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A csodálatos
goji
A világ leggazdagabb C-vitaminforrása a goji, mely gazdag forrása más vitaminoknak is.
A goji a burgonyafélék családjába tartozó, évelő cserje. Ázsiából
került Európába, termését Tibetben már több ezer éve használják gyógyításra. Hazánkban elsősorban dísznövényként terjedt el.
Termése számtalan, egészségügyi
szempontból előnyös tulajdonsággal bír, és a világ valaha ismert leggazdagabb C-vitamin -forrásának számít. A
gojival foglalkozó kutatások szerint
az apró, mazsolaszerű bogyó olyannyira
gazdag forrása a
különféle vitaminoknak,
ásványi
a n y a g o knak és tápanyagoknak, hogy egyetlen szem
felér akár egy egész kosár zöldséggel vagy gyümölccsel. Valódi tárháza az egészséges anyagcseréért és idegrendszerért felelős B-vitaminnak és az antioxidáns hatású
E-vitaminnak, és ötszázszor több
C-vitamint tartalmaz, mint például
egy narancs. 
u
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A szerelemtípusokról
A szerelem komponensei: intimitás, szenvedély,
elköteleződés.
Az intimitás önmagunk megmutatását jelenti. A szenvedély erotikus érdeklődést és a szexuális beteljesedést. Az elkötelezettség döntés arról, hogy a jelenlegi partnerünkkel maradunk. Amikor mindhárom elem
egyensúlyban van, ez a „beteljesedett szerelem”. Az
emberek a szerelem három összetevőjéből általában
egy vagy két elemet valósítanak meg. Eszerint a következő „szerelemtípusokat” írhatjuk le:
– „Bolond szerelem” (magas fokú
szenvedély, alacsony fokú intimitás és elköteleződés)
– „Üres szerelem” (magas fokú
elköteleződés, alacsony fokú
intimitás és szenvedély)
– „Romantikus szerelem”
(magas fokú intimitás és
szenvedély, alacsony fokú
elköteleződés)
– „Nem-szerelem” (amikor
egyik elem sincs jelen) 
u

Ha mozdulni fáj
A kineziotape-módszer jó hatású sportsérülések,
rándulás, húzódás, részleges szakadás esetén.
A módszer elasztikus szalagok felhelyezését jelenti,
amelyek normalizálják az izomműködést, csökkentik
az ödémákat, és támogatják az inakat, szalagokat. Beindítják az öngyógyító folyamatokat, és hatékonyan csökkentik a fájdalmat. A szakember által felhelyezett tape hatására a bőr és a szövetek fellazulnak, a nyirokfolyadék áramlása könnyebbé válik, és a
fájdalomreceptorokra nehezedő nyomás is csökken.  u
Bővebben a www.szimpatika.hu weboldalon

Kedves Olvasó!
Itt a tavasz, amit mi sem mu
tat jobban, mint hogy záporoz
nak hozzánk a házassági aján
latok! Rendszeres olvasóink bi
zonyára emlékeznek rá, hogy
nagycsaládosaink, az Apaszemmel/
Anyaszemmel rovat szerzői bizony beismerték: annak ide
jén csak az anyakönyvvezetőig jutottak, a templomig már
nem. Apa az év elején megfogadta, hogy az idén elveszi
gyermekei anyját feleségül: „már ha találok papot, tisztele
test, pópát vagy valakit, aki szentesíti azt a szövetséget, ami
köztem és a feleségem között van, hat gyerek és még több
év »vadházasság« után” – írta.
Nos, olvasóinknak köszönhetően több mint félszáz levél
érkezett, amelyekben kiváló egyházi személyeket ajánlot
tak az örökifjú párnak. Javasoltak evangélikus lelkészt, je
zsuita papot, ferences barátot, lelkipásztor asszonyt és szá
mos más, kisebb-nagyobb keresztény egyház papját és pap
nőjét is, sőt érkeztek ötletek Európán kívüli vallások kép
viselőitől is – úgyhogy most már tényleg Apán és Anyán a
sor, hogy kiválasszák a legmegfelelőbbet! Ha pedig Önök
közül valaki hasonló problémával küzdene, forduljon hoz
zánk bizalommal: úgy tűnik, egyre gyarapszik az adatbá
zisunk...!
Kellemes olvasást és jó egészséget kíván az egész szerkesz
tőség nevében:

Kalmár András főszerkesztő
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Péterfy Bori
Egyszer azt mondtad, hogy a
rock’n’roll-t valamikor biztos
abba kell hagyni, színésznő
viszont a halálod napjáig lehetsz. Ezt komolyan gondoltad? A rock’n’roll nem arról
híres, hogy abbahagyják, inkább belehalnak…

Azért ez inkább a férfiakra jellemző. A nők hamarabb befejezik, vagy ha mégsem, az nem
biztos, hogy szerencsés eset.
Ez egy borzasztó sok energiát követelő munka, sok mindent be kell áldozni érte. Egy
4

nőnek, főleg ha színpadon van,
muszáj foglalkoznia az öregedés kérdésével. Valószínű,
hogy a zenélésnek, a színpadi
„frontasszonyságnak” lesz egy
pillanata, amikor azt fogom
érezni, hogy már nincs kedvem
tovább csinálni. A színház viszont elképesztő meglepetéseket tartogat egy színésznő számára, kortól függetlenül.
Mennyire vagy tervezgető típus? Hogy látod magadat 6070 évesen? Egy nagy házban,

Fotó: Merényi Dávid

Interjú

sok unokával, növényekkel és
kutyákkal körbevéve?

Úgy biztosan nem! (nevet) Érdekes ez, mert egyfelől, a mi
szakmánkban egyáltalán nem
lehet tervezni, másfelől, én
mégis ilyen vagyok. A zenekarral kicsit könnyebb, mert
az elképzeléseinket általában
menetrendszerűen meg tudjuk
valósítani, legyen szó új lemezről vagy arról, hogy merre akarunk továbbfejlődni. A
zenekar vezetője, zeneszerzője és producere is Tövisházi

Ambrus egy személyben, vele szoktuk kitalálni és eldönteni, mi hogy legyen – persze
az élet sokszor beleszól a terveinkbe. Nincsen mögöttünk
kiadó vagy produkciós cég,
aki diktál, és bár ennek megvannak a hátrányai is, de nekünk szükségünk van a szabadságra. A színház esetében
– főleg ebben a mai, kultúraellenes világban – ez már nem
annyira egyszerű. Az ember egyik nap kap egy telefont, hogy nincs tovább, másnap behívják egy castingra, és
megkap egy szerepet… Semmit nem lehet előre tudni. Más
lenne egy társulat állandó tagjaként, ugyanakkor olyan sok
koncertünk van – hála Istennek –, hogy így is alig tudok
a zenekar és a gyereknevelés
mellé bármilyen fellépést beszorítani. Persze az ember álmodozik... Nyilván akkor lennék boldog, ha 60-70 évesen
csodálatos, a koromnak megfelelő szerepeket játszhatnék
filmben és színházban is.
Van olyan konkrét szerep,
amire nagyon vágysz?

Én mindig formabontó társulatokban dolgoztam, ahol állandóan valami újat kellett
kitalálni. Ebben nőttem fel;
mi soha nem egy klasszikus
színház repertoárját állítottuk
színpadra, ezért nincs is olyan
konkrét karakter, akit szívesen
játszanék. Inkább figurákat látok magam előtt, érzéseket,
hangulatokat.

És mint énekesnő? Szeretnél
egyszer százezer ember előtt
énekelni?

Egy zenekar akkor boldog, ha
képes minél nagyobb közönséget megmozgatni, minél több
embert vonzani. Nekünk szerencsére nincs okunk panaszra, nemrég például Berlinben
volt koncertünk. A filmfesztiválhoz kapcsolódóan az ottani magyar ház, a Collegium
Hungaricum Berlin vezetője,
Can Togay János minden évben megrendezi a Cinema Totalt – itt léptünk fel. A koncer-

Péterfy Bori
1969. október 14.
Dédapja Áprily Lajos költő,
műfordító
Nagyanyja Jancsó
Adrienne előadóművész
Nagyapja Jékely Zoltán író,
költő
Édesapja Péterfy László
szobrász
Bátyja Péterfy Gergely író
Unokatestvére Gerlóczy
Márton író
Férje Merényi Dávid fotós
A Krétakör, majd 2008-tól
a Nemzeti Színház társulatának tagja, az egykori
Amorf Ördögök zenekar
és a 2007 elején alakult
Péterfy Bori & Love Band
énekesnője. 2008-ban a
Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki.

ten többen voltak a magyarok,
de nagyon sok külföldi is eljött.
Az emberben mindig van egy
görcs attól, hogy vajon men�nyit értenek meg a magyar
dalszövegekből, de az előadás
után órákig beszélgettem a közönséggel, és rá kellett jönnöm, hogy sikerült minden érzelmet átadni... Szóval, hatalmas élmény volt!
Lehet, hogy betörtök a nemzetközi piacra is?

Nem, mi egyáltalán nem tervezünk külföldi karriert. Az még
azoknak a zenekaroknak is nehezen, vagy egyáltalán nem
megy, akik kizárólag ezzel
próbálkoznak, erre teszik fel
az életüket. Egyszerűen csak
nagyon jó érzés az, hogy amit
az ember a barátaival csinál, az
nemcsak itthon működik, hanem egy másik országban is
hatással van az emberekre.
És neked soha nem fordult
meg a fejedben, hogy máshol
próbálj szerencsét? Elég kozmopolita alkatnak tűnsz, nem
valószínű, hogy nehézségeid
lettek volna a beilleszkedéssel egy másik kultúrában...

A szakmám nagymértékben
a nyelvhez köt. Ha külföldön
akartam volna színészkedni,
azt a döntést sokkal korábban
kellett volna meghoznom. Ha
valaki ezzel kísérletezik, annak
rá kell tennie az életét, kiköltöznie, nyelvet tanulnia, évekig
castingokra járnia, „majdcsak
lesz valami” alapon. Néhány
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Soha nem végeztél főiskolát, mégis a legnagyobbakkal
játszhattál együtt. Éreztették
veled valaha, hogy te más, kevesebb vagy náluk?

Soha. Nálunk vagy az a színészi pálya menete, hogy leérettségizel, felvételizel néhányszor, előbb-utóbb felvesznek,
és akkor színésznő leszel, vagy
van a másik út, amin én is elindultam... de ez a járatlanabb.
Nem mondom, hogy az elején
nem szorongtam, de aztán nagyon hamar kiderült, hogy sok
színészkolléga van, aki nem
végzett főiskolát. Én soha nem
éreztem egy percig sem, hogy
bármelyik
színházigazgató,
színházi ember vagy színész a
végzettsége alapján ítélte volna
meg a munkatársát.
Mennyire vagy zenész, muzsikus? Mennyire vagy jelen egy
szám születésénél?

Sokszor vannak zenei ötleteim, de egyáltalán nem vagyok
sem zenész, sem zeneszerző.
Sokkal inkább – ahogy viccesen mondani szoktuk – „mú6

zsa” vagy „ihlető”. Mivel zseniális zenészek vesznek körül,
eszembe sem jut beleszólni a
zeneszerzésbe vagy a hangszerelésbe, ehhez külön tudás,
tehetség és többéves tapasztalat szükséges. Viszont a próbákon sokszor én vagyok a „külső fül”, hiszen mindenki más
a saját hangszerével van elfog-

‚‚
„Csodálatosan
alakult a szakmai életem
Magyarországon.
A saját közegembe
kapaszkodom, mert
itt, és ebben vagyok
itthon.”

lalva, csak én tudok odafigyelni az egész hangzására. Ilyenkor sokszor beleszólok, de ezek
nem igazán szakmai észrevételek. Én mindig kihangsúlyozom, hogy alapvetően nem zenész vagyok, hanem színész.
Pedig valószínűleg több ember gondol rád énekesnőként,
mint színésznőként...

Nem választom szét ezt a kettőt,
nem is gondolkozom ezen. Nyilván nem vagyok énekesnő olyan
értelemben, mint például egy
jazz-énekesnő, aki egész életében ezt tanulja, ezt gyakorolja,
és a hangja, a technikai tudása a
munkaeszköze. Én nem vagyok

egy tanult, egy technikás énekes. Inkább előadóművész.
Mennyire találtátok ki azt a
figurát, aki most vagy a koncerteken?

Igazából nincs ez kitalálva, inkább kialakult. Ha valaki járt
az első két-három koncertünkön, az pontosan emlékezhet
rá, hogy az akkori színpadi jelenlétem mennyire távol állt
a mostanitól. Nyilván fontos
volt, hogy milyen típusú számokat énekeljek, hogy azokban
megtaláljam magam. De lassan
kezdtem el felszabadulni, és ez
tulajdonképpen egy örökké tartó folyamat. Azt hiszem, a koncertszínpadon vagyok igazán
önmagam. Nagyon szeretem a
közönséget és magamat is meglepni, feldobni, folyton töröm
a fejem, hogy még mit merjek,
mit találjak ki, vagy mit csináljak, ha megunom magam.
Óvatos duhaj vagy? Úgy tűnik, nem vágsz a dolgok közepébe, lassan építkezel, próbálkozol. Szöveget is csak az
utóbbi időben kezdtél el írni,
ugyanakkor, a családi hátteredet ismerve, csoda, hogy
nem dalszöveg- vagy bármilyen más íróként lettél ismert.

A szövegírással óvatos voltam.
Nehezen mertem belevágni,
gyerekkoromban még a naplómat is darabokra téptem, an�nyira bénának találtam, amit
írtam. Most is azt gondolom,
hogy nagyon jó, ha mások írnak nekem. De van már mö-

Vannak olyan anyák, akik még
óvodába se akarják elengedni a
gyereket.

