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Június 1-jén új játékot
indítottunk útjára Benne leszek az újságban!
címmel. A pályázatra
olyan kreatív és ötletes
fotókat vártunk, melyeken az aktuális Szimpatika magazin kedvenc rovatával szerepelnek olvasóink. Szerkesztőségünk
hosszas fejtörés után kiválasztotta a 25 általunk
legkreatívabbnak ítélt fényképet, melyekre Önök
ezután heteken át szavazhattak, sőt, szavazatukkal nyerhettek is.
Ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy ilyen
sok frappáns fotót küldtek nekünk, illetve köszönjük a szavazóknak is, hogy megkönnyítették
helyzetünket, és helyettünk döntötték el, hogy
kié legyen a két-két túrakerékpár!
Felhívásunkra nagyon sok, összesen 519 értékelhető pályamű érkezett, többek között ezért is
döntöttünk úgy, hogy a játék hamarosan folytatódik! A részletekről a novemberi lapszámban már olvashatnak. Reméljük, hogy a jövőben
is sok olyan alkotó szellemű olvasónk lesz, aki
örömmel mutatja meg kreativitását, hiszen a játékban továbbra is a fantáziadús, ötletes fényképeket várjuk majd!

A mozgás boldogít!
Már napi 30 perc sétával akár
évekkel meghosszabbíthatod az
életed, miközben szervezeted
immunitását is elősegíted!

TERMÉSZETESEN EGÉSZSÉGES
Ideális segítség az eredeti grapefruit mag kivonat meghűlések megelőzésé
előzésére, immunerősítő hatása révén növelheti a szervezet ellenálló
képességét.
képessé
A grap
grapefruitmagban (Citrus paradisi) található hatóanyagok hozzájárulhat
járulhatnak a szervek, szövetek mikrobiológiai egyensúlyának fenntartásához. A citrus bioﬂavonoidok gyökbefogó és antioxidáns
tartásáh
hatásúa
hatásúak, fokozzák a C-vitamin hatását, csökkentik az érfalak
töréken
törékenységét és átjárhatóságát. Számos irodalom született már
arról, h
hogy a grapefruit mag kivonata 800 baktérium- és vírustörzs,
valamin
valamint 100 gombafaj és számos egysejtű parazita növekedését
nagy higításban is gátolja, miközben a bélﬂórát nem károsítja!
már na
Nem ta
tartalmaz tartósítószert, adalékanyagot.
Keresse az eredeti Bioextra grapefruitmag-kivonatot a patikákban és a
gyógyn
gyógynövény szaküzletekben!
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Kánya
Kata

Fotó: Noé barátai

 Sikeres színésznő voltál, főiskola után szerződtetett a Nemzeti Színház, és olyan kultfilmekben szerepelhettél, mint a Kenguru vagy a Petőfi ’73. Miért nem
maradtál a pályán?

Valahogy úgy éreztem, hogy ennél lényegesen több
minden érdekel az életben. Nem az a fajta színésznő
voltam, akit izzít a szereplési vágy. Emlékszem, mielőtt
kihirdették volna egy új darab szereposztását, a kolléganőim altatóval aludtak, annyira izgultak, hogy játszanak-e majd benne. Én is nagyon örültem, ha megkaptam egy-egy szerepet, de ha nem rám esett a választás, azt is el tudtam fogadni. Márpedig így nem lehet
igazán jó színésznőnek lenni. Ugyan volt olyan műfaj,
amiben azt hiszem, jó voltam, pl. a drámai szerepek,

Amikor Kazimir Károly, a Thália Színház igazgatója bejelentette, hogy nyugdíjba megy, és
Mikó István lett az igazgató, én
már tudtam, hogy ott egy zenéstáncos színház lesz. Ahogy azt is
tudtam – bár Pisti nyilvánvalóan nem rúgott volna ki –, hogy
én a fenti okok miatt ott nem tudok jól teljesíteni, nekem nincs
ott helyem. Akkor már volt egy
rádióműsor, amibe valahogy
belekeveredtem, és amikor először leültettek a mikrofonhoz,
úgy éreztem, hogy hazaértem,
egész életemben a mikrofon mögé vágytam. Aztán kitaláltam,
hogy elkezdek talkshow-kat csinálni: Kazimir egy hónapban
egyszer odaadta a kisszínházát,
az Arizonát, ahol egész estés beszélgetős műsorokat szerveztem. Ez hatalmas siker lett, és én
nagyon büszke voltam rá. Tényleg én voltam az első színésznő, aki műsorvezetőként elkezdett dolgozni a médiában, akkor
még nem volt átjárás a szakmák
között. Kezdetben a Magyar Televízióban még délutáni híreket
is olvastam, mint Kudlik Júlia –
aki egyébként nagyon sokat segített a kezdettekkor.

 Honnan jött maga az ötlet,
hogy talkshow-kat csinálj? Egyáltalán, ismerték akkor már itthon ezt a műfajt?

’91-ben már lehetett tudni, mi
is ez. Bennem mindig az a vágy
motoszkált, hogy valami újat
csinálhassak. Ezért hagytam
ott a színészetet is, amit egyáltalán nem becsülök le, de az
egy reprodukáló műfaj. Én viszont mindenáron valami újat
akartam létrehozni. Ilyen volt
ez a talkshow: egy egész estés,
kétfelvonásos műsor, ahova az
akkori ismert médiaszemélyiségek közül öt férfit hívtam meg.
Annyi eszem már volt, hogy
tudtam: érdekesebb, ha egy férfi és egy nő beszélget, még ha
a krumplitermesztésről társalognak is, mint ha két nő teszi
ugyanezt. Ezek a beszélgetések
később könyvben is megjelentek.
Friderikusz volt az első vendégem, aztán meghívtam Szilágyi
Jánost és Juszt Lászlót is. Déri Jánossal az utolsó nagyinterjút én
készíthettem, közvetlenül a műsor után tudta meg, hogy beteg...
Megrázó, hogy akkor még arról
beszélt, milyen sok dolga van az
életben. Az utolsó vendégem pedig Vitray Tamás volt, akivel elég
szerencsétlen helyzetbe kerültem. Ősszel kértem fel, elvállalta,
de a színházi estre csak májusban került sor. Csakhogy akkorra én már leszerződtem az M2höz, ő akkoriban pedig intendáns volt ott, tehát a főnökömmel kellett diskurálnom. Így aztán ebből az ambivalens helyzetből egy elég borzalmas beszélgetés kerekedett ki.

 A társkereső tematikát is te
találtad ki a tévés show-hoz?

Az Friderikusz ötlete volt. Egyszer felhívott, hogy lehet új tervekkel pályázni a tévénél, és ő
hozott egy műsort Amerikából,
ami nekem nagyon jól fog állni.
Én megírtam a szinopszist, beadtam, Vitray pedig elfogadta.
Ez lett a Kalandorok kíméljenek!,
ami három-négy évig futott. Ez
Amerikában nyilván egy nagy
show volt, én viszont egy kicsit
dokumentaristára alakítottam.
Jelentkezni lehetett a műsorba,
minden adásba két embert válogattam be, akikhez aztán kimentünk forgatni: igyekeztem
egy hétköznapi és egy különleges élettörténetet bemutatni. A
Magyar Televízió portáján zsákokban álltak a levelek, annyian
írtak nekünk. Közben elindult a
Juventus Rádió, ahol kezdetben
déltől estig műsort vezettem, de
hamarosan azt mondták, hogy
találjak ki valami saját műsort:
ez lett a Cupido, ami nagyon
sikeres volt. Szép lassan épült
egyik munkám a másikra, és
amikor már hat éve ment a Cupido, úgy gondoltam, hogy most
már elég hiteles vagyok ahhoz,
hogy alapítsak egy társkereső
irodát.

 Már Friderikusz ötlete előtt
is benned volt a „hajlam” erre a
feladatra, például szerettél szerelmeseket összehozni, párokat kibékíteni?

Nem, de azt megfigyeltem, hogy
például a környezetünkből mindenki édesanyámhoz fordult
a magánéleti problémájával...

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Interjú
Valamit tőle örökölhettem. Fiatal koromtól kezdve nagyon
gyakran megtaláltak az emberek a gondjaikkal, például ha az
orvosnál várakoztam, a mellettem ülő mindig elmesélte nekem az életét. Elkezdett érdekelni ez az egész... Ha belegondolunk, valójában a színészet is
erről szól: mások bőrébe bújni.
Egy színésznek is kell az empátia, egyfajta pszichológiai, dramaturgiai érzék. Minden emberrel máshogy kell kommunikálni ahhoz, hogy azt is elmondja, amit magától nem osztana meg, pedig fontos. Ebben
rengeteget segített a színházi tapasztalatom.
 Mi a titok? Elég figyelni a
másikra, vagy jól kell tudni hallgatni?

Egyrészt oda tudok figyelni a
másikra, másrészt bizalmat tudok kiváltani az emberekből.
Természetesen ezzel soha nem
élek vissza. Ez egy képesség,
ugyanolyan, mint hogy szeret-e
a kamera, vagy sem; nem tanulható, nem magyarázható. Az
emberből vagy árad egy olyan
kisugárzás, ami miatt bizalmat
szavaznak neki, vagy nem. Nekem előbb-utóbb azt is elmondják a beszélgetőpartnerek, amiről megesküdtek, hogy hallgatni
fognak.

 Nemzetközi viszonylatban
hogy állunk a párkereséssel mi,
magyarok?

Az egész világon egyre nagyobb
a baj. Úgy tűnik, a fogyasztói
6

társadalom mindenhol ugyanazokkal a problémákkal küzd.
Az embereket behúzták egy
nagy csőbe, aminek vannak előnyei, de vannak nagyon nagy
hátrányai is. Az egyik a párkapcsolati anarchia. Ha belegondolunk, egy nyugati típusú társadalom számára ki az ideális fogyasztó? Az egyedül élő ember,
aki ugyanannyit költ pl. a lakhatásra, mint ha a párjával élne
együtt. Így viszont megsokszorozódnak a költségek, mivel a
többség magányos. Statisztikai
tény: az egyedülálló háztartásokban dobják ki a legtöbb ételt,
mert ha te nem eszed meg, nem
eszi meg senki, sem a házastársad, sem a gyereked. A társtalan
ember többet fogyaszt, mint aki
párkapcsolatban él. Mindenki
szeretetre vágyik, és ha nincs, aki
szeresse, akkor kompenzál, magát szereti. Többször cserél autót, többet utazik, többet költ ruhára stb. Ösztönösen örömforrásokat keres magának, hiszen
jól akarja érezni magát. Nem éli
meg azt az élményt, hogy hazamegy és bekuporodik a társa, a
szerelme ölébe, és mindegy, milyen filmet néznek, az a lényeg,
hogy együtt vannak... Megpróbálja ezt pótolni valamivel, és
mivel minden más pénzbe kerül,
ő pénzt fog költeni annak érdekében, hogy pótolja a szeretetet.
Magyarországon ugyanannyi
a válások aránya, mint a többi
euroatlanti országban. A szüleim baráti körében szinte egyáltalán nem volt elvált ember, természetes volt a házasság. Gyakran

tartok előadásokat, ezeken mindig elmondom, hogy tudatosabban kéne élni ezen a téren is.
 Ma már mindenki az interneten intéz szinte mindent. Van
olyan, aki még társkereső irodához fordul?

Sokan még mindig idegenkednek attól, hogy névvel, fényképpel megjelenjenek egy felügyelet
nélküli közegben. Aztán vannak olyanok is, akik kipróbálták már az internetes lehetőségeket, de csalódtak. Nem ritka,
hogy valaki ezt a kettőt ötvözi, hogy még hatékonyabb legyen a társkeresés. Én mindig
azt mondom, hogy nem ördögtől való az internet, de nyilván a
kontrollálatlansága miatt sokkal
óvatosabbnak kell ott lenni. Nálam egy dolog biztos: mindenki valóban az, aki, nincs zsákbamacska. Azt gondolom, mindent meg kell tenni azért, hogy
társat találjunk, annak ellenére,
hogy ez ma már nagyon nehéz
dolog. De az embernek mégiscsak az a természetes létformája,
hogy kapcsolatban él.

 Mire számíthat az, aki elmegy hozzád?

Én olyan szeretek lenni, mint
egy jó személyi edző, aki a lehető legjobb formában tartja azt,
aki őt felkeresi. A cél az, hogy a
„sportoló” minél sikeresebb legyen ebben az össznépi társasjátékban ami a társkeresés. Mindenkivel nagyon hosszan beszélgetek, hogy megtudjam, miért van egyedül. Azért, mert az

életének éppen ilyen szakaszában van, de előbb-utóbb megtalálja a párját. Vagy olyan baj
van, amiről az illető esetleg nem
is tud: egy homokszem van a gépezetben, amit ha nem tűntetünk el, soha nem is fog társat
találni. Múltkor eljött hozzám
egy nő, elmondta, hogy neki nagyon nem megy ez a társkeresés,
gátlásos a férfiakkal, minden első randevúját elrontja. Beszélgettünk, kiderült hogy minden
rendben van az életével, már
majdnem feladtam, hogy megfejtsem, mi lehet a baj oka – annak ellenére, hogy éreztem, valami bujkál a mélyben. Végül kínomban azt kértem tőle, hogy
gondolkodás nélkül vágja rá a
választ a kérdésemre: „Mi a létező legrosszabb élményed a férfiakkal kapcsolatban?” Erre azt
válaszolta: „Amikor megerőszakoltak.” Próbáltam vele beszélni
erről, de zavarba jött, bezárkózott, azt mondta, ezen már túl
van, és innentől kezdve nem lehetett vele kommunikálni.
Ennél sokkal apróbb dolgok is
akadályozhatják a társkeresést.
Működhet a generációs mintakövetés, de az is gyakori, hogy a
maximalista szülők miatt egyesek a párkapcsolataikban alárendelt szerepet vesznek fel, csak
hogy a társuk elismerje őket.
De a fiúgyerekét egyedül nevelő anyáról is köteteket lehetne
írni, arról, akinek miután nem
sikerült társat találnia, megfogalmazta magának, hogy feláldozta a gyermekéért az életét,
mivel nem akart neki mostohát.

