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Címlapon

Kovács
„Kokó”
István

a karrierjük építésére. Nekünk már több szerencsénk
volt itthon, például az utánam következő Erdei Zsolt,
Balzsay Karcsi és Bedák Zsolt
ugyanazt az utat járta be,
amit előtte én. Voltak más
országban is bunyósaink, de
ők korántsem tudtak olyan
sportszakmai elismerést szerezni, mint az Universum
ökölvívói.
 Hogyan működik ez anyagilag? Kiválasztanak, ajánlanak egy fix fizetést, ha pedig
te győzöl, még többet kapsz?

Fotó: Presztízs Média

 Mit jelent az, hogy valaki
profi sportoló? Akinek fizetnek egy meccsért, az profi, aki
pedig „csak” az olimpiára készül, az amatőrnek számít?

A sportok között a legnagyobb különbség az, hogy
olimpiai sportágról van-e
szó, vagy sem. Ez fontosabb,
mint az, hogy profi vagy
amatőr, a legtöbb sportágban ez össze is mosódik.
Nincs olyan, hogy profi kosárlabdás és amatőr kosárlabdás, csak kosárlabdázók
vannak, akik különböző csapatokban játszanak, és ha indulnak az olimpián, akkor
4

amatőrnek minősülnek, ha
pedig az NBA-ben játszanak,
akkor profinak. Az ökölvívás ilyen értelemben kivétel,
mert itt két külön sportágról beszélünk, amiknek a
szakmai alapjai ugyanazok.
A szabályrendszerben vannak bizonyos eltérések, de
végül is maga a felkészülés,
az edzés, a filozófia nagyon
hasonló: le kell győzni az ellenfelet, méghozzá erre engedélyezett ütések segítségével.
A nagy különbség mégis az,
hogy az egyik a brutalitása, a keménysége, a látványossága miatt nagyon nagy

népszerűségnek örvend szerte a világon, most már több
mint száz éve. Az amatőr
ökölvívás ennek a brutális,
kőkemény, férfias show-harcnak a finomított változata.
Nálunk a szocializmusban
töltött 50-60 év miatt a profi
ökölvívás ki volt zárva a magyar sport vérkeringéséből,
ezért nem alakult ki a tradíciója. Persze a háború előtt
Magyarországon is volt profi
ökölvívás, voltak is profi
ökölvívóink, bár a legtöbben,
Énekes Istvántól kezdve Kocsis Antalig, kimentek külföldre, mert ott volt lehetőség

Hasonló témakörből írtam
a második diplomamunkámat, a profi ökölvívás gazdasági működéséről. Az 1960-as
évekig nagyon egyszerű volt
a képlet: mindenki úgy készült, ahogy akart, és amikor jött egy mérkőzés, akkor
a jegyeladásból részesedtek
a boxolók. Természetesen a
rendezvény szervezője és a
menedzserek levették a bevételből a maguk hasznát, de ha
az ökölvívó a nevével sok embert tudott bevonzani, nem
járt rosszul. Gyakorlatilag
mindegy volt, hogy megnyeri-e a meccset, vagy sem, és ez
a mai napig így van. Az amerikai törvények alapján, ha valaki fellépett a porondra, már
mindenképp meg kell kapnia
az előre kialkudott mérkőzéspénzt. A profi ökölvívók azt
szokták mondani, hogy a következő mérkőzés pénzalapját
nyered meg, nem a meccset.

 De ha nyer, valószínűleg
több jegyet tud eladni a következő mérkőzésre, tehát
mégsem mindegy az eredmény...?

Nem, a kettő között nincs ilyen
szoros összefüggés, ez csak
azon múlik, hogy mennyire
szeretnek vagy utálnak az emberek, mennyire kíváncsiak a
meccsedre. Egy fiatal, szimpatikus srácra, kevés mec�csel a háta mögött sok esetben
többen kíváncsiak, mint egy
szakmailag felkészült idősebbre. Csak az számít, hogy
hány jegyet tudsz eladni a neveddel, a teljesítményeddel, az
érdeklődés felkeltésével. Szóval a '60-as évekig, amíg nem
volt televízió, az ökölvívók
maximum pár százezer dollár
körül kerestek. Az első „egymillió dolláros bébik” Mohamed Aliék voltak. Don King, a
legendás promoter volt az első,
aki behozta a tévét, a szponzorokat a box világába, és így
olyan pénzeket tudott megmozgatni a reklámokon és a
támogatókon keresztül, hogy
akár egymillió dollárt is ki tudott fizetni az ökölvívóknak.
Innentől szabadult el a pokol,
megjelent a hatalmas nézettség, már nem csak ezrek láttak
egy mérkőzést, hanem akár
egymillióan is, vagy akár az
egész világ. Ettől kezdve ennek a reklámértéke, vonzereje
és bevétele is óriásit változott.
Ma már egyértelmű a képlet: attől függ, hogy az ökölvívó mennyit keres, hogy egy

televíziós társaság mennyit fizet ki a mérkőzésért. Ezért van
Magyarországon nagyon nehéz helyzetben a profi sport,
mert nálunk a tévék sokkal kisebb költségvetéssel működnek, mint külföldön.
 Igen, de ezek a meccsek
inkább show-műsorok, mint
sportközvetítések...

...egészen addig, amíg meg
nem szólal a gong. A himnusz,
a bevonulás, a zene és az egész
egy nagyon szépen felépített
szórakoztató este, ahol mindenki megtalálja a maga igényeinek megfelelő izgalmas
pillanatokat – az is, aki a mérkőzésre kíváncsi, és az is, aki a
kiegészítő elemekre vagy a fellépő művészekre. De a gong
megszólalásától kezdve egy kőkemény sporteseményt látunk,
amelyben a jobb ökölvívónak
kell nyernie, és nem számít,
kinek milyen érdekei vannak –
elméletben. A profi ökölvívásban sokkal kevésbé érződik a
sportdiplomácia ereje, mint az
amatőröknél. Míg a profiknál
elvétve, az amatőröknél akár
egy versenynapon belül többször is találkozunk érdekes
eredményekkel. Egy sportoló pályafutását pont ezért csak
teljes egészében szabad vizsgálni, nem kiragadva egy-egy
világversenyt, mert sokszor a
sportdiplomácia, a rendező ország, az épp aktuális nagyhatalom, a boxban döntést hozó
urak kénye-kedve szerint dőlnek el a mérkőzések.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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 Magyarországon is volt
egy nagy tévés korszaka a
profi boxnak, de később vis�szaesett az érdeklődés, vajon
miért?

Ez a korszak ’97-ben az RTL
Klubon az én mérkőzésemmel indult. A profi karrierem
akkor kezdődött, amikor elindult Magyarországon a kereskedelmi televíziózás. Előtte
viszonylag száraz közvetítési stílust és sportélményt kaptunk, nem voltak a tévében
profi sportok, fogalmunk nem
volt arról, hogy mi az a Super Bowl, az NBA, vagy mi
az a profi ökölvívás. Nem voltak még sportcsatornák sem.
Bevallom, egy kezemen meg
tudom számolni, hogy ’97ig hány profi ökölvívó-mérkőzést láttam. Aztán ez szép
lassan olyan szintre forrta ki
magát, hogy 2000-ben, a sydney-i olimpia évében a tíz legnézettebb sportközvetítésből
hat profi ökölvívó-mérkőzés
volt. Szinte szégyellem magam, hogy az én meccsem nézettsége megverte a sydney-i
olimpia vízilabda-döntőjét,
ahol a magyarok káprázatos
eredményt elérve, több évtized után újra olimpiai aranyat
szereztek.
 Hogyan derült ki, hogy
nem csak az ökölvíváshoz, de
a műsorvezetéshez is értesz?

1996-ban, az olimpia után
én elméletileg befejeztem az
amatőr ökölvívást, és az ökölvívó karriert. Valószínűleg
6

az olimpia környékén adott
nyilatkozataimból úgy ítélték meg, hogy ennek a srácnak egy kicsit gyorsabban és
jobban pörög a nyelve, mint
az átlag sportolóknak. ’96ban egy rövid ideig tévéztem,
még Knézy Jenő is behívott
az MTV-hez, illetve a Duna
Televízión elindult a Virtus
című műsor, aminek én lettem
a műsorvezetője, de ez csak
hobbi volt. Aztán amikor az
év végén úgy döntöttem, hogy
mégis folytatom az ökölvívást,
és ’97-ben jött egy amatőr vb,
természetesen ez a munka egy
időre félbeszakadt. De amikor
2001-ben, nem sokkal a vereségem után kiderült, hogy
nem folytatódik a profi karrierem, mindenki megkeresett, hogy a népszerűséget és
ismertséget, amit az ökölvívásban megszereztem, és a
megszólalni tudást felhasználjuk. Volt olyan csatorna,
amelynek már volt egy alapötlete, de például a TV2 egy üres
lapot tett le elém, hogy írjak
rá egy összeget, és majd kitalálják, hogy mi lesz velem. Mivel az RTL Klubbal sikerekben
gazdag közös múltunk volt,
az ő ajánlatuk volt számomra a legfontosabb, azzal kezdtem el először foglalkozni, így
kerültem hozzájuk. Egyébként egy borzalmas műsorral indultam, ami jónak tűnt,
de nem sikerült annyira színvonalasan megcsinálni, talán
egy évet élt meg. Aztán jött
egy sokkal komolyabb műsor,

minden műsor más hangnemet, stílust, megjelenést igényel. Azt hiszem, talán az az
egyik legfontosabb tulajdonság egy jó médiaszakembernél
– és ezt nem lehet tanítani –,
hogy legyen kíváncsi, érdeklődjön szinte minden téma
iránt.