Ők olyan típusú nők, akiknek az
anyaság a fő feladatuk. Nekem
nem, nekem sok más dolgom is
van az életben. Próbálom úgy
csinálni, hogy mindenre jó sok
idő jusson... De ha szegény gyerek egész nap velem lenne összezárva, szerintem nem lenne neki
annyira jó…

Fotók: Merényi Dávid

kolleganőm megpróbálkozott
ezzel, de nekem soha nem volt
ennyire fontos, hogy külföldön
csináljak karriert. Az egy egészen másmilyen élet. Ráadásul a Krétakörnek, a Nemzeti
Színháznak és a zenekaromnak köszönhetően csodálatosan alakult a szakmai életem
Magyarországon. A saját közegembe kapaszkodom, mert itt,
és ebben vagyok itthon.

göttem jó pár saját szöveg is,
és ezek közül elég sokról azt
gondolom, hogy jó. Sőt: nagyon nagy szeretettel gondolok rájuk, és magára a pillanatra, amikor megírtam őket. Remélem, fogok még jó szövegeket írni.
Egyszer megrendeztél egy
részletet a testvéred darabjából, de ezen felül nem nagyon
nyúlsz vissza a családi gyökerekhez. Nem gondolkoztál
azon, hogy valamit kezdeni
kéne a szellemi örökségeddel?

Nyilván beépül az emberbe, ha
egy irodalmár családban nő fel,
ez egész biztosan bennem van.
Nagyon sokat olvastam, főleg
kamaszkoromban, akkor még
rengeteg ideje van az embernek – néha nosztalgiával gondolok vissza arra az időszakra,
honnan volt ennyi időm? Később jött a színház… az is egy
olyan munkakör, ahol nagyon
sokat kell olvasni, és csodálatos emberekkel kerülsz össze,
okos rendezőkkel, akikkel egy
próbafolyamat olyan, mint egy

továbbképzés... Egy szabadegyetem. Ilyen például Zsótér
Sándor. De visszatérve a kérdésre: valahogy ez még nem
jött el. Ott vannak bennem, és
biztos, hogy egy csomó energiát küldenek, de… talán azért is
van ez így, mert a nagymamám
híres versmondó volt, én pedig
ettől mindig idegenkedtem, soha nem szerettem, ha szavalnak. A bátyám pedig biztos ír
majd egy családregényt. De én
még nem találom ennek a helyét, hogy ezt hol lehetne, vagy
egyáltalán, fel kell-e használni.
Két és fél éves a fiad, nem csoda ha nosztalgiával gondolsz
a ráérős kamaszkorra. Amikor
eldöntöttétek, hogy bölcsődébe fog járni, az a munkád miatt volt, vagy inkább az ő szocializálódása volt a szempont?

A világon mindenhol teljesen normális, hogy a gyerekek
bölcsibe járnak. Én nem is tudom, hogy lehetne másképp élni. Az embereknek dolgozniuk
kell, és muszáj, hogy az élet a
szülés után is menjen tovább.

A férjed fotós, gondolom, ő
sem fix munkaidőben dolgozik.
Hogy oldjátok meg a hétköznapokat?

Ez nehéz feladat. Minden héten leülünk és csinálunk egy heti tervet, meg néha egy havit, a
nehezebb időszakokban, például amikor koncertturném van.
Általában igyekszünk egymás
között beosztani, ki van a gyerekkel, de amikor véletlenül úgy
alakul, hogy egyikünk sem ér
rá, akkor külső segítséget veszünk igénybe egy véletlenszerűen ráérő nagymama vagy
egy bébiszitter személyében. De
tényleg nagyon nehéz összehozni mindent.
A fiad ott volt már valamelyik
koncerteden?

Igen, egyszer, de túl hangos volt
neki. Másnap otthon méregetni
kezdett, és megkérdezte, hogy
„Anya, hol van a másik Anya?”
Mondtam neki, hogy de hát itt
vagyok, de ő a másikra gondolt, aki énekelt. Számon tartja az egész csapatot, tudja, hogy
ki milyen hangszeren játszik, de
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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azért ez egy küzdelem is, mert
ez a zenekarosdi számára azt
jelenti, hogy én elmegyek. Szóval még nehéz. De jönnek a szabadtéri koncertek, és ha megint
elvisszük, akkor talán jobban
megbarátkozik a dologgal.
Szoktál neki énekelni?

Igen, de csak ha kéri.

Sportos anyukának tűnsz, a bölcsődébe is bringával jártok, de
régen versenyszerűen RSG-ztél.
Elég ennyi mozgás?

A heti egy-két koncert kemény
edzést jelent, az az, ami fitten
tart. De imádok bringázni, már
alig vártam, hogy jó idő legyen,
bár amilyen enyhe tél volt, sokkal többször járhattam volna biciklivel. Nagyon élvezem azt a
szabadságot, amit a biciklizés
jelent, és szerintem a gyerek is.
Persze nem megyek az autók között, de szerencsére most már
egyre több bicikliút van. Emellett, amikor csak tudok, eljárok
ashtanga jógára.
Sokan azt mondják, most divat
lett negyven körül szülni, mások szerint ez inkább kényszer.
Te mit gondolsz erről?

Szerintem ez elsősorban egy
egzisztenciális kérdés, amiről
nem lehet megfeledkezni abban
a gazdasági helyzetben, amibe
sodródtunk. Egyszerűen muszáj
a nőknek is dolgozni, és akarnak
is, de nálunk még igazán nincs
megoldva, hogy akkor mi lesz
a gyerekkel. Nemrég itt voltak a
barátaink Brüsszelből, ők mesél8

ték, hogy ha színházba akarnak
menni, akkor a színház automatikusan kiküld egy bébiszittert... Ettől mi még jó távol vagyunk. Ott azért sokkal profibb
a bölcsi, az ovi, ennek az egésznek a rendszere, a lehetőségek,
az, ahogyan segítik a családokat.
Meg van oldva, hogy a nők szül-

‚‚
„Ha szegény
gyerek egész
nap velem lenne
összezárva,
szerintem nem
lenne neki
annyira jó.”

ni is tudjanak, és közben tudják
végezni a munkájukat. Lehet rövidebb munkaidőt vállalni, otthonról dolgozni, és egy csomó
minden van, amiről nálunk nem
is hallottak. Valóban nehéz helyzetben vannak nálunk a nők – és
ezáltal a férfiak is. Én nem tudom, mi a megoldás, csak álmodozom arról, hogy bárcsak két
életem lenne, és akkor az egyikben rengeteg gyereket szülnék.
Mert tényleg nincs annál fantasztikusabb dolog, mint világra hozni különböző csodálatos
lényeket. Közben a józan eszem
tudja, hogy nem fogok tudni bevállalni még egy gyereket, mert
közben itt vagyok én, és az éle-

tem, amit szeretnék élni. És egyszerűen nem tudom összehozni
a kettőt.
Ezt már eldöntötted?

Nem hozok végleges döntéseket
ezzel kapcsolatban. De még így
is boldognak mondhatom magam, hogy legalább egyet szültem. Sokan már egyet se mernek
manapság.

Ajánlatajánlja:

A

WWW.KULTURPART.HU

Kezdjük a tavaszt a Zeneakadémia rezidens zenekarával! A Concerto Budapest egy csodálatos házaspárt invitált a Zeneakadémia Nagytermébe: az idős mester, Gennagyij Rozsgyesztvenszkij orosz, illetve romantikus műveket fog vezényelni, míg
feleségétől, a nagyszerű Viktoria Posztnyikovától Rahmanyinov
IV. (g-moll) zongoraversenyének virtuóz szólóját hallhatjuk majd
a március 7-i és 8-i hangversenyen. A művet Liszt ötödik szimfonikus költeménye, a Prométheusz, és Jean Sibelius háromtételes
V. szimfóniája fogja közre – kihagyhatatlan élmény!

Örültél, hogy fiú?

Igen, nagyon.

Az apja még annál is jobban,
nem?

Igazából teljesen mindegy volt,
sőt, először mi is azt gondoltuk
valamiért, hogy lány lesz. Csodálatos boldogság, hogy van egy
kisfiam.
Nem volt benned az, hogy azért
jó lenne egy lány, akivel lehet babázni meg játszani, meg
hogy a fiúk állandóan jönnek
majd a focival, és összetörik magukat a biciklivel?

Minden munkagépnek, traktornak, exkavátornak már úgy
tudom a nevét, hogy el se hiszed, milyen profi vagyok. Persze, jó lenne egy lány meg még
egy fiú… hát igen, ez egy nehéz kérdés.
Hogy fog telni a március?

Április 11-én lesz a hetedik szülinapi koncertünk az Akvárium
ban, erre biztosan sokat fogunk
készülni. Aki teheti, jöjjön el,
nagy buli lesz!

Kalmár András

Aki pedig még egy jó koncertre vágyik, az menjen el a méltán világhírű
A38 hajóra, ahol nemcsak a februári Szimpatika magazin címlapinterjújának alanyával, Lovasi Andrással találkozhat, de ott lesz a teljes Kiscsillag zenekar is, hogy bemutassák legújabb, Szeles címet viselő lemezüket. Ez a koncert is március 7-8-ra került, de sebaj, mert lehet pénteken
Zeneakadémia, szombaton pedig A38 – vagy fordítva!
Ha pedig péntek, akkor Papó! Az országszerte híres Zenede, mely a legkisebbeket szokta beavatni a népzene és a hangszerek mókás világába, most
még szélesebbre tárja kapuit, mert az előadások után táncházat is tart
azoknak, akiknek benne van a lábában a kisördög! Persze nagy- és kismamák, hetyke bajszú szépapák és a csúnyábbak is bekapcsolódhatnak a vidám csapásolásba, az óvodás csoportokat pedig kitüntetett figyelemmel
várják – ugyanis kitüntetés is lesz! A premierre március 28-án kerül sor, és
onnantól kezdve egészen május 23-ig, minden hónap utolsó péntekén
előadás a Fonóban, 9 és 11 órai kezdettel.
Hosszabb utazásokra, vagy nyugodt estékre egyaránt ideális társ a
hangoskönyv. Aki nemcsak olvasni, de hallgatni is szereti Esterházy Pétert,
annak jó hír, hogy március 27-én mutatja be legújabb hangoskönyvét az Örkény István Könyvesboltban. A szerző előadásában hallható, 14 válogatott esszét tartalmazó CD a Ha minden jól megy címet kapta. „Hogy az aktuális bornírtsággal fogalmazzak, én mindig meg szoktam írni, ha sárga a
pecsenyekacsa. Itt több ilyen sárgaság, vagyis jó-ság szerepel – nekem folytonos, nagy élményem a magyar szellemi gazdagság. A gazdagsághoz
természetesen a turulnosztalgia vagy általában a nemzeti giccs hol nevetséges, hol félelmetes, de mindig megbízhatóan nívótlan, és mintha szaporodó megnyilvánulásai is hozzátartoznak, nem csak az a hagyomány, amely itt, most a CD-n megszólal.”
Ha bővebb információt szeretne, nézze meg a fenti művészek, események honlapját,
vagy böngésszen a kulturpart.hu-n!
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Dogossy Katalin

Foglyul ejtett leh etőségeink
Olvasom az Oxfam International nemzetközi szervezet jelentését arról, hogy
a világban egyértelműen
és gyorsuló ütemben nő
az egyenlőtlenség. A világ
leggazdagabb 85 emberének akkora vagyona van,
mint az emberiség szegényebbik felének összesen.
Ez 1,6 billió, vagyis 1600
milliárd dollár. Ha pedig a
gyakran emlegetett legfelső egy százalékot nézzük,
az ő vagyonuk 110 ezer milliárd dollár – ez hatvanötször annyi, mint a világ szegényebb felének minden
vagyona.

az egyenlőtlenség, az igazság
talanság, az alkotmányos vagy
azon kívüli elnyomás követ
kezménye minden esetben az
erőszak. Háború, polgárhá
ború, felekezeti, vallási, tör
zsi háború, forradalom, puccs.
Hol, mi. Közös bennük a pusz
títás, ártatlanok halála és va
gyonok pusztulása.

meg? Senki. Márpedig, ha a
jó oktatás kizárólag számuk
ra elérhető, akkor jó képessé
gű, tehetséges gyerekek milli
ói kallódnak el. Nekik rossz?
Nekik is. De a társadalom is
egyértelműen veszít azzal, ha
a kiválók nem, csak a gazda
gok tudnak kiválni. Olykor ér
demtelenül.

Úgy érzem, hogy én az embe
riség vesztes felébe tartozom.
És nem értem, hogy miért. Az
tán a jelentésből megtudom.
Ez a tendencia.
Az Oxfam szerint az Egye
sült Államokban a válság óta a
gazdasági növekedés 95 száza
léka a legfelső egy százalék va
gyonát növelte, a társadalom
alsó kilencven százaléka vi
szont szegényebb lett. És nem
csak ott.

EZ VÁR RÁNK? Remélem,
nem. Bár az egyenlőtlenség
egyértelműen növekszik. Né
hány adat:
Az emberiség hetven száza
léka olyan országban él, ahol
nőtt az egyenlőtlenség 1980
óta. A vizsgált 30-ból 29 or
szágban kevesebbet adóznak
a leggazdagabbak, mint har
minc évvel ezelőtt. Winnie
Byanyima, a szervezet veze
tője szerint az egyenlőtlenség
növekedése annak az ered
ménye, hogy az elit egyre na
gyobb hatással van a politikai
életre, és sikerrel vívják ki ma
guknak a kedvezőbb adózá
si és gazdasági feltételeket. A
jelentés szerint az egyenlőt
lenség növekedése ördögi kör,
mert a jobb oktatás is csak a
gazdagok gyermekeinek jut.