Holott nem erről van szó, csak
egyszerűen nem talált magának
pasit. Sorolhatnám még a példákat. Én ugyan elvégeztem jó
néhány képzést, de ilyen esetekben azt kell eldöntenem, tudok-e
én magam segíteni, vagy az eset
meghaladja a képességeimet. Ez
egy nagyon komoly lelkiismereti
kérdés. Ha bizonytalan vagyok,
inkább pszichológushoz küldöm
az illetőt. De ez is egy harc, mert
el kell magyarázni neki, hogy erre szükség van, és ez nem azt jelenti, hogy ő bolond, csak van
valami, amin túl kéne lépni, és
amit egyedül nem tud megtenni.

Rozi egyetemet végzett gasztronómus és borszakértő, borakadémiát is végzett. A munkája
is ehhez kapcsolódik, éttermeket hoz létre. Általában befektetőknek dolgozik, az egyik éttermet beindítja, és máris jöhet
a következő, tehát folyamatosan ezzel van elfoglalva, egyfolytában csinál valamit. Azt
hiszem, lenyelt egy dinamitot,
amikor még a hasamban volt,
és az hajtja születése óta. Most

 A szülészorvosok gyakran
büszkélkednek azzal, hány
gyereket segítettek a világra.
Te meg tudnád mondani, hány
embert hoztál össze az évek
során?

Fogalmam sincs. A rádiós műsorban százig számoltuk az esküvőket a kollégákkal, de az irodába nem jön olyan sok visszajelzés. Persze gyakran kapok esküvői meghívókat, de az a nászajándékom, hogy nem megyek
el. Nem ismerek senkit a páron
kívül, és ők is biztos feszengenének miattam. Ráadásul az esetek
80%-ában van egy fedősztori,
hogy hol ismerkedtek meg, szóval direkt szívességet teszek azzal, ha nem jelenek meg.

 Beszéljünk egy kicsit rólad.
Első férjedtől született Rozi lányod, akiről egyszer azt mesélted, nagyon sikeres a szakmájában. Most épp mit csinál?

Kánya Kata a Petőfi '73 című
filmben
Fotós: Szóvári Gyula, forrás: Országos
Széchényi Könyvtár, Fényképtár

egy televíziós gasztronómiai vetélkedő egyik versenyzője,
nagyon drukkolok neki, hogy
nyerjen!
 Ő látott még játszani, vagy
már a színházi életed után született?

Most harmincéves, tehát még
látott játszani. Nyolcéves lehetett, amikor abbahagytam
a színészkedést, de elég távol

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Interjú
tartottam őt az öltözőktől. Láttam, hogy a színházi levegő valóban mérgez: azok a gyerekek,
akik a színház folyosóin nőttek
fel, mind a Színművészeti Főiskolára jelentkeztek. Én viszont
úgy gondoltam, hogy ha valóban színésznő akar lenni és van
hozzá tehetsége, akkor úgy is az
lesz, ha nem a színházban tölti a gyerekkorát. Nem akartam,
hogy beszippantsa az a világ,
hogy ott szocializálódjon. Ez
persze nem azt jelentette, hogy
soha nem jött be a színházba,
vagy nem látott engem a színpadon, de nem akartam, hogy ott
nőjön fel. Szerencsére soha nem
is volt benne semmilyen késztetés arra, hogy színésznő legyen.
 Abban az időben hogy tudtad megoldani az estéket? Egy
színésznek mindig nehezebb
egy kisgyerekkel, amikor máshol esti mesét olvasnak, ő akkor kezd dolgozni...

Szerintem pont fordítva van:
egy színésznek nagyon kön�nyű a dolga. Egy átlagos szülő
bemegy reggel kilencre a munkahelyére és délután hatig dolgozik. Pont akkor keveredik haza, amikor már fürdetés, vacsora, alvás van, és ez még a jobbik
eset. Ezzel szemben én dolgoztam délután kettőig, elmentem
Roziért az óvodába, és együtt
voltunk egészen hatig, amikor nekem vissza kellett mennem a színházba. Tehát az értékes időt én töltöttem vele, mert
amikor hazaértünk, már úgyis
jöttek a rutinfeladatok, amiket
8

megoldott a nagyi vagy a bébiszitter. Sokszor előfordult, hogy
ha délelőtt nem volt próbám,
akkor ellógtuk az ovit, és együtt
csavarogtunk egész nap. Tehát
a közhiedelemmel ellentétben,
egy színésznő sokkal több érdemi időt tud együtt tölteni a gyerekével, mint egy olyan szülő,
akinek civil foglalkozása van.
 Remekül nézel ki, sportolsz
valamit? Hogyan tartod karban
magad?

Egész életemben sportoltam, fiatalon versenyeztem is, rengeteg dolgot kipróbáltam. Pár éve
búvárkodásra vett rá Rozi, amit
nagyon élvezek. Együtt járunk
merülni, ami egészen fantasztikus élmény. Egyébként pedig
nagyon sok időt töltök a pulimmal, Nózival, aki hihetetlenül jó
társ, és gondoskodik a napi mozgásadagomról is. Nekem nem
volt testvérem, egy puli mellett
nőttem fel, és máig nagy kedvencem ez a fajta. Az előző kutyám
egy örökbefogadott kutyus volt,
akit sokkos állapotban találták az állatvédők. Miatta kerültem kapcsolatba egy új kutyaterápiás módszerrel, amit egy-két
év múlva szeretnék komolyan
megtanulni, mert nagyon megtetszett a filozófiája. Nózit is ezzel a módszerrel tanítottam.

 Vagyis a kutyák lelkével foglalkoznál?

A módszer lényege, hogy megtanít a kutyával való kommunikálásra és a bizalom kiépítésére. Itt nincs jutalomfalat, plusz

motivációs eszköz, és olyan kutya-gazda kapcsolatot alakít ki,
amelyet egyetlen más technikával sem lehet elérni. A jutalomfalat gyakorlatilag cserekereskedelem, itt viszont a kutyák
azért hajtják végre a feladatokat,
hogy a gazda örüljön. Azért szeretném annyira megtanulni ezt
a módszert, mert nekem időről időre arra van szükségem,
hogy kilépjek a komfortzónámból és új kihívásokkal nézzek
szembe, ettől jön újabb adrenalin. Ráadásul imádom a kutyákat, rengeteg dolgot lehet tőlük
tanulni. Például nekem a türelmetlenség a legnagyobb hibám,
az előző kutyám viszont nagyon
lassan épült fel – engem ő tanított meg a türelemre. Az állatoknak is kijárna a tisztelet, de amíg
egymást sem tisztelik az emberek, addig a többi élőlényt sem
fogják. A velünk együtt élő állatokért felelősséggel tartozunk,
mégis sokan csupán szín és forma alapján választanak kutyát,
és egyáltalán nem törődnek az
adott fajta igényeivel.
 Az emberek sokszor a párjukat is csupán „szín és forma”
alapján választják meg, nem?

Igen, de az az óriási különbség,
hogy az embereknél – jó esetben
– a másik fél nincs olyan kiszolgáltatott helyzetben, mint egy
állat. Meg kéne tanulni tisztelni
egymást és vállalni a felelősséget
magunkért és másokért... Sokszor csak rajtunk múlik a másik
jólléte.

Kalmár András

Ajánlatajánlja:

A

WWW.KULTURPART.HU

Ismét dizájnhétvégét tart Budapest egyik legaktívabb tematikus utcája,
a Bartók Béla út. A nagysikerű kezdeményezéshez most még több galéria és kávézó csatlakozott, hogy a formatervezés gasztronómiai oldalát is bemutassák.
Rengeteg workshop, kiállítás, gyerekprogram, 3D nyomtatás és sok más izgalmas
„dizájnos” kaland várja az október 3. és 5. között megrendezésre kerülő fesztiválon a Bartók Béla útra látogatókat. Nem érdemes kihagyni!
Aki szereti az operát, okvetlenül hallgassa meg a Kossuth-díjas Tokody Ilonát, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagját október 18-án 18 órakor
a Vigadó Dísztermében! A Giuseppe Verdi dalaiból, áriáiból és kettőseiből álló, Lélekben és igazságban című hangversenyére a Magyar Művészeti Akadémia Színházművészeti Tagozatának szervezésében kerül sor.
A magyar folkműfaj legendás szerző-előadója, Kiss Ferenc „hangépítész” idén
lett 60 éves. A néptáncos világból, a Vízöntőből, Kolindából, és számos film zenéje révén jól ismert muzsikus egy nagyszabású produkcióra készül október 25én, a Budapest Music Centerben, melyben a műfaj legjobbjait vonultatja fel. A
műsorban legsikeresebb munkái és hosszabb műveinek részletei is hallhatók,
állandó zenekara, az Etnofon Zenei Társulás kíséretében. Közreműködik Szvorák
Katalin, Bognár Szilvia, Balogh Kálmán, Dresch Mihály és Novák Péter.
Aki szereti a forró ritmusokat, a csábos táncokat, az egzotikus szépségeket
és az olyan dalokat, amelyeket hallgatva a forró, izgató kubai éjszakában
érezhetjük magunkat, annak október 13-án az Arénában vagy 14-én a
RAM Colosseumban a helye, ugyanis újra itt a Pasión de Buena Vista! A
műsor elrepít minket a karibi szigetek zsúfolt utcáira, ahol átélhetjük a felhőtlen kubai életérzést. Kivételes és eredeti szereplők, valamint slágerlistás kubai énekesek, táncosok, csakúgy, mint a lélegzetelállító színpadi
show, díszletek és fények garantálják, hogy egy életre megfertőz minket a
kubaiak humora és szenvedélye!
Október 31-én Juhász Péter BOUNDLESS című koreográfiájának premierje lesz látható a Budapest Táncszínház előadásában a Marczi Közösségi Térben. A Nemzeti Táncszínház szervezésében megvalósult előadás alapját két fő kutatási téma képezi: a határ mint kétélű jelenség
feltérképezése – egyik oldalról biztonság, másik oldalról bizonytalanság
a maga végtelen lehetőségeivel –, valamint olyan nonverbális eszközök
keresése és alkalmazása, melyek segítik az egyéni karakterek kibontakozását. „Az elme tudatossággal rendelkezik, mellyel határokat kreál.
Az ember eredendően határtalan és tökéletes.” (Srí Ramana Maharshi)

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

Dogossy Katalin

Kínos beszélgetések a szexről
Hat és fél éves unokám feltette
apjának a nagy kérdést: „Hogy
kerültem én a mama hasába?”
A kérdésből látható, hogy a gyerek pszichoszexuális fejlődése
rendben halad. A tudós gyermeklélektan szerint éppen en�nyi idősen, éppen ezt kell egy
gyereknek kérdezni. Az apja kivágta magát. „Én tettelek oda”
– mondta. A gyerek egy kicsit
gondolkodott, majd őszinte csodálkozással tovább kérdezett:
„De hát minek, ha úgyis kivettetek?”
Büszkék vagyunk a gyerekre, hogy milyen logikusan gondolkodik. A saját információs
szintjén állva teljesen igaza van.
Ő ugyanis mit sem tud a méhen belüli kilenc hónap történéseiről. Az egész ügynek az eleje meg a vége izgatja. Helyesebben: eddig a vége, vagyis a születés foglalkoztatta. Most azonban már az eleje is. Végül is igaza van. Tényleg ez a kettő a legérdekesebb.
Eljött hát a gyerek szexuális felvilágosításának ideje. Gondos
nagymamaként azonnal megvettem „A sehány éves kislány”
című, okos kis könyvecskét,
ahol gyerekek számára érthetően, sok rajzzal és kevés szöveggel
elmagyarázzák a fiúk és lányok
közötti különbséget, valamint
a baba méhen belüli fejlődését
és világrajövetelét. A szöveg így
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kezdődik: „Volt egyszer egy fiatalember meg egy fiatal lány.
Szerették egymást és szerettek
volna együtt élni, ezért összeházasodtak. Ők az én papám és
mamám.” (A rajzon gyönyörű,
karcsú, fiatal lány látható, hófehér menyasszonyi ruhában,
amint egy elegáns fiatalember
átöleli.) „Szerették volna, ha gyerekük is van”– megy tovább a
szöveg. Majd egy kandalló előtt
kuporgó lány rajza alatt: „A mamám egy szép napon ráeszmélt,
hogy jól elrejtve ott hordoz engem a hasikójában.”
– Jó – mondta Eszter kicsit ingerülten –, értem, de hogyan került oda?
Hát ez az! Éreztem, hogy szorul
a hurok. Valamit mondanom
kell a gyereknek.
Rendszerint úgy szokott az lenni, hogy amikor a szexuális felvilágosításról esik szó a családban, a felnőttek szeretik a feladatot egymásra hárítani, és titkon
bíznak benne, hogy a gyerek
valahonnan, könyvből, iskolából, filmekből, idősebb testvértől vagy baráttól már tudomást
szerzett a dolgokról. S ez rendszerint igaz is. A baj csak az,
hogy az innen–onnan felcsipegetett információk hiányosak,
meglehetősen zavarosak. Nem
véletlenül, hiszen az egész témát valamiféle furcsa titkolózás
övezi. Én például a mai napig

