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Kedves olvasó!

Még alig ülepedett le a szilveszte-
ri malacsült, máris itt a friss son-
ka tormával, medvehagymával. 
De a tavasz és az eső nem csak 
ezt az előbb emlegetett trendi 
zöldséget csalogatja elő – ápri-
lisban megjelennek azon külön-
leges életformák is, amelyek minden bizonnyal egy távo-
li galaxisból kerültek ide hozzánk. Ezek a se nem állat, se 
nem növény élőlények formájuk, hatásuk, ízük és az áruk 
miatt is bámulatosak. Bizony, aki a finomabb erdei fajták-
ból a piacon akar beszerezni párat, annak mélyen a zsebé-
be kell nyúlnia, viszont a tavaszi erdőkben mindenképpen 
szerencsével járunk, hisz ott még akkor is érdemes bók-
lászni, ha történetesen nem találunk – gombát. A szabályo-
kat mindenki tudja, de nem lehet elégszer elismételni: amit 
szedtünk vagy kaptunk, azt vizsgáltassuk meg. Aki pedig 
azt állítja, hogy ez a faj nem az űrből érkezett, annak itt egy 
általam készített fotó, ezen különös lények földön kívüli 
eredetét bizonyítandó: íme, a csillaggomba!

Kellemes olvasást, és boldog húsvéti ünnepeket kíván az 
egész szerkesztőség nevében:
 Kalmár András főszerkesztő

KERESSEN MINKET 
AZ INTERNETEN IS!

WWW. .HU
www.facebook.com/Szimpatika

Tekintse meg a Szimpatika TV 
új és régebbi adásait!
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Interjú

Azt beszélik, hamarosan apu-
ka leszel... 
Igen, tényleg jön a baba nálunk. 
Még nem akartuk nyilvános-
ságra hozni, de az újságok meg-
írták, így muszáj volt nyilatkoz-
nunk. A párom egy teljesen ci-
vil lány, nem igazán örült a fel-
hajtásnak. 

mikorra várjátok?
Szeptember közepére. Még nem 
tudjuk, kisfiú lesz-e, vagy kis-
lány, de már alig várjuk, hogy ki-
derüljön. Nagyon boldogok va-
gyunk! Már a neveken gondol-
kozunk, bár ez az egyik legne-
hezebb feladat. Úgy gondolom, 

nem szabad letagadni a gyökere-
inket, ezért én mindenképp egy 
szép csengésű magyar nevet sze-
retnék. De a legtöbb ilyen névre 
már lecsaptak a barátaink, szó-
val nem lesz egyszerű.

sokaknál szempont az, hogy 
külföldön is könnyen ki tudják 
mondani...
Ezzel nem foglalkozunk. Én itt 
szeretném leélni az életemet. 
Persze mindig ott motoszkál az 
emberben egy nemzetközi kar-
rier lehetősége, és egy néhány 
hónapos ingázás talán még be-
le is férne, de alapvetően nem 
szeretnék külföldön élni. Minél 

idősebb vagyok, annál fonto-
sabbak számomra a magyar és 
a cigány gyökereim.

nem tartasz attól, hogy pont a 
cigány gyökerek miatt érheti 
hátrányos megkülönböztetés a 
gyerekedet? A mai magyar tár-
sadalomra nem jellemző a nyi-
tottság vagy a tolerancia... 
Persze, én is aggódom, mert a 
szélsőségek egyre nagyobb te-
ret kapnak. Félelmetes, hogy 
mennyire gyorsan erősödnek 
fel az emberekben az előítéle-
tek, vagy mesterségesen hogyan 
erősítik fel ezeket bennük. Nem 
lehet azt mondani, hogy ez csak 

a romák, a magyarok vagy a 
vezetés hibája. Ez egy sok száz 
éves probléma, amit mindig 
mindenki görgetett maga előtt, 
aztán a szőnyeg alá söpörték – 
most ennek a levét isszuk. Óri-
ási szakadék van a többségi tár-
sadalom és a romák között, de 
úgy gondolom, nem reményte-
len, hogy megoldást találjunk. 

milyen gyakran jársz haza?
Ha tehetem, két-három heten-
te hazautazom, nekem fontos 
hogy rendszeresen lemenjek a 
cigánytelepre, és egy kicsit új-
ra ott éljek az anyukámmal és a 
családdal.

Feltölt, vagy leszív az otthon-
lét?
Feltölt, mert én imádom a ro-
maságom, szeretek romák kö-
zött lenni. De minden látoga-
tás után két napig lelki beteg va-
gyok attól, hogy látom, milyen 
nyomorban élnek ott... Konkré-
tan éheznek. Az emberek el sem 
tudják képzelni, milyen szintű a 
reménytelenség egy cigánytele-
pen. Persze lehet azt mondani, 
hogy a romák kerülik a mun-
kát, de ha nincs hol dolgozni...? 
A saját családomban – szeren-
csére elég sokan vagyunk – ta-
pasztalom, hogy ha én nem len-
nék, ha nem tudnék az édes-
anyámnak és a rokonságnak 
segíteni, konkrétan éhen halná-
nak. Én ki tudtam kerülni a ci-
gánytelepről, de soha nem aka-
rok elszakadni tőle. Fontosnak 
tartom, hogy majd lássa a gye-
rekem, hogyan nélkülöznek ott 
az emberek, és milyen küzdel-
mes az életük. 

hihetetlen erőt adhat az ott élő 
gyerekeknek, hogy rendszere-
sen látnak téged... 
Lehetek én a szerencsés példa, 
a kivétel, aki erősíti a szabályt, 
de ott már ez sem ad akkora ér-
zelmi lökést. A fiatalok nem ér-
zik, hogy megéri küzdeni, hogy 
ki lehet kerülni ebből a remény-
telen helyzetből... Hogy elérhe-
tik az álmaikat. Nagyon sokat 
beszélgetek a gyerekekkel, és rá 
kell jönnöm, hogy a romák egy-
re kevésbé mernek álmodoz-
ni. Régen is nagyon nehéz volt, 
de pár évvel ezelőtt még tervez-

gettek, reménykedtek. Úgy gon-
dolták, biztosan történni fog 
valami a világban, ami megvál-
toztatja az életüket. Gyerekko-
romban előfordult, hogy éhez-
tünk, vagy nem volt ruhánk, se 
cipőnk. De tudtunk mulatni, 
együtt örülni annak, aminek 
épp lehetett: ha leesett az első 
hó és fehér volt a táj, vagy ha ta-
vasszal kisütött a nap és levehet-
tük a kabátot. Emlékszem, sok 
közös programot szerveztünk, 
mindenki megosztotta a szom-
szédjával és a rokonokkal, amije 
volt, az emberek esténként ösz-
szejártak, történeteket mesél-
tek, zenéltek. Átadták a gyere-
keknek a hagyományokat. Na-
gyon szomorú látni és megél-
ni, hogy ma már a roma közös-
ségek is zárkózottak. Tragikus, 
hogy már nem tudunk semmi-
nek sem örülni.

szerinted mi lehet a megoldás?
Álmodozó típus vagyok, és ter-
mészetesen megpróbálok segí-
teni. A roma jószolgálati nagy-
követséget is ezért vállaltam. De 
nehéz megtalálni azokat a fóru-
mokat, akikkel tényleges megál-
lapodást lehet kötni, és akikkel 
hosszú távú együttműködés jö-
het létre. Őszintén: már az is se-
gítség a cigányság számára, hogy 
megpróbálok példaértékű éle-
tet élni. Azt szeretném, ha min-
denki megértené, hogy a romák 
ugyanolyan problémákkal küz-
denek, mint bárki más. Az elő-
ítéleteket általában a különbö-
zőségekre alapozzák, én pedig a 
hasonlóságokra szeretnék rámu-

molnár Ferenc 
Caramel 
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Fotó: PuzzlePix - guinness

tatni. Nagyon komoly változás-
ra van szükség – nagyon gyor-
san. Le kellene ülnünk, és kö-
zösen kitalálni, hogyan lehetne 
a romákat felzárkóztatni és ver-
senyképessé tenni a munkaerő-
piacon. A legfontosabb kérdés 
az oktatás, de nemcsak az isko-
lai, hanem az otthoni is. A ci-
gányság felelőssége, hogy a roma 
kisfiú azt lássa, a szülei is becsü-
letesen dolgoznak, ez legyen szá-
mára a példa. Mindkét oldalnak 
meg kellene mutatni, hogy nem 
kell félni a másik kultúrától. A 
romák is előítéletesek a magya-
rokkal szemben, emlékszem, en-
gem is azzal riogattak gyerekko-
romban, hogy jön a zsákos ma-
gyar ember, és elvisz, én pedig 
rettegtem. Ezen változtatni kell. 
Tudom, naivnak tűnhet, hogy 
azt remélem, egyszer segítő ke-
zet nyújtunk egymásnak... de 
egyszerűen nincs más választá-
sunk. Összetett a probléma, de 
szerintem elsősorban a párbe-
széd hiányán múlik, hogy nem 
tudjuk megoldani ezt az egész 
társadalmat érintő kérdést.

Apropó, oktatás. hallottam, 
hogy érettségire készülsz. pe-
dig az életedhez, a munkád-
hoz nem hiányzik ez a papír. 
Akkor meg…? ezzel is példát 
akarsz mutatni?
A munkámhoz valóban egy-
általán nem hiányzik az érett-
ségi, de komolyan gondolom, 
hogy a tudás egy örök érték, 
amit nem lehet elvenni tőlünk. 
Csak akkor lehetek hiteles, és 
akkor tekinthetnek rám pél-

daképként, ha nemcsak a le-
vegőbe beszélek, hanem én is 
beülök az iskolapadba, és ezt a 
hiányosságomat – hogy nincs 
érettségim – pótolom. 

lesz időd a fellépések és a ba-
ba mellett tanulni? 
Változó, milyen gyakran kon-
certezem. Abban a szerencsés 
helyzetben vagyok, hogy há-
rom-négy éve már csak önál-
ló nagyturnéim vannak, saját 
színpaddal, több száz fős tech-
nikai gárdával, minden évben 
fellépek a Sportarénában is. A 
„haknihuszárkodást” leépítet-
tem, bár egyébként azzal sincs 
semmi problémám. De azért 
arra nagyon büszke vagyok, 
hogy tíz év alatt sikerült ma-

gasabb szintre emelni azt, amit 
csinálok – nyilván egy jól mű-
ködő, komoly háttércsapat se-
gítségével. Szerintem arra van 
időnk, amire szeretnénk; ha ta-
nulni akarok, megteremtem rá 
az időt. A tudásvágy egyébként 
a nevelőapámtól ered, aki két 
műszakban dolgozott egy ön-
tödében, mégis tudott mellette 
tanulni, úgy hogy közben mi, 
gyerekek is ott voltunk körülöt-
te. Azóta tudom, nem lehetetlen 
helytállni három helyen is, so-
kan képesek erre. Az én életem 
annyiban más, hogy soha nem 
lehet hosszú távon előre tervez-
ni, mert bármikor megváltoz-
hat a program. De szerintem 
a gyerek és a munka mellett is 
meg fogom tudni ezt oldani. 

milyen apuka leszel? 
Fogalmam sincs. Valószínűleg 
vajszívű és engedékeny. Nem is 
tudom, egyáltalán mikor kell 
keményen rászólni egy gyerek-
re. Próbálom majd tisztelni, és 
úgy kezelni, mint egy kis felnőt-
tet. A gyerekek nagyon okosak, 
mindent rögtön észrevesznek 
és megértenek, csak a felnőttek 
hajlamosak ezt elfelejteni. Arra 
akarom nevelni, hogy ő is tisz-
teljen engem és az lesz a legna-
gyobb eredmény, ha sikerül el-
érnem, hogy fontos legyen szá-
mára a véleményem. 

Visszatérve a turnékra és a 
koncertekre: ezek komolyabb 
igénybevételt jelentenek, hi-
szen órákig kell állnod. Annak 
idején egy fél ország izgulta 
végig a műtétedet: most hogy 
bírja a derekad?
Igen, a Megasztár után pár hó-
napig lábra se tudtam állni, 
akkor megoperáltak, és – bár 
nem akarom elkiabálni – az-
óta évente legfeljebb egyszer-
kétszer fáj, amikor hidegfront 
jön. Soha nem fordult elő az-
óta, hogy emiatt hónapokra ki-
estem volna a munkából. Sze-
rencsés vagyok, de oda is figye-
lek rá, hogy ne legyen ebből na-
gyobb gond. Próbálok egészsé-
gesen élni, edzésre járok, és 
mivel szerintem a betegségek 
nagy részét a stressz váltja ki, 
igyekszem a felesleges negatív 
gondolatokat elengedni.

mit sportolsz, milyen edzésre 
jársz?

Attól függ, épp milyen korsza-
komat élem. Most például ököl-
vívó edzésekre járok. Alapvető-
en szelíd embernek tartom ma-
gam, de a vérmérsékletemhez 
közel állnak a küzdősportok is. 
Sok stresszhelyzetet kell feldol-
goznunk az életben, néha jó le-
menni egy edzésre, és a zsákon 
levezetni a fölös energiákat és a 
feszültséget... Amit például az 
okoz, hogy egy szakmai megbe-
szélésen érvként kerül elő, hogy 
cigány vagyok...

egyáltalán, mennyire lehet ze-
nei szakmáról beszélni ma-
gyarországon? 
Szinte semennyire. Persze a 
klasszikus műfaj az teljesen 
más. De a popzene világában 
nagyon sokan zenei képzettség 
nélkül dolgoznak dalszerző-
ként, énekesként. Ennek nyil-
ván van előnye és hátránya is. 
Sok fiatal elvégzi a különböző 
jazziskolákat, de a legtöbben 
mégis a tehetségkutatókból ke-
rülünk ki. Ráadásul a háttérben 
dolgozó menedzserek számá-
ra sincs megfelelő képzés Ma-
gyarországon, ezért ők is csak 
a megérzéseikre hagyatkoznak. 

