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Kedves Olvasó!
Most itt az alkalom, hogy Ön is 
zsűritag legyen egy tehetségku-
tatón! Talán emlékszik még, két 
hónappal ezelőtt játékot hirdet-
tünk, fényképeket kértünk olva-
sóinktól magazinunk egy-egy ro-
vatával, a két nyertesnek pedig 
egy-egy pár kerékpárt ígértünk 
jutalmul. Nos, a pályázati szakasz lezárult, rengeteg alko-
tás érkezett, és mi demokratikusan és önkényesen, vesze-
kedve és konszenzust keresve, de végül mindenben egyet-
értve kiválasztottuk a nekünk legjobban tetsző 25 fotót. 
Nos, most Ön dönt! Ön szerint kié a legszebb? A legötlete-
sebb? A legkedvesebb? Kinek a műve tetszik leginkább? Ki 
nyerje a bicikliket? 

Kérjük, nézze meg a képeket a szimpatika.hu-n és sza-
vazzon! Nem bánja meg, mert 5 db különleges, gyógynö-
vényes krémekből és étrend-kiegészítőkből összeállított 
Patikárium ajándékcsomagot sorsolunk ki a szavazók kö-
zött, aminek így, nyár vége felé mindenki hasznát veheti.

További szép nyarat, jó egészséget és sok szerencsét kíván:
  
 Kalmár András főszerkesztő

A szavazás részleteit és a részvétel feltételeit megtalálja a 
www.szimpatika.hu oldalon, a játék menüpont alatt. 
A szavazás 2014. augusztus 4-től szeptember 10-ig tart.

Kiválasztottunk  25 fényképet a beérkezett több száz pályamű 
közül. Most Önön a sor, hogy eldöntse, melyik a legjobb. 

Szavazzon a www.szimpatika.hu 
oldalon, és nyerhet egy Patikárium 

ajándékcsomagot!

MOST

ÖN DÖNT!
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Interjú

 � Volt egyszer egy srác, aki 
– mint sokan mások – focista 
akart lenni. Végül mégis szí-
nész lett...
Azt megelőzően meg nyil-
ván kéményseprő, buszvezető, 
rendőr, és mindenféle más is. 
Elvégeztem egy szakmunkás-
képzőt, ami arra nagyon jó volt, 
hogy biztosan tudjam, abban a 
szakmában soha nem fogok el-
helyezkedni. Szerettem fociz-
ni, de amikor elmentem az első 
Fradi-edzésre, rájöttem, hogy 

áthidalhatatlan szakadék van 
az általam feltételezett képessé-
geim és a valóság között, szóval 
annyiban maradt a dolog. Utá-
na jött a várakozás időszaka, 
hogy valamerre elinduljak. Be-
fejeztem az iskolát és elkezdtem 
dolgozni a vasútnál.

 � Mint micsoda?
Karbantartó és lakatos, ezt csi-
náltam másfél évig, ez a végzett-
ségem. De valószínűleg az volt a 
MÁV történetének legboldogabb 

pillanata, amikor megszabadul-
tak tőlem. Később hírlapkézbe-
sítőként is dolgoztam, aztán egy-
szer egy ismerősöm beszervezett 
egy Kőtövis nevű szolnoki ama-
tőr együttesbe. Tetszett a dolog, 
ráadásul azzal biztattak, hogy 
van érzékem a színjátszáshoz. 
Háromszor jelentkeztem a Szín-
művészetire, de nem sikerült a 
felvételi, viszont rövid időn belül 
felvettek segédszínésznek Szol-
nokra – így kezdődött minden. 
Apránként araszolgattam előre 
az egymondatos szerepektől a 
monológokig, aztán lassan min-
den beindult.

 � Milyen volt akkor Szolnok?
Fantasztikus! Huszonkét éve-
sen bekerültem az utcáról a 
színházba, és az első évben csak 
kóvályogni tudtam. Tátott száj-
jal néztem mindent, nem értet-
tem, hogy kerültem ide, hogy 
lehetek ilyen szerencsés, hogy 
ezekkel az emberekkel dolgoz-
hatok. Aztán, amikor megkap-
tam az első szerepecskét, ki-
csit megnyugodtam. Én olyan 
vagyok, hogy számomra min-
den egyes szerepnek jelentősége 
van, mindegyik kihívás. 

 � Kik voltak a mestereid?
A rendezők közül talán Paál 
Istvánnal volt számomra a leg-
nagyobb megtiszteltetés együtt 
dolgozni. Nagyon fontos sze-
mély volt az életemben Papp 
Marci, Ács János, Szikora Já-
nos és Csizi (Csizmadia Tibor). 
A szolnoki években rendkívül  
meghatározó volt Fodor Ta-
más és az a fajta színházlátás és 

gondolkodás, amit ő képviselt. 
De biztosan mindenkitől elles-
tem valamit, a kollégáktól is: 
Egri Katitól Takács Katiig, Ga-
ras Dezsőtől, Törőcsik Maritól, 
Tóth Jocótól, de a végtelenségig 
sorolhatnám a neveket.

 � A színház iránti vonzódás a 
családból jött? Mivel foglalkoz-
tak a szüleid?
Nem, engem egyszerűen csak 
ide sodort a szél. Édesapám bá-
dogos-vízvezetékszerelő volt, 
édesanyám pedig háztartásbe-
li, amíg felsősök nem lettünk 
az általános iskolában. Utána 
az abonyi téglagyárban dolgo-
zott. Szóval semmilyen indítta-
tás nem jött a családból, még a 
távolabbi rokonságban sem fog-
lalkozott senki színészkedéssel.

 � Érezted valaha úgy, hogy 
hátrányban vagy azért, mert 
nem végezted el a főiskolát? 
Úgy gondolom, soha nem szár-
mazott semmilyen hátrányom 
ebből – persze az embernek 
hullámzó a kedélyállapota. 
Amikor jó passzban vagy, kerek 
a magánéleted, és a színházban 
is jól mennek a dolgok, jól érzed 
magad. De előfordul, hogy ez 
az egész felborul... Amikor épp 
egy rosszabb időszakomat él-
tem, néha azt gondoltam, min-
den könnyebb lett volna egy fő-
iskolai diplomával. De ez igazá-
ból hülyeség. Nincs könnyebb 
út: az egyik ilyen, a másik olyan.

 � Talán azért is játszol a mai 
napig olyan darabokban, ahol 
nagy hangsúlyt helyeznek az 

improvizációra, mert egy ama-
tőr együttesben kezdtél...
Szerintem ez a két dolog nincs 
összefüggésben. Tizenöt évig 
játszottam Szolnokon, ott so-
sem merült fel az igény arra, 
hogy rögtönözzünk, még a pró-
bák alatt sem. Az improvizáci-
óval először a Szentivánéji álom 
kapcsán találkoztam, amikor 
összekerültünk Scherer Péter-
rel – Pepével – az egyik jelenet-
ben. Akkor találkoztunk elő-
ször. Aztán valahogy „össze-
ragadtunk”, létrejött a Kapa–
Pepe-páros. Később is nagyon 
sokszor játszottunk együtt fil-
mekben és darabokban, példá-
ul a Krétakörben vagy a Bárka 
Színházban, amit együtt alapí-
tottunk. A mai napig vannak 
közös munkáink, főleg a Néző-
művészeti Kft.-ben, közös tár-
sulatunkban.

 � Barátként is napi szinten 
tartjátok a kapcsolatot, vagy ez 
inkább szakmai kapcsolat?
1994 óta ismerjük egymást, és 
szerintem az első hat évben je-
lentősen több időt töltöttem el 
Péterrel, mint a családommal, 
napi 8-14 órát voltunk együtt. 
Minden évben van minimum 
egy közös előadásunk, de ma 
már nem hívjuk fel egymást 
csak azért, hogy összefussunk 
egy kávéra, ha épp nem próbá-
lunk valamit. A Nézőművésze-
ti Kft.-t is közösen hoztuk létre 
2003-ban Pepével, Gyulay Esz-
terrel és Katona Lászlóval, ami-
hez Kovács Krisztián csatlako-
zott. Itt a színházat, ezt a több 
ezer éves műfajt gondoltuk újra, 

az előadásainkon a klasszikus 
értelemben vett találkozás néző 
és színész között legtöbbször el-
marad. Úgy tűnik, néhány évig 
ez is összeköt, közös programot 
ad majd.

 � Melyik műfaj áll hozzád kö-
zelebb: az improvizatív szín-
ház, például amit a Krétakörrel 
csináltatok, a Nézőművészeti 
Kft. interaktív előadásai, vagy 
a klasszikus kőszínházi dara-
bok? Ha választani kéne, me-
lyik mellett döntenél?
Nem lehet választani, mind-
egyik teljesen más, ráadásul kü-
lönböző korszakokhoz köthe-
tő. Szerintem mindenkinek, aki 
benne volt a Krétakörben, az egy 
rendkívül fontos és meghatáro-
zó időszak volt az életében. Ott 
is sokféle darab készült, és bár a 
próbák alatt volt improvizáció, 
a végeredményben már nem. A 
Nézőművészeti előadásai között 
is van olyan, amelyben egyál-
talán nincs interaktív elem. Bi-
zonyos szempontból ez hason-
lít leginkább a kőszínházi pro-
dukciókhoz. Én választás helyett 
inkább megpróbálom kihívás-
ként felfogni ezt: minden műfaj-
ban lehet kiemelkedőt alkotni, 
de lehet betlizni is. Nem tudom 
egyikre sem azt mondani, hogy 
közelebb áll a szívemhez, mint a 
többi. Nyilván az alternatív vo-
nal minden szempontból több 
szabadságot ad, mint a kőszín-
ház, ahol bérletrendszer van, a 
darabot az adott időpontban be 
kell mutatni, olyan nem fordul-
hat elő, hogy csúszik a premier, 
mert még nem vagyunk kész. 

Mucsi 
Zoltán

Fo
tó

: M
és

zá
ro

s C
sa

ba



6 7Magazinunk újrahasznosított papírból készül6 7Magazinunk újrahasznosított papírból készül6 7Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Interjú

Az  alternatív színházban eltol-
hatjuk a bemutatót, ha úgy kí-
vánja a helyzet. Persze ez sosem 
jó, mert azt jelenti, hogy vala-
mit nagyon rosszul számoltunk, 
vagy valami nem a tervek szerint 
alakult. De sokkal nagyobb a kí-
sérletezési lehetőség, ilyen szem-
pontból ez közelebb áll hozzám. 

 � Van olyan szerep, amit na-
gyon szerettél volna eljátszani, 
amire mindig készültél?
Furcsa módon két szerepál-
mom is volt. Az egyik a Don 
Quijote – de persze nem a musi-
calre gondolok. Kétszer is meg-
próbáltuk, de végül nem lett 
belőle bemutató. Most úgy tű-
nik, a jövő évadban megcsinál-
juk a Nézőművészetivel a Szké-
né Színházban a Műegyetemen, 
Parti Nagy Lajos írja színpadra, 
Rába Roland rendezi, és termé-

szetesen Scherer Péterrel közö-
sen játszunk ebben is. Nem ne-
héz kitalálni, melyikünk lesz 
Sancho, és melyikünk a hóbor-
tos lovag. A másik nagy álmom 
a Mizantróp volt, ami meg is 
valósult a Krétakörrel, de az 
egy nagyon nehéz próbaidő-
szak volt számomra, görcsösen 
izgultam. Ma már úgy gondo-
lom, hogy azzal kell megküzde-
ni, amit elém sodor az élet. 

 � Hogy találtak meg a filme-
sek?
A legelső filmem a Hatásvadá-
szok volt, Szurdi Miklós, a ren-
dező néhány szolnoki tanítványt 
bevett a filmjébe mellékszereplő-
nek. Ez egy nagyon szép  gesz-
tus volt a részéről, mi életünk-
ben először láthattuk, milyen 
egy forgatás – nagyon élveztük. 
Aztán jött Elek Judit filmje, a Tu-
tajosok, majd a Roncsfilm, és így 
tovább. Soha nem számítottam 
arra, hogy ennyi film lesz mö-
göttem, ebből a szempontból is 
szerencsésnek tartom magam. 

 � A Roncsfilm forgatásakor 
mennyire lehetett érezni, hogy 
ebből valami zseniális dolog 
lesz? 
Szerintem egy forgatásból soha 
nem lehet messzemenő követ-
keztetéseket levonni. Elolvasod 
a forgatókönyvet, van egy be-
nyomásod, már tudod, hogy jó 
vagy rossz a történet, és hogy 
mik a lehetőségek. Aztán elin-
dul a munka, ahol leginkább az 
derül ki, hogy mennyire gördü-
lékenyen mennek a felvételek. A 

Roncsfilmet nagyon jó volt for-
gatni, de nem lehetett tudni, mi 
lesz belőle. Érdekes, hogy ami-
kor bemutatták a filmszem-
lén, néhányan úgy néztek ránk, 
mintha valami óriási bűnt kö-
vettünk volna el a magyar film-
művészettel szemben. Aztán 
végül mégis kultuszfilm lett. 

 � Sokat dolgoztál Jancsó Mik-
lóssal, akinek egy új alkotói 
korszakát másokkal együtt te 
is fémjelezted. Milyen volt vele 
együtt dolgozni? 
Önmagában az a tény, hogy ő 
felkért egy szerepre, rendkívül 
megtisztelő és felemelő volt. 
Egy csodálatos, bölcs és rend-
kívül szabad figura volt... Egy 
nagyszerű ember. Hatalmas 
ajándék a sorstól, hogy talál-
koztam vele, és hogy közel en-
gedett magához, a barátja lehet-
tem. Csodáltam benne, hogy 
mindig pontosan tudta, mit 
akar végeredményként látni. A 
Nekem lámpást adott kezembe 
az Úr Pesten című film felvé-
teleiből már csak pár nap volt 
hátra, de le kellett állnunk, mert 
jött egy hosszú hétvége augusz-
tus 20-a miatt. Ő pedig négy 
nap alatt megvágta az egész fil-
met Csákányi Zsuzsával (Jan-
csó Miklós felesége - a szerk.). 
Ilyen rövid idő alatt kevesen 
tudnak filmet vágni. Neki nyil-
ván azért sikerült, mert már a 
forgatás alatt megvolt a fejében 
a kép a végeredményről, ponto-
san tudta, mit akar látni. Sze-
rintem ő sem gondolta, hogy 
ezután még fogunk együtt fil-

met csinálni, sőt, meggyőződé-
sem, hogy ezzel a filmmel ő el-
köszönt. De nagyon örülök ne-
ki, hogy ezt még számos közös 
film követte. Csodálatos idő-
szak volt, amikor együtt dol-
gozhattam vele.