A LEHETŐSÉGEK egyenlősége
már csak álom – írja az Oxfam,
ami a szélsőséges korrupció
ra használt state capture (fog
lyul ejtett állam) mintájára be
vezeti az opportunity capture
(foglyul ejtett lehetőségek) ki
fejezést. A gazdasági növeke
dés ugyanis, számos ország
ban nem jelent mást, mint a
„győztes mindent visz”-elv ér
vényesülését. Önmagában az
egyenlőtlenség az Oxfam sze
rint sem rossz dolog, hiszen e
nélkül nincs gazdasági növe
kedés és motiváció a kemény
munkára, a vállalkozásra és
az innovációra. Ez a szélsősé
ges szint viszont már százmil
liókat zár ki abból, hogy része
süljenek a gazdasági növeke
désből.

NORMÁLIS DOLOG EZ? Alig

NORMÁLIS DOLOG EZ? Alig

Egész biztosan nem. Sokan,
nálam jóval okosabb embe
rek, már régóta tudják ezt,
és próbálnak valamit kitalál

ha. És szerintem azoknak sem
jó, akik gazdagok. A történe
lem ugyanis azt tanítja, hogy
10

ha. Ki merné azt állítani, hogy
a legtehetségesebb gyerekek a
gazdag családokban születnek

NORMÁLIS

DOLOG

EZ?

ni. Az emberiség kommuniz
musnak nevezett, világmére
tű kísérlete a probléma meg
oldására, vagyis az emberek
közötti egyenlőség megva
lósítására nem vált be. Per
sze, hiszen az emberek nem
egyenlők. Képességeik, mo
tivációjuk,
temperamentu
muk, az, hogy az életben mit
tartanak fontosnak, nagyon is
különböző. Az az ember, aki
szorgalmasabb, okosabb, rá
termettebb, többet, haszno
sabbat dolgozik, ezért sok
kal többet tanult, nem akarja,
hogy a lusta, buta, tanulatlan
vele egyenlő elbírálásban, ja
vadalmazásban, elismerésben
részesüljön. Ez érthető is. Az
a rendszer, amelyik ezt akar
ja, bukásra van ítélve, hiszen a
szorgalmas, tehetséges embe
rek elhagyják, vagy megszűn
nek szorgalmasnak lenni. Át
állnak a lógósok vagy a talp
nyalók táborába. De ugyanez
a helyzet akkor is, ha az embe
rek nem érdemük szerint jut
nak előbbre, hanem, mond
juk, azért, mert jó helyre szü
lettek.
Amikor az emberek közötti
egyenlőségről esik szó, termé
szetesen az egyenlő lehetősé
gekre kell gondolni.
KELLENE A VILÁGNAK ez na
gyon. Hogyan lehetséges meg

valósítani? Néhány hónappal
ezelőtt írtam egy megoldási
kísérletről ezeken a hasábo
kon. Ez a feltétel nélküli alap
jövedelem ötlete. Nekem tet
szett. Az Európai Unióban egy
éve elindult kezdeményezést
alá is írtam. A kezdeménye
zés lényege annak kimondása
volt, idézem: hogy „hosszú tá
von a cél az, hogy az EU min
den egyes állampolgára mint
egyén számára feltétel nélkü
li jogként legyenek biztosítva
a méltóságteljes élethez elen
gedhetetlen alapvető anyagi
szükségletek”. Nem jött ös�
sze. Egymillió aláírás kellett
volna, de a határidő lejártáig,
január közepéig, mindössze
285 ezer gyűlt össze az uni
ós országokban. Így az Euró
pai Bizottság nem köteles fog
lalkozni a kezdeményezéssel.
Egyetlen ország, ahol összejött
megfelelő mennyiségű aláírás,
Bulgária volt.
NA DE MIRŐL IS VAN SZÓ?

Arról, hogy egyre több az em
ber, s egyre kevesebb a munka.
Azért, mert az emberi munka
erő drága, a gépi munkaerő, a
kezdeti befektetést leszámít
va, olcsó. A munkanélküliség
ennek a tendenciának egyenes
és nem múló következménye.
Kevés a munkahely, ezért nagy
az érte folyó verseny. Így aztán

azt, akinek van állása, a vég
letekig kizsigerelik, túlfoglal
koztatják, kizsákmányolják.
Az inaktívakat pedig eltartják,
amíg tudják. Valamennyire,
legalábbis. A gyerekeket a szü
lők, az öregeket a gyerekek, a
munkanélkülieket, betegeket,
rokkantakat a szociális ellá
tórendszer. Erre a rendszerre
borzalmas mennyiségű költ
ség rakódik. Miközben igaz
ságtalan. Az alapjövedelmet
kitalálók azt mondják, szün
tessünk meg minden ellátást.
Ne legyen nyugdíj, gyes, gyed,
segély, járulék, járadék. Kap
jon minden állampolgár annyi
alapjövedelmet, amiből tiszte
sen megél.
Az Európai Bizottság azonban
nem foglalkozik a kezdemé
nyezéssel.
MÉG NEM. Pedig nyilvánva
ló, hogy ezt, vagy mást – va
lamit – ki kellene találni. Mert
ahogyan az Oxfam is megál
lapítja, a világon továbbra is
éhínség van, holott rendelke
zésre áll „mindenki számá
ra elegendő élelmiszer”. So
káig ez már nem mehet. Mert
ha tovább nő az emberek, ré
giók, országok, népek, feleke
zetek közötti egyenlőtlenség a
lehetőségek tekintetében, a fe
szültség robbanni fog. Ne le
gyen igazam...
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Üzenet a Földről

Novák Péter

Mondd, Te mit vá lasztanál?

Forradalmi Ifjúsági Napok – így hívott emlékezni, s az emlékeket elkobozni anno a pártpropaganda, hogy leendő „letéteményesekként”
harsoghassuk a jelmondatot.
Innen hallgatva már sértően
fals a kánon, hiába jelzőinek
örökérvényűsége.
Sőt, innen nézve maga a szlo

gen rövidítése is önbeteljesítő
jóslat: FIN, vagyis vége.
Március 15., Március 21., Áp
rilis 4. – hát mi köze a három
nak? Szezont a fazonnal, iro
nizálhatnánk tovább, ha volna
helye szarkazmusnak ott, hol
akarnok számítás sajátítja ki a
fogalmakat, s még értő fülekre
is talál ostoba dialektusaihoz!
Eredeti jelentésében koránt
sem volt értelemszerű, hogy
akár a márciusi ifjak emléke
zete kiállja a történelem pró
báját, tán csak Istennek hála,
hogy nem korrodált el a ko
kárda visszafordíthatatlanul.
A históriaértelmezés sosem
lesz mentes az érdekektől; hi
ába ragaszkodásunk a tények
gránitkemény adataihoz, a
múlt változóban.
Némi naivitással ugyan, de
ragaszkodás helyett válasszuk
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most a törekvést, legalább az
ünnep érzelmi állandóságá
ra! Vegyük fel a tradicionális
bioritmust, bizonyosodjunk
meg, hogy nincs jókor vagy
rosszkor, csak az ilyenkor. Mi
lyenkor? Például első hónapjá
ban a nyárelőnek, hogy maga
a természettel ébredő vágya
kozás diktálja az ütemet, es
sék bár említés számos, rop
pant dimenziójú kifejezésről,
úgymint szabadság, szerelem,
vagy esetleg mindkettő.
Mondjuk ki: egy jó nagyot kí

vánunk teremteni a tavaszként
elhíresült időminőség értel
mében, igen!
Mi mást? Már ha tudunk még

őszintén azonosulni az ösztö
nök szintjén...
Senki se őrizze meg a nyugal
mát, tudunk! Ezen évszak
ban biztosan, hiszen lélegzet
állító a kikeletet, afféle prima
materia, s midőn a hallhatat
lanság elixírje újraéleszt he
gyet, völgyet a lélek sivár hó
mezői alatt, ismét útra kél a
dal: „én a legszebb lányok kö
zül téged választalak”, vagy
amit akarunk.
Persze, kevésbé költői őszin
teséggel átlényegülve is vilá
gos, hogy elsősorban a geneti
kai kód gyakorol hatást az élő

világra, s annak folyománya
életigenlő érzetünk.
E bagatell világnézeti differencia, miszerint a tudomá

nyos mágia, vagy a fantaszti
kus tudomány ad választ ka
maszos tettrekészségünkre,
nyilvánvalóan mit sem változ
tat a tapasztaláson.
Inkább mondjuk ki (ezt is):

nem tudom, mi van, de na
gyon jó!

Tényleg az. Innen hallgat
va már egyszerű és nem együgyű a szóhasználat, elmarad
a demagóg amplitúdó, az el
fojtások és/vagy fékevesztett
kitörések vertikuma. A maga
természetességében világlik a
horizont...
Egy a jelszónk, féltartós béke.
De kár érte! Kár, hogy válasz
tott végzetünk kölcsönhatásai,
előbb-utóbb, megidézik a rop
pant dimenziókat, leszámolva
a némi naivitással. Kár, hogy
viselt dolgaink rendje végül
mindig ez. De akkor, és csak
akkor!
Addig még a forradalmár sze
relmes, és a szerelmes forradal
már – márciusban ez az alap.
Legyünk hívek hát gyönge ta
vaszunkhoz, románctól a szabadságig megrendületlenül.

Maradjunk hályogkovács köl
tők, háztartási romantiku
sok, amíg lehet, s tán az aláb
bi karcolathoz hasonlatos lí
rai élmények igazolják majd
– vagy még – a jelmondat
ként kiemelt szókapcsolat
kultúrantropológiai hatásait.
Minden irónia nélkül.
Egy egyszerű kávéházi terasz e megénekelni kívánt

mikrokozmosz
helyszíne,
míg ideje az első tavaszi fény
özön. Ajánlatunk visszauta
síthatatlan. Ím, máris egy át
meneti kabát alól kivillanó,
vidám női egyben-ruha li
beg a térben, s fodra mintha
a teraszon tébláboló férfikon
fekció felé intene… Ránézés
re a campus-klubok mélyén
edzett öltöny sem unalmas
konvenció, a szimpatikusan
rebellis attitűd kiegészítője
egy lazán kötött sál, zászlaja
ként a tudatalatti világforra
dalom titkos testvériségének.
„Kár, hogy nem ismerik egy
mást” – foglal egy emberként
állást a terasz monokróm kol
lektívája, hisz a télszagú kö
zönség köreiben ritka vendég
a harmonikus véletlen. Tán
nem is láttak még ilyet. Lás
suk mi is! A színes dressz kód
– milliárdnyi áttételeként a
korábban említett genetika

Illusztráció: Csobay Bence - Kultúrpart

inak –, végre ifjúsági arche
típusaink közt is azonosít,
hogy némi lányos-fiús zavar
után, az egyetlen szabad asz
talhoz ültesse őket. De szé
pek! Ahogy mondani szokás,
érezni a kémiát.
Mi mást, ha őszintén azo
nosulnak az ösztönök szint
jén? Egyikük virágba lob
banó, másikuk lombkoro
na, akár a magyar népmesék
ornamentikusan összefonódó
párjai. Homlokukra tolt nap
szemüvegeik ablakában az ég
bolt szikrázik, no meg a vá
lasztási körzet valamely kép

viselőjelöltjének lámpavasra
lógatott plakátja, számtalan
alternatíváját tükrözve a jövő
nek.
Mert választásból már nem
csak kettő, végtelen van, kü
lönösen, ha élünk a lehetőség
gel…
Egy szabadság, egy szerelem
rendel:
– Ó, még be sem mutatkoz
tam! Ööö... Petőfi Sándor!
– Helló, Szendrey Juli!
Innen hallgatva de jó ezt hall
gatni.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Elmondom hát mindenkinek

Polgár Teréz Eszter

Ő: Székely Éva
ka a fejemről, és a hatalmas
hosszú copfom kiszabadult,
elborította az arcom. Azt hit
tem, megfulladok, de nem áll
tam meg, nagy fölénnyel nyer
tem. Amikor kijöttem a víz
ből, Sárosi Imre – mert ő volt
– megkérdezte, szeretnék-e
úszó lenni. Aztán feljött hoz
zánk a Visegrádi utcába, és
engedélyt kért, hogy leigazol
hasson az FTC-be mint ver
senyzőt. Apukám megkérdez
te, mi ebben a perspektíva, mi
re Imre bácsi azt mondta: akár
olimpiai bajnok is lehetek. Ez
teljesen elkábított. Apám hi
tetlenkedett, hogy „ugyan, ne
mondjon már ilyet”, de én el
kezdtem könyörögni, és apu
kötélnek állt – azzal a feltétel
lel, hogy nem ronthatok az is
kolában. Nem is rontottam,
maximalista voltam.

Miért pont az úszást választotta?

És gyerek létére hihetetlenül
céltudatos, ambiciózus.