Fotó: Presztízs Média

a Reggeli, ami eleve nehezebb
feladat volt, hiszen élő adásról
volt szó, de három és fél évig
csináltam.
Nem tudom, hogy egyáltalán
meg lehet-e tanulni műsort
vezetni, hiszen erre nincsenek
tankönyvek, ez nem olyan,
mint például az autószerelés.
Persze sok iskolában oktatják
ezt, de azt hiszem, a gyakorlatban lehet a legtöbbet tanulni,
szakemberekkel beszélgetve,
és velük végigkísérve a munkafolyamatokat. Amikor Magyarországon elkezdődött a
televíziózás, a Rádió munkatársait hívták át a tévébe, nekik a saját kárukon kellett
megtanulniuk mindent. Az ő
tapasztalataik, élményeik ma
már tananyagnak számítanak,
de nem biztos, hogy a XXI.
században ezek még működőképesek. A szakma folyamatosan változik, egyfolytában
alkalmazkodni kell, hiszen

 Egy sportolónak már fiatalon azon kell gondolkoznia,
hogy mit csinál majd, amikor
már nem bírja az aktív sportot. Te szerencsés vagy, mert
szinte automatikusan váltottál, de ez mennyire volt tudatos döntés?

Nem tudom, mennyire tudatos az életem. Úgy gondolom,
sportolóként sokkal tudatosabb voltam, kézzelfoghatóbbak voltak a célok. A jelenlegi
közéleti mivoltomban nem látok olyan magasztos célt, amit
még meg tudnék valósítani,
vagy ez legalábbis kevésbé tőlem függ. Ökölvívóként kitűztem magam elé célként, hogy
olimpiai bajnok akarok lenni, és sikerült, mert tudtam,
hogy ha én a maximumon
végzem a munkám, akkor
onnantól az isteni gondviselésre kell bíznom a végeredményt. A civil életben ilyen
nincs, nem határozhatod el,
hogy te leszel valaminek az elnöke, mert ez nem tőled és az
akaratodtól függ. Egy színésznél érthető, ha van szerepálma, nem is tud élni a színpad
nélkül, de én nem vagyok
őrült rajongója a médiának.

Ha holnaptól nem televíziózhatnék, mert kiderülne, hogy
mostantól nincs szükség rám,
akkor valószínűleg találnék
más elfoglaltságot, meglennék nélküle. Számomra fontos
a média, mert a megélhetésem
egy része ebből származik, és
élvezem csinálni, de van még
számtalan egyéb dolog az életemben, amit legalább en�nyire szeretek. Azt hiszem, a
rádiózás egy kicsit jobban hiá
nyozna, mint a tévé. A sport az
egyetlen, amit nem tudnék feledni, mert ez a legfontosabb
számomra. De van egy álmom: egész életemben szerettem volna a magyar sportban,
a magyar sportért tevékenykedni és dolgozni. Ez a mai
napig nem valósult meg, az
okok között vannak olyanok,
amikről én tehetek, és vannak, amik tőlem függetlenek.
De pont ezért próbálok azokra a területekre koncentrálni,
ahol nagyobb hatással lehetek
az eseményekre.
 Gondolom, a sportot sem
hagytad abba teljesen...

Három éve elkezdtem a hosszútávfutást, és volt egy időszak,
amikor rengeteget golfoztam,
de már csak két-három hetente jutok el a pályára. Egy
időben nagyon szerettem
focizni, még megyei szintre is
fel tudtam magam küzdeni,
sőt, még Budapest-bajnokságot is nyertünk az öregfiúkkal. Három-négy éve jöttek
be az életembe a hosszú távú

állóképességet igénylő feladatok, mint például a maratoni futás. Aztán jött a közép-,
és hosszú távú triatlon, ebben
a hónapban pedig szeretnék
Ironman-né avanzsálni. Azt
már én is érzem, hogy nagy
fejlődés nincs előttem, még
mindig elég jó eredményeim
vannak, de már nagyon mes�sze vannak attól, mint az aktív sportolói időszakban. Most
már inkább egy jó hobbisportoló szintjét ütöm meg.
 Az ökölvívást az emberek
többsége veszélyes sportnak
tartja. Te szereztél valamilyen
maradandó sérülést a pályafutásod alatt?

A mi sportágunkban a legveszélyesebb az agyi sérülés.
Remélhetőleg ez nálam nem
következett be, de talán az
neked is feltűnne… Azt hiszem, elég jó szintet ütök meg
a logikai gondolkodásban az
átlaghoz képest. Más testi sérüléseket, töréseket és zúzódásokat sokszor szereztem,
recsegek-ropogok, de 45 évesen az lenne a baj, ha nem így
lenne. Szerencsére olyan maradandó sérüléseim sem a
sportolói, sem a későbbi időszakból nincsenek, amelyek
zavarnának akár az életben,
akár a sporttevékenységben.
 A feleségeddel a gimnázium alatt ismerkedtetek meg,
18 éves korotok óta együtt
vagytok. Ez sem mindennapi
teljesítmény...
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Nem tudom, hogy mi a titok,
de az biztos, hogy sokat vagyunk távol egymástól, én
sokat utazom. Teljesen különbözően gondolkodunk a világról, más a hobbink, még csak
nem is beszélünk mindenben
egy nyelvet, ennek ellenére nagyon szeretjük egymást, és nagyon jó közösséget alkotunk.
Miközben nincs meg köztünk
az a fajta harmónia, amit általában annak gondolnak az emberek: nem feltétlenül ugyanaz
a véleményünk egy-egy közösen látott filmről, zenéről. Én
szeretek utazni és futni, ő inkább otthon marad és a gyalogtúrát részesíti előnyben.
Gyakorlatilag nincs olyan kapcsolódási pont, amire azt mondanám, hogy na, ez az, ami
minket összetart. Mégis minden úgy alakult az életünkben,
hogy erre nincs is szükség. Az
eltelt 28 év alatt elértünk arra a
szintre, hogy akkor is tudunk
egymásról, amikor nem beszélünk a másikkal.
 Ő egyszer azt nyilatkozta,
ha a fiaitok bokszolni akarnának, azt nem hagyná. Ezt te is
ellenezted?

A fiúk most már 17 és 20 évesek, szóval azt hiszem, Kriszti megnyugodhat, már nem
lesznek bunyósok. Ennek
több oka is van: egyrészt az
alapján, amit most látok –
nem bántva a magyar ökölvívást –, azt gondolom, ez nem
az a közeg, ahova szeretném,
ha bekerülnének. Másrészt
8
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ahhoz az edzőhöz, akihez szívesen vittem volna őket, nem
tudtuk megoldani a fuvarozásukat, így más sportágakat választottak. Egyébként
mindketten imádják magát
a sportot, abszolút jelen van
az életükben, de nem lettek
élsportolók. Nincs előttük
olyan célkitűzés, mint ami
nekem gyerekként volt, de
ez nem is baj, nem kell csak
azért ezzel foglalkozniuk,
mert az apjuk olimpiai bajnok. Nekik más céljaik vannak, amiket tökéletesen meg
is fognak valósítani.
 Jószolgálati nagykövet
vagy a Magyar Ökumenikus
Segélyszervezetnél. Miért vállaltad el a felkérést?

Annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban méltatlan
politikai támadások áldozata lettem, összességében nem
változott az országról alkotott véleményem, rengeteget köszönhetek a hazámnak.
Amikor 14 évesen Kőbányán
a mélyszegénységből, egy teljesen reménytelen helyzetből
elindultam az úton, amin végig akartam menni, úgy gondoltam, megküzdök egyedül
mindenért. Mégis annyi segítséget kaptam a szurkolóktól, barátoktól, a sportágtól,
hogy én ezt egy életen át köteles vagyok visszaadni és
megszolgálni. Minden téren,
minden tekintetben. A létemmel, az életemmel, ha kell, a
kétkezi munkámmal, vagy a

WWW.KULTURPART.HU

ajánlja:

Immár 12. évadára készül a „Muzsikál az erdő”, azaz a Mátrai Művészeti Napok,
amely június 27. és július 5. között kerül megrendezésre. A rendezvény fő célja a
környezettudatos életmód, a fenntartható fejlődés, a művészetek, a komolyzene
és a kultúra támogatása és népszerűsítése a helyi közösségek, szervezetek
összefogásával. Az egész napos erdei sétákat, kézműves és családi foglalkozásokat
és ismeretterjesztő előadásokat esténként koncertek zárják: jön a Muzsikás
együttes, Palya Bea, Pál István Szalonna és bandája, Szokolay Dongó Balázs
és a Virtuózok is! Részletes információ és programok a www.muzsikalazerdo.hu
honlapon.

Fotó: Presztízs Média

szavaimmal, az arcommal.
Épp ezért bármilyen megkeresés érkezik hozzám, mindig
elgondolkozom, hogy vajon
tényleg tudok-e segíteni az
adott szituációban. Amikor
2004 környékén megkeresett a
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, örömmel mondtam igent, az elmúlt néhány
évben pedig már nagy projektek menedzselésében, megjelenésében is velük dolgozom.
Szeretem ezt a feladatot, mert
egyrészt lelki nyugalmat biztosít, másrészt kiélhetem a
tenni akarás vágyát, megvan
az a felület és a lehetőség, hogy
valakikért tegyek valami hasznosat, hogy jót cselekedjek.
Kalmár András