 � Aki nem jár se színházba, se 
moziba, az az m1-en futó Mun-
kaügyek című sorozatban lát-
hat. Egy hipochondert alakí-
tasz, aki állandóan gyógysze-
reket szed. Van a karakterben 
valami, amit a saját életedből 
vettél át?
Hál’ istennek, nincs, ez a szerep-
lő csak az alkotók, többek kö-
zött Litkai Gergely ötletének kö-
szönhető. Szerencsére nagyon 
ritkán vagyok beteg, remélem, 
ez még egy jó ideig így is marad. 

 � Szeretsz ebben a sorozat-
ban szerepelni?
Szerintem jópofa. De nincs 
olyan színházi előadás vagy 
film, ami tökéletes lenne. Nyil-
ván, ha erre is kicsit több idő 
lenne, mint amennyi valójá-
ban van, akkor lehetne jobb is. 
Ráadásul nyáron forgatjuk, így 
még kevesebb időm jut arra, 
hogy a családommal legyek.

 � Azért a nyáron elutaztok a 
gyerekekkel?
A család a vakáció egy részét 
minden évben egy őrségi csa-
ládi nyaralóban tölti. Amikor 
még kisebbek voltak a gyerekek, 
és nem voltak edzőtáborok, jú-
nius végén leutazott a család – 
ha tehettem, én is mentem velük 

–, és csak iskolakezdésre jöttünk 
vissza. Idén szerencsénk volt, 
mert egy kedves barátom meg-
hívott Spanyolországba, nála 
voltunk majdnem két hétig.

 � A feleséged Moldvai Kiss 
Andrea, színésznő. A művész-
családokban mindig nehéz 
megoldani a gyerekek esti fel-
ügyeletét, vagy a „normális” 
napirendhez való igazodást. Te 
például voltál valaha szülői ér-
tekezleten?
Igen, előfordult, de azért ezt 
mindig inkább Andrea intéz-
te, hiszen a szülői értekezletek 
általában kora este kezdődnek, 
amikor én épp a színházban va-
gyok – az iskolák soha nem az 
én szabadidőmhöz igazították 
az ilyen összejöveteleket. Sze-
rencsére, mikor a gyerekek még 
kicsik voltak, Andrea édesanyja 
sokat segített nekünk, általában 
ő volt a gyerekekkel az esti órák-
ban. Mostanában pedig, sajnos, 
vagy nem, de Andrea keveseb-
bet dolgozik, a gyerekek is na-
gyobbak, rövidebb időre egye-
dül lehet hagyni őket. Ráadásul 
Kornél fiam már 18 éves, ő segít 
a húgának és az öccsének, ellátja 
őket, ha kell. Szerintem nálunk 
ez nem okozott sok problémát. 

 � A gyerekek szeretik a mun-
kádat? Nem volt olyan, hogy 
keresték az „igazi” aput, miután 
láttak a színpadon?
Ők természetesnek veszik, hogy 
nekem ez a munkám, és szeretik 
látni a végeredményt, hogy mit 
is csináltam hónapokon keresz-

tül. Persze a koruknál fogva nem 
nézhetnek meg mindent, ami-
ben játszom, de a legtöbb dolog-
ban láttak. Nem kérik, hogy ott-
hon változzak vissza, mert tud-
ják, hogy nekem ez a szakmám. 
És természetesen kegyetlenül jó 
színésznek tartanak.

 � Őket nem foglalkoztatja 
a  színészi pálya?
Az első házasságomból szár-
mazó nagyfiam 34 éves, ő már 

biztos, hogy nem fog erre a pá-
lyára lépni. Egy igazi életmű-
vész: élt New Yorkban, Lon-
donban, Belgiumban, minden-
hol mást csinált. Fiatalabb ko-
rában próbálkozott a művé-
szeti táborokban, de aztán ez 
valahogy abbamaradt. Kornél 
fiamat is teljesen más érdekli. 
Veronikában ott van a szerep-
lési vágy, de ő még annyira ki-
forratlan, hogy nem lehet tud-
ni, milyen irányba fog fejlőd-
ni. Nagyon szépen rajzol, sze-
ret zongorázni, de még csak 14 
éves, belőle még bármi lehet. 
Milán pedig még nagyon kicsi, 
csak tízéves. 

Jelenetek a Roncsfilmből

A Zsidó című színdarabban 
Sárközi-Nagy Ilonával
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Ha bővebb információt szeretne, nézze meg a fenti művészek, események honlapját, 
vagy böngésszen a kulturpart.hu-n! 

A Velencei-tó partján elterülő festői Sukoró is izgalmas nyári programokkal készül: idén már 
8. alkalommal kerül megrendezésre a Sukorói Zenei Nyár, Kardos Ábel lelkipásztor jó-
voltából. Augusztus 9-én 19 órakor „A Musical Journey” – A billentyűs muzsika évszáza-
dai című zongora- és orgonahangverseny csendül fel az 1993-ban született, nagyon fiatal 
és nagyon tehetséges Vida Mónika Ruth előadásában. Az ifjú művész bevallotta, hogy szá-
mára nagyon sokat jelent a zongorázás, és az a célja, hogy minél több embernek szerez-
hessen örömet játékával – de legfőképp Isten dicsőségét szeretné szolgálni a zenével. Az 
est másik fénypontja a borkóstoló lesz: a sukorói borbarátok jóvoltából mindenki meg-
ízlelheti a környékbeli gazdák nedűit. Testnek és léleknek egyaránt felemelő program!

WWW.KULTURPART.HU

Újra itt a Mesterségek Ünnepe! Augusztus 16-tól 20-ig tart a családi fesztivál, 
méghozzá a fémművesség jegyében: itt lesznek a kovács, a késes, a fegyverkovács 
és az összes többi „fémes” szakma képviselői is. Lesz vasnyújtás, rétegezettkéspenge-
készítés, éremütés, és a borotvakészítő mesterek munkáit is láthatjuk majd. Szakmai 
előadások, filmvetítések is színesítik a programot, és kitűnő táncegyüttesek és ze-
nekarok, előadók lépnek fel. A fesztivál díszvendége ezúttal Törökország, már lá-
zasan készülődnek a legjobb kézműves mesterek, hogy ékszereikkel, szőnyegeikkel, tex-
tíliáikkal elvarázsolják a magyar közönséget, akiknek fogadására a megszokott események mellett kéz-
műves gasztronómia remekekkel, fotókiállítással és egyéb érdekességekkel is készül az esemény szervező-
je, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége. 

Június eleje óta dübörög a Budapesti Nyári Fesztivál, legendás bemutatók-
kal, világsztárokkal, egészen szeptember 11-ig. A főváros két nyári színháza, a 
Margitszigeti és Városmajori Szabadtéri Színpad prózai és zenés előadá-
sokkal, musicalekkel, operákkal, koncertekkel és gyerekszínházzal várja a csa-
ládokat augusztusban is. A Margitszigeten augusztus 1-jén és 3-án a Magyar 
Állami Operaház Aida előadásában Radames szerepét Thiago Arancam bra-
zil–olasz tenor alakítja, augusztus 10-én pedig Boban Marković itt ünnepli nagy koncerttel az 50. szüle-
tésnapját. A Dózsa-féle lázadás 500. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Székely Dózsa 
György című táncjátéka lesz látható augusztus 22-én, Novák Péter főszereplésével. A fesztivál a progra-
mok mellett élménycsomagokat is kínál. Népszerűek a színházjeggyel egybekötött szállodai csomagok, 
és a Színházi Hajójárat, amely nem csak az előadások alkalmával, hanem menetrend szerint naponta öt-
ször szállítja oda-vissza az utasokat a Szabadtéri Színpad és Víztorony saját kikötőjébe!

A 18. Vegetáriánus Fesztivál augusztus 30. és 31. között a Kőrösi Csoma Sán-
dor Kőbányai Kulturális Központban (X. kerület, Szent László tér 7-14.) táplálkozási 
szakemberek előadásait, csoportos jógát, tajcsit és csikungot, relaxációs foglalko-
zásokat, valamint makrobiotikus és vegetáriánus ételkóstolókat, főzőtanfolya-
mokat, öko- és bioszemléletű termékbemutatókat kínál – nem csak vegetári-
ánusoknak! Az idei szakmai előadásokon többek között szó lesz a vegán élet-

módról, a nyers táplálkozásról és a gluténmentes étrendről. A fesztivál – melyre a belépés ingyenes – több 
zenei és táncprogramot is kínál! A teljes program a www.egeszsegvar.hu oldalon érhető el.

A    ajánlja: � Mit szólnál hozzá, ha vala-
melyikük mégis színész szeret-
ne lenni? Hagynád, vagy lebe-
szélnéd őt?
Az élet minden területén, min-
den szakmában igaz az, hogy a 
sors kegyeltjének kell lenni ah-
hoz, hogy jól menjen a dolog. 
Persze sok szerencse is kell hoz-
zá, és az alapvető szükséglet, 
hogy elvégezd a munkád, le-
gyél szorgalmas, küzdj a sike-
rekért. De ez csak az egyik ré-
sze a történetnek. Azt hiszem, a 
többi már rajtunk kívül álló té-
nyezőkön múlik. Persze, tudsz  
magadon segíteni, de teljes 
szélcsendben bárhogy igazgat-
hatod a vitorlákat, bármilyen 
technikát bevethetsz, a hajó 
nem fog megmozdulni. De ha 
van szél, és jól kezeled a vász-
nakat, repülni fog az a hajó. 

 � Ennyire hiszel a sorsban?
Az életben annyi a véletlensze-
rűség, hogy kell lennie valami-
lyen összefüggésnek… Igaz, 
ez általában megfejthetetlen a 
számunkra.

 � Alapvetően optimistának 
tartod magad?
Ha négy gyermeked van, akik 
közül három még abszolút tőled 
függ, akkor – ezt lehet önbecsa-
pásnak hívni – csak optimista 
lehetsz. Nyilván vannak pilla-
natok az életben, amikor az em-
bert hatalmába kerítik a negatív 
dolgok, de abból ki kell kecme-
regni valahogy. Mentálisan ne-
kem is, és mindenki másnak 
is jót tenne, ha nem ilyen len-

ne a hangulat az országban. De 
egészséges a családom, és tud-
tommal én is az vagyok. Dol-
gozom, és rövid távon úgy tű-
nik, lesz is mit csinálnom, tehát 
alapjában véve derűlátó vagyok.

 � Egy színésznek két-három 
órán keresztül kell színpadon 
lennie estéről estére, ehhez 
nem árt, ha fizikailag is megfe-
lelő állapotban van. Te mozogsz 
időnként? 
Senkinek nem lesz baja attól, 
ha sporttal is karbantartja ma-
gát, de nekem ez az utóbbi hat 
évben sajnos kimaradt az éle-
temből. A gyerekekkel szok-
tam pingpongozni, vagy ami-
kor épp nyaralunk, úszom har-
mincöt métert – most ez jelenti 
a sportot. Egy időben teniszez-
tem, de most már inkább azt is 
csak nézem.

 � Azért a foci iránti rajongásod 
is megmaradt, hiszen a tv-ben is 
szoktál meccseket kommentál-
ni. Civilként sem focizol már?
Van egy televíziós műsor, ahol 
a hét sporteseményeiből feldob-
nak témákat, és néhányan ezek-
ről beszélgetünk, okosan és ke-
vésbé okosan. Sajnos a térdem a 
katonaságnál megsérült, elsza-
kadt a térdszalagom. Nem mer-
tem vállalni a műtétet, mert any-
nyira a lelkemen viseltem a ma-
gyar színházi életet, hogy azt 
hittem, ha kiszállok három-négy 
hónapra, akkor megszűnik a 
magyar színjátszás. Emiatt a sé-
rülés miatt viszont a focizás sem 
igazán megy.

 � Egy ideig próbáltál leszok-
ni a dohányzásról. Ez egy ál-
landó küzdelem, vagy már fel-
adtad?
Volt egy hosszabb időszak, ha 
jól emlékszem, 9 hónapig bír-
tam nélküle. Amikor először 
rágyújtottam, kijelentettem, 
hogy én bármikor le tudok 
szokni, mert egyszer már letet-
tem a cigit. Jelenleg ugyanígy 
vagyok vele: majd eljön a nap, 
amikor abbahagyom. De most 
már hosszú ideje nem érkezett 
el ez a pillanat. 