Nem én választottam. Min
denfélét sportoltam, az úszás
ment a legjobban. 13 évesen a
lányok iskolai úszóversenyén
vettem részt a Margitszige
ten. Férfiak nem lehettek jelen,
egyvalaki mégis bejött (úszó
mesteri ruhában) megnézni,
hogy úszunk. A 33 méteres táv
kb. harmadánál leesett a sap
14

Nekem ez volt a természetes. A
német iskolában, ahová imád
tam járni, minden határozot
tan, tervszerűen, mégis de
mokratikusan történt. Otthon
ugyanígy. Akit nem nevelnek
fegyelemre, nem lesz valódi
önfegyelme, aki nem tanulja
meg, hogy semmit sem adnak
ingyen, nem tanul meg küzde

ni – és nem viszi sokra. Ma a
szülők nagyon rosszat tesznek
az ún. liberális neveléssel: aki
nek semmiért nem kell meg
dolgoznia, legbelül bizonyta
lan marad. Minket sem nyom
tak el, ellenkezőleg; a nővérem
is abban teljesedett ki, ami a
személyiségének megfelelt, én
ugyanúgy. Ő volt a nőiesebb
alkat, én a fiús, küzdő típus.
Abszolút hallással születtem,
kiskoromtól zongoráztam, a
zenei pályán gondolkodtam.
Egyszer megkérdeztem a ze
netanárnőmet, lehetnék-e Fi
scher Annie (ő volt a kor Ko
csis Zoltánja). Azt felelte, na
gyon jó zenész lehetek, de Fi
scher Annie-hoz azért ne mér
jem magam. Akkor hagytam
abba a zongorát, és döntöttem
el, hogy úszni fogok. Ezen mú
lott. Mondjuk, mindig sokkal
jobban szerettem mozogni,
mint ülni: remekül tornáztam,
futottam, és imádtam a vizet.
Csillaghegynek, ahol mindig
nyaraltam, már akkor is meg
volt a gyönyörű strandja.
A versenysport akkoriban
még jobban meghagyta a
gyereket gyereknek?

Nem. Aki gyerek akart lenni,
hamar feladta a versenyspor
tot. Ezt szenvedélyesen kellett

Fotó: Fábián Évi

„Kilencévesen határoztam el,
hogy olimpiai bajnok leszek,
Csillaghegyen, a strandon: az
1936-os olimpia közvetítése
szólt a rádióban. Amikor fel
hangzott a himnusz, döbben
ten láttam, hogy az olyan öreg
nek tűnő felnőttek könnyekkel
a szemükben hallgatják. Ak
kor döntöttem el, hogy én is
ilyen örömet fogok szerezni.
Hogy egyszer nekem játsszák
majd a himnuszt!” – meséli
Székely Éva, olimpiai bajnok,
sokszoros országos csúcstartó
és magyar bajnok úszónőnk;
többek közt a nemzet sporto
lója, a Hírességek Csarnoká
nak tagja és a Nemzetközi Fair
Play díj birtokosa. Ha még
egy könyvet írna – mondja –,
az lenne a címe: „Székely Éva
voltam”. Csakhogy ő: Székely
Éva. Áprilisban lesz 87 éves.

A sportkarriere, hihetetlen
módon, ott folytatódott, ahol
abbamaradt. Nem tört meg?

Székely Éva 2005-ben egy reggeli edzés után

szeretni. Reggel 6-kor már a
medencében voltunk, aztán
iskola, megint uszoda, és este
tanulás. Játékra nem maradt
idő, de imádtam olvasni, vil
lanyoltás után titokban, és a
rádiót – akkor telefonhírmon
dót – hallgatni. A gyerekko
romról sokat írtam, főleg az el
ső könyvemben (a második az
életemben szerepet játszó fér
fiakról szól, apámtól az uno
kámig; a harmadik az „elv
társakról”, akikkel az ötvenes
években sportolóként dolgom
volt). Soha nem éreztem, hogy
kimaradnék valamiből. Per
sze, minden élsporthoz nagy
monotóniatűrés kell, de min
denki kitalálja a maga szóra
koztatását. Én a leckét mond
tam fel, verset szavaltam, éne
keltem a vízben. Imádtam úsz
ni, de időm se lett volna meg
unni az edzéseket, mert 1941ben kizártak a sportéletből.

A származása miatt…

Zsidóként ’45-ig nem állhat
tam rajthoz. Közben elvittek
a nyilasok, deportálni akar
tak, volt, hogy már a falnál áll
tam…, de valahogy mindig
megúsztam. Amikor az orszá
got megszállták a németek, és
Szálasiék átvették a hatalmat,
16 évestől minden zsidónak
jelentkeznie kellett munká
ra. Kb. hat hétig voltam tank
csapdát ásni. A magyar tábor
ban nem haltak meg, viszont
ott hallottuk a deportálások
és a német tömeggyilkosságok
hírét. Amikor Németországba
vittek volna, megszöktem. Egy
svájci védett házban laktam, de
ahogy közeledtek a szovjetek,
és eluralkodott a vérengzés Bu
dapesten, már az sem jelentett
menedéket; hatvanketten lak
tunk egy 80 négyzetméteres la
kásban, és tizenketten marad
tunk életben.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Amíg lehetett, a háborús évek
alatt is ugyanúgy edzettünk
tovább, bár nem lehetett tudni,
versenyezhetek-e még valaha,
egyáltalán, életben maradok-e.
De én tudtam. A védett házban
– tényleg azt hitték, megőrül
tem – több százszor felmen
tem az ötödikre meg vissza,
lábujjhegyen, hogy erősítsem a
vádlim. Apukám igazi erdélyi
góbé volt, anyukám felvidéki,
mindketten Trianon áldozatai
– azt hiszem, tőlük örököltem
a túlélőképességet. Életem leg
nagyobb ajándéka a gyerekko
rom, a szüleim, az iskolám –
még a háborúval és a fasiszták
kal együtt is. Talán furcsa, de
biztonságban éreztem magam.
És amint az edzőm visszajött a
frontról, folytattam az úszást.
Utoljára ’41 májusában javí
tottam meg az addigi magyar
felnőtt női mellúszásrekordot,
14 évesen, és ’45 nyarán, négy
év kiesés után, a Császár uszo
da első versenyén új magyar
rekorddal kezdtem a verseny
zést. Életem során vagy 66 baj
nokságot nyertem, több mint
100 csúcsot és 12 világcsúcsot
úsztam…
Játszották a magyar
himnuszt.

Azt nem lehet elképzelni, mi
lyen érzés… A mai napig ezt ál
15
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modom. És olyan jó volt hoz
zám a sors, hogy a lányomnak is
játszották úszóversenyen, és az
unokámnak is vízilabdamec�
csen. Sokszorosan teljesült a
gyerekkori vágyam. Még abban
a hihetetlenül nagy élményben
is részem lehetett, hogy a fér
jemmel együtt nyertem olim
pián: Gyarmati Dezsővel, aki
a vízilabdásokkal győzött. Ez
az ’52-es helsinki olimpia volt
a pályám csúcspontja, 25 éve
sen. A nemzetközi sajtó Pillan
gókisasszonynak hívott – még a
’47-es párizsi főiskolai vb után
neveztek el így a franciák. Melllábtempóval, pillangózó kar
ral úsztam, ami szabály sze
rint mellúszásnak számított,
de nem volt szokás. ’52-ben is
egyedül én pillangóztam. Hel
sinkiben nyerni euforikus volt,
és euforikus volt magyarnak
lenni. Hihetetlen sikereket ér
tünk el. A pontversenyben csak
a szovjetek és az amerikaiak
előztek meg. Annyira összetar
tottak a magyar sportolók (még
az aranycsapat focistái is velünk
voltak), hogy akik élnek (keve
sen), a mai napig tartják a kap
csolatot. Sváb, zsidó, cigány, a
Gulágról és Auschwitzból ha
zatért is volt közöttünk, és egyet
akartunk: megmutatni, hogy
mi, magyarok nyerünk.
Nem volt párttag: ez az ’50-es
években kihatott a pályája
alakulására?

Nagy karriert futottam be: elő
ször ki akartak irtani, aztán
16

lettem „osztályidegen”, „a dol
gozó nép ellensége”, majd az
első világcsúcs után „a dolgo
zó nép kiváló képviselője”. Én
sosem politizáltam, csak úszni
akartam. A férjem viszont lát
ványosan nem kedvelte a kom
munistákat; belefolyt a politi
kába, és ’56-ban a Forradalmi
Olimpiai Bizottság elnöke lett.
Nagyon megverték, sose de
rült ki, hogy kik. Elmentünk
egy időre Ausztriába, mert fél
tünk, hogy megölik. Én rend
kívül tiszteltem, amiért kiállt
a meggyőződéséért. A szüleim
is ilyenek voltak. Mikor ’41-ben
az izraelita vallásúaknak el kel
lett menniük a német iskolából,
maradhattam volna, ha meg
keresztelkedem. Apukám rám
bízta a döntést. Megkérdez
tem, ő mit csinálna. Azt felelte:
az ember a hazáját és a vallását
nem cserélgeti. Igen. A meg
győződését sem.

kadt meg a kapcsolatom: ő ta
valy év végén halt meg.

Az, hogy a férjével sportolóként is egy nyelvet beszéltek,
nagy könnyebbség lehetett.

33 évesen vonult vissza. Ezt
hogyan élte meg?

Máshogy ma sem tudnám el
képzelni, pedig ’64-ben elvál
tunk: Dezső beleszeretett a kor
legszebb színésznőjébe, Bara
Margitba. Fájt, de nem tudtam
rá haragudni. Szerelmes lett –
megértettem, és elengedtem.
Szerintem ez így normális.
Dezső második házasságából
született Andreának a testvé
re, egy nagyon helyes gyerek.
Margittal sosem találkoztam,
de a volt férjemmel nem sza

Így, a beszélgetésünk végén
már meg merem kérdezni:
hogy van?

A lánya születése, az anyaság
hogyan fért össze a versenyzéssel?

Szegénykém, úgy született,
hogy be volt tervezve két olim
pia, Helsinki és Melbourne kö
zé. Úgy is házasodtunk, hogy
két edzés közt megesküdtünk.
Nászút helyett három év há
zasság után elmentünk egy
hétre a Balatonra: kilenc hó
nap múlva megszületett a lá
nyunk. Kihagytam az Eb-t, de
’56-ban Melbourne-be nyer
ni mentem. Azért lettem csak
második, mert itthon kellett
hagynom a kétéves Andreát,
miközben kitört a forradalom,
és Ausztráliában nem tudtunk
semmit, csak a nyugati híreket
hallottuk: hogy nincs is már
Budapest stb. – kilenc kilót
fogytam.

Készültem rá, továbbtanul
tam a sport mellett. Az orvosi
pálya vonzott, de túl erős volt
bennem az empátia, és nem
bírtam a vért. Ezért választot
tam a gyógyszerészetet, és na
gyon megszerettem. ’50-ben
végeztem. Végig dolgoztam
versenyzőként is nyolc órában,
a MÁV Kórház patikájában.
Csak én 10-kor kezdhettem, az
edzések miatt. Párhuzamosan
elvégeztem a TF edzőszakát,
majd Andrea kedvéért átmen

Székely Éva és Gyarmati Dezső lányukkal, Gyarmati Andreával
a melbourne-i olimpiáról hazatérve
Magyar Olimpiai és Sportmúzeum - Pobuda Alfréd

tem főfoglalkozású edzőnek.
Alapítottam egy úszóiskolát
a BVSC-uszodában – nekünk
építették –, évekig ott voltam
vezető edző.
Milyen volt a saját lánya
edzőjének is lenni?

Ő szinte a vízben született, én
egy héttel a szülés előtt még
úsztam. Utána is folyton az
uszodában voltunk, vittük
őt is, hát, úszni kezdett, per
sze. Hívták Amerikába, nem
akart menni. Azért én edzet
tem, mert nem mertem sen
kire bízni. Akkor a sport már
nem ugyanaz volt, mint az én
időmben, bezavart a pénz, a
dopping. De skizofrén állapot
volt anyjának és edzőjének is
lenni: hajtani, miközben pon
tosan tudtam, mikor mit él
át. És nem mondhattam ne
ki, hogy „a hülye edződ a hi

bás”. Olimpia előtt beteg lett,
így „csak” ezüstérmet nyert. A
mai napig hurcolja azt a terhet,
hogy ő az én lányom, olimpi
kon apával, plusz olimpikon
férjjel (Hesz Mihály). Ez egy
rejtett konfliktus köztünk is,
amivel nincs mit tenni, ettől
még nagyon jó és szoros a kap
csolatunk. De úgy érzem, na
gyot hibáztam azzal, hogy én
edzettem.
Az unokájának tudott még
tanácsokat adni a sportban?

Nem. Ő fiú, vízilabdás, na
gyon más generáció. Annyit
tudtam neki mindig monda
ni, hogy csak akkor van ered
mény, ha keményen dolgozik.
Különben ne nyavalyogjon.
Őt noszogatni kellett. And
reát soha, a sport mellett ki
tűnően is tanult; most ismert
gyerekorvos.

Akkor őszinte leszek. Apukám
azt mondta: „bármit csinálhatsz,
csak ne hazudj”. Amikor rákban
haldoklott, kérte, hogy a hábo
rú után magamhoz vett ciánt vi
gyem be neki: nem bírja tovább
a szenvedést. Képtelen voltam
rá, hazudtam neki. Gyakran
eszembe jut, jól tettem-e. Hogy
a kérdésre feleljek: ha írnék még
egy könyvet, az lenne a címe:
Székely Éva voltam. Sajnos, át
mentem kriplibe. Nagyon fáj a
lábam, alig látok, elkopott a csí
pőm, és a szívemmel operáltak.
Ki vagyok szolgáltatva. Két éve
még naponta leúsztam 3 km-t
a Császárban. Nekem, aki min
dig mozogtam, olyan otthon ül
nöm, mint Kufstein börtönében
– és hogy szellemileg friss va
gyok, attól csak még nehezebb.
De nem panaszkodhatom. Van
segítségem, családom, és más
ilyenkor már nem él.
Leghíresebb könyve a Sírni
csak a győztesnek szabad. Ez
egyben életfilozófiája is?

