És ezért képes a bol-
dogságra.

igaza van? ki tudja?
Egy biztos: a nyugati ember 
sohasem elégedett. Mindig na-
gyobb fizetést, karcsúbb sze-
retőt, igazságosabb kormányt, 
erősebb autót, és nagyobb 
plazmatévét szeretne. És min-
den, a sajátjától különböző 
vallás, politikai nézet, bőrszín 
pusztulását. Ezért örökké lá-
zad, és sohasem boldog, so-
hasem elégedett. Az örökké 
lázadó, rohanó, törtető nyu-
gati embernek a taót tudnám 
ajánlani. Az igaz taoista olyan, 
mint Micimackó és a gyermek 
Róbert Gida. A kisfiú és a med-
véje, akik az erdő mélyén, az 
elvarázsolt kertben mindig ját-
szani fognak. És amíg játsza-
nak, elégedettek.

S végül, hogy türelmeddel, ked-
ves Olvasó, tovább vissza már 

ne éljek, tennék egy utolsó ka-
nyart a hit felől a gondolat felé.  

A kvantumfizikával foglalkozó 
tudósok állítása szerint az ato-
mok mélyén, az atommag és az 
elektronok között lévő térben 
sok milliárd kilobyte információ 
tárolására elegendő hely van. Azt 
állítják, hogy ez az információtö-
meg, az, amit mi, emberek gon-
dolatokként, vagyis tudatként is-
merünk, folyamatosan bővül, a 
születés előtt is létezett, és a ha-
lál után sem szűnik meg. Ezen 
a ponton, ha figyeltünk, látjuk, 
hogy Buddha tanításai és a leg-
korszerűbb, huszonegyedik szá-
zadi elméletek mintha találkoz-
nának.

Vajon miért? 
A kvantumfizika tudós profesz-
szorai ehhez még hozzáteszik, 
hogy az atomok mélyén tárolt 
információ térben és időben 
éppoly végtelen, mint az inter-
net. És különböző technikákkal 
éppúgy elérhető, mint számító-
gépes szoftverekkel a netre fel-
töltött tartalom.
Ezen a ponton az elmélet min-
denféle ezotériákra kezd hason-
lítani, melyek látni vélik a jövőt, 
és előző életeinket.

butaság?
Ki tudja? Én nem. 
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Üzenet a Földről

lombtalanítás
Novák Péter

„itt van az ősz, itt van újra”, s szép, mint mindig? Vagy 
mindszent havába lépve, immáron randa? mulandó 
fenségét ködfátyol rejti, avagy csak szürke és érdek-
telen? része e bolygónyi lomha körforgásnak…

mit súgnak ezen felvetések-
re ösztöneink, ha már az év-
szak beköszöntét is leplezetlen 
ásítással üdvözlik? Félreértés ne 
essék, nincs miért szégyenkez-
ni, ez lenne a természetes. Álta-
lában így, tátongva kendőzzük el 
a rettegést, midőn kreált környe-
zetünk az élővilág aktuális bio-
ritmusának többszörösére eme-
li a tempót; legutóbb szeptember 
elején, sasbehívót kézbesítve az 
őszi, nem túl rózsás forradalom 
kitörésének alkalmából. Indul(t) 
a tanév, az évad, az utolsó ne-
gyedév. A futószalag, a csuklós 
busz, a fűtési szezon. A húzzunk 
bele, a most jön a hajrá, a ki kell 
bírni. Figyelem, becsengettek 
mindenkinek! 

na hiszen.... Hogy manap-
ság, az ősz idusán sincs publi-
kuma a melankóliának – sehol 
egy csüggedt spleen, egy méla 
dammerung –, sajgó hiány. Bár 
elismerem, mizériának bagatell, 
ez csak afféle intellektuális af-
fektálás, nem releváns autopszia 
(lévén a „közszótár” az utóbbi 
mondatban szereplő kifejezé-
seket sem ismerteti, nemhogy a 
körülírt érzést). 

De hogy a csendes számvetés, a 
lassúság élménye, az ideiglenes 
fegyverletétel tél tábornok ké-
szülődő armadája előtt – sorol-
hatnám hasonlatait a tapaszta-
latnak – miért tűnik holdkóros 
hóbortnak napjainkban? 
Mert az. Az esztendő mérsékelt 
övi ütemezésével való azonosu-
lás anakronizmus a megítélés 
tekintetében. A szüntelen fejlő-
dés, megújulás lineáris folyamat, 
nem ismer pauzát, nemhogy 
megtorpanást. Istenről, ember-
ről és hasonlókról pedig szó sem 
esik a boldogulás programjának 
futtatása kapcsán…

mindazonáltal, tök mindegy. 
Idén először, magam sem kíván-
tam  mást, mint a jövőbe vetni 
bátor terveim, illetve csatlakozni 
a bátrak táborához. Nevezzem 
ördögi csábításnak, fausti pilla-
natnak akár, de őszintén mon-
dom, nekem is elegem lett. 
Talán a folytonosan moralizáló, 
az aranykor felett tort ülő világ-
fájdalomból, talán a korábban, s 
oly bölcsen fogalmazott kétely-
ből. Talán a talánokból.
Hiába, tagadhatatlan a jelen si-
kerorientált pressziója, még ha 

elenyésző is a bajnokok száma. 
Ez van. Én is innovatív, produk-
tív, konstruktív meg ilyesmi sze-
retnék lenni, nonstop! Mit csi-
náljunk, ha egyszer győzni jó? 

némi fejtörés után a paradig-
maváltás első lépésének a taka-
rítást jelöltem meg. Merthogy 
rend a lelke! Ráadásul minden-
nek, ergo, új szezon egyenlő tisz-
ta lap. Tiszta a képlet, és tisztá-
zott a módszer: telik az élet, de 
telik vele az íróasztal, a szekrény, 
a szoba, a pince, a padlás is, hát 
hol itt a dinamika? Máglyára ve-
le! Mármint az emlékezéssel.
Ellentmondást nem tűrő szeme-
teszsákokkal, vegyszerekkel és 
tekintettel ugrottam neki a fel-
sorolt bútoroknak és helyiségek-
nek, számolva, sőt, számot vetve 
az asztrológiai kódoltságomból 
fakadó mennyiségi problémá-
val, ti. egy rák raktárosa az élet-
nek. És akkor mi van? Nagy ka-
land. Roskadásig telt a ház, hal-
mozott a tegnap, és most sity-
suty, pikk-pakk, ripsz-ropsz, he-
lyet teremtek neked, ó holnap! 

nos, a lendületes villámhad-
járatnak prognosztizált offen-
zíva negyvennyolcadik órájá-
ban egy sűrűn ismétlődő, szin-
te katatón mozgássort azonosí-
tott felettes énem. Eltökélt téb-
lábolást a szanaszét válogatott 

attribútumhalmok topográfiájá-
ban. Merthogy volt nekik! Fon-
tos, kevésbé fontos, még valamire 
jó lesz, szívem csücske, valamint 
– eklatáns példájaként az erősö-
dő őrületnek – a később eldön-
töm osztályokba szortíroztam 
megannyi, kezem alá kerülő re-
likviát, hogy aztán további alka-
tegóriákban folytassam a mátri-
xot. Közel negyven év, no meg a 
számos ingatlan hordaléka két-
ségtelenül izgalmas lélek-lelet. 
Ellenben erősen szubjektív ko-
ordináták mentén hív elő sze-
replőket, helyszíneket, s rendel 
érzelmeket a látványhoz. Lel-
tár s mérleg hiányában, két-
ségek milliárdjai közt lebegni 
egy konvergens univerzumban, 
mint skizofrén kozmonauta? 

Lassan, de biztosan tekeredett 
nyakamra a köldökzsinór.
Houston, we have a problem! – 
ért tetten a vélt kijózanodás, s a 
hadvezérek klasszikus döntésé-
vel igazodtam eredeti küldeté-
semhez. Száműzni mindent, te-
kintet nélkül a veszteségekre! A 
múltat végképp eltörölni! Nagy 
megkönnyebbülés ám ez. Ku-
kám mélyén fekete lyuk. 

A próbatételeket ájult alvás, 
majd rémült látomások köve-
tik rendszerint. Velem sem volt 
másként. A megsemmisített vi-
lágegyetem felett aratott diadal 
piedesztálja helyén lombkoro-
na nélkül reszkető fák, díszeik-
től megfosztott, foghíjas erdők, 
elhulló, egymást magával rántó 

törzsek meredeztek. Meddő ősz-
idő, s hullaként merev tél. Vagy 
áthatolhatatlan rengeteg, gyo-
mok, dudvák, fojtogató parazi-
ták, gyökerek beteg mintázatai. 
Túlburjánzó tavasz, s elrothadó 
nyártetem. 

hogy legyen? Kezdeni elölről 
nem lehet, sem a takarítást, sem 
az életet. De vezetni, akár visz-
szamenőleg a könyvelést, feled-
ni a feledhetőt, s helyén kezelni 
azt, minek maradnia illik, fel-
tétlen! Mert ok és okozat össze-
függ. Egy ember, egy kapcso-
lat, egy család, egy közösség, 
egy nemzet életében. Itt van az 
ősz, itt van újra. Tegyünk el a 
spájzba magunkból is. Jót is, 
rosszat is, csak a helyére!

* Az ajánlat a 90 db-os Actival Extra és 
Actival Senior vásárlása esetén érvényes. 
Az akció a készlet erejéig tart.
Az Actival Extra és Actival Senior 
vény nélkül kapható gyógyszerek.

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT,
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Keresse a 90+30 darabos csomagokat 

BOMBA áron! 

ACES1309SzAD

Gyűjtsön 
életerőt télire!

Gyűjtsön 
életerőt télire!

Az egészséges emberért

Az akció a készlet erejéig tart. Az Actival Extra és Actival Senior vény nélkül kapható gyógyszerek.