 � Hogy néz ki a jövő évad? Mit 
csinálsz ősztől?
Amit biztosan tudok, hogy a 
Szkéné Színház és a Nézőmű-
vészeti Kft. közös produkció-
jaként bemutatunk egy Daida-
losz és Ikarosz-történetet Szá-
linger Balázs átiratában, Koltai 
M. Gábor rendezésében. Ami 
biztos, hogy Kovács Krisztián 
és jómagam benne leszünk, a 
tervezett bemutató pedig még 
karácsony előtt lesz. Április-
ban remélhetőleg bemutatjuk 
a már említett Don Quijotét, 
illetve lesz egy új darabunk a 
Centrál Színházban is. Scherer 
Péter pedig újabb tantermi 
előadásokat rendez, amik-
kel az egész országot bejárják, 
nagyon népszerűek. Egyelő-
re ennyi biztos, de bármikor 
bővülhet a lista, ezt előre még 
nem tudjuk. Korábban jóval 
többet dolgoztam, de ha ez így 
maradna még tíz esztendeig, 
nekem tökéletesen megfelel.  
 Kalmár András

Interjú
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Dogossy Katalin

MÁR MEGINT AUGUSZTUS.
Már megint eszünkbe jut az is-
kola.
Már megint azt olvasom, hogy 
a gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig 
a hatodik életévét betölti, de leg-
később az azt követő évben, tan-
kötelessé válik.
S már megint felhúzom magam 
ezen.
ELKÉPZELEM A KISFIÚT, aki 
augusztus közepén elfújja a tor-
táján a hat gyertyát, majd szep-
tember elsején beül az iskola-
padba, s negyvenöt percen át 
figyel. Négyszer vagy ötször 
negyvenöt percen át. Minden-
nap. Szeptembertől decemberig. 
Képes lesz erre? Aligha.
Jó, tudom, a május 31. után hato-
dik életévüket betöltőknek nem 
kötelező az iskola. De milyen a 
szülő? Azt gondolja, szinte hal-
lom: az én gyerekem okos, már 
unatkozik az óvodában, délután 
már nem tud aludni. Különben 
is, a nagycsoportosok mind el-
mennek iskolába. Menjen ő is.
A nagyszülő is ilyen. Tudom 
magamról. Az én hatéves uno-
kám nem kezdi el az iskolát, 
mert még nem érett rá. De ami-
kor erről döntés született, meg-
sértődtem. Komolyan rosszul-
esett. Pedig pontosan tudom, 
hogy mekkora mázlink van, 
amiért kaptunk még egy évet.
Pontosan tudom, hiszen volt 

idő, amikor sokat foglalkoztam 
az iskolaérettséggel, meg az is-
kolai ártalmakkal. Egy neuro-
lógus professzorral akkoriban 
gyakorta beszélgettünk a gyere-
kek agyáról, s arról, hogy az bi-
zony nem a tanterv szerint fejlő-
dik. S hogy a tantervnek kellene 
alkalmazkodnia a gyerekhez. 
Arról is gyakorta esett szó, 
hogy a kisfiúk és kislányok 
agyának fejlődése nem egy-
forma, s ez egyszerűen életta-
ni különbség, melyhez az is-
kolának esze ágában sincs 
alkalmazkodni. Talán nem is 
tudja, hogy kellene. 
ARRÓL IS SOK SZÓ ESETT, 
hogy az egyre gyakoribb, úgy-
nevezett magatartászavaros, 
túlmozgásos gyerekek vizsgála-
takor kiderült, hogy agyukban 
az a terület, amely az informá-
ciók szelektálását végzi, illetve a 
mozdulatokat koordinálja, nem 
fejlődött ki kellőképpen. Ezért 
az ilyen gyerekek, amikor a ta-
nár a táblához hívja őket, leso-
dorják a padról a könyvet, orra 
buknak a szék mellé tett táská-
jukban, kezükben eltörik a kré-
ta, és elég egy fénycsík, amely 
az ablakra vetül, ahhoz hogy fi-
gyelmüket a feladattól eltérítse.
Nem kellene, hogy így legyen. 
Ha a kicsi gyerekeket, mint vala-
mikor régen, bölcsőbe tennék (s 
az idős emberek többet ülnének 
hintaszékben), ha hagynák őket 

kedvükre négykézláb mászni, 
és később is eleget rohanni, mo-
zogni, agyuknak ez a területe is 
harmonikusabban és gyorsab-
ban fejlődne. A mozgás ugyanis 
rendkívül fontos. Az ilyen tanu-
lási és magatartási problémák-
kal küzdő gyereket mozgáste-
rápiával kitűnően tudják gyó-
gyítani. A mozgás ugyanis gyó-
gyít. Megfigyelték például, hogy 
ha egy skizofrén beteg azt hallu-
cinálja, hogy a sarokban ül egy 
macska, s az orvos azt mondja, 
menj oda, simogasd meg, és a 
beteg elindul, megszűnik a vízi-
ója. Vagyis a mozgás az agy ele-
mi szükséglete. Minél fiatalabb 
az ember, annál inkább. Persze 
a jó alsó tagozatos tanító néni 
tudja ezt. S ha látja, hogy a gye-
rekek fáradtak, felállítja, tornáz-
tatja őket. 
CSAK AZ A BAJ, hogy egy-
re kevesebb a jó tanító néni. Az 
olyan, aki tapasztalatból tudja, 
hogy mit várhat el a lányoktól, s 
mit a fiúktól.
A TARTÓS FIGYELEMÉRT FE-
LELŐS agyi rendszerek példá-
ul a fiúknál, mivel genetikusan 
máshogyan vannak huzalozva, 
később érnek meg, így náluk ké-
sőbb válik hatékonyabbá a ta-
nulás. A hat-hét éves kislányok 
persze nem mindig, de általában 
már rendelkeznek azzal a képes-
séggel, amellyel az agy egy meg-
határozott területe a lényegtelen 

információkat elnyomja. Egy 
egészséges, hatéves kisfiú szá-
mára azonban, ugyanolyan fon-
tos, hogy az ablak előtt elrepül 
egy kismadár, a szomszéd te-
remben valaki nevet, beborul az 
ég, kioldódik a cipőfűző, mint 
az, amit a tanító néni mond. 
Még az is lehet, hogy fiúknak 
és lányoknak nem azonos kor-
ban kellene elkezdeni az isko-
lát? Nem véletlen ugyanis, hogy 
a lányok előbb kezdenek el, és 
tisztábban beszélnek, általában 
szókincsük is nagyobb. Persze, 
ez sem törvényszerű. Az egyéni 
eltérések nagyok, de általában 
igaz, hogy a fiúk ezt a verbális 
előnyt csak 16 éves koruk körül 
érik utol. 
HOGY MIÉRT? 
Nos, egy híres vizsgálatban 
rendkívüli matematikai ké-
pességekkel rendelkező fiúk és 
lányok agyát vizsgálták úgy, 
hogy bonyolult feladatokat kel-
lett megoldaniuk. Az elektro-
mágneses felvételekről kide-
rült, hogy a feladatok megoldá-
sa közben a lányoknál mindkét 
féltekei terület aktivizálódott, 
míg a fiúknál csupán az egyik. 
Ha egy fiú ír, beszél, figyel, lo-
gikai feladatokat old meg, csak 
a bal agyféltekéjét használ-
ja. A lány mindkettőt. Ez na-
gyon fontos különbség. A mai 
iskolarendszer nem tesz szinte 
semmit azért, hogy a két agy-

félteke közötti kapcsolatokat 
fejlessze. 
ISKOLÁS KORRA A FIÚK 
AGYA 12-15 százalékkal na-
gyobb, mint a lányoké. Szüle-
téskor még nincs meg ez a kü-
lönbség, csak ötéves korra ala-
kul ki. Annál meglepőbb, hogy 
hiába növekszik a fiúk agya 
gyorsabban, a kislányok rend-
szerint jobban teljesítenek az 
iskolában, jobb a memóriájuk, 
könnyebben olvasnak. 
VAJON MIÉRT? 
Azért, mert nem az agy egészé-
nek mérete a fontos. Az agyku-
tatók régóta tudják, hogy az agy 
méreténél sokkal fontosabb az 
idegrostok száma, sűrűsége, és 
a sejtek és idegpályák kapcsola-
tainak mennyisége. A fiúk és lá-
nyok tanulási képességeinek, is-
kolai viselkedésének, koncentrá-
ciós képességének eltéréseit nem 
a méretkülönbség adja, hanem a 
hormonok okozzák. A tesztosz-
teron például gyengíti az agysej-
tek kapcsolódásait bizonyos agyi 
területeken, míg más területe-
ken javítja. A fiúk agyának az a 
része például fejlettebb, amely a 
mély emóciókat tartja kontroll 
alatt, mint az, amelyik a félelmet. 
Ezért van az, hogy ők sokkal bát-
rabbak. A kutatók azt vallják, 
hogy a lányoknak ugyanolyan 
agyuk van, amilyen lehetne a 
fiúknak is, ha a tesztoszteron 
nem lép közbe.

Ezek a látszólag kicsi különb-
ségek az agy felépítésében per-
sze nem jelentik feltétlenül azt, 
hogy a fiúk jobbak egyes dol-
gokban, és a lányok másban. 
De ha így van, magyarázatul 
szolgálnak, és figyelembe kell, 
kellene venni őket.
EGY BIZTOS: születés után a 
gyerekek agya eltérő módon 
fejlődik. Az agy egyes részei 
hamarabb fejlődnek a lányok-
nál, és más részek gyorsabban 
a fiúknál. A végén persze utol-
érik egymást.
VAGY MÉGSEM? 
Szerintem a különbség életünk 
végéig megmarad. Példa erre 
a tájékozódás. Ha ugyanazon 
az úton kell végigautóznia egy 
nőnek és egy férfinak, s később 
ezt valakinek el kell magyaráz-
niuk, a férfi biztosan el tudja 
mondani, hogy az út hol, hány-
szor, milyen szögben kanyaro-
dott, hányadik lámpánál jobb-
ra, melyik táblánál balra. A nő 
viszont képes lesz elsorolni az 
út mentén található üzleteket, 
cipőboltokat, ékszerüzlete-
ket, és azt is, hogy milyen szí-
nű háznál kellett, és merre ka-
nyarodni. Nyilván neki más a 
fontos.
Lehet, hogy ha ezt az érdeklő-
désbeli különbséget az iskola 
figyelembe venné, eredménye-
sebben tanítana?

A fénycsík, a tesztoszteron meg az iskola
Csak szólok…
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                                             h 2 éj szállás, félpanzióval, üdvözlő itallal
                h Vacsora nyári grill specialitásokkal Öreg Prés Éttermünkben, borkóstoló
          h 1 x ajándék választható program: arc- nyak- dekoltázs masszázs, vagy 
                               frissítő hátmasszázs, vagy élénkítő mentás hajkezelés, vagy lovaglás futószáron  
h Páros vagy családos programok: lovaskocsis kirándulás
                                  vagy Nordic Walking túravezetővel, vagy kerékpártúra
                                         ajándék piknikcsomaggal, vagy játékos kincskereső geocaching túra
            h Wellness részleg és homokos napozóterasz korlátlan használata

már 14 500 Ft/fő/éj-től

                                                                                          A csomag érvényes 2014.06.09-09.14-ig hétfőtől – vasárnapig, 
                                                                                              kivéve 2014.08.16-20 közötti kiemelt időszakban 2 teljes 
                                                                                                                            árat fizető személy esetén.
                       A kedvezmény egyéb kedvezményekkel nem vonható össze!

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

HIRDETÉS

„...s mindenkit sok szerep vár életében”,  
szól a zárlat Shakespeare Williamtől, midőn elhelyez kedves 
mindannyiunkat a világot jelentő deszkák univerzumában. 

Legalább rajta vagyunk a térképen.

Pest, 1785. augusztus 31-i kel-
tezéssel magyarul is, hiszen az 
első hivatalosan is anyanyel-
vünkön rendezett színielőadás 
jeles napja ez! Vagy nem. Hi-
szen a mikor, a hogyan s a mi-
ért vonatkozásaiban más for-
rások 1790. október 25-ét il-
letik hasonló privilégiummal, 
sőt, az eseményről emlékező 
tábla a korábbi Várszínház, 
majd Nemzeti Táncszínház 
homlokzatát ékesíti. Holott az 
épület a karmeliták kolostorá-
nak templomaként kezdte pá-
lyafutását, és hamarosan a Mi-
niszterelnöki Hivatal költözik 
a falai közé... Nagy idők tanúi 
vagyunk minden pillanatban, 
annyi szent!
Vagy nem. Már ami a tanúság-
tételt illeti. Rögvest itt van pél-
dának a színház, hogy ne men-
jünk messzire. Az egyetemes 
kultúrtörténelemmel egyidős 
funkciójához nem fér kétség, 
jelentéstartalom tekintetében 
ismerjük ókori görög-latin for-
rásait, és a címben idézett szer-
ző neve is mond valamit, hely-
lyel-közzel. 

Hogy mit, az már egy másik, 
és az általános műveltség általá-
nos állapotait firtató kérdésnél 
sokkal fájóbb felvetés, misze-
rint a műfaj elveszíteni látszik 
eredendő küldetését: a válasz és 
választás lehetőségének szándé-
kát egy közösségi  és/vagy egyé-
ni probléma kapcsán, a társa-
dalmi viszonyok tükröződésé-
ben. 
Nagy szavak? Feltétlenül! A 
drámairodalom ezredéveket, 
századokat, de még a legutób-
bi évtizedeket is felölelő törté-
netének markáns motívuma ez 
a szembesítés, azaz, hogy mi-
ben és miként élünk. Függet-
lenül a jellemzően historikus, 
vagy olykor futurisztikus cse-
lekménytől, mindig a jelennek 
címezve a tanulságot.
Persze a szerzői szándék – a 
színházi önkifejezés eszközei-
nek folyamatos változásai okán 
– immáron áttételesen fogal-
mazódik meg; jön a rendező és 
koncepciója, annak szolgálatá-
ban a zeneszerző és a drama-
turg, a díszlet- és jelmezterve-
ző, a világosító, sorolhatnánk. 

Nem beszélve a színészekről, 
kiknek játéka hivatott elsősor-
ban az auktor sorait közvetí-
teni, no meg, ami mögötte va-
gyon!
Akkor hol a hiba? A színhá-
zakban biztosan; ennek részle-
tes, nem egyszer méltatlan szá-
monkérésére szakosodtak a vit-
riolos klaviatúrát püfölő kriti-
kusok, hogy néhány karakter-
ben intézzék el a színpadon lá-
tott néhány karaktert. Szívük 
joga, még akkor is, ha a befekte-
tett munka mennyiségéről so-
ha, csak a minőségéről esik szó, 
pedig – mint a felsorolt stáb-
listából kiderül – több közre-
működő hozzáadott értékének 
végterméke az is.
Mindenhez két vagy több em-
ber kell, és a valódi többség mi, 
a közönség lennénk, ameny-
nyiben jegyet váltunk még az 
előadásokra. Mert ezen „sza-
badidős tevékenység” a legrit-
kább esetben merül fel, tán épp 
az idézőjelek ismeretében! Bár 
megfogalmazni nem tudjuk, de 
lelkünk mélyén érezzük a szín-
házi élmény ősi rítusának tétjét, 

amit, jobb híján, hétköznapi ali-
biket sorjázva hárítunk: hogy 
nincs rá idő, hogy nincs mit fel-
venni, hogy nincs kivel elmen-
ni, és végül, hogy nincs miből.
Rossz hírem van: tartson min-
denki súlyos önvizsgálatot, 
ugyanis ezen érvek hamisak! 
1. Kétségtelen, hogy manap-
ság kultúrára költeni a luxus 
kategóriája, de érdemes végig-
böngészni a színházak akciós 
kínálatait, ahol a last minute az 
utazási irodákhoz hasonlato-
san közhasznú kifejezés, s már 
erre szakosodott vállalkozás is 
indult. 
2. Közvetlen partner hiányá-
ban is remekül működik egy 
előadás, amennyiben közvetett 
partnereknek tekintjük a töb-
bieket mint azonos érdeklődési 

körbe tartozókat. Keresve sem 
találhatnánk jobb társkeresőt, 
mondhatni. 
3. Néhány kivételesen klasz-
szikus eseménytől eltekintve, 
nincs már klasszikus dressz-
kód, inkább viselkedni illik 
egy nézőtéren. Ebben az érte-
lemben sem a ruha teszi az em-
bert... 
4. Végül, mindig kiderül, 
hogy arra van időnk, amire sze-
retnénk. Például tévésorozatok-
ra valahogy mindig akad.
Ahogy a nyárból is hátra még 
egy hónap. Felsorolhatatlan, 
hogy országosan vagy regioná-
lisan, kamara-előadástól a szu-
perprodukciókig hányféle lehe-
tőség nyílik a katarzis pillana-
taira egy előadáson, műfajok-
tól függetlenül! Jó tudni, hogy 