Ezt a lányomnak mondtam
egész gyerekkorában: hogy
ha nyer, sírhat a dobogón, de
ha nem, nem szabad elronta
ni a győztes örömét. Amikor
18 éves korában, Münchenben
lemaradt az aranyról, láttam,
milyen szomorú a szeme a do
bogón, hogy ökölbe szorítja a
kezét – de a szája mosolygott.
Összefacsarodott a szívem.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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MÁRCIUSI AKCIÓ!
Az akció 2014. március 1-től 31-ig, illetve a készlet erejéig tart. Áraink maximált akciós árak.
Apranax 100 mg/g
MOST CSAK
gél
1 355 Ft
100 g
13,6 Ft/g

MOST CSAK

1 615 Ft
134,6 Ft/db

Aranyér kezelésére, tüneteinek enyhítésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

Saballo 320 mg
lágy kapszula
60 db

MOST CSAK

950 Ft
9,5 Ft/ml

A légutakban lévő
sűrű, viszkózus
váladék oldására
alkalmas készítmény,
2 éves kor felett
Vény nélkül kapható
gyógyszer

Fájdalomcsillapító és gyulladásgátló gél
lokális alkalmazásra
Vény nélkül kapható gyógyszer

Sperti
Preparation H
végbélkúp
12 db

ACC 20 mg/ml
belsőleges oldat
gyermekeknek
100 ml

MOST CSAK

2 790 Ft

Eurovit D-vitamin
50 μg (2000NE)
tabletta
30 db

MOST CSAK

905 Ft
30,2 Ft/db

A bőr és hajas fejbőr
gombás fertőzésének
kezelésére és
megelőzésére
Vény nélkül kapható
gyógyszer

Neo Citran
belsőleges por
felnőtteknek
14 db

MOST CSAK

2 020 Ft
144,3 Ft/db

Sinupret belsőleges
MOST CSAK
oldatos cseppek
1
365 Ft
50 ml

27,3 Ft/ml

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

Sperti Preparation
MOST CSAK
H végbélkenőcs
1
435 Ft
25 g

57,4 Ft/g

Meghűlés és nátha kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

MOST CSAK

2 515 Ft

Panadol Rapid
Extra
500 mg/65 mg
filmtabletta
24 db
Paracetamol tartalmú
fájdalom- és lázcsillapító
készítmény
Vény nélkül kapható
gyógyszer

MOST CSAK

1 115 Ft
46,5 Ft/db

Otrivin Menthol
1 mg/ml
adagoló
oldatos
orrspray
10 ml
Különböző eredetű náthás
megbetegedés okozta
orrdugulás enyhítésére
alkalmas, mentol- és
eukaliptusz-aromaterápiát is
tartalmaz
Vény nélkül kapható
gyógyszer

Exoderil
10 mg/g krém
15 g

MOST CSAK

1 115 Ft
74,3 Ft/g

A bőr gombás megbetegedéseinek kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

Aranyér kezelésére, tüneteinek enyhítésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

25,2 Ft/ml

46,5 Ft/db

Jóindulatú prosztata megnagyobbodás
esetén fellépő vizelési zavarok kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

Magnéziumhiány megelőzésére és kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

D-vitamint tartalmazó tabletta
Étrend-kiegészítő készítmény

Nizoral sampon
100 ml

Béres Magnézium
MOST CSAK
250 mg+B6
1
495 Ft
filmtabletta
24,9 Ft/db
60 db

MOST CSAK

1 455 Ft
145,5 Ft/ml

Lactiv Plus
kapszula
20 db

MOST CSAK

1 485 Ft
74,3 Ft/db

Antibiotikumos kezelés vagy gyomor- és bélrendszeri
fertőzés esetén javasolt tápszer, C-vitaminnal
Speciális - gyógyászati célra szánt - tápszer

Faringopront
MOST CSAK
3 mg/0,2 mg
800 Ft
méz ízesítésű
33,3 Ft/db
szopogató tabletta
24 db

Enyhe torokfájás, szájfekélyek és egyéb kisebb szájüregi
elváltozások kezelésére javasolt
Vény nélkül kapható gyógyszer

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a (beteg)tájékoztatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Társaslény

Vág Bernadett

Kinek kellenél?

Negyedszerre sikerült csak begyújtani a
kávéfőző alá; vagy elaludt a gyufa, vagy a
gázrózsa fulladt be. Alig látott a könnyeitől. Dühös volt magára, amiért sír, nem
szabad sírni, semmire se jó az. Különben
is, miért kell annyira kiborulni pár szótól, a
szó csak szó, holnap talán már nem is emlékeznek rá.
DE EZ A MA REGGELI KÜLÖNÖSEN FÁJT. Mi

közben igyekezett a kenyeret tökéletesen lefedni a
vajkrémmel, a szélén is, szépen, egyenlő vastagon,
mert amúgy nem lesz jó, újra meg újra visszacsen
gett a fülében az a pár mondat. István hangján
csengett, mintha ott mondogatná mellette:
– Tudod, mit kérek a születésnapomra, Emma?
Egy olyan hogyishívjákot, szemfedőt, amit al
váshoz használnak a filmekben. Tudod, selyem
ből van, hátul meg gumis.
– Aztán minek az neked? – nevetett. – Hisz nem
süt be ide a nap!
– Hát, csak azért – morogta –, hogy ne kelljen
reggelente a rusnya pofádra
ébrednem.
A vajkrémes kenyér a
kistányér közepé
re került, körötte
vékonyra szelt
uborkakari
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kák sorakoztak. Ahogy elvárja. Szalvétát is tett
mellé, és a sót, mert István mindent nagyon só
san eszik. Ha nincs ott a só, őrjöng.
NEM VOLT ÁM MINDIG ILYEN A FÉRJE. Ami
kor megismerkedtek, a tenyerén hordozta őt,
óvta a széltől is, esténként a munkahelye előtt
várta, nehogy leszólítsa valaki hazafelé. Haza
adta a fizetését, ami akkor még duplája volt az
övének. Jól keresett autószerelőként, irigyelték is
a barátnők. Macskának szólította, meg kis bu
tusomnak, és imádott magyarázni. Elmond
ta, hogy kell értelmezni a politikát, a gazdasági

A szóbeli
bántalmazásról
A szóbeli erőszak a másik feletti uralkodás és
hatalomgyakorlás eszköze. Sok formája van,
sokszor nehéz felismerni a párkapcsolatokban.
Nyárs Mária pszichológus szerint a szóbeli bántalmazás azonosításának első jele a kételkedés:
„Normális ez? Más kapcsolatokban is történnek
hasonló incidensek?” Ha már eljutott a kételkedésig, lassan felébred abból az illúzióból, hogy
társa is a kölcsönösség alapján szemléli a világot. Nehéz elhinnie, hogy partnere azért viselkedik így, mert uralma alatt akarja önt tartani.
Fájdalmas ezzel szembesülni, de elkerülhetetlen, ha változást szeretne. Hiszen joga van vádaskodástól, kritizálástól és dühkitörésektől
mentesen élni. Joga van ahhoz, hogy tisztelettel beszéljenek önnel. A változás kezdeményezése nem könnyű. Meg kell fogalmaznia a
változás igényét, ki kell jelölnie saját határait.
Könnyen lehet, hogy társa még bántóbb módon reagál erre. Ebben az esetben okvetlenül
keressen szakszerű segítséget!

helyzetet, a buxot. Emma csodálta, imádta, hogy
ilyen okos. Aztán beiratkozott az egyetemre. Es
tire, hogy a munkából se maradjon ki. Két fiút
szült közben, de nem adta fel így se, közgazdász
lett. Amikor a diplomát átvette, István csúnyán
berúgott.
– Csak azért csináltad, hogy megalázz – mondta.
ATTÓL FOGVA MINDEN MEGVÁLTOZOTT.

Emma már csak a bankban szeret lenni, ott tisz
telik, kedvelik, jól megfizetik. A beosztottjai fel
néznek rá, a főnökei megbecsülik.
– Kinek raktad szét a lábad ezért? – kérdezte a
férje, amikor kinevezték csoportvezetőnek.
– Már takarítani se fogsz, te lusta dög – ordítot
ta, amikor bejárónőt vett, mert a túlórák mellett
nem volt ideje rendben tartani a lakást.
Aztán István elvesztette az állását. Az autósze
relő-műhelyek helyét átvették a márkaszervizek,
oda meg nem kellett. Ha néha kap valami mun
kát, fillérekkel szúrják ki a szemét. A fiúk szét
széledtek, lediplomáztak, megnősültek, nem kí
váncsiak a keserű apjukra. Csak Emma tart ki
mellette. Gondolt már rá, hogy elmegy ő is, de
mindig összefacsarodik a szíve. Mi lenne István
nal nélküle?
– Úgyse kellenél senkinek! – mondogatja István
hetente kétszer, ilyenkor odarángatja a nejét a
tükör elé. – Nézd csak meg magad, öreg vagy,
lottyadt, unalmas tehén.

EZZEL ALUDT EL AZNAP. Hogy őt is verik,
igenis, csak másképp. Úgy, ahogy a legjobban
fáj.
Aztán reggelre mintha az egészet elfújta volna a
szél. István évtizedek óta mindig morcosan éb
redt, de most mintha nevetett volna a szeme.
Emma szíve hirtelen tele lett. Istvánhoz bújt, rá
mosolygott és a fülébe súgta:
– Jól aludtál, édesem?
István nyújtózott egyet, nyögdécselt kicsit, és
felkönyökölt. Ránézett Emmára, majd azt kér
dezte, tudja-e, mit szeretne a közelgő születés
napjára. Hogy egy olyan szemfedőt, amilyen a
filmekben van.

(További információk:
Nyárs Mária: A szóbeli bántalmazásról:
http://www.nyarsmaria.hu/cikkek/
a-szobeli-bantalmazasrol;
Patricia Evans: Szavakkal verve – Háttér Kiadó)
HIRDETÉS

A BANKBAN VAN EGY ELVÁLT NŐ, az Ildi, Em
ma vele szokott pusmogni ebédszünetben, ami
kor már végképp nem bírja. Ildit verte a férje,
azért vált el.
– Téged is ver? – kérdezi mindig.
– Nem, engem nem ver – feleli Emma, és ettől
kicsit erőre kap, lám, más nőknek még rosszabb,
azokat verik is. Végtére is István jó ember a szíve
mélyén, a fiúknak is törődő apjuk volt, becsüle
tes, megbízható, csak hát nem lehet tudni, mi lel
te. Talán az élet tette ilyen megátalkodottá.
– Ne hitegesd magad, szívem – mondta egy nap
Ildi. – Téged is vernek, csak nem úgy. Téged sza
vakkal vernek. Az még jobban fáj.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Anyaszemmel

Apaszemmel

Szonda Györgyi

A

Merre tovább?
GERGŐ ESETÉBEN ponto
san ezért szeretnénk, ha fel
vennék hatosztályos képzésre,
mert nem érzi jól magát a je
lenlegi iskolában, az osztálykö
zösség sem az igazi, és őszintén
szólva, azt érzem, hogy lehetne
„keményebb” a tanítás, ő most
már sokkal többet is elbírna.
Ha teljesül a nagy vágya, és si
kerül bekerülni Bori mellé az
ország egyik legjobb gimijébe,
akkor igazolni látom a megér
zésemet, hogy ráérünk a gye
rekeket akkor terhelni, ha már
megérettek rá, ha maguktól vá
lasztják – kicsiként nem ez kell
hogy legyen a cél.

zt gondolhatják, ahol
négy iskolás gyermek
van egy családban, ott
már nem problémás a leendő el
sős beiskolázása. Jelentem tisz
telettel, ez nem így van, sőt! A
hétvégén kétszer is sírtam, ami
kor végiggondoltam, hogy a ki
csi fiamat is át kell adjam 4-6-8
évre egy iskolának, és fogalmam
sincs még, hogy hova.
NEM EGYÉRTELMŰ, hogy oda
járjon, ahova a bátyja is jár, hi
szen Dávidkám egy másik gye
rek, más képességekkel és erős
ségekkel, más lelkülettel. Azt
vallom most is, hogy nem az
számít, milyen szuper az iskola,
hányan nyelvvizsgáznak nyolca
dikban, hány osztályban van in
teraktív tábla, vagy hogy néz ki
a folyosó, hanem elsősorban a
tanító nénit kell megtalálni, aki
szereti a gyerekünket, dicséri és
motiválja, biztonságban, oldott
légkörben szeretteti meg vele a
tanulást; olyan embert, akit elfo
gad helyettünk, és akiben feltétel
nélkül megbízik. Már csak meg
kellene találni ezt a „tündért”,
ha létezik egyáltalán... Nehezí
ti a helyzetet, hogy itt a kerület
ben jó néhány iskolában nem le
het tanítót választani, örüljünk,
ha felveszik az adott intézmény
bármelyik osztályába. Százszor
gondoltam át, hogy mi a fonto
sabb, mivel teszek jobbat: ha egy
22

erős, szuper iskolába próbálunk
bekerülni, ahonnan nagyon jó
a felvételi arány, jók a tanulmá
nyiverseny-eredmények, váloga
tott gyerekek járnak csak oda, de
nem tudom befolyásolni a taní
tók személyét, vagy legyen biztos
a tanítónő, egy kevésbé „menő”
intézményben. Arra jutottam,
hogy nekem ez utóbbi sokkal
fontosabb, az én gyerekem még
csak hatéves, nagyon távol van
még a középiskola, ráérünk még
a terhelésre, van lehetőség nyolcvagy hatosztályos gimnázium
ba átvinni, ha szükségét érezzük
négy vagy hat év múlva.