Aki a Bakonyba vágyik, annak ott a hűs rozé, a forró jazz, a rengeteg Grammy-díj
és olyan sztárok, mint Emeli Sandé, Roger Hodgson, Mike Stern vagy a Kool &
the Gang – ezt kínálja a 12. Veszprémfeszt július 15. és 18. között. A fesztivál
új helyszínekkel, a FestGardennel és a FestPresszóval is bővül, így kínálva
látogatói számára az eddigieknél is szerteágazóbb, változatosabb zenei élményt.
A fesztivál ismert kísérőrendezvénye a már hagyományosnak mondható és nagy
népszerűségnek örvendő Rozé, Rizling és Jazz Napok. Ennek keretében a
Balaton környéki borászatok kínálatát, kézműves ételeket, illetve napi három koncerttel a
hazai jazzélet és a jazzel határos műfajok fiatal képviselőit ismerhetik meg a gasztrokulturális
élményekre vágyók – július 10. és 19. között.
A festői Őrségben is akad program bőven: 2007-ben többek között Szarvas Józsefnek
köszönhetően jött létre a viszáki Pajtaszínház és Galéria, illetve a viszáki hagyatékőrző kert, a
Tündérkert. Július 13-tól 19-ig számos kulturális programmal várják
az érdeklődőket: a látogatók a felvidéki Csavar Színház és a Yorick
Színház vendégjátékát, illetve a Színház és Filmművészeti Egyetem
előadásában, Hegedűs D. Géza főszereplésével az Athéni Timont is
láthatják. Természetesen koncertben sem lesz hiány, fellép Hobo, és egy
rendhagyó kiállításmegnyitót követően az Etnofon Zenei Társulás. A
hetet gasztronómiai ünnep zárja.
Magyarország egyik legszebb pontja, a Káli-medence is nagy
bulira készül: július 27-én szombaton kerül megrendezésre
a Kálibuli 2.0 az Északipart magazin szervezésében. A
3 legjobb környékbeli étterem, a Káli Art Inn, a Kővirág, a
MiAKő és 10 kitűnő borászat (helyi házigazdák: Káli Kövek és
Pálffy Pincészet) várja a látogatókat. De nem csak enni és inni lehet a Kálibulin, hanem érdekes
előadásokat is hallgatni, itt lesz Varró Dani, Závada Pál, Radnóti Sándor és Makk Károly is.
A programok délelőtt kezdődnek, a gyerekeknek bodzaszörppartival és traktormászással, a
felnőtteknek előadásokkal, valamint bor- és gourmet kóstolókkal. Este a Káli Kapocs udvarán
Mindszentkállán sokszínű koncertek garantálják a hatalmas hangulatot. Nem érdemes kihagyni!

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

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Csak szólok…

Dogossy Katalin

Örülhetek, hogy csak a fejem fáj

Már megint fáj a fejem, napok óta érzem a nyomást a
tarkómban. Nyaralni kéne,
pihenni, telefont, számítógépet kikapcsolni. El kéne utazni. Messzire. Nem egy hétre,
de egy évre minimum. Szép
álom, semmi több. Mióta a
rendszer változott, még két
hetet se nyaraltam egyhuzamban. Feszül a csuklyás izmom,
a nyakam merev.
Valami front van, mondja a
kolléganőm. Erre fogjuk nyavalyáinkat.
Hát nem tudom, húzom
fel a vállam. Úgy emlékszem,
hogy régebben nem volt en�nyi front. Amikor például szerelmes voltam, nem volt front
egyáltalán. Akkor se volt, amikor terhes voltam a fiammal.
Babát vártam, boldog voltam,
és nem éreztem a frontokat.
Vagy csak rosszul emlékszem?
Most viszont fáradt vagyok,
kiszolgáltatott, túldolgoztatott,
vagyis nem nevezném boldognak magam. Lehet, hogy ezért
fáj a fejem? Nem a frontok miatt?
Azt mondják, azok, akik
ehhez értenek, hogy az időjárás-érzékenység nem velünk
született tulajdonságunk, és
életünk folyamán sem állandó. Többnyire harminc-negyven éves kor között jelentkezik
először, s egy darabig egyre
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rosszabb. Aztán – legalábbis
az orvosmeteorológusok szerint – idősebb korban enyhülnek a panaszok.
Én ezt nem tapasztaltam. Nálam valahogy nem enyhülnek.
Pedig idősebb korban vagyok.
És úgy tapasztalom, hogy a
gyerekek is megérzik az időjárás változását.
Már az iskolásoknak, sőt az
óvodásoknak is fáj a fejük.
Ahogy nekem, ahogy a szüleiknek. De az is lehet, hogy ez
csupán mintakövetés. Anyának fáj, nagyinak fáj, nekem
is fáj.
Egy biztos, a frontok akkor jelentenek megterhelést az ember számára, ha az
a szervezet nincs egészen jól
frontok nélkül sem. Amikor
elfogytak a tartalékai. Iskolásoknál tanév vége felé, nőknél menzesz előtt, férfiaknál
munkahelyi problémák halmozódásakor. Az időjárás
frontszerű változásai persze
befolyásolják az egészséges
szervezetű emberek életfunkcióit is, a keringést, az idegállapotot, a munkaképességet, a
szellemi működést, a vegetatív
idegrendszert. De ez csupán
kellemetlenség. Ha azonban
fronthatáskor valamely szervben vagy szövetben lappangó, kóros folyamat van, akkor

az fronthatásra fellángolhat.
Régóta megfigyelt tény, hogy
viszonylag állandó klímájú
helyen az allergiások tünetei
elmúlnak, míg ha olyan területre kerülnek, ahol a klímát
gyakori frontbetörések jellemzik, rohamaik szaporodnak, betegségük súlyosbodik.
Megfigyelték, hogy a depres�sziók télen, amikor kevés a
fény, rosszabbak, a gyomorpanaszok hidegfront esetén
súlyosbodnak.
Épp, mint az én fejfájásom,
melyet migrénnek szoktam nevezni, bár nem biztos, hogy az.
Egyszer egy interjúban egy
orvosmeteorológus elmagyarázta nekem, hogy a tavasz és
az ősz jobban megterheli az
ember szervezetét, mint a nyár
vagy a tél. Ősszel alkalmazkodnunk kell ahhoz, hogy a
plusz harminc-harmincöt fokos nyárból a mínusz öt-tíz
fokos télbe megyünk át, ráadásul a világosból a sötétbe;
csökken a napsugárzás ereje, és a nyáron fölhalmozott
energiatartalékainkat kezdjük
fölélni.
Tavasszal egyre erősebben
süt a nap, egyre hosszabbak
a nappalok, újraéled a természet, tavasszal mégis több
a náthás, a beteg ember, mivel szervezetünk tartalékai
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

már kimerültek. Statisztikai
adatok szerint Magyarországon hetente átlagosan egy-két
front vonul át. Legváltozékonyabb a tavasz, amikor 24–36
óránként érkeznek frontok,
veg yes fronthatások akár
12–24 óránként válthatják
egymást. Az év legcsendesebb
szakasza a nyár közepe, meg
a szeptember–október eleje, a
vénasszonyok nyarának nevezett időszak.
No de most nyár van, a
nyárnak is a közepe. Mégis fáj
a fejem, a csuklyás izmom feszül, a nyakam merev.
El is mentem az üzemorvoshoz, hogy adjon valamit,
amitől majd nem leszek fáradt, se túlhajszolt, a
fejem se fog fájni, a
nyakam se lesz merev.
Azt mondta, erre nincs gyógyszer.
Illetve van. Úgy hívják: pihenés. Azt is
mondta, figyeljem magam, mert ha tudom,
hogy milyen frontra vagyok érzékeny,
s ilyen frontot jelez
előre a meteorológia, pihenjek többet, halasszam
el a feladataimat.
Hát persze, mert azt csak
úgy lehet.

Ha a melegre vagyok érzékeny,
magyarázta, számítanom kell rá,
hogy a levegő páratartalmának
növekedése és a légnyomás csökkenése miatt megemelkedhet a
vérnyomásom. Mondtam, hogy
az jó, mert amúgy is alacsony a
vérnyomásom. Mire ő: a tartós
kánikulában viszont az értágulati hatás miatt csökken a vérnyomás. De az is lehet, magyarázta
az én doktorom, hogy most egy
hirtelen betörő hidegfront várható. Ő legalábbis ezt érzi, mert
eléggé ingerlékeny, ideges és
robbanékony. Szerinte zivatar
lesz, mert ma megszaporodtak
a reumatikus panaszok, a gyo-

morfekélyes betegei is rosszabbul érzik magukat, és több volt a
rendelőjében a panaszkodó szívbeteg meg asztmás.
Mit mondjak, sokat segített.
Még megkérdezte, hogy jelentkezett-e nálam mostanában
fulladás, lábdagadás, látszólag
indokolatlan fáradtság, mert
azok a fokozódó szívgyengeség
tünetei. A levertség, szétszórtság, aluszékonyság keringési
problémákra utal. Szívritmuszavarom szokott-e lenni, s előfordul-e, hogy mellkasi nyomást
érzek a szegycsont alatt.
Ekkor kezdtem úgy érezni, hogy ennek az én kis fejfájásomnak nagyon lehet örülni.
Ahogy az orvos kérdezgetett, rájöttem, hogy lehetne
egy csomó komolyabb bajom. Hiszen melegfront
esetén megszaporodnak a szív- és érrendszeri panaszok, növekszik az
infarktus, a trombózis esélye. Hidegfrontkor viszont
az epilepsziás hajlam fokozódik. De ezek közül egyik
sincs nekem.
Máris jobban éreztem magam, az a kis fejfájás meg se
kottyant. Sőt, mire kijöttem
a rendelőből, el is múlt.
Miként a front.
Az is.
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Szputnyik Hajózási Társaság

Üzenet a Földről

Novák Péter

Szegény gazdagok

H

iába is globalizált, maradt létünk polarizált, oly szélesre nyitva a társadalmi ollót, hogy csak vágóéleinek csattanása várat magára.
Nem is sokáig, ha így megy tovább.