Vagyis nálunk ez többnyire au-
todidakta műfaj?
Igen, de ezzel alapvetően nincs 
baj. Bár azért én a saját bőrö-
mön érzem, hogy a zenei kép-
zettség hiánya néha megnehezí-
ti a munkám. Amikor dalt írok, 
abszolút az ösztöneimre ha-
gyatkozom, pedig néha jó lenne 
tudatosan is alkotni. 

például ott a fejedben két dal-
lam, de nem tudod, hogyan 
kell őket összeilleszteni? 
Pontosan. Sokszor a hangsze-
relést is elkezdem otthon, de 
azért sem tudok mindent egye-
dül megoldani, mert nincs meg 
hozzá a tudásom. Bevallom, 
gyakran elszomorít, hogy nem 
tudom olyan formában meg-
szólaltatni a dallamot, mint 
ahogy azt a fejemben hallom. 
Nem tudok olyan szinten bánni 
a hangszeremmel, mint egy Ze-
neakadémiát végzett művész, 
zavar, hogy nincs birtokom-
ban az a tudás. De abból dolgo-
zom, amim van. Így is előfor-
dul, hogy másfél óra alatt elké-
szül egy dal.

A szöveggel együtt? hogy mű-
ködik nálad a dalírás?
Én szöveggel együtt írok, a ze-
nére legtöbbször nem is figye-
lek, mert az ösztönösen jön. 
Leülök a zongorához, beug-
rik egy hangulat, amihez érzé-
sek kapcsolódnak. A kulcssza-
vakat, alapgondolatokat rögtön 
leírom, mert később ezek adják 
majd a dal gerincét. Kitalálom, 
mi legyen a refrénben, és hogy 
mi legyen a dal végén a konk-
lúzió. Így haladok lépésről lé-
pésre. Csak a szövegen szok-
tam gondolkozni, de néha az 
is olyan gyorsan „szakad rám”, 
hogy alig tudom leírni. Én nem 
tudom szétválasztani a szöveg- 
és a dalírást, egyszerre harmo-
nizálom mindkettőt. Azért elő-
fordul olyan is, hogy én hang-
szerelek egy számot, legalábbis 
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Ha bővebb információt szeretne, nézze meg a fenti művészek, események honlapját, 
vagy böngésszen a kulturpart.hu-n! 

De mozduljunk ki végre a fővárosból, és irány Debrecen: aki nem 
járt még a moDem-ben az használja ki az alkalmat, ugyanis egé-
szen június végéig látható ott a szabadkéz című csoportos kiállítás, 
amely, mint neve is mutatja, a rajz szerepével foglalkozik a magyar 
képzőművészetben. A tárlat kurátorai nem időrendben vezetik vé-
gig a látogatókat a tárlaton, a kiállított művek a maguk egyedisé-

gében, és egymással is párbeszédre lépve hívják fel a közönség figyelmét a műfaj finomsága-
ira, érzékenységére és mélységére. A látogatók maguk is kipróbálhatják ügyességüket,  
és a gyerekek számára is szervez foglalkozásokat a MODEM.

WWW.KULTURPART.HU

Zenében gazdag április elé nézünk: 12-én rögtön három lemezbemutató koncer-
ten is részt vehet az, aki ellátogat a XI. kerületi Fonó Budai zeneházba. Este 8-tól 
a népi fúvós hangszerek ördöge, szokolay Dongó Balázs privát népzene c. el-
ső szólólemezének anyagát hallhatjuk, Dongó zenészbarátainak kíséretével. Majd 
pedig a világhírű magyar jazzdobos, Balázs Elemér formációja, a Balázs elemér 
group mutatja be The new Beginning című albumát. Végül romengo koncert 
lesz a nagyecsed–Budapest c. új lemez megjelenésének örömére. Lehet tán-
colni, borozni, vagy a koncertek között a teraszon üldögélve ünnepelni a tavaszt!

Ugyancsak a BmC-ben ad rendszeresen klubkoncerteket ennio 
morricone európai turnéjának világhírű magyar zenekara, a modern Art 
orchestra. A jazz történetének meghatározó egyéniségeit bemutató so-
rozatuk áprilisi részében az amerikai nagyzenekari hangzás egyik meg-
újítója, gil evans kerül fókuszba. Evans jelentőségét Miles Daviséhez ha-
sonlítják: közös munkájuk a 40-es évek végétől indult, és megalapozta a mai modern 
zenei hangzást. Evans-szal olyan világsztárok dolgoztak együtt, mint pl. sting. A mAo ezt a kivé-
teles, a popzenébe is átvett, sodró lendületű hangzást eleveníti fel április 25-én.

Ugyanezen az estén, április 12-én a Danubia Szimfonikus Zene-
kar újabb sorozatot indít, melynek középpontjába Beethoven ke-
rül. A sorozat célja, hogy rendhagyó portrét rajzoljon a zeneszerző-
ről, és darabjain keresztül mutassa be a lázadó, a remete és a költő 
személyiségét. Az első, április 12-i koncerten Beethoven lázadó ar-
cát ismerhetjük meg, májusban a remete, júniusban pedig a költő 
kerül előtérbe. A hangversenyek során a karmesteri pálca  hámori 
máté, a mikrofon eckhardt gábor kezében lesz, az előadások 
helyszínéül pedig a Budapesti music Center szolgál.

A    ajánlja:megpróbálom feljátszani a kü-
lönböző hangszereket. Aztán 
egy zenei producer segítségével 
addig csiszoljuk, amíg tökéletes 
nem lesz.

mi a helyzet akkor, amikor 
élőben kell előadnod a dalai-
dat? gondolom, már nem vagy 
olyan izgulós típus, de azért ki-
állni az Arénában tizenhárom-
ezer ember elé…
Még mindig izgulok, de már 
egyre jobban tudom ezt kezel-
ni. A 2012-es Aréna-koncer-
tem előtt nagyon féltem, és úgy 
érzem, ez rá is nyomta a bélye-
gét a hangulatomra, ami az elő-
adásnak sem tett jót. Tavaly már 
csak az első húsz percben izgul-
tam, aztán mintha csak elvág-
ták volna. Elkezdtem élvezni a 
koncertet, mert éreztem, hogy a 
nézőtérről is árad felém az ener-
gia. Kicsit olyan ez, mintha me-
ditálna az ember, annyira nyu-
godt lelkiállapotba kerül. Aki 
egyszer megtapasztalja, milyen 
eksztázisba esni a színpadon, 
mindig igényelni fogja azt, és 
hiányolni, ha nem kapja meg.
Minden a közönségen múlik. 
Ha működik a koncert, szin-
te együtt lélegzünk, minden 
tökéletes egységben, tökéletes 
harmóniában van. Az viszont 
szörnyű érzés, amikor vala-
miért nem tudom átadni, amit 
szeretnék. Szerencsére ilyen 
csak ritkán fordult elő velem, 
de van olyan közönség, akivel 
az előadó nem tud kapcsolatot 
teremteni, bárhogyan énekel, 
bármit mond. A rosszabbul si-

került koncertek után mindig 
tartottunk egy zenekari meg-
beszélést, ott volt az egész stáb, 
és próbáltunk rájönni, hogy mit 
rontottunk el. De soha nem si-
került teljesen megfejtenünk a 
jelenség okát. 

mit csinálsz húsvétkor?
A húsvét mindig családi ün-
nep. Tartjuk a hagyományokat, 
minden fiú jön a rokonsághoz 
locsolkodni, a nagyobbak a ki-
sebbeket tanítják verset monda-
ni. A főzés, a különböző ételek 
az ünnep fontos elemei. Min-
denhol kötelező enni és inni, 
mert ha valaki visszautasítja a 
felkínált étel, az sértésnek szá-
mít. Legalább egy falatot el kell 
fogadni, mert ezzel fogadjuk el 
a ház tisztaságát, ezzel tiszteljük 
meg a háziasszonyt, aki az ételt 
készítette.

Fizikailag hogy bírsz egy ilyen 
húsvéti „turnét”, amikor min-
denhol enni és inni kell? utána 
fel bírsz menni a színpadra? 
Ó, nagyon élvezem. Nyilván 
igyekszem csak annyit enni, 
amennyit muszáj. Oda kell fi-
gyelni, mert tíz kiló gyorsan 
felugrik az emberre. De némi 
súlygyarapodás sajnos elkerül-
hetetlen, ezt bele kell kalkulál-
ni ebbe az időszakba, és a követ-
kező héten még keményebben 
edzeni. Muszáj topon lennem, 
mert a hivatalos Facebook-
oldalunk követői között éven-
te kétszer-háromszor jegyeket 
szoktunk kisorsolni a klubkon-
certjeinkre, és áprilisban is lesz 

ilyen. Közben készül az új leme-
zem, és lassan indul a turnénk 
is. Még egy meglepetést tartogat 
ez az év, amiről most már talán 
beszélhetek: írni fogok egy mu-
sicalt. Ez egy régóta dédelgetett 
álmom, és most végre lesz lehe-
tőségem a megvalósítására. Iga-
zi színházi produkció lesz, szí-
nészekkel és énekesekkel, de va-
lószínűleg idén még nem jutunk 
el a bemutatóig. 

A történetet is te írod? Vagy ez 
egy már meglévő mű feldolgo-
zása lesz?
Nem, ez már egy meglévő da-
rab. Amikor felkértek erre a 
feladatra, csak az volt a kiköté-
sem, hogy olyasmit készíthes-
sek, aminek az alapja nem egy 
földhözragadt történet, hanem 
tele van meseelemekkel. Ez sze-
rencsére ilyen, egy ismert mesét 
dolgozunk fel. Nagyon élvezem, 
már elkezdtem megírni a zenei 
betéteket. A popzenéhez viszo-
nyítva sokkal nagyobb alkotói 
szabadságot kaptam, nem kell 
azon gondolkoznom, hogy a 
megírt dalok beleférnek-e a ke-
reskedelmi rádiók lejátszási lis-
táiba, mert ez egy teljesen más 
műfaj. Többet még nem árulha-
tok el róla, és nem akarom elő-
re dicsérni, de úgy érzem, eb-
ből nagyon jó anyag lesz majd. 
Talán még soha nem élveztem 
ennyire semmit zenei téren. 
Bármit ötvözhetek bármivel, 
nincsenek időkorlátok, fantasz-
tikus az egész – nekem ez jelenti 
az igazi szabadságot! 

Kalmár András
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Dogossy Katalin

Végre itt az április. Tavaszillat 
a levegőben. 
Kár, hogy mindenki beteg. 
Náthás, lázas, torka fáj. Meg 
tüsszög a pollenek, köhög a 
szennyezett levegő miatt. A 
patikákban hosszú a sor.
AzérT VAn ez,   mondják a 
nálam okosabbak, mert eny-
he volt a tél. A kórokozók nem 
pusztultak el. Azért van ez, 
mert gyenge az immunrend-
szerünk. Erősítenünk kell. 
Szedjünk nagydózisú C-vita-
mint, grapefruitmagcseppeket, 
csipkebogyó-kivonatot. Mé-
regtelenítsük szervezetünket, 
és lúgosítsunk. Akkor majd 
nem leszünk betegek.
hÁT, nem TuDom.
Gyerekkoromban nem is-
mertük az immunrend-
szer fogalmát. Nem vásárol-
tunk echinacea-cseppeket, se 
ezer milligrammos C-vita-
mint. Nem tudtuk, mik azok 
a flavonoidok, nem emlék-
szem senkire, aki az élelmi-
szereket aszerint szortíroz-
ta, hogy melyik savasítja vagy 
lúgosítja a szervezetét. Senki 
nem tartott Candida-diétát, se 
makrobiotikusat. És tudomá-
som szerint a paleotáplálkozás 
tudományos alapjainak is-
merete is hiányzott az általá-
nos műveltségből. Nem egé-
szítettük ki a táplálékainkat, 

csak táplálkoztunk. Azt se túl 
egészségesen. Télen ismeret-
len volt a paprika, a paradi-
csom, és narancsot is csak ka-
rácsonykor lehetett szerez-
ni. Emlékeim szerint mégsem 
voltunk gyakrabban betegek, 
mint a mai gyerekek. Pedig a 
cipőnk gyakran átázott, a ka-
bátunk se volt vízhatlan. Mai 
szemmel nézve egészségtelenül 
éltünk. Anyám disznózsírral 
főzött. Ha nagyon megszaladt, 
olykor-olykor libazsírral. Friss, 
puha, ropogós héjú fehér ke-
nyeret ettünk, mert a teljes ki-
őrlésűt még hírből sem ismer-
tük. Zsíros tejet ittunk, nem 
is volt más. A tej zsírfosztását 
csak később találták ki. És ami 
a legszörnyűbb, szinte hihetet-
len: ha megszomjaztunk, vizet 
ittunk. Csak úgy, a csapból...
mAi szemmel nézVe   kész 
borzalom. Csoda, hogy meg-
értem a felnőttkort egyáltalán.
De  mi a csuda is ez az immun-
rendszer? Hol található, és ho-
gyan működik?
Dr. Balaicza Erika belgyógyász 
főorvos megfogalmazása sze-
rint szervezetünkben kémek, 
titkos ügynökök, hírvivők, 
rendőrök, végrehajtók egész ap-
parátusa dolgozik azon, hogy 
védve legyünk a különböző fe-
nyegetések, azaz betegségek el-
len. Az egész védőmechaniz-
must a legfontosabb immun-

szervek, a csecsemőmirigy, lép, 
csontvelő, máj, valamint a nyi-
rokcsomók és a mandulák irá-
nyítják. Az idegen anyagok 
betolakodását a légutakban a 
nyálkahártyán velünk élő nor-
mál baktériumok akadályoz-
zák meg. Ez az első védelmi vo-
nal. Olyan az egész, mint egy 
csata, rosszabb esetben hábo-
rú. Ha támadás történik, „kém-
kedő” nyiroksejtjeink riadót 
fújnak, a tisztogatásért felelős 
sejtjeink szaporodni kezdenek, 
majd olyan fehérjéket (ellen-
anyagokat) bocsátanak ki ma-
gukból, melyek hatástalanít-
ják az idegeneket. Ölősejtjeink 
szétroncsolják, a takarítósejtek 
bekebelezik és lebontják a kór-
okozókat. Az orvostudomány 
tudja mindezt, ritkán tudja 
azonban a gyógyítás és a meg-
előzés síkjára lefordítani.
egy BizTos:   Az immunrend-
szer jó működéséhez szükség 
van vitaminokra és ásványi 
sókra. Megfelelő mennyiségű 
tiszta vízre. Jó emésztésre és jó 
stresszkezelési technikákra. 
Minderről persze abban az ősré-
gi időben az én szüleim semmit 
se tudtak. De... Reggelire vajas-
mézes kenyeret adtak, folyadék-
nak valódi citromból kinyomott 
limonádét. Vagyis vitaminokat 
és ásványi sókat. Vacsorára a 
zsíros kenyeret lila hagymával. 
Telente, hetente legalább egy-

szer fokhagymás pirítóst, ha-
sonló célból. Az emésztés rend-
ben tartására a nagymama szil-
valekvárja meg köménymagos 
leves szerepelt az étlapunkon. 
Anyám rögeszméi közül néhá-
nyat később igazolt a tudomány. 
Télen spenótot, nyáron ribizlit 
azért kellett enni, mert sok ben-
nük a vas, sajtot a csontok erősí-
tése végett, gombát pedig azért, 
mert fehérjepótló. Húst ugyan-
is kamaszkoromig nem vettem 
a számba. Annál több tésztát et-
tem. Kész borzalom.
Jobb volt? Vagy rosszabb? Nem 
tudom.
TuDom ViszonT,   hogy a vé-
dekezésben kiemelt fontossá-
ga van a bennünk élő 1,5 kg-
nyi hasznos baktériumnak is. 
Ez a hatalmas baktériumtö-
meg egyrészt a születés során 
kerül a szervezetünkbe, ami-
kor a magzat áthalad az anyai 
szülőcsatornán és újszülött-
ként világra jön. Szoptatáskor, 
a mindennapi játék során a tár-
gyak szájba vételével is ilyen 
baktériumokkal találkozik a 
szervezet. Ha ettől túlságosan 
óvjuk, könnyen allergiás le-
het. Az immunrendszer meg-
felelő éréséhez ugyanis csecse-
mőkortól kezdve szükség van 
mikrofertőzésekre, így elke-
rülhető, hogy a későbbiekben 
bizonyos anyagokkal szemben 
túlérzékennyé váljunk. 