jól emlékszem, hogy másodikos kisiskolásként, a napköziben
próbáltunk a dologra rájönni, és
képtelenebbnél képtelenebb feltételezésekbe bocsátkozván, hónapokig tárgyaltunk az ügyről,
de nem jutottunk megnyugtató
eredményre. Ez nem volt jó.
Úgy döntöttem tehát, hogy kínos vagy sem, a felnőtt kötelessége a gyermeki fejben rendet
csinálni. Minden életkorban az
érettségnek megfelelő szavakkal, őszintén. Így tanultam. Végigolvastam hát Eszternek a
könyvet, mely a gyerek méhen
belüli fejlődéséről és megszületéséről szól. Elnézően végighallgatta, de egy csöppet sem érdekelte. Pontosabban: nem ez érdekelte.
Lelkem mélyén tisztában voltam vele. Végül is, elmúlt hatéves. Pontosan tudja, hogy a nemek között különbség van. Látja, hogy a fiúk máshogyan pisilnek, mint a lányok. Túl a miért-korszakon, belelépett a hogyannal kezdődő kérdések korszakába. Az óvodáskor végének
tipikus kérdéseit már feltette. S
mi válaszoltunk is rá. „Hogyan
születik a kisbaba?” „A mama
hasából bújik elő.” „Hogy került
a kisbaba a mama hasába?” „A
papa rakta bele, ezért a kisbaba
a papa és a mama közös gyereke.” Az óvodás ritkán kérdez ennél többet.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Csakhogy, eljött a papás-mamás játékok kora, mint rendesen, úgy hatéves kor körül.
Mit mond erről a fejlődéslélektan? A gyereket ekkor egyre inkább érdeklik a dolgok valódi
okai és összefüggései. Nyugodt
időszak, amikor elsősorban
nem saját énje, nem saját érzései, gondolatai foglalkoztatják,
hanem a körülötte lévő világ,
amelybe a fiúk és lányok közötti különbség is beletartozik. Ez
a szexuális játékok kora, melyek nem a nemi vágyból, sokkal inkább kíváncsiságból keletkeznek. Az ilyen korú gyereket nem erotikus ösztöne hajtja, viselkedése nem eltorzult,
hanem természetes. Ha két kisfiú egymás fütyijét nézegeti, az
nem azt jelenti, hogy ferde hajlamúak. Ha egy kislány egy
kisfiú előtt lehúzza a bugyiját,
nem azt, hogy rossz életű lesz.
A gyerekpszichológusok minden lehetséges helyen felhívják
a szülők, nagyszülők figyelmét,
hogy ha efféle játékon kapják
kisiskoláskorú gyerekeiket, nehogy megbüntessék őket. Ez
ellenben jó alkalom arra, hogy
megkérdezzük, mire kíváncsiak. Ebben a korban alapozhatjuk meg azt az őszinte viszonyt, amelyben a nemiséggel
kapcsolatos kérdéseikkel később is hozzánk fordulhatnak.
Szóval, gondoltam, itt a

lehetőség, hogy megalapozzam
az őszinte viszonyt.
De hogyan kell azt csinálni?
Egyébként itt szoktak a szakemberek szólni a gyerekkori önkielégítésről is. Sok kisiskolás-,
sőt óvodáskorú gyerek rájön arra, hogy nemi szervének dörzsölgetése kellemes érzést okoz.
Ebben semmi kóros nincs. Sőt,
sok mindent megtanul a testéről ilyenkor, aminek később, az
örömet adó szexuális életben,
hasznát veszi. Ezért, ha ilyesmin

kapjuk gyerekünket, semmiképpen sem szabad megtiltanunk. De valamit mégiscsak
mondani kell. Nos, tanácsolják a
szakemberek, elég annyit mondanunk, hogy tudjuk, ez kellemes érzést okoz, mégis arra kérjük, ne csinálja mások előtt.
Szóval, még mindig ott tartottunk, hogy hogyan kerül a baba
a mama hasába? S én még mindig igyekeztem elterelni a beszélgetést a lényegről. Amikor
a papa és a mama megszerették
egymást, magyaráztam, elhatározták, hogy együtt fognak élni. Ez egy különleges érzés. Úgy
hívják, hogy szerelem. A felnőtt
szerelmesek nagyon szeretnek
egymáshoz bújni, ilyenkor icipici magok kerülnek anya testébe,
ahol várja őket egy másik mag.
A két mag találkozásából lesz a
baba.
– Milyen mag?
– Anya-mag meg apa-mag.
– Abból lesz a gyerek-mag?
– Pontosan.
– Jó, de hogy megy be a papamag?
Nem tehettem mást, megmondtam.
– Ott, ahol pisil?
– Ott.
– Pfuj! – jött a válasz.
S ezzel a dolog végére értünk.
Eszter a témát azonnal levette a
napirendről. S már ment is tovább játszani.
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Üzenet a Földről

Jut eszembe a tyúk vagy a tojás prioritását firtató felvetés,
midőn meglepően részletes
asztali naptáram a szaporodás meszes héjú gyümölcsének ünnepére figyelmeztet,
október második péntekén.

Na nem biológiai, állatvédelmi, esetleg esztétikai értelemben. A Nemzetközi Tojásszövetség már 1999-ben kijelölte a
dátumot, és azóta a több mint
harminc tagország rendezvények sokaságával hívja fel figyelmünket nélkülözhetetlenségére. Mármint a tojáséra...
Úgy tűnik, összeesküvés-elméletekben gazdag „közgondjaim” az élelmezés tekintetében is nyughatatlanok, amen�nyiben a gazdasági érdekek
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kölcsönhatásai körvonalazódnak az ilyen és hasonló típusú jeles napok felfedezése kapcsán, de azonnal. Hisz a manapság újra kergülő marhák,
az évről évre barátságtalanabb
sertések és az örökké népszerűtlen vízi szerzetek alternatí-

vájaként emlegetett baromfik
nemrég még influenzásak voltak, egyetlen petesejtjük pedig
koleszterinbombaként robbant
az újságok címoldalán. Tán
rosszul emlékszem? Mi több,
a húsimádók tragikomédiája a
zöldség-gyümölcs fronton sem
ismeretlen: a vetőmagtól a terményig, az őstermelőtől a multiig mind kellékek és szereplők
a felhasználói osztályharcban!
Ha már itt tartunk, most nyugtatom meg a Kedves Olvasót

– nemkülönben afrikai, ázsiai
és még ki tudja, a planéta hány
pontján, például hazánkban is
éhező testvéreinket –, nem kívánom a jól ismert indulatokat
gerjeszteni afféle általánosságok
számbavételével, mint a technológia, a népesség és a fogyasztás
kóros összefüggései. Legyen bár
kiindulásom origója ez utóbbi,
azaz a kóros összefüggés.
Akárhogy is, de a létezés
tünetegyüttesének
sajátja,
mondhatni kohéziója az anomália; egymásnak ellentmondó törekvések egyidejű jelenléte. Fajunk, jelenlegi vezető státusza törzsfejlődési jelentőséget
tulajdonít nekik, ugyanakkor,
az idő és hatásfok koordinátarendszerében inkább a teremtéselméleti értelmezés a preferált; nehéz az evolúció végtelen kombinációinak valamely
kivezetéseként definiálni magunkat, tekintve a számtalan
életidegen hülyeséget...
Az vagy, amit megeszel – zengi
a Zen, embermagasságú hűtőszekrényem meditatív zümmögésének kíséretében mélyítve el
a felfedezést: szemétláda vagyok!
A szélesre tárt frizsider tartalma magáért beszél, érzékszervi tapasztalások útján igazolva
a kritikus énképet. Egykor hívogató tejtermékek, csábító feliratok megtépázott tipográfiái

a tejfölös kifliért. Szó, mint
száz: szeretem a hasamat! Magyar vagy nemzetközi, kímélő vagy megterhelő, damasztos vagy fapados, egyre megy.
Csak minőség legyen! Meg
egészség, ahogy valójában
mondani szokás, pedig ezzel
szemben a mennyiség dominál, nem egyszer. A harmadik x óta feltűnő, majd eltűnő
módon lifteznek hordozott kilogrammjaim, hasonlatosan a
sűrűsödő prevenciós, és olykor már valós problémákkal
foglalkozó orvosi vizsgálatok
eredményeihez. Mondhatni,
hedonistaként is, aszkétaként
is viszem a prímet, kóros összecsengéseként a végleteknek...
Mi volt előbb? Egyik sem. Volt
balansz, és egy minden hibája ellenére tökéletes felépítmény.
Ismerve, és ahol lehet, segítve

fogyatékos társaink küszködéseit a fizikummal, nem tudom,
miként feledkezhetek meg időről időre erről? Olvasva, tapasztalva a nélkülözés embert próbáló valóságát, miért hagyom,
hogy a lélek magas és mély
pillanatai ennyire materiális
formát(lanságot) öltsenek? Mert
megengedhetem magamnak?
Kisebbik gyermekem úgynevezett rossz evő. Persze mihez képest, mikor magunk és a szakemberek tapasztalatai szerint
semmi baja sincs, sőt, szerinte
sem! Háromévesen mondta ki
azt, amit nekem is tudnom kellene magamról: „Apa! Annyit
eszem, amennyi vagyok!”
Ennyi bölcsességgel magunk
is többre mehetnénk, fékekkel és ellensúlyokkal vigyázva
a rendszert. Mert ezt is szokás
mondani.
HIRDETÉS
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Mi volt előbb?

emlékeztetnek a vágy titokzatos
tárgyaira, az anno varázslatos illatú felvágottak savanykás erjedése, a valaha kemény, és mégis érett gyümölcsök fonnyadt
tapintása. Csendesen bugyogó
lekvár- és kompót-összeállítások mentén halad a mentális katasztrófaturizmus, hogy végül
ne csak összegszerűen, lelkileg is
elszámoltassam magam, lévén,
mi magunk raktuk el a kert ingyen adományait.
Jó kérdés, hogy mi lesz az emberiséggel, de mi lesz velem,
anyagilag, szervezetileg, végezetül morálisan? Mert a fagyasztó
csak a jéghegy csúcsa!
Széleskörű kulináris érdeklődésem semmit nem hagy ki,
már a költségvetés keretein
belül; volt, hogy reggelizhettem kaviárt pezsgővel az esküvőm reggelén, és megőrülök
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h Vízi Világ teljeskörű használata
1 x Ajándék Választható Program felnőtteknek: Szőlőolajos hátmasszázs,
Pezsgős frissítés a bőrnek /arc-nyakdekoltázsmasszázs/, Szőlőmagolajos már 13 950 Ft/fő/éj-től
hajterápia fodrászatunkban
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1 x Ajándék Program gyermekeknek: Lovaglás futószáron vagy szabadon, kicsiknek pónizás
up
ak l
e
r
Ingyenes kerékpárhasználat
zé rábó
rés
á
h

A csomag érvényes 2014.09.05 - 11.02-ig hétvégeken, kivéve a 2014.10.23-26 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
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Elmondom hát mindenkinek

Polgár Teréz Eszter

Mentés 200-zal
Tudták, hogy a magyar
mentőmotorok – bár létszá
muk kicsi – nemzetközi vi
szonylatban a legjobban fel
szereltek? Hogy a világ ös�
szes mentőmotoros szerve
zetének a magyar az etalon
ja? És hogy egy súlyos sérült
életben maradása, gyógyu
lási esélye, ideje attól függ,
mi történik vele az első tíz
percben? Varsányi Zoltán
nal, az OMSZ Mentőmoto
ros Szolgálat vezetőjével
nem egyszerű találkozni. De
könnyű belátnom: a beszél
getésnél vannak előbbre
való feladatai. Fáradtan ér
kezik. Alig tudja magát utol
érni – mondja. Előző nap ti
zenkét órázott, délelőtt ha
lálos áldozatokat is követelő
tömegbalesetnél teljesített
szolgálatot; majd még este
8-ig jöttek a riasztások.
Hogyan lesz valakiből mentőmotoros?

Mentőmotoron orvosok vagy
mentőtisztek dolgozhatnak.
Én a SOTE mentőtiszti szakát végeztem. Mi azt tanuljuk kiemelten, ami a sürgősségi ellátásban előfordulhat. Tehát ugyanúgy levezetünk egy
szülést, ahogy szívinfarktusos
14

szolgálatot rajtuk, de csak szezonban; ősztől tavaszig visszaülünk a mentőautóba. Tavaly
százhetvenhat életveszélyes állapotú embert láttunk el nyolcszázhatvanhét kivonulás során.
Varsányi Zoltán, a Mentőmotoros Szolgálat vezetője

vagy traumás beteget ellátunk.
Én mentőápolóként dolgoztam tíz évig, közben végeztem
el a főiskolát, és utána kezdtem mentőtisztként. Akkor
Magyarországon még nem létezett motoros mentés, 2005ben volt az egyhónapos próbaüzem, amely hozta is a világon
mindenhol mért statisztikát: a
motor lényegesen gyorsabban
ér a balesetek helyszínére, mint
bármely más jármű. És ma már
tudjuk, hogy egy súlyos sérült
élete, illetve a gyógyulás esélye, időtartama azon múlik,
hogy milyen hamar kap segítséget, és az első tíz percben mi
történik vele. Nálunk 2006 óta
üzemelnek mentőmotorok –
én a kezdő csapatban már benne voltam. Dolgozik egy robogónk a belvárosban, és három
motorunk: egy a Balatonnál,
egy az M3-ason Gödöllőnél és
egy az M5-ösön Újhartyánnál – harmincöten teljesítünk

Gondolom, mindannyian
imádnak motorozni civilben is.