Mi? Mi volna a fejlődés, tán
nyeletlen fejsze, hogy fenntartsuk? Környezeti, szociális,
de még üzleti harmonizáció is
sorjázik újkori ideánk a fenntarthatóság definíciójában,
meg hogy a jövő generációi is elégíthessék ki magukat
igényileg, vagy mi... Jó, a gyerek az tényleg ne haljon éhen,
de hát hogy a fenébe, amikor
már tenmagunk is rosszabbul
élünk, mint a másik?
Bonyolult dolgok ezek.
A kapitalizmus piaci versenyen alapuló gazdasági mechanizmusa, ha szabad, ha
nem, verseny. Viadal, játszma, rangadó, és győztesekből
nincs sok. A többi meg? Vesztes, azt' jó napot. Alsóhangon
kétszáz év szocializációját,
némi világégésélménnyel,
totalitárius rendszermúlttal dúsítva nem megy egykönnyen átalakítani, hát
még, hogy nem is akaródzik. Miért? Hát, mert kell az
egész, vagy annak egy része
legalább, legyen bár kicsi és
savanyú, de a miénk! Illetve a
magamé, leginkább.
12

„Az enyim, a tied men�nyi lármát szűle, Miolta a miénk nevezet elűle” – helyezi
Csokonai a kultúra kezdetére
javaink egyenlőtlen elosztásának problematikáját, úgy a
feudalizmus kétharmadának
tapasztalatából, nem várva a
társadalom további evolúció
jától semmi jót. Igaza volt.
Tegyük persze hozzá, hogy
napjainkra nem holmi moralizáló dilemmáról, az életünkről van szó, kapcsán a
közel hétmilliárd-ötszázmilliós egyedszámnak.
Túl a menekültkérdés manapság divatos kiszerkesztésén, lokális elemekben is
gazdagok vagyunk, már aki
tudomást kíván venni – maradva a kétpólusú világképnél – a szegények életéről is.
Akár a nyomor, vagy a nincstelenség, a minőségi és általános éhezés is hangos téma
a médiában. A kár az, hogy
immáron süket fülekre talál, tán hiányában a forrás önnön hitelességének.
Nincs már inger átlépni a
küszöböt...

Majd bedől a valóság, tokostul! Ezt már azok jegyzik meg,
kik nyomják a vészcsen
gőt
– úgyis, mint társadalomkutatók, közgazdászok, civilek –
hogy végül a színházcsinálók
fogalmazzanak közérthetően:
figyelem, ez nem gyakorlat!
A független Szputnyik Hajózási Társaság Szociopoly érzékenyítő társasjátéka a nézőkkel
együtt csinált színház; igazi közösségi élmény, ahol nem
kell megélni, elég végiggondolni a valóságot ahhoz, hogy
megnyíljon alattunk a föld. Mi,
a résztvevők egy faluközösség
négy családjának tagjait alakítjuk, és nincs is több dolgunk,
mint megélni a hétköznapokat.
Csak természetesen! Az elképzelt tárgyhónap alatt van lehetőség segélyre, közmunkára,
alkalmi melóra tisztán és feketén, hetente felírathatunk a
boltban későbbi törlesztés reményében, mert majd csak lesz
valami, s ha nem megy, örömmel segít a kistérségi uzsorás.
Márpedig nem megy. A játék
elején még komoly a háztartási
matek, a csapat reálértelmiségi

A társulat 2008 januárjában alakult, és a magyarországi színházi struktúrán
belül az úgynevezett független színházak közé tartozik. A szabad alkotófolyamatot és a színházi formanyelvek megújítását éppen olyan fontosnak tartják,
mint azt, hogy klasszikus és kortárs műveket is színpadra állítsanak. Nem az
állam által fenntartott színházépületben dolgoznak, támogatásaikat nem automatikusan kapják, hanem éves működésükre és a produkciók létrehozására is külön pályáznak. Működési nehézségeik miatt a társulat idén megszűnik,
a következő évadtól utószervezetükként a Mentőcsónak folytatja a munkát.

része oszt és szoroz, kisebb áldozatok árán – csecsemőtápszer vagy cipő, gyógyszer vagy
rezsi – sodródik a költségvetés,
hogy aztán lassan, de biztosan
kapjon léket a népes família.
Evezz, evezz az élet tengerén,
de ki ne köss a bánat szigetén...
A növekvő terhek nyomasztó közhangulatában egyre cinikusabbak és feszültebbek
leszünk, végül egy nem várt
esemény, nem várt reakciót
vált ki alkalmi társaságunkból; távoli rokonunk halála és
az azzal járó költségek okán, ha

csak néhány másodpercre, de
felmerül a holttest elfogyasztásának lehetősége is... Igen, a
civilizáció szétesésének pillanata ez a sokdiplomás, magasan kvalifikált környezetben,
hisz a tények makacs dolgok,
és a temetkezési díjak kifizetésével járó plusz teher kezelhetetlen hiátust eredményez a
kasszában. Az életben maradás célja szentesíti az evőeszközt? Kis híján. Persze győzött
a józan ész, az erkölcsi norma,
és a betartott törvény, no meg a
százezres nagyságrendű eladósodás. Egyetlen hónap végére.

A szegénység oly sátáni
„találmány”, aminek kompenzálásához kevés az önerő, önmagunkat lehetetlenség
kihúzni belőle. Ellenben magával ránthat bárkit, összjátékában a véletleneknek és
hiányában a környezet empátiájának. Mi a megoldás?
Semmi. Újabb anomália,
amivel jobb, ha megtanulunk
együtt élni. Azt pedig mindenképp, hogy csak mértékkel a panaszok tekintetében,
amíg van mit enni és inni.
Úgy tűnik, manapság ez sem
oly természetes...
HIRDETÉS

Nyári Mini Pihenés Móron
h Szállás 2 éjszakára tágas szobákban, félpanzióval
már 15 500 Ft/fő/éj-től
h Érkezéskor frissítő limonádé és gyümölcsfalatkák
h Tradícionális sváb vacsora Öreg Prés Éttermünkben élőzenével, fix napokon szombatonként zenés esttel
egybekötött grill vagy kemencés est tematikus programokkal
h Borkóstoló Öreg Prés Éttermünk 300 éves eredeti Présház borospincéjében
h 1 x ajándék választható program: masszázsok, lovaglás, lovaskocsis kirándulás, Nordic Walking,
kerékpártúra, játékos kincskereső geocaching túra, Bisztró Ebéd a „Kisprés-Bisztróban”
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Elmondom hát mindenkinek

Polgár Teréz Eszter

A

A szimbiózistól az elkötelezettségig

társfüggőségre sokan úgy tekintenek, mint a viccbeli bácsi a zsiráfra: „ilyen állat pedig nincs”. Holott épp
olyan szenvedélybetegség, mint a többi. Pont úgy körüllengi a tagadás, sőt talán még nehezebb felismerni, mint
az alkohol- vagy drogfüggést – s az egyén életére nézve
csaknem olyan romboló.
ékési Tímea néprajz szakon végzett Pécsen, majd
addiktológiai konzultánsként a SOTE-n. Megtalálta a
hivatását – szenvedélybeteg-hozzátartozói és gyászfeldolgozó csoportokat vezet –, boldog házasságban él.
Felépülő társfüggőként – ahogy meghatározza önmagát
hosszú út áll mögötte.

B

A társfüggőségről rengeteg a
tévhit. Mondván, hogy társas
lények vagyunk, az utca embere legfeljebb azt tartja bajnak, ha valaki egyáltalán nem
bír pár nélkül lenni. Pedig az
is gond, ha az életünket, a fejlődésünket akadályozza a társ.
Ha folyamatosan a másikra fókuszálunk, ő köti le minden
vegyértékünket, ezért a saját
életünket elengedjük. A társfüggőség összeér a kényszeres
segítő problémakörével, sok az
átfedés, mert ha kimunkálatlan a személyiség, az nem csak
a pár-, de gyakran a szakmaválasztást is befolyásolja. Gyanús,
ha valaki szenvedélybeteg mellett él, a kényszeres segítők pedig sokszor társfüggők is. Nem
érzik a határaikat: meddig
tart a munka, hol sérül a magánélet. A figyelmük mindig a
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évig tartott, mire
rászántam magam,
hogy tényleg járjak. Mikor először
odamentem, kiszédültem, hogy „mennyi beteg
ember, nekem semmi keresnivalóm nincs itt!”. Hát volt.

párjukon vagy a segítettjeiken
van, a saját igényeik rovására.
Nagy egyéni különbségek lehetnek, de a társfüggőségnek
is megvannak a diagnosztikai
kritériumai.

feltettem a kezem: egyedül
nem megy.

Benned mikor tudatosult,
hogy társfüggő vagy?

Kínlódtam, de nem tudtam
megfogni a bajt. Gondoltam,
mindenkinek van problémája,
nekem túl sok mindenre kell
figyelnem. Főleg a férjemre.
Olyan szlogenek mögé, mint
„a nő otthont teremt”, „minden sikeres férfi mögött egy
támogató nő áll” nagyon el lehet bújni. Ráadásul én nem sikeres férfiak mögött álltam,
pont hogy hasonló életvezetési problémákkal küzdöttek,
mint én. A második férjem is
alkoholbeteg családból jött,
hasonló sebeket kaptunk, és
a házasságunk egyensúlyát is

A környezetem már jelezte,
hogy gond van velem, de jóval
később tudtam elfogadni. Nem
utasítottam el teljesen, úgy voltam vele, hogy „jó, majd figyelek erre”. Mint más függők, a
veszteségeim útján kényszerültem rá, hogy komolyan vegyem a problémát, mikor már
minden életterületemre kihatott. 34 éves koromig el lehetett tolni a szekerem, valahogy
mindig kiegyensúlyoztam, de
addigra összeszedtem annyi
veszteséget és fájdalmat, hogy

Ráláttál arra a működésmódodra, hogy a te igényeid háttérben maradnak, túlságosan
valaki másra fókuszálsz?

torz működésmód adta: szimbiózisban éltünk. Az alkoholbetegek családját szétfolyó
határok jellemzik, és többnyire ezt tovább is viszik a későbbi
családjukba.
A családterápia az egészségtelenül működő családban
élő gyerek négyféle alapszerepét különíti el. Ebből egy,
hogy szerhasználóvá válik, ez
a „fekete bárány”; a legőszintébb, mert megmutatja, hogy
baj van. A többi mind próbálja a torz egyensúlyt, a látszatot
fenntartani: az „elveszett gyermek”, akivel nincs baj, nem fejezi ki az igényeit, a „bohóc”,
aki örökös hülyéskedéssel keni
el az érzéseit, végül a „hős”, aki
jól tanul, nagyon rá tud hangolódni másokra, de eltűnik ő
mint személy (gyakran leendő
kényszeres segítő).
Gyerekként magába szívta
a ráhangolódás képességét,
mert nem mindegy például,
mennyire ittasan megy haza
a papa.

Igen. A diszfunkcionális családokban (nem csak a függők
családjában!) kifelé nagyon
zártak a határok, de látszatra
minden rendben. Belül megy
a körtánc, mindenki lépi a magáét, nagyon fárasztó az egész,
de működik, mert ezt tanulták
meg. Persze, a felsorolt szerepek

nem vegytiszták, kombinálódnak. Én gyerekként minden
szerepet végigpróbáltam, amiről később olvastam. A „fekete
bárányt” is, alkohollal, cigarettával. Tizenkét éves voltam,
mikor a nővérem elment kollégiumba, ezzel az ő szerepeiből
is átvettem.
Amikor felismerted a
társfüggőségedet, kitől
kértél segítséget?

Eljutottam egy ACA (alkoholista és más rendellenesen működő családok felnőtt gyerekei)
önsegítő csoportba. Amikor
elolvastam az ún. szennyeslistáját, hányingerem lett, szinte
minden pontban magamra ismertem: milyen rossz működésmódokat lehet összeszedni
ilyen családokban – ahol olyan
helyzethez kellett alkalmazkodni, amihez egyébként nem
lehet. Nem csoda, hogy a párkapcsolatban élés később nagyon megnehezedik. Beindul
a régi dinamika, és ha nincs
gond, akkor csinálunk – öntudatlanul. Én elkezdtem ezt
magamon figyelni, és rájöttem, hogy tényleg generálom
a feszültséget, mert az ismerős. Még most is bennem van a
késztetés, csak már jobban meg
tudom szelídíteni, meg tudom
fogni. Nekem sokat segített ebben az önsegítő csoport. De két

A családod, amelyben felnőttél, hogyan működött?

Gyerekként átlagosnak gondoltam magunkat, ahogy sajnos sok faluban az is, hogy a
férfiak isznak. Apu alkoholbeteg volt, anyukám gyenge fizikuma miatt mindig aggódni
kellett, sokat volt kórházban,
és rengeteg gyógyszert szedett, végül zugivó lett. Kevés
figyelem jutott ránk, anyukám büszke volt, milyen önállóak vagyunk, tehát meg lett
erősítve, hogy nekünk ennyi
is elég. Nemigen engedhettük meg magunknak, hogy
hibázzunk, vagy otthon önfeledtek legyünk. Sose tudtam,
ha hazamegyek az iskolából,
milyen hangulat fogad, veszekednek-e a szüleink. Ugyanakkor a Szigetközben felnőve
nagy szabadságot is megéltem a természetben, és az erőforrásaimat is a családomtól
kaptam. A családterápiás képzésen fel kell tárnunk a családtörténetünket – mert belső
megértés és béke is kell ahhoz,
hogy jó terapeuták legyünk.
Minden a helyére került, csak
a legnagyobb megbecsüléssel
tudok a szüleim nehéz életére
gondolni.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Elmondom hát mindenkinek
Mikor mentél először férjhez?

20 évesen. Hétvégente hazajártunk, a férjem apámékkal kártyázott, anyukám pedig
mondta-mondta a problémáit,
és nem tudtam leállítani, hogy
ne rám, a gyerekére öntse, de
éreztem, hogy ez nincs a helyén. A nővéremmel más életet választottunk, mint amit a
szüleink vártak tőlünk: nem
értették, hogy városba költöztünk, továbbtanultunk. Soha
semmit nem kérdeztek erről,
legfeljebb kritizáltak. A házasságom gondjaival fel sem merült, hogy hozzájuk forduljak.
Lelkileg bántalmazó kapcsolatban éltem: a férjem szerint
semmit nem csináltam jól, folyamatos volt az elszámoltatás.
Nyomott, ahol tudott. Kiskutyának hívott, és amikor elmentünk a libatelep mellett,
két éven át az volt a „poénja”,
hogy „ott vannak a barátnőid”.
Akinek nincs önbecsülése,
uralkodással próbálja megteremteni, ahogy a szex is a
birtoklás eszköze egy bántalmazó kapcsolatban. Nálunk
napi kétszer kötelező volt, és én
nem mertem, tudtam tiltakozni. Négy évig szenvedtem, mire ki bírtam lépni. De fiatal és
szép voltam, azt hittem, minden problémát megoldottam a
válással. Nem gondolkoztam
rajta, miért mentem férjhez az
intő jelek ellenére.
A második házasságod
hasonló mintára épült?

Egész más volt, nagyon más
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ember mellett, de ott is eljutottam odáig, hogy én már csak
valaki valakije vagyok, egyébként nem létezem. Ugyanott
kötöttem ki. Muszáj volt látnom, hogy én vagyok az ös�szekötő kapocs. A második
férjemnek inkább az anyja lettem. Mindent együtt csináltunk, amit nem, az is róla szólt.
Együtt jártunk néprajz szakra, közben Ausztriába mentem takarítani a szüleivel,
emellett példás háziasszony
voltam, de fokozatosan elengedtem a kontrollt a saját életem felett. Így egyre többet
kellett a férjemmel foglalkoznom, hogy valaki felett kontrollt gyakorolhassak. Akkor
persze ezt nem láttam át.
Szörnyű voltam. Dolgoztunk,
táncot tanítottunk, Erdélybe
jártunk, táncházat szerveztünk, éreztem, hogy ez mind
jó, és boldog lehetnék, de
nem voltam. Úgy képzeld el,
ha kicsit egyedül maradtam,
csak az üresség volt.
Elváltál másodszor is.

Igen, 34 évesen. A kapcsolatunk következő szintjére kellett
volna lépni, ami anya-gyerek
viszonyban lehetetlen: a férjem nem vált le az anyjáról, róla átcuppant rám. Én meg úgy
éreztem, ha tőlem elválasztják, megszűnök. Ő már kikacsingatott, én egyre jobban
féltem, neki pánikrohamai lettek, én egyfolytában köhögtem. Mikor elváltunk, az már
megkönnyebbülés volt. Pár hét

elteltével egy nap felkeltem, és
nem hiányzott semmi. Hihetetlen nyitottságot éreztem.
Társfüggőként?

Ha a társfüggő egyedül van,
nagyon termékeny tud lenni.
Én felnőttként csak valakinek
a felesége voltam, nem tudtam, ki vagyok. Gondoltam, a
házasság jó lehet, csak alkalmassá kell rá válnom. Más a
szimbiózis és az elkötelezettség. A szimbiózis az, hogy belefolyok valamibe akkor is, ha
látom, hogy nem boldogító. Az
elkötelezettség az érett ember
szabad döntése – amihez nálam még hosszú út vezetett.
Egy drogrehabilitációs központban kezdtem dolgozni
Pécs mellett, véletlenül, mert
ott kaptam gyorsan állást, de
azonnal beleszerettem a szenvedélybetegekkel való munkába. Nekem nem jelentett
gondot beülni egy csoportba és ráhangolódni. Élveztem
a kihívást, hogy kicsivel a kliensek előtt járva folyamatosan tanulok. És rájöttem, hogy
ebben a szakmában nagyon
jó lehetek, sőt, néprajzosként
is a helyemen vagyok, mert a
szenvedélybetegség hátterében
részben a hagyományos kultúra jelentésvesztése, a gyász, az
érzések feldolgozhatóságának
hiánya áll.
Kényszeres segítőként
működtél?

Akkor még igen. Nem tartottam a határaimat, beleszerettem

egy kliensbe, és nem tudtam
nemet mondani. Kirúgtak. A
megsebzett gyógyító nagyon
jó, hiteles gyógyító lehet, de
csak ha helyre van téve a saját sebzettsége. Én meg a válásom után másfél hónappal
újabb függésbe estem: ahogy
korábban minden gondolatom
a férjem, most a klienseim körül forgott. A verkli ment tovább. 2,5 év után elvesztettem
az álommunkámat. Akkor láttam be, hogy muszáj segítséget
kérnem.
Két válás és egy jó állás
elvesztése – ez volt a mérleg?

Igen. Egy évig ostoroztam
magam, de már tapasztalatból tudtam, hogy talpra bírok állni. A korábbi spirituális
nyitottságélményemhez is sikerült visszanyúlnom. Már
nem volt kérdés, mi a hivatásom – csak még gyógyulnom
kellett hozzá. Pécsen egy főorvos bizalmat szavazott nekem,
így kaptam újra állást. Elkezdtem a szakképzést, jártam az
ACA-ba, plusz egyéni terápiára már Pesten, és elég jól
egyensúlyba kerültem. Negyvenévesen megismertem a
harmadik férjem.
Harmadszor is belevágtál a
házasságba.

Nem könnyen. El-elmenekültünk, mert mindketten sokat
sérültünk korábban. Lassan
hét éve vagyunk együtt, de
nekem 2-3 év kellett a valódi biztonságérzethez és a

bátorsághoz, hogy szabadon
szeressek, az igazi elköteleződéshez. Ebben sokat segített a
gyászfeldolgozócsoport-vezető képzésem. A szüleim már
meghaltak, mikor elkezdtem.
Sok veszteségem volt, és nehéz úgy szeretni, hogy tudjuk,
véget érhet a kapcsolat, meg is
halhatunk: élünk, mint a galambocskák – mert tényleg így
élünk –, és bármikor elveszíthetjük egymást. Úgy éreztem,
ezt nem bírnám ki. A csoport
lendített át. Már el tudom fogadni a lehetséges veszteséget
is. Mondják, hogy az lesz a tiéd igazán, amit továbbadsz.
Évek óta találkozom gyászolókkal, plusz létrehoztunk egy
önsegítő csoportot szülőt vesztett gyerekeknek, az özvegyekkel külön foglalkozunk. Amit
adok, a saját életemet is erősíti.

A kudarcokat hogy viseled?

A gyógyulásom mutatja,
hogy tudom, nem vagyok
mindenható. Jó segítőként
– vagy hozzátartozóként –
meghagyom a másik felelősségét az élete, a problémái
felett, és el is tudom engedni,
ha kell. Volt kliensem, akinek megmondtam, annyit tehetek csak, hogy kísérem, az
ő életéről ő dönt. Meghalt,
elkísértem az utolsó útjára.
Már érzem a határaimat.
Az a kifejezés, hogy „felépülő
társfüggő”, azt jelzi, ebből a
függőségből sem lehet soha
meggyógyulni, legfeljebb
„tisztának” maradni?

Én sosem leszek úgymond
„normális”, de működhetek úgy. Kevesebb a démonom, mint régen, az
érzéseim is sokkal inkább
a helyükön vannak. Kliensek kérdezték, a társfüggőnek se lehet többet társa, ha
az alkoholista sem ihat. De
lehet; társfüggésnél nincs
szer. Csak nagyon figyelnem kell magamra. Sajnos a
felépülők aránya nálunk is
olyan, mint más függőknél:
10-ből 2-3. Sokan inkább
egyedül vannak, vagy újra
sebzett kapcsolatokba sodródnak. Én hálás vagyok,
hogy hasznos, boldog életet
élhetek. De rosszabb passzban ma is azonnal beindul
a kontrolláló üzemmódom.
Csak már hamar rajtakapom magam.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

17

JÚLIUSI AKCIÓ!
Dermazin
D
ermaziin 1
10
0 mg/
mg/g
/g k
kré
krém
ré
ém
Orvosi
Orv
osi ellátást
ellát
el
látást
ást nem
nem igén
iigénylő
g ylő
génylő
y ő sebek
sebek
bek és má
máss b
bőrsérülések
őrsé
őrs
érüléssek (horzsolások,
50 g kisebb sérülések, vágások) fertőzéseinek mmegelőzésére
és kezelésére,
egelőzés
lőzés
ezüst-szulfadiazin-tartalmú
ezüst-szulfadiazin-tarta
talmú
lmú kr
krém
ém

Az akció 2015. július 1-jétől 31-ig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.

kálium-ta
ta
artta
ar
tal
almú
ú
Diklofenák-kálium-tartalmú
Cataflam
C
attafflam Dolo 25 mg Diklofenák-k
fájdalomcsillapító
hatású
fájdalomcsill
fájd
dalomcsill
dalomcsill
l
illapító
ító h
ha
hatás
tá ú
készítmény.
szítmény Enyhíti az iizom
bevont tabletta 20 db kés
és ízületi fájdalmat, megfázás,
illetve influenza
tüneteit,
csökkenti
a lázat

1 130 Ft

Érelmeszesedés
É
relmeszesedés megelőzésére,
megelőzésére
ére,,
a vér koleszterinszintjének
koleszterinszintjén
nek
csökkentésére,
csökke
csö
kkenté
ntésér
sére
e, magas
mag s
vérnyomás és szívpanaszok
szívpana
aszo
ok
gyógyszeres
kezelésénél
ke
elésénél a g
gyógysze
óg s eres
eress
terápia kiegészítőjeként

Orvostechnikai eszköz*

Septofort tabletta 24 db
Fogíínygyulladás
á , szájüregi fertőzések,,
Fogínygyulladás,
gyulla
gyu
lladás
dások
ok helyi
helyyi
hel
yi kezelésére,
kezelé
kez
e sére
elésér
elé
é e,
gyulladások
szájnyálkahártya
a betegségek
bete
egsé
ségek
gek
gek
kiegészítő kezelésére
alkalmas klórhexidinglukonát-tartalmú
készítmény
41,5 Ft/db

2 880 Ft

995 Ft

28,8
28
8 FFt/db
/db

Gyógyszernek
G
ó
k nem minősülő
i ő ülő gyógyhatású
ó
készítmény

Vényy nélkül kapható
p
gyógyszer
gy gy

Chlorhexamed szájvíz
zájvííz
200 ml
ÍÍnygyulladások
nygyulllladá
dások esetén és a szájhigiénia ffenntartására
ennta
artására
artá
sára
a
alkalmazható antibakteriális hatású szájvíz

845 Ft

1 840 Ft

4,2 Ft/ml

36,8 Ft/g

Na
Nagyon
N
Nag
agyon magas
gas védelemmel
vé
édel
delemm
emmel
emm
el napérzékeny
napérzéke
nap
eny
bőrre is alkalmas. Vízálló, illatanyag- éss
parabénmentes

Sperti Preparation H végbélkenőcs
A
ranyé
n ér keze
kkezelésére,
ezelé
lésé
lé
ére, tüneteinek
tünetteiinekk enyhítésére
tü
enyhíté
hítésé
ére
e
Aranyér
25 g Ara

5 260
0 Ft

1 560 Ft

17,5 Ft/ml

62,4 Ft/g

Béres Magnézium 250 mg+B6
filmtabletta 60 db
Magnéziumhiány
M
agnéziumhián
ny
megelőzésére
meg
gelőzés
zésére
ére és
és
kkezelésére
ezelésére

Imodium 2 mg
g kemény kapszul
kapszula
la
20 db
Különböző eredetű akut és
krónikus hasmenés tüneti
kezelésére, loperamidhidroklorid-tartalmú
készítmény

1 490
90 Ft
24,8 Ft/db

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

645
5 Ft
21,5 Ft/db

Cyclo 3 Fort kemény kapszula
A vénás keringési betegségekkel
60 db
kapcsolatos tünetek kezelésére: ödéma,
fáradt, nehéz láb, fájdalom.
Aranyér okozta tünetek
csökkentésére

3 655 Ft
60,9 Ft/db

Vényy nélkül kapható
gyógyszer
p
gy
gy

Vény nélkül kapható gyógyszer

Napozókészítmény
p
y

29,4 Ft/db

és influenzával járó kellemtelen
érzést csökkenti

Vényy nélkül kapható
p
gy
gyógyszer
gy

Vényy nélkül kapható
p
gy
gyógyszer
gy

Anthelios XL SPF 50+ naptej
300 ml

Panadol Rapid 500 mg
filmtabletta
24 db
Paracetamol-tartalmú
P
aracettamolol-tar
tartal
talmú
mú fáj
fájdalomjda
alom
omés lázcsillapító. Enyhíti a fejfájást,
705
5 FFt
migrént, idegfájdalmat, megfázás
Vény nélkül kapható gyógyszer

Fenistil 1 mg/g gél
Allergiás
ergiás
iás bő
bőrtü
bőrtünetek
rtünet
netek
tekk és a külö
kkülönböző
ülönböző eredet
ülönbö
eredetű
tű viszketések kezelésére
50 g AllAllerg
dimetindén-maleát-tartalmú
készítmény
alkalmas
as dim
dimeti
etindé
ndén
n-male
maleát
át-tar
tartal
talmú
mú kés
készí
zíítmén
ítményy

Szájhigiénés termék

3 995
95 Ft

82 Ft/db

Vényy nélkül kapható
p
gy
gyógyszer
gy

Bánó-féle fokhagyma-galagonyafagyöngy
100 db
gy gy kapszula
p

Gombá
Gombás
bás
körömfertőzés
körömfertőzé
zé
és
kezelésére
k
ezelésére

1 640 Ft

22,6 Ft/g

Vényy nélkül kapható
gyógyszer
p
gy gy

Excilor
E
xcilor k
körömgomba
örömgomba e
elleni
lleni s
stift
tift
1 applikátor

Valeriana Relax kapszula 60 db
Hatóanyagai hozzájárulhatnak a normál
idegállapot, a lelki egyensúly fenntartásához
és az egészséges alváshoz

1 110 Ft

1 960
0 Ft

55,5 Ft/db

32,7 Ft/db

Étrend-kiegészítő készítmény
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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