ISMÉT UGYANODA JUTOTTAM, mint bármelyik hatéves
nél: hogy kérdezzük meg a gye
rekünket, mutassuk meg neki,
hova járhat, ismerhesse meg a
tanítókat, választhasson ő, mert
sokkal szívesebben indul útnak
így, mint ha mi jelöljük ki neki
az utat. Persze, terelni kell, de
el kell fogadnunk, ha neki más
tetszik, mint nekünk – sok
szor jobb a gyerek megérzésére
hallgatni, mint „túlszervezni” a
sulikezdést. Mondom ezt én, aki
suliról-sulira járok, nyílt órákat
hallgatok, és még mindig láza
san keresem Dávid tanítónénijelöltjeit, mert kettő-háromból
mégiscsak könnyebb lesz neki
választani...

Küttel Dávid

Kezdő szülők vagyunk

S

ebész nagypapám mondta
nekem mindig, hogy nincs
rutinműtét, mert minden
emberi szervezet más és más.
Hát, a gyereknevelésben sincs ru
tin, mert minden gyermek más.
Nyilván pelenkázni, sebet kötöz
ni, kerékpárbelsőt cserélni, orrot
törölni gyorsabban tudok egy át
lagos apánál, de az iskolaválasz
tás ugyanolyan problémát jelent
mindegyik gyereknél.
IDÉN DÁVID a soros az iskola
kezdésben, és ami viccessé te
szi a helyzetet, hogy Réka vált
ja majd az óvodában. Mégpedig
szó szerint, mert ugyanabba a
csoportba mehet, és „megörök
li” a bátyja dadusát és az óvó né
niket. A nagyok közül idén Ger
gőnél érezzük időszerűnek a vál
tást, mert ugyan még csak hato
dikos, de úgy néz ki, eljött az ide
je, illetve jobb lenne előbb túlesni
a gimis felvételi mizérián, mint
később. Valójában jót tenne ne
ki egy erősebb követelményű is
kola, mert jelenleg nagyon kön�
nyedén veszi az akadályokat, és
ehhez nem jó hozzászokni a mai
világban...
A TERVÜNKNÉL kapóra jött,
hogy a legjobb barátja szintén
megpróbál felvételizni hatosz
tályos suliba, közösen járnak az
előkészítőre, így Gergő is eltökél
ten készül a felvételire. Ráadásul

épp Bori gimijébe szeretnének
menni – ő már tizedikes ugyan,
de azért megnyugtató lenne, ha
egy suliba járnának. A mai vi
lágban sok „csábítás” leselkedik a
kamaszokra, pláne, ha azok fiúk,
és azt remélem, hogy Borcsa leg
alább egy kicsit fékezhetné öccsét
mindezek kipróbálásában.
TAVALY ÁDÁMOT próbáltuk
átvinni hatosztályos gimibe, és
az utolsó percig minden rend
ben ment, mígnem a szóbeli fel
vételi előtt bekerült egy igazga
tói rovó az ellenőrzőbe, aminek
nem volt túl nagy sikere a felvé
teli bizottság előtt. Sajnos nem
vették fel, bár szerintem ezt ő
nem is bánja annyira, mivel na
gyon jó az osztályközösségük,
és csak nyolcadik végén szere
tett volna elbúcsúzni a barátai
tól. Ezt megértem, de előre félek
a jövő évtől, mert már most elég
kamasz ahhoz, hogy a suliban
minden balhéban benne legyen,
és még „csak” hetedikes. Persze,
csak magamat okolhatom a ta
valyi kudarcért, mert nem kér
deztük őt ki kellőképpen arról,
hogy akar-e más iskolába járni.
Sajnos, az élet nem ilyen meg
értő, és jövőre meg kell próbál
ni a felvételit, bármit is szeretne
a nagy-srác!
DÁVIDNÁL persze más a hely
zet, hiszen ő még csak hatéves,

és nagyon szeret játszani. Ne
ki van egy saját kis világa, ami
be vagy beenged valakit, vagy
nem. Ezért olyan nehéz a taní
tó néni kiválasztása, hiszen ha
az történik, ami Bencével tör
tént, akkor újra négy év kín
szenvedés jön el az életünkben.
Mert volt ugyan egy szuper ta
nító néni, de volt egy kisfiunk
is, akinél a nevelési tanácsadó
ban későn diagnosztizálták az
írászavart meg az olvasási mit
tudom én, mit, de a lényeg,
hogy a gyerek úgy megutált ír
ni, hogy zokogva ült a lecke fö
lött mindennap. Voltak pillana
tok, amikor a feleségem is ve
le zokogott, de mára elértük,
hogy legalább olvasni szeret...
Ami a legfontosabb, hogy fel
sőben senki nem kéri számon a
külalakot, hiszen vagy jó a föld
rajzdolgozat, vagy nem.
ÉPPEN EZÉRT, én azt sugallom
a gyerekeimnek, hogy nagyon
büszke vagyok rájuk, ha bekerül
nek az áhított suliba, de ez nem
elvárás. A jövőjük szempontjá
ból az a fontos, hogy mindenből
olyan szintű legyen a tudásuk,
hogy az adott iskola elvégzé
se után bármit választhassanak.
Ne az aktuális érdemjegyeik – és
pláne ne az ilyen-olyan beírások
– befolyásolják majd a pályavá
lasztást, hanem az, hogy Ők mit
szeretnének!
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Sallai Ervin

Drága Nagymama!
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nekiláttak felderíteni a prob
lémát. Tekintve, hogy a bizto
sítékok rendben voltak a vil
lanyóraszekrényben, átcsön
gettek a szomszédba, hogy ott
van-e áram. Matild néniéknél
sem volt, úgyhogy eljött az
ideje, hogy – egy kupica to
jáslikőr után, amit Matild né
ni maga készített, és csak nem
sértik meg apuék azzal, hogy
nem isznak – szóval eljött az
ideje, hogy betelefonáljanak
az Elműnek. Az áramos bácsi
azt mondta, hogy nem tudnak
meghibásodásról, de utána
néznek. Így apu hazajött. Gon
dolta, addig is, míg újra lesz
áram, megnézi, mi van a té
vében. De a tévében áramszü
net idején nincs semmi. Csak
egy csomó drót meg nyomta
tott áramkör – szerencsére eze
ket apu nem nézte meg, inkább
úgy döntött, a nagy ijedségre
szundít egy kicsit. Anya sikí
tására ébredt, aki magába ros
kadt, hogy nem tudja besütni a
haját, és akkor hogy menjen a
Tescóba mosogatógép-tablet
táért?! Mondtuk neki, hogy fö
lösleges, mert a mosogatógép
nek is áramra lenne szüksége.
Tanácstalanul néztünk egy
másra. De az elvonási tünetek
(ahogy apu hívja) csak este je
lentkeztek igazán.
Anya 10 éve nem hagyott ki
egy részt sem a Barátok közt-

ből, ezért úgy döntöttünk, ki
vágjuk a tévéújságból a Berényi
család képeit, hurkapálcikára
ragasztjuk és elbábozzuk. Tök
re tetszett neki az előadás. Té
vedésből egy reklámból Magdi
anyust is kivágtuk, így ebben
a részben újra élt, de anyának
ilyen kis dolgok sosem tűnnek
föl. Csak a híradó hiányzott
neki a lefekvéshez, de apa el
mondta, hogy meghalt autó
balesetben 30 ember, és kistig
ris született a nyíregyházi állat
kertben, és anya már aludt is.
Képzeld, Nagyi, a valódi világ
ban kicsit másképp kell futni,
mint az Xboxon. Az áramszü
net második napján öcsivel ki
mentünk a sportpályára, és ki
derült, hogy ha egy helyben ma
gas térdemeléssel kapkodjuk a
lábainkat, akkor nem haladunk
előre. Furcsa, mert az Xboxban
igen. Azért meg lehet szokni.
Anya szerint régen nem is volt
Xbox, és ők odakint játszottak
ilyen szép időben, nem a gép
előtt darvadoztak. Ezt azért ne
héz elhinni, mert amikor levelet
akart írni, hosszan bökdöste a
papírt az ujjaival, keresve a bil
lentyűzetet.
Lassan hozzászoktunk az áram
nélküli világhoz, bár elein
te nem volt könnyű. A baráta
im például a valóságban csú
nyábbak, mint a fészbukon, és
nem is mondanak olyan böl

csességeket, hogy: „mosolyo
kat akarsz és örömöt – nem
fájdalmat vagy összetört ál
mokat”. Ehelyett azt mond
ják: „Mi a lecó, gecó?” Pedig a
fészen olyan mély érzésűnek
tűnnek. Mindig lájkolják a del
fines-szivárványos képeimet.
Tényleg – a valódi világban
lájkolni is nehéz. Egyik nap ha
zafelé lájkolni akartam Guszti
dumáját, és megállt mellettem
egy autó, hogy szívesen elvisz.
Szóval, nem ment egyből kön�
nyen az átállás. Kicsit unom
már a sok leolvadt mirelit ka
ját, de van annak hangula
ta, hogy apa egy hete grillezi
a fagyasztóládából a húsokat.

Esténként korán fekszünk, és
anya gyertyafénynél olvas. Iga
zi könyvből. Majdnem úgy kell
lapozni, mint az iPadet, csak
nincs háttérvilágítása. Meg
youtube helyett is anya énekel.
Nagyon vicces, amikor apuval
az ágyunk mellett előadják a
Gangnam Style-t. Összességé
ben, ha belegondolok, egész jó,
hogy nincs áram. És egy dara

big nem lesz, mert az Elmű sze
rint valami vandál megrongál
ta a villanyoszlopot. Apa sze
rint még szerencse, hogy a van
dál előtt ők elköltöztették a gó
lyafészket. Anya szerint pedig,
ha még sokáig ilyen hosszú sö
tét estéik lesznek apával, lesz
dolga annak a gólyának.
Puszillak, Nagyikám!
Kisunokád
HIRDETÉS
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Ne haragudj, hogy csak most
írok neked, de elment az utcá
ban a villany. Az egész úgy kez
dődött, hogy apa Béla bácsival
úgy döntött, hogy suttyomban
arrébb teszik két utcával a vil
lanypóznáról a gólyafészket,
mielőtt hazajön a gilice. Mert
hogy inkább fossa össze az Iván
bácsiék utcáját, annak úgy
is van kertésze, majd levereti a
gólyaguanót a nagynyomású
mosóval a viakolorról. De hát a
nagy hidegben nem lehet csak
úgy nekiesni a fészekrakásnak,
ezért megittak egy-két kupicá
val Béla bácsi borsodgeszti szív
erősítő törkölyéből. Hogy, hogy
nem, végül is apa lába megcsú
szott a póznán, hiába tartott el
len neki Béla bácsi a partvissal,
és széjjelrúgott valami biztosí
tékot vagy más miskulanciát.
Így mondta. Mondott persze
mást is, de azt én nem írhatom
le. Na mindegy. Lényeg, hogy a
gólyafészek odébb került. Még
kacagtak is Béla bácsiék, hogy
a Kővári Botondék hogy örül
nek majd, ha a gólya a házuk
mellett rásegít a gyermekáldás
ra, mert még csak öten vannak
testvérek.
A nagy szerelésben azonban
mindenki elpilledt, ezért apu
behívta Béla bácsit egy rumos
kávéra. De a kávéból nem lett
semmi, mert nem volt áram.
Sebaj, megitták a rumot, aztán
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

Szakszon Réka

Az egészséges szépségről
A száraz bőr, a zsíros haj
és a töredezett körmök ellen nagymamáink trükkjeivel, boltban kapható kozmetikumokkal, gyógyszertári készítményekkel, sőt,
holt-tengeri ásványi anyagokat tartalmazó termékekkel is felvehetjük a versenyt.
Dr. Dévai Miklóssal, az
óbudai Caruel Újlak Patika gyógyszertárvezetőjével beszélgettünk szépségről és egészségről.

szerész, aki már annak idején
magasra tette a mércét. Az el
múlt két évtizedben próbáltuk
tartani magunkat a színvonal
hoz. A legfontosabb számunk
ra természetesen a betegek
gyógyulása, emellett azonban
kezdetektől fogva igyekeztünk
a hagyományos gyógyszertá
ri feladatkörök mellett kiemelt
figyelmet szentelni a betegség
megelőzésnek és az egészség
megőrzésnek. Szerettük volna
meghonosítani a szépségpatika
és az egészségpatika fogalmát.
Mit tehetünk azért, hogy ne
csak ápoltak, de egészségesek is legyünk?

Szilágyi Margit (ügyvezető)
és Dr. Dévai Miklós
Hogy kapcsolódhat össze a
szépség, az ápoltság és az
egészség egy gyógyszertár
keretin belül?

A Caruel Újlak Patikát húsz éve
alapította egy francia gyógy
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Az egészséges életmódba be
letartozik a mozgás, az egész
séges táplálkozás, pl. a gyü
mölcs-, zöldségfogyasztás. Jó
lenne, ha az alapokat minden
ki otthonról hozná. Ha vala
ki ezen felül szakember se
gítségével megfelelő kozme
tikumokat használ, esetleg
táplálékkiegészítőket, vitami
nokat szed, akkor máris sokat
tehet saját egészsége és szépsé
ge érdekében.
Milyen speciális tanácsokkal
tudnak segíteni a gyógyszertárba látogatóknak?

Minden ember más-más adott
ságokkal rendelkezik, ezért

személyre szabott tanácsadást
kell nyújtani. Szakemberek se
gítségével foglalkozunk a meg
előzéssel és a különböző bőr
gyógyászati panaszokkal is, a
hozzánk fordulók olyan szak
asszisztens-mesterkozmetikus
segítségét is kérhetik, aki a bőr
ápolás több területén is jártas.
Egyik fiatal kollégánk pedig a
vitaminokról írta a szakdolgo
zatát, ezért jól ismeri ezt a te
rületet, betegeink megbíznak a
szakértelmében. Több munka
társunk már a kezdetektől ve
lünk van, ők régóta személyes
kapcsolatot ápolnak a gyakran
idelátogatókkal, ami nagy se
gítség a gyors problémamegol
dásban is. Ha még nem jelent
kezett panasz, akkor is fontos,
hogy az ember mit ken a bő
rére, hogyan ápolja a kezét és
a lábát, és miként előzi meg a
bőrbetegségeket.
Holt-tengeri kozmetikumokat
is árulnak. Mitől különlegesek
ezek a termékek?