TuDTÁK Az én szÜleim is.   A 
takarításhoz csak elvétve hasz-
náltak fertőtlenítőszereket, a 
háztartásban kevés volt a vegy-
szer. Ecetet és szódabikarbónát 
használtak szinte mindenre. A 
fürdőszobában szappan volt, 
gyerek- és felnőttfogkrém, to-
jássampon, egyféle mosópor. 
Nivea arckrém, anyám kölni-
je. Kész. Se dezodor, se öblítő, 
se százféle kence. A hajamat 
ecettel öblítettük, és nyáron 
esővízzel mostuk. Ha megfáz-
tam, ágyba raktak, s nem en-
gedtek felkelni addig, amíg lá-
zas voltam. Ha köhögtem, le-
pedőből sátrat készítettek, s la-
vór fölé hajolva, kamillatea gő-
ze felett tisztították a légútjai-
mat. Nem kaptam antibiotiku-
mot, csak mézbe nyomkodott 

fokhagymát kiskanállal, ezért 
nem kellett a bélflóra baktériu-
mait, a lactobacillusokat vagy a 
bifidobaktériumokat visszate-
lepíteni. 
Persze az efféle szelíd módsze-
rekhez idő kell. Márpedig idő 
manapság nincs a gyógyulásra.
no és A sTressz?
Szüleim háborút átélt nemze-
dékének volt stresszben része 
rendesen. Emlékeim szerint 
nem is volt túl jó állapotban 
az idegrendszerük. Vigyáztak 
hát, hogy ne stresszeljék túl 
magukat. Anyám 55 éves korá-
ban nyugdíjba ment. Apám rá 
egy-két évvel. Családunk ala-
csony költségvetését ez a válto-
zás nem rázta meg túlságosan. 
Igaz, hogy a szüleimnek eszé-
be sem jutott állandóan bútort, 
kocsit, ruhatárat, elveket és ét-
rendeket cserélni. Nem is te-
hették volna meg. Nem voltak 
pénzköltésre ingerlő bevásár-
lóközpontok, félévente válto-
zó étkezési divatok, se egymást 
mocskoló pártok. 
Múltba merengés? Az is. De 
nem csak.
AzT érzéKelem,   hogy az 
embereket érdeklik a régmúlt 
praktikái. Mert ki akarnak 
szabadulni a politika, a média, 
az egészségipar béklyói alól. 
Örülni akarnak a tavasznak.
S miért is ne? Hiszen április 
van! Tavaszillattal tele a levegő... 

A régmúlt praktikái divatba jönnek
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Üzenet a Földről

Novák Péter

Adatközlők
Big Data – a kifejezés hiva-
tott aposztrofálni végter-
mékét azon tevékenysé-
günknek, hogy számolatla-
nul osztunk meg informá-
ciókat az interneten mint 
adatközlők. 
Jelenleg 2,5 milliárd gigabyte az 
átlagos napi hozam, ami akkor is 
gigászi áradás, ha az érdemi in-
formációk elenyészőek a tarta-
lomtengerben. No, csak látszó-
lag! 
A „nagy adat” részletező kuta-
tásával foglalkozó fejlesztések a 
mennyiségben is minőségre lel-
nek, ahogy optimalizáló logarit-
musaik átvilágítják a teljes spekt-
rumot. Az eddigi hipotetikus 
alapú, majd kísérleti úton bizo-
nyítékot kereső tudományt a ke-
resés maga váltja fel, hipotézisek 
nélkül: feldolgozva a számtalan 
forrású tudásbázist, adatainak 
„puszta” elemzéséből nyer friss is-
mereteket, afféle esszenciájaként a 
virtuális kollektív tudatnak. 
Fantasztikus? Kétségtelenül, mi-
közben az élet köztudottan ta-
pasztalati szakma. 
A megfigyeléseken alapuló, az-
az a sokrétű mintázatból követ-
keztetett optimális mintaköve-
tés a felfedezés legősibb techni-
kája. Évmilliók óta sűrűsödik 
így a gyakorlat a közösség hasz-
nát szolgáló szellemi termékek-
ké! Jó esetben...

Engedjünk most a pozitív ér-
telmezés csábításának, ha már 
a hónap klasszikus Jeles Napjai 
közt egy, a téma apropójaként 
szolgáló modern kori ünnepre 
leltem! 
Tudták, hogy április 25-e a Szel-
lemi Tulajdon Világnapja? Nem 
csoda, hogy nem ismeretes szé-
les körben az alkalom. Illetve, 
hogy nem érdekel senkit.

Mindössze az ezredfordulón ha-
tározta el az ENSZ Szellemi Tu-
lajdon Világszervezete – mert 
ilyen is van –, hogy a világ társa-
dalmi fejlődéséhez és haladásá-
hoz meghatározó módon hozzá-
járuló műszaki alkotók és művé-
szek munkásságának, valamint 
eredményeik védelmének szen-
teli a dátumot: „a Szellemi Tu-
lajdon Világnapja ragyogó alkal-
mat kínál az emberek arra való 
ösztönzésére, hogy gondolkod-
janak el a szellemi tulajdon min-
dennapi életben betöltött szere-
péről, valamint arról, hogy mek-
kora jelentősége van az innová-
ció és az alkotóképesség előmoz-

dításában és védelmében.” Nem 
semmi?
Avagy ragyogó alkalom arra, 
hogy egyáltalán, gondolkod-
junk. Kifejezetten akadnak ho-
zományai az ilyetén időtöltés-
nek! 
Cinizmus ide vagy oda, mi más, 
mint a kreativitás a meghatáro-
zó tulajdonság, a katalizátor az 
emberiség egyedülálló evolúciós 
karrierjéhez? A természetes élet-
tér hiányát kompenzáló nyelvi 
kommunikáció, az élményeket 
tájékozottsággá rendező tapasz-
talat, az élővilág ciklikusságának 
szabályszerűségeit tudatosan kö-
vető magatartás, és a mindezek-
re építő technikai megoldások, 
a mindezeket absztraháló mű-
vészeti találékonyság! Hát, „sok 
van, mi csodálatos...”
Meg ami borzalmas. Így a pusztí-
tás kifinomult eszközhasználatá-
ban is jeleskedő lényünk szégyen-
teljes történelmi cselekedeteinek 
talán egyetlen hiteles kompenzá-
ciója lehet e szellemi magántulaj-
don-képzés. Különös tekintettel 
arra, hogy az ötlet, a lelemény kis-
vártatva közkinccsé válik, a vala-
kinek, valakihez szóló önkifejezés 
pszichológiája okán. Így a min-
denkori Big Data idővel a közös-
ség egészére gyakorol hatást, akár 
hagyományok, akár terabyte-ok 
őrzik azt, és tán csak a mennyi-
ségtől, az alkalmazott technológi-
ától olyan ijesztő ez utóbbi... 

Mégis, engedjünk most a jó-
nak, a jóra-való készségnek, és 
egyetlen alkalommal az évben, 
a Szellemi Tulajdon Világnap-
ján gondoljunk az elért eredmé-
nyek mögötti személyes teljesít-
ményekre! A nevesítettekre, de a 
névtelenekre is. 
Generációk sokaságára, kik fi-
nomították a tapasztalatok rész-
leteit, s már a történelem előtti 
időkben a fizika, a matematika, 
a kémia valós ismerete nélkül, 
csak a véletlenek ismétlődésé-
re támaszkodva, de csodát hoz-
tak létre! Kik síppal, dobbal, ná-
di hegedűvel, vagy épp a saját vé-
rükkel barlangok falán megsze-
mélyesítették az irgalmatlan ma-
tériát! Gondoljunk azokra, kik 
szédítő, soha nem látott pályára 
állították fajunkat…
Mert a létezés kemény meló, „de 
az embernél nincs semmi csodá-
latosabb!” 

Mert a létezés 
kemény meló, „de az 

embernél nincs semmi 
csodálatosabb!”

hIrDEtéS
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Elmondom hát mindenkinek

Polgár teréz Eszter

magas sarkúból gumicsizma
Böjte Csaba ferences szerze-
tes és a Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány neve szerencsére 
jól ismert Magyarországon. 
Kevésbé köztudott, hogy a 
Déván induló – szegény és 
árva gyerekeket felkaroló – 
program milyen mértékben 
túlnőtte kezdeti kereteit. Ma 
hetvenhat házat működtet 
Erdély-szerte (bentlakóott-
hont és napközit), és eddigi 
húsz évében ötezernél több 
gyerek sorsát egyengette. 
Fellegi Kató azok közé tar-
tozik, akik nélkül ezek a há-
zak nem működhetnének: 
akik teszik, amit a szívük 
diktál. Ő a „keresztszülő”-
hálózat egyik kapcsolattartó-
ja, és több mint keresztany-
ja egy csapatnyi gyereknek. 
Emellett a Baptista Szeretet-
szolgálat munkatársaként 
nem mindennapi feladatok-
ban állt helyt.

ha jól tudom, egy multinacioná-
lis cégnél kezdtél.
Német szakon végeztem Szege-
den, utána egy-egy évre Angli-
ába és Amerikába mentem ta-
nulni, dolgozni. Miután haza-
jöttem, egy multinál kaptam 
állást. Szerettem, éltem a fel-
hőtlen életemet. 2002-ben, 26 

évesen kezdtem önkénteskedni: 
havonta legalább egy hétvégé-
re kimentem Böjte Csabához, 
Erdélybe: vittem, amit tudtam, 
foglalkoztam a gyerekekkel. 
Akkoriban Csaba testvérnek 
simán jutott rám három órá-
ja, míg metszegette a bokrokat, 
beszélgettünk. Valami akkor el-
indult, de lassan, hat év alatt ért 
csak meg bennem, hogy ne pö-
rögjek tovább a multival. Jó az 
anyagi biztonság, a barátok, tu-
dom, hogyan élnék most, meg 
tíz év múlva, de az Excel-táblá-
zatos munkámat bárki el tudta 
volna végezni – engem pedig az 
érdekelt, mi az, amihez nekem 
van „tálentumom”, amit pont 
nekem kell tennem.

Azért nem lehetett könnyű ott-
hagyni a biztosat.
Kellettek lökések. Emlékszem 
egy tárgyalásra, másfél óráig az 
volt a téma, hogy ha megszó-
lal a telefonunk egy meetingen, 
büntetést kell fizetnünk: süte-
ményben. Négyoldalas leírás 
született erről. Na, akkor arra 
gondoltam, hogy ezalatt Csaba 
testvér megmentett öt gyereket, 
és mást is lehet csinálni, mint 
a süti-büntiről beszélgetni. Pár 
napra rá történt velem egy bal-
eset, a leghülyébb, ami elképzel-
hető. Multinál dolgozó, műkör-
mös, szoláriumos csaj voltam, 

és hát megégtem a szolárium-
ban egy csőcsere után. 15 perc 
alatt másodfokú égési sérülése-
ket szenvedtem. Kórházba ke-
rültem: egy hét jégágy, infúzió. 
Szerencsére lehámlottam, rend-
be jöttem, de egy hétig néztem 
a plafont, miközben „rendes” 
égési sérültek nyögtek körü-
löttem. Ez megerősített abban, 
hogy becsüljem a napjaimat, és 
keressek valami hasznos mun-
kát, vagyis olyat, ami eltölt an-
nak a boldogságával, hogy hasz-
nosnak érzem magam. 

milyen irányba indultál? 
Csaba testvér tanácsát kértem. 
Ő azt mondta, a lelki életünkben 
is vannak mérföldkövek: mint 
artisták a trapézon, kapaszko-
dunk a régibe, még ha inog is, 
de néha ugranunk kell. Ez halál-
ugrás, de bíznunk kell, hogy lesz 
valami, amit elkaphatunk. Ug-
rottam. Minden pont akkor és 
úgy alakult: pont akkor lett üres 
állás a Baptista Szeretetszolgálat 
nemzetközi csoportjában, és én 
egy héttel a felmondásom után 
már ott dolgoztam. Tudtam, 
hogy jól döntöttem. Ahogy Má-
rai írja: néha olyan erővel szól 
egy hang, hogy muszáj követ-
ni. Továbbra is kijártam Erdély-
be. Csaba testvér folyamatosan 
nyitotta a házait, és 2009 nyarán 
megkérdezte, nem mennék-e ki 
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nevelőnek a tizenhatodik, most 
nyíló otthonba, az Érmellékre, 
Gálospetribe. Egy szép régi kú-
riát kapott meg felújításra. Csak 
képen láttam: mint Csipkerózsi-
ka kastélya a száz év elteltével. 
Nem volt teteje, benőtte a gaz, 
de beleszerettem. 

Kiköltözni azért más, mint kijár-
ni hétvégente.
Nagyon más. Naivan azt hit-
tem, mivel évek óta segítek 
ezen a területen, tudom, mi-
re vállalkozom. Nem vettem 
figyelembe, hogy most nem 
„újdonság”, jó fej vendég le-
szek, aki mindenfélét hoz, akit 
körberajonganak, hanem „ál-
landó” nevelő, aki azt is meg-
mondja, mit nem szabad. Ad-
dig azt tapasztaltam, hogy ki-
megyek, nyakamba ugranak a 
gyerekek, és szeretjük egymást, 
míg meg nem halunk. 

ehhez képest…?
Úgy mentem ki, hogy: ide ne-
kem tíz gyereket, de hamar jöt-
tek a pofonok! Csaba testvérnél 
fiú- és lánycsaládok vannak, én 
voltam a lányokkal, tizenhá-
rommal, ovistól nyolcadikosig 
(a másik nevelő a fiúkkal). Dé-
ván több mint kétszáz gyerek 
van, tömblakásokban, egy lakás 
egy család – ez már bejáratottan 
működött. De nekünk mindent 

ki kellett építenünk. Nagyon 
nehéz volt. Petri elég izolált 
zsákfalu, protestáns hely, ahol 
nemigen ismerték Csaba test-
vér tevékenységét. Új volt a ház, 
újak voltak a gyerekek, tehát 
akkor kerültek oda, és nekünk 
kellett ránevelni őket, hogy itt 
házirend van, tisztaság, fogmo-
sás, és egy program, amihez al-
kalmazkodni kell. De új voltam 
én is nevelő szerepben, hogy fe-
gyelmeznem kell, sőt kiabál-
nom, ahogy otthon megszok-
ták, különben rám se bagóznak. 
Plusz új volt a házvezetőnő, aki 
Déván már dolgozott, de más 
feladatkörben. 

ezt nevezik igazi kihívásnak.
Rengeteget hozott, nagyon so-
kat ad hozzá a mai életemhez, 

de jó, hogy nem tudtam, mi 
vár rám, mert úgy biztos nem 
merem vállalni. Kiderült, mi 
mindennel kell foglalkoznom 
a gyerekek mellett, így pont rá-
juk alig maradt már energiám. 
Egy tanévre mentem ki 2009 
szeptemberében, és ez hirtelen 
nagyon hosszúnak tűnt. A ti-
zenhárom fős lánycsapat hozta 
otthonról, amit hozott, és nem 
ez volt a baj, hanem hogy hiá-
ba közeledtem szeretettel, le-
pergett róluk. Köztük nem volt 
árva, mint sok más házban, a 
környék legszegényebb család-
jait segítettük: volt, ahol ételre 
alig jutott, máshol iskolába se 
nagyon járt a gyerek. Nálunk 
bármikor bejöhettek hozzá a 
szülők, vagy elvihették hétvé-
gén és szünetekben. De a gye-
rekek eleinte úgy érezhették, 
elszakítottuk őket a családjuk-
tól. Bárhogy szereted őket, az 
anyjukat akarják, akármilyen. 
Többekért nem jöttek el hét-
végén sem, vagy hazavittem a 
gyerekeiket, és azzal fogadtak, 
hogy „Minek?! Nincs itt mit 
csináljanak!” Két lányt min-
dig úgy hoztam vissza a hét-
végéről, hogy láttam a botüté-
sek nyomát a hátukon. Mikor 
megkérdeztem a kisebbet, mi 
történt, zsigerből rávágta: „be-
estem a tűzhely mögé”. Hamar 
kiderült, hol, milyenek a csalá-
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Elmondom hát mindenkinek

di viszonyok: kiért jönnek, kit 
hogy szeretnek.

nevelőként mi mindent csi-
náltál?
Minden reggel 6-kor keltem, 
reggeliztettem, vittem-hoz-
tam a gyerekeket, óvoda, is-
kola után tanultunk, este, akit 
kellett, fürdettem. Vágtam tű-
zifát, tüzet is kellett volna rak-
nom, de ahhoz nem értettem. 
A két diploma eléggé leértéke-
lődik, ha az elemekkel küzdesz: 
legyen étel és meleg. A higiéni-
ára nevelés is harc volt. „Minek 
mosakodni mindennap?” Ele-
inte sokan a ház mögé jártak 
vécézni, és a vécéből merítettek 
vizet. De legnehezebb az ellen-
állásuk volt. A nagylányok lop-
tak, cigiztek, kiszöktek, felkel-
tettek éjjel csak úgy… Nem na-
gyon voltak eszközeim. Ment a 
hatalmi harc köztük is, és nyil-
ván minél szemetebb valaki, 
annál több pontot kap. Retten-
tően elfáradtam. Csaba test-
vér azt szokta mondani, ki kell 
szeretni a gyerekekből a jót. Én 
néha ott tartottam, hogy jöjjön 
ide, szeresse ki ő! Volt, hogy a 
vécében üvöltöttem magam 
elé. Aztán mindig új erőt kap-
tam Istentől. És megint tudtam 
azt érezni, hogy itt dolgom van, 
akkor is, ha nem tudok tölte-
kezni. Láttam, hogy jó ideig 
nem fogunk itt verset monda-
ni, gitározni és nyelvet tanulni 
ezekkel a gyerekekkel, de meg 
lehet őket ölelni. Maradtam. 
Hát igen, magas sarkúból gu-
micsizma lett.

eljöhettél volna, ha akarsz?
Karácsonykor, amikor a gyere-
kek hazamentek, és én is, gon-
doltam rá, hogy nem megyek 
vissza. A szüleimmel ünnepel-
tem, a gödöllői házukban. Ők 
már nyáron sokkot kaptak, mi-
kor megtudták, hogy Petribe 
megyek, mégis látogattak, míg 
kint voltam, és rengeteg ado-
mányt hoztak. Voltak kisgye-
rekek, akikhez a szomszéd fa-
luból nem jöttek a szüleik. Át-
éreztem, én mi mindent kap-
tam otthonról, ami nem min-
denkinek természetes. Eszem-
be jutott, ahogy az egyik hét-
éves kislány azt mondja: „Kató 
néni, ez a harmadik apukám 
olyan… aranyos.” És ott a csa-
ládi fészekben, amit ezek a gye-
rekek el sem tudnak képzelni, 
rájöttem, hogy én nem mond-
hatom nekik négy hónap után, 
hogy nem bírom tovább. Visz-
szamentem. A következő félév 
sokkal örömtelibb volt, a nagy-
lányok is elfogadóbbak lettek. 
Jöttek önkéntesek, akik most 
az én vállamról vettek le terhet. 
Nyáron még táboroztattam, 
aztán mindenki hazament va-
kációra, én vissza, Budapest-
re. A baptisták hívtak, dolgoz-
zak náluk megint – majd 2010 
januárjában kiküldtek Haitire.

A földrengés után…
Igen, fél évet töltöttem ott mint 
koordinátor. Két programban 
vettünk részt: iskolaépítésben 
kétszáz gyereknek – közülük 
ötven bentlakó árvának  –, il-
letve egy árvaházat támo-

gattunk a helyi baptistákkal 
együtt. Csodálatos volt: min-
dennap úgy keltem fel, hogy 
ma is ténylegesen segíthetek. 
A szemem előtt főzték, ették 
az árvaházban az ételt, amit 
adtunk. A betegeket orvoshoz 
vittük, akit megműtöttek, ha-
za magunkhoz, hogy tisztaság-
ban lábadozzon. 
Sajnos muszáj volt hazajön-
nöm. Tudtam, hogy Haitin a 
fehéreket gyakran kirabolják, 
vagy foglyul ejtik váltságdíj 
reményében, de én főleg a he-
lyi gyerekekkel, baptistákkal 
és munkásokkal találkoztam – 
mindenki nagyon kedves volt, 
megnőtt a biztonságérzetem. 
Aztán egy banki pénzfelvé-
tel után megtámadtak, mikor 
a piacnál kiszálltunk az autó-
ból. Éreztem a kést az oldalam-
ban, majd egy pisztoly is elő-
került: elvitték a táskám, ben-
ne az építkezésre szánt pénzzel, 
az irataimmal... Tudták, mi-
kor, hol, kit kell elkapni (hár-
man ültünk a kocsiban); a so-
főrünk biztos leadta a drótot. 
Két nap múlva a helyi lelkészt 
támadták meg ugyanígy, és va-
laki szólt, hogy figyelik a házat, 
el akarnak engem rabolni. Ma-
gyarországról azonnal haza-
hívtak, csakhogy nem volt út-
levelem. Katonák vittek bizton-
ságos helyre, még telefonon se 
beszélhettem senkivel. A New 
York-i követség adott ideigle-
nes útlevelet, az Amerikában 
élő nővérem hozta el Haitira. A 
reptéren vártam, és egyből jöt-
tünk haza.

mint egy james Bond-filmben. 
hogy sikerült feldolgoznod a 
támadást?
Ami ott történt velem, az mint 
trauma, kint is maradt, nem 
jön elő. De nem próbálom ki, 
ha újra odamennék, mit érez-
nék. Most két hosszú távú 
programért felelek, veszélyes 
helyeken nem jártam azóta. 
Az egyik a roma misszió Kelet-
Magyarországon, Kárpátalján 
és Romániában. A másik: em-
berkereskedelemmel kapcsola-
tos prevenciós munka. Járjuk 
az iskolákat, és beszélgetünk 
a külföldi munkavállalásról, a 
prostitúcióról, kényszermun-
káról, gyerekrabszolgaságról. 
De az is idetartozik, hogy Ke-
let-Európából segédmunkáso-
kat szerveznek Nyugatra, akik 
úgy jönnek haza, hogy nem 
kaptak fizetést. Minden osz-
tályban van a gyerekeknek té-
mába vágó történetük. 

erdélybe kijársz? gálospetrivel 
megmaradtak a szálak?
Csaba testvér keresztszülői 
programjában – „egy gyerek, 
egy nap, egy euró” – én lettem a 
petri ház kapcsolattartója. Sok 
embert tudtam megmozgatni a 
ház támogatására is. Az ott töl-
tött év nagyon mély érzelmeket 
indított el hat-nyolc gyerek és 
köztem, az életem részévé vál-
tak. Haitit kivéve, végig kap-
csolatban voltunk. Telefonál-
tam, és legalább havonta kijár-
tam hozzájuk. Öröm volt látni, 
hogy beindult a ház, a gyerekek 
is megszokták. Akinek lehe-
tett, csináltattam útlevelet, és 
nyáron meg karácsonyra elho-
zom azokat, akik amúgy sem 
mennének haza. Már az első 
nyáron, a tábor után, hazavit-
tem tizenegy gyereket Gödöl-
lőre, a szüleim házába. Imád-
ták: nagy kert, medence, ping-
pongasztal. Minden ágyban 

aludtak hárman, anyuék meg 
kint, sátorban... Én egy pici la-
kásban lakom, a szüleim segít-
sége nélkül mindez nem ment 
volna. Következő karácsony-
kor áthoztam egy testvérpárt: 
a két kislány már három kará-
csonyt töltött nálunk. Nyáron 
is jöttek egy hónapra, még egy 
húgukkal. 

A helyeden vagy, hogy érzed?
Nem tudom, van-e olyan. Úton 
vagyok, és boldoggá tesz, amit 
csinálok. Csaba testvér trapé-
zos példája jó, de azért nem 
úgy van, hogy egyszer ugrom, 
elkapnak és kész. Mikor ezt 
mondtam neki, mosolygott, 
hogy: trapézról trapézra élünk, 
de egy idő után már magunk-
ban találjuk meg a kapaszko-
dót – és akkor nem kell keres-
ni a feladatot, jön. Amikor itt 
vannak a gyerekek, akkor ér-
zem, hogy 100%-ig teljes az éle-
tem, semmi nem hiányzik. A 
két kislányt, akikről beszéltem 
– most tíz- és nyolcévesek –, 
anno meztelenül rohangálva 
találtuk. Őket nem is látogat-
ták. Azóta a mama lelépett, a 
papa külföldön dolgozik. Mi-
kor beadták a petri házba, a na-
gyobb (akkor hatéves) napokig 
nem szólt senkihez, teljesen le-
zárt. Egyedül ő nem fogta meg 
soha a kezem az óvodások kö-
zül. A vendégeket puszilgatta 
cukorért, csokiért – majd meg-
haltam. Másfél év kellett, hogy 
bízni tudjon bennem, és most 
karácsonykor ölelt át magától 
először. 
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A száj és arc területén jelentkező 
herpeszfertőzés helyi kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

Zovirax 
ajakherpesz krém
2 g

Zovirax 
ajakherpesz krém
2 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

Vitanorma Zöld 
kávé kapszula 
200mg
60 db

Vitanorma Zöld 
kávé kapszula 
200mg
60 db

Szenna típusú hashajtó, mely a székrekedés 
rövid ideig tartó kezelésére szolgál
Vény nélkül kapható gyógyszer

Tisasen forte 
tabletta
30 db

Tisasen forte 
tabletta
30 db

Nail Pen 
körömtoll 
szett 
cserélhető 
heggyel
1 db

Nail Pen 
körömtoll 
szett 
cserélhető 
heggyel
1 db

Összetevői omega 3-at, 
lecitint és az agy 
reakcióképességéért 
ginzenget tartalmaznak
Étrend-kiegészítő 
készítmény

MEMOlife MAX 
kapszula 
60 db

MEMOlife MAX 
kapszula 
60 db

Magnesium-Sandoz 
243 mg 
pezsgőtabletta
20 db

Magnesium-Sandoz 
243 mg 
pezsgőtabletta
20 db

Lopedium 2 mg 
kemény kapszula
20 db

Lopedium 2 mg 
kemény kapszula
20 db

Allergiás bőrtünetek és különböző eredetű viszketések 
kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

Fenistil
1 mg/g gél
50 g

Fenistil
1 mg/g gél
50 g Blend-a-dent Mild 

Mint extra erős 
műfogsorrögzítő
47 g

Blend-a-dent Mild 
Mint extra erős 
műfogsorrögzítő
47 g

Fokozott antioxidáns 
és immunvédelmet 
biztosít 
szervezetünknek a 
betegségek 
megelőzésében és 
leküzdésében
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

Béres Csepp 
Extra belsőleges 
oldatos cseppek
2x100 ml

Béres Csepp 
Extra belsőleges 
oldatos cseppek
2x100 ml

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

A C-vitamin hozzájárul az 
immunrendszer megfelelő 
működéséhez.
Szedése Béres Csepp 
mellé ajánlott
Étrend-kiegészítő készítmény

Béres C-vitamin  
50 mg tabletta
120 db

Béres C-vitamin  
50 mg tabletta
120 db

A kéz-, illetve 
lábkörömgomba 
kezelésére és 
megelőzésére
Orvostechnikai 
eszköz

A zöld kávéban lévő 
klorogénsav hatékonyan 
lassítja a szénhidrátok 
zsírrá alakulását
Étrend-kiegészítő 
készítmény

Érelmeszesedés megelőzésére, a vér koleszterinszintjének 
csökkentésére, magas vérnyomás és szívpanaszok 
kezelésére
Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény

Bánó-féle
fokhagyma–
galagonya–
fagyöngy kapszula
100 db

Bánó-féle
fokhagyma–
galagonya–
fagyöngy kapszula
100 db

Ibuprofén-tartalmú láz- és fájdalomcsillapító, 
gyulladásgátló hatású készítmény
Vény nélkül kapható gyógyszer

Magnéziumot tartalmazó 
ásványianyag-készítmény, 
magnéziumhiány kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

A magnézium és a B6-vitamin hozzájárulnak a 
fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez
Étrend-kiegészítő készítmény

Magnesium+B6 
Pharmavit 
filmtabletta
60 db

Magnesium+B6 
Pharmavit 
filmtabletta
60 db

Hasmenés tüneti kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

Advil Ultra Forte 
lágy kapszula
16 db

Advil Ultra Forte 
lágy kapszula
16 db

ÁPRILISI AKCIÓ!
Az akció 2014. április 1-től 30-ig, illetve a készlet erejéig tart. Áraink maximált akciós árak.

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a (beteg)tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
*A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
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– Valaminek meg kell halni, 
hogy megszülethessen az 
új – szólalt meg Anna, ami-
kor már kezdett fájdalma-
san hosszúvá válni a csend. 
Pedig a csend egyáltalán 
nem volt szokatlan köztük, 
nemcsak hogy befogadták, 
de hívták, várták, kellék lett 
az estéikhez, mint a vérte-
len rosébor meg a hangu-
latlámpa. 

De ez a legutóbbi csend már 
tényleg hosszúra nyúlt, Zsolt 
fészkelődni kezdett, mintha 
el akarna menni, Anna per-
sze kétségbeesett, ha elmegy, 
ki tudja, eljön-e megint. Ezért 
inkább felrepítette ezt a fura, 
anyagtalan mondatot. A fér-
fi félbehagyta a mozdulatot és 
visszadőlt, mutatóujját a szá-
ja fölé tartotta, mintha bajuszt 
formázna vele; mindig így ült, 
ha elgondolkodtatta valami. 
Anna feszengett az olcsócska 
kijelentés miatt, ki tudja, hol 
hallotta, hol olvasta és hogy ke-
rült ide, pedig Zsolt talán meg 
sem hallotta, vagy az is lehet, 
hogy meghallotta és áteresz-
tette a csendjén ő is, talán ész-
re sem vette, hogy Annától jött, 
és nem őbelőle. Amúgy is túl 
gyakran keringett benne az a 
szó, hogy halál.

Másfél éve tartott ez a fel-
emésztő viszony, másfél év 
alatt négyszer költözött el a 
családjától, de mindig vissza-
hajszolta az otthoniak szemé-
ben gyűlő keserű fény, a gye-
rek nyöszörgése, hogy apa, ne 
menj el, az asszony néma moz-
dulatai, ahogy a vasalt ingeit 
csomagolja. Amikor legutóbb 
hazaköltözött, a szavát adta, 
hogy végleg marad, de a sóvár-
gás újra legyőzte, Anna bőré-
nek selyme, nyaka hajlatának 
illata, lénye derűje. 

És most ott ült elgondolkodva, 
a hangulatlámpa fénye mély 
árkokat rajzolt színtelen arcá-
ra. Vissza kéne menni. Vissza 
Edithez, vissza a gyerekhez. 
Most végleg. 
Anna töltött volna még egy 
korty bort, de elfogyott. Őt épp 
így hagyták el. Négy éve már, 
hogy a férje külföldre szökött 
egy nővel, szerencse, hogy gye-
rekük nem született. Na, és az 
ő fájdalmával ki törődött? Őt ki 
vigasztalta? Ilyen az élet, mon-
dogatta mindig Zsoltnak, az 

Csendek
Vág Bernadett

emberek elválnak, nem te len-
nél az első, se az utolsó. 
Bámulta a férfi viasszerű arcát.
– Elhagysz megint – mondta ki.
A férfi ránézett, Anna azonnal 
megbánta a szavakat, halálra 
rettent tőlük, mi lesz, ha tény-
leg elhagyja, ha most végleg, ha 
sose látja többé, pedig talán si-
került volna, ha még egy kicsit 
várnak, a sebek begyógyulnak, 
csak még egy kis idő kell, ta-
lán tudtak volna igazán örülni 
is később. Voltak halvány em-
léksugarai édes, meleg fények-
ről, vízcsepp-ragyogásról, né-
ha pedig tünékeny mosolyok 
csillantak meg a közelében, és 
megcirógatták. Talán Zsolttal 
sikerülne.
– Ne hagyj el.

Amikor másfél éve találkozgat-
ni kezdtek, úgy tűnt, a kapcso-
latuk nem több, mint egyszerű 
adok-kapok, a férfi, mint egy 
drogos, úgy szomjazott a köny-
nyedség, a gondtalanság ígére-
tére, ami Annából áradt, Anna 
pedig arra vágyott, hogy vala-
ki újra vágyjon rá végre, akár-
miért is. 
Anna rabja lett a találkozások-
nak, türelmetlenül akarta Zsolt 
szeméből azt az éhes, vad fényt, 
ami ősi istennőket élesztett 
fel benne, Zsolt viszont egy-
re gyakrabban visszahúzódott 

Annától, mert 
rettegett a belőle 
áradó örömtől. Egye-
dül a fájdalomnak mert 
örülni, ami a lelkét marta. 
Az utolsó előtti találkozásuk-
kor a kocsiban ültek, a férfi 
nem akart felmenni Annához, 
azt mondta, tiszta fejjel akar 
gondolkodni. Meg kell bo-
csátanod magadnak, szajkóz-
ta Anna, és megint elhadar-
ta, hogy mások is váltak már 
el, mások is hagyták már ott 
a gyereküket, az élet megy to-
vább, próbáljon túllépni. Zsol-
tot mérhetetlenül idegesítette, 
ha Anna arra kérte, próbáljon 
túllépni. 

Aztán csak hallgattak, ahogy 
most is. Zsolt megmozdult, 
mint aki menne, mire Anna 
még elsuttogta azt az ügyet-
len mondatot, hogy valami-
nek meg kell halni, hogy meg-
születhessen az új, amit meg is 
bánt azonnal, pedig a férfi nem 
is figyelt rá, csak bámult maga 
elé, bajuszt formálva az ujjával 
a szája fölött. Aztán hirtelen 
fölállt, hogy elbúcsúzzon vég-
leg, de még előbb bátortalanul 
magához ölelte Annát, aminek 
semmi értelme nem volt, mert 
minek ölelkezik két halott, 
dermedt mozdulatlanul, olyan 
véghetetlen sokáig. 

A vizsgálatok szerint az elha-
gyottak sértettnek és kitaszí-
tottnak érzik magukat, az el-
hagyók pedig szabadabbnak, 
de nagyobb a bűntudatuk. 
Egy vizsgálat tanulsága sze-
rint az elhagyók gyakran job-
ban elkötelezettek a kapcso-
lat iránt, s ezért nehezebben 
viselik és tűrik a beálló nega-
tív fordulatot, s erre reagálnak 
szakítással, válással. Úgy tű-
nik, a nők differenciáltabban 
látják a kapcsolatokat és ezért 
érzékenyebbek is a zavarok-
ra. A férfiak nehezebben dol-
gozzák fel a válást, ha őket 
hagyják ott, míg a nők, ha el-
hagyottak voltak, nagyobb 
arányban maradtak később jó 
viszonyban elhagyójukkal. A 
nők érzelmileg jobban képe-
sek kezelni helyzeteket, míg 
a férfiak sokkal inkább hajla-
mosak az érzelmi összezuha-
násra. Válásból nem lehet jól 
kikerülni, mindkét felet meg-
terheli, csak másképp. Megle-
pően hasonló a házastárs ha-
lálát követő gyász és a válást 
követő érzelmi zavar. 

Forrás: Bognár Gábor–Telkes 
József: A válás lélektana.  

Haas & Singer Alapítvány,  
Budapest, 1994.

lélektanaA válás
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Anyaszemmel
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Bori lányunk betöltöt-
te a bűvös tizenhato-
dik életévét, ami persze 

még nem a kultikus tizennyol-
cas, de mindenképp irigylés-
re méltó kor. Még nem nyo-
masztja az érettségi súlya, 
de már maga mögött hagyta 
„kezdő kamasz” éveit, egyre 
több időt van nélkülünk, így a 
suli mellett a tánc, színjátszás, 
rockzenekarosdi, a barátok és 
a szerelem tölti ki a minden-
napjait. 
A születésnapja egy sima szer-
dára esett, és mivel már kinőtt 
a nagycsaládi partik korából, 
„csak” a testvéreivel készül-
tünk megünnepelni őt. Nem 
gondoltam, hogy végül ennyi-
re bensőséges, nekem egyene-
sen megható este kerekedik, jó 
volt Bori arcát látni a gyertya-
fényben, hogy mennyire örül 
mindennek és mindenkinek.  
Mivel hétköznapokon hat gye-
rek hétfelé van délutánonként, 
nem volt könnyű a közös, nyu-
godt vacsora megszervezése. A 
tortát még reggel megcsinál-
tam, a rendelt menü pedig sze-
rencsére elkészíthető volt egy 
óra alatt, így mire este Ádám is 
hazaért az angol óráról, olyan 
jó illat terjengett a konyhá-
ban, hogy a fakanállal kellett 
a három nagyfiút elhesseget-
ni a tűzhely mellől. Dávidkám 
csak azért nem sündörgött kö-

rülöttem, mert igazi saját ké-
szítésű ajándékot csinált a nő-
vérének: ceruzatartót ragasz-
tott, vágott, festett WC-pa-
pír-gurigából, a „nyuszi ül a 
fűben” címet adva neki. Igaz, 
a legnagyobb ajándékot én 
kaptam tőle, amikor teljesen 
egyedül el is takarított maga 
után, és mire terítettem, nyo-
ma sem maradt a nagy kéz-
műves munkának.
Rékánk is akart adni saját 
ajándékot, de mivel ezt este 
hétkor találta csak ki, egy raj-
zolt tulipánban egyeztünk ki, 
mely viszont uralta a Borinak 
szánt üdvözlőlap mindkét ol-
dalát.
A két kicsi olyan izgatott volt, 
mintha az ő szülinapjuk len-
ne, ebből is látszik, hogy tény-
leg legalább akkora öröm ké-
szülni és adni, mint ünne-
peltnek lenni. Teríteni is ők 
ketten segítettek, szépen fel-
díszítették az asztalt kilenc 
főre (hiszen tizenhat évesen 
természetesen a lovag is meg-
hívott „vendég”), talpas po-
harakat rakhattak a gyerek-
pezsgőnek, sőt a tortára is se-
gíthettek feltenni a tizenhat 
gyertyát. Ekkorra már olyan 
fokú bulihangulat kereke-
dett a konyhában, hogy le-
vonzotta lassan az ünnepel-
tet és a nagyobb testvéreket is 
az asztal köré, úgyhogy végre 

elhangozhatott az „Isten él-
tessen, Bori!” Láttam, hogy 
könny bujkált a szeme sarká-
ban, és annyira édes volt, mi-
kor a koccintás után rám né-
zett: „Anya, kérhetek inkább a 
gyerekpezsgőből?”
Hiába égett tizenhat gyertya 
a tortáján, hiába ült egy „szu-
percsaj” az asztalnál, oldalán a 
barátjával és öt  kisebb testvé-
rével,  nekem akkor is a kicsi 
lányom volt abban a pillanat-
ban, és az lesz még sokszor ti-
zenhat év múltán is...

Amikor ezt a családi ro-
vatot elkezdtük, az volt 
a laptulajdonosok kéré-

se, hogy írjunk a mindennap-
jainkról. Legtöbbször így is te-
szünk, és én is belátom, hogy 
egy „normális” embernek szó-
rakoztató lehet egy ekkora mé-
retű család hétköznapjainak 
történeteit olvasni. Mint ahogy 
az is szórakoztató, ha valaho-
vá elmegyünk együtt vendég-
ségbe, és mindennél szerintem 
csak az szórakoztatóbb, ami-
kor elmegyünk haza...

Egy születésnap is rettentő 
szórakoztató, erről már nem 
egyszer írtunk, de ez a tizen-
hatodik egy kicsit más lett, 
mint a többi buli. A felkészü-
lés Bori felköszöntésére nekem 
nagyon hosszú időbe telt. He-
tekig gondolkoztam, de nem 
azon, mit adhatnék neki aján-
dékba, hanem azon, hogy ho-
vá lett ez a rengeteg idő? Mi 
történt ezalatt? Már csak két 
év, és papíron is felnőtt a lá-
nyunk, nem csak kinézetre. 
Egyszer csak nem alszik itt-
hon, az is lehet, hogy külföl-
di egyetemet választ, és idővel 
vendégségbe jár csak majd ha-
za. Ez van. Az ominózus idő-
szak első felét, bevallom, tra-
gédiának éltem meg, de az-
tán rá kellett ébrednem, hogy 
ez történik mindegyik gyere-
kemmel. És ez jó! Bármeny-
nyire is könnyezik az ember, 
amikor ezt leírja, de ennek 
így kell történnie. Nálam sok-
kal bölcsebb emberek mond-
ták, hogy a gyerekeket csak 
kölcsönbe kapjuk, és ez tény-
leg így van. A gyermekkor mi-
nőségén tudok javítani, és vé-
gig arra törekszem, hogy mi-
nél több izgalmas dologra fel-
hívjam a figyelmüket. Aggo-
dalom, az pedig akad bőven, 
mert a mai napig nem tudom, 
hogy jól döntöttem-e, amikor 
ennyi gyermeket vállaltunk. 

Bárki bármit mond, a mun-
kanélküliség európai szinten 
növekszik, a politika pedig – 
színtől függetlenül – ezt pró-
bálja eltusolni. Szülőként vi-
szont már a hetedikes gyere-
kemmel veszekszem, hogy ha 
nem tanul rendesen, akkor 
nem tud majd választani, illet-
ve higgye el, hogy tényleg nem 
nekem tanul, hanem önmagá-
nak. A függetlenségért, azért, 
hogy majd a továbbtanulás-
nál bármiből választhasson, és 
ne kelljen kompromisszumot 
kötni. Szegények, ha felnőnek, 
és tényleg elmennek tőlünk, 
akkor úgyis rengeteg dolog-
nak kell majd megfelelniük.

Persze, amikor megvettem a 
tizenhat szál fehér tulipánt, 
akkor nem a fenti gondolatok 
jártak a fejemben, hanem leg-
alább annyira izgultam, mint 
az első randimon. Hiszen na-
gyon kritikus hölgyről van 
szó, de a virág szerintem beta-
lált! És elnézést mindenkitől, 
hogy egy tizenhatodik szüle-
tésnap alkalmából nem a bu-
liról és az elfogyasztott pogá-
csák mennyiségéről számol-
tam be, de nem tudtam el-
menni a gondolataim mellett: 
tényleg meg vannak számlálva 
az évek, amit a gyerekeink ne-
künk adnak. Ki kell használni, 
mert megéri!

Apaszemmel

Küttel Dávid

Kölcsön-gyerek
Szonda Györgyi

 Kerek-e a tizenhat?



Sallai Ervin

Magazinunk újrahasznosított papírból készülMagazinunk újrahasznosított papírból készülMagazinunk újrahasznosított papírból készül

Drága Manyikám!
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Ne haragudj, hogy rég ír-
tam, de úgy hasogatott a dere-
kam, mint mikor még szegény 
megboldogult uram élt, oszt 
hajnalonta én cipeltem haza 
a hátamon az ittasellátóból. 
Fel is írt a mi drága dokto-
runk egy 5 alkalmas röntgen-
be sugárzásos bérletet, de saj-
nos múltkor alufóliástul ettem 
meg a sötétben a szendvicsem, 
mert tudod, hogy spórolok 
a villannyal, aztán a fóliától 
megbolondult a röntgengép. 
De nem is erről akartam írni, 
csak itt az SZTK-ban mindig a 
nyavalyákra gondol az ember. 

Innen írok a rendelő várójá-
ból, mert itt ingyen van a wifi. 
Igazából le van védve, de ki-
találtam, hogy hálapénz a jel-
szó. Persze ékezet nélkül. Kép-
zeld, a kisunokámék lejönnek 
hozzánk húsvétra. Sütöttem is 
nekik mákos kalácsot, pedig 
amennyibe manapság a cukor 
kerül, az nem reális. Szerencse, 
hogy Bandika, a falunk heroi-
nistája megtért krisnásnak, 
így aztán maradt neki mákja 
olcsón. Emlékszel, milyen kis 
egyszálbél gyerek volt, ami-
kor drogozott? Most meg tar 
kopasz azzal a kis cuki tincs-

csel a feje búbján, és teljesen 
fel van puffadva a sok zöld-
ségtől, mert nem eszik húst a 
vallása végett. Csak csirkét, 
mert az nem annyira hús, de 
most, hogy nagyböjt van, azt 
se. Kérdeztem tőle, hogy at-
tól, hogy krisnás lett, még 
jön-e ministrálni, azt mond-
ta, ne aggódjunk: Lali atya 
számíthat rá. Na szóval, jön-
nek a kisunokámék. Szóltam 
is hentes Palinak, hogy amíg 
itt a gyerek, ne betyárkodjon 
nekem a telefonba. Merthogy 
fel szokott hívni, aztán liheg 
nekem itten egy órát. Sze-

gény ember, amióta Aranka elköltözött Zala-
egerszegre ahhoz a targoncáshoz, nincs kinek 
lihegjen, hát hagyom. Még az ág is húz-
za. Múlt hónapban kikapcsolták a te-
lefonján a kimenő hívásokat, mert 
nem tudott fizetni, aztán még én 
hívtam fel esténként, hogy li-
heghessen a nyomorult pára. De 
most megígérte, hogy amíg itt 
a gyerek, semmi obszcénkodás. 
Meg félretett másfél kiló farhátot 
nyugdíjig. Te, hát az egész falu láz-
ban ég. Idén olyan körmenetünk lesz, 
hogy még! Lali atya kaparós sorsjegyen 
nyert egy Segwayt, azt azon vezeti majd a me-
netet. A Segway az az izé, amin a japán turis-
ták állnak, ilyen kerekes, oszt nyele van, mint 
a légkalapácsnak. Csak az atya nyakában nem 
lesz fényképezőgép, mint a japánoknak, mert 
mit fotózzon itt a faluban?! Mondjuk a főteret 
lehetne, mert a Szent István út és a Kun Béla 
utca kereszteződését gyönyörűen kikövezték 
viakolorral. Mert van ám itt is megújulás, vi-
déken, hidd el. Húsvétra elkészül a szoborkom-
pozíció is, ami a büszke szőlősgazdát ábrázolja, 
ahogy a tablettás borát megvédi a fináncoktól 
egy felemelt partvissal. Így mondta a fővárosi 
művész fiatalember, aki gránittömbből faragja. 
Azt magyarázta, hogy az oktaéder alapú cson-
ka kúp valójában a pénzügyőr szemében tük-
röződő kilátástalan elvágyódást szimbolizálja. 
De hát én nem értek a művészetekhez. Emlék-
szem, mindig szekundát kaptam Varjas tanár 
úrtól, amikor almát kellett rajzolni. Szóval jön-
nek a kisunokámék. A vejem hozza le kocsi-
val. A’ má’ nekem egy nyámnyila alak. Marke-
ting menedzser, de amikor disznóölésen a bél-
mosást kellett neki menedzselnie, beleájult a 
teknyőbe. Vihettem be a hátamon a kanapéra, 
mint szegény megboldogult uramat, isten nyu-
gosztalja. Mindegy, majd rátelepíti a vindózt a 
számítógépemre, egyéb haszna úgysincs, hogy 
a fene enné meg a lányom gusztusát. Amikor 
itt volt neki kérőnek az István is. Erős volt a 

Pista, mint a bivaly, mégsem kellett a lányom-
nak. Pedig patikában dolgozik az a stramm fér-

fi – most milyen jól jönne, hogy olcsón 
tudna kenőcsöt a hátamra, amikor 

így hasogat. De nem is panaszko-
dom itt tovább. Remélem, te jól 
érzed magad, egészségben van 
a család. Boldog ünnepet kívá-
nok, mert most már rohanok 
haza. Festek tojásokat, várom a 
locsolókat, meg a kisunokámat. 

Varrtam neki ajándékba egy gyö-
nyörű pár fehér szőrmekesztyűt. 

Hogy fog örülni, amikor megtudja, 
hogy a tavalyi nyuszijából készítettem.

  
  Csókol:    

hIrDEtéS

Méregtelenítés
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

Szakszon réka

Tablettát lenyelni, szirupot 
meginni, a fájó testrészt 
krémmel bekenni... Ha vé-
gignézünk egy patika pol-
cain, vagy akár saját szekré-
nyünkben, láthatjuk, hogy 
a gyógyszereknek számta-
lan különböző megjelené-
si formája létezik. A gyógy-
szertípusokról és alkalmazá-
sukról dr. Kis Évát, a hajdú-
szoboszlói Kamilla Patika 
gyógyszertárvezető szak-
gyógyszerészét kérdeztük.

milyen alapvető gyógyszerfor-
mákat különböztetünk meg?
A gyógyászatban a gyógysze-
részek a kívánt hatás eléréséhez 
többféle gyógyszerformában, 
eltérő technológiával készítik 
a betegek részére a gyógysze-
reket. A gyógyszerforma ki-
választásakor a legjobb hatás 

elérése a cél. Az alkalmazott 
alapvető gyógyszerformák kö-
zé tartoznak a folyékony gyógy-
szerkészítmények (oldatok, szi-
rupok, szemcseppek, emulzi-
ók, szuszpenziók), a félszilárd 
gyógyszerkészítmények (kenő-
csök, krémek, szemkenőcsök, 
kúpok) és a szilárd gyógyszer-
készítmények (porok, hintőpo-
rok, tabletták, teák). Az alkal-
mazás helye szerint megkülön-
böztetünk szájon át, bőrön át 
felszívódó, az emésztőrendszer 
kikerülésével ható, végbélben 
ható és helyi hatású gyógyszer-
készítményeket.

mennyiben függ a gyógyszerek 
hatása attól, hogy milyen for-
mában kapjuk őket?
A tápcsatorna különböző sza-
kaszain belül eltérő a kémhatás 
(savas vagy lúgos), ami nagy-
mértékben befolyásolhatja a 
gyógyszerek hatását, attól is 
függően, hogy milyen gyógy-
szerformában juttatjuk be őket. 

 

milyen lehetőségei vannak 
azoknak, akik a tablettás 
gyógyszereket nem tudják be-
venni?
A leggyakoribb gyógyszerfor-
ma a tabletta. Bizonyos esetek-
ben (például, ha a tablettát ne-
hezen tudja lenyelni a beteg) a 
hatóanyagot más gyógyszer-

formában kell a szervezetbe 
juttatni. Tudományosan ennek 
több módját is kikísérletez-
ték. A szájban széteső tablet-
ták például víz nélkül bevehe-
tőek. Előnyösek lehetnek a ho-
meopátiás tabletták, golyócs-
kák, mivel csak el kell őket szo-
pogatni, vagy feloldva elkor-
tyolni. Ezenkívül a szirupok, 
a transzdermális tapaszok (pl. 
szívtapaszok, amik bőrre ra-
gasztva egyenletesen adják le a 
hatóanyagot), injekciók, infú-
ziók és kúpok is használható-
ak, ha valaki nem tudja, vagy 
nem akarja bevenni a tablettát.

milyen célt szolgál a tablettá-
kon lévő bevonat?
A tabletták bevonata (pl. a dra-
zsék esetében) segítheti a le-
nyelést vagy a célba juttatást, 
és a meghatározott helyen va-
ló felszívódást teszi lehetővé 
(pl.  filmtablettáknál).

miért tesznek bizonyos gyógy-
szereket kapszulákba?
Ezzel a módszerrel kivédhető a 
gyomorsav káros hatása a gyógy-
szerre, valamint nyújtott hatás is 
elérhető. Tablettázáskor segéd-
anyagként gyakran használnak 
tejcukrot (laktózt), amire sokan 
érzékenyek. Ez kapszulázáskor 
kihagyható, ezzel csökkentve a 
nem kívánt mellékhatást. 

milyen esetekben van szükség 
arra, hogy a gyógyszert infúzió-
ként kapja meg a beteg?
Amikor a beteg nem tudja orá-
lisan bevenni a gyógyszert (pl. 
öntudatlan állapotban van), a 
hatóanyag infúzióban is bejut-
tatható a gyors hatás elérése ér-
dekében. Az infúzió csak fel-
ügyelet mellett, vénásan alkal-
mazható. Nagy előnye, hogy 
monitorozható a hatása, és 
szükség estén (pl. allergiás reak-
ció) azonnal leállítható a bevitel. 

mitől függ a gyógyszerek ható-
ideje, felszívódása? lehetnek-e 
személyes eltérések?
A gyógyszerek hatóideje, fel-
szívódása sok tényezőtől függ. 
Befolyásolhatja a gyógyszer-
forma, a táplálkozás, a gyo-
mortartalom, a napszak, és né-
hány esetben az embertípus is. 
Kimutatták, hogy az európai 
fehér embereken tesztelt vér-
nyomáscsökkentők egy cso-
portja a fekete populáció ese-
tében hatástalan. Egyes embe-
reknél bizonyos enzimek hiá-
nya vagy hibás működése mi-
att a gyógyszerek hasznosulása 
eltérő lehet.

mitől függ, hogy étkezés előtt, 
vagy után kell bevenni bizonyos 
gyógyszereket?
Ételkísérletek során bebizo-

nyosodott, hogy a táplálkozás 
befolyásolhatja a gyógyszerek 
felszívódását, hatását. A ho-
meopátiás gyógyszerek a száj 
nyálkahártyájáról szívódnak 
fel, és közvetlenül a véráramba 
kerülnek. Így gyorsan hatnak, 
de fontos, hogy étkezés előtt 
vagy után fél órával kerüljenek 
bevételre. A penicillinszárma-
zékok érzékenyek a gyomor-
savra, elbomlanak, ezért az 
ilyen gyógyszereket jobb étke-
zés előtt egy órával bevenni. 
Bizonyos gyógyszerek a táplá-
lékkal (pl. az antidepresszán-
sok egy bizonyos típusa sajt-
tal) súlyos allergiás reakciót 
válthatnak ki. A gyógyszere-

ket tilos grapefruitlével beven-
ni, mert a benne levő enzimek 
a legtöbb gyógyszer hatását 
nagymértékben módosítják.

milyen problémát okozhat, ha 
alkoholt fogyasztunk gyógy-
szer beszedése után? 
Az alkohol a májenzimek mű-
ködését módosítja, ezzel a leg-
több gyógyszer lebomlását, ha-
tását nem kívánt módon befo-
lyásolja, hatástalanítja, vagy 
megnöveli (például fogamzás-
gátlókét, fájdalomcsillapító-
két, vérnyomáscsökkentőkét, 
cukorbetegség gyógyszereit, 
nyugtatókét, altatókét). 

hogy befolyásolhatja egy 
gyógyszer tárolásának módja 
és ideje a készítmény hatását?
A nem előírásszerű tárolás 
meggyorsítja a gyógyszerek 
lebomlását, ezért a szavatos-
sági időn belül nagymérték-
ben csökkenti a hatékonysá-
got. Minden gyógyszert csak 
a feltüntetett lejárati időn be-
lül szabad felhasználni! A le-
járt szavatosságú gyógyszere-
ket, vagy amiken már szemmel 
látható elváltozások vannak, 
a gyógyszertárakban kihelye-
zett gyógyszerhulladék-gyűjtő 
dobozban kell elhelyezni meg-
semmisítésre. Védjük ezzel is a 
környezetünket!

Folyik, gurul, csúszik a gyógyszer
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Draveczki-Ury Ádám

Folyamatos kész enlétben
Még csak tavasz van, de 
már nagyban készül min-
denki a nyárra, a szezonra, 
és a napsütéses hétvégék 
számának növekedésével 
egyre inkább benépesülnek 
majd a vízpartok is. Minden-
nek persze árnyoldala is van, 
mint ahogy azt Tar Mihály-
tól, a Vízimentők Magyar-
országi Szakszolgálatának 
kommunikációs igazgatójá-
tól megtudtuk.

úgy tudom, jóformán a sem-
miből kellett magyaror-
szágon megteremteniük a 
vízimentési tevékenység fel-
tételeit.
A történet kezdetei 1999-re 
nyúlnak vissza, amikor az egye-
sület mostani elnöke, Bagyó 
Sándor közel harminc  emberrel 
megalapította a Vízimentők Ba-
latoni Szakszolgálatát Zánkán. 
Mára nagyjából hatszáz taggal 
működünk. Előttünk komoly 
képzési előzményekről sem be-
szélhettünk. Mára persze lénye-
gesen jobb azért a helyzet ennél, 
de hiányzik az egységes szabá-
lyozás, a működési kereteinket 
jóformán magunk alakítottuk 
ki. Gyakran még tengerparti or-
szágok szakértőivel beszélgetve 
is kiderül, hogy nálunk az átla-
gosnál keményebb elvárások ér-
vényesülnek egy vízimentővel 

szemben. Egyre több olyan 
strandüzemeltető is hozzánk 
küldi képzésre a személyzetét, 
aki aztán végül nem tőlünk ren-
deli meg a szolgáltatást. 

Kiből lehet ma itthon 
vízimentő?
Aki elvégzi a bő egyhetes, bent-
lakásos tanfolyamunkat, majd 
leteszi utána a kemény vizsgát. 
Ennek részleteit a honlapunkon 
bárki megtalálja. Egyébként fő-
leg diákokkal dolgozunk, ami a 
munkavégzés szezonális jellegé-
ből adódik. Jó páran vannak a 
csapatban olyanok is, akik már 
kinőttek az iskolapadból, mun-
kájuk van, de még így is visz-
sza-visszatérnek egy-egy hétre. 
Aztán olyanok is akadnak szép 
számmal, akik  úgy vállalnak 
feladatokat, hogy azért cserébe 
anyagi javadalmazásban nem 
részesülnek.

hány esetben járnak el a 
vízimentők egy szezonban?
Komolyabb ténykedést úgy 
250-350 eset igényel egy év-
ben. De most nem sorolom ide 
azokat a kisebb eseteket, ami-
kor az emberek az elsősegély-
nyújtási képességgel rendelkező 
vízimentőkhöz fordulnak. Ezek-
kel együtt jóval ezer fölött van 
a kérdéses szám, és akkor még 
csak a szezon két-három hónap-
járól beszélünk. De az a célunk, 

hogy még a parton elejét vegyük 
annak, hogy aztán bármiféle se-
gítségre szükség legyen. Így az-
tán az embereink akkor is akci-
óba lépnek, ha azt látják, hogy 
valaki hosszas napozás, netán 
egy kiadós sörözés után akar be-
menni. Ebből kifolyólag aztán 
a vízimentőknek nagyon kevés 
„klasszikus” mentési szituáció-
ban kell eljárniuk. A feladat ettől 
még persze nem könnyű, hiszen 
a tűző napon kell folyamatosan 
készenlétben állni, a figyelmük 
pedig nem lankadhat. Ha pedig 
úgy hozza a szükség, lehet, hogy 
tényleg úgy kell visszahozni va-
lakit az életbe.

mik a legtipikusabb esetek? 
Figyelmetlenség? Felelőtlen-
ség?
Két-három éve Ábrahámhe-
gyen például egy akár állatorvo-
si lónak is tekinthető szituáció-
ba került az egyik vízimentőnk. 
Úgy délelőtt 11 körül kisodort a 
szél a partra egy úszógumit, ami 
nyilvánvalóan nem normális ál-
lapot. A kolléga bement a vízbe, 
ami ekkorra még nem is kava-
rodott fel, és 50-60 centiméte-
res mélységnél ott talált nyitott 
szemmel, nyitott szájjal, a víz 
alatt egy 2-3 év körüli kisgyere-
ket. Kikapta, megrázta és meg-
szólította, mire a kicsi sírni kez-
dett, vagyis túl sok időt még sze-
rencsére nem töltött a víz alatt, 

de ha egy negyed perccel később 
érünk oda, már tragédia is tör-
ténhetett volna. Az anyuka pe-
dig ott állt tőle 4-5 méterre, be-
szélgetett, és semmit sem vett 
észre az egészből – így aztán meg 
sem köszönte az intézkedést, hi-
szen nem is értette, mi történt.

nem hangzik túl jól, ha ez az 
állatorvosi ló…
Márpedig sajnos ez a valóság. Az 
esetek majdnem száz százaléka 
figyelmetlenségből vagy felelőt-
lenségből fakad, csupán elenyé-
sző az olyan esetek száma, ami-
kor rossz a csillagok állása, és 
például valaki a víz közepén kap 
allergiás rohamot egy darázscsí-
péstől. Ilyenkor egyébként négy-
öt perc alatt a helyszínen terem-
het a Rupert sürgősségi men-
tőhajó, amely egy esetkocsival 
analóg módon tud eljárni. 500 
lóerős, kiválóan felszerelt jármű-
ről beszélünk, amely közel  90 
km/h-s sebességre is képes.

hány eset végződik tragédi-
ával?
Az elmúlt tizennégy szezonunk 
alatt szerencsére tendencia volt, 
hogy töredékére csökkent a ba-
latoni tragikus balesetek száma. 
A rendszerváltással elérkezett 
nagy szabadságérzet sajnos rossz 
irányba vitte el a folyamatokat a 
’80-as évek végén: az emberek fe-
jében is történt egyfajta változás, 

amolyan „mindent lehet” hozzá-
állás vált általánossá. Akkoriban 
előfordult, hogy negyven-ötven 
halálos baleset történt a Bala-
tonon, de a vízi rendészet ada-
tai szerint a szezonban tavaly öt 
alatt volt a tóba fulladtak száma. 
Ebben persze az is közrejátszik, 
hogy régen nem volt még szak-
képzett vízimentés a tónál, illet-
ve a folyamatos kommunikáci-
ós sulykolásnak is van érezhe-
tő eredménye. Nem szabályokat 
akarunk az emberek fejébe vés-
ni, csak azt, hogy a józan parasz-
ti ész szabályai szerint járjanak el 
a vízpartokon. Persze így is elő-
fordul, hogy valaki ittasan a víz-
be megy, és mindig lesz, aki fejest 
ugrik a félméteres vízbe, amit 
nagyon ritkán lehet egészsége-
sen megúszni. Ezeket az eseteket 
egyszerűen nem lehet megma-
gyarázni. Soha nem fogjuk meg-
érteni, hogy mire gondol, aki 
nem tud úszni, de mégis beugrik 
a mélyvízbe a vízibicikliről: hogy 
mire a vízbe ér, már menni fog a 
dolog? Az említett kevés számú 
végzetes eset szinte mindig efféle 
felelőtlenségből fakad.

említette a megelőzés fontos-
ságát. milyen erélyességgel 
lehet elejét venni a helyszí-
nen az efféle eseteknek?
Senkinek sem tilthatunk meg 
semmit, de javasolni szoktuk 
a kollégáknak a határozott fel-

lépést, ha úgy látják szüksé-
gét. Sokszor persze még ez sem 
használ. Balatonkenesén tör-
tént, hogy két ittas lányt első íz-
ben még sikerült eltéríteni at-
tól, hogy bemenjenek a vízbe, 
de másfél óra múlva már ki-
sírt szemmel érkezett vissza az 
egyikük, miután a strandon kí-
vül  beúsztak a nádas másik ol-
dalán. A barátnőjét aztán két 
nappal később találták meg hol-
tan. Sokszor azért szerencsé-
re happy enddel végződnek az 
ijesztő esetek. Nekünk alapve-
tően mindig a legrosszabb for-
gatókönyvből kell kiindulnunk, 
ha a szülő azzal jön oda, hogy 
eltűnt a gyereke. Ilyen esetek-
ben nem ritka, hogy a strand  
közönsége, 80-100 ember ke-
resi csatárláncban az adott po-
rontyot – tavaly nyáron történt, 
hogy az egyik gyerek a szülei-
hez ugyan nem talált vissza, de 
tudta, hol a nyaralójuk, így mi-
közben százak keresték, végig 
ott ült a lépcsőn. Amikor kide-
rült, hogy épségben megvan, 
és bemondtuk ezt a hangosbe-
mondóban, olyan ováció tá-
madt, mint egy sikeres színhá-
zi előadás végén. A szülő ilyen-
kor két-három mondattal meg-
kapja, hogy a gyerek nem plüss-
mackó, amit leteszünk vala-
hová, és aztán ott is marad. De 
akivel egyszer megesett ilyen, az 
garantáltan jobban figyel majd.
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Görcsös rángatózás, száj-
habzás, tehetetlenség – eb-
ben szinte ki is merül leg-
többünk tudása az epilep-
sziáról. Pedig korunk egyik 
igen gyakori, ám annál ke-
vésbé ismert betegségé-
ről beszélünk. Az epilepszi-
ás megbetegedések okairól, 
kialakulásáról és kezelésük-
ről dr. Herczegfalvi Ágnes 
neurológust, gyermekgyó-
gyászt kérdeztük.

hogyan ismerhetjük fel a be-
tegséget?  léteznek olyan árul-
kodó jelek, melyek az epilepszi-
ára való hajlamra utalnak?
Olyan tünetek, melyekből tisz-
tán megállapítható a betegség, 
nincsenek. Lehetnek örökletes 
tényezők, melyek szerepet játsz-
hatnak az epilepszia kialakulá-

sában, de ezek sokszor csak az 
első rosszullét után tűnnek fel.

milyen korosztályt érinthet a 
betegség?
Az epilepszia minden élet-
szakaszban felütheti a fejét, 
újszülöttkortól egészen az idős-
korig. Kialakulása azonban a 
felnőttek esetében sokkal veszé-
lyesebb, ugyanis legtöbbször egy 
egészen más, súlyos betegség (pl. 
érrendszeri vagy daganatos) áll a 
háttérben. 
Az epilepszia a gyerekek köré-
ben a második legelterjedtebb 
ideggyógyászati betegség, mely 
a kicsik körülbelül egy százalé-
kát érinti.
A baj felismerését nehezíti, hogy 
nem minden görcsállapot defi-
niálható epilepsziaként. Felnőtt-
korban egy rohamszerű jelenség 
kiváltó oka lehet például a túl-
zott alkoholfogyasztás, vagy az 
alvásmegvonás is. Ugyanígy, egy 
fiatalkorban jelentkező görcs de-
finiálása sem egyszerű feladat, 
komoly vizsgálatokra van szük-
ség a pontos diagnózishoz.

mennyire gyógyítható ez a be-
tegség?
Az epilepszia kezelése nagyon 
nagy változáson ment keresztül 
az évek során. Ma már számos 
olyan gyógyszer van, mely je-
lentősen csökkenti a görcsök ki-

alakulását. A különböző epilep-
sziákkal küzdő betegek hetven-
nyolcvan százalékánál nagy az 
esély a gyógyulásra.

Vannak olyan esetek, amikor 
akár teljes felépülésről is be-
szélhetünk?
Igen, a betegek 10-15 százalé-
kánál, az úgynevezett jóindula-
tú epilepsziákban szenvedőknél, 
de elmondható, hogy a betegek 
70-80 százaléka tünetmentessé 
tehető.

milyen módszerek léteznek a 
hagyományos gyógyszeres ke-
zelésen kívül? 
Ma már számos alternatív ke-
zelést ismerünk, a legnépsze-
rűbbek a diétás terápiák, azok 
között is a ketogén diéta, mely 
teljes szénhidrátmegvonás-
sal jár. A táplálékbevitelnek ez 
a módja csökkenti a rohamok 
számát.  Emellett fontos meg-
említeni, hogy vannak ún. te-
rápiás kutyák, akik megérzik a 
roham közeledtét, és előre tud-
ják figyelmeztetni a gazdájukat. 
Vizsgálatok bizonyították, hogy 
nem sokkal a rosszullét előtt 
megváltozik a beteg illata – ezt 
érzi meg a kutya, aki azonnal 
figyelmeztet a bajra, így gazdá-
jának lehetősége van biztonság-
ba helyezni magát roham előtt, 
időben be tudja venni gyógy-

Az epilepsziáról
Kalmár Lalita
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szerét, így a rohamot akár meg 
is előzheti. Megfigyelték, hogy 
a rohamjelző kutyás betegeknél 
ritkulnak a rohamok, lefolyá-
suk enyhébb, rövidebb, ugyan-
akkor a kutya növeli a betegek 
biztonságérzetét is.

Az emberek hogyan ismerhetik 
fel egy roham közeledtét?
Az epilepszia egy izgalmi álla-
potra bekövetkező válasz, mely 
görcsben jelentkezik. Sokfé-
le roham létezik, a kis roha-
moktól kezdve (mely akár pis-
logással, bólintással kezdődik) 
a nagy rohamokig (ez az, amit 
általában ismer a világ).  Ilyen-
kor a beteg rángatózik, gyakori 
a szájhabzás is.
Segítség lehet a felismerésben, 
hogy számos epilepsziának van 
jellegzetes előjele. Így például 

ismerek olyan betegeket, akik-
nek a szájuk íze változik meg, de 
olyan is létezik, hogy valaki zsib-
badást, hirtelen fáradtságot érez. 
Gyerekek esetében a szülők egy-
ből felismerik ezeket a jeleket.

léteznek olyan eszközök, me-
lyek segíthetnek a megelőzés-
ben?

Igen, egy pár évvel ezelőtt je-
lent meg Magyarországon egy 
készülék, mely már a roham 
első jeleinél riaszt. Tulajdon-
képpen egy szenzoros mozgás-
érzékelőről van szó, melyet el-
sősorban a kisgyerekes csalá-
dok segítésére fejlesztettek ki, 
ahol a szülők éjszakákat vir-
rasztanak át gyerekük mellett. 
Az eszköz hibája, hogy sajnos 
csecsemőknél még nem mű-
ködik megbízhatóan, hiszen a 
babák éjszaka sokkal nyugta-
lanabbul alszanak, mint a na-
gyobb gyerekek, így a gép sok-
szor fals riasztást ad. Össze-
gezve: úgy gondolom, ma már 
számos olyan eszköz és gyógy-
szer áll rendelkezésünkre, 
mellyel nagyban megkönnyít-
hetjük az epilepsziában szen-
vedők mindennapjait.
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Húsvéti P
ihenés Hétkúton

                                             h Szállás 3+1 éjszakára, félpanzióval
                h Egésznapos piknik a Ribizlis tónál
     h Lovaskocsis kirándulás a városban, és a Kecskehegyen
   h Sokszínű gyermekprogramok: kosárkörhinta, tojásfestés, játszóház   
h „Hétkúti Betyárkodás” - vidám népies vetélkedő
h Tavaszköszöntő húsvéti máglyatűz
h Wellness részleg korlátlan használata

3+1 éjszakás foglalás esetén
már 15 375 Ft/fő/éj-től

A csomagajánlat érvényes 2014.04.18-22 között 2 teljes árat fizető személy esetén.
A kedvezmény egyéb kedvezményekkel nem vonható össze!
Az ajándék éjszaka csak a svédasztalos reggelit tartalmazza!

Bővebb információ, foglalás:
Hétkúti Wellness Hotel és Lovaspark - 8060 Mór, Dózsa Gy.u.111.
Tel: +36 22 563 083 - sales@hetkut.hu - www.hetkut.hu

hIrDEtéS
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Üzenet a Földnek

Kovács Zsuzsanna

Az élhető gyerekkorért
Szinte mindenki hallott 
már az UNICEF-ről, láthat-
ta a plakátjaikat, esetleg a 
reklámfilmjükkel is találko-
zott a televízióban. Az so-
kunk számára nyilvánvaló, 
hogy gyerekeken segíte-
nek, de hogy ezt ponto-
san hogyan és miért teszik, 
azt kevesen tudják. Danks 
Emesét, a szervezet ügy-
vezetőjét kérdeztük.

Az uniCeF-et úgy ismerjük, 
mint az ensz azon szerveze-
tét, mely elsősorban a har-
madik világbeli gyerekeken 
segít. sokakban felmerül a 
kérdés, minek törődünk mi, 
magyarok egy távoli ország 
lakójával, amikor itthon is ko-
moly problémák vannak, pél-
dául minden tizedik gyerek 
szegénységben él?

Az UNICEF most már több 
mint hatvan éve azért küzd, 
hogy a világon mindenhol 
valódi gyermekkora lehessen 
a gyerekeknek. Mi azt gon-
doljuk, hogy ez mindannyi-
unk közös felelőssége, attól 
függetlenül, hogy a Föld me-
lyik pontján élünk. Azokban 
az országokban, ahol magas 
a gyermekhalandóság és na-
gyon nehezek az életkörül-
mények, azt tűzzük a zász-
lónkra, hogy egyetlen gyer-
mek se halhasson meg olyan 
okok miatt, amelyeket meg-
előzhetnénk. Erről szól a 
„Higgyünk a nullában” kam-
pányunk, amivel arra hívjuk 
fel a figyelmet, hogy napon-
ta 18 000 gyermek veszíti éle-
tét olyan dolgok hiánya mi-
att, mint a tiszta ivóvíz vagy 
a védőoltások, gyógyszerek. 
Azokban az országokban 
azonban (és ide tartozik Ma-
gyarország is), ahol a gyerme-
keknek nem az életben mara-
dás jelenti az elsődleges kihí-
vást, ott a gyermekkor jobb 
minőségéért harcolunk. Ezért 
foglalkozik kiemelten a ma-
gyar UNICEF a gyermekek-
kel szembeni erőszak problé-
májával, a gyermekjogok ok-
tatásával, és azzal, hogy fel-
hívjuk a figyelmet a nélkülö-
ző gyermekek megdöbbentő-
en magas arányára. 

mi motiválhatja azt, aki nem 
rendelkezik vagyonokkal, 
mégis segíteni szeretne?
Megdöbbentő, de ma a vilá-
gon egymillió gyermek meg-
hal azon a napon, amikor meg-
születik. Mindannyiunk kö-
zös ügye kell hogy legyen, hogy 
ez ne történhessen meg. A vi-
lág fejlettebb régióiban élők-
nek kötelessége erőfeszítéseket 
tenni azért, hogy minden gyer-
meknek esélyt biztosítsunk a 
túlélésre. Az UNICEF jelen van 
minden olyan országban, ahol 
az öt éven aluli gyermekek ha-
lálozása kiugróan magas; a ko-
rai gyermekhalál kiváltó okai-
nak mindegyikével felvesszük 
a harcot. Igyekszünk gondos-
kodni tiszta ivóvízről (víztisz-
tító tablettákkal, ivóvíz-ado-
mányozással, kútfúrással), 
magas tápértékű terápiás élel-
miszert osztunk, vagy például 
tájékoztatjuk a szülőket arról, 
hogyan kerülhetik el a gyere-
kek az alultápláltságot. Annak 
érdekében, hogy ezt a munkát 
végezhessük például Afriká-
ban, itthon adományszervezés-
sel foglalkozunk. Sokszor bele 
sem gondolunk, hogy milyen 
kicsi összeggel is mekkora se-
gítséget lehet nyújtani. Aki ma 
például lemond egy gyorsétter-
mi ebédről, az abból a pénzből 
egy teljes hónapig biztosíthatja 
egy nepáli kisgyermek megfe-

lelő táplálkozását. De akár 10 
forint is segíthet. Ennyibe ke-
rül ugyanis egy víztisztító tab-
letta, amivel öt liter víz tisztít-
ható meg. Bárki adományoz-
hat, és ezzel kifejezheti, hogy 
nem közömbös számára, ami a 
világ más részein történik. 

számos híres ember lett uni-
CeF-nagykövet presser gá-
bortól rooger moore-ig, most 
pedig D. Tóth Krisztinát lát-
hatjuk ebben a szerepben. 
mi az ő dolguk, mit csinálnak 
pontosan?
Az UNICEF hazai programja-
it a legnevesebb magyar köz-
életi szereplők támogatják. A 
„Higgyünk a nullában” kam-
pányban – többek között – 
Cserhalmi György, Pécsi Il-
dikó, Azurák Csaba szerepel, 
míg a gyermekekkel szembe-
ni erőszakról szóló 1% kampá-
nyunkban Schell Judit, Gryllus 
Dorka, Szabó Kimmel Ta-
más és Hegedűs D. Géza vett 
részt, más neves hazai művé-
szek társaságában. Az UNI-
CEF Magyar Bizottságának 
nagykövete pedig ez év febru-
árjától D. Tóth Krisztina, aki 
kinevezését megelőzően már 
több mint egy éven keresztül 
segítette a munkánkat önkén-
tesként. A nagykövet felada-
ta, hogy hangja és arca legyen 
azoknak a gyerekeknek, akik 

az emberek többsége számára 
láthatatlanok. De nem csak a 
szervezet kommunikációjában 
vesz részt a nagykövet. D. Tóth 
Krisztina például gyermekjogi 
előadásokat is tart az UNICEF 
oktatási programja, az „Éb-
resztő-óra” keretében. 

A középiskolásoknak már kö-
telező az önkéntes munka: 
esetleg hasznukat tudják-e 
venni? Van-e lehetőség pél-
dául arra, hogy valaki a har-
madik világban, a tényleges 
helyszínen segítsen?
Fontosnak tartjuk, hogy az 
embereknek az adományozá-
son kívül lehetőségük legyen 
a munkánkban való személyes 
közreműködésre is. Ráadásul 
kicsi szervezet vagyunk, ezért 
pótolhatatlan (vagy megfizet-
hetetlen) számunkra az a se-
gítség, amit azoktól az ön-
kéntesektől kapunk, akik saját 
munkájukat, tudásukat ajánl-
ják fel nekünk. Aki ilyen lehe-
tőségek iránt érdeklődik, an-
nak azt ajánlom, hogy látogas-
son el az UNICEF Magyar Bi-
zottság honlapjára, és iratkoz-
zon fel az önkénteseink közé. 
De nem feltétlenül kell Afriká-
ba utaznia annak, aki segíteni 
szeretne.
A világszintű szerepvállalás 
mellett magyar programja-
inkra is nagyon büszkék va-

gyunk. Sokat teszünk azért, 
hogy a gyerekeket valóban 
partnerként tekintsék a fel-
nőttek a saját ügyeikben. En-
nek érdekében például az is-
kolai gyermekjogi előadások-
ról szóló „Ébresztő-óra” prog-
ramunk keretében idén szept-
embertől már diákönkéntesek 
fogadására is van lehetősé-
günk. Ezenkívül gyakorlati-
lag minden anyagunkban, saj-
tótájékoztatónkon és a mun-
kánkban közvetlenül is részt 
vesznek a gyerekek. 

mit tart a legfontosabbnak az 
uniCeF-nél végzett munká-
jában?
Egy kiszolgáltatott gyermek-
nél nincs fájóbb. Egy héttel az-
után, hogy az UNICEF ügy-
vezető igazgatója lettem, a Fü-
löp-szigeteken végigsöpört az 
eddig mért legnagyobb tájfun, 
több százezer gyermeket té-
ve hajléktalanná vagy árvává. 
Egyik pillanatról a másikra 
kellett egy rendkívüli kataszt-
rófahelyzetben helytállnom. 
Ebben a drámai helyzetben is 
fantasztikus érzés volt megta-
pasztalni, ahogy alig két hét 
leforgása alatt a magyar em-
berek összefogása és adomá-
nyai révén 35 millió forintnyi 
segélyt tudtunk a bajba jutott 
területre eljuttatni. Számom-
ra az UNICEF munkája ezt a 
szolidaritást, felelősségválla-
lást és összefogást jelenti, ezért 
is örülök annyira, hogy itt dol-
gozhatom. 
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ha ön 2014. április 1. és 30. között a túloldalon található Szimpatika kví-
zünket kitölti, és postai úton vagy a szimpatika.hu/jatek oldal segítségével a válaszo-
kat beküldi nekünk, sorsoláson vesz részt. 

játékunkkal megnyerheti a négy-négy wellnesshétvége egyikét a móri hétkúti 
Wellness hotel és Lovaspark, valamint az egri hotel Eger & Park felajánlásával, illet-
ve két komplex szűrővizsgálatot a Vitahelp Egészségközpont jóvoltából, vagy gazda-
gabb lehet a Libri és a Kolibri Kiadók 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 2014. április 30-ig postai úton visszaküldik szerkesz-
tőségünkbe (Szimpatika szerkesztőség: 1116 Budapest, Sztregova u. 1.), vagy a www.szimpatika.hu/jatek oldalon válaszolnak a 
kérdésekre. A részletes játékszabály a www.szimpatika.hu/jatek/szabalyzat oldalon olvasható. 

A nyilvános sorsolás időpontja: 
2014. május 12., délelőtt 10 óra, helyszíne a szimpatika szerkesztőség  

(1116 Budapest, Sztregova utca 1.)
március havi számunk kvízkérdéseinek helyes megfejtései: 

1.: c)   2.: c)   3.: a)   4.: b)   5.: c)

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

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

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

A februári kvízjátékunk nyertesei:
•  Antal zoltánné, nyíregyháza – Viola Gyógyszertár, 

Nyíregyháza
•  Babucs istvánné, jászberény – Mérleg Patika, 
Jászberény

•  riedl ervinné, sopron – Ezüst Kehely Gyógyszertár, 
Sopron

•  Vinczéné Dócs Andrea, Budapest – Promontor 
Gyógyszertár, Budapest

nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló 
wellnesshétvége a móri hétkúti Wellness ho-
tel és lovaspark felajánlásával.

•  Artner Dániel, Budapest – Szent László Patika, 
Budapest

•  Beláz sándorné, sárospatak – Sanitas Gyógyszertár, 
Sárospatak

•  lizer jánosné, szigetszentmiklós – Aqua 
Gyógyszertár, Budapest

• pintér Kornél, lovas – Marina Patika, Balatonfüred
nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló 
wellnesshétvége az egri park hotel minaret 
felajánlásával.

• Kovács Tamás, Tata – Aranyhajó Gyógyszertár, Győr
•  nagy Kitti luca, Búcsúszentlászló – Zalai Gondviselés 

Gyógyszertár, Zalaegerszeg
nyereményük: egy-egy komplex szűrővizsgá-
lat a Vitahelp egészségközpont felajánlásával.

• Képes jánosné, Bánréve – Béke Gyógyszertár, Miskolc
• Kiss sándor, Budapest – Sas Gyógyszertár, Budapest
•  podlovics lászlóné, Vác – Fekete Kígyó Gyógyszertár, 

Vác
nyereményük: könyvcsomag a libri és a Ko-
libri Kiadók felajánlásával.

Karikázza be 
a helyes
válasz 

betűjelét!

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

1   Mivel mostak hajat nyáron Dogossy Katalin írásában?
a) sörrel
b) esővízzel
c) tojással

2   Miért lehet eltérő a gyógyszerek hasznosulása egyes 
embereknél?
a)  bizonyos enzimek hiánya vagy hibás működése 

miatt
b)  mert a pajzsmirigy barázdáltsága nem elég 

fejlett
c) mert változó a testhőmérsékletük

3    hol került állatorvosi lónak is tekinthető szituációba 
az egyik vízimentő?
a) Ábrahámhegyen
b) a Feneketlen-tónál
c) a Mura-parton

4   Miből készült a ceruzatartó?
a) bőrből
b) PEt-palackból
c) WC-gurigából

5  hol járt Kató 2010 januárjában?
a) tahitin
b) hawaiin
c) haitin
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Ha Ön 2014. április 1. és 30. között a túloldalon található Szimpatika kví-
zünket kitölti, és postai úton vagy a szimpatika.hu/jatek oldal segítségével a válaszo-
kat beküldi nekünk, sorsoláson vesz részt. 

Játékunkkal megnyerheti a négy-négy wellnesshétvége egyikét a móri Hétkúti 
Wellness Hotel és Lovaspark, valamint az egri Hotel Eger & Park felajánlásával, illet-
ve két komplex szűrővizsgálatot a VitaHelp Egészségközpont jóvoltából, vagy gazda-
gabb lehet a Libri és a Kolibri Kiadók 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 2014. április 30-ig postai úton visszaküldik szerkesz-
tőségünkbe (Szimpatika szerkesztőség: 1116 Budapest, Sztregova u. 1.), vagy a www.szimpatika.hu/jatek oldalon válaszolnak a 
kérdésekre. A részletes játékszabály a www.szimpatika.hu/jatek/szabalyzat oldalon olvasható. 

A nyilvános sorsolás időpontja: 
2014. május 12., délelőtt 10 óra, helyszíne a Szimpatika szerkesztőség 

(1116 Budapest, Sztregova utca 1.)
Március havi számunk kvízkérdéseinek helyes megfejtései: 

1.: c)   2.: c)   3.: a)   4.: b)   5.: c)

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.

Ön 2014Ha ÖHa ÖÖn 20144 áá ili 14

Kolibri

SziMa1404.indd   34 2014.03.14.   16:55:54