Persze, ez csak így működik.
Cserébe a motorozás élménye
a munkánk része. Amikor dolgozunk, mi tényleg kihasználhatjuk az erőforrásainkat, legálisan mehetünk óriási sebességgel. De nagyon kell koncentrálni. Mentőautóban van időm
azon gondolkodni, mit csináljak, ha a helyszínre érek. A motorosokat viszont kimondottan
képezzük arra, hogy ha elfordították a kulcsot, csak a közlekedésre figyeljenek, ne gondoljanak semmire. Ha leszálltak, akkor indul a következő feladat.
Láttam egy londoni mentőmotoros sisakkamerájával készített filmet. Alig tudtam követni, mert folyamatosan mozgott a feje: a kereszteződés előtt
nyolcszor nézett körül. A precizitás is nagyon fontos, centire
pontosan kell venni a kanyart,
nincs rákorrigálás. Tíz centiken múlhat, elférünk-e, odaérünk-e, életben maradunk-e.
Ez sokat kivesz az emberből, a

tizenkét órás szolgálatban iszonyúan el lehet fáradni.
Kiket vesznek fel a Mentőmotoros Szolgálathoz? Milyen kritériumoknak kell megfelelni?

Nagyon magasak a követelmények. Felsőfokú végzettség, ötéves jártasság sürgősségi ellátásban, ezenfelül a saját szakmai képzéseink elvégzése. Később elvárás, hogy aki belép,
két éven belül megszerezzen bizonyos képesítéseket, köztük a
kárhelyparancsnoki végzettséget. Az is feltétel, hogy a jelentkező legalább öt éve 1000 köbcenti feletti motort vezessen.
Ezután még el kell végeznie a
számunkra kidolgozott motortechnikai képzést. Jobb években 8-10 ember jelentkezik, átlagosan egyet tudunk fölvenni.
Ez azért van így, mert a mentőmotorral minden nagyon nehéz, csak egyvalami könnyű:
meghalni. A közlekedési átlagsebességünk 180-220 km/óra
körüli; lakott területen is, dugóban is. Egy kis hiba végzetes lehet. Ezért a világon egyedülálló képzési metódust állítottunk
össze, amit mára több ország
átvett. A csapat tagjai pedig
minden tavasszal motortechnikai tréningen vesznek részt,
hiszen télen kijövünk a napi
gyakorlatból. Amikor elkezdtem ezt a munkát, sok éve motoroztam, mégis három év kellett, mire tényleg úgy vezettem,
ahogy ma azt gondolom, kell.
Sokkal megfontoltabb lettem,
és még sokkal jobban figyelek.

A „kárhelyparancsnoki” képesítés mire jogosít?

Éppen tegnap használtam ezt a
végzettségemet. Azoknál a tömeges baleseteknél, ahol egyszerre nagyszámú sérült van,
ő irányítja a mentőegységeket.
A sérülteket kell osztályozni, a
mentőegységek számát, munkáját meghatározni. A tömegbaleseteknek az a sajátossága,
hogy nem elsősorban az ellátáson, hanem a logisztikán
múlik a túlélők aránya. Ehhez
sok tanulás és hosszú évek rutinja kell, rengeteg kárhelyet,
tömegesbaleset-helyszínt kell
látni. És még ezek után sem lehet „jól” csinálni. Mindig tudok olyat, amit másnap, az előző napi tapasztalatommal, már
másképp tennék.
Tegnap mi történt?

Én voltam szolgálatban az M5ösön, amikor súlyos balesetről,
három sérültről érkezett bejelentés; 4 km-re voltam, 3-4 perc
alatt kiértem. Furgon csapódott a szalagkorlátnak, két életveszélyes, három súlyos és több
könnyebb sérültet találtam,
ketten sajnos már meghaltak. Az autópálya egyik oldalán tényleg három sérült volt,
a bejelentő csak őket láthatta. Hatalmas kocsisor alakult
ki, 2 km-t én is úgy lavíroztam. A következő orvosos egység 40 perc alatt ért ki – ennyivel gyorsabb ilyen helyzetben
a mentőmotor. Nem jó ezt így
kimondani, de lehet, hogy ha
máshol történik a baleset, ahol

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

nincs motor, a két életveszélyes
sérültet elveszítjük.
Iszonyú súlya van a döntéseinek. Ezt hogy lehet elbírni?

Én mindig visszapörgetem, mi
történt egy balesetnél, és a társaimmal is végigbeszélem, ha
úgy érzem. Azt mondják, minden mentősnek (és minden orvosnak) van egy saját parcellája. Az a kérdés, kinek mekkora.
Aki azt állítja, még soha nem
hibázott nagyot, soha nem ölt
meg senkit, az hazudik. Az a
kérdés, ha ilyen történik, úgy
teszek-e, mintha nem lennék
hibás, vagy szembenézek vele, feldolgozom, tanulok belőle, és legközelebb hasznosítom
a tudást. Én minden mozzanatot végigelemzek utólag. De azt
is látni kell, hogy nekünk másodperceink vannak arra, hogy
döntéseket hozzunk, és egyedül
vagyunk rá, sokszor 30 fokban
vagy hóban látva el a sérültet az
aszfalton. Ez nem hasonlítható
ahhoz, amikor egy team dönt
ráérősen, légkondis irodában.
Viszont cserébe nagy sikerélményeink is vannak. Nekem
ez a sémám: mindig kritikusan
értékelek, de mellé tudom tenni
azt is, amit jól csináltam. Az a
fontos, hogyan nézek reggelente tükörbe: megtettem-e minden tőlem telhetőt. Nem vagyunk tökéletes szuperhősök,
csak emberek.
Hatalmas felelősséggel.

A mi döntéseinknek a következményei mások, ettől a
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felelősségérzetünk is nagyobb.
És talán másképp látjuk az életet, pont, mert naponta találkozunk a sötét oldalával. Én úgy
élek, hogy tudatában vagyok a
halálnak, annak is, hogy talán
ez az utolsó napom. Ezért minden percet értékelek, és a hétköznapi helyzeteket mélyebben
élem át. Például, ahogy most
jöttem ide, kiejtettem a pénzem. Egy idős hölgy szólt utánam. Megálltam vele fél percet
beszélgetni, és jó érzéssel mentem tovább.
A mai fáradtságában benne
van a tegnapi két halál?

Nem tudom. Minden haláleset
megviseli az embert, a gyerekhalál még jobban. De aki ebben a szakmában dolgozik,
az megtanulja ezeket feldolgozni. Aki nem, jobb, ha elmegy, belátja, hogy ez a munka nem való neki. Az intenzív
osztályt meg én nem bírtam,
megőrültem volna, ha ott maradok. Nekem kell a változatosság, az állandó döntéshelyzet, amiben nyilván benne van
az adrenalinfüggőségem is; az
extrém sportokhoz is ez vonz
sokakat. Csak én igyekszem
vele valami hasznosat kezdeni. Nekem nem is a halálesetek a legmegrázóbbak, hanem
az emberi sorsok, amelyekbe
belelátok egy pillanatra. Kivonulok egy gyereksérülthöz, és
kiderül, hogy bántalmazták.
Vagy gyógyszermérgezéshez
megyek, és belecsöppenek egy
szerelmi drámába. A halottak
16

hozzátartozóival is nagyon nehéz találkozni. Minden sürgősségi terület rettentő megterhelő lelkileg. Nem véletlen, hogy
a kiégés köztük jelentkezik leghamarabb. És gyorsan öl. Alkoholizmus, kábítószer, öngyilkosság formájában. A mi
csapatunk más sürgősségi dolgozókhoz képest nagyon védett. Baráti kör is vagyunk, ismerjük egymást, egymás családját, pedig az ország különböző részein lakunk. Nálunk a
fluktuáció minimális. 2007-től
vagyok a Motoros Mentőszolgálat vezetője, csak öt ember
ment el azóta. Van egy stabil
gárdánk. A stresszkezelésben
is igyekszünk segítséget adni
a tagjainknak. Két éve vezettük be a pszichológussal történő stresszoldás-, problémakezelés-programunkat.
A saját útja mi a
stresszkezelésben?

Szeretek lelassulni, a gödi kertemben kertészkedni, barkácsolni, horgászni – mindez jól
kompenzálja a rohanó életmódomat. A munkahelyi problémákat nem szabad hazavinni, azt mondják. De mindenki
hazaviszi. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy
életem párja velem egy területen mozog, és belelát a szakmai életembe is. Ő könyvelő,
de jár mentőzni, és dolgozik
az alapítványunknál. Nagyon
harmonikus a kapcsolatunk,
és van három gyönyörű gyerekünk. Én nem lennék teljes

ember se a munkám, se a családom nélkül. Szerencsére a motoros csapatunk szinte minden
tagja stabil családban él, ami
különösen fontos a sürgősségi szakmákban – a baráti háttérrel együtt. A kiégéstől is véd.
Ezért az őszi továbbképzéseink
kimondottan családosak. Jó,
ha a családok megismerik egymást, a feleségek is tudnak beszélgetni. Fontos, hogy a valódi, megtartó emberi kapcsolatok erősödjenek.
A motoros mentés kimondottan férfi műfaj?

Nem mondanám. Évekig volt
egy robogós lányunk, és én nagyon várom az első motoros
lányt. Nem gondolom, hogy
egy sokgyerekes családanyának lángoló autóroncsokba
kellene bemászni, de ha valakinek ez az élete döntése, azt tiszteletben kell tartani.

amit kidolgoztunk. A mieink a
világ legjobban felszerelt mentőmotorjai. Egyedül a hollandok közelítik meg. Ez részben a
mentési rendszerek különbözőségéből következik. Sok országban nem orvosok, hanem ápolók ülnek a motorokon, ennek
megfelelő beavatkozási jogkörrel. Mára a világ összes mentőmotoros szervezetének a magyar az etalonja. Egyrészt, mert
a külföldi tapasztalatokból

A mentőmotorosok milyen
gyakran szenvednek balesetet?

A magyar statisztika világszínvonalúan alacsony. Ezért is vették át pl. Londonban a mi képzési metódusainkat. Addig náluk száz kiszállásra harminchét baleset jutott, holott harminc éve mentőmotoroznak,
és sokkal több motort használnak. Azóta náluk is jelentősen javult a helyzet. Nálunk az
elmúlt kilenc évben tizenegyezernél több kivonulásra jutott
öt baleset. Ez nagyon markánsan mutatja, hogy jó a rendszer,

tanulva hoztuk létre a saját
rendszerünket, másrészt, mert
kénytelenek voltunk kreativitással ellensúlyozni az anyagi
források szűkösségét. Mi a saját munkafeltételeinken dolgozunk, folyamatosan. Sokat számít, hogy szakmai műhelyként
is működünk. Minden motoron egy ember dolgozik egy
nap, folyamatos a kommunikáció, a kontroll. A mentések protokollját is mi alakítottuk ki,

teszteltük az évek során, ezeket szintén elkezdték átvenni
tőlünk más országok. Emellett
fontos szakmai munka folyik
külső orvosok bevonásával.
Így készült el tavaly a nemzetközi elismerést hozó felnőtt-újraélesztési protokollunk, melynek eljárásai külön-külön megtalálhatók itt-ott, de így együtt,
felfűzve még senki nem használta a világon.
A személyes sikereiről van virtuális listája? Hogy hány életet
mentett meg?

Nincsen. De máig emlékszem,
milyen volt a padló mintája életem első sikeres újraélesztésénél. Főleg mozdulatok, mosolyok, tekintetek maradnak meg
egy-egy esetből… Azt sem felejtem el soha, amikor egy újraélesztett betegem három hónap
múlva rám köszönt a boltban.

HIRDETÉS

Legújabb fejlesztésű IPL készülékünk kifejezetten a női arc*,és
kisebb területek tartós szőrtelenítésére nyújt ideális megoldást.
Mi a technológia lényege?
Az otthoni használatra tervezett, legmodernebb IPL (villanófényes)
technológiával ellátott i-Light REVEAL készülékekkel gyors, fájdalommentes
és hosszantartó szőrmentes (akár 12 hónap) állapotot érhetünk el. *
- Gyors és fájdalommentes
- Nincs irritáció
- Biztonságos és hatékony

..................................................................................................................................
Hogyan működik az i-LIGHT REVEAL?
A kibocsátott nagy energiájú pulzáló fény a bőrön áthatol, egészen a szőrtüsző
mélyéig, ahol a besugárzást elnyeli a szőrszál sötét pigmentje (melanin), itt
átalakulva hőenergiává roncsolja a szőrtüszőt.

si

teleníté
Tartós szőr
eljárás

További részletek: www.remington.hu
* Az egyedi eredmények eltérőek lehetnek. A klinikai vizsgálatok szerint a résztvevők három kezelést követően átlagosan 66 %-kal kevesebb szőrt észleltek
12 hónap elteltével, mely eredmény hasonló a professzionális szőreltávolító berendezések esetében megﬁgyeltekkel.
** csak az arccsont alatti területen használható
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OKTÓBERI AKCIÓ!