A holt-tengeri ásványi sók gyó
gyító hatása évszázadok óta is
mert. Elfogadható árú gyógyító
készítményekről van szó, ame
lyek egy része a szépségápolást
szolgálja, de bőrbetegségek (pl.
pikkelysömör és ekcéma) ke
zelésére is találunk megfelelő
szereket a termékcsaládban. A

tartósítószer nélkül készült, al
lergénmentes, természetes koz
metikumok holt-tengeri ásvá
nyokat, vitaminokat, valamint
különböző növényi kivonatokat
és illóolajokat tartalmaznak. A
holt-tengeri készítmények kö
zül talán a pigmentfolt-eltávolí
tó és az anti-cellulit krém a leg
népszerűbb, de létezik testradír,
fürdősó, szappan, masszázs
krém és számos egyéb, arc-,
test- és hajápolási termék is.
Vannak saját készítményeik, amelyeket szépségápolásra és bőrproblémákra tudnak
ajánlani?

Közel ötven saját készítményünk
van, amiből a legtöbb kozmeti
kum. A Caruel-termékek széles
spektrumot ölelnek fel: vannak
arc-, kéz- és lábápolásra kifej
lesztett termékek, éjszakai, nap
pali, hidratáló, bőrtápláló, E-vi
taminos, Q10-es készítmények.
Testápolóink különböző illata
it kérésre is el tudjuk készíteni.
Bőrgyógyászati és egyéb prob
lémákra is fejlesztettünk ki kré
meket. A saját készítményekkel
általában sok a munka, de olyan
népszerűségnek örvendenek,
hogy megéri dolgozni velük.
Milyen gyógyszertári terméket használhatunk az egészséges hajért?

A patikákban elsősorban a
belsőleg alkalmazható készít
ményeket tudjuk ajánlani.
Vannak hajerősítő kapszulák,
búzacsíra-kivonatok, és az A-,
E-vitaminos készítmények is
nagyon hatékonyak erre a cél
ra; a B5-vitamin pedig a haj
hagymákra van jó hatással.
A hajregenerálásra alkalmaz
ható szerek sokszor ugyanúgy
segíthetnek a körmök ápo
lásában is. A töredezett kör
mökhöz általában az A-vita
min-hiány vagy vashiány ve
zet, ezek pótlásával javítható
a helyzet.

Férfiaknak is léteznek speciális kozmetikai termékek?

A férfi szépségápolás is sze
rencsére terjedőben van, ma
már az urak számára is fon
tos az ápolt megjelenés és a
jó közérzet, amelyet a meg
felelő kozmetikumok se
gítségével könnyen elérhet
nek. Már nemcsak borotva
hab és borotválkozás utáni
balzsam, de olyan testápo
ló, tusfürdő, sampon, dezo
dor és ránctalanító krém is
létezik, amelyeket kifejezet
ten férfiak számára fejlesz
tettek ki.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Draveczki-Ury Ádám

Azonnal kell dön teni
Rutinszerűen húzódunk félre az autónkkal, ha meglátjuk a tükörben a mentőautót és meghalljuk a szirénát,
nyugtázzuk a híradóban látott tudósításokat, de ha mi
személyesen még nem voltunk érintettek mentőt kívánó szituációban, többnyire
nem gondolunk bele, mit
is csinál nap mint nap egy
mentőorvos. Dr. Wlassics
Katalin lassan három évtizede mentőzik, jelenleg
Veszprémben – az ő segítségével próbáltunk kicsit a
kulisszák mögé nézni.
Miért választotta a mentőorvosi hivatást?

Negyedéves egyetemista korom
ban vált fixszé, hogy mentőorvos
leszek, de tulajdonképpen szinte
az elejétől fogva mentőorvos sze
rettem volna lenni. Soha nem
vonzottak a klasszikus, kórhá
zi, fehér köpenyes feladatok: ez
a hivatás változatosabb, és más
ként kötött. Minden eset más és
más, és mindig az adott körül
ményekhez képest kell meglelni
a megoldást, vagyis alkalmaz
kodni kell az adott szituációhoz.
Nyilván minden esetre léteznek
megfelelő szakmai protokollok,
de mentőorvosként nincs olyan,
hogy én például csak belgyógyá
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szati esetekkel találkozzam. Ez a
változatosság az, amiért annyira
szeretem ezt a hivatást.
Nagyon ritkán beszélünk arról,
hogy néz ki egy mentőorvos átlagos napja.

Nem igazán létezik olyan, hogy
átlagos nap: minden nap más.
Ha például valamilyen időjárási
front van, előfordul, hogy egész
álló nap megyünk, folyamato
san, tizenkét órában. Néha pedig
mindössze egy-két esethez kell
kiszállni. A „rekord” emlékeim
szerint tizennégy eset volt hu
szonnégy óra alatt, még abban
az időben, amikor egy teljes na
pon át tartott az ügyelet, hiszen
ma már tizenkét órás szolgálato
kat adunk.
Egy ilyen huszonnégy órás, sűrű ügyelet nem tompítja el az
embert egy olyan beosztásban,
ahol egyébként nem szabad
tompának lenni?

Nyilván nem szabad, hogy a
munka rutinná váljon, hiszen
azzal mások életét, testi épsé
gét veszélyeztetnénk. De én úgy
gondolom, a mentőzés éppen az
említett változatosság miatt nem
is tud rutinszerűvé válni.
És ennek az ellentéte nem fordulhat elő? Mennyire tudja magát az orvos „kívül helyezni”
az adott szituáción, például

egy véres, súlyos baleset helyszínén?

Ha az ember ott és akkor a lel
kére veszi ezeket a helyzeteket,
szintén nem fogja tudni ellát
ni a feladatát. Egy baleseti hely
színen, illetve akármilyen más
szituációban is csak az a fontos,
hogy minden lehetségest meg
tegyünk a beteg érdekében. Ter
mészetesen nem lehetséges, hogy
az orvos minden hasonló hely
zetben „kívül maradjon”: az pél
dául mindenkit megráz, ha egy
gyerekkel történik valami. Nincs
olyan, akit ne viselne meg, ha
ilyen esettel szembesül. Azon
ban ilyenkor is muszáj a feladat
ra koncentrálni, hiszen dolgoz
nunk kell, éppen a gyerek érde
kében. De az emberben megma
radnak ezek az alkalmak.
Miként tudnak segíteni egymásnak feldolgozni a hasonló
traumákat? Vagy esetleg van
erre külön szakember, akivel el
tudnak beszélgetni?

Megbeszéljük egymással, mi
történt, de én ennél többről nem
tudok. Ahogy mondtam, én vi
lágéletemben ezt akartam csi
nálni, és már hatodéves egyete
mistaként is aktívan mentőztem
Szegeden. Pontosan tudtam, mi
re vállalkozom, tisztában voltam
vele, mivel jár ez a hivatás. Idén
pedig már huszonhét éve dolgo
zom mentőorvosként, és soha

nem is fordult meg a fejemben,
hogy esetleg váltanom kellene.
Mindenki olyan jól bírja, mint
Ön?

Nem, sokan váltanak is menet
közben. De ennek sok oka lehet.
Az említett nehéz helyzeteken
túl milyen árnyoldalai vannak
még ennek a hivatásnak?

Elsősorban talán az jelenthet ne
hézséget sokszor, hogy miköz
ben a kórházban sok minden se
gítség rendelkezésünkre áll, ad
dig az árokparton az orvos tel
jesen egymaga van, és azonnal
kell döntenie. Egy rohamkocsin
hárman dolgozunk, tehát tudjuk
segíteni egymást, de ez a helyzet
mégsem hasonlítható össze az
zal, amikor ott van kézközelben
a labor, és minden eszköz egy
karnyújtásnyira hever tőlünk.
Mennyire fontos, hogy ezek a
hármas egységek összeszokottak legyenek, illetve emberileg
is ismerjék egymást?

Nagyon. Sokszor másodpercek
ről van szó, így muszáj tudni,
hogyan reagál egy adott hely
zetre a másik, illetve mit szeret
ne, miközben dolgozik. Éppen
ezért van az, hogy egy rohamko
csi személyzete, amennyire csak
lehet, fixnek is számít, vagyis a
táppénz, megbetegedés, szabad
ság eseteit leszámítva az ember

Dr. Wlassics Katalin

javarészt ugyanazokkal a kollé
gákkal dolgozik együtt.
Maguk a betegek, illetve hozzátartozóik mennyire tudják megnehezíteni a munkát?

Egyéne válogatja. A hozzátar
tozók jelentős része általában
nincs tisztában azzal, hogy or
vosok vagyunk: azt hiszik, mi
„csak” szállítjuk, kísérjük a be
teget. Nem ritkák a beszólá
sok, megjegyzések sem, főleg,
hogy amikor kiérkezünk, ál
talában eleve felfokozott han
gulatban, felindult érzelmi ál
lapotban vannak a beteg roko
nai, családtagjai. Egy balesetnél
ez, mondjuk, nem nagyon okoz
gondot, mert itt a rendőrök is
jelen szoktak lenni, tehát nyu
godtan végezhetjük a munkán
kat a sérültek érdekében. Igaz
ságtalan persze nem szeretnék
lenni: a többségnek azért meg
lehet magyarázni, hogy amen�

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

nyiben hátráltatja a munkán
kat, azzal csak a saját hozzátar
tozójának árt. Ha viszont pon
tosan válaszol a kérdéseinkre,
azzal például nagyon sokat se
gíthet. Maguk a betegek is meg
tudják nehezíteni a munkát,
ami egyébként az ő érdekük
ben folyik, de ez talán kevésbé
jellemző.
Miután letelt a szolgálat ideje,
mennyire képes kikapcsolni otthon? Mennyire viszi haza az aznap történteket?

Valamennyire óhatatlanul, hi
szen az ember nem képes egyik
pillanatról a másikra teljesen át
állítani az agyát. De nagyon ha
zavinni nem szabad semmit.
Ezért van az is, hogy otthon pél
dául sosem beszélek olyan mély
ségben az aktuális történések
ről, mint a kollégákkal: az ember
csak így pihenheti ki magát, és
készülhet fel a következő napra.
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Kalmár Lalita

A cukorbetegség lábszövődményeiről
Magyarországon évente
legalább 1500 diabéteszes
kerül olyan súlyos állapotba, hogy a szövődmények
vagy a betegség elhanyagolása miatt amputálni kell
a lábát. Sajnos ez a beavatkozás gyakran fölösleges –
véli dr. Mecseky László,
sebész szakorvos. Megelőzésről, megoldásokról és
a cukorbetegek mai helyzetéről beszélgettünk vele.

nek, főleg, ha a gyógyszerezés
nincs jól beállítva, vagy ha a be
teg elhanyagolja az állapotát. A
kifekélyesedés megelőzhető, eh
hez azonban minél előbb meg
kell tenni a legfontosabb lépé
seket: a bőr, a körmök megfele
lő kezelése, ápolása, a rendszeres
fertőtlenítés, a talpi túlnyomá
sos pontok felismerése és teher
mentesítése – cukorbeteg-védő
cipővel és az ebben lévő egyedi
lábággyal – elengedhetetlen. Ke
rülni kell a láb túlzott megter
helését, a mezítláb vagy papucs
ban járást. A cukorbetegek nagy
részénél érzészavar lép fel, így a
legsúlyosabb szövődményeknél
sem éreznek fájdalmat. Ennek
eredménye, hogy a beteg képes
elhanyagolni a problémát.
Ha a láb csak egy súlyosabb stádiumban kezd fájni, hogyan veheti észre a beteg, hogy orvosi segítségre van szüksége? Mi
ilyenkor a megoldás?

Dr. Mecseky László,
sebész szakorvos
Hogyan előzheti meg egy diabéteszes a lábán jelentkező fertőzések, elváltozások kialakulását? Egyáltalán, elkerülhetők
ezek a szövődmények?

Ezek a problémák sajnos pár év
után törvényszerűen jelentkez
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Jó lenne, ha az évek óta cukros
betegek ún. lábgondozásba ke
rülnének. A rizikófaktorokat így
időben fel lehetne térképezni, és
a beteget is meg lehetne taníta
ni arra, hogyan ismerje fel a szö
vődményeket.
Fontos lenne az is, hogy az ideg
károsodás első jeleinek feltűné
sével kapjon a rászoruló egy cu
korbeteg-védőcipőt (ez kizáró

lag merev talpú, zárt orrú, gör
dülő talpú lehet), illetve egy tal
pi nyomáspontokat tehermente
sítő lábágyat (ortézist). Ezekre a
megelőző vizsgálatokra azonban
sajnos ritkán jutnak el időben a
betegek.

Magyarországon milyen kilátásai vannak a betegeknek,
várható valamilyen változás
ezen a téren?

Mit tehet a beteg akkor, ha az
orvos nem lát más kiutat, csak
az amputációt?