az életvezetési kézikönyv ott a 
drámában, a vígjátékban, a bo-
hózatban, az operában, az ope-
rettben, a musicalben, a táncjá-
tékban, minden színpadi önki-
fejezésben, a köz(önség) javára. 
Így lett kitalálva: ha ízlés van, 
minden van... 
Ne sajnáljuk hát magunktól 
az élményt, mikor az évszak 
megkapó hangulatot varázsol, 
a szabadtéri környezethez ren-
delve a produkciókat. Talán, 
ez a több szinten ható tapasz-
talat elegendő lehet az elhatáro-
záshoz, hogy egész évben arra 
használjuk a színházat, ami: a 
gondolkodás helyszíneként. 
Hol másutt? 
Tegyük fel magunkban a költői 
kérdést!
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kások, addiktológiai konzultán-
sok dolgoznak képzett önkénte-
sekkel. A legalapvetőbb szociá-
lis és jogi tanácsadáson túl, aki 
kéri, információt kaphat a kór-
házi segítségről is. Elkezdődhet 
akár egy terápiás kapcsolat felé 
mutató folyamat. Itt, ahol a tű-
ket kiadjuk, a kliensek ihatnak, 
használhatják az internetet, el-
vihetnek könyvet. Szokott lenni 
ruhagyűjtés is. Egy nap egyszer 
jöhetnek be, és tilos a mobilte-
lefon-használat: fontos, hogy ne 
ide beszéljenek meg a dealerrel 
randevút. A biztonság szin-
tén nagyon lényeges szempont. 
Svájcban, mondjuk, nem négy 
ember az alapszemélyzet egy tű-
cserénél, mint itt; két fővel ná-
lunk is csak tű-kiadás van, nem 
nyitunk ki. Naponta kb. 80 em-
ber jár ide a mostani kénysze-
rű tűkorlátozás óta, de azelőtt 
egyes délutánokon akár 120-
140 embert is elláttunk. Zakla-
tott, kiszámíthatatlan függőkkel 
dolgozunk, gyakori az agresz-
szió; nem is velünk szemben, fő-
leg egymás között. 

Az ártalomcsökkentés mint 
szempont tudatosságot igé-
nyel, holott  az intravénás 
droghasználat pont a tudatos-
ság ellentéte. 
Van némi ellentmondás, de ők 
nem feltétlen a fertőzést meg-

előzni jönnek, csak tűért. An-
nak is adunk öt steril tűt, aki 
vissza nem hozott. Van, aki na-
pi 15-20-szor szúr, az új gene-
rációs, ún. designer szerek rö-
vid ideig hatnak. A tűtől viszont 
meg akar szabadulni, hogy a 
rendőr ne találja nála. Ezért is 
gyűlik a drogszemét, amit spe-
ciális eszközökkel próbálunk 
összeszedni. Paradox módon, 
amikor több tűt tudtunk kiad-
ni (több forrásunk volt), többet 
hoztak vissza. Az biztos, hogy 
ha nincs elég tű, a használtak 
cserélődnek, ezért óriási a fertő-
zésveszély. Mert, hogy egy dro-
gos nem szúr, olyan nincs. Meg 
fogja oldani, bármi áron.

Hétfőnként csak nőket fogad-
tok: miért? 
Négy éve fut a „Csere Csak Csa-
joknak” program. A lényege, 
hogy női klienseket női segítők 
fogadnak. Férfi nem lehet jelen. 
Külföldön ismerték fel, hogy a 
jóval kevesebb női szerhasználó 
háttérben marad a férfiak között. 
Sokan bántalmazó kapcsolatban 
élnek, és a bántalmazójuk (férj, 
strici) előtt nem mernek meg-
nyílni, segítséget kérni. Ha egy 
nő bejön iszonyúan összever-
ve, és megkérdezzük, mi történt, 
nyilvánvaló mesével fog előáll-
ni. Mára bejáratott a női nap, de 
nagyon nehéz volt elfogadtatni a 
férfiakkal. Különösen problémás 
volt ez a roma származású klien-
seknél a kulturális sajátosságok 
miatt. Megharcoltuk: egyre több 
nő jön, sok új programelem szü-
letett, belső rituálék alakultak, 

együttes ünneplések… Mivel a 
nők zöme családban él, kulcssze-
repük lehet: ha sikerül őket ma-
gunkhoz húzni, átvihetők olyan 
üzenetek, mint a „gyertek szű-
résre”, „létezik fogamzásgátlás”, 
„használj gumit” – ezek rajtuk 
keresztül küldhetők be a közös-
ségeikbe. Sajnos ez a program is 
meg fog szűnni a bezárással.

Végigfutott viszont egy sors-
társakat bevonó kísérlet: a 
peer-program. 
Olyan, hozzánk járó droghasz-
nálókat vontunk be a mun-
kánkba segítőként (peer), aki-
ket megszólíthatóknak érez-
tünk. Egy sorstárs könnyebben 
eléri a célcsoportot, melynek 
maga is tagja.  Munkacsopor-
tok alakultak a dolgozóinkból, 
önkénteseinkből és peerekből 
bizonyos feladatokra, mint pl. 
a szűrés népszerűsítése. Na-
gyon érdekes volt, hogyan vál-
tozik meg a segítő és a kliens vi-
szonya, amikor valamin el kell 
kezdeniük közösen gondolkod-
ni. A peerek pedig megérezhet-
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A körúttól nem messze, a 
VIII. kerületi Magdolna utcá-
ba tartva egészen más világ-
ba csöppenek. Sosem jár-
tam még erre. Barna Eriká-
val, a Kék Pont kommuniká-
ciós igazgatójával az ősszel 
megszűnő tűcsereprogram 
helyszínén találkozom. 

A ’97 óta drogrehabilitációval, 
prevencióval foglalkozó Kék 
Pont Alapítvány többi program-
ja még biztonságban van. Ám ha 
nem történik csoda, ősztől közel 
1500 intravénás drogfüggő ma-
rad egészségügyi felügyelet nél-
kül a Józsefvárosban – akik közt 
nemrég HIV-fertőzöttet szűrtek.

Mintha összemosódna a köz-
tudatban: valaki a droghasz-
nálókat segíti, vagy a drog-
használatot.
Igen, nem csak a drogfogyasz-
tás, hanem az összes hozzá kap-
csolódó terület stigmatizált. Az 
ún. szomszédsági vizsgálatok-
ban a hátrányos helyzetű cso-
portok közül mindig a drog-
használók a legelutasítottabbak: 
tehát az emberek legkevésbé az 
ő szomszédságukban lakná-
nak. Ami érthető, ha „drogos” 
alatt a vénájában tűvel fetrengő 
valakit értünk; ez a klasszikus 
kép. Pedig sajnos az alkalmilag, 

pl. buliban stimuláló szert fo-
gyasztók is droghasználók, akik 
sokkal többen vannak. Mi pró-
báljuk valamennyiüket meg-
szólítani. A Kék Pont elsősor-
ban drogrehabilitációval foglal-
kozik, számos programunk fut 
– kár, hogy év elejétől a tűcsere-
vita került fókuszba. Nem sze-
retnénk, ha csak ezzel azonosí-
tanának minket, vagy ha a IX. 
és III. kerületi jó kapcsolatain-
kat szétzúzná az a botrány, ami 
a VIII. kerületben zajlik.

A IX. és a III. kerületben drog-
ambulanciát működtettek.
Budapest összesen öt drogam-
bulanciájából kettő a Kék Pon-
té. Az első a IX. kerületben jött 
létre, ez a bázisunk. Békásme-
gyerre már hívtak minket, ami 
fontos, mert ahogy mondtam, 
a mi munkánkra is kiterjednek 
az előítéletek: ilyen intézményt 
nemigen „rendelnek”, inkább 
hárítják, hogy náluk szükség 
lenne rá. Ez olyan, mint amikor 
egy iskola azt mondja, neki nem 
kell drogprevenciós program, 
mert náluk nincs drog, és ha van 
program, attól lesz. Pedig drog-
ambulanciákra nagy szükség 
van. Egyre több a kliens, sokszor 
nincs kapacitásunk elég embert 
fogadni. Január óta látványosan 
megugrott a józsefvárosi tűcse-
rében részt vevők száma is.

Most itt, az ún. „ártalomcsök-
kentő” központban vagyunk. 
Ennek pontosan mi a feladata? 
Ez nem drogambulancia. Itt zaj-
lik a tűcsereprogram, mely ste-
ril tűcsere-eszközöket ad azok-
nak az intravénás droghaszná-
lóknak, akik jelenleg nem tud-
nak, nem akarnak leállni. Őket 
is muszáj elérni, hogy fékezzük 
a hepatitis vagy az AIDS terjedé-
sét – ami nem csak nekik fontos. 
A másik szempont, hogy ha egy-
szer mégis megérik egy kliens-
ben a változtatás vágya, legyen 
még számára visszaút. Nem biz-
tos, hogy azt fogja megfogal-
mazni, „soha többé nem akarok 
drogozni”, de ha eljut oda, hogy 
segítséget kér, kell lennie egy in-
tézményesített bizalmi hálónak, 
ahová fordulhat. A tűcsere a leg-
alacsonyabb küszöbű progra-
munk, ami azt jelenti, bárki be-
jöhet: anonim módon, tb-kártya 
nélkül, és nem kell „tisztának” 
lennie, mint az ambulanciákon. 
De regisztráció itt is van, hogy 
nyomon lehessen követni a kli-
enseket: kódnéven.

Ide csak injekciós tűért jön-
nek be?
A legtöbben igen, de e köré 
épülnek szolgáltatások. Hetente 
többször szűrünk, HIV-et most 
már nyáltesztből is. Van konzul-
tációs lehetőség: szociális mun-

Párhuzamos univerzum

Barna Erika, a Kék Pont  
kommunikációs igazgatója
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tek magukban olyan lehetősé-
geket, amiket nem is sejtettek. 

Ti hogyan értétek el a drog-
használókat, amikor a tűcsere 
elindult?
Csak ki kellett nyitni az ajtót. 
Kezdettől sokan jöttek: 80%-uk 
helybeli. Az önkormányzat sze-
rint mi hoztunk ide egy problé-
mát, ezzel külön terhet rakva a 
lakosságra. Holott azért ide hoz-
tuk a tűcserét, mert a Magdolna 
utca tágabb környékén van egy 
masszív intravénás droghasz-
náló kör. Tény, hogy a progra-
munk láthatóvá tette a rejtőzkö-
dő szerhasználókat. Sok család 
három generációja, nagyapa, apa 
és unoka is drogozik. Ez a gettó-
szerű létmód viszont nem a drog 
következménye, hanem fordítva. 
Több generáció is azt látja, hogy 
esélytelen a gettóból kikerülnie. 
Ezért lenne iszonyú fontos, hogy 
egy itt felnövő gyerek integrál-
tan tanuljon, hogy más példát 
is lásson, mint a zárt rendszert, 
amelyben felnő. Mi csak jelez-
ni próbálhatjuk a klienssel való 
kapcsolatban, hogy tehet magá-
ért, lehet esélye. De itt nem lehet 
csodákat várni. Tavaly az ide já-
ró 1500-ból csak 150 ember kért 
konzultációt, viszont számukra 
pont a továbbjutás lehetősége in-
dult el – és most marad félbe. 

Itt dolgozóként hogy lehet bír-
ni, hogy alig van sikerélmény?
Nehéz – ezt jól érzed. Ezért aján-
lott a szupervízió. És tudatosíta-
ni kell, mi ennek a programnak a 
célja. Az is siker, ha valaki rend-
szeresen jár; ha nem rosszabbod-

nak a körülményei; ha él. Én jö-
vök-megyek a helyszínek között, 
és nagyon bosszant, hogy a VIII. 
kerületnek nincs drogstratégiá-
ja, hogy nincs fölöttünk ellátó-
rendszer. De egyéni szinten meg 
azt látom, hogy ha egy klienssel 
kiépül a személyes kapcsolat, az 
sokat jelent. Pl. behozza nekünk 
az önkormányzati levelét, amit 
nem ért (ha nem reagál rá, kite-
szik családostul). 

A kezelésbe juttatás cél lenne?
Mindenképpen, de ezt 3-4 éve, a 
designer szerek megjelenése óta 
nagyon nehéz elérni. Sajnos az 
addiktológiai osztályokon sem 
tudnak mit kezdeni a designer 
droggal. A szakma szétteszi a ke-
zét: hallottam nem egyszer mint 
legfontosabb ártalomcsökkentő 
üzenetet, hogy „használj inkább 
újra amfetamint”. Annak a ha-
tásai legalább kiszámíthatók. A 
designer drogoknak nem ismert 
az összetételük, pont az a lényeg, 
hogy állandóan változtatják őket 
a laboratóriumok. Ezeket csak 
akkor lehet megvizsgálni, ha a 
rendőrség lefoglal belőlük – vagy 
boncoláskor. (Mi sem tudunk 
bevizsgáltatni itt hagyott drog-
mintát, mert bűncselekményt 
követünk el: birtokolunk.) Sen-
ki nem tudja, mit vesz, mit vesz 
be. Amit viszont látunk: akik 
évek óta – tekintsünk el a szó bi-
zarrságától – „megszokták” az 
amfetamin-használatot, meg-
változtak; gyorsabban romlik 
az állapotuk testileg-lelkileg, so-
kan pszichotikusok lettek. Pé-
csi kollégák mesélték, hogy egy 
bizonyos telepen 60 Ft-ért vesz-

nek „port” – pornak hívják –, 
képzelheted… Nemrég láttam 
egy videót: rehabilitáción lé-
vő, amúgy értelmes srác mesél-
te, hogy mosóport is adtak már 
el neki drogként. Szagolgatta, és 
gyanakodott. Kérdezték a film-
ben: akkor miért adta be ma-
gának? „Hát, mert gondoltam, 
úgyis az a lényeg, hogy üssön.” 
Ütött is, több napra lebénult.

Mi lesz, ha be kell zárnia a tű-
cserének?
Csökkentett kapacitással húz-
zuk ki őszig is. Ha nem lesz 
folytatás, akkor ezres nagy-
ságrendű droghasználó ma-
rad monitorozatlanul. Valóban 
csökkenni fog az utcai drogsze-
mét, mert kevesebb tű lesz.  De 
nemrég szűrtünk AIDS-es kli-
enst, ennél nem tudom, mi je-
lezhetné jobban, hogy szükség 
van a szűrésre. Ha egy van, több 
is lesz. Ráadásul, akit szűrtünk, 
szexmunkás. Ezek a droghasz-
nálók nem fognak bemenni a 
normál egészségügyi rendszer-
be. Nálunk legalább informáci-
ót, tanácsot kaphatnak. Senki 
nem akarná, azt hiszem, hogy 
zombi-állapotba került em-
berek mindenfajta szociális-
egészségügyi felügyelet nélkül 
járkáljanak. Ráadásul egyetlen 
hepatitises vagy HIV-fertőzött 
beteg ellátása többe kerül, mint 
amit az egész program egy évre 
kapott. Ez nagyon nagy terhe-
ket fog róni az államra.

Te hogy kerültél kapcsolat-
ba ezzel a nagyon problémás 
szakterülettel? 

A kétezres évek elején a legjobb 
barátnőm testvére drogfogyasz-
tó lett. Addig semmit nem tud-
tam erről a problémakörről, de 
közelről láttam, mit jelent ez a 
srácra nézve, és milyen nehéz a 
családnak. Amennyire megrá-
zó volt számomra, amit végig-
néztem, annyira izgalmas is. A 
rádiónál dolgoztam, és lehető-
ségünk nyílt elindítani a Drogé-
ria című műsort. Így ismertem 
meg az addiktológiai szakmát 
és nagyon sok, ma már józanul 
élő függőt, aki közel került hoz-
zám. Másoddiplomásként elvé-
geztem a SOTE addiktológiai 
konzultáns szakát, majd egy 
metadon-ambulancián kezd-
tem dolgozni. A rádiózást vég-
leg otthagytam, mert bár na-
gyon sokat kaptam tőle, 16 év 
után meguntam. 2007-ben jöt-
tem az alapítványhoz: életem 
egyik legjobb döntése volt. A 
tűcsereprogram sorsától füg-
getlenül – ami kudarc. Pedig 

sok csatát nyertünk… A műtét 
sikerült, a beteg meghalt.

Mit ad neked ez a munka?
Nagyon sokat tanultam a civil, 
nonprofit szektor megismeré-
séből, emellett fantasztikus em-
berekkel találkoztam. A két re-
habilitációs központunkban 
látok valódi sikertörténeteket 
is – de megmondom őszintén, 
nem ez a fő motivációm. Ami 
nagyon izgat, az a párhuzamos 
valóság. Mi élünk valahol, a ké-
tezres évek Budapestjén, „nor-
mál” kapcsolati hálóban, élet-
térben. És a központtól néhány 
utcányira másik univerzum-
ba kerülsz. A budapestieknek 
fogalmuk sincs arról, mi zaj-
lik, hogy élnek emberek a kör-
úttól pár száz méterre. Pedig 
ez is: van. Ami még foglalkoz-
tat, az a szenvedélybetegség ma-
ga, és a társadalom hozzáállása 
a függőségekhez – ez a dimen-
zió. Hogy miközben valami 

módon szinte mindenki érin-
tett, pl. a családi, baráti körben 
biztosan van alkoholprobléma, 
hogy reagál a társadalom. Egy-
felől hárít, elbagatellizál, más-
részt stigmatizál és hiszterizál. 
Engem az érdekel leginkább, 
hogyan lehet ebben változást el-
érni a kommunikációval. 

Van egy lányod. Szoktatok be-
szélgetni a drogtémáról?
16 éves, és ha drogot nem is, az 
alkoholfogyasztást már tapasz-
talja a bulikban. Nagyon sok 
infó van a fejében, és érdek-
li a munkám, de az ő korában, 
persze, igyekszik némi távolsá-
got tartani attól, amivel az anyja 
foglalkozik. Az „ártalomcsök-
kentés” kifejezés például már a 
fülén jön ki. Próbálom nem túl-
terhelni. Viszont nagyon örü-
lök, hogy a segítői affinitás ab-
szolút megvan benne: érzékeny 
arra, hogyan élnek mások, akik 
nem olyan szerencsések, mint ő.

HIRDETÉS



AUGUSZTUSI AKCIÓ! Az akció 2014. augusztus 1-től 31-ig, illetve a készlet erejéig tart.

Áraink maximált akciós árak.

112,3 Ft/db

1 685 Ft

NiQuitin 2,5 mg mentolos 
szájban diszpergálódó 
film  15 db

NiQuitin 2,5 mg mentolos 
szájban diszpergálódó 
film  15 db
Dohányzásról való leszokást segítő 
készítmény

Vény nélkül kapható gyógyszer

96 Ft/ml

1 440 FtAllergiás eredetű felső légúti megbetegedések 
okozta orrdugulás és orrfolyás enyhítésére

Otrivin Allergia adagoló oldatos 
orrspray
15 ml

Otrivin Allergia adagoló oldatos 
orrspray
15 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

98,3 Ft/ml

1 475 Ft

Visine Classic szemcsepp
15 ml
Visine Classic szemcsepp
15 ml
Irritált szem külsőleges kezelésére

Vény nélkül kapható gyógyszer

60,9 Ft/db

3 655 Ft

A vénás keringési betegségekkel 
kapcsolatos tünetek kezelésére: 
ödéma, fáradt, nehéz láb,
fájdalom

Vény nélkül kapható gyógyszer

Cyclo 3 Fort kemény kapszula  60 dbCyclo 3 Fort kemény kapszula  60 db

18,7 Ft/db

1 870 Ft
A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer 
megfelelő működéséhez, így az
egészség megőrzéséhez.
Szedése Béres Csepp mellé
ajánlott

Béres C-vitamin 500 mg 
filmtabletta  100 db
Béres C-vitamin 500 mg 
filmtabletta  100 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

1265,2 Ft/ml

4 175 Ft

Kitonail 80 mg/g 
gyógyszeres körömlakk
3,3 ml

Kitonail 80 mg/g 
gyógyszeres körömlakk
3,3 ml
Körömgomba kezelése hatékonyan 
és egyszerűen

Vény nélkül kapható gyógyszer

113,3 Ft/g

2 265 Ft

Műtétek, sérülések, égések sebgyógyulása után képződő hegek 
kezelésére

Contractubex gél
20 g
Contractubex gél
20 g

Vény nélkül kapható gyógyszer

28 Ft/g

2 795 Ft

Hatékony kezelés visszér, visszeres fájdalom, lábdagadás, 
lábszárfekély és visszérgyulladás esetén

Lioton 1000 NE/g gél
100 g
Lioton 1000 NE/g gél
100 g

Vény nélkül kapható gyógyszer

57,3 Ft/db

1 145 FtKalciumhiány megelőzésére és kezelésére

Calcium-Sandoz 
pezsgőtabletta
20 db

Calcium-Sandoz 
pezsgőtabletta
20 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

24,8 Ft/db

1 490 Ft

Vény nélkül kapható gyógyszer

Magnéziumhiány megelőzésére 
és kezelésére

Béres Magnézium 250 mg
+B6 filmtabletta  60 db
Béres Magnézium 250 mg
+B6 filmtabletta  60 db

81,3 Ft/g

1 220 Ft

A bőr gombás megbetegedéseinek kezelésére

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

71,5 Ft/db

1 430 Ft

Voltaren Dolo 25 mg bevont 
tabletta  20 db
Voltaren Dolo 25 mg bevont 
tabletta  20 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

Diklofenák-tartalmú fájdalomcsillapító, 
csökkenti a gyulladást és a lázat

27,9 Ft/db

2 790 Ft

Bano fokhagyma–galagonya–
fagyöngy kapszula  100 db
Bano fokhagyma–galagonya–
fagyöngy kapszula  100 db

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény

Érelmeszesedés megelőzésére, 
a vér koleszterinszintjének 
csökkentésére, magas 
vérnyomás és szívpanaszok 
kezelésére

85,6 Ft/db

1 370 Ft

Ibuprofén-tartalmú láz- és 
fájdalomcsillapító, gyulladásgátló 
hatású készítmény

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

24,6 Ft/g

1 725 Ft

Műfogsorrögzítő krém teljes és részleges műfogsorhoz

Corega Erős rögzítő krém mentolos 
XL  70 g
Corega Erős rögzítő krém mentolos 
XL  70 g

Orvostechnikai eszköz*

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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A lány ott ült a felhőn. Tüll-
szoknyáját szépen eligaz-
gatta, aranyhaját lesimította. 
A párapamacsokat paskol-
gatta, mint egykor a fürdő-
habot. 

Egyszer csak heves fuvallat 
lebbentette meg a szoknyáját.  
Körbenézett, és meglátott egy 
másik felhőt, amint viharos se-
bességgel közeledik, ám mie-
lőtt nekiütközött volna, szépen 
lelassított és beleolvadt az ő fel-
hőjébe. Csak egészen picit vil-
lámlott, és nem is dörgött, csak 
köhintett. 
A felhő nem volt üres. A fiú 
ült rajta. Az a fiú. A lány azon-
nal megismerte, pedig leg-
alább hatvan éve nem látta. A 
haja most is fényes, a szeme 
kék, mint körötte az ég. Na-
gyot dobbant a szíve. Óvatosan 
négykézlábra tápászkodott, és 
odamászott a fiúhoz. 
– Tényleg te vagy az? Jóska! – 
suttogta.
A fiú összevonta a szemöldö-
két, úgy méricskélte a lányt.
– Nahát, az én Margóm! Meg 
sem ismertelek ezzel a flancos 
frizurával! 
A lány zavartan a hajához ka-
pott. 
– Igen, most szőke vagyok. Itt 
mindenki olyan külsőt választ 
magának, amilyet csak akar. 

– Nekem nagyon tetszett a feke-
te hajad. Esténként úgy ragyo-
gott a lámpák alatt, mintha csil-
lagok potyogtak volna a fejedre.
A lány elmélázott. 
– Érdekes. Én mindig azt hit-
tem, a szőkék tetszenek neked. 
– És a szemed! – hajolt köze-
lebb a fiú. – A szemed is más 
lett!
– Igen, zöld – hunyta le pilláit 
a lány. – Szőke haj, zöld szem. 
Nem ezért bolondulnak a fér-
fiak?  
– A férfiak! – legyintett bosz-
szúsan a fiú. – Neked sosem 
volt elég, hogy én gyönyörű-
nek látlak. 
– Gyönyörűnek? – kérdezte a 

lány. – Sosem mondtad. 
– Ez nem igaz. Sokszor mond-
tam. 
– Jó, jó, miközben öleltél, csó-
koltál, ágyba akartál csalni. De 
az nem számít. 
– Miért nem számít? – csodál-
kozott a fiú. 
– Mert az szándékkal van… 
Érted. 
– Jaj, Margó! Hisz épp azért kí-
vántalak annyira, mert szép-
nek tartottalak. 
– Á, csak hazudsz! – legyintett 
a lány. 
– Tudod, hogy itt nem tudunk 
hazudni. Ezt a képességünket 
elvették tőlünk, amikor átlép-
tünk a fénykapun. Nem em-
lékszel? 
A lány elmosolyodott. 
– Igen, ez igaz. Itt már csak 
színigazat mondhatunk. 
– Én akkor is igazat mondtam. 
A lány a napba nézett, és még 
csak nem is hunyorgott. – Ki 
emlékszik már arra, miket 
mondtunk egymásnak – düny-
nyögte közönyösen, de akkor 
hirtelen, mintha áram ráz-
ta volna meg. – Ne haragudj! 
Most nem mondtam igazat!  
Minden szavadra emlékszem! 
– Arra is, amikor azt mond-
tam, te vagy az első és egyetlen 
szerelmem, és soha többé nem 
fogok mást szeretni? 
– Arra is. 

Hogy is volt?
Vág Bernadett
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– Igaz volt. 
A lány csodálkozva bámult az 
arcába.
– Tényleg? Mást nem is szeret-
tél? 
A fiú szomorúan ingatta a fejét. 
– Meg se nősültél? 
– De igen. Szerettem, becsültem 
a feleségemet negyvenkét éven 
át. De soha nem imádtam úgy, 
mint téged. És te? – kérdezte 
halkabban. – Szerettél mást?
A lány szoknyájára leszállt egy 
katicabogár, azzal babrált. 
– Muszáj felelnem? – nézett 
fel. – Nem szeretnék fájdalmat 
okozni. 
– Sajnos igen – bólintott szo-
morúan a fiú, és már meg is 
bánta, hogy feltette a kérdést. – 
Ahogy átérünk a kapun, elhall-
gatni sem tudunk. Az is hazug-
ságnak számítana.
– Nem lehet úgy tenni, mintha 
nem kérdeztél volna semmit? 
– Az sem volna igaz – felelte a 
fiú –, hiszen kérdeztem. 
– Hát, jó – sóhajtott a lány. – 
Volt valaki, akit nagyon szeret-
tem. Másképp, mint téged. Te 
az első szerelmem voltál, lángo-
lás, remegés, remény és színes 
álmok. Ő viszont a beteljesülés, 
a bizalom, az összetartozás. 
A fiú leverten bámult maga elé. 
Ráadásul még egy fecske is elci-
kázott felette, és lepottyantotta. 
– Látod, ilyen az én formám 
– mondta. – Vesztes típus va-
gyok. Téged is elvesztettelek. 
A lány megmarkolt egy arra fu-
tó felhőpamacsot, kifacsart be-
lőle egy kis harmatot, és lemos-
ta a fiú hajáról a madárpiszkot.

– Nem vesztettél el. Hanem el-
hagytál. 
– Mert megbántottál! Más 
férfiaknak illegetted magad, 
mintha ott se lennék! 
– Egy nap elém álltál, és azt 
mondtad, nem szeretsz többé. 
Majdnem belehaltam.
– Hazudtam! Azt akartam, 
hogy neked is fájjon. 
– Soha nem akartam más férfit! 
Csak azt akartam, lásd, hogy 
másoknak is tetszem. Azt hit-
tem, te csak a szőkéket…
– Én csak téged.
– Elhagytál. 
– De visszamentem! Rózsákat 
hintettem a lépcsőtökre, éjfél-
kor bemásztam az erkélyedre, 
hajnalig olvastam a szerelmes 
verseket az ablakod alatt. 
– Megrémítettél. 
– Rám uszítottad a bátyádat. 
Összevert.
– Rettegtem tőled. Azok a rém-
séges versek! 

– Edgar Allan Poe. 
– Idegen lettél. 
– Féltékeny voltam. Azt remél-
tem, ha ilyen regénybe illő dol-
got teszek, megbocsátasz. 
– Azt hittem, elborult az el-
méd.
– El is borult. 
– Na, mindegy – sóhajtotta 
lány. – Már késő. Nem lehet 
visszacsinálni. 

Csend lett. Nagy gonddal bá-
multák az eget, pedig nem volt 
azon semmi bámulnivaló. 
– Te, Margó! – suttogta a fiú. 
– Emlékszel, mit mondtunk, 
amikor először szerelmesked-
tünk a spájzban? 
Margó rámosolygott. 
– Igen, emlékszem. Hogy ha 
újraszületnénk, akkor is csak 
egymást választanánk. 
Aztán hanyatt dőltek a felhőn, 
és csak voltak, nevetgélve, hab-
könnyűn. 

„Ha akarom, ha 
nem, mindent el 
kell mondanom 
neked. Különös 
befolyásod van 

reám. Ha egyszer 
bűnt követnék 
el, idejönnék 

és bevallanám 
teneked. Te pedig 

megértenél. ”
(Oscar Wilde)
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Mi imádjuk az augusztust! 
Még egy teljes hónap suli nél-
kül, és minden gyermekünk 
újra használható, kedves, 
nincs agyonhajtva mindenfé-
le különórával. Persze ehhez 
hozzájárul az a szerencse, ami 
idén egy kedves barátunk jó-
voltából megadatott nekünk. 
Kibéreltünk – majdnem re-
zsiáron – egy kis házat Buda-
pesttől 40 kilométerre, és így 
az egész nyarat ott tölthetjük, 
nem pedig egy tetőtérben, a 
főváros közepén. Én tavasz-
szal már nagyon aggódtam, 
hogy mit kezdünk majd nyá-
ron, mert nekünk egy 10 na-
pos nyaralás már egy kisebb 
vagyon, és bevallom, nem is 
találni olyan helyet az ország-
ban, ahol elérhető áron ennyi 
gyerekkel lehet nyaralni. Most 
kivételesen közösen írunk, és 
csak nagyon röviden, mert a 
képek tényleg önmagukért 
beszélnek...

Anya-, Apaszemmel 

22

Küttel 
Dávid

Szonda 
Györgyi

Apa: A ház elfoglalása után 
az első dolga a srácoknak egy 
próbaterem kialakítása volt, hi-
szen a városi lakásunkban nem 
lehet hangosan próbálni. Itt vi-
szont még nem szóltak ránk, és 
ezt a zenekar nagyon élvezi!

Apa: A srácok egy bun-
kert is építettek maguknak a 
szerszámos kamra felett, ahová 
mi anyával csak „vendégségbe” 
mehetünk! Kosárból készítettek 
egy liftet, amin Rékát és Dávi-
dot utaztatják fel és le. Engem 
meg közben a „frász” kerülget, 
de persze hagyom őket, mert 
elképesztően élvezik...

Anya: Amit a legjobban 
meg én élvezek a vidéki házban, 
hogy nincs 34 fok a konyhában! 
Nyáron sajnos a tetőtéri lakásunk 
legmelegebb pontja a konyha, 
ezért eddig minimálisra csökken-
tettem a használatát (már ameny-
nyire hat gyerekkel ez lehetsé-
ges). Idén viszont minden kíván-
ságuk teljesülhet, a lángostól a 
gombócon át a házi tortilla chip-
sig, és még a csajok is szívesen 
segítenek! Én pedig végre lekvárt 
is tudok főzni, anélkül hogy egy 
szaunában érezném magam...

Apa: Akik régóta olvasnak minket, tudhatják rólunk, hogy rend-
szeresen dolgoztatjuk a gyerekeinket. Idén építettünk egy komposztá-
lót, amibe mindenki örömmel hordja a kerti szemetet. Használnak fej-
szét, baltát, vasvillát, de ne aggódjanak,  a kicsiket megmentettem!

Apa: Életem legjobb döntését 
hoztam! – tudtam meg a fele-

ségemtől, de ezzel én is tisztában va-
gyok. És most már megvan az elkö-
vetkező húszéves cél: szeretnénk egy 
kertes házat a közelben, ahonnan 
mindenki tud menni a dolgára, de 
ha úgy adódik, az egész család nyu-
galomban együtt lehet. Az eddigi 
tapasztalatok alapján ez pedig min-
denkinek jót tesz.

Anya: Azon olvasóink, 
akik családi házban élnek,  fő-
leg, ha egy nyugis településen, 
biztos nem is értik, mitől ennyi-
re különleges nekünk ez a szün-
idő. Gondolom, nekik természe-
tes, hogy egy hat és fél éves gye-
rek kézenfogva a három és fél 
éves kishúgát, el tud sétálni a két 
percre lévő kisboltba, minden 
kerítésnél lecsendesíti az ugató 
kutyát, és lehúzódik az út szélé-
re a tesóval, ha jön egy autó. Ne-
kem ez hihetetlen és egyben na-
gyon megható látvány volt, a for-
galmas Thököly úti sétáink után.

Ez az időszak azért is szuper, mert nincs semmi kapkodás 
reggelente, mindenki békésen alszik a hűvös szobában, még Ré-
kánk is legtöbbször a tesóival marad reggel fél kilencig is! Anya nyu-
godtan kávézhat a teraszon, és CSÖND van, csak egy madárcsalád 
csivitel az eresz alatt, és a méhek döngik körül a hársfát – ilyenkor ér-
zem, milyen fárasztó a zajterhelés egész évben a városban, és hogy 
mennyire kell ez a lelassulás mind a nyolcunknak...

Anya: Fontos szempont 
volt, hogy ne legyünk azért na-
gyon messze Budapesttől, Apa 
akár vonattal is tudjon menni 
dolgozni, és a kamaszok is fel-
jussanak haverokhoz, edzés-
re, vagy... A vonat félóránként 
jár, kényelmes, légkondicionált, 
wifi van rajta, és öt perc az állo-
más az „anya-taxival”.

1.

2.

3.

4.

6. 8.

5.

7.

Nyári  
     képregény
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Méregtelenítés

Sallai Ervin

Hőguta az autópiacon
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Jó, mi? Virítós. Kikönyököl-
nél belőle az Aranyparton. Lá-
tom én. Okos gyerek vagy. Eb-
ben a hőségben is hideg fejjel 
nézelődsz a kocsik között. A te-
repjáró nyár végén mindig kitű-
nő választás. Csajokat felszedni, 
strandra hűtőtáskákat belepa-
kolni, kirándulni, vagy fesztivá-
lon riogatni a hipsztereket, egy-
aránt kiváló. Csak megállsz egy 
grínpíszes mellett, már van mi-
ről beszélgetni. Meg aztán két-
három mozgássérült parkolót is 
el lehet vele foglalni, gond nél-
kül. Mondjuk, ezen most ma-
gyar rendszám van, de intézhe-
tünk okosba’ szlovákot.
Nem tudom, nyáron vagy télen 
akarod majd többet használni, 
úgyhogy elöl nyári gumik van-

nak, hátul meg téliek. Különben 
is, felborult már ez az egész év-
szakdolog. Volt karácsonykor 
hó? Ugye, hogy nem. Ha meg 
mégis leesik, mint múltkor már-
cius 15-én, majd tolatsz. 
Tetőcsomagtartó? Hogyne len-
ne. Betettem az ülés alá. Na-
gyon masszív. Elbír egy másik 
ugyanilyen kocsit fejjel lefelé, 
ha kell alkatrésznek. És kelle-
ni fog, elhiheted. Mondjuk, au-
tópályán 150-nél olyan közeg-
ellenállása van, hogy eltolja az 
egész légkört. Hallod? Elmész a 
Mátrába kirándulni, azt viszed 
magaddal a Pesti szmogot. Ha 
nagyobbat gyorsulsz, úgy ellö-
ki a sztratoszférát, hogy Baum-
gartner az ejtőernyőjével mel-
léugrik a Földnek.
Jól látod, a kilométeróra nem 

működik, de Amerikában 
már nem is sze-

relnek a kocsikba, mert el-
vonja a figyelmet a vezetés-
ről. Ha nagyon érdekelnek az 
adatok, kapcsold be a GPS-t a 
mobilodon, azt az majd  rio gat, 
ha túl gyorsan mész. A benzin-
mutató is beesett, de az tök fö-
lösleges, lényeg, hogy ha kutat 
látsz, tankold tele mindig.
Olajcsere mikor volt? Úgy né-
zek ki, mint egy történelem sza-
kos egyetemista? Ne éljél már 
annyira az idő bűvkörében, kis 
barátom. Minden hétfőn szok-
tam beletölteni egy liter friss 
olajat, aztán a henger majd ki-
taszítja a régit, ami nem kell a 
tömítéseknél. Szelfklíning, ér-
ted? Öntisztulós. De ha te any-
nyira odavagy a dátumokért, 
írhatunk a szervizkönyvbe, 
amit csak akarsz. Hány kilomé-
ter van benne? Mennyi legyen? 
Nálunk első a vevő.
A klíma az úgy hűt, hogy mire-
litet fagyaszthatsz vele, de csak 
ha gyorsan mész. Ha dugóban 
állsz, meleget fúj, de az nem baj, 
mert ha állsz, minek a hideg? Ki 
tudsz szállni levegőzni meg le-
gyezni magad, nem? Legalább 
stírölheted a többi autóst.
Ja, a hifi, az tényleg nem szól. Fö-
lösleges is lenne, mert a szakadt 
kipufogótól úgysem hallanád. 
De az RDS kiírja, hogy milyen 
számot nem hallasz, úgyhogy 
dúdolhatod. Kész Megasztár 

vagy, tudom én azt ránézésre. 
Jó beleülni, mi? Királynak ér-
zed magad. Tip-top az egész. 
Nem kamu a hirdetés. A fo-
gyasztás megáll 13 literben. 
Csak ne mozdulj meg vele, 
mert akkor zabálja a benzint. 
De egyébként is, hova mennél 
ebben a dögmelegben? Elég, ha 
túráztatod óvatosan a motort a 
panelházak között. Hadd lás-
sák, hogy telepjáród van.
Persze, hogy vannak rajta ki-

sebb rozsdafoltok, de az most 
divat. Rusztikus. Legalább 
nincs antagonisztikus ellentét 
a külcsín és a belbecs között. 
… Nem. Nem lefullad, hanem 
startstop-rendszere van. Ha ki-
nyomod a kuplungot, elmegy 
az alapjárat és leáll a motor. Így 
nem fogyaszt annyit. Úgyhogy 
ne nyomkodd fölöslegesen a 
kuplungot. Ja, mert ha nem 
megy a motor, akkor szervokor-
mány sincs, és ezt a nagy dögöt 

anélkül nem könnyű irányítani, 
nekem elhiheted.
Nem a lengéscsillapítókkal van 
baj. Azért dől előre a kocsi, mert 
orrnehéz a sok tükörre akasz-
tott wunderbaumtól. Akaszd 
le, vidd el a MÉH-be, és vissza-
kapod a kocsi árának a felét. 
Na, tetszik, mi? Most vidd el, 
míg tombol a nyár, hadd szívja 
magába a fekete szín a meleget. 
Majd télen visszajössz, addigra 
szerzek neked egy kabriót.

A lábai
szépségéért 

és egészségéért!

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

A Lioton 1000 NE/g gél vény nélkül kapható, 
heparin hatóanyagú gyógyszer.

IMS Sales DV MAT03/2014 adatai alapján a Lioton a legnagyobb forgalmú termék a C05B EphMRA terápiás csoportban.

Berlin-Chemie/A Menarini Kft.
2040 Budaörs, Neumann János u. 1. 

Akciós ár: 2795 Ft
Egységár: 28 Ft/g
Lioton gél 100 g

A Lioton Gél hatékonyan kezeli a visszeres 
panaszokat és visszaadja lábaim könnyedségét.
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

Csímár Kamilla

Egyes becslések szerint Ma-
gyarországon évente közel 
2000 tonna gyógyszerhul-
ladék keletkezik. Ennek csak 
töredéke (kb. 12%-a) kerül 
vissza a patikákba, hogy az-
tán onnan továbbszállítva, 
biztonságos körülmények 
között megsemmisítsék. A 
lejárt gyógyszerekről, a prob-
lémákról és a lehetséges 
megoldásokról dr.  Müller 
Szilviával, az óbudai Zöld-
kereszt Patika gyógysze-
részével, a Gyógyszerészek 
a Földért Környezetvédelmi 
Alapítvány alelnökével be-
szélgettünk.

Mi történik a gyógyszerekkel, 
amikor lejár a szavatossági ide-
jük? Hogyan változik a ható-
anyag?

Van olyan szer, amelyben idő-
vel toxikus folyamatok indul-
nak be, és így mérgezést okoz-
hatnak (mérgező anyagok a ha-
tó- és a segédanyag kölcsönha-
tására is kialakulhatnak).
Kevésbé rossz az a helyzet, 
amikor bomlani kezd a ható-
anyag, és így a gyógyszernek 
csökken a hatása. De egy vér-
nyomáscsökkentő vagy értágí-
tó gyógyszernél ez is veszélyes 
lehet. Ugyanez fennáll a neu-
rológiai betegségek esetében is, 
amikor a páciens normál élet-
vitelének érdekében nagyon 
fontos, hogy megfelelő meny-
nyiségű hatóanyagot tartal-
mazzon az adott szer.
A harmadik eshetőség, hogy 
olyan, a szervezettel kölcsön-
hatásba lépve egyébként nem 
káros anyagok szabadulnak fel, 
amelyek viszont egyéb, normál 
hatású gyógyszerrel reagálva 
a másik hatását erősítik, vagy 
gyengítik.

Mennyire veszik komolyan a be-
tegek a lejárati dátumokat?
Az emberek nagy többség-
ben komolyan veszik a szava-
tossági időt. 2005 óta kötele-
sek a patikák átvenni a lejárt 
gyógyszereket. A páciensek 
már abban az időben is hatal-
mas zacskókkal hordták a fö-
lösleget, amikor még nem volt 

kihelyezett, egyutas gyűjtő-
láda; és azóta is, ha véletlenül 
idő előtt betelik, vagy nincs 
kint éppen a láda, kénytelenek 
vagyunk zacskókban gyűjte-
ni, mert folyamatosan, nagy 
mennyiségben kerülnek visz-
sza hozzánk a gyógyszerek.

Miért van ennyi felesleg? Nem 
pazarlás ez?
De, egyértelmű pazarlás. Össze-
tett a probléma, mind a gyár-
tók, mind a páciensek oldalá-
ról. Gyakran látjuk, hogy a be-
tegek inkább kiváltják egyszer-
re, nagyobb mennyiségben a 
felírt gyógyszert, mint hogy ké-
sőbb visszajöjjenek újabb ada-
gért – talán mert félnek, hogy 
hiánycikk lesz, vagy hogy ké-
sőbb már nem lesz rá pénzük… 
Főleg az idősekre jellemző ez a 
magatartás: amikor megkapják 
a nyugdíjukat, kiváltják belőle a 
gyógyszereket, akár 2-3 hónap-
ra előre. Ezzel akkor van problé-
ma, hogyha időközben kiderül, 
hogy nem sikerült megtalál-
ni a legmegfelelőbb hatóanya-
gú gyógyszert – ilyenkor a ke-
zelés közben állítja át az orvos 
a beteget egy másik gyógyszerre 
(általában a vérnyomás- és ko-
leszterincsökkentőknél szoktuk 
ezt tapasztalni). Ebben az eset-
ben az előre kiváltott többhavi 
gyógyszer mehet a kukába. 

Mi történik akkor, ha nem a pa-
tikába kerül vissza a gyógyszer, 
hanem a szemétbe megy?
Az ember talán azt gondolná, 
hogy a legveszélyesebb az, ha 
a maradék gyógyszer a kom-
munális hulladékkal együtt 
a szeméttelepre jut. Valóban, 
innen is bekerülhet az esővel a 
talajvízbe. De szerintem sok-
kal veszélyesebb, amikor nem 
a háztartási hulladékba kerül, 
hanem más szeméttel együtt, 
„csak úgy, a nagyvilágban” el-
dobálják a maradék gyógysze-
reket. Aligha lehet rosszabbat 
elképzelni, mint hogy az eldo-
bott hormontartalmú gyógy-
szereket (például fogamzás-
gátlókat) az eső bemossa a ta-
lajba, vagy még szerencsétle-
nebb esetben, a szerek közvet-
lenül bekerülnek a hegyi pa-
takokba, forrásokba, termé-
szetes vizekbe. Az eredmény: 
mérgezés, egészségkárosodás 
lehet, a természetes élővilág 
károsodása mellett.
Akik gyógyszerbeadásra fecs-
kendőket és tűket használ-
nak, azoknak mindig azt ja-
vasoljuk, hogy a használt esz-
közöket hozzák vissza a pa-
tikába, nehogy az otthoni 
szemeteszacskót kiszúrva sé-
rülést okozzon. 
A használt kábító, fájdalomcsil-
lapító tapaszokat pedig jegyző-

A gyógyszerhulladékról könyvvel veszi át a gyógyszerész 
minden gyógyszertárban. Azt 
véletlenül sem szabad a szemét-
be kidobni!

Hová kerül a patikákból a fe-
lesleg?
Ha a patikában betelik az 
egyutas gyógyszerhulladék-
gyűjtő, akkor kérésre a két or-
szágos gyógyszer-nagykeres-
kedő cég begyűjti, és elszál-
lítják. A nagykereskedő te-
lephelyeiről az általuk és a 
gyógyszergyártók által fenn-
tartott nonprofit szervezet to-
vábbszállítja a győri és a dorogi 
szemétégetőbe, ahol biztonsá-
gos körülmények között meg-
semmisítik.

Ön szerint hogyan lehetne a pa-
zarlást mérsékelni?
Amerikában és Japánban mű-
ködik szerintem a legjobb rend-
szer, ami követendő példa le-
hetne számunkra. Ott minden 
beteg személyre és a terápiára 
szabottan kapja meg a gyógy-
szeradagját, így nem történhet 
meg az, hogy egy tíznapos anti-
biotikus kezelésre olyan kisze-
relésű gyógyszert kell kiváltani, 
amiből biztos, hogy vissza fog 
maradni jó pár szem. A tenden-
ciákon kellene változtatni, a fel-
írási szokásokon és a kiszerelé-
seken. Arról már nem is beszél-
ve, hogy ha szemenként lehetne 
adagolni a gyógyszereket, azzal 
mennyi csomagolóanyagot is 
megspórolhatnánk.

A Gyógyszerészek a Földért 
Környezetvédelmi Alapítványt 
éppen az ehhez hasonló prob-
lémák hívták életre. Mit sikerült 
elérni a 2003-as alapítás óta?
Az alapítványt azért hoztuk 
létre, hogy országos szinten 
összefogva megszervezzük és 
koordináljuk a patikák kör-
nyezettudatosabb működését: 
a felgyülemlett általános pa-
pírszemetet és a műanyagokat 
összeszedjük és elszállítjuk új-
rahasznosításra; a fel nem hasz-

nált és lejárt patikai alapanya-
gokat szintén összegyűjtjük és 
megsemmisíttetjük. Emellett 
szorgalmaztuk, hogy a pati-
kák környezetbarát terméke-
ket forgalmazzanak, és hogy a 
csomagolóanyag-gyártók állja-
nak át a környezetbarát papí-
rok használatára. És örömmel 
mondhatom, hogy ami célt ki-
tűztünk magunknak, azt teljes 
mértékben el is értük. Megtet-
tünk mindent, amit megtehet-
tünk, és tíz év alatt egy sikere-
sen működő projektet enged-
hettünk az útjára.

Dr. Müller Szilvia
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sítenek minket, és megfelelően tudjuk szűkíteni 
a körülményeket, ilyenkor viszonylag zökkenő-
mentesen megszervezhető a kutatás. Ezek min-
den esetben sikeresek szoktak lenni, bár olyan is 
volt már, hogy a barlangban keresett illetőt a kö-
zeli kocsmában mulatozva találtuk meg. Szeren-
csére oda is kiterjedt a keresés… A legemlékeze-
tesebb ugyanakkor talán az a 2002-es eset volt, 
amikor Bódvarákónál bent rekedt egy búvár a 
Rákóczi kettes jelzésű barlangban, és csak egy 
nagy létszámú, külföldi segítőkkel is megerősí-
tett ötnapos mentőakcióval sikerült kimenteni. 

Tragédiákkal akkor szerencsére ritkán talál-
koznak…
Magyar barlangászokat külföldön ért már sú-
lyos tragédia, de itthon nem jellemző az ilyesmi. 
Olyanra volt példa, hogy a Bükkben találtak egy 
mumifikálódott holttestet, amelyről kiderült, 
hogy egy, a feltárásban valamikor részt vett bar-
langászé volt, de itt valószínűleg nem balesetről, 
hanem öngyilkosságról beszélhetünk.

Úgy tudom, gyakran hívják Önöket más esetek-
hez is…
Igen. Aki a barlangi mentés technikájában és 
szervezettségében megfelelően jártas, a maga 
képzettségével nagyon sok helyen tud hatéko-
nyan beavatkozni. Vannak olyan felszíni részek 
is, amelyekre barlangi sajátosságok jellemző-
ek – a Rám-szakadék a Pilisben tipikusan ilyen, 
gyakran hívnak is minket erre a területre, de 
máshová is: a budafoki, kőbányai, pécsi pince-
rendszerek bizonyos részei sincsenek használat-
ban, nem érhetők el könnyen, itt is tudunk se-
gíteni. Egyes ipari létesítmények, urbánus terü-
letek esetén szintén alkalmazhatók a barlangi 
technikák. Ha kérik, azonnal indulunk. A ka-
tasztrófavédelemmel például rendszeresen dol-

gozunk együtt, gyakorlatokon és éles helyzetek-
ben egyaránt.

A képzésről már beszéltünk, de milyen a jó bar-
langi mentő?
Mindenképpen egészséges, jó fizikai állapotnak 
örvend, és jól tűri a szélsőséges helyzeteket: nem 
érzékeny a hidegre, a melegre, az esőre, a szélre. 
Bizonyos sérülésekhez persze erős gyomor kell, 
a súlyos sérültek, netán halottak esetében pedig 
acélos lélek – ezeket a helyzeteket nagyon nehéz 
elviselni, de muszáj. Szerencsére idáig ez sem je-
lentett még problémát.

Kulisszák mögött

Draveczki-Ury Ádám

Hideg, nyirkos és sötét helyen bajba kerülni, 
balesetet szenvedni igazán rémálomszerű 
helyzet – még szerencse, hogy ilyen hely-
zetben is mindig reménykedhetünk a szak-
avatott segítségben. Horváth Richárddal, 
a Magyar Barlangi Mentőszolgálat or-
szágos vezetőjével, akcióvezetővel be-
szélgettünk.

Kiből lehet barlangi 
mentő?
A legfontosabb min-
denképpen az, hogy 
az illető komoly 
barlangjáró gyakor-
lattal rendelkezzen, 
e nélkül senki sem 
képezhető barlangi 
mentővé. Magyar-
országon szeren-

csére viszonylag magas színvonalú, többlépcsős 
oktatási rendszer létezik a barlangkutatásban. 
Ennek csúcsa a túravezető-kutatásvezető. Mint 
mondtam, a képzés jó, így megengedhetjük ma-
gunknak, hogy túravezetői képesítéssel keres-
sünk új tagokat. Évente rendszerint két nagyobb 
gyakorlatot tartunk, illetve pár kisebb, temati-
kus gyakorlatot – ezek szinte mindegyikén van 
elsősegélynyújtás is. Ez nagyjából egy közép-
szintű tanfolyam szintjén mozog, vagyis újra-
élesztési, sebellátási ismereteket oktatunk, illet-
ve jelentős egészségügyi problémák felismerését 
és a speciális barlangi körülmények közötti eljá-
rást is el kell sajátítaniuk a mentőknek.

Ez konkrétabban mit jelent?
A barlang különleges környezet: sötét van, ala-
csony, jellemzően maximum 10-12 fokos a hő-

mérséklet, a magashegyi barlangokban pedig 
csak 1-2 fok van. Vagyis a kihűlés elleni véde-
lem biztosítása minden esetben alapvető, meg 
kell tanulni az erre irányuló kiforrott megoldá-
sokat arra, miként kell melegen tartani a sérülte-
ket. Ezt már az alapszintű tanfolyamokon is ok-
tatjuk.

Mennyire gyakoriak egyébként a barlangi bal-
esetek?
Magyarországon szerencsére elég jól képzettek 
azok a túrázók, akik gyakran járnak barlangok-
ba, jók a túravezetők, és a legveszélyesebb bar-
langok zárva vannak, és csak engedéllyel láto-
gathatók. Mindezek eredőjeként aránylag ala-
csony a barlangi balesetek száma, évi kettő és tíz 
eset között váltakozik jó ideje. Korábban, amíg 
nem volt egységes képzés, illetve nem zárták így 
a barlangokat, több volt.

Jellemzően milyen típusú esetek ezek?
Az utóbbi időkben még csak különösebben sú-
lyos sérülések sem történtek: néhány végtagtö-
rés ugyan előfordul, de elsősorban rándulások, 
vállficamok miatt kell kiszállnunk és segítenünk 
a túrázókon, vagy akkor, ha valaki beszorul va-
lahová. De akkor is útnak indulunk, ha valaki 
eltéved. Bár az utóbbi időben ez is ritka, hiszen 
a nagyobb, labirintusszerű barlangok többsége 
szintén zárva van. De ezekben az esetekben álta-
lában eleve tudjuk, kinek van engedélye, és sze-
rencsére mindenhol egyre alaposabban ellenőr-
zik, ki ereszkedik le tényleg a barlangokba. Ne-
hezebb a helyzet, ha valaki nem védett, nem zárt 
barlangokban kalandozik és tűnik el – ilyen-
kor sok múlik a hozzátartozókon, a barátokon, 
hogy mit tudnak arról, aki elindult. Vagyis, fel-
tűnik-e, hogy a barlangi túrázó azt mondta, es-
te tízig jelentkezik, de aztán mégsem. Ha érte-

Technika és szervezettség

GYÓGYNÖVÉNYES KRÉMEK

Keresse a gyógyszertárakban!
www.patikarium.hu

parabén- és illatmentes receptúrák
növényi hatóanyagokkal
shea vajat tartalmazó összetételek
ápoló és hidratáló krém formula
utazáshoz is praktikus, könnyen kezelhető 
csomagolás

HIRDETÉS

Horváth Richárd
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Kérdezze meg kezelőorvosát!
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Egy hónap van hátra a nyárból, és az üdülé-
si szezon még nagyban tart. Mire figyeljünk, 
ha egzotikus tájakra utaznánk? Hogyan ké-
szüljünk egy balatoni hétvégére? Dr. Szlá-
vik János, a Szent László Kórház főor-
vosa a felmerülő kockázatokról és azok 
megelőzéséről beszélt.

Rengetegen választa-
nak egzotikus utazási 
célpontokat a nyáron, 
melyekhez elenged-
hetetlen, hogy be-
oltassuk magunkat. 
Hogy kezdjünk neki?
Sokáig egyetlen oltó-
állomás létezett Ma-
gyarországon, mára 
azonban nagyon sokat 

változott az oltások elérhetősége. Ennek oka, hogy 
az utóbbi időben annyira megszaporodott a külföl-
di, főleg trópusi utazások száma, hogy ma már az or-
szág majdnem mindegyik megyeszékhelyén létezik 
tanácsadás, ahol megfelelően kiképzett szakembe-
rek látják el a megfelelő gyógyszerekkel, oltásokkal, 
illetve tanácsokkal az utazókat. A kötelező védőoltá-
sok mellett több ajánlott oltás is létezik, melyeknek 
alkalmazása soha nem felesleges. 
Ha maláriával fertőzött területre készülünk, minden 
esetben nagyon fontos, hogy időben elkezdjük szed-
ni a kifejezetten erre a célra kifejlesztett, megelőző 
tablettákat. A gyógyszert az utazás előtt néhány nap-
pal, vagy akár néhány héttel kell elkezdeni szedni, és 
a kint tartózkodás alatt is folyamatosan szedni kell. 
Sőt, sokszor hazaérkezés után is ajánlatos még egy 
ideig alkalmazni. Az oltóhelyeken minderről pontos 
tájékoztatást adnak, és fel is írják a gyógyszert. 

A leggyakoribb megbetegedés az utazási hasmenés – 
ehhez nem kell a trópusokra utazni, elég, ha egy me-
diterrán országba látogatunk el, például Egyiptom-
ba, Tunéziába, Görögországba vagy Spanyolország-
ba. Ilyen esetre létezik egy tabletta, ami lerövidíti a 
betegség időtartamát, így az utazásra érdemes ebből 
is magunkkal vinni.

Ha elkaptuk a hasmenést, szükséges orvoshoz for-
dulnunk, vagy elég, ha beszedjük a tablettákat?
A betegséget vírus vagy baktérium okozza, melyet 
akár a csapvízből is elkaphatunk. Ha valaki megfe-
lelő mennyiségű folyadékot tud bevinni a szerveze-
tébe, és be tudja venni a tablettát, akkor nincs baj. 
A probléma ott kezdődik, ha a hasmenés hányás-
sal társul, így sem a gyógyszer, sem a folyadék nem 
marad a szervezetben, és kiszáradás veszélye lép fel. 
Ilyenkor mindenképpen orvoshoz kell fordulni. 

Ha kisgyerekkel utazunk, mikor kell segítséget 
kérnünk?
Egy egészséges ember 2-3 nap alatt felépül egy ilyen 
betegségből. Gyerekek, idősek, illetve beteg emberek 
esetében azonban ez hosszabb ideig is eltarthat. A 
betegség szinte mindig hirtelen magas lázzal, nagy 
mennyiségű hasmenéssel és hányással kezdődik. A 
helyzet akkor mondható súlyosnak, ha 24-42 órán 

A biztonságos nyaralás feltételeiről
Kalmár Lalita
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át nem megy le a láz, vagy ha véres lesz a hasmenés. 
Ha a hányás állandósul, és fellép a kiszáradás, min-
denképp szakember segítségét kell kérnünk. Csecse-
mőnél a kiszáradás jelei lehetnek a száraz nyelv és a 
behorpadt kutacs.

A világ egyre több országában ütik fel a fejüket 
trópusi betegségek. Ön szerint mennyiben jelen-
tenek veszélyt Európára?
Sajnos a folyamatosan melegedő klímával ezeknek 
a vírusoknak a terjedése elkerülhetetlen. Ma már 
Olaszországban is léteznek olyan szúnyogok, me-
lyek a malária kórokozóját, illetve különleges trópusi 
betegségeket is hordozhatnak. Volt már példa olyan 
járványra, ami egy Indiából behozott vírust terjesz-
tett. Egy indiai személy úgy érkezett az országba, 
hogy magában hordozta a betegség kórokozóját, az 
olasz szúnyogok megcsípték, és vitték át a kórt más 
emberekre. Ezekre a kisebb járványokra persze már 
fel lehet készülni. Mindemellett szeretném kiemelni, 
hogy Magyarországra ezek a megbetegedések jelen-
leg nem jelentenek veszélyt. Az viszont biztos, hogy 
sokkal szigorúbb egészségügyi ellenőrzésre lesz 
szükség a jövőben.

Belföldi utazás esetén mire érdemes figyelni? 
Évekkel ezelőtt súlyos problémát jelentettek a külön-
böző hasmenéses megbetegedések. A korszerűsített 
élelmiszertechnikai rendszerek segítségével azon-
ban ma már alig ütik fel a fejüket ezek a járványok. 
A balatonfüredi eset nagy port kavart, de ez nem azt 
jelenti, hogy az egész országban baj van. Régen óri-
ási szalmonellajárványok voltak, volt, hogy egyetlen 
étteremből 40-50 szalmonellával fertőzött embert 
vittek kórházba. Ma már inkább vírusos megbete-
gedésekről beszélhetünk, amelyek ellen nagyon ne-
héz védekezni. Ezek sokkal enyhébbek, kis hőemel-
kedéssel, hasmenéssel járó vírusok, egy-két napos 

kórképek. Ennek volt egy sajátos példája a balatoni 
szennyeződés. Nyáron a szúnyogok, kullancsok által 
terjesztett betegségek azok, amelyek problémát je-
lentenek. A Lyme-kór világszerte emelkedő tenden-
ciát mutat. A kullancsok leggyakrabban a vírusos 
agyvelőgyulladást és a Lyme-kórt terjesztik, ez utób-
bi ellen nincs oltószer. Időben felismerve azonban jól 
gyógyítható, ezért érdemes azonnal orvosi segítséget 
kérni. A szúnyogok itthon veszélytelenek, leszámít-
va, hogy a szúnyogcsípés kellemetlen, egyesekből al-
lergikus reakciót válthat ki és viszket, de alapvetően 
a magyarországi szúnyogok nagyon ritkán okoznak 
más megbetegedést.

HIRDETÉS

Dr. Szlávik János
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Üzenet a Földnek

Szakszon Réka

Úton a környezettudatos kisautó
Magyarországon is elérte 
már az autóipart a megúju-
ló energia? Mihez kezdenek 
a fenntartható közlekedés 
kérdésével a leendő mérnö-
kök? A Shell Eco-marathon 
nemzetközi versenyen részt 
vevő fiatalok a jövő energe-
tikai és közlekedési problé-
máira keresnek megoldáso-
kat. Zsigmond Ádámmal, a 
BME GSZK Shark Team csa-
patvezetőjével és Treszkai 
Aliz marketingvezetővel ver-
senyről, autókról és célokról 
beszélgettünk.

Miről szól a Shell Eco-
marathon?
A Shell Eco-marathon egy 
egyedülálló verseny, ahol di-
ákok vállalkoznak arra, hogy 
megtervezzék, megépítsék és 
vezessék az energiafelhasználás 
szempontjából leghatékonyabb 
járművet. Olyan autót kell épí-

teniük, amely a lehető leghosz-
szabb távot tudja megtenni egy 
liter üzemanyag, vagy egy kilo-
wattórának megfelelő energia 
segítségével.

Mikor rendezték az első ver-
senyt?
A történet egészen 1939-ig 
nyúlik vissza, amikor a Shell 
Olajvállalat alkalmazottjai 
fogadást kötöttek, hogy ki 
tud a legtávolabbra utazni 
egységnyi üzemanyag-
mennyiség felhasználásával. 
A megmérettetés azóta tudo-
mányos szintre nőtte ki ma-

gát, kiterjesztették több konti-
nensre, kibővítve más felhasz-
nálható energiahordozókkal, 
a bioüzemanyagtól kezdve 
egészen a villamos energiáig. 
A versenyben Európa-szerte 
200 csapat 3000 diákja küzd 
meg a legjobb energiahaté-
konyságért.

Milyen kategóriákban lehet 
indulni?
Két fő kategória van: a városi 
és a prototípus-autók. A városi 
autóknál olyan a követelmény-
rendszer, mint egy rendes utcai 
autónál: minden biztonsági és 
kényelmi berendezésnek mű-
ködnie kell. A prototípus-autó-
kon fejlesztéseket tesztelnek, az 
utcára még nem lehet kimen-
ni velük. A kategóriákon belül 
üzemanyagforrás alapján is el-
különítik az autókat: benzin-, 
diesel-, elektromos, hidrogénes 
és alternatív meghajtású autók-
kal lehet indulni. Mi úgy dön-
töttünk, hogy kezdőcsapatként 
a dieselprototípus-kategóriá-
ban nevezünk.

Hogy jött az ötlet, hogy csatla-
kozzatok a versenyhez?
Középiskolai és egyetemi csa-
patok is indulhatnak a Shell 
Eco-marathonon: Magyar-
országról idén öt csapat vett 
részt a rendezvényen a maguk 
tervezte autókkal. Tavaly ősz-
szel találtuk ki, hogy 2015-
ben mi is szeretnénk indulni 
egy BME-s csapattal. A GSZK 
Shark Team tagjai a BME hall-
gatói, és a csapat része a BME 
Gépész Szakkollégiumának. 
Közel hatvan ember dolgozik 
jelenleg a projekten, akik több-
ségben gépészmérnök, mecha-
tronikai mérnök, közlekedés-

mérnök és villamosmérnök 
hallgatók, de akadnak köztük 
műszakimenedzser-szakos di-
ákok is. A résztvevőket össze-
köti, hogy számos lehetőséget 
látnak a megújuló energiafor-
rásokban, és ezeket szeretnék 
alkalmazni és terjeszteni a ver-
seny keretei között is.

Most hol tartotok a projekt-
ben?
A csapatok az elmúlt fél év-
ben elkezdtek foglalkozni iro-
dalomkutatással, megnézni, 
mások milyen módszerekkel 
dolgoznak. Felállították a kö-
vetelményjegyzéket, ahol leír-
ták a megvalósítandó célokat. 
Most kezdődik a tervezési fá-
zis, 2015 elejére szeretnénk el-
készülni az autónkkal. Emel-
lett a csapat marketingtevé-
kenysége is elindult, folyama-
tosan keressük a cégeket, akik 
szponzorálnának minket, hi-
szen szükségünk van szerszá-
mokra, anyagokra, alkatré-
szekre és pénzügyi segítségre.

Mennyire alkalmazható a gya-
korlatban a kisautó építése so-
rán szerzett tapasztalat?
A projektben végzett munka 
jelentős része használható a 
későbbiekben. A hallgatóknak 
van lehetőségük kipróbálni 
a tudásukat, és új dolgokat 
kitalálni. Ha a fejlesztéseknek 

sikerük van a versenyen, 
később tovább lehet őket 
gondolni, és akár egy-egy 
koncepciót (pl. motort, felfüg-
gesztést, elektronikát) át is le-
het emelni a jövőben egy új 
autóba.

Hogy kapcso-
lódik a verseny 
a fenntartha-
tósághoz?
A kiinduló-
pontban is sze-
repel a környe-
zettudatosság, 
hiszen a kis-
autókkal a leg-
nagyobb ener-
giahatékony-
ságot próbáljuk elérni. A jövő 
energetikai és közlekedési 
megoldásaiban komoly szere-
pet játszhat a verseny, amit a 
kommunikációnkban is sze-
retnénk hangsúlyozni. Itthon 
is kezd egyre fontosabbá vál-
ni a környezettudatosság és a 
társadalmi felelősségvállalás. 
Többek közt ezekkel a kulcs-
szavakkal köthető össze a ver-
seny, és ezzel próbáljuk fel-
kelteni a cégek érdeklődését, 
akik támogatnának minket. 
Jövőre szeretnénk létrehozni 
egy eseményt, az ECO-Day-t, 
ahol a környezettudatos autók 
és szponzoraink is találkoz-
hatnak.

Magyarországon mennyire 
terjedtek el az alternatív ener-
giaforrással működő autók?
Az egész világon látható a törek-
vés az alternatív hajtású autók 
felé, és ez Magyarországon is 
észrevehető. Egyre több olyan 

versennyel találkozunk, ahol 
elektromos vagy egyéb meg-
újuló energiaforrással működ-
tethető autó tervezése a cél. Itt-
hon ősszel rendezik meg az al-
ternatív hajtású autók versenyét, 
ahol több típusú járművel lehet 
versenyezni, az otthon elektro-
mos motorral felszerelt széria-
autótól kezdve a versenyekre 
épített speciális prototípus-au-
tókig. Magyarországon kutatá-
si szinten ilyen keretek között 
tudnak megvalósulni az alter-
natív energiaforrásokra irányu-
ló törekvések, és a Gépész Szak-
kollégiumban is feladatunk, 
hogy a hallgatókat a környezet-
tudatos szemlélet felé tereljük.

BME GSZK Shark Team
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Ha Ön 2014. augusztus 1. és 31. között a túloldalon található Szimpatika 
 kvízünket kitölti, és postai úton vagy a szimpatika.hu/jatek oldal segítségével 
a  válaszokat beküldi nekünk, sorsoláson vesz részt. 

Játékunkkal megnyerheti a négy wellnesshétvége egyikét a móri Hétkúti Wellness 
Hotel és Lovaspark felajánlásával, valamint egy Russell Hobbs konyhai kisgépet a 
Spectrum Brands Hungaria Kft. jóvoltából, továbbá két komplex szűrővizsgálatot 
a VitaHelp Egészségközpontban, illetve gazdagabb 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. augusztus 31-ig postai úton visszaküldik szerkesztősé-
günkbe (Szimpatika szerkesztőség: 1116 Budapest, Sztregova u. 1.), vagy a www.szimpatika.hu/jatek oldalon válaszolnak a kérdések-
re. A részletes játékszabály a www.szimpatika.hu/jatek/szabalyzat oldalon olvasható. 

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

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

1.: c)   2.: b)   3.: b)   4.: a)   5.: a)
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 júniusi kvízjátékunk nyertesei:
•  Binger Józsefné, Szombathely - Árkádia Gyógyszertár, 

Szombathely
• Kiss Dominika, Mór - Zsálya Patika, Mór
•  Peknik Zoltán, Bodajk - Bodajki Gyógyforrás 
Gyógyszertár, Bodajk

•  Tomor Istvánné, Vác - Váci Levendula Gyógyszertár, 
Vác

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

• Búzás Lajos, Szentes - Menta Gyógyszertár, Szentes
• Papp László, Babót - Aranyhajó Gyógyszertár, Győr
•  Tardi Sándor, Téglás - Kazay Sámuel Gyógyszertár, 

Debrecen
•  Vértes Istvánné, Gyöngyös - Korona Gyógyszertár, 
Gyöngyös

Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló 
wellnesshétvége az egri Park Hotel Minaret 
felajánlásával.

•  Apáti József, Nyíregyháza - Viola Gyógyszertár, 
Nyíregyháza

•  Erdészné Balogh Andrea, Gyöngyöspata - Korona 
Gyógyszertár, Gyöngyös

Nyereményük: egy-egy komplex szűrővizsgá-
lat a Vitahelp Egészségközpont felajánlásával.

• Feketéné Gardil Anita, Baja - Kígyó Patika, Baja
•  Kovács György, Oroszlány - Szent Márk Gyógyszertár, 

Oroszlány
•  Dr. Szigeti Ferenc Miklós, Hatvan - Lestyán 
Gyógyszertár, Hatvan

Nyereményük: könyvcsomag a Libri és Kolibri 
Kiadók felajánlásával.

1    Mennyit úszik Mucsi Zoltán nyaraláskor?
a) semennyit
b) napi 3 km-t
c) 35 métert

2    Hol kávézhat Anya nyugodtan?
a) egy kávéházban
b) egy áruházban
c) a teraszon

3    Mióta kötelesek a patikák átvenni  
a lejárt gyógyszereket?
a) 2005 óta
b) 2008 óta
c) nem kötelesek

4    Hol nem keresik a barlangi mentők a bajbajutottakat?
a) közeli kocsmákban
b) pincerendszerekben
c) kométákon

5    Mivel előzhető meg a Lyme-kór?
a) oltással
b) D-vitaminnal
c) semmivel

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!



www.szimpatika.hu
facebook.com/Szimpatika

Kövessen 
 minket  

augusztusban is!