HIrDEtéS
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Polgár teréz Eszter

Virágok közt
Egy színésznő veszett el ben-
ne – na, nem teljesen. Igazi 
nagyasszony volt, s ez 74 éves 
korában, második comb-
nyaktörése után is érződik. 
Még dolgozik, tanít, terveket 
sző – de megvan már benne 
az elengedés bölcsessége. 

Megosztó személyiség. A hiú-
ságig büszke, maximalista mű-
vész és üzletasszony, ám ké-
pes illúziók nélkül, öniróniá-
val is nézni magára. Guba Ági 
egy olyan szakmában vált va-
lakivé, melyet előtte Magyar-
országon nem is jegyeztek. 
Mestervirágkötő, az otthonte-
remtés papnője, növények és 
emberek titkának tudója.

otthonteremtés –  
ez a kulcsszavad…
Igen, az otthon a személyes alko-
tás terepe, méghozzá nagyon női 
módon. Akikbe ez nem ivódik 
be gyerekként, nem tud ják, mit 
jelent; elakadnak a rendnél és 
tisztaságnál. Az otthon a múlt, 
a hagyomány tiszteletét is ma-
gába foglalja. Azzal kezdődik, 
hogy a nagymama képe nincs 
eldugva, sőt, a csipkekesztyű-
je is helyet kaphat – mert meg-
felelő környezetben baromi jól 
néz ki. A katonás rend szörnyű, 
ezt sem tudják sokan. Nagyon 

tem virágkötő, csak sokáig nem 
tudtam. Érettségi után férjhez 
szaladtam egy szobrászhoz – a 
művészethez általa lett közöm. 
Fél évet Párizsban éltünk, aztán 
itthon a Hűvösvölgyben, virá-
gok, fák között. Bennem is moz-
gott valami alkotásvágy, csak 
még nem tudtam körvonalazni. 
Gondoltam, felvételizek a Szín-
művészeti Főiskolára: legna-
gyobb meglepetésemre fel is vet-
tek. 3 félév után a férjem, aki ele-
inte nagyon büszke volt rám, azt 
mondta, az ő felesége maradjon 
otthon. 

hagytad magad?
Akkor még igen. 50 éve. Azt 
hittem, hogy feleségként ez a 
dolgom, és 11 gyereket kell szül-
nöm. Ezt is az örökségemként 
hoztam, ahogy az otthonte-
remtés vágyát. Én ’40-ben szü-
lettem, háborús gyerekként él-
tem meg az első karácsonyokat, 
semmink nem volt, de a nagy-
mamám kiment a hóba, hogy 
borostyánlevelet tegyen min-
denkinek a terítéke mellé. Azt 
hittem, ez mindenhol így van, 
és azt, hogy pénteken minden 

családban gyertya ég, mint ná-
lunk. Sokára tudtam meg, mi-
ért. Katolikusnak neveltek. (A 
nagymamám 18 embert men-
tett meg a családján kívül. Min-
den értékét odaadogatta.) Én 
nem lettem hívő, minden val-
lásba beleástam magam, lenyű-
göznek mint a kultúra csodái, 
de nem tudok velük azonosul-
ni. (Viszont a fiam visszatalált a 
zsidó hithez.)

otthonülő feleség voltál. ho-
gyan lett szakmád?
Anyaságra készültem, nem 
másra, de az ikreim meghal-

tak szülés közben. Ezután a fér-
jem elkezdett csalni. Elváltunk. 
Amikor kiszenvedtem magam, 
elhatároztam, hogy én is leszek 
akkora művész, mint ő. De 24 
évesen ott álltam egy érettségi-
vel, csak a főzéshez értettem (és 
a művészettörténethez). Meg 
kellett élnem – elmentem egy 
virágelosztóba csomagolni. Áll-
tam a zöld szárak közt a hideg-
ben, de szerencsére a főnöknőm 
felfedezett bennem valamit; el-
küldött virágkötészetet tanulni. 
Kitűnőre elvégeztem, majd visz-
szamentem csomagolni. Más-
nap a Fővárosi Kertészeti Válla-
lat igazgatója azt mondta nekem: 
„Na, fiam, kapsz egy egyszemé-
lyes boltot, de ha elszúrod…!” 
Ő meg szerintem a zsidóságo-
mat „fedezte fel” bennem. Ez, 
ugye, az 50-es évek vége… Fo-
galmam sem volt, mit csinál egy 
üzletvezető, azon túl, hogy a lel-
tárnak stimmelnie kell. De ha-
mar belejöttem, és már az el-
ső évben megháromszoroztam 
a bolt előző évi bevételét. Még 
tartott a háború előtti nagyma-
mák időszaka, hozták maguk-
kal az igényt, hogy szép legyen 
az otthonuk. Amikor megkap-
tam a házasságkötő terem mel-
lett a FŐKERT legnagyobb vi-
rágüzletét, már 12 emberrel dol-
goztam. Az egész V., VI. kerüle-
tet én szolgáltam ki, és ugye, ott 
voltak a színházak, az Opera…

Divatos volt virágot küldeni  
a színésznőknek?
Hajjaj! Hétpecsétes titkok tu-
dója voltam, de a diszkréció 

sikkes tud lenni, ha valami csak 
úgy oda van dobva. A virágkötés 
és otthondekoráció szakmailag 
egy terület, ezen belül kiemelt 
fontosságúak az ünnepek, az es-
küvő, a temetés. Ehhez jelentős 
kulturális háttértudás szüksé-
ges. Sajnos sokan nem ismerik 
a különbséget virágos, virágkö-
tő és mestervirágkötő közt. Azt 
is kevesen tudják, mi a virág: a 
természet beültetése az életünk-
be. Ez egy szellemiség. De a vi-
rágüzletek már nem ezt képvise-
lik: „Van virág, egy szálat kérsz, 
vagy 50-et, ennyibe kerül.” Nem 
érdekes, ki kapja, kitől, miért. Én 
tudni szeretném, hogy bele tud-
jam kötni a csokorba.

shopjaimnak. A virágkö tő- kur-
zuson főleg technikát adok át, 
utána OKJ-s vizsgát tehetnek a 
tanulók. Igaz, jóval többet kap-
nak, mint ami ahhoz kell, de tel-
jes művészet- és vallástörténe-
ti háttértudást nem taníthatok; 
kérdés, ki mivel elégszik meg, 
hogyan képzi magát tovább. 
Amikor készülünk egy temetés-
re vagy esküvőre, ismernünk kell 
hozzá a katolikus, református 
stb. hagyományokat. Muszlim 
esküvőre is készítettem deko-
rációt. Abban szintén tudnunk 
kell segíteni a vevőt, milyen ese-
ményre, mit illik vinnie.

Amiből alkotsz, a virág:  
meghal – ez nem szomorú?
Nem hal meg, hanem átválto-
zik. Felhasználható, száraz vi-
rágként. Nézz csak körül itt a 
boltban! De azt is tudnod kell, 
hogy bár végzett kertészmérnök 
vagyok, azért inkább virágkötő, 
mint kertész. Meglátok egy ágat, 
megihlet az íve, és már elképze-
lem kompozícióban.

gyerekkorodban is megmu-
tatkozott a művészi vénád?
Nem. De ötévesen letörtem egy 
mandulaágat, és hazacipeltem. 
A nagymamám megszidott, az-
tán azt mondta: „Ezt most szé-
pen visszavágjuk, és vízbe tesz-
szük.” Gyönyörű volt. Akkor let-

tanfolyamokat, work sho p okat 
tartasz: tanítható az ízlés?
Nem egyetlen helyes ízlés van. 
Lehetőségeket mutatok meg: ez 
a célja az otthonteremtő-work -
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is a munkámhoz tatozott. Ki 
kibe szerelmes és ki kit csal – 
pontosan tudtam. Már amúgy 
is publikus, így ezt elmond-
hatom: Almási Évának velem 
küldött Vámos László min-
dennap virágot; 1-én kezdtük 
egy szállal, 30-án befejeztük 
30-cal. Csak én mehettem be 
az öltözőjébe. Ahogy Honthy 
Hannának is. Csodálatos idő-
szak volt.

sikerült kiheverned  
a házasságod?
Ó, persze! A gyerekeket nem. 
Újra férjhez mentem, akkor 
még azt hittem, úgy kell. Meg 
gyereket is akartam. Nem volt 
nagy szerelem, 6 évet éltünk 
együtt. Közben a hazai virág-
szakma nagyon magasra emelt, 
de ez nekem már nem volt elég. 
Mondtam a Sasad elnökének, 
hogy rendben, mi az NDK-tól 
meg Szlovákiától tanuljuk a vi-
rágkötészetet, de én ki szeret-
nék menni tanulni Nyugatra 
– hajlandó vagyok sameszként 
dolgozni bárhol, csak lássam, 
milyen anyagokat használnak, 
mit csinálnak másképp, hon-
nan veszik a virágot. Bolond-
nak néztek. De képzeld el, ab-
ban a sötét korban kimehet-
tem Lyonba: az egyetlen hely-
re a világon, ahol a virágköté-
szetnek egyetemi tanszéke van. 
A szemléletem változott legin-
kább. Kint tanultam meg iga-
zán a növény tiszteletét, és hogy 
mindent magam csináljak. Ha 
installálni kellett, az állványt se 
bíztam másra. 

te alapítottad a magyar  
Virágkötők országos  
egyesületét. 
A harmadik férjem jogász volt, ő 
segített. Addig hivatalosan nem 
létezett a virágkötészet mint 
szakma. A rendszerváltáskor mi 
voltunk a hatodikként bejegy-
zett egyesület Magyarországon. 
És virágkötőkként az elsők Ke-
let-Európában. Akkor már nem 
volt megállás. Külföldi konfe-
renciákra, versenyekre hívtak, 
rengeteget utaztam. Nyugaton 
találkoztam a Valentin-nap ha-
gyományával, és mivel ez ná-
lunk még nem létezett, meglát-
tam benne a lehetőséget. Kibé-
reltem a Kongresszusi Közpon-
tot – hitelbe, mert nem volt még 
pénze az egyesületnek. Ismertek, 
és bíztak a rendezvényem leen-
dő bevételében. Ott tartottuk az 
első itthoni Valentin-napot: gá-
lavacsorával, show-val, zenére 
improvizált virágkompozíciók-
kal. A központ előtt pedig vá-
sárt rendeztünk: akinek a virág-
hoz köze volt, megjelent. Egyet-
len nap megalapozta az egye-
sület kasszáját, és a magyaror-
szági Valentin-napot. Sok vád is 
ért, persze, hogy behoztam ezt a 
nyugati ünnepet, de vállalom: én 
vagyok a Valentin anyja. 

A férjed mindenben  
támogatott?
Igen. Sajnos 12 éve azt mond-
tam neki: 25 év eltelt, felneveltük 
a gyerekünket, költözzünk kü-
lön. Nem akartam vele megöre-
gedni. Úgy éreztem, még min-
dig királylány vagyok. De azt hi-

szem, igazából azt nem akartam, 
hogy öregen lásson reggelente. 
Bánom. Kiszúrtam magammal, 
de ő azóta szerelmes lett, és meg-
érdemli, hogy boldog legyen. 
Szerencsére nagyon jó maradt a 
kapcsolatunk.

hogyan találtad ki  
a szeretetcsokrot?
Látod, hogy nem nyugszom. 
Nem volt ünnepe a rendszervál-
tásnak, így megcsináltam ma-
gamnak. 20 éven át minden év-

ben átadtam egy személyre sza-
bott csokrot azoknak, akit sze-
retek, becsülök. Az első Göncz 
Árpád volt. Megkerestem, akit 
választottam, majd kitűztünk 
egy napot az ünnepélyes átadás-
ra. Tolnay Klárié az utolsó Nagy-
mama-előadásán volt… Rá egy 
hétre meghalt. Még láthattam. 
Faludy Györggyel – a csokornak 
hála – két éjszakát beszélgethet-
tem át.

A szeretetcsokor kitűnő rek-
lám is lehetett neked.
Persze. Ez is cél volt. Az ösz-
szes magyar csatornán mutat-
ta a tévé. Nagyon élveztem a fel-
hajtást. Nekem a Váci utcában 
volt virágüzletem, sikknek szá-
mított hozzám járni. És akkori-
ban minden divatbemutatón ott 
voltam, mert a virág is a divatvi-
lághoz tartozik. Készítettem pl. 
a bemutatott ruhákhoz ékszert 
élő virágból, de a Valentin-show-
mra ruhát is csináltam, csupa vi-
rágból. 

más művészeti ág sosem  
szólított meg?
Nem. Bennem két motiváció 
dolgozott. Az egyik a pénzke-
resés, a másik: valami nagyon 
jót alkotni, és ezzel sikert el-
érni. Exhibicionista vagyok. 
Hetven kalapom van, hajnali 
4-kor 12 centis sarkú cipőben, 
nercbundában mentem a piac-
ra. Nő voltam egész életemben, 
és ki is provokáltam, hogy an-
nak lássanak. Emellett a mun-
kámnak éltem, nemegyszer 18 
óráztam. 

Visszasírod ezt az időt?
Visszasírnám, de inkább pró-
bálom elfogadni, hogy nem 
vagyok többé divatos. Ha el-
érsz egy kort, kiírnak minden 
szakmából, sajnos. Viszont 
tény, hogy lassulok, megbeteg-
szem, nem bírnám úgy a mun-
kát. Tudod, én egy dologtól fé-
lek, a tehetetlenségtől és ki-
szolgáltatottságtól, nem a ha-
láltól…
Beszélni jó a múltról, és tud-
ni, hogy mindezt megéltem, 
de már nyugodtan ülhetek itt 
a Hegedűs Gyula utcai bol-
tomban. Hemingway-t kiol-
vastam, Mozartot meghall-
gattam, de arra még mindig 
szükségem van, hogy készít-
sek egy szép koszorút; ha meg 
átadhatom az otthonteremtés 
fortélyait, az feldob. És már 
most várom a karácsonyt. Van 

járnak az emberek tradicioná-
lis módon virágüzletbe. Kár. 
Kijönnek a metróból, és meg-
veszik a holland virágtőzsdén 
elindított virágot. Ezen a ke-
reskedőnek megvan az a hasz-
na, mintha ő kötne meg egy 
csokrot.

továbbviszi valaki  
a munkádat?
Nem, de jó ez így. Aki képes lett 
volna rá, egyéniség lett, nem kis 
gubaági. Úgy 1000 tanítványom 
volt, felneveltem a saját kon-
kurenciámat. Ötükre vagyok 
nagyon büszke. Egyikük éle-
te első külföldi versenyén nyert, 
Bretagne-ban; egy másikuk 66 
milliós házat épített a virágkö-
tészetből – őt az üzletasszony-
énem formálta. Nagyon szeret-
tem volna, ha a fiam folytatja a 
hivatásomat, de beláttam, hogy 
ez tényleg feminin dolog. Gergő-
ben sok ellenérzés is volt a szak-
mámmal szemben, úgy érezte, 
elvett tőle gyerekkorában. Biz-
tosan igaza van. De nem tudtam 
fél gőzzel csinálni semmit. Ha 
szerelmes voltam, nagyon sze-
relmes voltam, ha dolgoztam, 
nagyon dolgoztam.

Már indulóban vagyok, amikor 
belép egy vevő a boltba. – Bosz-
szantani szeretném a páromat – 
mondja. – A barátnőjéhez me-
gyek, ő is ott lesz. Mindkettő-
nek vinnék valamit. Guba Ági 
fél percre hátra megy, majd két 
kis csokorral tér vissza, messziről 
egyformák. Az egyik rózsa, a má-
sik margaréta. 

„Sok vád is ért, 
persze, hogy be-

hoztam ezt a nyu-
gati ünnepet, de 

vállalom: én vagyok 
a Valentin anyja.” 

olyan vevőm, aki Pécsről jár 
hozzám adventkor, egy másik, 
aki a koszorúját 15 éve vette 
nálam, minden évben behozza 
felújíttatni. Régen nem dobták 
ki a dolgokat. Ma más a ten-
dencia itt is, nyugaton is. Alig 

 Fotó(k): Krisztics Barbara



MOST CSAK

2 495 Ft
24,9 Ft/g

Az ízületek és az izmok fájdalommal járó elváltozásai 
esetén enyhíti a fájdalmat és csökkenti a gyulladást
Vény nélkül kapható gyógyszer

Voltaren Emulgel Forte 
20 mg/g gél
100 g

Voltaren Emulgel Forte 
20 mg/g gél
100 g 1 195 Ft

25,4 Ft/g

MOST CSAK

MOST CSAK

1 420 Ft
56,8 Ft/g

MOST CSAK

4,2 Ft/ml

1 255 Ft

MOST CSAK

1 345 Ft
26,9 Ft/ml

MOST CSAK

43,8 Ft/db

2 630 Ft

MOST CSAK
MOST

MÉG OLCSÓBB

60,4 Ft/db

1 450 Ft

MOST CSAK

1 890 Ft
945 Ft/db

Hatékony, célzott, hosszan tartó megoldás a 
derék és hát tájékán jelentkező izom- és ízületi 
fájdalmak csillapítására
Orvostechnikai eszköz

ThermaCare 
Thermo öv
2 db

ThermaCare 
Thermo öv
2 db

MOST CSAK

55,3 Ft/db

1 105 Ft

Sperti Preparation H 
végbélkenőcs
25 g

Sperti Preparation H 
végbélkenőcs
25 g

Az orrmelléküreg és a 
légutak heveny és idült 
gyulladásainak 
kezelésére
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

Sinupret belsőleges 
oldatos cseppek
50ml

Sinupret belsőleges 
oldatos cseppek
50ml Saballo 320 mg 

lágy kapszula
60 db

Saballo 320 mg 
lágy kapszula
60 db

MOST CSAK

1 555 Ft
155,5 Ft/ml

Náthával, meghűléssel 
összefüggésben kialakuló 
orrdugulás és a hozzá 
társuló orrfolyás kezelésére
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

Otrivin Duo 0,5 mg/ml 
+ 0,6 mg/ml oldatos 
orrspray
10 ml

Otrivin Duo 0,5 mg/ml 
+ 0,6 mg/ml oldatos 
orrspray
10 ml

Imodium 2 mg 
kemény kapszula
20 db

Imodium 2 mg 
kemény kapszula
20 db

Corsodyl 
alkoholmentes 
szájöblögető 
oldat
300 ml

Corsodyl 
alkoholmentes 
szájöblögető 
oldat
300 ml

Egész napon át tartó, erős tartást nyújtó 
műfogsorrögzítő krém
Orvostechnikai eszköz

Blend-a-dent 
Mild Mint extra 
erős műfogsor-
rögzítő 
47 g

Blend-a-dent 
Mild Mint extra 
erős műfogsor-
rögzítő 
47 g

MOST CSAK

3 580 Ft
39,8 Ft/db

Biovanne Plus 
szépségvitamin 
kapszula
90 db

Biovanne Plus 
szépségvitamin 
kapszula
90 db

MOST CSAK

745 Ft
37,3 Ft/db

A nyák besűrűsödésével járó heveny és krónikus 
légúti megbetegedések kezelésére, valamint a 
nyákoldás elősegítésére alkalmazható
Vény nélkül kapható gyógyszer

Ambroxol-Teva 
30 mg tabletta
20 db

Ambroxol-Teva 
30 mg tabletta
20 db

Hatóanyagai hozzájárulhatnak 
a bőr, haj és köröm normál 
állapotának megőrzéséhez
Étrend-kiegészítő készítmény

A megfázás és influenza tüneteinek enyhítésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

Coldrex 
tabletta
24 db

Coldrex 
tabletta
24 db

MOST CSAK
MOST

MÉG OLCSÓBB

2 995 Ft
49,9 Ft/db

Jóindulatú prosztatamegnagyobbodás esetén 
fellépő vizelési zavarok kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

Az aranyér tüneteinek enyhítésére 
szolgáló készítmény
Vény nélkül kapható gyógyszer

Időskori szembetegség, 
illetve az erős 
fénysugárzás oxidatív 
szemkárosító hatása 
esetén a különleges 
táplálkozási igény 
kielégítésére szolgáló 
tápszer
Speciális - gyógyászati 
célra szánt - tápszer

Béres Egészségtár 
Szemerő Forte 
filmtabletta 
2x30 db

Béres Egészségtár 
Szemerő Forte 
filmtabletta 
2x30 db

Ibuprofén-tartalmú fájdalomcsillapító, 
gyulladáscsökkentő és lázcsillapító hatású 
készítmény
Vény nélkül kapható gyógyszer

Különböző eredetű 
akut és krónikus 
hasmenés tüneti 
kezelésére
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

MOST CSAK

760 Ft
31,7 Ft/db

Fertőtleníti a torkot, 
enyhíti a torokfájás 
tüneteit
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

Faringopront 3 mg/0,2 mg 
cukormentes szopogató- 
tabletta
24 db

Faringopront 3 mg/0,2 mg 
cukormentes szopogató- 
tabletta
24 db

MOST CSAK

1 850 Ft

MOST
MÉG OLCSÓBB

61,7 Ft/db

Antibakteriális 
szájöblögető oldat
Szájhigiénés termék

Algoflex forte 
filmtabletta
30 db

Algoflex forte 
filmtabletta
30 db

OKTÓBERI AKCIÓ!
Az akció 2013. október 1-től 31-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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Fogadjunk!
Vág Bernadett

idézetek  
a barátságról
„könnyebben elviselném, 
ha valaki idegent becsül-
nének többre nálam, mint 
a legjobb barátnőmet; az 
idegennel talán sohasem 
kerülök össze többé... De 
milyen kellemetlen, ha a 
legjobb barátnő mindig 
a közelben van, s ráadá-
sul mindent jobban csinál, 
mint az ember maga!”
 (Jane Austin)
„– micimackó! mi van, ha 
egyszer elkövetkezik egy 
olyan nap, amikor el kell vál-
nunk?
– ha együtt válhatunk el, 
akkor semmi kifogásom el-
lene.”  (Alan Alexander Milne) 

A melle, mintha folyton ké-
szenlétben kellene lennie, 
furán lengedezett, bármit 
húzott magára, bármennyi-
re le is szorította a melltartó-
val, mindig az volt az érzése, 
mintha tőle független két 
lény volna.  

Már két napja gondolkozott, 
mit vegyen fel, amikor majd ki-
megy a reptérre Mari elé, végül 
a tengerkék moherpulóvert vá-
lasztotta, az kicsit bő, és olyan 
a tapintása, mint a harmatos 
fűnek, hozzá meg azt a suho-
gó, színváltós selyembugyogót, 
amit Törökben vettek két éve, 
hadd ámuldozzon a Mari. 

talán nem dőlt el, hogy a Kiss 
Zsolt kit fog választani, nem-
hogy feleségül venni. Erre ő is a 
padba véste, hogy Kiss Zsoltné. 
Akkor a Mari ránézett, szeme 
szikrát hányt, de azért mosoly-
gott, és azt mondta: 
– Na, fogadjunk. Mibe, hogy 
én előbb férjhez megyek, vagy 
a Kiss Zsolthoz, vagy máshoz, 
de nálad előbb. 
Aztán valahogy elkavarodtak 
egymástól. Mari a bölcsész-
re ment francia szakra, ő meg 
a közgázra, mindig is jobb volt 
matekból. Az ötödik érettségi 
találkozón látták egymást új-
ra, és nem tudtak betelni, a buli 
után a Balcsira mentek kettes-
ben, és csak mondták, mond-
ták, hogy mi volt. Mari ujján 
eljegyzési gyűrű. Az övén meg 
vízhólyag, kapálni kellett anyá-
ékkal a telken. 
– Na – bámult az arcába a Ma-
ri a gyűrűjét forgatva –, ugye, 
hogy én nyerek. 
Aztán az eljegyzést felmond-
ták, és Mari eltűnt megint. Egy-
szer küldött egy lapot, karácso-
nyi Eiffel-torony kék fényben, 
giccses hóban, bébiszitterkedik 
Párizsban egy szuper gazdag 
családnál, írta. 
Nagy dolog. Ő meg menyasz-
szony. A Kiss Zsolté. Hoppá. 
Bámulta a kék mohert a tükör-
ben. Huzigálta, hogy ne tapad-

jon már annyira. Aztán még-
se huzigálta. Mit kell azon szé-
gyellni, hogy ilyen a melle, ez 
egy anya melle, egy stramm 
anya nagy, lengő, fejhető em-
lője, táplálja a családját anyó-
sostul, sógorostul, szülőstül, az 
ő ablaka a legfényesebb, csak 
rángassák meg a tőgyét, és már 
szalad is, csinálja, pucolja, si-
kálja, mert stramm anya. 
A gépre várva még dagadt a 
büszkeségtől, a nyakába nagy 
táblát akasztott, együtt lenge-
dezett a mellével, ráírta piros-
sal, Mari, ezt persze viccnek 
szánta, már hogy ne ismernék 
meg egymást öt év után. Szóval 
dagadt a melle, hogy mit szól 
majd a Mari, hogy van férje, 
méghozzá a Kiss Zsolt, aztán 
lakása, gyereke, mi kell még, 
lehet irigykedni, lehet ellopni 
a fiát egy kis összecsókolásra, 
megharapdálásra, lehet néze-
getni a Kiss Zsoltot, hogy hogy 
ki lett gyúrva. Aztán arra gon-
dolt, mennyire hiányzott már. 
Mint a napfény, olyan neki a 
Mari.
– Hát, röhögni fogsz, én tény-
leg nem ismertelek volna meg 
– mondta Mari, ahogy kilépett 
a reptéri tükrös ajtón, és azon-
nal a kezébe nyomta az egyik 
bőröndjét. Combközépig érő 
halványsárga csizma volt rajta, 
olyan puha bőrből, hogy min-

Az oviban a két legszebb ki-
rálylány voltak, az általános-
ban megvágták a kezüket és 
összefolyatták a vérüket, azóta 
testvérek. A gimiben a Mari a 
padba véste, hogy Kiss Zsolt-
né, na, akkor meg tudta volna 
fojtani. Mert akkor még egyál-

M

agy
arországfájd

alom
csillapító családjának 
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den lépésénél sóhajtott a lábán. 
A csizma fölött egy hófehér kis 
báránybunda, amire rácsüngött 
a szintén halványsárga haja de-
rékig. Még csak meg se puszilta. 
– Az rendben van, hogy anya 
vagy, de mégse az én anyám, 
ugye – röhögött –, hát hogy né-
zel ki, mint egy lerobbant teve, 
mi ez a kinyúlt, gubancos pu-
lóver, mi ez a trottyos gatya, és 
ez a csutka, seszínű haj, hol van 
az én szép barátnőm? 
Aztán már nem bántotta, ha-
nem átölelte, ez már a taxiban 
volt, és hagyta, hogy zokog-
jon, és ő elzokogta, hogy min-
den milyen klassz, főleg a Kiss 
Zsolt milyen klassz, az anyós is 
velük él, de ő is rendes, és szü-

letett egy kisfia, irtó klassz, ti-
zenhat hónapos, és minden 
olyan klassz. És boldog, és be-
teljesült az álma, és kiteljese-
dett az élete, és ő sosem akart 
többet, csak egy rendes fér-
jet, szép otthont meg gyereket, 
minden szuper klassz, zokog-
ta, és ahogy az orrát szívta, be-
szippantgatta Mari őrjítő par-
fümjét, a selyemhaját nyálas, 
könnyes ujjai köré csavargatta, 
és négy szál cigijét szívta el egy 
ültében a kocsiban, négy szál 
hosszú, lájtos Gitanes-t, pedig 
akkor már sok éve leszokott. És 
csak bőgött és fulladt és köhö-
gött, és ölelte és szagolta és si-
mogatta, jó, hogy be nem falta 
a Marit. 
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Jólesik, amit Györgyi ír, de legfőképpen azt érté-
kelem, ahogy elviseli azokat a jelenségeket, amik 
a mindennapjaimat kísérik, mióta próbálkozom 
azzal, ami eddigi életemben lehetetlennek tűnt. 
Többször nekiálltam már a leszokásnak, de idén 
nyáron döntöttem el igazán: nem akarok dohá-
nyozni. Sajnos, ez nem megy olyan könnyen...
20 évvel ezelőtt Hollandiában voltam egy 
néptáncfesztiválon, ahol megvettem az első sa-
ját doboz cigimet. Ez a fesztivál egyébként a világ 
egyik legjobb néptánctalálkozója volt. A kilencve-
nes évek elején mi lényegében még nem is jártunk 
külföldön: akkor azt hittem, enyém a világ, és én 
vagyok a legnagyobb srác a földön... Ma már lá-
tom, hogy mekkora baromság volt mindennap vá-
sárolni (minimum) egy doboz cigit! Most még né-
ha szenvedek, amikor jön az a bizonyos inger, és 
nem mondom, hogy egyszerű, de megállom, hogy 
ne gyújtsak rá. Most lapzárta van, és az utolsó per-
cig húztam az írásom leadását, mert magam sem 
hiszem el, hogy idáig kibírtam, de most azt érzem, 
hogy menni fog! És sikerülnie kell a gyerekeim mi-
att! A kicsik, remélem, még elfelejtik, hogy én va-
laha dohányoztam, az pedig nem zavar, hogy a na-
gyobbak látják, hogy micsoda kínszenvedés leten-
ni ezt a füstölgő rudat. Az is motivál, hogy ha majd 
pár év múlva valami buliban ne adj’ isten kipró-
bálják, akkor a szemükbe tudjak nézni, és jogosan 
mondhassam, hogy ne szokjatok rá!
És hát a kisebbeket sem szabad figyelmen kívül 
hagyni, mert a nyáron Dávid (5) megtanult magá-
tól olvasni. Az egyik nap kint felejtettem az aszta-
lon a cigarettásdobozt, amin elolvasta azt a bizo-
nyos feliratot: „A dohányzás halált okozhat!” Egy 
kérdése volt: Apa, ez igaz? Ennél kellemetlenebb 
csak az volt, amikor otthon Cseh Tamást hallgat-
tunk. Bence (10) egyik kedvence az Apa kalapja 
című dal, amit többször szokott egymás után be-
rakni. Egyszer megkérdezte, hogy miért halt meg 

Cseh Tamás? Én válaszoltam, mire ő: És dohány-
zott? Erre én bólintottam, és Bence már nyelte is a 
könnyeit... Ő egyébként is érzékenyebb a többiek-
nél, de láttam, hogy közben baromi mérges rám.
A cigit le kellett tenni, mert valóban butaság mér-
gezni a szervezetet valamiféle életérzés miatt. 
Ádám Borinak azt mondta titokban: ha Apa leszo-
kik a dohányzásról, akkor én kitűnő leszek, erre 
Bori is hasonlóképpen fogadkozott. Már csak ezért 
is megérné!
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Függőség – Anyaszemmel Függőség – Apaszemmel

Küttel Dávid

halált okoz!
Szonda Györgyi

hajrá, Apa!
Drága férjem letette a ciga-
rettát! Természetesen sokszor 
felmerült már, hogy le kelle-
ne szokni, mert káros, büdös, 
drága, macerás, hogy hol le-
het rágyújtani, most pedig a 
vásárlás sem olyan egyszerű. 
Többször próbálkozott csök-
kenteni az elszívott szálak szá-
mát, vagy csak este rágyújtani, 
de egy-két nap után már nem 
ment. Azt is gondolta párszor, 
hogy majd ha megszületik az 
éppen aktuális gyerkőc, az elég 
motiváció lesz a leszokáshoz. 
Mivel hat gyermek érkezett 
szép sorban az elmúlt tizenöt 
év során, azt hiszem, elmond-
hatjuk, hogy a létezésük talán 
éppen azt erősítette, hogy jól 
jön az a napi sokszor pár perc 
cigiszünet a teraszon, aho-
va nem ér el a sírás, ahol nem 
hallatszik az „Apa, nézd, 
Apa, segíts, Apaaaaa...”.

A nyáron viszont meg-
érett az elhatározás, lát-
tam a szemén, hogy ez 
most komoly, és elsírtam ma-
gam, mikor azt mondta: „Nem 
halhatok meg a saját hülyesé-
gem miatt, mert sokáig akar-
lak még szeretni titeket!” Így 
történt, hogy szeptember elseje 
reggelén már nem gyújtott rá, 
és azóta úgy dolgozik, úgy ze-
nél, úgy van itthon hat gyerek-
kel a hétvégén, hogy nem do-

hányzik! Ott van a zsebében 
pár szál cigaretta egy doboz-
ban, mert nem az a megoldás, 
hogy nincs, hanem, hogy az Ő 
döntése, hogy nem veszi elő, 
és megtehetné, ha akarná, de 
meg tudja állni. Nagyon büsz-
ke vagyok rá!

Azt mondtam Neki, hogy 
minden napért elismerés ille-

ti, akkor is, ha nem sikerül, és 
visszaszokna: de azok a napok, 
mikor nem gyújtott rá, tény-
leg megérdemelt büszkeséggel 
tölthetik el. 

Ami a gyerekeket illeti: a ka-
maszok szkeptikusak, Bori ki-

borul, ha Apa ideges, rögtön 
a cigire fogja, még véletlenül 
sem lehet jogos az idegesség, 
Ádám és Gergő röhögnek Apa 
megszaporodott, nem mindig 
vicces poénjain, Bence titok-
ban nagyon büszke, de kivár, 
a kicsik pedig élvezik, hogy 
Apa minden percben meg- és 
elkapható, és hogy mindig fi-
nom illata van.

Én mit látok? Vannak ne-
héz pillanatok, de vidámabb, 
energikusabb, egyfolytában 
beszél, és feltűnő, hogy egész 
nap „jelen van”, együtt a csa-
láddal, mindig éhes, miköz-
ben fél attól, hogy meghízik, 
ezért muszáj különböző szén-
hidrátmentes falatokkal bom-
báznom. Persze, néha tényleg 
nagyon rágyújtana, és látom, 
hogy szenved, bár nem tudom 
pontosan, mit érezhet, mert 
én sosem voltam igazi dohá-
nyos, és azt hiszem, csak az 
általam átélt néhány fogyó-
kúra hasonlíthat erre, mikor 

le kellett mondanom a finom 
falatokról, és az sem mellékes, 
hogy azoknak vége szakadt 
pár hét múlva, ellentétben Apa 
terveivel, mert azok, reméljük, 
egy életre szólnak...

Cseppek:
gyors hatás 

elérésére
• pl. görcsoldás
• kockacukorra, 
egyéb élelemre 

cseppentve, 
bôséges folya-

dékkal leöblítve

Kapszula:
kúraszerû 
kezelésre

Vesekímélô 
étrend: 
www.satco.hu

SATCO Kft.     
Tel.: (+36-1) 371-0530 
Fax: (+36-1) 371-0531

E-mail: satco@satco.t-online.hu
www.satco.hu

www.rowatinex.hu

lágy kapszula
belsőleges oldatos cseppek

A kockázatokról és a mel lék hatásokról olvassa 
el a be teg tájékoztatót, vagy kér  dez ze meg 

kezelô orvosát, gyógyszerészét!

• Vese- és húgyúti megbetegedések és tüneteinek kezelésére
• Vesekô vagy húgyvezetékben lévô kô esetén
• Újbóli kôképzôdés
• Görcsoldó (vesekô, húgyvezetékben lévô kô esetén) 
• Gyulladáscsökkentô
• Enyhe húgyúti fertôzések esetén (vizeletelválasztás elôsegí-

tése, enyhe antibakteriális hatás, görcsoldás)
• Növényi eredetû, tisztított hatóanyagok

Kapszula:
kúraszerû
kezelésre

Vesekímélô 
étrend: 
www.satco.hu

VÉNY NÉLKÜL, GYÓGYSZERTÁRAKBAN KAPHATÓ GYÓGYSZER!
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Sallai Ervin

Csapatleépítés
Szevasz Bazsi!
Ezer éve nem írtam. Tudod, 
hogy megy ez. Eseménytelen, 
melós hétköznapok. Igen, me-
lós – jól látod, ugyanis sike-
rült megint munkát találnom. 
Felvettek HR-esnek. Első dol-
gom az volt, hogy rendezzek a 
cégnek egy jó kis csapatépítőt. 
Kell az összetartás, mert min-
den lánc olyan erős, mint a leg-
gyengébb láncszeme. Úgyhogy 
átcsoportosítottam a követke-
ző öt év oktatásra szánt bü-
dzséjét, egy kicsit lecsippentet-
tem az EU-s támogatásból, és 
már meg is volt a háromnapos, 
terepjárós, raftingos csapat-
építés árának 20%-a. Előleg-
nek elég, a többit úgysem kell 
kifizetni – mert hát manapság 
amelyik cégnek nincs tartozá-
sa, az nincs is. Hát nem? Irány 
az Alpok!!!
A szállás elfoglalásáig na-
gyobb baleset nem történt. A 
könyvelésről négyen rossz vo-
natra szálltak, és Ulánbátor-
ban kötöttek ki, de ennyi le-
morzsolódással minden céges 
programnál számol az ember. 
Hívtak, hogy küldjek jegyet a 
visszaútra, de én nem szórha-
tom a cég pénzét, úgyhogy in-
duljanak csak vissza gyalog. 
Ha nem állnak meg Moszkvá-
ban, karácsonyra hazaérnek.

Szóval elfoglaltuk a szállást. 
Gyönyörű vadásztrófeákkal 
díszített szobákat bocsátottak 
rendelkezésünkre a szerve-
zők. Az agancsok nagy részét 
sikerült is megtalálnunk más-
nap a környékbeli halastóban. 
Szerintem a fényképek alapján 
össze lehet ragasztgatni őket, 
úgyhogy a kártérítési követe-
lésük ezen pontját nem ismer-
tem el jogosnak. De ne vágjunk 
az események elébe. 
Nehéz vidéki koszttal fogadtak 
házigazdáink, aminek zsírtar-
talmát azonnal oldanunk kel-
lett, nehogy eltompítsa a kol-
légákat. Ekkor rendeltem meg 
a pálinkát. Kicsit később, ami-

kor az ital fogytán volt, tiszta 
szeszt kevertünk 4:1 arányban 
szőlőlével. Az így készült 80 fo-
kos törkölypálinka nemcsak ol-
csóbb volt, mint az igazi, de meg 
is tette a hatását. Munkatársaim 
mindannyian bátran ültek a te-
repjárók volánjához.
Magam sem tudom, hogy jutot-
tunk be az állatkertbe. Állítólag 
nem a kapun keresztül. Egy ré-
gi kérdésre fény derült. Az orr-
szarvú kibírja, ha szemből ütik 
el terepjáróval. A strucc sajnos 
nem. Ki gondolta volna. Állító-
lag a logisztikai osztályvezető 
megpróbált nyárson megsütni 
egy jószágot a kecskesimoga-
tóban. Én nem láttam, mert a 

pálinkára megéheztem, és ép-
pen egy zacskó Zoo-csemegét 
ettem, amikor megérkeztek a 
rendőrök. Szerencsére sikerült 
letagadnunk, hogy mi vezet-
tünk, az meg, hogy mind a 15 
Land Rovert lefoglalták, legyen 
a túraszervezők baja. 
Másnap már nem volt olyan 
őszinte túravezetőink moso-
lya, amikor felsorakoztunk a 
vadvízi evezés helyszínén. Azt 
hiszem, némiképp igazuk van, 
hogy Gertrúber Marikának a 
minőségi ellenőrzési osztály-
ról nem kellett volna még az 
instrukciók előtt beülnie a gu-
mitutajba. De a kiabálás túl-
zás. Természetesen visszaad-
juk a tutajt, ha majd előkerül 

Marika. Állítólag a bolgár ten-
gerparton látták evezni. Hogy 
sodorta odáig a patak Ausztri-
ából?! A természet csodája.
Lényeg, hogy a csapatépítés 
jól sikerült. A kollektíva ösz-

szekovácsolódott, ami remél-
hetőleg a termelésben hoz-
za majd a számokat. Az pedig, 
hogy a marketing osztály ellen 
nemzetközi körözést adtak ki 
a sztriptízbárban történt inci-
dens után – a főnök szerint ba-
gatell. Minden multicégnél elő-
fordul. Günter, a vezérigazgató 
azt mondta, még soha ilyen jól 
nem érezte magát céges trénin-
gen. Úgyhogy meghosszabbí-
tották a szerződésemet.
 
 Üdv: Tomasz

Ui.: A túraszervező cégnél téged 
adtalak meg kezesnek. Remé-
lem, nem baj. Ha megkeresnek, 
szerintem ne nyiss ajtót.  Csá.

GlaxoSmithKline Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43. 
Tel.: .gsk.hu
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

A hasi panaszokról
Kovács Zsuzsanna

A gyomor- és bélproblémák 
tipikusan ősszel és tavasz-
szal erősödnek fel, ilyenkor 
sokan fordulnak orvoshoz. 
A  lehetséges kezelésekről és 
házi praktikákról kérdeztük 
dr. Balaicza Erika belgyó-
gyász főorvost.

mi az ösz-
szefüggés 
az évszakok 
és a belgyó-
gyászati 
problémák 
között?

Az orvosok nagyon régi meg-
figyelése, hogy bizonyos beteg-
ségek egyes évszakokban sok-
kal gyakrabban lépnek fel, il-
letve térnek vissza. Így az ősz 
a gyomorfekély, a székrekedés 
és a bélgyulladások fő szezon-
ja. Hogy ennek pontosan mi le-
het az oka, egészen biztosan nem 
tudjuk megmagyarázni, de talán 
hozzájárul az ősszel fokozódó 
stressz, a másfajta, és kicsit nehe-
zebb ételek fogyasztása, és a ke-
vesebb mozgás is. Aki gyomor- 
és bélbetegségben szenved, az jó, 
ha legelőször ezekre figyel oda.

milyen tünetek jellemzik az 
ilyen betegségeket?
A tünetek skálája igen széles, 
nem feltétlen kell mindenki-
nél mindegyiknek megjelen-

nie. Fontos tudni, hogy ha nem 
történik életmódbeli korrekció, 
vagy természetes szerekkel, eset-
leg gyógyszerekkel való kezelés, 
akkor az enyhébb panaszok egy-
re gyakoribbá, komplexebbé és 
intenzívebbé válhatnak. A tüne-
tek három fő csoportra osztha-
tók: a gyomor és nyelőcső, a pat-
kóbél és a vékonybél, valamint a 
vastagbél érintettségének tüne-
teire. Kizárólag szakember tud-
ja megállapítani, hogy melyik 
szerv az, amelyik a problémát 
okozza. 
Ha netán friss piros vércsík jele-
nik meg a székleten, akkor az a 
vastagbél alsó szakaszából ered. 
Ennek oka lehet külső vagy bel-
ső aranyér, fistula, nyálkahártya-
berepedés, daganat, gyulladás, 
polip, és ritkán a diverticulum 
gyulladása is. Ilyenkor azonnal 
orvoshoz kell fordulni, és ki kell 
deríteni, hogy mi a pontos ok. 

hogyan lehet a panaszokat 
egyszerűen enyhíteni?
Ha már egyértelmű, hogy mi 
a panaszok oka, akkor sok-
kal könnyebb a kezelés is. Az 
orvos dönthet úgy, hogy a ki-
vizsgáláshoz szükség lehet ha-
si ultrahangra, székletvizsgá-
latra, ételintolerancia-tesztre, 
emésztettségvizsgálatra, esetleg 
tükrözésre vagy CT-re is.
Ami viszont már rajtunk múlik 
és elengedhetetlen, az a célzott 

diéta, és annak betartása. Az 
egyes problémák esetén némi el-
térés lehet az étkezésben, általá-
nosságban azonban a legfonto-
sabb alapszabályok ugyanazok: 
rendszeresen, de egyszerre csak 
keveset, és alaposan megrágva 
szabad csak enni. A csípős-fű-
szeres ételek irritálják a gyomor- 
és bélfalat, a zsíros, fehérjében 
nagyon gazdag táplálék pedig 
nehezen emészthető. Az édessé-
geket is érdemes kerülni, mivel 
irritálják a gyomorfalat és erő-
sen puffasztanak. 
A kávé és az alkoholok is erő-
sen marják az érzékeny nyálka-
hártyát, érdemes ezeket teljesen 
mellőzni.

Van-e olyan házi praktika, 
amelyet enyhébb tünetek 
esetén otthon is alkalmazha-
tunk?
Fogyaszthatunk kúraszerűen 
gyógyteákat, pl.: kamilla, cicka-
fark, orbáncfű, körömvirág ke-
verékét, de vigyázni kell, mert 
a kamilla hashajtó hatású is, és 
van, akinek ég tőle a gyomra. 
Borsmentát se keverjen a teájába 
az, akinek eleve sok a sava, mert 
az fokozza a savtermelést.

mostanában sokat hallani a 
bélflóráról, az ott élő baktéri-
umokról. őket hogyan „tart-
suk karban”?
Nagyon fontos lehet a bélbak-

tériumok vizsgálata és célzott 
probiotikumokkal történő ren-
dezése is. A helytelen étkezés, a 
sok élvezeti szer, sokféle gyógy-
szer jelentősen roncsolhatja a 
velünk élő baktériumok egyen-
súlyát. Ez önmagában is képes 
tartósan emésztési zavart, puf-
fadást, széklet-eltéréseket elő-
idézni. A velünk élő normális 
baktériumok analízise ma már a 
hazai betegek számára is elérhe-
tő, a székletmintákat kiküldik, 
és német laborban vizsgálják 
meg. Szükség esetén enzimeket 
is ajánlott szedni, számos ilyen 
termék kapható a patikákban. 
Enzimekben gazdag ételekkel is 
javíthatjuk az emésztést.

sokaknak okoz problémát a 
székrekedés is…
Akinek ilyen jellegű gondja 
van, annak elsősorban rosto-
kat, pl. indiai útifűmag-őrle-

ményt, lenmagot, zabpelyhet 
ajánlott fogyasztani. Szenna-, 
szűztea- és kutyabenge-tartal-
mú szereket 1-2 napnál tovább 
senki ne használjon, mert ezek 
kálium- és magnéziumvesztést 
idéznek elő, és tovább gyengítik 
a bélfali izmokat, károsíthatják 
a bélnyálkahártyát. Ha a fenti-
ek nem hoznak elég hatást, ak-

kor esetleg gyógyszer szedése 
is szükséges lehet 1-2 hónapig. 
Ilyenkor elsősorban savkötő-
ket, savtermelést és -kiválasz-
tást csökkentőket ad az orvos. 
Fontos tudni azonban, hogy 
ezeknek 3 hónapnál tovább 
történő szedése függőséget, és 
az emésztés további gyengülé-
sét idézi elő. 
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sű szakembert kell foglalkoztatni, ugyanak-
kor a vényszám meghatározásakor a közelmúlt 
adatait kell figyelembe venni. Tehát nem a jelen 
vényszáma, hanem az előző félév vényszáma 
határozza meg a dolgozók minimum létszámát 
egy gyógyszertárban.

szeptembertől bizonyos gyógyszereken 
megjelent a fekete háromszög. ez azt jelen-
ti, hogy ezek a gyógyszerek nem biztonsá-
gosak?
Az élére állított fekete háromszög használa-
ta gyógyszerek jelölésére uniós jogharmonizá-
ció eredménye. Azt jelöli, hogy az adott gyógy-
szerről nincsenek hosszú távú tapasztalatok. Ez 
nem egyenlő azzal, hogy az adott gyógyszer ve-
szélyes vagy káros lenne az emberi szervezetre. 
Ez egy figyelmeztető jelzés betegnek, szakem-
bernek egyaránt, hogy a gyógyszer használata 
során fellépő bármilyen esetleges mellékhatás-
ra figyelmet kell fordítani, jelezni kell a meg-
felelő helyen (legegyszerűbb kezelőorvosnál, 
gyógyszerésznél), hogy időben azonosítani le-
hessen, és tenni lehessen ellene.

Valóban lehetőség lesz rá, hogy ezután kül-
földön is kiváltsuk a vényköteles gyógysze-
reinket? (és ha igen, milyen áron?)
Október 25-e után lehetősége lesz arra a beteg-
nek, hogy vényfelírás előtt jelezze kezelőorvo-
sának, hogy nem Magyarországon szeretné ki-
váltani a terápiájára felírt gyógyszert.
Ez esetben az orvosnak lehetőség szerint az 
adott országban ismert nyelven kell a receptre 
rávezetnie a saját adatait, a beteg nevét, születé-
si idejét, valamint a rendelt gyógyszer nemzet-
közi szabadnevét. Fel kell tüntetnie egyértel-
műen, hogy milyen gyógyszert milyen meny-

nyiségben rendel, valamint annak pontos ada-
golását, az alkalmazás módját. Ugyanúgy alá 
kell írnia és le kell pecsételnie, mint a magyar-
országi vényeket.
Az, hogy ugyanaz a gyógyszer külföldön meny-
nyibe kerül, jó kérdés. Tudni kell azt, hogy a 
fent említett szabályozás uniós jogharmonizá-
ciós célokat szolgál, azaz, az így kiállított vény 
az EU-ban elfogadott alaki kötöttségekkel ren-
delkezik. De mivel az EU-tagállamokban más-
más egészségbiztosítási rendszerek működ-
nek, így megtörténhet, hogy ugyanazon doboz 
gyógyszer árában tagállamoktól függően jelen-
tős eltérések mutatkoznak.

A patikai változásokról
Kalmár Lalita

Szeptembertől újra megváltoztak a gyógy-
szerkiadás szabályai... De hogyan?

A szeptember elsején 
életbe lépő egészség-
ügyi tárgyú jogsza-
bályváltozások egyik 
fontos eleme a vény-
írás szabályainak egy-
szerűsödése. A vény-
kiváltás a beteg szem-
pontjából kevesebb 
odafigyelést követel, 
ugyanis megszűnik a 
vényeken feltüntetett 
kiválthatósági idő. 

Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy ha a keze-
lőorvos egy krónikus betegség kezeléséhez há-
romhavi gyógyszert ír fel három darab recept-
re, akkor azokat akár egyszerre is kiválthatja a 
beteg, vagy tetszőleges sorrend-
ben.
A jogszabályi változás nem vo-
natkozik az 50 000 Ft fogyasz-
tói ár feletti készítményekre, 
ott maradt a régi rendszer, ma-
radt a „dátumfigyelés”. Az ese-
tek többségében azonban ezt 
az összeget meg sem közelíti a 
gyógyszer ára.

Fontosnak tartok egy másik vál-
tozást is megemlíteni, ami kicsit 
hamarabb, augusztus 1-jén lé-
pett hatályba. Ennek értelmé-
ben az orvosi vény érvényessége 
az eddigi 90 napról a felírást kö-
vető 3 hónapig tartó érvényes-

ségre módosult. Konkrét példával bemutatva: 
ha egy receptet április 1-jén írt fel az orvos, ak-
kor az eddig június 29-én járt le (90 nap). Az új 
szabályozás szerint ugyanaz a recept most jú-
lius 1-jéig érvényes. Így a betegek számára is 
könnyebb a lejárat követése.

új foglalkoztatási szabályok léptek életbe 
a patikákban. mennyiben érinti ez a vásár-
lókat?
A gyógyszertárak nagyon nagy részében ez a 
jogszabályi változás nem érzékelhető a betegek 
számára. Egy ún. létszámminimum-rendelet-
ről van szó, ami meghatározza, hogy egy adott 
gyógyszertárban hány szakembernek kell mi-
nimálisan dolgoznia ahhoz, hogy biztosítható 
legyen az elvárható szakmai színvonal. A ren-
deletben meghatározott személyi minimum-
feltételeknek a gyógyszertárak nagy többsége 
megfelelt már a rendelet megalkotása előtt is, 

csak pár gyógyszertárnak kell 
új szakembert felvennie.

hallani arról is, hogy három-
ezer recept után új dolgozót 
kell alkalmaznia a patikusnak. 
előfordulhat, hogy megkér-
nek, máshol váltsak be egy 
vényt, mert pont előttem járt 
itt a 2999. beteg?
Ilyen kéréssel biztosan nem 
találkozik majd senki, aki a 
gyógyszereit szeretné kiváltani. 
Bár a jogszabály valóban nem-
csak a gyógyszertár nyitva tar-
tásának idejétől, hanem vény-
forgalmától is függővé teszi, 
hogy hány és milyen képesíté-

Dr. kovács zalán

Az első kötet
bevezető áron

695 Ft
A továbbiak

1590 Ft
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Szakszon réka

Kellemetlen csípések 
okozói és az asztalunkra 
kerülő méz készítői – ez az, 
ami elsőre eszünkbe jut, 
azonban a méhek szerepe a 
természetben ennél sokkal 
összetettebb és fontosabb.

Ráadásul veszélyeztetett állatfaj-
ról van szó, akiket egyre többen 
próbálnak megmenteni.
A méhek ugyanis nemcsak a te-
ánkat édesítő mézet állítják elő, 
hanem a mezőgazdaságban is 
nélkülözhetetlenek. Más rova-
rokkal (dongókkal, lepkékkel, 
darazsakkal és legyekkel) együtt 
porozzák be a különböző növé-
nyeket, és ez a tevékenységük az 
általunk fogyasztott élelmisze-
rek egyharmadának előállításá-
hoz szükséges. Bizonyos gyü-
mölcsök, zöldségek, magvak és 
fűszerek nem kerülhetnének a 
kamrapolcunkra, ha nem szór-
nának rájuk termékeny port a 
szorgos, szúrós állatok. Európá-
ban 4000 zöldség léte függ a vi-
rágbeporzók munkájától. És ha 
már számokkal dobálózunk, 
még egy meglepő adat: a mé-
hek virágbeporzó munkájának 
gazdasági értékét világszerte évi 
265 milliárd euróra becsülik. 
Kína egyik tartományában pél-
dául kipusztultak a méhek, ezért 

a munkaigényes, lassú és drága 
kézi beporzásra váltottak, ami 
jelentősen megnövelte az élelmi-
szerek árát.
Felfedezett jelentőségük ellenére 
azonban a méheket komoly ve-
szélyek fenyegetik. Az 1990-es 
évek végétől kezdve megfigyel-
hető a méhek rejtélyes és hirtelen 
eltűnése, valamint a méhcsalá-
dok nagymértékű pusztulása. A 
méhekre a legnagyobb veszélyt a 

mezőgazdaságban alkalmazott 
rovarirtó vegyszerek jelentik. A 
mérgező anyagok egy része le-
gyengíti őket, vagy elvesztik tő-
lük a tájékozódási képességüket, 
a rovarirtók bizonyos fajtájából 
azonban már kis mennyiség is 
halálos lehet számukra. A vegy-
szereken kívül más veszélyek is 
leselkednek a méhekre: a klíma-
változás, egyes élősködők és a 
nagyüzemi mezőgazdaság terje-
dése is káros rájuk nézve.
A méhek megmentésének el-
ső lépése a halálos rovarir-
tó vegyszerek betiltása. Egy-
re több országban terjednek az 

ökogazdaságok, ahol a mérgező 
anyagok helyett a biológiai sok-
féleség fokozásával próbálják el-
üldözni a káros rovarokat a nö-
vényektől. Több módszer is lé-
tezik, ami a vegyszerek alterna-
tívája lehet: hasznos rovarok al-
kalmazása, a kártevőket távol 

tartó növények telepítése a ter-
mőterületeken, valamint a faj-
szegény területek helyett vegye-
sebb, így a kártevőknek kevésbé 
kedvező, ültetett területek kiala-
kítása.
A Greenpeace a méhpusztulás 
elleni küzdelem első lépéseként 
több betiltandó, halálos anya-
got is megjelölt, valamint Segíts 
a méheknek! címmel kampány-
ba kezdett. Méhészekkel készí-
tett videóriportokkal, részletes 
információkkal, petícióval, ado-
mányokkal, önkéntesek segítsé-
gével próbálják felhívni a figyel-
met a méhpusztulás veszélyeire. 

A vidéki méhészkedés fejleszté-
sével párhuzamosan egy másik 
kezdeményezés is elindult, ami a 
városi méhekre és az általuk ter-
melt mézre helyezi a hangsúlyt. 
Magyarországon a méhészke-
dés jelentős múltra tekint vissza, 
de városi gyakorlatának egyelő-
re nincsenek hagyományai.  Az 
urbánus környezet miatt az így 
termelt mézet „betonméz”-ként 
is szokták emlegetni. 
A Közösségi Méz nevű társadal-
mi-művészeti kísérlet részeként 
augusztus végén a városi mézet 
termelő kaptárok tetején nyílt 
meg az Új Múzeum Méheknek, 
amelyet szeptember végéig néz-
hettek meg a látogatók. Budapest 

és Magyarország első városi mé-
hészete, amit a német finger cso-
port kezdeményezésére alakítot-
tak ki a Műcsarnok hátsó tera-
szán, a laboratóriumi vizsgála-
tok szerint kifogástalan minősé-
gű mézzel büszkélkedhet. 
A városi méhészet társadalmi-
művészeti kísérletének első fá-
zisaként júniusban úgynevezett 
vegyes méhészcsoportot alakí-
tottak ki, amelybe bárki jelent-
kezhetett. A cél az volt, hogy a 
különböző érdeklődésű és hát-
terű emberek között párbeszéd 
és együttműködés induljon el, 
a méhészkedés pedig új vagy 
más megélhetési lehetősége-
ket kínáljon számukra. A cso-

port tagjai júliustól szep tember 
végéig egy intenzív, ötnapos 
workshopot követően, heti fog-
lalkozások alkalmával kaptak 
képet a méhészkedés alapjairól, 
majd együtt gondozták a méhe-
ket a Műcsarnok hátsó teraszán 
felállított kaptárokban. A pro-
jekt sikerét bizonyítja, hogy már 
az első másfél hónap alatt a há-
rom méhcsalád mintegy 65 kilo-
gramm közösségi mézet termelt.

további információk a Greenpeace  
kampányáról a mehpusztulas.hu honlapon, 
a Közösségi Méz projektről pedig  
a kozossegimez.tumblr.com blogon találhatók.

mentsük meg a méheket!