Vágy és szerelem

Ennyi

– Megmondom én neked, mi a szerelem – hadarta Kari a telefonba még a tavasz közepén –,
elájulsz, ha elmondom, micsoda elsöprő, micsoda fékezhetetlen tud lenni, el sem fogod
hinni, hogy van olyan!
Mert az úgy volt, hogy amikor Vári Béla már
másodszor ment, hogy megnézze a Kari lakását, és végre az árról is tárgyaltak, pedig addigra már a kutyát nem érdekelte se a lakás,
se az ára, mert már csak egymás száját bírták bámulni, ahogy mozog, vonaglik, hol kis
lyukacska lesz, vaskos kis húsvirág, hol szétfut, megnyúlik, megcsillan rajta a nyál, szóval
amikor már olyan forróság lett a szobában,
hogy Karinak ki kellett bújni a blézeréből, és
Vári Béla is lekapta a pulcsiját, és már csak az
izmaihoz tapadó trikója volt rajta, és már azt
is tisztázták, hogy Kari réges-rég elvált, Vári
Béla pedig most válik épp, ennek okán venne lakást, szóval amikor ellihegték, kifújtatták, kicsikorogták magukból a leglényegibb
infókat, és kezdett elviselhetetlenül izgatóvá
válni a csend, akkor Vári Béla összecsapta a
kezét, felpattant a fotelból, ahol addig úgy ült,
mintha feküdne, kissé lecsúszva, feje mögé
dobott karokkal, szétterpesztett combokkal,
púposodó lábközzel, szóval Vári Béla felpattant, hogy későre jár. És akkor Kariban meghűlt a vér, és biztosan tudta, érezte, hogy nem
szabad elengednie Vári Bélát, bárhogy is, de
vissza kell tartania, ezért elé állt, és így szólt:
– Jól tudjuk, hogy már nem vagyunk egyedül
a lakásban, mert beköltözött ide még valami.
Ezt mondta, mert ez jutott az eszébe. És erre
Vári Béla csak bámult rá, aztán meg kikerekedett a szeme, mint a bánatos kölyökkutyáknak, sőt, egy pillanatra be is párásodott, amit
Kari örökre bevésett az agyába, mert ez a
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könnypára valahogy azt sugallta, hogy több ez, mint testi
vágy, ez már érzés, mert a szem a
lélek tükre, nem pedig a test tükre,
ugye, és talán Vári Béla az igazi, akinek lelke is van, és értelme, és szelleme,
ha már így összevissza tud párásodni.
És akkor Vári Béla végre megszólalt:
– Mi?
– Mi mi? – sóhajtotta Kari, és közelebb lépett
Vári Bélához, mire az egy cseppet hátrált, de
épp csak annyit, hogy lezserül nekitámaszkodhasson a falnak, aztán azt hörögte azon
az ellenállhatatlan, afrodiziákum, sötétbarna
hangján, hogy:
– Mi… mi… költözött be a lakásba?
Kari ettől egy picurkát megtorpant, hogy en�nyire nem lehet hülye a Vári Béla, aztán betudta annak, hogy nem is figyel a szavakra,
egész másra figyel, csak rá kellett nézni, a szája kicsit nyitva, a szeme kicsit csukva, a nyakán duzzadnak az erek.
– Hát a vágy! A vágy költözött be közénk,
szinte ki lehet tapogatni.
Ezt egyenesen a Vári Béla nyakába lehelte Kari. És odatartotta a száját Vári Béla szájához,
meg a testét is odatartotta, hogy azt is ki lehessen tapogatni, és lehunyta a szemét.
És erre Vári Béla, mint egy lehelet, megcsókolta őt, de csak egy másodperc töredékéig,
mert a következő másodpercben már megragadta a derekánál, és megperdítette, hogy
már a Kari volt a falnak döntve, és az egész
nyelvét betolta Kari szájába, hogy Kari majdnem meg is fulladt, de mivel az egész annyira
őrjítően vad volt, annyira állati, annyira lehengerlő, Karinak nem volt se kedve, se ideje
megfulladni.

Másnap Vári Béla Karihoz költözött, a válópert már onnan bonyolította, a lakását nem
vette meg, minek is vette volna, a kocsiját
beparkolta Kari garázsába, a ruháit beaggatta a gardróbjába, a gyönyörű félisten testét
meg szétterítette az ágyán, és hajnaltól éjjelig
mormogott azon a gyönyörű medvehangján.
– Szerelmes vagyok, szerelmes vagyok – csicseregte akkortájt Kari –, már attól boldog
vagyok, hogy mellette lépkedhetek az utcán,
hogy néha véletlenül összeér a kabátunk ujja, hogy pillanatokra egymásnak simulhatunk a liftben, kocsiban, plázában, hogy már
az felperzsel, ha rám néz. Mi a szerelem, ha
nem ez? Na, hát csak ezt akartam elmondani, hogy te is tudd. Ez a szerelem!
– Nem volt ez szerelem – sóhajtozik mostanában Kari a telefonba –, csak hetvennapnyi
őrült vonzás, aztán még hetvennapnyi jóllakott, csendes unalom, aztán meg a csömör.
És Vári Béla egy nap elment, máshol vadászik már, másokra biggyeszti a bánatos, párás szemét, Kari meg egyedül van újra.
– Nem volt ez szerelem – mondogatja mostanában –, de nem baj. Azért jó volt.

A testi vágyat a nemi hormonok, a
tesztoszteron és az ösztrogén generálja. Ezek a hormonok bírnak
bennünket cselekvésre, hogy megtegyük az első lépést. A testi vágyat
követően alakul ki a vonzalom. Ez
a szerelem megbilincselő, lángoló
fázisa, amikor nincsen étvágyunk,
nem tudunk aludni, és nem tudunk
koncentrálni. Okozójuk a szerelmi
hormonok: a dopamin, noradrenalin és a szerotonin. Ezek felelnek
az izgatottságért és a boldog lelkiállapotért. Működésüket egy olyan
anyag irányítja, amely a csokoládéban és az eperben is megtalálható,
a PEA (phenylethylamine). Szerkezete hasonlít az amfetaminhoz, így
aztán néhányan valóban függővé
válunk, a szerelem rabjaivá, és állandóan az erős szerelem érzését
keressük a rövid és intenzív szerelmi kapcsolatok során.
(Forrás: www.vitalzone.hu)

HIRDETÉS

Grill készülékek, levehető sütőlappal

www.russellhobbs.hu
facebook.com/RussellHobbsMagyarorszag

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Anyaszemmel

Apaszemmel

Szonda Györgyi

Küttel Dávid

I. rész: káosz a köbön
KÖLTÖZÜNK!

M

ost már írhatok A Házról, mert nagggyon sok
bonyodalom és izgalom után
miénk lett végre. Az utolsó utáni pillanatban kaptuk meg a
kulcsokat és vágtunk bele az
átalakításba, de csodával határos módon találtunk helyi kivitelezőket, akik (ha minden
jól megy) bő két hét alatt varázsolnak nekünk lakható házat,
falbontással, fűtésszereléssel,
új fürdőszobákkal, gyönyörű
padlóval és hófehér falakkal.
ost még ugyan óriási káosz fogadott a kertben, ahogy Apával becipeltünk
600 kg csempét, radiátorok leszerelve, szaniterek a fal melett,
az előző tulajdonos otthagyott
szekrényei mindenütt, szerszámok, festékesvödrök, a konténer által letaposott levendula és
cipruska... de állítólag minden
a terv szerint halad.
i nagyon lelkesek vagyunk, a falu szuper, a
ház nagyon szép, a szomszédok
kedvesek, a környék gyönyörű, a kilátás pazar, a kisbolt vasárnap is nyitva, a cukrászda öt
percre van, a tópart pedig tízre,
és olyan jó a víz, hogy egy egész
napot kihagytam az itthoni dobozolásból miatta! A gyerekek
még nálunk is jobban várják,
hogy ott legyünk, első nap már

M

M
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lépcsőt ástak-ácsoltak a kertben, fagyizás után pedig felfedezőútra mentek, ahonnan egy
nélkülözhetetlen húzós kiskocsival érkeztek vissza.
z itthoni csomagolásban
már nem ennyire szívesen
vesznek részt, nem is értem!
32 fokban a dobozhegyek között próbálok rendszert vinni az egészbe, de mindig a már
lezárt dobozba kellene berakni valamit, vagy a félig üreseket megtölteni még akármivel,
vagy pont akkor fogy el a ragasztó, vagy tűnik el a feliratozó
címke. Elképesztő mennyiséget
dobtam már ki, ajándékoztam
el, vittem el a ruhagyűjtőbe,
bölcsibe, oviba, de még mindig rengeteg a holmi, el sem tudom képzelni, hogy kerül le a
negyedikről ez a sok cucc (bár
még azt sem látom, hogy kerül dobozba, zsákba néhány

A

nap alatt). Fontos szabály, hogy
amit nagy nehezen szétválogattál, hogy nem kell, véletlenül
se hagyd elől, mert a gyerekek
nagy örömmel vetik rá magukat délután, és másnap kezdheted újra...
róbálom a pakolást lazán
venni, a gyerekeknek „bulisra” beállítani, de őszintén
irigylem őket, amikor a dobozok tetején mászva játszanak
várostromot, miközben a nagytesók válogatás és rendszerezés
nélkül szórják be ládákba a fiókjaik tartalmát. Ehhez képest
én a színkódjaimmal, a számozásokkal, a precíz pakolással
órákat szöszmötölök, közben
a Ház ügyeit intézem, konyhát
tervezek, gondolatban virágokat ültetek, és elfelejtek vacsorát készíteni a családnak.

P

KÖLTÖZZÜNK!...

Véghajrá
H

azánk egyik piacvezető franchiserendszerben
működő ingatlanirodájának
egyik értékesítője mutatta meg
nekünk először a házat. Elsőre megtetszett, és mi rögtön
jeleztük, amint eladjuk a lakásunkat, megvennénk az ingatlant. Megnéztük még talán öt
alkalommal, a testvérem felmérte és elkészítette a szükséges terveket. Régi otthonunk
talán egy hét alatt el is kelt, és
egy nagyon helyes fiatal házaspár vette meg, akik pont ilyen
lakásról álmodoztak egész életükben. Nagyon simán ment az
egyeztetés. Mi mindent őszintén elmondtunk régi otthonunkról (hitel, lassú a lift, jó fej
és nem annyira jó fej szomszéd
stb.), majd kifizették a vételár
jelentős részét, mi pedig vállaltuk, hogy június huszadikáig elhagyjuk az ingatlant. Idáig
mintha egy lányregényben lennénk, és tele bankszámlával
boldogan hívtam az ügyvédemet a kiszemelt ház ügyében.
Amint lekértük a tulajdoni lapot, kiderült, a ház másodjára van árverés alatt, rettenetes
terhekkel és több végrehajtást
kérővel. Kérdeztem a tulajdonost, illetve az értékesítőt is,
ezt az apróságot miért hallgatták el előlem, amire kitérő válaszokat kaptam. Mindezek

után az ügyvédem jelezte az ő
ügyvédjük felé, hogy menjünk
be együtt a végrehajtóhoz, ami
nem jött össze, de a június húsz
rohant felénk. Nem volt mit
tenni, regisztráltam a bírói kamaránál az árverésre, kivártam a végét és licitáltam. Így
mindenféle jogi határidő miatt
május végén kaptuk meg a kulcsokat. Ezek után két hetünk
volt rendbe szedni a házat úgy,
hogy kellett bele építeni két fürdőt, egy konyhát és egy hálót.
ljött a költözés, amelyre
megállapodtam szakemberekkel, mert nem lehet ennyi év
után egy hatgyerekes családot
barátokkal költöztetni egy hétfői napon, ami idén az utolsó
tanítási nap volt. Az állítólagos
profi csapat 5 helyett 3 embert
küldött, az előre megígért pótkocsit pedig elküldték máshová,
ami miatt iszonyatosan megcsúsztunk már a felpakolással
is, és persze nem fértünk fel egy
autóra. Az első tele kocsi elindult és délután négy körül defektet kapott az M7-esen, nem
folytatom... Mivel időben az
egész átalakítás ki volt „centizve”, ezért mindenre rátartottam
anyagilag, még a költöztetőkre
is, így a szemem sem rebbent,
amikor ki kellett hívnom még
egy autót. A végén szóvá tettem
a főnöknek telefonon, amire ő

E

elküldött melegebb éghajlatra,
és olyan hangnemben beszélt
velem, amit még 18 karikás lapban sem írna le semmilyen szerkesztő.
felújítás viszont a fantasztikus helyi mesterek jóvoltából összejött, minden működik
és semmilyen konfliktus nem
volt. A költözés napján még fugáztak és pár napig reggelente
jönnek még a festők, de sebaj!
Konyhabútorunk persze még
nincs, de azt amúgy is mi szeretnénk megépíteni a fiúkkal,
amiről ígérem, beszámolok!