C-vitamin Béres 500 mg retard
filmtabletta 30 db
A C-vitamin hozzájárul az
immunrendszer megfelelő
működéséhez, így az
egészség megőrzéséhez.
Szedése Béres Csepp mellé
ajánlott

Az akció 2014. október 1-től 31-ig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak.

Mebucain Mint 2 mg/1 mg
szopogató tabletta 20 db
Torokgyulladás és enyhe
szájüregi fertőzések helyi
fertőtlenítő és érzéstelenítő
kezelésére, valamint a
társuló torokfájás és
kaparásérzés enyhítésére

960 Ft
32 Ft/db

Imodium 2 mg kemény kapszula 20 db
1 110 Ft
55,5 Ft/db

Vény nélkül kapható gyógyszer

162,5 Ft/tasak

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Advil Ultra Forte lágy kapszula 16 db
Ibuprofén-tartalmú láz- és
fájdalomcsillapító, gyulladásgátló
hatású készítmény

1 370 Ft
85,6 Ft/db

Vény nélkül kapható gyógyszer

Komplex összetételű szemvitamin
luteinnel, cinkkel és antioxidánsokkal

2 860 Ft

ACC 20 mg/ml belsőleges
oldat gyermekeknek
100 ml
Légutakban lévő sűrű viszkózus váladék
985 Ft
oldására alkalmas készítmény 2 éves kor
felett

147 Ft/ml

szénanátha esetén

Corsodyl alkoholmentes
szájvíz
300 ml
1 250 Ft
Antibakteriális szájöblögető oldat
4,2 Ft/ml

9,9 Ft/ml

Szájhigiénés termék

Corega erős rögzítő krém
mentolos XL Műfogsorrögzítő krém teljes és részleges
műfogsorhoz
70 g
1 725 Ft

Darmol bevont tabletta
Alkalmanként fellépő székrekedés rövid
24 db
ideig tartó kezelésére
830 Ft
34,6 Ft/db

24,6 Ft/g

95,3 Ft/db

Orvostechnikai eszköz*

Étrend-kiegészítő készítmény

Rhinospray Plus 1,265
mg/ml oldatos orrspray
10 ml
Az orrnyálkahártya duzzanatának
1 470 Ft
mérséklésére szolgál meghűlés vagy
Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Ocuvite lutein forte tabletta 30 db

990 Ft

59,3 Ft/db

Triactin Wick citrom ízű
por belsőleges oldathoz
10 tasak
Hatékonyan csökkenti a megfázás
1 625 Ft
és az influenza tüneteit

Különböző eredetű akut és krónikus hasmenés tüneti
kezelésére

Megakadályozza a vérrögök
képződését, így csökkenti az
infarktus kockázatát.
Ajánlott szív- és érrendszeri
kockázattal rendelkező 45–79 éves
férfi és 55–79 éves
nőbetegeknek
19,8 Ft/db

1 185 Ft

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Gaviscon borsmenta ízű rágótabletta
24 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

Mucopront 375 mg
kemény kapszula
20 db
1 060 Ft

Enyhíti a gyomorégést,
és a torokban,
illetve szájban
érzett kellemetlen
érzést
40,6 Ft/db

975 Ft

Vény nélkül kapható gyógyszer

Aspirin Protect 100 mg
bevont tabletta 50 db

Hurutos köhögés esetén
megkönnyíti a hörgőváladék
felköhögését és kiürülését

Vény nélkül kapható gyógyszer

Voltaren Emulgel forte
ízületek és az izmok
20 mg/g gél 100 g Az
fájdalommal járó elváltozásai
esetén enyhíti a
fájdalmat és
csökkenti
a gyulladást

2 760 Ft
27,6 Ft/g

53 Ft/db

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

Társaslény

Vág Bernadett

Csak azt tudnám…

Szabad vagyok, szingli lettem újra, ujjong a barátnőm a telefonban, gyere
át, iszunk egy kis bort és
dumálunk, röhögcsélünk,
mint régen.
Mutatja a szép új házat, ezt
még sikerült létrehozni a Tibivel, na meg a két egyforma
gyereket, mesterségesen készültek, nevetgél, mutatja a fotókat, ugye, hogy jaj de cukik.
Aztán leülünk a kissé megtépázott nappaliban, a Tibi elvitte a vadiúj bőrgarnitúrát,
ahhoz ragaszkodott, meg a
kocsit és a nyaralót, de jó ez
így, legyint a barátnőm, úgyis
utált lejárni oda az isten háta
mögé, és a Tibi anyjának ugrálni reggeltől estig, kapálni, gyomlálni, mert az öregasszony szerint a kert a lélek
tükre. Na, bököd a barátnőm,
az tuti, hogy ha én még egyszer összejövök valami pasival, akkor az anyját nem akarom látni, inkább legyen árva
gyerek, de hogy én még egy
anyósnak nem mórikálok, az
hétszentség.
Gubbasztunk a földre dobált
párnákon, kartondoboz a dohányzóasztal, bontja a bort,
koccintunk a szabadságra,
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aztán picit elkomorul, hogy
úgy szeretné megérteni végre, miért nem sikerül neki soha ez a házasság dolog, a Tibi
eleinte folyton rózsát hozott,
mostanra meg már le se zuhanyozott, ha befeküdt mellé
az ágyba, reggel bezzeg, mikor dolgozni ment, illatozott,
mint a hamvas rózsabimbó.
És hát az első férjével is milyen szépen kezdődött, aztán
meg ki tudja, mi ütött beléjük, hogy úgy elhidegültek,
csak a pénz volt meg a munka, már egymásra se néztek,
ment ki erre, ki arra – ki érti.
De legalább ez a klassz nagyfiú, legalább ő létrejött abból
a frigyből, támaszom, lelkem,
gyönyörűségem, suttogja elcsukló hangon, és hozza az
újabb fényképeket, aztán tölt
még. Csak azt nem értem,
emeli fel a poharát, hogy miért nem sikerül nekem soha
ez a holtodiglan-holtomiglan. Belebandzsít a semmibe,
és iszunk.
Éljen a szingliélet, derül fel
újra, itt maradtam a három
gyerekkel, ők legalább szeretnek, a kislányok most mennek iskolába, a fiam tandíjas
fősuliba jár, fogalmam sincs,
hogy lesz, de az tuti, néz mélyen a szemembe, hogy ide

nem költözik egy pasi se, soha nem hagynám, hogy valaki
rászóljon a gyerekeimre, vagy
csak csúnyán nézzen. Mert hiába nagy a szerelem, tudod,
a gyerek apja csakis a gyerek
apja lehet igazán, más férfi az
nem az apja, annak más érdekei vannak, még ha el is játs�sza, hogy fú de jó fej, akkor
is csak a sajátjait fogja szeretni. Persze, hogy nem akarok
örökké szingli maradni, háborodik fel, hogy tudsz ilyen
butaságot kérdezni, hisz még
csak negyvenkettő vagyok.
Most élvezem egy kicsit a szabadságot, hogy se focimeccs,
se büdös zoknik, se vasárnapi ebéd anyukánál, aztán, ha
megunom, beújítok valakit,
felmegyek a netre, letöltöm a
nagy Őt.
De az tuti, teszi hozzá villámló szemmel, hogy nekem olyan
pasi nem kell, akinek gyereke
van, én nem játszom boldog
családot fél tucat pulyával, én
nem főzök, nem ugrálok idegen nők gyerekeinek, akik, ha
hazamennek az anyjukhoz,
mindent kitárgyalnak, hogy
itt mi volt. Elég nekem az én
három gyerekem, löki elém
megint a fotókat, nem fogom
más elcseszett kölykét pátyolgatni.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Ritkábban
válunk!
Ma Magyarországon alig
több mint feleannyi házasság köttetik, mint a nyolcvanas években. Míg harminc éve ezer házasságra
mintegy 350 válás jutott, az
utóbbi években közel 600.
Ez kb. 24-25 ezer válást jelentett évente. Ezzel a statisztikával hazánk Európában a középmezőnyben
foglal helyet. A válási arány
Belgiumban a legmagasabb,
ott a házasságok 75 százaléka végződik válással.
A házasságkötések csökkenő irányzata hazánkban az
elmúlt három évben megállt és lassú növekedésbe
ment át. A 2013. évi 36 900
házasságkötés az előző évhez viszonyítva 2 százalékos
emelkedést mutatott, a válások száma pedig a korábbi,
évi 24-25 ezerhez képest 20
ezer alatt maradt. A válások
csökkenő irányzata kedvező jelenség, de azt is figyelembe kell venni, hogy ezek
egyre kevesebb házasságban élő párra vonatkoznak.
(Forrás: valasinfo.hu, KSH)

Igazából, teszi hozzá elmélázva, nem is kéne többé pasi,
csak hát a szex, a szex az hiányozni fog, jó lenne egy férfi,
aki nem akar semmit, aki nem
akar se családot, se nem akarja rám varrni az anyját, a kölykeit, hanem csak jön, ha kell,
aztán hazamegy szépen, na,
ilyen kéne. Hogy szeretőnek
lenni? Na, azt soha. Váljon el
előbb, aztán fickándozzon, én
nem leszek más családok szétbarmolója. Hogy nőtlen lenne
és gyerektelen, hát, vakargatja
a könyökét, az kicsit furi, nem,
hogy túl a negyvenen még sose volt nős valaki és gyereke
sincs, nem gyanús ez egy kicsinykét? Hát miféle fazon, aki
nem bírt lehorgonyozni, elköteleződni, szaporodni, aztán a

pincéjében a drága mama kipreparálva ül a karosszékben
a nagykéssel, és tolja az ukázt,
kész Psycho, jaj, ne röhögtess,
sikít, inkább igyunk még.
Halk zenét tesz fel, andalogva
körültáncolja az üres szobát,
á, jó nekem így is, pityergi el
magát. Nem kell nekem többé
senki, belebömböl a nyakamba, mutatóujjával lenyúzza a
szétkenődött
szemfestékét,
berángat a gardróbszobába,
hogy próbálgassunk ruhákat,
győzköd, hogy amúgy szép és
szerencsés élete volt, hisz itt a
három klassz gyereke, a vadiúj
háza, és ő se néz ki még olyan
rosszul, ugye, csak azt tudná,
miért nem sikerült soha ez a
házasságosdi.
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Apaszemmel

Anyaszemmel

Küttel Dávid

Szonda Györgyi

Az ígéret:
Idén januárban az újévi fogadalmak között elhatároztuk,
hogy összeházasodunk. Miért
volt ez nekünk fontos? Amikor
Györgyivel összeköltöztünk
és megszületett első gyermekünk, akkor nem volt olyan a
helyzet, hogy a vallásunk szerinti templomban összejöjjön
egy szertartás, amivel Isten
előtt is fogadalmat tehetünk.
Bence érkezése olyan hirtelen történt, hogy az egyéb körülmények szervezése (lakás,
költözés, miegymás) elvette az
időnket a szakrális hitelesítés
elől. Aztán idén e magazin januári számában írtuk, hogy a
nem mindennapi helyzet miatt keresünk egy olyan „földi
helytartót”, aki valamely történelmi egyház szerint is szentesítené a kapcsolatunkat.
A sors úgy hozta, hogy nyáron
találkoztunk a sukorói református tiszteletessel, aki olyan
nyitottságot mutatott felénk,
hogy feleségem és a gyerekek
is szívesen jártak hozzá. Nem
tisztem belemenni az egyházak szabályzataiba, de nekünk
ez a találkozás családilag meghatározó volt. A nyárról már
írtunk az augusztusi számban,
ami már elérhető az interneten, de aki nem olvassa a magazint rendszeresen, annak röviden vázolnám a családi állapotunkat.
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...szép szó,
Összesen hat gyermek
életét terelgetem mint
apa, és eleddig nem
volt hivatalos házasság Györgyi és köztem. Kezdetben azt
gondoltam, hogy miatta fontos ennek az
„égi adminisztrációja”, de ahogy közeledett a dátum, nekem
is egyre fontosabbá
vált. Sőt!!! A kamasz
gyerekeink – akiknek zsebpénzét én
fedezem, akik az általam szeretett nő főztjét eszik, és
az általa teremtett nyugodt hétvégéket, illetve szünidőt élvezik
– voltak a legnagyobb támogatóink. Ők valami miatt úgy érezték, fontos nekik, hogy apa és
anya nem véletlenül ébred egymás mellett immár 12 éve. Nem
bántam meg a szervezést, mert
valóban emelkedett pillanat, sőt
inkább nap volt az életünkben.
...ha betartják,
Ráadásul arra gondoltam, hogy
ezt mi egy munkanapon is „elkövethetjük”, mert úgysem érdekel senkit...
Nem így volt. Mindegyik élő
családtagom és a legközelebbi
barátaim is komolyan vették az
e-mailes értesítőt. Így történt aztán, hogy 83-an jöttek el a kertbe, ahol főztem egy vadat...

Áldás

...úgy jó!
A pörkölt elég volt, a család boldog volt, a gyerekek pedig játszották a rock and rollt. Ráadásul jól. Nagyon jól. A legidősebb
fiam egy hónapig próbált velük,
és az eredmény csodás lett. Aki
hallotta, mind azt állítja, hogy
hibátlan volt, aki meg nem hiszi,
járjon utána!
Izgultam, hogy megeszik-e a
rokonok a főztömet, izgultam,
hogy igent mond-e Györgyi, és
aggódtam a gitárhangolások miatt is. És persze mindenki megevett mindent, a gyerekek szuper
koncertet adtak, minden gitár
tisztán szólt, minden étel s ital
elfogyott.
...és Györgyi igent mondott, így
továbbra is írunk a lapban Apaés Anyaszemmel.

Nyár végén „igazi” esküvőnk
volt! Egy tucat vadházasságban
eltöltött év és fél tucat általunk
terelgetett gyermek után jött el
a pillanat, hogy templomi fogadalommal erősítsük meg
szerelmünket és a családunkat összetartó köteléket. Felejthetetlen és nagyon erős érzelmekkel teli nap volt, melynek
néhány „titkos” pillanatát szeretném most megmutatni...
Az esküvőt megelőző nap:
reménytelenül zuhogó eső,
drága férjem dolgozik, százegy
átgondolni- és tennivaló, hat
éhes kamasz + négy rossz időben lefoglalandó kicsi, két félkész torta, egy el sem kezdett
vadpörkölt. Egy csomó segítő
kéz, szuper zene (próbálnak a

gyerekek holnap estére), finom
sütiillat, asztalok a rozmaringcserepekkel elhelyezve a kertben, anya meglepően nyugodt,
másrészről nagyon izgatott...
Az esküvő reggele: korán reggel szikrázó napsütésben, dúdolva díszítem a kertet, kóstolom az éjjel megfőzött vadat
(hmm, ügyes az én férjem), törölgetem a poharakat, elrendezem a gyerekjátszót, hagyom,
hogy más készítse a reggelit,
percenként meghatódok és nagyokat mosolygok...
Délelőtt: már nagy a nyüzsi,
érkeznek páran, tizenvalahány
gyerkőc rohangál, mindenki hoz-visz, pakol, söpör, töröl,
szervez, de nagyon jó a hangulat, nekem viszont kezd remegni a gyomrom és a kezem...
A szertartás előtti óra: indulnak a fiúk a templomhoz, próbálom visszanyelni a könnyeimet, ahogy Apa a négy fiával
kilép az ajtón, most lett kész a
sminkem... A lányok öltöznek,
annyira szépek a fehér ruhájukban! Azt már nem bírom sírás nélkül, amikor elkezdik befűzni a ruhámat a lányom és
a sógornőm, hiszen tőle kaptam kölcsön ezt a ruhát, öt évvel ezelőtt én öltöztettem őt, és
akkor is folyt a könnyem. Már
csak mi vagyunk a lányokkal,
nem találok szavakat, ahogy a
hajukba tűzöm a virágokat és a

saját koszorúslányaimmal elindulunk a templomba...
Az esküvő: gyönyörű kék égbolt, hófehér templomtorony,
harangszó, a négy fiú és a férjem egy virágcsokorral vár a
templom kapujában. Varázslatos pillanat, azt érzem, megállt
az idő, lassítva látom, ahogy sétálunk a tiszteletes úr mögött
kézen fogva, mögöttünk a gyerekeink, szól az orgona, minden családtagunk mosolyog és
a könnyeit törölgeti... Felemelő
fogadalmat tenni úgy, hogy annak a szemébe nézel, akit huszonöt éve ismersz, akit sok-sok
éve szeretsz, akivel már volt részed jóban, rosszban, akiről valóban tudod, hogy örökké, és az
első sorban a kisebb-nagyobb
gyerekeitek állnak... Nem egyszerűen meghatódsz, hanem
érzed, hogy áldott ez a pillanat,
és hálás vagy, hogy részese lehetsz...
Az este: jó emberek, finom
ételek, jó borok, fantasztikus
rockkoncert a gyerekektől, laza, családi fesztiválhangulat.
Boldog megelégedettség, büszkeség és öröm, ahogy menyas�szonyi ruhában altatom a két
„kicsit”: Dávidkám a hangszerét fogva, Réka pedig hajában a
koszorúval fekszik, kintről beszűrődik, ahogy Apa a kamaszokkal zenél...

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Méregtelenítés

Sallai Ervin

Kutyajó hétvégi kirándulás
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belelefetyeltek. Olyan tiszták
ezek a kutyák, hogy némelyik ember piszkosabb. Már
nem magukra értem, csak úgy
mondom. Nem kell úgy fin�nyáskodni. Ide a tetejébe falatoztak bele, fogom a merőkanalat, hoppsz, innen kanyarintok egyet, már jó is. Kis paprikát szórjanak rá, meg fokhagymát, az majd fertőtlenít. Mennem kell, mert…
…engedd el a fiatalember kabátját! Csubi, nem szabad! Köpöd ki?! Ül, mondom, hogy
ül! Pedig higgye el, a kutyaiskolában nem is hajlandó
csibészelni. Na hát most má’
tényleg engedd el azt a kabátot! Nem is értem. Nem postás
véletlenül? Nem? Biztos a színe miatt hiszi, hogy az. Mármint a kabát színére gondoltam. Bár most az arca is olyan
fehér, amilyen a postásunknak
szok’ lenni. Mennie kéne? Hova siet ilyen kellemes őszi időben? Mindig csak a rohanás.
Hát eléggé sajnos, úgy néz ki,
Csubi szájzárat kapott. Azt tehetjük, hogy körbevágjuk a kabátot a szájánál, aztán ha otthon majd kiköpi, elküldöm levélben, és vissza tetszik varrni.
Vagy azt lehet még, hogy a heréit tessék finoman csavargatni, masszírozni, akkor elengedi. Mármint a kutyának, nem

a sajátjait. Én masszírozzam?
Hozzá nem nyúlok. Én nem sietek, nekem ráér kivárni, amíg
elengedi. Nincs egy kávéjuk?
Hozd vissza! Jól van, okos kutya. De hát nem is ezt a labdát dobtam el neked. Nem baj,
okos kutya. Honnét van ez a
labda, kutyuli-mutyuli, honnan hoztad, te kis kópé? Attól
az integető nőtől? Jaj, de mérges. Asszonyom! Nem látott
arra egy másik labdát? Olyan,
mint ez, csak nem ennyire lapos. Megértem, hogy dühös –
manapság rettenet, hogy milyen labdákat gyártanak, csókolom a kezét. Csak a szájába
veszi a kutya, azt’ már lyukad
is kifele. Pedig ezek a kutyák finoman fognak a szájukkal, nekem elhiheti. Fajtatiszták, csak
több fajtából. De mindenikből
a legjobbat örökölték. Svájcban
ilyenekkel mentenek embereket a tavakból, annyira finoman fognak a szájukkal. Ha én
maga volnék, visszavinném azt
a labdát, ahol vettem, hogy adják vissza a pénzem. Micsoda
silány minőség. Hol van ilyenkor az Európúnió?!
Ááá, nem kell félni, nem bánt.
Szereti a gyerekeket. Nekünk
is van. Ott, az a kisfiú, akinek
be van kötve a karja. Neeem,
nem a kutyák miatt. Megégette szegény drágám a tűzhelyen.

Amikor átesett az alvó kis kedvenceinken. Mert ha hiszi, ha
nem, otthon nem rohangálnak
így – alszanak naphosszat. Lusták, mint az elefánt. Fellökte a
gyereket? Nem szabad hagyni, hogy felugorjon rá. Azt lehet tenni, hogy tudomást sem
vesz róla, amikor felugrik, amikor meg lemászik, akkor megdicséri. Csak következetesnek
kell lenni. Hogy koszos lett a

gyerek ruhája? Hát minek jön
ilyen szép ruhában kirándulni?
Egyébként meg a hipó úgy kihozza, hogy sutty. A színét is, az
igaz, de kirándulni jó lesz, nem?
Rambóka odakakilt az asztaluk mellé? Hála istennek, mostanában gyakran van szorulása neki. Meg tetszett nézni?
Remélem, egészséges a széklet.
Van-e nálam nejlon a kakinak?
Miért, haza akarják vinni?

Mondjuk, állítólag rózsára jó.
Én-e?!? Mi a bánatnak vinném el? Ez a természet körforgása. Csak tessék rárúgni egy
kis avart, oszt volt, nincs, lehet
tovább uzsonnázni. Úgy nézek
én ki, mint valami kakagyűjtő? Jó, hogy az őz- meg a vaddisznóganéjt ne szedjem össze
az egész erdőből. Na, Rambó,
Csubi, gyertek, megyünk haza.
Micsoda népek vannak!
HIRDETÉS

BCSE1409AD3

Hmmm, ez a nyugalom, érzitek az erdő illatát? Érzitek?
Rambó! Csubi! Rambó, Csubi,
gyertek vissza, gyertek már az
anyátok mindenit. Pfuj, köpd
ki! Elnézést. Játékos még, mert
kölyök. Drága volt az a ridikül?
Á, nem kell újat venni, elég itt
megragasztani szigszalaggal,
aztán, mint az új. Nem baj, ha
Louis Vuitton, a szigszalag azt
is fogja.
Jaj, az ételt nem kéne így elöl
hagyni a kutyák miatt, mert
teljesen megőrülnek ezektől a finom szagoktól. Mi főtt
egyébként? Pörkölt? Jó a színe. Kicsit belelefetyeltek, hát

Rosszcsont?
Dehogy, csak örökmozgó.
Erős immunrendszer és elemében a család.

www.beres.hu
A Béres Csepp Extra vény nélkül kapható roboráló gyógyszer.

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

Kérdezze meg gyógyszerészét!

Csímár Kamilla

Győzze le az őszi fáradtságot!
Fúj a szél, esik az eső, egyre rövidülnek a nappalok,
legszívesebben fel sem kelnénk reggel az ágyból, a
nyár napsugaraiból és élményeiből
elraktározott
energiát mind feléltük már.
Mit tehetünk ilyenkor azért,
hogy ne hatalmasodjon el
rajtunk az őszi fáradtság, a
levertség és a stressz? Erről
faggattuk dr. Tengely Ágnest, a Sashegy Gyógyszertár szakgyógyszerészét.

Dr. Tengely Ágnes, a Sashegy
Gyógyszertár szakgyógyszerésze
Hogyan küzdhetünk az őszi levertség ellen?

Az időjárás változása hatással lehet hangulatunkra, emellett ebben az időszakban a testünk igényei is átalakulnak.
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Mielőtt elkezdenénk feltölteni
szervezetünket a téli hónapokra, fontos, hogy odafigyeljünk
a testünkre és a közérzetünkre egyaránt, ne hagyjuk kizökkeni nyugalmi állapotából. Elcsépelten hangzik a mozgás és
táplálkozás fontossága, de testünk karbantartása hozzájárul
az immunrendszerünk megfelelő működéséhez. A változatos
étrend hiányában segítségünkre lehetnek a multivitamin-készítmények és a C-vitamin. A
kevesebb napfény miatt D-vitamin-hiány alakulhat ki. A napi
szükséges mennyiség megítélésében hagyatkozzunk orvosunk
tanácsára, mert – zsírban oldódó vitamin lévén – felhalmozódhat, melyet komoly mellékhatások kísérhetnek. Fertőzések
megelőzésére alkalmazhatók az
echinaceakészítmények és a grapefruitból készült kivonatok.
A legkézenfekvőbb megoldás
fáradtság ellen a kávé és/vagy
az energiaital. De miért van az,
hogy például a kávé hatását
gyakran nem is érezzük?

Tartós és túlzott (300 mg felett) fogyasztása esetén enyhe
tolerancia (csökkent hatás) és
addikció (függőség) alakul ki,
mely nem tartós, néhány hetes elhagyás megszünteti. Biztos érezték már, hogy a reggeli

kávé nélkül fejfájással kezdik a
napot, és fáradtnak, levertnek
érzik magukat – ez a függőség. Hiába isznak újabb adagot,
nem lesznek éberebbek – ez pedig a tolerancia.
Milyen egyéb serkentőszerek
léteznek?

A zöld tea az egyik legnépszerűbb kávéhelyettesítő, mely nemcsak élénkít, de még egészséges
is. Lehet fogyasztani rooibost –
nagy előnye a kávéval és a zöld
teával szemben, hogy nincs benne koffein, illetve csak minimális mennyiségben tartalmaz
csersavat, amely sokaknál gyomorbántalmakat okoz. Emellett közkedvelt még az édesgyökér-, valamint a gyömbértea. A
búzafűlé az íze miatt elég megosztó, azonban az egyik legjobb
energetizáló és frissítő ital.
Mit tegyünk akkor, ha a serkentőszerek még dolgoznak
bennünk, de tudjuk, hogy már
pihennünk kellene?

Ilyen esetben érdemes valamilyen mozgással levezetni a többletenergiát. Ha valakinél ez nem
működik, és mindenképpen be
szeretne venni valamit, akkor a
magnéziumot ajánlanám. Természetes nyugtató, ellazító hatása révén segíti a nyugodt, pihentető alvást és oldja a feszültséget.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Milyen nyugtatók léteznek, és
miért kell velük vigyázni?

Természetes nyugtatók közül a legfontosabbak: levendula, macskagyökér, citromfű,
komló, golgotavirág, orbáncfű. Ezek forrázatát vagy főzetét
fogyaszthatjuk teaként, illetve számtalan gyógyszerkészítmény tartalmazza ezek kombinációit. Bár gyógynövények,
mégis szem előtt kell tartani a
mértékletességet, fontos a minimális hatásos dózis megtalálása, illetve, hogy ne lépjük túl
a napi maximális adagot. Más
nyugtató, altató gyógyszerkészítményekkel való együttes alkalmazásuk veszélyes lehet, mert a hatás összeadódhat,
erősíthetik is egymást.
Mik azok a mindennapi gyógyszerek, amelyek szedése mellett veszélyes lehet serkentőt,
illetve nyugtatót alkalmazni?

A koffein megtalálható számos
fájdalomcsillapító készítmény
komponenseként, hisz fokozza azok hatását. Akik koffeinre
érzékenyek, azok kerüljék ezeket! A kávéról már bebizonyosodott, hogy megváltoztathatja bizonyos készítmények működését. Többek között befolyásolhatja az antidepresszánsok, csontritkulás elleni készítmények, az ösztrogénpótló és

pajzsmirigyre ható szerek működését. A legtöbb antidepres�szánssal párosítva a kávé megemeli a vérnyomást és fejfájást okozhat, ugyanakkor más
gyógyszerek mellett a legnagyobb biztonságban megfér.
Általánosságban elmondható, hogy a kedélyállapotra ható, altató vagy nyugtató jellegű
gyógyszerek szedése mellett tanácsos elhagyni a kávéfogyasztást.
Néhány gyógyszer kifejezetten
fokozza a kávé és más koffeintartalmú italok hatását. Ebbe a
csoportba tartoznak az olyan
antidepresszánsok, antibiotikumok és fogamzásgátló tabletták, amelyek blokkolják a
koffein lebontását segítő enzimet, így a koffein a normálisnál jóval hosszabb ideig, akár
négy órával tovább marad a
szervezetben, és ez különféle
mellékhatásokat (szívdobogás,
nyugtalanság, álmatlanság)
okozhat. A nyugtatók közül az
orbáncfű veszélyét emelném
ki, mely csökkenti több gyógyszerkészítmény hatását, emellett szorongásoldókkal és altatókkal történő egyidejű szedése – hasonló működésük miatt
– kerülendő.

sen végezni a munkánkat, általában rögtön idegesek leszünk. Hogyan csökkenthetjük a stresszt?

Mindenekelőtt: a stresszmentes
életet ne mástól várjuk, hanem
önmagunktól. Az adaptogén
gyógynövények segíthetnek a
stressz kivédésében, a szervezet és az immunrendszer stimulálásában. Ezek az anyagok
lényegében fokozzák a szervezet nem specifikus ellenállóképességét és a megterhelésekkel szembeni alkalmazkodóképességét. Ezenfelül javítják a
szellemi tevékenységet és a fizikai teljesítőképességet. Jeles
képviselőjük a ginszeng. Lehet
alkalmazni homeopátiás szereket is, melyek a szervezet saját
védekezőképességét serkentik,
azonban ezeknél is körültekintőnek kell lennie a páciensnek,
ugyanis vannak olyan betegségek, amelyek gyógyításához ez
már nem elég. Aki az alternatív
gyógymódokat részesíti előnyben, annak a relaxációt, meditációt, jógát, speciális masszázsokat ajánlom. A legfontosabb
pedig a nevetés!

Ha a fáradtságtól, dekoncentráltságtól nem tudjuk rende-
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Kulisszák mögött

Draveczki-Ury Ádám

A szervezet öngyógyításának elősegítése
Gyógytorna, gyógymasszázs,
csontkovácsolás és a többi – távolról sem azonosak, a
köztudatban mégis egybemosódnak. Összeállítás-sorozatunkban arra teszünk kísérletet, hogy elhatároljuk őket
egymástól. Az első részben dr.
Kálbori Zsolttal, a kiropraktika
doktorával beszélgettünk.

Dr. Kálbori Zsolt
Az emberek többségének Magyarországon egyelőre legfeljebb Alan Harper ugrik be a
kiropraktikáról a Két pasi meg
egy kicsi című sorozatból, illetve az, hogy valami csontkovácsoláshoz hasonló dolog. Úgy
tudom, így nem teljesen pontos…

Ha gyorsan kell elmagyaráznom, miről van szó, néha én is
élek ezzel a példával, ez azonban
félrevezető. A technikákban
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akad némi átfedés, és mindkét kezelés esetében lehet hallani ízületi kattanásokat, ezt
leszámítva viszont ég és föld a
kettő, sőt, a kiropraktika sok
olyan technikát ismer, amely
nem is alkalmazza a jellegzetes kattanó hangot. A gerinc
olyan eltéréseit, szubluxációit
kezeljük, melyek a kilépő idegpályák működését gátolhatják. Lehet szó normális pozíciójából elmozdult csigolyáról,
ízületi blokkról, illetve arról,
hogy az elmozdult csigolya irritál egy kilépő ideggyököt, ami
rossz működéshez vezet a szervezetben. Ha e három tényező
fennáll, akkor beszélünk ténylegesen szubluxációról. Ezeket
kívánja a kiropraktőr helyrehozni, a szervezet öngyógyító képességeit is befolyásolva.
Gerincen dolgozunk, mégis az
idegrendszer a cél, tehát más,
szintén a gerincet célzó kezelésekkel szemben szemléleti különbségről beszélhetünk.
Mi a lényeg? A fájdalmak enyhítése, vagy a problémák megszüntetése?

A szemlélet lényege, hogy a szervezetnek akarunk segíteni megszüntetni a problémákat, vagyis soha nem a tünetek kezelése
a lényeg. Az emberi szervezet
öngyógyító képessége rengeteg
problémát képes megszüntetni,

ha semmi sem gátolja a normális működését. A fájdalom megszüntetése többféle természetes
módszerrel is elérhető: hideggel, meleggel, akár mechanikus stimulációval. Jó példa erre,
amikor az ember dörzsöli a beütött testrészét: ilyenkor számtalan idegvégződés stimulálásával
érünk el fájdalomcsillapító hatást. A kiropraktika lényege nem
a fájdalomcsillapítás, de a rövid
erőkarú, hirtelen kis mozdulatok segítenek beindítani a leakadt ízületben a mozgást. Onnantól a szervezet újra tudja végezni a dolgát, azaz szűnnek a
tünetek, fájdalmak.
Fájdalmas a kezelés?

A cél, hogy ne legyen az. Ezért
kell többféle technikát ismerni,
melyekkel úgy lehet területeket
kezelni, hogy közben nem aktiváljuk azok fájdalomreceptorait.
Természetesen nem mondom
azt, hogy ha gerincsérv, netán
akut vagy krónikus gyulladás
esetén nyomjuk vagy mozgatjuk
az adott területet, az nem fáj, de
törekszünk rá. Sokszor nem is
kézzel, hanem műszerekkel aktiváljuk a gerinc mentén található
mozgás- és pozícióreceptorokat,
hogy így „mozdítsunk meg” bizonyos központokat az agyban.
Korábbi agyterületek újbóli
aktivizálását célozzák?
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

A szervezet szokásokra épül:
megszokik valamit, és ugyanazt
csinálja újra meg újra, akkor is,
ha az rossz. Ilyenkor be kell segíteni, hogy ismét megfelelően
működjön. Ezt célozzák a kezeléssorozataink azáltal, hogy a leakadt kisízületeket ismétlődően
mozgásra stimuláljuk.
Mennyire gyógyítható meg
így például egy gerincsérv,
és mennyire kompatibilis a
kiropraktika más terápiákkal?

A kiropraktikai kezelésekkel teljes mértékben meggyógyítható egy gerincsérv. A nagykönyv
szerint nagyjából kettő-nyolc
hónap a gyógyulás: megfelelő
kezelés esetén gyorsítható a sejtszintű regeneráció. Az időre elsősorban ahhoz van szükség,
hogy a szervezet az immunrendszer által lebontsa és elszállítsa a
gerinccsatornában található fizikai kitüremkedéseket. A sebészet is ezt teszi, eltávolítják a
sérvet, de a működés és a statika a gerincben ettől nem javul,
márpedig a sérvnek ez az oka.
Így rövid időn belül új sérv alakulhat ki. A kiropraktika emellett százszázalékosan kompatibilis más terápiákkal is. Gyógymódként azonban eszünkben
sincs azt felvázolni, hogy miután átesett a kezelésen, a beteg
bármit csinálhat, már nem lehet
semmi baja. Ez egy természetes

gyógymód, az a kiinduló gondolata, hogy az emberi szervezet fő
irányítóközpontja az idegrendszer, és gyógyszer, illetve műtét
nélkül oldjuk meg azokat a problémákat, melyek nem balesetből
vagy sérülésből erednek.
Eszerint ilyen esetekben nem
alkalmazható a kiropraktikai
kezelés?

A kiropraktika alkalmazható a
gyógyulást elősegítő gyógymódként, de kontraindikált csonttörések, netán a csontokat gyengítő, gerincáttétes daganatos megbetegedések meglétekor, illetve
közeli műtéti eljárások esetében
az érintett területeken nem alkalmazzuk.
Tud-e valamit kezdeni egy
térdsérülésnél, egy vállproblémánál, melyek csak közvetetten kapcsolódnak a gerinchez?

A kiropraktika több mint
százféle különböző technikát
ismer és alkalmaz, ezek között
akadnak kimondottan olyan
metodikák, melyek a lágyrészekre, a végtagokra és azok
ízületeinek manipulációjára
alkalmasak.
Életkori korlátozás van?

A kiropraktőr a kezeléshez
használt módszerekkel, technikákkal alkalmazkodik a

páciens korához. Egy újszülöttnél nagyon fontos az idegrendszer zavartalan működése
a helyes fejlődés miatt, ebben
segít a kiropraktikai igazítás,
ami nem fáj a babának. Időseknél szintén érdemes módosítani a technikákat a merevebb ízületek és izmok, netán
a gyengült csontszerkezet miatt. Sőt, várandós kismamák
esetében is vannak alkalmazható technikák. A babának kimondottan fontos, hogy megfelelő mozgástere legyen a méhen belül, amit egy elmozdult
keresztcsont vagy egy elcsavarodott medence egyértelműen gátol. Emellett, a terhesség
alatt gyakori a hát-, a nyak- és
a derékfájdalom, de ettől még
nem természetes.
A páciens mennyire segíthet rá két kezelés között arra,
hogy javuljon az állapota?

A rendelőben eleve gyógytornával és gyógymasszázzsal
egészítjük ki a kezeléseket, hiszen nem az a cél, hogy valaki egy életen át heti több alkalommal is terápiára járjon.
Ha közben igyekszik a beteg
saját magát is karbantartani,
a problémák is sokkal kisebb
eséllyel térnek vissza. Fontos,
hogy tornáztassuk magunkat:
a gyógytorna a kiropraktikát
is segíti.
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Szakszon Réka

Harc a szabályos fogakért
Milyen esetekben van szükség fogszabályozásra? Mikor érdemes elkezdeni a kezelést? Hogy lehet a legkevésbé feltűnő a
szánkban lévő készülék? Dr. Suszták Adrienn, a zuglói Méhes Fogászat fogszabályozó szakorvosa válaszolt kérdéseinkre.
Mióta foglalkoztatja az
embereket a fogszabályozás?

Nem is gondolnánk,
milyen régóta! Ásatásokon több száz évvel ezelőttről származó maradványokat és
eszközöket is találtak,
amelyek azt bizonyítDr. Suszták Adrienn
ják, hogy az emberek
már nagyon korán érdeklődtek a fogak szabályzása iránt. A mai eszközökhöz képest ezek persze kegyetlen szerszámoknak tűnnek. Ha csak a
szüleink korába megyünk vissza, a fogszabályozó még akkor sem a felragasztott tappancsokból
állt, mint ma, hanem minden egyes fogon egy
gyűrű helyezkedett el, és ezzel alakították a helyzetüket. A technika persze egyre jobban fejlődik.
Mikor jött divatba a fogszabályozás?

A pontos időpontot nehéz lenne megállapítani.
Az utóbbi évtizedben talán azért is válhatott egyre népszerűbbé a fogszabályozás, mert ma már
láthatatlan készülékek is léteznek. Ráadásul egyre
több embernek van fogszabályozója, ami motiválja a dilemmázókat. Régebben cikinek számított,
ha volt az iskolában valakinek, most már szinte az
a kellemetlen, ha nincs. A gyerekeket vonzzák a
színes gumik, a különböző variációs lehetőségek.
A felnőtteknél viszont az esztétika a fontosabb:
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egyre több olyan készülék van, amelyeknél már
nem is látható, hogy a szájban van valami.
Milyen típusú készülékek léteznek?

Két nagy csoportja van a fogszabályozóknak: a kivehető és a rögzített, ragasztott készülékek. Nem szeretem a kivehető fogszabályozókra az elterjedt „éjszakai” besorolást használni, mert az éjszakai használat a minimum, de minél többet van egy ilyen készülék a szájban, annál jobb hatást lehet elérni. Ezért
szoktuk javasolni a gyerekeknek, hogy ahogy hazamennek az iskolából, tévéznek, játszanak, rakják be
a fogszabályozót, amikor csak tudják.
Milyen technikák léteznek arra, hogy kevésbé legyen feltűnő egy fogszabályozó?

A külső fogszabályozó esetében esztétikus megoldást nyújtanak az átlátszó vagy fehér színű, műanyagból vagy porcelánból készült tappancsok
(brekettek), amelyek nagyon szépen illeszkednek
a fog színéhez, de már az összekötő ív is kaphat fehér borítást. Vannak a láthatatlan kategóriába tartozó fogszabályozók, amelyek a fogív belső oldalára kerülnek fel. Gyerekeknek általában ezt a fajtát nem szoktuk ajánlani, mert náluk egyébként is
problémás a készülék tisztítása, ha azonban nem
is látják, még kényelmetlenebbé válik a kezelés.
Ezenkívül pedig léteznek olyan fogszabályozók,
amelyek átlátszó sínekből állnak. Ezekből egy teljes sorozatot kap a páciens, amiket bizonyos időközönként cserélni kell. Sok mindentől függ, hogy
melyik készüléket használhatjuk: vannak olyan
eltérések, ahol bármelyik módszer alkalmazható,
más problémák esetében viszont kötöttebb, hogy
melyik fogszabályozót ajánljuk.
Melyek a leggyakoribb problémák, amelyek miatt fogszabályozásra szorul valaki?

fogágyproblémák, amik befolyásolhatják a fogszabályozás lehetőségeit. Másrészt előfordulhatnak olyan eltérések, amiket nem korrigáltak,
amikor kellett volna. Ezért nem mindig elég felnőttkorban a fogszabályozó, vannak olyan esetek, amikor már foghúzásokra vagy állcsontműAmikor saját maguktól fordulnak hozzánk az tétre van szükség.
emberek, akkor általában az esztétikai eltérést
veszik észre. A többi problémával inkább kol- Mekkora fájdalommal jár egy fogszabályozó kélégáktól érkeznek, például általános fogorvos szülék?
irányítja át őket, vagy iskolai szűrővizsgála- A felrakás után elkezd hatni a fogszabályozó, és
ton tanácsolják, hogy menjenek el fogszabályo- megmozgatja a csontban a fogakat. Ilyenkor 3-4
zó szakorvoshoz. Alapvetően két nagy csoport naptól egy hétig terjedően kellemetlen érzés jevan. Egyrészt a helyzeti rendellenesség, ami- lentkezhet, amikor sok páciensben megfordul a
kor nem úgy állnak a fogak az állcsonton belül, „kellett ez nekem…” gondolat. Az elején a legérahogy kellene nekik. A másik kategóriába a ha- zékenyebbek a fogak, főleg harapásra és nyomásrapási problémák tartoznak. Ilyenkor a két áll- ra, ezért nagyon kemény dolgokat (almát, szendcsont nem szabályos módon érintkezik egymás- vicset) nem tudnak egészben enni a páciensek.
sal: egyik előrébb vagy hátrébb van a másikhoz Azonban, ahogy ez a kezdeti idő eltelik, egyik
képest. Ezeket a problémákat ritkábban veszik napról a másikra gyors javulás történik. Bizoészre a páciensek, nehezebben is korrigálhatók. nyos időközönként ellenőrzésre kell jönni, ilyenkor állítjuk, aktiváljuk a fogszabályozót. Ezután
néhány napig szintén lehetnek kellemetlenségek.
Milyen korban érdemes a fogszabályozást elkezdeni?

Nagyon fontos, hogy mikor kezdünk el javítani
egy problémát. Ebben nagy szerepe van az iskolai
szűrővizsgálatoknak és a gyermekfogorvosnak.
Nem kell feltétlenül megállapítaniuk, hogy kell
megoldani a problémát, csak felhívni a figyelmet az eltérésre, és elküldeni őket fogszabályozó
szakorvoshoz. Gyakran előfordul, hogy a kollégák azon a véleményen vannak, hogy elég megvárni a fogváltás végét, amikor már csak állandó
fogakat kell szabályozni. Sok esetben azonban ki
kell használni az előtte lévő növekedési időszakot. Inkább jöjjön el egy páciens úgy, hogy még
fél évet várni kell a fogszabályozással, mint hogy
lecsússzunk egy javítási lehetőségről.

Milyen hosszú általában egy fogszabályozó kezelés?

A kezelés időtartama teljesen egyén- és problémafüggő. Az egyszerűbb foghúzásos, rögzített
fogszabályozós esetek átlagosan másfél-két évig
tartanak. Egy kivehető készülék esetében ez függ
attól is, mennyit használja a fogszabályozót a páciens. Gyakran előfordul, hogy nem mozdulnak
a várt ütemben a fogak, ekkor pár hónnappal elhúzódhat a kezelés.
Mi a teendő, miután leveszik a fogszabályozó készüléket?

A ragasztott fogszabályozó lekerülése után általában egy kivehető készüléket kell hordani egy
Felnőttkorban általában megnő a kezelés időtar- bizonyos ideig. Van példa arra is, hogy a fogtama?
ív belső oldalán egy erre a célra kialakított ívvel
Vannak olyan problémák, amik hosszabb ke- összeragasztjuk az első négy vagy hat fogat, mert
zelést igényelnek: más a csontozat, lassab- általában itt szokott előfordulni kisebb visszaban lehet haladni, már kialakulhattak olyan alakulás.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Üzenet a Földnek

Kalmár András
space
technologies

Képzeljük el, hogy ez a kedves magyar kutyafajta lihegő nyelvvel ugrándozik a Hold kráterei között:

Mindkettő szinte egyformán hihetetlen. Pedig
az utóbbinak elég nagy az esélye, annak ellenére,
hogy a kutyánknak önerőből kell odáig eljutnia.
Létezik ugyanis egy Google Lunar XPRIZE nevű verseny, amely a következő Holdra lépést hivatott elősegíteni azáltal, hogy 40 millió dolláros keretéből megjutalmazza az első magáncégeket, melyek sikeresen elérik a Hold felszínét.
A verseny szabályai szerint egy minimum 90%ban magánpénzből finanszírozott csapatnak
kell sikeresen eljuttatnia egy automata egységet
space
technologies a Hold felszínére, amelynek az érkezési helytől
számítva legalább 500 métert kell megtennie,
Na jó, akkor képzeljük el, hogy ez a helyes(?) és el kell küldenie az úgynevezett ‘Mooncast’magyar robotkutya bandukol a Hold kráterei ot a Földre. A Mooncast-adásnak tartalmaznia
között, és nagyfelbontású videókat küldözget kell 360 fokos panorámaképeket a Hold felszínéről, felvételeket a járműről, közel valós ideaz otthoniaknak:
jű videókat annak útjáról, és az új információk
mellett egy előre tárolt adatcsomag Földre sugárzását is meg kell oldani.
Ennek a nem mindennapi kihívásnak próbál
eleget tenni a mi Pulink, azaz a Pacher Tibor
által összeverbuvált lelkes, főleg önkéntesekből álló csapat. Annak ellenére, hogy magának
a „kutyának” a megszerkesztése sem kis feladat
(gondoljunk csak például arra, hogy a Holdon
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az éjszaka két hétig tart, és -180 fokra hűl a levegő), meg kell birkózniuk az odajutás problémájával is, mert olyan rakétát, amelyik pályára
állít egy műholdat, nem nehéz találni, de a Föld
körüli pályáról el kell jutni a Holdig, sőt, ott le
is kell szállni úgy, hogy a Pulinak egy szőrszála se görbüljön.
De mégis, mire jó ez ez egész? Emlékszünk még
Lindbergre, aki elsőként átrepülte az Atlantióceánt? Nos, ő is egy versenyt nyert meg akkor,
és bár előtte senki sem hitte volna, hogy lehetséges a kontinensek közti repülés, az ő teljesítményének köszönhetően indult meg a transzatlanti utasszállítás.
Nos, most is valami ilyesmiben reménykednek a szakemberek, és ha nem is indít jövő héten űrexpresszt a MÁV, attól még számos egyéb
haszna lehet a kutatásnak. A Hold ugyan távolinak tűnik, de az emberiség ottani jelenléte segíthet földi problémák megoldásában is. Az inkább távolabbinak látszó jövőben akár az ott
található nyersanyagok hasznosítására is gondolhatunk. Holdi bázisok létrehozásához szükség lesz az ott található anyagok helybeni felhasználására, az energiaellátás biztosítására,
és az ehhez szükséges technológiák vagy azok
módosított változatai itt a Földön is hozzá fognak járulni természeti kincseink okosabb felhasználásához.
A Puli egy felderítő robot, amelynek extrém
körülmények között, nehéz terepen kell tudnia

információt szolgáltatni környezetéről, és ennek a Földön is hasznát vehetjük barlangokban, katasztrófa sújtotta területeken; a Puli
különböző variációi hasznos segítőknek bizonyulhatnak nehezen hozzáférhető részek elérésében.
Ha a magyar csapat dobogós lesz, tehát sikerül Holdra szállnunk, az nem pusztán dicsőséget, de a jövő nagy reménységében, az űriparban való aktív jelenlétet, vagy akár vezető pozíciót is hozhat hazánknak. Magyarország már
többször bebizonyította a magánkezdeményezések, a civil erő hatékonyságát, talán így lesz
ez a Holdra szállással is.
HIRDETÉS

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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A augusztusi kvízjátékunk nyertesei:

• Becsei Ferenc, Budapest – Mammut Patika, Budapest
• Boldogh Tamásné, Mikepércs – Menta Gyógyszertár,
Debrecen
• Győrfi Erzsébet, Hemánszeg – Fehér Kígyó Gyógyszertár,
Fehérgyarmat
• Molnár Lászlóné, Hajdúszoboszló – Kamilla Patika,
Hajdúszoboszló
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló
wellnesshétvége a móri Hétkúti Wellness Hotel és
Lovaspark felajánlásával.
• Bácskai Ilona, Székesfehérvár – Victoria Gyógyszertár,
Székesfehérvár
• Maurer Béláné, Bajót – Platán Gyógyszertár, Esztergom
Nyereményük: egy-egy komplex szűrővizsgálat a
Vitahelp Egészségközpont felajánlásával.
• Kakuk Balázsné, Budapest – Szent Borbála Gyógyszertár,
Budapest
• Kovács Istvánné, Százhalombatta – Dunafüredi
Gyógyszertár, Százhalombatta

• Kovács Judit, Tata – Smaragd Gyógyszertár, Tatabánya
• Somlainé Seres Magdolna, Budapest – Natura Patika,
Budapest
• Szabó Tünde, Vác – Váci Levendula Gyógyszertár, Vác
Nyereményük: egy-egy Russel Hobbs konyhai kisgép a
Spectrum Brands Hungaria Kft. felajánlásával.
• Aurer Józsefné, Adony – Koriander Gyógyszertár, Adony
• Bodzsár Balázs, Budapest – Promontor Gyógyszertár,
Budapest
• Csúcs Attila, Szeged – Aranysas Gyógyszertár, Szeged
Nyereményük: könyvcsomag a Libri és Kolibri Kiadók
felajánlásával.
Benne leszek az újságban játékunk szavazói, akik
Patikárium ajándékcsomagot nyertek:
Belák Judit – Soltvadkert
Fullér Balázsné – Kartal
Harsányiné Mendre Anita – Debrecen
Kurunczi Viktória – Dány
Török Jánosné – Szeged

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. október 1. és 31. között a túloldalon található Szimpatika kvízünket
kitölti, és postai úton vagy a szimpatika.hu/jatek oldal segítségével a válaszokat beküldi nekünk, sorsoláson vesz részt.
Játékunkkal megnyerheti a négy wellnesshétvége egyikét a móri Hétkúti Wellness
Hotel és Lovaspark felajánlásával, valamint egy Remington IPL 2000-es lézeres szőrtelenítőt a Spectrum Brands Hungaria Kft. jóvoltából, továbbá két komplex szűrővizsgálatot a VitaHelp Egészségközpontban, illetve gazdagabb lehet a Libri és a Kolibri Kiadók újdonságaival!
Különleges meglepetésünk, hogy a fenti nyereményeken kívül októberi játékosaink között kisorsolunk egy két fő részére szóló szicíliai Szilveszteri utazást is az
IBUSZ Utazási Irodák Kft. jóvoltából.
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. október 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. november 10., délelőtt 10 óra, helyszíne a Szimpatika szerkesztőség
(1116 Budapest, Sztregova utca 1.)
Augusztus havi számunk kvízkérdéseinek helyes megfejtései:
1.: a) 2.: a) 3.: c) 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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Milyen
neműek Tibi gyerekei?

a) fiúk
b) lányok
c) egyik fiú, másik lány

Karikázza be
a helyes
válasz
betűjelét!

Mennyi
koffeint tartalmaz a rooibos?

a) annyit, mint a kávé
b) 2-3 mg-ot
c) semennyit
Mennyi
egy mentőmotoros átlagsebessége lakott

területen?
a) 180-220 km/h
b) 50 km/h
c) 80 km/h
Milyen
fajta kutya Nózi?

a) vizsla
b) csivava

c) puli

Ki
 szerepelt a magazin 2009. januári címlapján?
(A megfejtéshez a szimpatika.hu-n talál segítséget!)
a) Kánya Kata
b) Presser Gábor
c) Rost Andrea
Hány
éves idén a Szimpatika magazin?

a) 6
b) hat
c) VI

Név*: ............................................................................
.......................................................................................
Cím*: ...........................................................................
.......................................................................................
Telefon*: .....................................................................
e-mail: .........................................................................
.......................................................................................
Patika neve, címe (vagy pecsétje)*: ..................
.......................................................................................
.......................................................................................
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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2014-15
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2014-15
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elôfoglalási akció! Most 7% kedvezMényt biztosítunk
www.ibusz.hu
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2014. 11. 01-ig az ibusz 2014-15 ôsz, tél, tavasz
katalógusában
szereplô összes saját szervezésû útjára. érdeklôdjön irodáinkban!
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