Sajnos a körülmények ma még
az amputációnak kedveznek. És
legyünk őszinték: felesleges am
putációért még soha senkit nem
vontak felelősségre.
Egy az esküjéhez hű orvos szá
mára, sajnos, vannak betartha
tatlan jogszabályok, és ezek áthá
gásáért mindennaposak az elma
rasztalások. Így nem csoda, hogy
kollégáink száma megcsappant
az utóbbi időben. Ennek követ
kezménye, hogy a beteg is jobban
hisz a reklámoknak vagy a szom
szédasszonynak, mint nekünk.
Ha az emberek az egészségügyi
szolgáltatás kulisszatitkaival is
megismerkedhetnének, jobban
megbecsülnék a lelkiismeretes
orvosok munkáját.

vődményeit, mint Magyaror
szág. Speciális intézetek szü
letnek, kizárólag ezeknek a
problémáknak a megoldásá
ra. A végtagvesztések terhe
ugyanis nemcsak az érintettek
karrierjét, hanem a költségve

tést is romba dönti. Nálunk,
sajnos, a szakemberek nincse
nek kellően megbecsülve, pe
dig sokszor gazdaságosabb
lenne megakadályozni az am
putációkat, úgy, mint a világ
gazdagabbik felén.

Vannak jó szakembereink,
megvannak a bevált módsze
rek és technikák, de sajnos ezek
igen szűk körben állnak rendel
kezésre. Mivel a lakosság 10%-a
veszélyeztetett, a jelenlegi hely
zet megváltoztatása népegész
ségügyi jelentőségű feladat.
Ahhoz, hogy komoly előrelépés
legyen a diabéteszes végtagok
megmentésében, a döntéshozó
kat kell cselekvésre bírni. Min
den megyében tenni kell azért,
hogy a szaktudás és a speciális
technika rendelkezésre álljon.
Ehhez azonban változásra van
szükség.
HIRDETÉS

Mik a külföldi tendenciák? Más
országokban hogyan viszonyulnak az orvosok az amputációhoz?

A világ sokkal komolyabban
veszi a cukorbetegség lábszö
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Üzenet a Földnek

Csímár Kamilla

Zöldiroda – a fenntarthatóság jegyében

Több mint 7 milliárd ember, 3,5 millió tonna CO2kibocsátás, félmillió hektárnyi
kipusztított erdő, 490 milliárd
liter víz elfogyasztása egy évben, 10 millió megawattóra
energia elhasználása egy nap
alatt – a globalizálódó világ
számadatai sokkolóak, mégis (vagy talán pont ezért) a
legtöbb ember ezt látva csak
széttárja a kezét, és azt mondja: „én úgysem tehetek ellene
semmit”. Pedig az igazság az,
hogy egészen apró dolgokkal is komoly eredményeket
érhetünk el.
Mára tagadhatatlan tén�
nyé vált, hogy az energetikai
optimalizáció a globalizáló
dó világ egyik legfőbb kihívá
sa. A környezettudatos otthon
kialakítására ma már az óvodá
tól kezdve tudatosan nevelik a
gyerekeket. A fenntartható jövő
szempontjából ez a legfontosabb
lépés, azonban a jelen problémá
it is tudnunk kell kezelni vala
hogy.
Világszerte egyre több zöld-iro
daház épül, amelynek már a ter
vezése során nagy gondot for
dítanak arra, hogy minimali
zálják a létesítmény környezet
terhelő hatását. Az ilyen új iro
daházak üzemeltetése átlago
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san 65 százalékkal kevesebb
energiakibocsátást eredményez,
mint egy régi építésű, és még
nem korszerűsített intézményé.
De mit tehetünk abban az eset
ben, ha nem adatott meg ne
künk, hogy egy korszerű és kör
nyezettudatos irodaépületben
dolgozzunk? Hogyan járulha
tunk hozzá apró változtatások
kal ahhoz, hogy mérsékeljük
munkakörnyezetünk ökológiai
lábnyomát?
Amikor egy iroda energiafo
gyasztását vizsgáljuk, tudnunk
kell, hogy egy nagyon összetett
folyamatról beszélünk. Az ener
giafelhasználás legnagyobb há
nyadát kétségtelenül a világí
tás, a fűtés és a klímarendszerek
működtetése teszi ki, de emellett
nem feledkezhetünk meg a gép
parkról, a számítógépek és szer
verek, valamint az iroda egyéb
technikai berendezéseinek ener
giafelhasználásáról sem; a kony
háról, a mosdóról; sőt, még a
munkába járás környezeti hatá
sait is figyelembe kell vennünk.
Lássuk hát, mit tehetünk az
egyes területeken a fenntartha
tóság jegyében?

Közlekedés
A világ éves CO2-kibocsátásából
több mint 1 millió tonnáért a
személygépkocsi-használók a
felelősek. Ezért dönt úgy egyre

több vállalkozás, hogy segíti és
ösztönzi az alkalmazottak kör
nyezetbarát munkába járását.
Autó helyett válasszuk a tömeg
közlekedést, vagy éljünk a P+R
lehetőségével! És aki megteheti,
üljön biciklire! Természetesen,
ehhez szükség van megfelelő bi
ciklitárolási lehetőségre, és ideá
lis esetben a munkahely még zu
hanyozóval is el van látva, hogy
felfrissülhessünk a reggeli test
mozgás után.

Papír
A technika rohamos fejlődésével
mindenki arra számított, hogy
a papíralapú kommunikáció és
dokumentáció visszaszorul, és a
helyét átveszi a digitális ügyinté
zés. Azonban éppen az ellenke
zője történt. Amint egyszerűb
bé, gyorsabbá és olcsóbbá vált a
nyomtatás, drasztikusan meg
ugrott az irodai papírhasználat.
Ha vissza tudnánk fogni a papír
pazarlást, azzal kevesebb lenne
a fakivágás, csökkenne a papír
gyártásra használt energia, így
a CO2-kibocsátás is, és mindez
hozzájárulna az üvegházhatás
mérsékléséhez. Mindezért cse
rébe csak pár apró dologra kel
lene odafigyelnünk. Használ
junk újrapapírt! Ma már sem
mivel sem drágább, mint a nem
újrahasznosított nyomtatópa
pír. Ezen felül törekedjünk arra,

amikor csak lehetőségünk van
rá, hogy minél kevesebb fehér
felületet hagyjunk az oldalon:
amikor szerkesztjük a szöve
get, állítsuk kicsire a margót, és
kétoldalasan nyomtassunk. Ha
jegyzetpapírra van szükségünk,
akkor pedig használjuk az el
rontott vagy feleslegessé vált ki
nyomtatott lapokat.

Számítógépek
Laptopon dolgozni nemcsak
azért jobb, mert ha szükséges,
magunkkal vihetjük a munkán
kat, hanem azért is, mert jelentő
sen alacsonyabb az energiaigé
nye, mint egy asztali számítógé
pé. Míg egy jobb teljesítményű
laptop átlagosan 30–100 W-os,
addig egy személyi számítógép
akár 400 W-os is lehet. És eh
hez még hozzá kell adni a mo
nitor fogyasztását is. A környe
zetbarát számítógépek ma már
alig (mindössze 5 százalékkal)
drágábbak, mint a nem környe
zetbarát készülékek, ugyanak
kor feleannyi energiát használ
nak el. De bármilyen gépen is
dolgozzunk, néhány dolgot min
denképp megtehetünk. Amikor
rövidebb időre felfüggesztjük a
munkát, kapcsoljuk ki a moni
tort, de választhatjuk a hiberná
lást vagy a készenléti üzemmó
dot is – ilyenkor a számítógép
fogyasztása 1-3 W-ra csökken,

ugyanakkor könnyedén vis�
sza tudunk térni a munkame
nethez. Amennyiben laptopon
dolgozunk, használjuk bátran az
akkumulátorát, de ha feltöltött,
húzzuk ki az adaptert. Ez vonat
kozik ugyanúgy a telefontöltők
re is – sokan hajlamosak csatla
koztatva felejteni, miután levá
lasztották róla a mobiljukat. De a
monitort és a nyomtatót sem kell
állandó feszültség alatt hagyni
olyankor, ha hosszabb ideig nin
csenek használatban.

Fűtés, világítás,
víz
Az irodaépületek energiafel
használásának megközelítőleg
a felét ez a három tényező teszi
ki. Ennek ellenére sajnos éppen
e téren van a legkevesebb lehe
tőségünk nekünk, dolgozók
nak, arra, hogy mérsékelni tud
juk a károkat, mivel ez a három
terület az épületgépészethez tar
tozik, ezáltal kevéssé van rá be
folyásunk. Ha a fűtést csak 1 °C
fokkal lejjebb vesszük, az az éves
energiafogyasztásban 5 száza
lék csökkenést jelent. Ugyan
ez vonatkozik a klímára is: nyá
ron nem szükséges a legnagyobb
melegben 25 °C-nál alacsonyabb
hőmérsékletre állítani. Ezenfe
lül sokat számít, ha korán reggel,
amikor még hűvös van, alapo
san átszellőztetjük az irodát, így

ennyivel is később kell bekap
csolni a hűtőberendezést. A víz
fogyasztással kapcsolatban leg
többet a konyhában tehetünk: a
ballonos víz helyett használjunk
csapra szerelhető szűrőberen
dezést, vagy szerezzünk be szű
rőkancsókat. Mosogatásnál pe
dig érdemes megvárni, míg ös�
szegyűlik annyi piszkos edény,
hogy teljes mosogatóprogramot
tudjunk elindítani, ugyanis ha
talmas pazarlás félig kihasználva
járatni a mosogatógépet.
Ezek mind apróságoknak tűn
nek, de ha az a több millió em
ber, aki felnőtt életének egyhar
madát a munkahelyén tölti, oda
figyel rájuk, máris közelebb ke
rülünk a fenntartható jövőhöz és
egy élhetőbb világhoz.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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A januári kvízjátékunk nyertesei:

Kolibri

• Kovács Lajos, Tata - Angyal Patika, Tata
• Huszár E. Katalin, Pécs - Kodály Gyógyszertár,
Kecskemét
• Stiak Tiborné, Szentes - Eszes Gyógyszertár, Szentes
• Vinczéné Dócs Andrea, Budapest - Promontor
Gyógyszertár, Budapest
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló
wellnesshétvége a móri Hétkúti Wellness Hotel és Lovaspark felajánlásával.

• László Zoltán, Pásztó - Market Gyógyszertár,
Salgótarján
• Varga Ágota, Budapest - Szent Flórián Gyógyszertár,
Budapest
Nyereményük: egy-egy komplex szűrővizsgálat a VitaHelp Egészségközpont felajánlásával.

• Cséry Katalin, Sopron - Szebellédy Gyógyszertár,
Sopron
• Felkai István, Budapest - Batthyány Gyógyszertár,
Budapest
• Szarka Balázs, Sopron - Király Patika, Sopron
• Urbán József, Rétság - Kőhárs Gyógyszertár, Rétság

• Liptai Jánosné, Kálló - Medicina Gyógyszertár, Gödöllő
• Skadra László, Budapest - Aranykehely Gyógyszertár,
Budapest
• Tengely Gábor, Ózd - Ózdi Immánuel Gyógyszertár, Ózd
Nyereményük: könyvcsomag a Libri és a Kolibri Kiadók felajánlásával.

Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló
wellnesshétvége a szilvásváradi Szalajka Liget Hotel és Apartmanházak felajánlásával.

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

Ha Ön 2014. március 1. és 31. között a túloldalon található Szimpatika kvízünket kitölti, és postai úton vagy a szimpatika.hu/jatek oldal segítségével a válaszokat beküldi nekünk, sorsoláson vesz részt.
Játékunkkal megnyerheti a négy-négy wellnesshétvége egyikét a móri Hétkúti
Wellness Hotel és Lovaspark, valamint a Thermal Park Hotel Egerszalók felajánlásával,
illetve két komplex szűrővizsgálatot a VitaHelp Egészségközpont jóvoltából, vagy
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. március 31-ig postai úton visszaküldik szerkesztőségünkbe (Szimpatika szerkesztőség: 1116 Budapest, Sztregova u. 1.), vagy a www.szimpatika.hu/jatek oldalon válaszolnak a kérdésekre.
A részletes játékszabály a www.szimpatika.hu/jatek/szabalyzat oldalon olvasható.

A nyilvános sorsolás időpontja:
2014. április 10., délelőtt 10 óra, helyszíne a Szimpatika szerkesztőség
(1116 Budapest, Sztregova utca 1.)
Február havi számunk kvízkérdéseinek helyes megfejtései:
1.: c) 2.: a) 3.: a) 4.: c) 5.: b)
A játékos a kvízben történő részvétellel feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a
település megjelölésével) a Szimpatika magazinban és a nyereményjátékot közzétevő weboldalon nyilvánosságra hozzuk.
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1

2

Hol
 mentőzött egyetemistaként Katalin?
a) Veszprémben
b) Manhattanben
c) Szegeden
 Milyen sportot űz Székely Éva unokája?
a) öttusa
b) gyorskorcsolya
c) vízilabda

3  Hány lánya van Emmának?

4

5

a) egy sincs
b) három
c) kettő

Honnan
származik Béla bácsi törkölye?

a) Gizi néniéktől
b) Borsodgesztről
c) Zürichből
Mennyi
egy asztali számítógép energiaigénye?

a) több mint 250 gigabyte
c) akár 400 watt
b) 50-150 hertz

Karikázza be
a helyes
válasz
betűjelét!

Név*:............................................................................
.......................................................................................
Cím*:............................................................................
.......................................................................................
Telefon*:.....................................................................
e-mail:.........................................................................
.......................................................................................
Patika neve, címe (vagy pecsétje)*:..................
.......................................................................................
.......................................................................................
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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www.szimpatika.hu

facebook.com/Szimpatika

2014. március

Kövessen
minket

márciusban is!

Polgár Teréz Eszter

Ő: Székely Éva

Péterfy Bori

Novák Péter

Mondd, Te mit választanál?
MÁRCIUSI AKCIÓ

Az Ön Szimpatikája:

