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Interjú
ja, hogy a tudomány is véges, és
nem lehet százszázalékosan előre jelezni semmit.
 Jól érzem, hogy ironizál,
amikor a betegségéről beszél?

Nem is irónia ez, inkább önkritika a tudományommal szemben. Van egy formula, mellyel
kiszámíthatjuk a várható élettartamunkat: a szülők élettartamának átlaga plusz három év.
Kiszámoltam, és nekem kijött
kilencven év. Nem tudom, hogy
ebből most lesz-e nyolcvan. A
tudományban vannak ilyen szabályok, amik a nagy számokra
érvényesek, de az egyedi eseteknél drasztikusan eltérhetnek.

 Pár éve sikeresen kigyógyították egy daganatos betegségből, nemrég viszont leukémiát
diagnosztizáltak Önnél. A genetikai teszteknél erre nem utalt
egyetlen jel sem?

A prosztatarákra fel voltam készülve, mert a családom férfitagjai közül többen ebben a be4

tegségben haltak meg. Jelezték,
hogy nálam is 97% az esélye, és
nem akartam rettegésben élni.
Hallottam egy új műtéti eljárásról, elmentem Debrecenbe, s elvégezték a beavatkozást. A leukémia viszont derült égből villámcsapás volt számomra, és fel
is vagyok háborodva. Ez mutat-

Fotó: Marosi Viktor

Dr. Czeizel
Endre

 A betegségek sokak szerint
lelki eredetűek. Lehetséges,
hogy a rák, illetve a leukémia a
genetikai öröklődésen túl akkor
alakult ki Önben, amikor ’97ben az örökbefogadási pere elkezdődött?

Nem tudom. Abban egyetértek,
hogy a lelkiállapot fontos szerepet játszik egy betegség eredetében. Nem véletlen, hogy a modern orvoslást pszichoszomatikus orvoslásnak hívják. Régen,
amikor meghalt egy költő szerelme vagy gyereke, jött a tbc,
ami az emberek negyven százalékának ott volt a szervezetében.
A depresszió pedig lenyomja az
immunrendszert, és a betegség
akár halállal is végződhet.
A praxisom során találkoztam olyan házaspárokkal, akiknél nem tudtuk megállapítani a
meddőség okát, így örökbe fogadtak egy kisbabát. Közülük

hat párnak egy éven belül megszületett a saját gyermeke is.
Ha egy házaspár nagyon akar
gyereket, minden szeretkezésnél azon jár a fejük, hogy nehogy elhibázzák, s ez egy olyan
stresszállapotot hoz létre, ami
miatt a nő szervezete nincs felkészülve egy magzat befogadására.
Miután ezek a párok hazavitték
az örökbefogadott gyereket, aki
sírt meg bekakált, az anya már
nem ért rá szorongani.
Amikor bent voltam a kórházban a kemoterápián, sok betegen éreztem, hogy föladták. Ők
nem mentek haza. Én elhatároztam magamban, hogy amíg
lehet, addig harcolok. Reggel
fölkeltem, dolgoztam, közben
folyt belém a „méreg”, s ezalatt
dolgoztam egy könyvön a zeneszerzők családfaelemzéséről.
Egyetértek, a lelki tényező nagyon fontos, de ugyanakkor tagadnám, hogy a betegségek csak
ezen múlnának.

el tudom rendezni az életemet,
végrendeletet írhatok, hagyok
egy irányelvet a hagyatékomat
illetően. Félek a haláltól, és szeretnék még egy kicsit élni. Én
mélyen vallásos családból származom, de amikor egy egészséges házaspárnak három gyermeke hal meg egy genetikai betegségben, akkor azt gondolom,
hogy az Isten nem lehet ilyen
igazságtalan. Viszont, amikor
lefekszem aludni, mindig megköszönöm a Mindenhatónak,
hogy ez a nap még megadatott. Ez az állapot rákényszerít, hogy a lelkemben megpróbáljak rendet rakni. Szeretném,
hogy majd a hamvaim mellett
ott legyen a DNS-mintám is,
mert valójában az jellemez engem. Egy modern temetkezési formában nem a hamvakat,
hanem a DNS-t kellene eltenni,
ennek lenne az az üzenete, hogy
abban az urnában ott van a lényegünk.

 Egy színész, aki rákkal küzdött, a kórházban töltött idő
alatt gyakran segített a hordárnak az elhunytak szállításában, így szembenézett a halállal, majd felépült. Ön hogyan éli
ezt meg?

 Egy egész kicsi gyermeket
nevel. Az apaságot most hogyan éli meg?

Tudjuk, hogy az élet véges, de
amikor a professzor a szemembe mondta, hogy ha nem fogadom el a kemoterápiát, hatnyolc hetem van hátra, ha viszont elfogadom, két évem, akkor természetesen megdöbbentem, hiszen egy konkrét időponttal szembesültem. Ugyanakkor, vannak ennek előnyei is,

Ez nem egy könnyű kérdés. Az
első házasságomnak – tizenkét évnyi szerelemnek – három
gyermek volt a gyümölcse. Judittal az egyetem első napján
találkoztunk, és az utolsón házasodtunk össze. Akkor az egy
egyértelmű boldogság volt, de
átéreztem az apák férfiasságából
adódó problémákat is – amikor
az első gyerekünket hazavittük,
emlékszem, milyen rossz néven
vettem, hogy a feleségem csak
vele foglalkozott. Átéltem, hogy

az apaság nem úgy megy, hogy
hazaviszem a kórházból a gyereket, és egyszer csak szeretni fogom, hanem bizony, amíg egy
nő felnő az anyasághoz a kilenc
hónap alatt, addig egy férfinak
idő kell, hogy elfogadja a génjeiből származó kis embert. A
második gyereknél, Balázsnál
már nem volt ilyen gondom, a
harmadiknál pedig érzékeltem,
mennyire más leányos apának
lenni. Bejön az eredeti szexuális
differenciálódás: nyilván csak a
nők irányában van affinitásom.
A fiaimmal fociztunk, verekedtünk, meg kirándultunk, de
amikor Barbara kétéves volt, az
ölembe ült, átfogta a nyakamat
és azt mondta, hogy „Apuka, én
úgy szeretlek!”, akkor majdnem
elolvadtam. Az érzelmi kapcsolat a kislányom irányába sokkal erőteljesebb volt. Aztán Judit beteg lett és 1981-ben meghalt. Jött egy új házasság, ahol
nem került szóba a gyermek.
Aztán életem alkonyán találkoztam egy fiatal lánnyal, nem
gondoltam, hogy szerelem lesz
belőle, de az lett. És hát a szerelmes nőkben mindig megfogalmazódik, hogy gyermeket szeretnének. Én ezt racionálisan, a
felelősségemre hivatkozva nem
akartam, hiszen a gyereknek
apára is szüksége van, és hetvenéves korban ezt nem lehet biztosítani. Aztán az élet mégis úgy
akarta, hogy legyen, így most
van egy nyolcéves kisfiam. Ez
megint egy nagy ajándék, mert
átérzem, milyen nagy dolog egy
megkérgesedett szívű embernek
egy nyolcéves kisfiú közeledéMagazinunk újrahasznosított papírból készül
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 A ’70-es évektől kezdve szerepelt a tévében, nem kevés sikerrel. Sosem szeretett volna
csak ezzel foglalkozni?

egy tévécsatorna volt. A köztévé
még tisztességesen működött,
mert tudta, hogy nemcsak hírt
kell adni és szórakoztatni kell,
hanem tanítani is. Hadd idézzem József Attilát: nekem megadatott, hogy „nem középiskolás fokon”, egész népemet taníthattam. De mióta bejött a durva kapitalizmus, ez elképzelhetetlen.

Fotó: Marosi Viktor

 Vajon miért? Hiszen közérthetően, egy hiteles ember beszélt mindenkit érintő problémákról és azok megoldásairól.

Engem Magyarországon az emberek döntően a tévéből ismernek, és azt hiszik, hogy az vagyok én. De ez nem így van,
mert elsősorban kutatóorvos
vagyok. S ha már megszereztem egy tudást, szerettem volna a gyakorlatban is használni, mivel a genetikai tanácsadás terén nagyon gyenge volt
a magyar orvoslás. Kiszámoltuk, hogy 34 000 gyermek születésében segítettünk. Amikor
a ’70-es években megengedték a
genetika népszerűsítését, akkor
6

Akkor kiderült, hogy az embereket alapvetően érdekli a saját
vagy a gyermekük egészsége, de
ma a médiában csak a közvetlen
pénzhaszon, a nézettség számít,
így nem tanítják a népet, hanem
inkább leépítik szellemileg. Nekünk az volt a célunk, hogy a
legjobbat hozzuk ki az emberekből, és engem azért bántott
a kollégáim negatív reakciója,
mert a huszadik század orvoslásának vezéreszméje a megelőzés volt, s erre a média fantasztikus lehetőséget kínált. Büszke
vagyok arra, hogy a sors nekem
ezt megadta, ugyanakkor elkeserített, hogy Magyarországon
bizonyos orvosi körökben tévébohócnak vagy pojácának neveztek. Pedig én tudtam, hogy
nem elég csupán elmondani a
tudományos ismereteket, hanem érdekesen kell elmondani azokat. A retorikai képesség
minden bizonnyal a génjeimben van, meg azért bizonyos fokig exhibicionista is vagyok.

 A exhibicionizmus is örökölhető genetikailag?

Igen. De kellett hozzá rutin is,
meg hogy fejlesszem magamat.
Közben jártam a világot, s igyekeztem mindig a legmodernebb
eszméket összegyűjteni és átadni. De ebből is volt bajom, mert
a televízióban előbb beszéltem a
magzati diagnosztikáról, mint
ahogy a magyar orvosok megismerték volna.

 A 9 hónap című tévéműsorában egyszer azt mondta: „A tudomány halad, nem lehet megállítani.” Ez jó, vagy rossz?

A kérdés nagyon aktuális. A tudomány tőlünk függetlenül halad, és egyre inkább tudunk segíteni azokon, akik hozzánk
fordulnak. Eszembe jut, hogy
mennyire örültem a hetvenes
években a magzati diagnosztikának. Addig, ha eljött hozzám egy pár, akiknek Werdnig–
Hoffmann-kórral született a
kisbabája (ebben a betegségben
általában egyéves kor előtt meghalnak a gyerekek), én tudtam,
hogy huszonöt százalék az ismétlődés kockázata, de nem
tudtam megmondani, hogy
a következő gyerekük vajon
egészséges lesz-e, hiszen ez egy
matematikai valószínűség-számítás volt. Egyszer bejött hozzám egy negyvenéves asszony
– tudjuk, hogy a kromoszómarendellenességek az életkorral
emelkednek –, akinek elmondtam, hogy a vállalandó gyermekénél egy százalék a Down-kór
kockázata. Ez nem nagy koc-

kázat, de ma az asszonyokban
rettentő nagy félelem van, hogy
rendellenes kisbabájuk lesz. Érthető, hiszen 150 éve 11 gyermeket szült egy asszony, de a felük
nem érte meg a felnőttkort. Akkor ez benne volt a pakliban, Isten adta, és ha Isten elvette, azt
mondták, ilyen a világ. Most,
amikor a nők átlagosan 1,3
gyermeket vállalnak, felértékelődik a gyerek egészségessége,
hiszen régen „csak” anyák és feleségek voltak, ma pedig ugyanúgy dolgoznak, mint a férfiak.
Ha egy rendellenes gyerek születik, az megpecsételi egy nő karrierjét. Ez a hölgy félt, hogy az ő
gyereke lesz az az egy százalék,
én pedig nem tudtam megmondani, mit tegyen. És akkor jött a
magzati diagnosztika, mely során meg tudjuk nézni a kromoszómát, s kiderül, hogy a negyvenéves terhes asszony abba a
99%-ba tartozik-e, akinek biztosan nem lesz Down-kóros a
gyereke. A maradék 1% esetében az anya dönthet, hogy megtartja-e a babát. Magyarországon 97% nem tartja meg. Ez az
eutanázia egy speciális formája,
a teratanázia – a sérült gyermekek születésének megakadályozása. Egyre inkább kicsúszott
a kezünkből az irányítás, mert
bejött az ultrahang, aminek a
felbontása egyre tökéletesebb,
mindent észre lehet venni. Például az úgynevezett ajakhasadékot, amit régen nyúlajaknak
hívtak. Erre én azt mondom,
hogy kicsi rendellenesség, amit
ma már szépen lehet operálni,

ráadásul, ha fiúról van szó, ránöveszt egy bajuszt, és semmi
nem látszik. Mégis, négy esetből
háromszor az anya úgy döntött,
hogy neki hibás gyerek nem kell.
Egyrészről örülünk, hogy egy
Down-kórt vagy egy Werdnig–
Hoffmann-kórt ki tudunk szűrni, de a magyar törvények azt
mondják, hogy ha a magzatban
súlyos rendellenesség igazolódik, akkor az anyának a huszadik hétig joga van megszakítania a terhességet. Szerintem egy
ajakhasadék az emberi életet
nem befolyásolja.
Csináltunk egy felmérést 2004ben, mely során megkérdeztünk ötezer asszonyt, hogy
ha kiderülne, hogy a magzatja valamilyen rendellenességtől szenved, elvetetné-e. A várhatóan koponyahiánnyal, nyitott gerinccel vagy Down-kórral világra jövő magzatoknak a
97-99%-át nem fogadták volna
el. De az utolsó kérdés az volt,
mit tennének, ha megtudnák,
hogy a fejlődő fiú magzat nagy
valószínűséggel homoszexuális hajlammal fog világra jönni, s a magyar asszonyok 91%a inkább nem hordta volna
ki. Ez egyrészt érthető, hiszen
minden anya a legjobb sorsot akarja a fiának, és ma Magyarországon nem jó buzinak
lenni – szándékosan akartam
ezt a csúnya szót használni. De
közben egy egészséges emberről van szó, aki hasznos tagjává válna a társadalomnak – a
férfiak körében 4%, de a művészek körében 10% a homosze-

xuálisok aránya (Csajkovszkij,
Händel, Ravel, Leonardo, Michelangelo, Shakespeare mind
homoszexuálisok voltak). Ha
rábíznánk az édesanyákra ezt
a döntést, akkor a géniuszok
nagy részét megölnék, mielőtt
világra jönnének. Eljutottunk
a válaszhoz a kérdésére: a tudomány rohan, isteni hatalmat ad
a kezünkbe, de vajon emberileg
felnőttünk-e ehhez, tudunk-e
felelősségteljes és a humánum-

Fotó: Marosi Viktor

se, a szeretetének kinyilvánítása. De ez már nem az a zavartalan érzés, mint ami az első gyerekeimmel volt. Átérzem a felelőtlenségem, ezért ez az apaság
sosem lesz annyira gondtalan,
mint azelőtt volt.

mal összeegyeztethető döntéseket hozni?
 Fiatalon úgy fogalmazott,
„ha Semmelweis a nőket mentette meg, én a magzatokat
fogom.” Ez a hitvallás végigkísérte a pályáján, még akkor
is, amikor támadták és szélmalomharcot vívott a saját szakmáján belül?

Az ember az élete végén – főleg,
amikor egy súlyos betegség árnyékában él –, ezeket a dolgokat
végiggondolja. Ráadásul, most
valaki az életrajzomat is írja,
úgyhogy szembe kell néznem
az ilyen kérdésekkel. Az orvosi
egyetemen kiválóan tanultam,
és harmadéves koromban taníthattam az Anatómiai Intézet-
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ben. Szülész-nőgyógyász akartam lenni, így a Semmelweis
iránti tisztelet erős volt bennem.
Aztán jött az ’56-os forradalom,
bementem a János Kórházba,
ahol engedték, hogy orvostanhallgató létemre szinte orvosként dolgozzak. Egyszer bejött
egy asszony, aki elvetélt. Ilyenkor
a halott magzatot le kell küldeni
a kórbonctanra, s az űrlap kitöltésekor megállt mellettem az alorvos, aki annyit mondott, „Hülye vagy? Húzd le a vécében.” Ez
engem nagyon szíven ütött, hiszen az a magzat is egy ember
volt, hogy is húzhatnánk le a vécében?!
Megtanultuk az egyetemen,
hogy Semmelweis fedezte fel a
gyermekágyi láz okát, és hogy
bevezette a klórvizes fertőtlenítő kézmosást, ami előtt a szülő
nők 5-10%-a belehalt a szülésbe.
Persze mindenki hülyének nézte, így megsértődött és hazajött
Magyarországra, ahol 1865-ben
megőrült és egy elmegyógyintézetben vérmérgezésben meghalt. Legalábbis ezt tanították
nekünk. Sokáig azt hitték, hogy
a halálát őrző aktákat harminc
év után kidobták. De nem dobták ki őket, csak el voltak zárva a
nyilvánosság elől. Kiderült, hogy
Semmelweis nem őrült meg,
csupán nehezen viselték el a kortársai, ráadásul, amikor megírta
Etiológia című könyvét, azt nem
fogadták el külföldön, ezért nyílt
levélben megkereste az összes
híres professzort, akiket gyilkosnak, Caligulának, Nérónak nevezett. Persze ez a pesti profes�8

szoroknak rosszul jött. Ezzel egy
időben a felesége is kitálalt, hogy
Semmelweis furcsán viselkedik,
majd összehívtak egy konzíliumot, melynek az lett a végeredménye, hogy őrültnek titulálták.
Elküldték pár hétre fürdőterápiára, de átverték, és fürdő helyett
egy bécsi elmegyógyintézetbe
vitték, ahonnan – mint minden
normális ember –, el akart szabadulni, erre az ápolók agyonverték.
Amikor mindezt olvastam, azért
kicsit megnyugodtam: voltak
szélmalomharcaim, meghurcoltatásaim, de őt agyonverték, én
pedig még élek.
 A ’80-as években hívták,
hogy dolgozzon Amerikában.
Akkoriban már voltak itthon
kudarcélményei – miért döntött mégis úgy, hogy Magyarországon marad?

Hazafi voltam, ennyire egyszerű.
Atlantába hívtak 1982-ben, hogy
az ottani fejlődési rendellenesség
központnak legyek az igazgatója – kétszer négy évre szólt volna a szerződésem. A gyerekeim
akkor voltak tizenévesek, szinte
biztos voltam benne, hogy nem
jönnének vissza. Én viszont nem
akartam kint maradni, mert
úgy éreztem, hogy itt kell Amerikát csinálni. Magyarországon
volt először a világon Veleszületett Rendellenességek Országos
Nyilvántartása, létrehoztuk a
Kóroki Monitort, ami értékelni
tudott minden terhességi ártalmat, itt csináltuk meg először a
családtervezési rendszert. A té-

vés szerepléseim miatt az orvostársadalom ellenszenvvel fogadott, sokan azt gondolták, személyiséghibás vagyok, és szeretek fejjel menni a falnak. Kétszer
ajánlottak akadémikusnak, de
amikor megtudtam, hogy el kell
menni minden akadémikushoz
gazsulálni, hogy rám szavazzanak, akkor azt mondtam, hogy
így nem akarok tag lenni, mert
megalázónak érzem, hogy nem
a tudományos teljesítmény alapján döntenek.
 Ötleteit, például a családtervezési programot vagy az iskolai felvilágosító órákat többször
próbálta keresztülvinni a politikán, de végül mindig prüdériával, elutasítással találkozott.

Nem is feltétlenül prüdériával.
1973-tól Magyarországon kötelező volt a házasság előtti tanácsadás, de hamar kiderült, hogy
ez semmit nem ér, és mindenki utálja. Ezért ’78-ban, a Születésünk titkai című tévéműsoromban elmondtam, később le
is írtam, hogyan kellene csinálni. A minisztérium persze ezt
úgy fogta fel, hogy aknamunkát
végzek a szocialista rendszerrel
szemben, hiszen a tanácsadás
egy párthatározat volt. Nagy
szerencsémre ez az írásom angolul is elérhető volt, illetve előadásokon elmondtam külföldön is. 1982-ben eljött hozzám
a WHO (World Health Organization – Egészségügyi Világszervezet) anya- és csecsemővédelmi főosztályvezetője, aki
elmondta, hogy egyik tervük a

fogantatásra való felkészítés. Elküldtem nekik a tervezetemet,
és három hónappal később jött
egy levél az Egészségügyi Minisztériumba, hogy a WHO hivatalosan felkéri Magyarországot, hogy ezt a programot próbálják ki. Ezt a csatát még megnyertem, mert ’89-ben egy nemzetközi konferencián mindenki
azt mondta, hogy fantasztikus,
amit mi Magyarországon elértünk. Megszüntették a házasság előtti tanácsadást, az akkori
miniszter, Csehák Judit ajánlotta, hogy az ország minden nagyobb régiójában legyen optimális családtervező szolgáltatás.
Aztán jött a rendszerváltás, ami-

kor Antall József felhívott, hogy
az abortusztörvényt módosítani
akarják. Meghallgatta a véleményemet, úgy tűnt, hogy minden
sínen van, majd a parlament elfogadott egy törvényt, amiből
teljesen kihagyták az optimális családtervezési szolgáltatást.
Ezután teljesen széthullott ez a
rendszer. Nem értem, hogy miért, hiszen drasztikusan javulna
a született gyermekek állapota.
 Egyszer azt mondta, hogy
a géniuszt az életműve hitelesíti. Ön nyugodt az életművét
illetően?

Ne értsen félre, én nem vagyok
szerénytelen. Tudom, hogy az

életemben van öt olyan dolog,
ami a halálom után is meg kell,
hogy maradjon. Létezik a biológiai halhatatlanság, ha vannak utódaink. Shakespeare ezt
így mondta: „A Kaszással, ki
holnap elragad, csak úgy dacolhatsz, ha gyermeked marad.” És
bizonyos embereknek megadatik a társadalmi halhatatlanság,
mert olyat tudtak tenni az emberiségért, ami jelentős. Én erre is
igényt tartok, mert amikor majd
a magzatvédő vitamint, a családtervezési rendszert és a többi
fontos eredményünket folytatják
az utánam jövő kollégák, rá fognak jönni, hogy kitől származik.

Marosi Viktor
HIRDETÉS

Csak szólok…

Dogossy Katalin

Próbálj meg lazítani
Repülővel órák alatt másik földrészre érünk, üzeneteinket SMSben kapjuk, leveleinket elektronikus úton küldjük el. Autóink
egyre gyorsabbak. Életünk minden tevékenysége időkorlátok
közé van szorítva. Órára kelünk,
határidőnapló szerint élünk,
mikróban készkaját főzünk. Gépek mosnak, főznek, mosogatnak helyettünk, mégis állandó
időhiánnyal küzdünk.
HOGYAN LEHETSÉGES EZ?

Talán a kapzsiságunk az oka?
Az, hogy mindig magasabb pozícióra, több fizetésre vágyunk?
A fogyasztói társadalom nyomása tán? Mely örökösen arra sarkall, hogy cserélgessük az autónkat, a tévénket, a munkánkat,
lakásunkat, párunkat. Vagy éppen ennek a hiánya? Az, ha nem
vagyunk képesek erre, ezért értéktelennek érezzük magunkat?
Egy biztos: szervezetünk képtelen alkalmazkodni a folyton változó körülményekhez. Az állandósult stressz hatására tüneteink között megjelenik a depres�szió és a neurózis, azután ezek
ellensúlyozására, rossz esetben
a dohányzás, az alkoholizmus,
a munka-, az internet- vagy a
drogfüggőség.
DE HÁT MIÉRT VAN EZ ÍGY?

Vígh Béla, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Humán10

morfológiai és Fejlődésbiológiai
Intézetének professzora egy korábban vele készült beszélgetésünkkor azt mondta, hogy a legtöbb mai ember a kóros öningerlés csapdájában vergődik. Már
csecsemőkorában sem hagyják
nyugodtan szemlélődni. Rázzák a csörgőt az orra előtt, cumit
nyomnak a szájába, ha nyikkan,
rázzák a babakocsiban, hintáztatják, mindenféle berregő, nyávogó, sípoló játékot vásárolnak
neki. Amikor felnő, issza a kávét,
szívja a cigarettát, bömbölteti a
rádiót, éjfélig akciófilmeket néz.
Ha otthon van, szinte folyamatosan szól a televízió, a kocsijában a rádió. Ömlik rá a sok borzalmas információ. Vagyis ezerféle módon izgatja magát. Az ingereknek ez az örökös hajszolása
egy állandó felpörgetett, stres�szes állapotot hoz létre, ami végül depresszióhoz, szorongáshoz, alvásproblémákhoz vezet.
MERT A STRESSZ ROSSZ. DE
BIZTOS EZ?

Az általam nagyon sokra tartott szakember, Bánki M. Csaba pszichiáter, több, az agykutatással foglalkozó sikerkönyv
szerzője szerint a stressz nem
csak trauma, túlterhelés, fájdalom, erőpróba. A szó maga csak
annyit jelent, hogy a szervezetet egy hatás kimozdította nyugalmi egyensúlyából. A stressz-

re adott válasz lényegében hormonok egymás után következő,
összehangolt aktiválódásából
áll. Mivel a stressz nyomán sokféle hormon szabadul fel a szervezetben, hatására is sok minden történik. Például csökken
az ember fájdalomérzése. Bizonyos mennyiségű stressz – mindenekelőtt a hivatás terén – akár
szárnyakat is adhat, extra teljesítményre ösztönözhet, kimagasló eredményekre sarkallhat.
De a súlyos és tartós stressz hatására erősödik a szorongás és
feszültségérzés is. Embertípustól függ, hogy valaki stressz hatására visszahúzódással, lelassulással, passzivitással, étvágytalansággal, vagy ellenkezőleg,
agresszióval, pulzusszám- és teljesítményemelkedéssel reagál.
EGY BIZTOS: STRESSZHELYZET
BŐSÉGESEN AKAD MANAPSÁG.

Egy idegesítően agresszív, kellemetlen értekezlet például hét
perc alatt jelentős hormonemelkedést okoz a vérben. Egy ilyen
szituációban még egy egészséges, fiatal férfi vérében is jelentősen megemelkednek a
stresszhormonok, az endorfin
és a noradrenalin. Az állandósuló stressz, például a munkahelyi problémák, egy adott pozíció elvesztésétől való félelem,
férfiaknál és nőknél egyaránt

a szexuális étvágy csökkenéséhez vezethet. A folyamatos és
nagy stressznek kitett nők immunsejtjei 10 évvel idősebbnek
mutatkoztak, mint a velük egykorú, de normális, átlagos lelki
megterhelést elviselő nőké. Az
állandósuló stressz leginkább
a negyvenes férfiakra jellemző.
Nem véletlenül, hiszen a mostani gazdasági helyzetben egy családfenntartónak már az is alvászavarokat és örökös rosszkedvet okoz, ha belegondol, mi lenne, ha elveszítené az állását. Hogyan fizetné a lakástörlesztést, a
gyerekek taníttatását. Mindehhez hozzáadódik a mozgásszegény életmód, a nem megfelelő
táplálkozás, és ez csak gyorsítja
szervezetünk elhasználódását. A
hatás nem marad el: fáj a fejünk,
a hátunk és a gyomrunk, a ránk
nehezedő nyomástól légzésünk
felületes lesz, gerincünk egészségtelenül görbül, és fáradékonyak vagyunk. Egyre kevésbé
tudjuk kipihenni magunkat.
DE HÁT MIÉRT VAN EZ ÍGY?

Selye János professzor, a modern stresszelmélet kidolgozója, a prágai egyetemen már
az 1920-as években kimutatta, hogy a fel nem dolgozott érzelmi stressz növeli a betegségre való fogékonyságot. Szervezetünk úgy van megalkotva, hogy
ha a stresszhelyzeteket testi re-

akció követi, akkor alig károsodik. Vagyis, ha a támadás ellen
felvesszük a harcot, ütünk, ordítunk vagy elfutunk, semmi
bajunk nem lesz. Ha azonban a
stresszre való élettani válaszra,
a küzdelemre vagy menekülésre nincs lehetőség, akkor a testet
halmozódó negatív hatás éri. Ezt
nevezik krónikus stressznek. A
modern kutatások igazolták Selye professzor megállapításait, az
eredmények arra figyelmeztetnek, hogy az érzelmi stressz hatására az immunrendszer gátlás alá kerül, és így megbénul a
szervezet legfontosabb védelmi
rendszere, nem képes küzdeni a
rák és más betegségek ellen.

őrzésének és a lelkierő edzésének
leghatásosabb módja.
De a stressz, a szorongás leküzdésére érdemes elsajátítani valamilyen relaxációs vagy meditációs technikát azért, hogy észrevegyük az életünkben az örömet. A pozitív gondolkodás az
agyban pontosan ugyanolyan
biokémiai folyamatokat indít el,
mint egy szorongásoldó vagy
nyugtató pirula.
Az is sokat segít, ha nem hasonlítgatjuk örökké másokhoz az
életünket. Nem olyan nagy tragédia, ha a szomszédnak nagyobb autója, szebb kerítése, szélesebb képernyős televíziója van.

MEGOLDÁS VAN?

Természetesen. A kutatások ráirányították a figyelmet arra is,
hogy nem mindegy, milyen jelentőséget tulajdonítunk egy eseménynek. Veszélyeztetést látunk
benne, vagy kihívást? Ha azt éljük meg, hogy nincs befolyásunk az életünkre, nem látunk
lehetőséget annak irányítására, legyőzve érezzük magunkat,
akkor előbb vagy utóbb megbetegszünk. Ha azonban látunk kiutat, netán kihívásként fogjuk fel
a helyzetet, semmi bajunk sem
lesz. Vagyis a betegség kialakulásához nem a stressz, inkább az
ellazulás hiánya vezet.
Meg kell tanulnunk lazítani.
DE HOGYAN?

A stresszt leginkább a rendszeres sport csökkenti. A sport az
egészség, a lelki egyensúly meg-

Sokszor többet ér egy közös családi szalonnasütés, mint egy hétvégi bevásárlás Bécsben.
Fontos az is, hogy szervezetünket ellássuk azokkal a vitaminokkal és ásványi anyagokkal,
amelyekből szervezetünk fokozott stressz időszakában többet
fogyaszt.
És ne feledkezzünk meg az érintés erejéről. A simogatás, ölelés
és a kedvesség gyógyító hatása
szinte felmérhetetlen.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Üzenet a Földről

Békeharc
Tudta Ön, hogy minden
esztendő szeptember havának harmadik keddjén a
béke nemzetközi világnapját ünnepelhetnénk? Hát,
én nem. Valahogy fel sem
merült...
Még a belegondolás, az egyperces léha merengés sem, fene a jó
dolgomat. Annál inkább a cinizmus, hogy egy jókora indulattal
firtassam a jeles nap méltatlan
köztudatlanságát!
Miért az indifferens
dátum? Jut eszembe,
kis-, vagy nagybetűvel írandó a fogalom? És, nem
utolsósorban,
meddig fog
tartani?
Jó, ez utóbbi
még viccnek is rossz.
Ironizálni sem kívánok az egyetemes
kultúrtörténelem vélhetőleg legfontosabb kifejezésével, csak éppen egy
kicsit. Csak kompenzálandó egy pillanatra az apatikus
megszokást, hogy tudniillik, lassan hét évtizede viszonylagos
a nyugalom – kontinens- és világméretekben mindenképp –
tehát, akkor minden rendben.
Velünk, ki mással? Bár lángol a
Közel-Kelet, polgárháború dúl12

ja Ukrajnát, és ki tudja, mi zajlik Észak-Koreában vagy Afrika
szívében;
a tartós béke szavatossága, hogy
az eszme kitömött fehér galambként porosodik a nagy közös tudatalatti lélekraktárában, mintha magától értetődne.
Mint ahogyan az efféle idill relativitása is. Egy minden szinten
globalizált struktúrában a lokális konfliktusok vélelmezett tér
és időbeli távolságát, az összeha-

sonlítások mérlegét, a mihez képest arányait konstansként definiálni illúzió, csupán a pillanat
emlékműve. Lehet menni koszorúzni...

De lehet mást is. Például? Kivonulni a sehova, játszani a rendszerkomplexumtól történő elszakadás lehetőségével, spájzolni és túlélésre berendezkedni, ha
egyszer meg kell védeni azt, amit
meg kell védeni, de nagyon! Kétségtelenül karakán stratégia, s
ehhez a szaporodó összeesküvés-elméletek, ellenségkép-karakterológiák még szelleminek
tetsző muníciót is biztosítanak,
úgy ideig-óráig. Hiába a moralizáló attitűd, a szubjektív valóság részigazságai, hosszú távon
– mikor minden porcikánk
és gondolatunk félelemmel,
majd gyűlölettel telítődik
– végül magunkban
keressük tébolyultan
a gonoszt. Meg is fogjuk találni…
És lehet végiggondolni a lehetetlent.
Elsőként talán an�nyit, hogy mi az
a BÉKE? Mit jelent? Mit jelent
nekünk, és mit jelentett felmenőinknek egy olyan századot követően, hol családonként,
településekként, nemzetekként
legalább két generáció: nagyszülők, apák, anyák, a gyerekeik, a
rokonok, a barátok és a számtalan ismeretlen ismerős sorsközösségben élte meg, vagy halt

bele az elképzelhetetlenbe. Végiggondolni azt, hogy ezen familiáris drámák és fájdalmak
ismeretében, van-e jogosultsága
a megkülönböztetésnek, a kirekesztésnek, a pártoskodásnak,
és hogy egyéb dolgunk is lehetne
a jelennel, akár túl az önmegvalósítás görcsös igyekezetén, vagy
mellette. Végiggondolni, hogy
tán valóban alakítható a jövő,
ha már az idióta filozófustól a
zseniális bulvársztárig mindenki erről a közhelyről fogalmaz.
Hinni akarok a szememnek.
Nem csak elképzelni, milyen
lenne, ha! Vágy- és lázálmokból
volt már elég.
Erről eszembe jut egy régi adoma:
A várkapitány tüzéreit faggatja
az ellenség hollétéről.
– Jelentem, még igen messze lehetnek, szabad szemmel oly kicsik, mint egy csecsemő!

– Azért csak tartsátok szárazon
a puskaport! – parancsolja a kapitány.
Kisvártatva ismét híradást kér,
mondja is az őrt álló tizedes,
hogy mit lát:
– Jelentem, most már közelednek, mert szabad szemmel mintha négyéves gyerekformák lennének…
– Hej, akkor töltsétek az ágyúkat, de ízibe!
Telik-múlik az idő, kérdi hát újra
katonáit az elöljáró, hogy most,
miként állnak?
– Jelentem, nem lehetnek mes�sze, hiszen szabad szemmel serdülő legényeknek tűnnek!!
Erre a kapitány nyomban kiadja
a parancsot az ellen célbavételére, de némi várakozás után még
egyszer tudakozódik az obsitosoknál, tán a biztonság kedvéért.
– Jelentem, itt vannak, itt vannak a
vár aljában, ugyanis szabad szemmel meglett férfi, mindahány!

– Na, akkor tűz! Tűz, hogy írmagjuk se maradjon!!!
De bizony a tüzérek meg sem
moccannak, állnak némán,
nagy szomorúsággal a szemükben…
– Mi folyik itt? Lázadás? Lőjetek,
ha mondom, de azonnal! – ordít
velük a hadfi.
– Nem tehetjük, parancsnok úr!
– szól elcsukló hangon, de mindenki nevében a tizedes: – Hát
kicsi koruk óta ismerjük őket…
„Sík mezőben hármas út, jobbra, balra szertefut” – mondhatnám, tessék választani, de itt
egyetlen választás van. Magunk
döntünk a végzetünket illetően,
vagy rákényszerítenek minket e
fejlődő, hanyatló fordulatokban
egyaránt sűrű időminőségben –
mondhatnám, édes mindegy, de
nem, nem az. Senkinek sem, ha
számba veszi a feltételezett veszteségeket.
HIRDETÉS
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Elmondom hát mindenkinek

Polgár Teréz Eszter

Mégis Ágoston élete
A kisgyerekek megállítják
őket az utcán: „Miért ül ez
a fiú babakocsiban?” „Mert
nem tud járni” – feleli Ágoston anyukája. „Hát, tanítsuk
meg!” – hangzik a (logikus)
válasz, s a szülők már el is
vonszolják egészséges (és
még ép érdeklődésű) gyerekeiket. Gyakran hozzátéve:
„Megmondtam, hogy ne
nézd!” Ágoston szép kisfiú.
Nem jár, nem beszél, de ő
is, ahogy a tizenegy évesek,
szeretne átgázolni minden
pocsolyán: csak édesanyjának kell beletolnia a kerekesszékével. Farkas Krisztina budapesti otthonában
mesélt családja kálváriájáról és a Bliss Alapítványnak köszönhető reményeiről, mindkettőnket felkavaró
nyíltsággal.

császármetszés alsó határát –
mert nálam sajnos a normál szülés mellett döntöttek. Pedig a kis
könyvünkben az is ott volt: a baba farfekvéses. Mégis meglepődtek, mikor megjelent a feneke a
szülőcsatornában. Érzékeltem az
ijedtséget, hogy teljesen átalakul
a műtő, mindenkinek megváltozik a mozgása… Nagyon nehezen, de megszületett Ágoston…
Aztán megláttam: össze voltak
csúszva a koponyalemezei. Sú-

Ágoston két hónappal korábban,
a 31. héten született. A lányom
két évvel azelőtt, másfél óra alatt
jött világra, ezért egyáltalán nem
aggódtam. Mikor éreztem, hogy
„most”, besétáltam a kórházba.
Az orvosok tanakodtak, császár
legyen, vagy normál szülés, ami
ma már nem lenne kérdés. Pont a
mi esetünk adhatta a precedenst,
hogy feljebb tolják a koraszüléses

lyos sérüléseket szerzett a kijövetelnél, nem volt még elég kemény
a feje. A tüdeje is éretlen volt, lélegeztetni kellett, de 24 óra múlva már tudott levegőt venni. A
„lárvafejecskét” is hamar kinőtte, és csodával határos módon
gyógyult meg elhalásos vastagbélgyulladásból. Viszont nem
emelte a kezét, csak csavargatta,
ami komoly idegrendszeri sérü-
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lésre utalt; majd a kórházban elkapott egy fertőzést. Észrevették,
hogy ha egyenesen előre néz,
lecsúszik az írisze: ez a naplemente-tünet agyi cisztát jelzett.
Többször hozták vissza az életbe, mikor már kezdett eltűnni az
inkubátorban.
Ön hogy bírta ezt az időszakot?

Én nem vagyok ijedős, ami nagy
hibám egyébként. Úsztam az
árral, és csak azt tudtam, amit
mondtak. Ágoston 50 cm, és
majdnem 2 kiló volt, de látszott
rajta, hogy nagy a baj. Ilyenkor
mindenki próbálja másra tolni a felelősséget, másik orvosra,
vagy rám. Hathetesen leeresztettek egy cisztát az agyában, de
hogy a ciszta a fertőzés következménye, egy évvel később tudtam
meg. Néha belelestem az aktájába. Nem avattak be sok mindenbe, mondván, hogy mi laikusok
vagyunk, és amúgy is túl gyorsan változik az állapota. Mikor
magunkhoz tértünk, bepereltük a kórházat, és hét-nyolc éves
tortúra után nyertünk. Nehezen
vettem rá magam, hogy ezt végigcsináljam, megalázónak éreztem. De Ágoston jövője érdekében muszáj volt.
Mikor derült ki, hogy tartós károsodást szenvedett?

Tíz hét után, mikor hazaen-

gedtek, az újszülöttgyógyász
azt mondta: „Anyuka, tudja,
hogy ez a gyerek sérült.” Tudtam, hogy mindenféle baja van,
de hogy már sérültként könyvelik el, sokkolt. Az apukája azóta se tudta feldolgozni, el is váltunk. Ő lappangó szenvedélybeteg: ha valami baja volt, akkor
jött ki a játékfüggősége. Nekem
is nagyon kellett volna lelki segítség. Sajnos senki nem foglalkozik azzal, milyen pszichés alapokon álló családba kerül egy
„sérült” gyerek. A másik, hogy
senki nem mondja meg, mi hozható ki az állapotából, mi nem.
2003-ra már sokféle terápia létezett az országban, de a Svábhegyi Fejlődésneurológia számított még mindig etalonnak,
oda kerültünk. Szerintem nem
voltak éppen naprakészek, viszont tiltottak minden más terápiát. Nagy rend és csend volt,
militáris hierarchia; az anyukákat rendszeresen kiosztották.
Ágoston egyik sérülése, hogy
kicsit jobbra áll a feje, nehezen
tudja elforgatni. Négy hónaposan, mikor balra csörgették a
kulcsot, és ő nem fordult arra,
azt mondta az állapotfelmérő
gyógypedagógus: „Hát, ez nem
csak süket, még vak is!” Egyszer
azt mondták rá, süket, máskor,
hogy a c-t és sz-t nem tudja differenciálni.

Pedig nagyon nem mindegy.

Nem. Ágoston nem süket, de
a hallást nem egyszerű mérni
valakinél, aki kényszermozgásos. A Svábhegyre jellemző volt,
hogy a mamák sírva hozták ki
a gyerekeiket. Részképességeket
fejlesztettek, tornával, mozgatással: azokra az ingerekre alapoztak, amiket a baba az anyaméhben kapott. Ágostont lóbálni kellett, forgatni, naponta sokszor. Nem bírta elviselni. Megpróbáltuk Dévény Anna módszerét, a DSGM-et, a terapeuták
biztattak. Masszőr vagyok, hiszek az érintésben. Csakhogy ez
nem masszázs: fájdalmas izomstimulálás. A fiam tónuseloszlási zavarban szenved, hol megfeszít, hol elernyed; neki nem jó
– csak ezt nem tudtam, míg magához Dévény Annához el nem
mentünk. Ő rögtön megmondta, hogy végleges is lehet Ágó állapota, és neki a stimulálás nem
segít. Egy év konkrét szenvedés
után ez olyan volt, mintha szíven lőttek volna: akik addig kínozták a gyereket, ezt miért nem
közölték?! A DSGM-es lány még
be sem jött, és a gyerek már sírt.
Utána négy napig rosszul volt.
Ráadásul, mint később kiderült, refluxos, és a zaklatottságtól
hányt. A lóbálástól is. Ha félt, ha
valamit nem akart, hányt. Később is, ha kezelésre indultunk,
felismerte az irányt, és hányt.
Van olyan, hogy egy kisgyerek nem tiltakozik a kezelések
ellen?

Olyan igen, hogy elfogadja. Nyil-
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ván nem ő kéri, de megszokja. A
Korai Fejlesztőben a csoportos
foglalkozást szerette: végre nem
csak anya meg ő! Máshoz mérhette magát. Aztán a csoportja
megszűnt, és egy amúgy helyes
lány csak a hallásával foglalkozott. Fel kellett ébreszteni ebéd
után, sírt, betenni a hallókészülékét, amit gyűlölt… Az egész
olyan tortúra volt, hogy nem bírtam tovább. Másfél-két évig nem
vittem terápiára.
Ezalatt változott Ágostonnal a
kapcsolata?

Szerintem megbocsátotta, hogy
annyit „kínoztam”, de azért abból, amit addig „rámértem”, nem
jöttünk ki jól. Ha fáradt voltam,
nagyon haragudott rám, és ki is
mutatta. Márpedig az évek során
egyre fogyott az erőm. Hétévesen beírattam a Ménesi úti Habilitációs Intézetbe, ahol nagyon
lelkiismeretesen foglalkoztak vele. De a kommunikáció ott sem
merült fel. Mindenhol a mozgásfejlesztést erőltették, mert ahhoz
értenek, csak nála hiába. Babakora óta semmit nem változott a
mozgása – és nem is fog. Anno
egy gyógypedagógus mondta,
hogy „sosem szabad őket békén
hagyni” – ezt én elhittem. Kipróbáltam sok természetgyógyász módszert is, mert az ember
hinni próbál. (Többször is arra
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jutottam, hogy egy gazemberrel
többet ismerek.) De nem kérdeztem – mert nem tudtam, hogyan
–, a fiam mit szeretne. Ez nagy
hiba, még egy „se kép, se hang”
gyereknél is. Ágoston nem az
– mégsem merült fel senkiben,
hogy lehetne beleszólása a saját
életébe. Míg a Bliss Alapítványhoz nem kezdett járni.
Hangokkal, mimikával nem jelezte, mit szeretne?

Csak a lakásban adott ki hangokat. A Habilitáción kezdett „beszélni” idegenek előtt is. Olyan
hangsorokat mond – logopédusok szerint –, ami a beszéd
megindulása előtt jellemző. De
ez nála négy éve tart. Ha közbekérdezek, hogy „most arról beszélsz, amikor tegnap a nagypapánál voltál, és a kutya ugatott?”,
akkor megáll, majd folytatja, és
az arcával játssza, amit mesél.
De így is nagyon nehéz érteni.
Babaszinten kommunikáltunk,
persze: „kérsz még enni?” – kitátja a száját, stb. De ez kevés. Jogom van hozzá, hogy egyszer a
fejemhez vágja a véleményét! A
Ménesi útra másfél évig járt, és
ott nemcsak hogy együttműködött, de iszonyúan meg akart felelni. Mindennap hullafáradtan
hoztam el, és jött az ellenreakció: hányás, sírás másnap reggelig. Én az életben olyan fáradt
nem voltam, mint akkor. A volt
férjem, aki nagyon közel lakik,
és részt vesz az életünkben, látta, hogy eljutottam az erőim végéhez. 2010 májusában keresett
egy intézetet Ágostonnak.
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Nehéz döntés lehetett.

Én azóta sem dolgoztam fel. De
nem volt más választásom. A
másik lehetőség az volt, hogy
lesz két sérült gyerekem, én meg
felakasztom magam. És akkor
marad az apukájuk, aki meg játékfüggő… Melitta kilencéves
volt, évek óta nem tudtam figyelni rá. Nem irányítottam a
dolgokat, csak túléltem. A lányomnak óriási szüksége volt
arra az időre velem. Ő diszlexiás, amit sikerült olyan szintre hozni, hogy akár egyetemre
is mehet. De sokáig nem találtuk a helyünket így, ketten. Hirtelen előtolakodtak az addig lenyomott saját bajaim is, miután
évekig nem tudtam elvenni a fókuszt a sérült gyerekről. Nem is
bírtam el.
Mégis kivette Ágostont az intézetből.

Igen, 3 év 2 hónap után. Rendszeresen sérülésekkel meg felfázva hoztam el hétvégeken,
én meg gyógyíthattam. Véresre ütötte a kezét-lábát; mikor
levettem róla a zoknit, a vart is
lehúztam vele. Nem figyeltek
az etetésére sem, tönkrement
a gyomra. (Én kétéves korától
glutén- és tejmentesen etettem,
így tudtam karbantartani az
emésztését.) Tavaly augusztusban úgy éreztem, tarthatatlan
a helyzet, és hazahoztam. Ős�szel jutottunk el a Bliss Alapítványhoz. Megvizsgálták, jól reagált, és felvették egy csoportba.
Nekem korábban nagyon fontos volt, hogy megismerje a vi-

lágot; vittem mindenhova, nem
babáztam vele – ez itt előnyt jelentett. Végre kommunikálni
tanul.
Ezt hogy kell elképzelni?

Fogalmakat tanítanak, úgy,
hogy mindenkinek ugyanazt jelentsék. Pl. kint esett a hó, és a
négyfős csoportot megkérdezték, hideg van-e. Egyedül Ágoston tudta, hogy: igen. Mert mikor itthon kiveszem az ásványvizet, hozzáérintem, hogy: hideg. Tehát ez a fogalom megvan neki. A Blissben lesz egy
képe is ehhez: a hó. Mi rengeteg fogalmat közvetítettünk felé, csak nem volt visszacsatolás.
Most kapott egy ún. kommunikátort, amin meg tudja nyomni az igen és nem gombot. Bármit rá lehet majd mondani, de
egyelőre eldöntendő kérdésekre felel. Ágostonnak teljesen új,
hogy dönthet. Már most sokkal
nyugodtabb, érzi, hogy ő is számít. Régen, ha jobbra indultunk,
sírt, ha balra, sírt. Én nem tudtam kérdezni, és nem értettem
őt. Olyan frusztráció volt benne attól, hogy nem tudja magát kifejezni, hogy szétesett tőle. Most úgy utaztam el három

napra a lányommal, hogy a fiamat itt hagyhattam az apjával
meg a bébiszitterrel. Jobban pihentem, mint eddig bármikor.
Pedig még csak egy tanévet járt
a Blissbe. Egy magánzárka lehet
olyan, hogy senki nem kérdez
semmit, történnek velünk a dolgok, és nincs beleszólásunk. Persze, hogy szétvet a feszültség. Őt
kiengedték ebből a börtönből.
A Bliss-csoportba szívesen jár?

Örül, hogy „iskolás” – a nővérétől tudta, mi az. És, hát, évek
óta arra várt, hogy kommunikáljanak vele. Ami nem egyszerű, mert keze-lába le van kötve a
kényszermozgások miatt, plusz
oldalra dől, tehát nem képes tartani az egyensúlyt; úgy meg tud
feszülni a kocsiban, hogy különben kiesne belőle. Csuklótól koordinálja a mozgását, úgyhogy
akár majd tabletet is használhat, csak rá kell jönni, hogyan

rögzítsük mégis a karját. Ezzel
nem boldogultam. (Pedig csináltam neki hámokat, sőt egy
olyan hintát is, amelynek a mását a Korai Fejlesztőben láttam,
utólag.) A Blissben meg fogják oldani, ott, akinek egy ujja
mozog, kommunikál. Ágoston
nem fog beszélni, végre mégis
azt látom, hogy van jövő. A betűket még csak ezután tanulják,
de ha megkérdezem, pl. a bicikli szóban van-e „i” betű, nyomja
az igen-t. Tragikus elolvasni egy
státuszt, amit neurológus csinál
róla, mert azt írják, egy három
hónapos szellemi szintjén van.
Bizonyos szempontból igen,
közben meg nagyon nem.
A két testvérnek milyen a kapcsolata?

Melitta kétéves volt, mikor
Ágostont kapta. Nagyon szomorú, de ha nem fotóztam volna, nem is tudnám, hogy nézett

ki az azt követő egy évben, an�nyira lekötött a beteg gyerek. Pedig Melitta is túl pici volt, lassan
tanult meg beszélni, szüksége
lett volna a figyelmünkre. Megszenvedte az öccse betegségét.
Elszórakoztatta magát, mindig
alkotott valamit, vagy énekelt.
Nagy szerencse, hogy megmaradt a realitásban. Emlékszem,
egy este két órát táncolt egyfolytában: így adta ki a sok feszültségét. Most tizenhárom éves, és
bármit csinálhat az öccsével, az
úgy néz rá, mint egy istennőre.
Melitta meg imád előadni neki. Nagyon jó lélek, vigyázni kell
majd, ne a testvéréről szóljon az
élete. Én azt erősítem, hogy énekeljen, mert gyönyörű a hangja.
Ijesztő volt, mikor kicsiként azt
mondta, ő Ágoston felesége lesz,
ha én meghalok. Nem akarom,
hogy azt higgye, annyi a világ,
amennyit kiskorában látott belőle.
HIRDETÉS
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SZEPTEMBERI AKCIÓ!
Cetebe 500 mg retard
kemény kapszula
120 db
2 990 Ft
C-vitamin-hiányos állapotok
megelőzésére és kezelésére.
Nagy dózisú C-vitamin, hosszan
tartó hatással

Sinupret bevont tabletta 50 db

1 720 Ft
Vény nélkül kapható gyógyszer

Dulcolax 5 mg
gyomornedv-ellenálló
bevont tabletta
30 db
960 Ft
Székrekedés rövid távú kezelésére

Sperti Preparation H végbélkúp
12 db Aranyér kezelésére, tüneteinek enyhítésére

kezelésére.
Homeopátiás
gyógyszer

1 825 Ft

135 Ft/db

152 Ft/db

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Scholl körömgomba elleni
ecsetelő
3,8 ml
Lábkörömgomba elleni ecsetelő
4 615 Ft
Orvostechnikai eszköz*

Otrivin Menthol 1 mg/ml
adagoló oldatos orrspray
10 ml
Különböző eredetű náthás megbetegedés
1 445 Ft
okozta orrdugulás enyhítésére alkalmas,
mentol- és eukaliptusz-aromaterápiát is
tartalmaz

Ibuprofén-tartalmú láz- és
fájdalomcsillapító

900 Ft

Magnesium+B6 Pharmavit
filmtabletta
60 db
A magnézium és a
B6-vitamin hozzájárulnak a
fáradtság és a kifáradás
csökkentéséhez

75 Ft/db

Vény nélkül kapható gyógyszer

144,5 Ft/ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

Nurofen Rapid Forte bevont
tabletta 12 db

1214,5 Ft/ml

22,3 Ft/g

Orvostechnikai eszköz*

Viburcol végbélkúp (gyermek)
Lázas vagy láz nélküli nyugtalansági
12 db
állapotokban, enyhe fertőzések tüneti

1 620 Ft

Blend-a-dent Mild Mint extra erős
protézisrögzítő krém
47 g Egész napon át tartó, erős tartást nyújtó műfogsorrögzítő krém
1 050 Ft

32 Ft/db

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

97,8 Ft/db

Étrend-kiegészítő készítmény

Orvostechnikai eszköz*

133 Ft/g

Vitaminokat és ásványi anyagokat
tartalmazó készítmény

607,5 Ft/g

41,3 Ft/ml

1 330 Ft

Multi-Tabs Immuno
Chewable rágótabletta
gyermekeknek
30 db
2 935 Ft

Zovirax ajakherpesz
krém
2g
A száj és arc területén jelentkező
1 215 Ft
herpeszfertőzés helyi kezelésére

Béres Csepp Extra
belsőleges oldatos cseppek
30 ml
Fokozott antioxidáns-tartalma révén
1 240 Ft
megerősített immunvédelmet biztosít

Dentinox fogínygél gyermekeknek
10 g Az első fogak kibújásakor jelentkező tünetek helyi kezelésére

144 Ft/tasak

34,4 Ft/db

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Neo Citran belsőleges
por felnőtteknek
14 tasak
Meghűlés és nátha
2 015 Ft
kezelésére

Az orrmelléküregek és a légutak heveny és
idült gyulladásainak kezelésére

24,9 Ft/db

Vény nélkül kapható gyógyszer

szervezetünknek a betegségek
megelőzésében és leküzdésében

Az akció 2014. szeptember 1-től 30-ig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak.

1 375 Ft
22,9 Ft/db

Étrend-kiegészítő készítmény

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

Én? Soha!

Eltelt két hosszú nap, és semmi. Pedig olyan jól kez- mosogatni kezdett. Csapkodta az edényeket, fröcsödődött, séták a Duna-parton, csillagnézés a Várból, gött a habos szivaccsal, úgy kiabálta:
napfelkeltelesés a háztetőről, hajnali pezsgő a kana- – Hát, akkor ne is keressen! Ne is hívjon! Látni se
pén és csókok, csókok, csókok.
akarom! Szemét! Pedig te tudod,
– Tuti, hogy nem kellek neki,
hogy nem vagyok egy könnyűvéha meg se próbálta – mondta a
rű! Mégis lefeküdtem volna vele!
lány a barátnőjének.
De ő!? Egy pipogya!
A barátnő az asztalterítőn kö– De miért nem hívod fel te? Hi„A mag nem tudhatja, hogy mi
nyökölt, és igyekezett együtt
szen két hete járkáltok ide-oda,
fog történni; a mag soha nem látérző arcot vágni.
elmeséltétek egymásnak az egész
ta még a virágot. És a mag el sem
– Dehogynem – sóhajtotta
életeteket, a téli síutat tervezitek,
hiszi, hogy ott rejlik benne a gyöszázadszor –, ha nem kellenél,
és végigcsókolóztatok egy éjszanyörű virág lehetősége. Hosszú az
út, és mindig biztonságosabb innem csókolgatott volna reggekát. Nyugodtan rácsöröghetsz,
kább el sem indulni rajta, mert az
lig.
hogy mizujs…
út ismeretlen, és semmit nem le– Így harminc körül már nem
– Hogy én hívjam fel? Én? Én sohet garantálni. Ezer és egy veszély
csókolóznak az emberek egy
ha!
leselkedik az úton; csapdák és keüres lakásban, hanem a tettek
Ugyanebben az időben, de egy
lepcék szegélyezik mindenfelé –
mezejére lépnek – magyarázta
másik lakásban a fiú így szólt a
a mag a kemény maghéjba rejtve
a lány, és nagyon szerette volbarátjához:
biztonságban van. De most tesz
na, ha a barátnő megcáfolja.
– Nem lehettem rá túl nagy haegy próbát: összeszedi magát, le– Ez igaz – sóhajtotta a baráttással, ha azóta se hívott fel. Még
dobja magáról a biztonságot jenő, aztán gyorsan helyesbített:
egy üzit se írt, pedig a múlt héten
lentő kemény burkot, és elindul.
– De...
egyfolytában csipegett tőle a teleA küzdelem azonnal elkezdődik:
– De? – kapta fel a fejét a lány.
fonom.
a kínlódás a talajjal, a kövekkel, a
– De talán most nem ment vol– Ja – felelte a barát, aztán ledönsziklákkal. És amilyen kemény volt
a mag, olyan lágy lesz most a csína neki.
tötte a maradék sörét.
ra, és a törékeny növényre ezerfé– Nem? Miért nem?
– Ennyi? – dohogott a fiú. – Csak
le veszély leselkedik.
– Ki tudja – merengett a barátennyi, hogy ja? Bezzeg amikor
A mag eddig biztonságban volt,
nő –, talán fáradt volt. Vagy túl
félrelépett a feleséged, én hetekig
akár ezer évig is biztonságban lett
izgatott. Vagy…
vigasztaltalak!
volna – a csíra számára azonban
– Vagy?
A barát lehorgasztotta a fejét, és
rengeteg a veszély. De a csíra elin– Túl korainak érezte volna.
hümmögött valamit, hogy a fene
dul az ismeretlen felé, a nap felé,
– Ugyan, kérlek. Hiszen már
abba a csalfa nőbe, aztán hangoa fény forrása felé, anélkül, hogy
a második napon azt mondsabban hozzátette:
tudná, hová és miért. Hatalmas
ta, úgy érzi, mintha öröktől is– Ha nem lettél volna nagy hatáskeresztet kell cipelnie, de a magot
merne.
sal rá, nem kolbászol veled hajnamegszállta egy álom, és ezért ne– Akkor talán van valakije,
lig, nem mászik fel veled a háztekivág az útnak. Ugyanilyen az emakit nem akart megcsalni.
tőre, és nem hurcol fel a kanapéber útja is. Nagyon viszontagságos. Sok bátorság kell hozzá.”
A lány felpattant az asztaltól és
jára smárolni.

Osho
a bátorságról

20

– Ez igaz. De aztán? Harminc körül az ember már
nem csak smárol, de ő egy sóhajtással se jelezte, hogy
hajlandó lenne továbbmenni. Nyilván nem jöttem
be neki.
– Nem jelezte? – ásított a barát, és bánatosan bámult
a kiürült üvegre.
– Nem! – csattant fel a fiú. – Pedig én mélyen a szemébe néztem, tudod, olyan dzsémszbondosan, és az
ágy felé kacsintgattam, de semmi. Mintha észre se
vette volna.
– Talán tényleg nem vette észre.
– Vagy nem akarta!
– Az is lehet. De miért nem voltál rámenősebb? Nem
kacsintgatni kell ilyenkor, kis barátom!
– Nem is tudom – babrált a borostáján a fiú. – Nem
akartam lerohanni. Most biztosan azt hiszi, hogy
egy impotens nyúl vagyok. De miért nem volt ő rámenősebb? Egyenjogúság van, nem?
– Nem tudom – felelte a barát –, talán tényleg nem
jöttél be neki.

– Ugyan, kérlek! Te nem láttad, milyen szemekkel
nézett rám!
– Akkor meg van valakije. Aki nem csak kacsintgat.
– Gondolod? – pattant fel a fiú az asztaltól, és összeszedte az üres sörösüvegeket. – Hát akkor menjen
azzal a valakivel napfelkeltét nézni meg csillagokat!
– De miért nem hívod fel te? – csapott a hátára a barát.
– Én? Soha! – ordított a fiú, és kirohant két újabb sörért.
Ugyanebben a lakásban, de pár nappal később egy
fiú meg egy lány idétlen mosollyal bámulták a plafont a dupla paplan alól, amit a fiú előzőleg gondosan áthúzott. Miközben jóllakva cirókamaró
káztak egymás karján, mellkasán, megállapították, milyen jó is, hogy vannak még barátok meg
közösségi oldalak, ahol az egyik ember ismerőse
simán rákereshet a másik ember ismerősére, hogy
aztán együtt szupertitkos jószolgálati cselekedetet hajtsanak végre két tiszta hülye szerelmes életét
megszépítendő.
HIRDETÉS

Anyaszemmel

A

Apaszemmel
v
é
n
a
t
K
e
a
z
d
ődik
Szonda Györgyi
Küttel Dávid
Öregszem,
Már most hiányzik...
vagy megőrültem, vagy...
I

z idei tanévkezdés a hatodik(!), amiről beszámolok a
magazin hasábjain, ezért senkit
nem untatnék a megvásárolt papír-írószer mennyiségével vagy
a becsomagolandó könyvek és
füzetek elképesztő számával, se
nem panaszkodnék az „ingyenes tankönyv”-helyzetről, mert
még bizakodó vagyok...
Inkább arról írnék, hogy milyen
kettősség van bennem, hogy az
ötödik gyermekünk is megkezdi az iskolát: hihetetlen, hogy
Dávidkám, akinek a születését
már itt osztottam meg az olvasókkal, most fehér ingben áll
egy iskola udvarán, és csillogó szemmel várja a „csodát”!
Az első évnyitó mindig nagyon
megható egy anyának, és bevallom, én már most könnyezek,
ahogy írok róla. (Rendszeres olvasóinknak ez nem újdonság,
elég sokszor írtam ezen érzékenységemről.)
Egy kicsit olyan ez az évkezdés nekem, mintha még egy fióka repülne ki a fészekből, még
egy gyerek, akinél már nem mi
diktáljuk a tempót, ahol elindul
a kötelezők sora, mi csak alkalmazkodni tudunk. Amíg a két
kicsi ovis, bölcsis volt, sokszor
„loptunk” anya-napot magunknak, vagy jó későn mentünk az
oviba, mert ehhez volt kedvünk,
de mostantól csak Rékával tudok ilyeneket csinálni, azt is rit22

kán és csak titokban. Kislányom
is részese lesz a „verkli üzemmód”-nak, hiszen egy utcában
van az óvoda és Dávid iskolája, így együtt indulunk minden
reggel, és bármilyen lassan sétálunk, miután leadtuk az elsőst,
8-ra már a kiscsoportban leszünk. Délután pedig csak 4-re
tudok Dávidért menni, mivel iskolaotthonos rendszerben tanul,
kevesebb lesz az a nap is, mikor
legalább az ovist elhozom ebéd
után. Elindulnak a különórák is,
az ezzel járó időbeosztás és fuvartáblázat pedig hat rubrikára
bővül, mert a négy nagy gyerek
mellé felkerül Dávidkám sportés zenei képzése is, Réka pedig
elkezd úszni...
Hiányozni fog az együtt töltött 24 óra, ami annyira jó volt
a nyáron, a nyugalom, a ráérős
reggelek, és az, hogy még a kamaszok is sokat voltak a családdal. Mostantól vissza kell
szokjunk az évközi rendbe, újra meg kell találnom a „minősé-

gi időt” mindennap, amit tényleg egymással töltünk, és remélem, a nagyoknak is jut néhány perce ránk az iskola, az
edzések, a zenekarosdi, a tánc,
a haverok és szerelmek között.
Legyen akár csak egy puszi is
reggel, vagy egy késői konyhai
beszélgetés este, de anyai szívemnek nagyon kell. Hétvégén
pedig próbálok majd egy-egy
közös családi programot kitalálni, ha máshogy nem sikerül, megyünk együtt szurkolni
Ádámnak vagy Bencének a versenyekre, vagy Borit és Gergőt
nézzük a színpadon, bár legjobban egy közös kirándulásnak,
bicajtúrának örülnék, de persze
megelégszem egy vacsorával
vagy ebéddel is, amikor mind a
nyolcan ott ülünk az asztalnál...

dén augusztusban elhatároztam, hogy kirabolok egy
bankot. Elterveztem mindent,
de nem habozhattam, mert a
sulikezdés már a nyakamon volt.
Mindenki kinőtt mindent. Minek ettek annyit a nyáron? Kérdeztem, aztán leszidtam a nejemet: mi a fenének ilyen jól főzni?! Lehetne mindennap tökfőzelék, aztán a többit meg oldják
meg a gyerekek. Erre ő azt válaszolta, hogy nem azért nőtte ki
minden fiunk a cipőjét, mert sokat eszik...
Szóval, túl vagyok újra egy
agyvérzésen az „ingyenes” tanítási év elkezdése miatt, de
legalább nem kell dugdosni a
feleslegesen megspórolt pénzünket. Ez a nyár fergeteges
volt, ahogy ezt az előző hó-

napban is írtuk. Az önkéntes
„száműzetésünk” meghozta a
várt eredményt, hiszen a család talán még összetartóbb,
mint valaha. Nekem viszont
szembe kellett néznem azzal,
hogy vagy az életkorom miatt, vagy a jó levegő miatt, elképesztően sajnálom, hogy
kezdődik az iskola. Iszonyatosan tudnak hiányozni a gyermekeim. Ezt soha nem vallaná be egy „erős” férfi, hiszen a
társadalmi elvárás az, hogy a
családfő legyen kemény és szigorú. Az átlagot idegesíti, ha a
szünidőben jönnek a gyermekek barátai, nem szereti a szerelmeket, udvarlókat. Hát, engem nem zavarnak. Engem az
zavar, ha egy bizonyos időnél
tovább nem jelentkeznek be, és
bevallom, pár napnál tovább
nem szeretek nélkülük lenni.
Idén nyáron azt vettem észre,
hogy a kamaszok is rohantak
haza minden táborból, és minden edzés után siettek az ideiglenes vidéki házikónkba.

Amikor feleségemmel beszélgettünk a mostani témáról, akkor ledöbbentem, hiszen hatodikba megy Bence, Dávid pedig most kezdi a sulit. Büszke
is vagyok nagyon az újdonsült
tanulónkra, nagyon várjuk az
első tanórákat. De azt is tudom, hogy az iskolával minden
megváltozik. Akkor már semmilyen beleszólásom a hétvégi
programokba, nincs rendelkezési jogom a hétköznap délutánokkal, hiszen mindent az intézmény, a tanárok, és természetesen a gyerekek határoznak meg. Azt javaslom azoknak a szülőknek, akiknek még
nem járnak suliba a gyermekeik, hogy használjanak ki minden percet, hétvégét, és minden
időt, amit együtt tölthetnek!
Ezért azt találtam ki, hogy úgy
fogom fel minden szülői kötelezettségemet, mintha egy nekem
szóló meghívás lenne a gyermekek részéről. Elmegyek a
meccsre, drukkolok, ordibálok,
majd leszidom a bírót. Az előadásokon, sulibuli-koncerteken
nagyon fogok izgulni, mindenkit megtapsolok, aki ügyes volt.
Ezt teszem mindaddig, amíg a
kamaszoknak nem leszek ciki.
Ha meg már nem hívnak, akkor elmegyek édes kettesben
kirándulni, fagyizni, bringázni,
vagy csak csavarogni az immár
óvodás Rékámmal!

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Méregtelenítés

Sallai Ervin

Utószezon
MONDTAM, hogy a 100 millilitert meghaladó folyadékokat ne a kézipoggyászba rakd.
De! A naptej is folyadék. A szúnyogriasztó is. Nem iszom le a
felét a naptejnek. Akkor sem,
ha ökobarát. Leittam három ásványvízből, két gyümölcsléből,
és a körömlakklemosóból egy
kortyot. Miért minősül fegyvernek a körömollód? Szívem, a
te kezedben minden fegyvernek
minősül, csoda, hogy a ridikülödet nem kobozták el. Nem, nem
maradok itt, amíg anyád eljön a
körömollóért, mert ez egy charter repülő, és nincs következő
járat, amivel utánatok repüljek.
Kocsival? Egy szigetre?
AZ OTT A MI HELYÜNK.
Igen, kislányom, a színes inges
bácsi mellett. Legalább, ha lehányod, nem látszik rajta. Nem tudom megkérni, hogy ne tegye a
karját a könyöklőre, mert nem
beszélek oroszul. Persze, hogy
orosz – cirill betűs újságot olvas.
Ha beszélne rendesen angolul,
akkor nem mondta volna, hogy
„no szex pázsáluszta!”, amikor
a stewardess az ölébe mutogatott, hogy kapcsolja be a biztonsági övet.
MIÉRT TAPSOLNAK A PILÓTÁNAK? Mert ügyesen letette a gépet. Tudom, hogy ez a
munkája. Tényleg nem fair, hogy
neked senki sem tapsol, ha felra24

gasztasz egy műkörmöt. A világ
igazságtalan. Nyugodtan menj
arra. A cikis nem azt jelenti,
hogy kínos ezen az ajtón leszállni, hanem törökül így írják a kijáratot.
KEDVES UTASTÁRSAK! Mivel Önök közül senki sem beszél idegen nyelveket, a szálloda
vezetősége engem kért fel, hogy
néhány közérdekű kérdésben
tolmácsoljak. Az all inclusive
ugyan teljes ellátást jelent, de ez
csak az ételre, italra és a szállásra vonatkozik. Az egészhátas
jakuza tetoválásért külön kell fizetni. Nos, öööö, a testesebb családoktól azt kérik vendéglátóink, hogy a csúszda használatát
előre jelezzék. Így van idő elrendelni a cunami-riadót. Ilyenkor
mindenkinek javasolják, hogy
a nyugágyakat és az asztalokat
húzzák hátrább a medencétől,
nehogy a hullámok elsodorják.
Klugenhoff anyukát megnyugtatjuk: kisfiuk is használhatja a
vízi csúszdát, csak indulás előtt
kenjék be vastagon naptejjel, nehogy elakadjon a kanyarokban.
NEM ÉRDEMES az utazás értékét mindjárt első nap leinni a
tengerparti bárban, mert egy teljes hétig itt tartózkodunk. Kérik,
hogy sem ételt, sem italt ne vigyenek fel a szállásra. Az all you
can eat (bármennyit ehet) nem
azonos az all you can take away

(bármennyit vihet) lehetőséggel. Különösen kérik házigazdáink, hogy ha mégis a szobájukba
vinnék a sört, azt poharakban
tegyék, ne 60 literes szemeteszsákban.
PÁR SZÓ a fakultatív programokról. Ezek külön fizetendők.
Nem lehet barterben a szállodából kihordott étellel rendezni a számlát. A hoteltől 20 perc
sétára található a delfinárium.
Kényelmesebb útitársaink bus�szal is megtehetik a távolságot.
Ők másfél órás utazásra készüljenek. A delfinshow páratlan látványosság, a belépőn felül 100
euró befizetése mellett együtt is
lehet úszni a kivételes képességű
emlősökkel a medencében. De
az elfogyasztásukra nincs mód.
Tudom, hogy ez rossz hír a szusikedvelőknek, főleg, hogy ennyit
utaztak érte, de kérik megértésünket. Újabb rossz hír Hutlassa
anyukának: sajnos a tenger vize
tradicionálisan sós. Az igazgató
úr elnézést kér, hogy ez nem szerepelt a brosúrában, de nincs lehetősége az egész Földközi-tengert édesvízre cserélni, még akkor sem, ha Ágika nem szereti a
sós ízt.
És végül a legfontosabb: házigazdáink a turnus lejártakor úgy
biztosítják, hogy mindenki elhagyja a szállodát, hogy lekapcsolják a wifit.

Ajánlatajánlja:

A
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Cseh Tamás emlékét megidéző mini fesztivált szervez a Kult11 Egyesület,
Újbuda Önkormányzatával közösen, Cseh Tamás egykori lakóhelyén, a Bartók
Béla úton. Szeptember 6-án, a Cseh Tamás Napon nemcsak a legendás előadó- és képzőművészt, de a dalai által megidézett korszakot is feleleveníti
a XI. kerületi kezdeményezés. Stílszerűen, 11 helyszínen, a Bartók Béla út menti galériákban és presszókban, vendéglőkben és kiállítóterekben várják a
Cseh Tamást szeretőket, vagy azokat, akik csak hallottak róla, de nem ismerik
eléggé. Lesznek indiános gyerekprogramok, kiállítások, filmvetítések, és
természetesen a gasztronómiai meglepetések sem hiányozhatnak. A zenéről pedig Slammerek, az Elefánt együttes, Harcsa Veronika és a Bin Jip, valamint Palya
Bea gondoskodnak, érdemes lesz ide ellátogatni!
A Cseh Tamás Nap után jöjjön a Presser Gábor által életre hívott, és minden ősszel megrendezett Magyar Dal Napja, mely idén szeptember
14-re esik, és országszerte rengeteg programmal várja a jó zenére vágyókat. A jazz, a rock, a pop és az összes többi stílusirányzat is képviselteti
majd magát, azonban egy közös lesz bennük: a számok szövege minden
esetben magyar lesz. Idén először a rendezvény keretein belül a Magyar
Népdal Napja is megrendezésre kerül, méghozzá Martonvásáron. De a
Magyar Dal Fővárosa 2014-ben nem itt, hanem a festői H
 évízen lesz, a
programsorozat megér egy kora őszi balatoni hétvégét is.
A Modern Art Orchestra jóvoltából a Budapest Music Centerben
lép fel szeptember 18-án az amerikai jazz-sztár, Bob Mintzer, akit
világszerte a Yellowjackets szaxofonos-zeneszerzőjeként ismernek. Mintzer szólókarrierje is rendkívüli, hiszen eddigi pályája során
olyan művészekkel játszott együtt, mint Tito Puente, Buddy Rich,
James Taylor, Art Blakey, Bobby McFerrin, Kurt Elling, Jaco Pastorius,
Mike Manieri vagy Randy Brecker. A szeptemberi budapesti koncerten Mintzer és Fekete-Kovács Kornél saját szerzeményeiből ös�szeállított válogatás alkotja a műsort.
Szeptembertől újra megnyitja kapuit a Fonó Pódium is, ahol havonta
egyszer táncszínházi előadásokat mutatnak be. A szeptember 25-i nyitóelőadáson az Aldebaran Kompánia – Tükör rezgés című produkciója lesz látható, melyben nemcsak a modern és a néptánc válik egyenrangú partnerévé a flamencónak – már ezzel is egy izgalmas kísérletet
jelezve – , hanem az élő ének és az interaktív vizuális technológia is
egy-egy olyan szálai az előadásnak, melyek meglepetésszerűen érnek össze a ritmusban és a térben, magukkal húzva egy láthatatlan tükröt, amibe érdemes belenézni.

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

Kalmár Lalita

A kiegyensúlyozott táplálkozás fontosságáról
Az őszi hónapok közeledtével fontos, hogy
megerősítsük immunrendszerünk védekezőképességét. Milyen vitaminokat érdemes
szednünk, illetve hova fordulhatunk tanácsért? Dr. Divéky Gábor, a Caruel Újlak
Patika gyógyszerésze válaszolt.

Hogyan készítsük fel szervezetünket az
őszi-téli hónapokra? Milyen
vitaminok pótlására van feltétlenül szükségünk?

Sokszor hangsúlyozom,
hogy szedjenek
Szilágyi Margit (ügyvezető) és az
emberek
nyáron is viDr. Divéky Gábor
taminokat. Az
immunrendszer erősítésének egy folyamatnak
kell lennie, nem lehet pár nap alatt pótolni hosszú
hónapok munkáját. Ezért fontos, hogy minden
évszakban szedjünk vitaminokat. Nyáron a sokat
napozóknak különösen oda kell figyelniük ezek
pótlására, hiszen az erős sugárzás hatására sok
tápanyagot, főleg C-vitamint vesztünk. Értelemszerűen, a D-vitamin megnövekszik a szervezetben. A hidegebb hónapokra való felkészülés esetén a legideálisabb az lenne, ha valaki már a nyár
végén elkezdené feltölteni a szervezetét azokkal
az anyagokkal, melyekre később szüksége lesz.
Ha hamar elkezdjük a felkészülést, sokkal kevesebb gondunk lesz az őszi-téli időszakban.
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Mi, magyarok, mennyire vagyunk egészségtudatosak?

Egyáltalán nem vagyunk azok. Jó példa erre az
allergiások helyzete. Bejönnek a patikába, kérik
az allergiaellenes szereket, azt azonban nem tudják, hogy ha vitaminokat is szednének a gyógyszerek mellé, enyhülnének a tüneteik. Az allergia az immunrendszer gyengeségét jelzi, így ha
erősítjük a szervezet ellenálló képességét, enyhülni fognak a tüneteink is. Kevesebbet kérdeznek a betegek, mint amennyit lehetne. Sajnos
nincs benne a köztudatban, hogy a gyógyszerészek általános ismeretekkel rendelkeznek az
egészségmegőrzéssel kapcsolatban, így ha bármilyen életmóddal kapcsolatos kérdéssel fordulnak hozzánk, és nem csak a gyógyszerekről kérdeznek, akkor is nagyon sokat tudunk segíteni.
A táplálékkiegészítők korát éljük. Általánosságban mi a véleménye ezekről a szerekről?

Alapvetően nagyon sokat tudnak segíteni a szervezetnek, de csak akkor hatásosak, ha egy kiegyensúlyozott étrend mellett szedjük őket. A nevükben
is benne van, hogy önmagukban nem állják meg a
helyüket. Természetesen a táplálékkiegészítőknek
rengeteg fajtája ismert, a gyógynövénykészítményektől kezdve a vitaminokon és ásványi anyagokon át a fogyókúrás szerekig, melyek szintén hatásosak lehetnek, de ezek is csak akkor, ha az ember
egészségesen eszik, és mozog is mellé.
Az évek során észlelhető valamilyen változás az
egészségtudatosság terén?

Attól függetlenül, hogy nem vagyunk tudatos vitaminfogyasztók, a szerek fogyasztásának mértéke emelkedik. Ez nem csak divat, a tudományos
eredmények és az ezeket hirdető reklámok is segítik terjedésüket. Sokan panaszkodnak arra, hogy

Milyen vitaminhiányra utaló tüneteket észlelhetünk magunkon?

Mindig érdemes a szervezet energiaszintjét figyelni. A fáradékonyság a savasodás egyik jele, ilyenkor bázikus kúra javasolt. Ha az eddiginél sokkal ingerlékenyebbek vagyunk,
omega-3-hiányunk van. Ugyanígy a bőr állapota is nagyon beszédes. Ha megfelelő táplálkozás
mellett fogyasztunk kombinált készítményeket,
akkor a szervezet sokkal jobban tud működni,
és kiegyensúlyozottabban reagál bizonyos helyzetekre, betegségekre.
az életmódváltásnak anyagi vonzata van, pedig
pénz nélkül is rengeteg lépésre van lehetőség. Például, ha az esti tévézés helyett sétálnának, vagy
több folyadékot fogyasztanának, már sokat tennének egészségükért.

HIRDETÉS

Mit gondol a manapság igen népszerű diétákról, mint például a paleo, a vegán vagy a
gluténmentes étrend?

Nagyon különbözőek vagyunk, van, akinek bejönnek, van, akinek nem. Az biztos, hogy nem
szabad ezeket szabályként felfogni. Az egyén
megfelelő táplálkozásához idő kell és segítség.
Ezért kell saját magunkat jobban figyelni, hogy
személyre szabott étrendet tudjunk kialakítani.
Ha szeretném kialakítani a saját, személyre szabott étrendemet, de tanácsra van szükségem, akkor elsősorban egy patikát érdemes felkeresnem?

Igen, például. A legfőbb alapelvekben mindenképpen tudnak segíteni. Ne csak akkor látogassuk a gyógyszertárakat, ha betegek vagyunk. A
mi patikánk is idén 20 éve, hogy létezik, már a
kezdetek óta komolyan foglalkozik életmóddal
és tanácsadással.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kulisszák mögött

Draveczki-Ury Ádám

„Csak a doppingszerek senkit sem tesznek világelsővé”
Ha meghalljuk azt a szót,
hogy dopping, egyből
olimpiai csalásokra, vizeletvizsgálatokra és megszégyenült sportolókra gondolunk, a kérdés azonban
ennél némileg bonyolultabb – és nem is választható el az élsport témakörétől.

Dr. Petrekanits Mátéval,
a terhelésélettan egyik
legismertebb hazai szakértőjével beszélgettünk,
aki mintegy három évtizedes tudományos munkássága alatt közel százezer terheléses vizsgálatot végzett el
sportolók, fegyveres testületek számára.
Feltétlenül rossz-e a dopping?

Ha doppingszerekről beszélünk,
tiltólistás szerekről beszélünk,
amik a sportban nem megengedettek. Ettől még beszélhetünk jó értelemben vett dop28

pingról, amivel mintegy „felépítenek” valakit, aki éppen beteg,
de a lényeg ebből a szempontból
az, hogy versenysportolók nem
használhatják azt, ami doppingszernek minősül. A szervezetet
természetesen millió irányból
lehet szabályozni, befolyásolni,
stimulálni az élettani kapacitásokat: nem is feltétlenül az izomzatra kell hatni. A doppingszereket persze alapvetően azért tiltják, mert károsak. A sokat emlegetett fair play is fontos, de a
sportolók egy része akkor is bevállalja a káros mellékhatásokat
egy olimpiai bajnoki vagy világbajnoki cím megszerzéséért.
Vagyis dopping az, ami már felkerült a doppinglistára?

Igen. A doppinglaborokban
mindig az a cél, hogy megtalálják
azt a molekulát, amit még nem
tudnak kimutatni. Ennek a kérdésnek a nyilvánvaló üzleti oldal
mellett komoly tudományos vetülete is van. Hiába mondom azt
valakire, hogy doppingolt, amíg
nem tettem le az asztalra azt a
konkrét molekulát, ami ezt bizonyítja. Ebből a szempontból hasonlít a helyzet a drogoknál tapasztalhatóra: folyamatosan új és
új anyagok jelennek meg, amelyeket aztán felraknak a listákra.
Csak dopping által lehet valaki
bajnok?

Mindenki igyekszik fokozni a
teljesítményét, mindenki keresi
ehhez az eszközöket, és nagyon
sok minden lehet teljesítményfokozó – nem kizárólag a szó szoros értelmében vett doppingszerek. Az is javítja a teljesítményt,
ha valaki megfelelően táplálkozik a megfelelő terhelés mellett:
óriási jelentősége van, miként
emészti meg a szervezet, amit
kap, és miként tud épülni ebből, éppen úgy, ahogyan az sem
mindegy, hogy 86-os vagy 95ös oktánszámú benzint tankolunk az autóba. Bizonyos élettani paramétereken, hosszú évmilliárdok során kialakult tulajdonságokon a doppingszerekkel
sem lehet változtatni, és csak a
doppingszerek senkit sem tesznek világelsővé veleszületett, jelentős tehetség és megfelelő fizikai adottságok nélkül. Nagyjából hétéves korban már érdemes
megvizsgálni a gyerekeket, milyen sportág fekszik nekik a legjobban. Lehet, hogy a szülő álma világklasszis kosarast nevelni a gyerekből, de ez csak vágyálom marad, ha a gyerek nem nő
meg kétméteresre. Ezeket a paramétereket pedig nem lehet érdemben befolyásolni. A focisták
közül Messit szokták felhozni
példaként, hogy mekkorát nőtt
gyerekkora óta, és lehet, hogy
mondjuk 5 centimétert ehhez
tényleg azok a szerek tettek hoz-

zá, amiket kapott, ezt nem tudhatjuk. Viszont, egyrészt, így is
alacsony maradt, másrészt, nem
ettől a plusz 5 centitől zseni, hanem mert elképesztő, mire képes
a labdával.
Vagyis minden esetben a genetikai adottságokon múlik a
dolog?

Elsősorban igen. Ha valakinek
nincs meg ehhez a megfelelő
alkata, csontrendszere, azt hiába doppingolják, nem lesz világklasszis. Elkezdhetek vadul
gyúrni, de ha a vállszerkezetem nem megfelelő, nem leszek
olyan, mint a magazinokban látható férfiak. Illetve lehet, hogy
sikerül felszednem izmokat, de
ezek le fognak szakadni, és állandóan meg fogok sérülni. Még
a különféle rasszok csontozata
sem azonos: a színes bőrű atléták például általában lényegesen
nagyobb izomtömeget képesek
építeni, mint a fehérek. De lebecsülni azért persze a doppingszerek hatását sem szabad. Én
is találkoztam olyan sportolóval
a pályám során, aki világversenyeken indult, jó eredményeket
produkált, majd amikor változtak a szabályok, szer nélkül már
az elődöntőkbe sem jutott be.
Mennyire kell vigyázni a legális
teljesítményfokozókkal?

Minden cég azzal hirdeti a sa-

ját termékeit, hogy bevizsgált
készítményekről van szó, amik
nem doppingszerek, aztán gyakran mégis beindul a tili-toli, a
sportoló meg esküszik rá, hogy
ő nem tudta, miről van szó. Azt
tudom mondani, hogy mindenki maga felel azért, mit és hogyan eszik. Az ellenőrzések sokkal szigorúbbak, mint valaha.
Mennyire lehet a sportolókkal
„beszélni” ezen a téren?

Az a tapasztalatom, hogy egyre
inkább lehet, főleg, hogy ők maguk is egyre tájékozottabbak, és
persze az internetnek köszönhetően az információk is egyre
szélesebb körben elérhetőek. Ma
már ritka, hogy valaki olyan szert
vesz és fogyaszt, ami nincs megfelelően bevizsgálva, másrészt
pedig az igazán jó dopping olyan
drága, hogy nem nagyon lehet
hozzájutni. A kontrollálatlan
doppingolás ma már inkább csak
a modern küzdősportokban, a
ketrecharcosoknál, harcművészeknél jellemző. Itt adhatnak
mindent, nem számít, ráadásul
elég sok pénzt is lehet keresni,
szóval elképzelhetetlen, mi mindent összeesznek a versenyzők…
A fentiek fényében kérdezem:
van-e köze egyáltalán az egészséghez az élsportnak, a versenysportnak?

A labdarúgók például iszonya-

tos terhelésnek teszik ki magukat: ha egy focista egy héten kétszer 45 percet játszik, az átlagos
összteljesítménye például több
mint huszonötszöröse egy kajakozóénak, aki leevez 35 másodperc alatt 200 métert, vagy
1:40 alatt 500-at. Nem véletlen,
hogy számos focista a pályán hal
meg, sokan pedig nem érik meg
a 60 éves születésnapjukat sem.
A sportolók sokszor olyasmit is
vállalnak, ami bizonyosan nem
tesz jót nekik, tehát nagyon sok
múlik azon is, mi van a sportoló fejében – az EKG-ből, EEGspektrumból a vizsgálatokon ezt
nagyjából mi is meg tudjuk állapítani. Én azt tudom mondani: aki bírja, az csinálja, aki pedig nem, az ne csinálja. De és�szerű keretek között, szakorvosi
felügyelet mellett.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Szakszon Réka

Vissza a visszérrel!
A visszér ma népbetegségnek számít Magyarországon,
sokaknak okoznak kellemetlenséget a dagadó, feszülő erek a lábon. Dr. Járányi
Zsuzsannával, a Semmelweis Egyetem érsebészeti tanszékének docensével a visszér kialakulásáról,
megelőzéséről, a hagyományos és új kezelési módszerekről beszélgettünk.

Dr. Járányi Zsuzsanna
Mitől lesz visszeres a lábunk?

Fokozhatja a visszér kialakulását az állómunka, a meleg hatása, a hormonális változások, a
felesleges testsúly, és leginkább
a genetikai hajlam. A visszér
főként anyai ágon öröklődik a
családban.
A nőknél vagy a férfiaknál alakul ki gyakrabban a visszér?
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A hormonális változások miatt
inkább nőkre jellemző a visszeres láb. A havi ciklus, a terhességek, a szülés, a menopauza mind
hozzájárulnak a hormonális ingadozásokhoz, ami növelheti a
visszér kialakulására való hajlamot. De természetesen férfiak közt is nagy számban vannak
visszeresek.
Mit tehetünk a megelőzésért?

Érdemes már fiatalkorban elkezdeni a visszerekkel való törődést. Lehetőleg ne álldogáljunk sokáig egy helyben. Ha
hosszabb ideig tartó állóprogramon veszünk részt, álljunk
többször lábujjhegyre közben.
Ha valaki megszokta, hogy a
testsúlyát mindig az egyik lábára helyezi, figyeljen oda,
hogy váltogassa. Aki tartósan
lógó lábbal ül, bizonyos időközönként sétáljon egyet, feszítse meg az izmait, pedálozzon, spicceljen – ezeket mind
az asztal alatt is el lehet végezni az irodában. A keresztbe tett
láb sem tesz jót: a nyomás helyén hajszálerek alakulnak ki,
és minél több helyen törik meg
a vénás rendszer vonalvezetése, annál inkább lelassul benne az áramlás. Nagyon fontos a
testmozgás: a legjobb az úszás
és a kerékpározás, ahol nincs a
testsúly a lábakon, de a futás is
megfelel. Az egy helyben álló,

súlyzókkal történő gyakorlatok viszont ronthatnak a helyzeten. A meleg hatás, vagyis a
forró fürdő, szauna, szolárium,
napozás sem tesz jót, mert tágítja az ér falát.
Érdemes kenőcsöket vagy
gyógyszerkészítményt alkalmazni a visszér elmulasztására?

A kenőcsök, krémek és gyógyszerek hatására az értágulat nem
fog elmúlni, ezek inkább a visszeresség következtében kialakuló
tüneteket enyhítik. A láb feltevése és a gumírozott harisnya a
leghatékonyabb a megelőzésben.
Mikor kell orvoshoz fordulnunk
a problémával?

Meg kell különböztetnünk
a hajszál- és pókhálóereket
(amelyeket köznapi elnevezéssel seprűvénáknak hívnak), valamint a kanyargós, kidudorodó vénákat, vagyis a valódi
visszerességet. A seprűvénák
általában esztétikai problémát
jelentenek, de ez is tud kellemetlen lenni és feszülő érzést
okozni. Ha már panaszt okoz,
akkor érdemes orvoshoz fordulni. Idősebb korban gyakran
már annyira felszínesen a bőrben van az ér, hogy előfordulhat, hogy elkezd vérezni. A kanyargós, nagy kiterjedésű vénák pedig be tudnak gyulladni. Ha valaki terhességet tervez

és visszeres a lába, akkor érdemes előtte rendbe tenni, hiszen
a terhesség alatt egy visszértágulat miatt kialakuló gyulladás
vagy trombózis kellemetlenséget és fájdalmat tud okozni, és
kezelése ilyenkor a magzat miatt már csak korlátozottan lehetséges.
Milyen panaszokkal érkeznek
Önökhöz a páciensek?

Fiataloknál általában nehéz
láb érzése, feszülés jelentkezhet a pókhálóvisszerek területén. Idősebb korban gyakori a
felszíni vénák gyulladása, ami
akár egy hosszan tartó fekvőbetegség kapcsán is kialakulhat. A nagy, kanyargós visszerek esetén azért is van szükség
a műtétre, mert a vénás nyomás
hatására a bokatájéknál elvékonyodik és kisebesedik a bőr.
Ebből alakulhat ki a lábszárfekély. Ilyen állapotban pedig
már sokkal nehezebb beavatkozást végezni, mint korábbi
stádiumban, és tovább tart a
gyógyulás is.
Érdemes akkor is kezeltetni a
visszereket, ha csak esztétikailag zavaróak?

A kisebb visszereket is szépen
rendbe lehet hozni, hosszú időre
el lehet tüntetni őket az úgynevezett szkleroterápia eljárással,
amely során egy olyan anyagot adunk a hajszálerek belsejébe, ami egy steril gyulladás révén belülről összetapasztja a kis
ágakat. Kívülről ehhez össze is
kell nyomni az ereket, ezért egy

ideig kompressziós harisnyát
kell viselni a kezelés után. Nagyon szép eredményeket lehet
elérni, de fontos a türelem, mert
egy injekció hatására nem minden ér tapad össze azonnal. Persze nem kell minden hajszálérrel azonnal orvoshoz rohanni,
de ha már több van, akkor érdemes elkezdeni a kezelést, és ezzel megelőzhetjük, hogy nagy,
tenyérnyi foltok alakuljanak ki.
Milyen műtéti módszerek léteznek a visszerek kezelésére?

A lézeres és a rádiófrekvenciás kezelést a bőrön keresztül alkalmazzuk, a szálat tűszúrással
vezetjük be az ér belsejébe. Ezzel fókuszáltan hozzuk létre a
hőhatást, és zárjuk el a kis ereket. A kisebb hajszálereket és a
lényegesen nagyobb, kacskaringós visszereket is lehet lézerrel
kezelni, nem csak hagyományos
módon kihúzni és eltávolítani.
A lézeres vagy a rádiófrekvenciás kezelések sokkal kellemesebbek, mint a hagyományos
módszerek, hiszen nem tépjük
ki a vénákat, nincsenek nagy, elszakadt ágakból eredő vérömlenyek a páciensek lábán, csak
tűszúrásokat jelent a beavatkozás. A műtétet követően összesen egy napig kell fáslizni a lábat, utána fel kell húzni a gumírozott harisnyát, és már lehet is
lépcsőn járni, kocsit vezetni. 2-3
nap múlva már dolgozhat, akár
repülőre is ülhet a páciens. A
hagyományos operációknál egy
hét a lábadozás, állandóan fáslit
kell viselni a lábujjaktól a comb-

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

tőig szorosan feltekerve, a lakásban ugyan lehet járkálni, de lépcsőn például nem igazán javasolt közlekedni.
Mitől függ, hogy melyik beavatkozást alkalmazzák?

A rádiófrekvenciás műtéttel főleg a combszakaszon lévő fővisszér kezelhető, a lábszáron lévő oldalágak általában nem. A
lézeres kezelésnél viszont a főtörzs és az oldalágak is kezelhetőek egyszerre. Jelenleg a lézeres és a rádiófrekvenciás műtétet
az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár nem finanszírozza. Ha
valaki választhat, akkor jobban
jár a lézeres műtéttel – rövidebb
ideig tart, kényelmesebb, kevésbé fájdalmas, nincsenek vérömlenyek, gyorsabb a gyógyulás,
néhány nap után munkaképes
a páciens – de a költségek miatt
sajnos ezt nem mindenki engedheti meg magának.
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Üzenet a Földnek

Csímár Kamilla

A szél erejével
Mindannyian jól ismerjük
a hazánkban is egyre több
helyen felbukkanó monumentális szélerőműveket.
Azonban azt kevesen tudják, hogy ma már szinte bárkinek lehet saját szélgenerátora – akár a kertben, akár a
tetőn –, amellyel egy család
teljes áramellátását könnyedén elő lehet állítani. A háztartási és kis üzemi méretű
szélgenerátorokról Rátonyi
Zoltán, az Infinite Energy Kft.
ügyvezetője mesélt.

Rátonyi Zoltán
Mióta léteznek a modern szélerőművek?

A szél modern hasznosítása,
amely kifejezetten áram termelésére irányul, a hetvenes
években kezdődött. Az első,
áram szolgáltatására alkalmas
szélgenerátort Spanyolország
egyik szigetén állították elő,
ezután terjedt el a világban.
Ma Európában Németország
és Hollandia a két „nagyhata32

lom”. Mindkét országban aktívan fejlesztik a szélerőmű-parkokat, a tervek szerint Németországban néhány éven belül
ezzel fogják kiváltani az atomerőműveket. És a változás évről
évre olyan szembetűnő, hogy
igazán hinni lehet a sikerben.
Ma, ha Németországban bárhol megáll az ember és körbe-

Európában (és nagy örömünkre Magyarországon is) egyre
többfelé lehet már látni hatalmas területeken fekvő szélparkokat. A szélenergia megújuló energiaforma, ennélfogva
nem kell a kimerüléstől vagy a
környezeti ártalmaktól tartani,
sőt, a szélerőművek telepítése
jelentősen és nagy lendülettel tudná csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását,
amely a globális felmelegedésért felelős.
Jelenleg a világon évente 65
milliárd kilowatt áram keletkezik szélerőművek által, ez
nagyjából hatmillió család éves
áramellátásának felel meg. A
szélenergia ára évről évre csökken, az alternatív energiaforrások közül talán az egyik legrövidebb idő alatt megtérülő befektetés. Az erőművek telepítése és fenntartása hosszú távon
jelentősen olcsóbb, mint a ha-

fordul, biztos, hogy tömegével
fog látni nagy ipari szélgenerátorokat.
Milyenek Magyarország adottságai?

Magyarországon változó gyakorisággal és iránnyal fúj a
szél, ezért egészen speciálisak
a hazai körülmények. A szél-

sonló energiamennyiség előállítására alkalmas napelem farmok üzemeltetése kerül.
A szélturbinák nagyléptékű sorozatgyártása a ’70-es
évek végén Dániában kezdődött. Dániában jelenleg több
mint 1000 közepes teljesítményű szélgenerátor termel villamos energiát 50-150 kW teljesítménnyel, ellátva ezzel az
ország energiaszükségletének
közel egyharmadát.
Hazánkban jelenleg már több
mint 170 szélerőmű-torony
üzemel, 330 megawatt teljesítménnyel. Az ország megtermelt összenergiájának mindössze a 4,5-5 százalékát állítják
elő megújuló energiaforrásból, és ennek még csak mintegy egyötödét fedezik szélerőművek. Az uniós irányelveknek megfelelően 2020-ig
a 13 százalékos arány elérése
lenne a cél.

energia hasznosítása több mint
száz évvel ezelőtt, a szélmalmokkal kezdődött. Magyarországon több mint 600 szélmalom volt, a kiegyezés körüli
időkben volt a legtöbb működő
szélmalom, egyes források szerint a számuk ekkor az ezret is
megközelítette. Ezek zömében
a Dél-Alföldön, a mai Csongrád és Békés megye, Kiskunság
területén helyezkedtek el.
Hazánkban még gyerekcipőben jár a kisebb, háztartási
szélgenerátorok fejlesztése.
Mit tapasztalt, mennyire fogadják el könnyen az emberek?

A fizikai kép, a vizuális élmény még sokak által nem elfogadott. Ez szubjektív. Van,
aki szerint kifejezetten szép
a berendezés, mások meg azt
mondják, hogy nem szeretnék,
ha ilyen szerkezet állna a kertjükben. A mozgásával felhívja
magára a figyelmet, ez biztos.
A magyar lakosság kilencven
százaléka ma már gyerekkora óta használ áramot. Mindannyiunk számára természetes, hogy ha belépünk egy sötét helyiségbe, akkor felkapcsoljuk a villanyt. Annak az
áramnak azonban valahogyan
el kell oda jutnia. Ez rendszerint vezetékeken keresztül történik. Mindannyian megszoktuk gyerekkorunk óta, hogy
vannak az utcán áramvezetékek. Ha azt a kérdést tesszük
fel, hogy ezek vajon szépek-e,
akkor erre általában nincs pozitív vagy negatív válasz. Egy-

szerűen hozzászoktunk a látványhoz. A szélgenerátorokkal ugyanez a helyzet, csak azzal a kiegészítéssel, hogy a szélerőmű csendesen, zöld áramot
termel, míg az áramvezetékeken hozzánk eljutó áram rendszerint valamilyen szennyező
anyagot kibocsátó – szén-, lignit-, vagy éppen atomerőműből származik.
Mennyire terjednek Magyarországon a kis szélgenerátorok?

Ez egy lassú folyamat, ami éppen most is tart. Leginkább hasonlattal tudom szemléltetni,
hol tartunk most. Ez egy kicsit

olyan, mint száz évvel ezelőtt,
amikor Henry Ford megalkotta az első sorozatgyártású autóját, a T-modellt: akkor ő már
hitt abban, tudta, hogy az autózásnak nagy jövője lesz, de az
emberek azért még sokáig inkább lovas kocsival jártak. És
ha most körülnézünk, mit látunk? Lovakat csak elvétve, autót viszont megszámlálhatatlan mennyiségben. Talán mi
is így vagyunk a szélgenerátorral. Az óriás szélgenerátorokat
már mindenki ismeri, azonban
a háztartási, kisüzemi méret
még egyelőre sokaknak új és
ismeretlen.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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A júliusi kvízjátékunk nyertesei:
• Nagy Katalin, Komárom - Balzsam Gyógyszertár,
Komárom
•M
 ándy Zsigmondné, Sóstóhegy - Sóstó Gyógyszertár,
Sóstófürdő
• Máté Edit, Püspökladány - Gyógyír Patika,
Püspökladány
• Tóth Csilla, Kőszeg - Szerecsen Gyógyszertár,
Kőszeg
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló
wellnesshétvége a móri Hétkúti Wellness Hotel és Lovaspark felajánlásával.
• Kovács György, Oroszlány - Szent Márk Gyógyszertár,
Oroszlány
• Kovács Györgyné, Tata - Angyal Patika, Tata
• Sárosi Annamária, Csörög - M2 Gyógyszertár,
Dunakeszi

• Váradi Györgyné, Budapest - Szanda Gyógyszertár,
Szolnok
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló
wellnesshétvége az egri Park Hotel Minaret
felajánlásával.
• Bazsó Lászlóné, Dunaújváros - Zöldkereszt
Gyógyszertár, Dunaújváros
• Szűcs Józsefné, Pécs - Indóház Gyógyszertár, Pécs
Nyereményük: egy-egy komplex szűrővizsgálat a Vitahelp Egészségközpont felajánlásával.
• Béni Sándorné, Sopron - Király Patika, Sopron
• Boda Melinda, Budapest - Klinikák Gyógyszertár,
Budapest
• Rigler Nóra, Tata - Angyal Patika, Tata
Nyereményük: könyvcsomag a Libri és Kolibri
Kiadók 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. szeptember 1. és 30. között a túloldalon található Szimpatika
kvízünket kitölti, és postai úton vagy a szimpatika.hu/jatek oldal segítségével
a válaszokat beküldi nekünk, sorsoláson vesz részt.

1

Játékunkkal megnyerheti a négy wellneshétvége egyikét a móri Hétkúti Wellness
Hotel és Lovaspark felajánlásával, valamint egy Russell Hobbs konyhai kisgépet a
Spectrum Brands Hungaria Kft. jóvoltából, továbbá két komplex szűrővizsgálatot a
VitaHelp Egészségközpontban, illetve gazdagabb lehet a Libri és a Park Kiadók újdonságaival!

2

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. szeptember 30-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. október 10., délelőtt 10 óra, helyszíne a Szimpatika szerkesztőség
(1116 Budapest, Sztregova utca 1.)
Augusztus havi számunk kvízkérdéseinek helyes megfejtései:
1.: c) 2.: c) 3.: a) 4.: c) 5.: c)
A játékos a kvízben történő részvétellel feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a
település megjelölésével) a Szimpatika magazinban és a nyereményjátékot közzétevő weboldalon nyilvánosságra hozzuk.
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4

5

 it ajánlott viselni visszérkezelés után?
M
a) kompressziós harisnyát
b) mágneses bokaláncot
c) magassarkú cipőt
Ki
 volt a modern stresszelmélet kidolgozója?
a) Selye János
b) Czeizel Endre
c) Brunszvik Teréz

Karikázza be
a helyes
válasz
betűjelét!

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

Melyik
focistát hozza példaként

terhelés-élettani szakértőnk?
a) Puskást
b) Aron Wintert
c) Messit

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

Mire
nem vonatkozik az „all inclusive”?

a) ételre
b) italra
c) jakuza tetoválásra

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

Mit
 terveztek a szerelmesek?
a) tavaszi kirándulást
b) téli síutat
c) őszi túrázást

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

.......................................................................................
Patika neve, címe (vagy pecsétje)*: ..................
.......................................................................................
.......................................................................................
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

35

A NÉLKÜLÖZHETETLEN VAS
S

A vas emberi szervezetben betöltött élettani hatása felbecsülhetetlen értekű. Vas nélkül az oxigén nem lenne képes eljutni
a sejtekhez, anélkül pedig nem lenne életképes a szervezetünk.
Az oxigéndús vér világospiros, míg az oxigénben szegény és
szén-dioxidban gazdag vér színe ennél sötétebb árnyalatú.
A vér színe a vas oxidációs állapotától függ, amely a vér oxigéntelítettségének következménye. Szervezetünk nem képes a vas
előállítására, ezért azt táplálkozással kell pótolnunk. Mivel a vas
felszívódása és biohasznosulása rendkívül rossz, a vérbe csak
a táplálékban található vasmennyiség töredéke kerül be.

Fe

egészségTIPP
Javíthatjuk a vas felszívódását
a szervezetben, ha sok C-vitamin
tartalmú gyümölcsöt fogyasztunk.

A Bioextra Ferrovit készítmény vas-fumarátot
tartalmaz, ami a szervezet számára könnyen
hasznosítható szerves vegyület. Magas
hatóanyag-tartalmának és összetételének
köszönhetően már napi 1 kapszulával biztosítja a vasfelszívódás optimális feltételeit,
a felnőtteknek ajánlott napi B6- és B12-vitamin-,
vas-, cink-, réz-, és folsavbevitel 100%-át.

GYÓGYSZEREK, ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK ÉS KOZMETIKUMOK HAZAI GYÁRTÓJA