HIrDEtéS



32 33Magazinunk újrahasznosított papírból készül

édes otthon

Aggod Zsuzsa

164 évvel ezelőtt, a fegyverletétel 
után, 1849. október 6-án Ara-
don kivégezték a magyar sza-
badságharc 13 főrangú tisztjét. 
Személyükben Haynau tábor-
szernagy 14 tagú haditörvény-
széke olyan honvédtiszteket 
ítélt halálra, akik a szabadság-
harc kitörése előtt a császári és 
királyi seregben tényleges tiszt-
ként szolgáltak, de a szabadság-
harc alatt a nemzeti független-
ségünkért folyó harcok katonai 
vezetőjévé lettek.
Ezek a katonák sok minden-
ben különböztek egymás-
tól; néhányan forradalmár-
nak vallották magukat, má-
sok csak esküjükhöz kíván-
tak hűek maradni; volt közöt-
tük német, osztrák, horvát és 
szerb is a magyarokon kívül; 
volt kisnemes, polgár és főne-
mes, dúsgazdag és vagyonta-
lan, voltak közöttük barátok 
és ellenfelek – de egyben azo-
nosak voltak: hősiesen harcol-
tak és életüket áldozták a ma-
gyar szabadságért.

elítélésükről, utolsó estéjükről, 
reggelükről, kivégzésük törté-
netéről. Lehet olvasni a hóhér-
ról, aki kilencüket felakasztot-
ta, és akinek a birtokába kerül-
tek a holttestek és ruházatuk 
– tőle lehetett megvásárolni a 
földi maradványokat. (A kilenc 
név: Aulich Lajos (ejtsd: [aulih]), 
Damjanich János (ejtsd: [dam-
janics]), Knezich (Knézić ) Ká
roly (ejtsd: [knézics]), Láhner 
György (ejtsd: [láner]), Lein in
genWesterburg Károly (ejtsd: 
[lejningen-veszterburg]), Nagy
sándor József, Poeltenberg Er
nő (ejtsd: [pöltemberg]), Török 
Ignác és Vécsey Károly. Né-
gyen, Schweidel József (ejtsd: 
[svej del]), Kiss Ernő, Dessew
ffy Arisztid (ejtsd: [dezsőfi]) és 
Lázár Vilmos, kegyelemből, ka-

A 13 aradi vértanú emléknapja 
október 6-a – de fel tudjuk-e so-
rolni őket? 
Mikor már a harmadik gyer-
mekemmel próbáltuk a sok-
szor furcsa hangzású és még 
furcsább írású neveket begya-
korolni, komolyan elgondol-
koztam, hogyan lehetne mind-
ezt játékosan és mégis infor-
mációval megtöltve, észre-
vétlenül megtanulni. A nevek 
ugyanis harmadszorra is üre-
sen csengtek, nem volt mögöt-
tük semmi személyes informá-
ció, nehezen megjegyezhetőek 
voltak idegen hangzásuk mi-
att. Ráadásul legkisebb fiam 
tanító nénije Aulich Lajos ne-
vét [aulics] kiejtéssel kérte a fe-
jükbe verni – ezen a ponton le-
vettem a polcról a lexikont, vé-
gignéztem és kijegyzeteltem az 
életrajzokat, és a legérdekesebb 
részleteket a név mellé olvasva 
próbáltuk megjegyezni 13 ara-
di vértanúnkat. 
Aztán megcsináltuk mindezt 
az ismeretgyűjtést az internet 

segítségével is, és összeraktunk 
egy kirakóst, hogy a nevekhez 
arcok kapcsolódjanak, és olyan 
információk, melyek alapján a 
gyerek – és én – emlékezni fo-
gunk rájuk.
Szerencsére sok mindent le-
het találni – hitelest és kevés-
bé hitelest – az aradi vértanúk-
ról: már maga a keresgélés so-
kat tanít. Lehet olvasni katonai 
pályafutásukról, származásuk 
sokféleségéről (hát nem cso-
dálatos, hányféle nemzet gyer-
meke halt hősi halált a magyar 
szabadságért?), elfogásukról, 

Talán nem én vagyok az egyetlen, aki többször szembesül-
tem a szégyenteljes igazsággal: nem tudom felsorolni az 
aradi vértanúk nevét, bár kétévente meg kellett tanulnom 
a gyerekekkel, amikor a harmadik osztályba léptek. Akkor 
ötlöttük ki ezt a kis tanulást és emlékezést támogató esz-
közt, melynek segítségével végre tartósan megjegyeztük a 
13 nevet – mert megérdemlik...

emlékezzünk…
tonához méltóan, golyó és lőpor 
általi halállal halhattak meg.)
És lehet olvasni a további 3 fő-
rangú vértanúról, akik nem 
Aradon, október 6-án hal-
tak meg: Batthyány Lajos 
gróf, miniszterelnök (ejtsd: 
[battyányi]), akit október 6-án, 
Pesten végeztek ki; Kazinczy 
Lajos ezredest (ejtsd: [kazinci]) 
október 25-én Aradon; és a 
harmadik, a többiekkel együtt 
elítélt Lenkey János honvéd tá-
bornok, aki megtébolyodott a 
börtönben, és nem sokkal ké-
sőbb ott halt meg.

Az emlékező játék 
lényege a következő:
Kis kártyák egyik oldalán egy-
egy vértanú arcmása és neve 
szerepel, a másik oldalra pedig 

az általunk összeállított, fon-
tosnak ítélt adatok kerülnek – 
név nélkül. 
Vagy a kártyák képes oldalát 
használjuk, és akkor a fontos 
tudnivalókra kell emlékeznünk, 
vagy pedig megfordítjuk a lapo-
kat, és a szöveges információ 
alapján kell kitalálnunk, kiről is 
van szó a tizenháromból. 

hogyan készül?
Maradék kartondobozból, kar-
tonpapírból vagy nagyobb da-
rab hulladék habszivacsból 
vágjunk ki 13 egyforma tégla-
lapot. Egyik oldalára ragasszuk 
fel a 13 vértanú arcmását a ne-
vükkel (ezeket legegyszerűbb 
az internetről letölteni és ki-
nyomtatni), a másik oldalra pe-
dig kézzel írjuk, vagy nyomtas-

suk ki és ragasszuk fel az álta-
lunk kiragadott, fontosnak ítélt 
információkat.
Egyedül és többen is játszha-
tunk, sőt, készíthetünk egy pél-
dányt az iskola számára is... 

További segítség található a játék 
elkészítéséhez honlapunkon.
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ha ön 2013. október 1. és 31. között a túloldalon található 
Szimpatika kvízünket kitölti, és postai úton vagy a szimpatika.hu/jatek oldal 
segítségével a válaszokat beküldi nekünk, sorsoláson vesz részt. 

Játékunkkal megnyerheti a négy-négy wellness-hétvége egyikét a móri Hétkúti 
Wellness Hotel**** és Lovaspark, a szilvásváradi Szalajka Liget Hotel**** és 
Apartmanházak felajánlásával. Valamint gazdagabb lehet egy Patikárium 
ajándékcsomaggal, illetve a Kossuth Kiadó újdonságaival!

A sorsoláson azon játékosaink vesznek részt, akik legalább négy Szimpatika kvízkérdésre jól válaszolnak, és a *-gal megjelölt mezőket 
nyomtatott nagybetűvel, olvashatóan kitöltik, és a kivágott szelvényt 2013. október 31-ig postai úton visszaküldik szerkesztőségünk-
be (Szimpatika szerkesztőség: 1116 Budapest, Sztregova utca 1.), vagy a www.szimpatika.hu/jatek oldalon válaszolnak a kérdésekre. 
A részletes játékszabály a www.szimpatika.hu/jatek/szabalyzat oldalon olvasható. 

A nyilvános sorsolás időpontja: 
2013. november 10. délelőtt 10 óra, helyszíne a szimpatika szerkesztőség.  

(1116 Budapest, Sztregova utca 1.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az augusztusi kvíz játékunk nyertesei:
galla zsóka, bátaszék - Hársfa Gyógyszertár, Szekszárd
hujber imre, győr - Kristály Gyógyszertár, Győrszentiván
noszky miklósné, salgótarján - Fagyöngy Gyógyszer-
tár, Salgótarján
zsarnay zsombor, budapest - Marianna Gyógyszertár, 
Budapest
nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló 
wellness hétvége a móri hétkúti Wellness 
hotel**** felajánlásával.

Dobosi tiborné, szombathely - Fekete Sas Gyógyszer-
tár, Szombathely
Flórián Csilla, budapest - Westend Patika, Budapest
györgy zoltán, edelény - Kamilla Gyógyszertár, Edelény
pafféri zoltánné, szolnok - Kossuth Gyógyszertár, 
Szolnok
nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló well-
ness hétvége a szilvásváradi szalajka liget 
hotel**** és Apartmanházak felajánlásával.

barta gyöngyi, tatabánya - Levendula Gyógyszertár, 
tatabánya
tóth sándorné, Debrecen - Újkerti Patika, Debrecen
nyereményük: egy-egy komplex szűrővizsgá-
lat a Vitahelp egészségközpont felajánlásával.

jakab gábor, boldog - Kleopátra Gyógyszertár, Jász-
fényszaru
katona krisztina, budapest - Mályva Gyógyszertár, 
Budapest
sancz klára lujza, budapest - Kristály Gyógyszertár, 
Budapest
nyereményük: könyvcsomag a libri kiadó 
felajánlásával.

gratulálunk, a nyerteseket  
telefonon értesítjük!

Felhívjuk kedves játékosaink figyelmét, hogy a nyertesek sor-
solása közjegyző jelenlétében, a nyeremények értéke alapján 
csökkenő sorrendben történik!

1  Mihez értett Guba Ági 24 évesen?
a. a művészettörténethez és a főzéshez
b. a kertészkedéshez
c. a lángossütéshez

2  Ki tanult meg magától olvasni a nyáron?
a. Dávid
b. réka
c. Ádám

3   Mit jelent a gyógyszereken a fekete háromszög?
a. kőolajszármazékot tartalmaz
b. kizárólag kávéval szabad bevenni
c.  az adott gyógyszerről nincsenek hosszú távú 

tapasztalatok

4   Hol jött létre Budapest első városi méhészete?
a) a 2-es metró Deák téri megállójában
b) a Normafánál
c) a Műcsarnok hátsó teraszán

5  Ki volt Schweidel József?
a) a K-vitamin feltalálója
b) Afrika-kutató, német felfedező
c) honvéd tábornok, aradi vértanú 

Karikázza be 
a helyes
válasz 

betűjelét!

Patikárium 
ajándékcsomag



www.szimpatika.hu
facebook.com/szimpatika

kövessen 
 minket  
októberben is!
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