A
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Méregtelenítés

HIRDETÉS

Sallai Ervin

Á, szióka, szervusztok, kezét
csókolom. Múlt héten nem láttam. Ja, mert mi nem jöttünk?
Akkor azért. De lényeg, hogy
nem láttam. Ikrek, remélem, jó
formában. Zsoltika? Hát persze.
Nagyon spiccen van ma. Legalább tíz gólt akar rúgni. Hogy
hátvéd? Akkor majd a saját kapujukba.
Két pohár szotyi és egy tökmag
lesz. Nem kell zacsi, jöhet zsebbe. Meg egy kávé. Jójó – csak
egy leheletnyi tejet, nehogy lehűtse, mert lávaforrón az igazi.
Cukor? Kilencet, de ne keverje
föl, utálom édesen.
Ki ellen játszunk először? Hutásfüzitő? Az jó, azok bénák.
Nem a maga fiára gondoltam,
az ügyes, csak a hogyishívják,
meg a kis izéke. Hallod, Zsoltika? A Füzi ellen kezdtek. Leveritek, mint vak a poharat.
Remélem, nem az az idióta Simon lesz a bíró. Tiszteletem
Simon bátyám, örülök, hogy
látom. Új bírói mez? Nagyon
macsó. Aztán a síp, remélem,
sztereó! Szóval jobbra-balra
egyformán lehet vele fújni, ha
érti, mire gondolok.
Csak csínján melegítsél, Zsolti,
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mert megfázol, ha majd a pályán álldogálsz. Futni fogsz? Minek? Ha nem látják a többiek,
hol állsz, nem tudnak neked
passzolni. Az szaladgál, aki nem
tudja, hol a helye – ezt jegyezd
meg, fiam.
Hajrá-hajrá Tarcsa! Pa-pam-papampam. Jóisten megtarcsa!
Kalapot levenné, kiskezicsókolom?! Kitakarja a fél pályát. Köszönöm. Dehogy ülök le, még
majd aranyeret kapok. Ha nem
lát tőlem, üljön odébb, nem az
operában van, hogy helyre szóljon a jegy. Zsolti, lépj oda neki,
ne simogasd! Mi volt ez, vakegér? Hogy lenne már szabadrúgás? Labdára ment. Másik
szélen volt a labda? Pedig úgy
mozdult a csatár – biztos Zsoltikát is megtévesztette.
Félidő! Gyere ide, fiam, jó voltál.
Frissítés! Itt egy ötszázas, hozz
apádnak egy sört, amíg térfélcsere van, legalább nem merevedsz le a pihenéstől. Egy sör
kimegy belőlem, mire vezetni
kell, annyit ugrálok itt az idegtől. Vezetnek, de csak hárommal. Kemény legyél, az én fiam
vagy. Jegyezd meg: egy védő
mindig az ellenfél lábát rúgja,

mert a labda az elgurulhat, de a
láb mindig ott van, ahol a csatár. Ha meg véletlenül a labdába
érsz, legalább nem fütyöl a bíró.
Há’ nem?! A világbajnokokra
mindenki emlékszik évtizedek
múlva is, a fair play díjas nevét
már másnap elfelejtik. Na menjél, azt aprítsad!
SMS-ben küldök üzit, lenyomjuk a Hutásfüzit! Tarcsa a király! A bajnoki cím kijár!
Boti, ne önzőzz! Jolikám, szeretem én a Botit, hozunk is a
szülinapjára délután kukabúvár-csomagot harcos zombikkal, csöpögő csigával és lila
rohadt almával, ahogy kérte, de
azért ami igaz, az igaz – Boti önzőzött. Leadhatta volna Zsoltinak. Tudom, hogy védő a fiam,
de egész pályás letámadásba’
vannak, mint az Ajax, úgyhogy
ő a kapust támadja, azért nem
megy hátra. Ezt te nem értheted, Jolikám, de mágnestáblán
működik, hidd el.
Ez az, Zsolti, vidd rá egyedül!
Micsoda szóló!
Már miért kellett volna passzolnia? Mert hárman voltak üresen? Nem látta őket, akkor mi
van?! Dzsudzsi se’ látta, hogy

elfogyott a benzin a hídon, oszt'
mégis mennyit keres. Miért
nem helyezkedtek jobban? Aki
nem mutatja magát a pályán,
az ne csodálkozzon! Mellesleg
Nándinak én sem passzolnék,
úgyis mindig elbénázza. Nem
kell megsértődni, Levikém.
Annyi szép sportág van a világban. Mehet például atletizálni, ahhoz nem kell gömbérzék.
Futni pedig majd csak megtanul valamikor.
A szotyihéjat szedegessem föl?
A kismadarak meg haljanak

éhen, mi? Micsoda ember az
ilyen.
Gyerünk, Tarcsa, innen szép a
győzelem!
Megint ellenünk fúj a bíró.
Mondtam én, hogy ne Hajdúmácsáról hozzák, mert azok
mind a füziek zsebében vannak. A mácsai polgármester a
hutásfüzitői csatornában megy
pisztrángra a füzi Pocakos Lángos-os fekete mosogatójával,
úgyhogy pusziba’ vannak. Na
végre befújt nekünk egy büntetőt. Mondjuk, ez is téves,

amekkora vakegér, de legalább
most a javunkra. Mititété’ átátá? (Mit ítéltél? Átálltál?) Ez
az, Zsoltika, bikázd rá! Ááááá.
Nem baj, majd meglesz a labda
aratáskor.
Gyere fiam, menjünk haza!
Jók voltatok. Mennyire kaptatok ki? 8:0?! Nem baj, legalább
te lőttél hármat is. Legközelebb próbáld meg az ellenfél
kapujába! Sziasztok! Jövő héten meglepjük a Pilsegrest,
mint vakondot a cövek!
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

Szakszon Réka

Hogyan fertőtlenítsünk?

M

ilyen fertőtlenítőszereket tartsunk az elsősegélydobozban? Mit
tehetünk, ha megtörtént a baj? Hogyan kezdjünk neki a fertőtlenítésnek? Kovácsné Dr. Nádas Mártát, a budapesti Phönix Patika
gyógyszerészét kérdeztük.
elegendő a tisztítás, akkor egy
kis vattával töröljük le a sérült
bőrfelületet! Fontos, hogy belülről kifelé haladjunk, így
tudjuk eltávolítani a szennyeződéseket.
Mit használjunk a seb
lemosása után?

A mindennapokban előfordul,
hogy kisebb-nagyobb sebeket
szerzünk a háztartásban,
vagy akár az utcán. Mik a
fertőtlenítés első lépései?

A por rengeteg baktériumot
hordoz, ezért a legelső dolog,
hogy csapvízzel ki kell mosni a sebet. Az állott vizet, ha
a körülmények engedik, kerüljük, inkább folyóvizet
használjunk. A leöblítés rövid ideig tartson, mert a víz
csökkenti a véralvadást, ezért
tovább vérzik majd a seb.
Ha úgy látjuk, hogy nem
26

A sebhintőport mostanában
már nem javasolják, csak kisebb horzsolások esetén. Ennek oka, hogy a hintőpor a
sebből szivárgó váladékkal
összekeveredve kérget képezhet, amely újra és újra berepedhet, ezért a seb ép széle
nem tud olyan szépen begyógyulni. A fertőzések ellen hatékonyan használhatóak a
jódos oldatok és kenőcsök is.
Ilyenkor a folyadékot célszerű
nem közvetlenül kenni a sebbe, hanem a környékére felvinni. Az újabb elméletek szerint
nem szükséges feltétlenül antibiotikum tartalmú kenőcsöt
használni, csak akkor, ha egykét nap múlva látjuk a seben,
hogy könnyen begyulladhat.

Léteznek olyan alternatív
megoldások, amelyeket a
hagyományos szereken túl
használhatunk?

Bőrgyógyászok is javasolják az aloe verás termékeket,
akár egy szemölcs leszedése,
vagy más, hegesedéssel járó
műtét után. Szintén érdemes
beszerezni körömvirágkrémet: a gyógynövénytartalmú
kenőcs különösen hatékony
lehet a baktériumok távoltartására, rosszul gyógyuló sebek esetén. Az árnikakrém
összetevői javítják a kezelt
testfelület vérellátását, segítik a véraláfutások felszívódását.
Természetes módszerek is
léteznek. Igaz, hogy a nyál
fertőtlenít?

Népi megfigyelés, hogy a nyál
és a só fertőtlenít. Ezért van
az, hogy az állatok nyalogatják
sebeiket, ezáltal tisztítják és a
vérzést is csillapítják. Hasznos
lehet az izotóniás sóoldattal
való lemosás is.

Mi a helyzet súlyosabb
betegségek kezelése esetén?

Akár saját, akár családtagunk
krónikus sebét kezeljük, fontos figyelni rá, hogy előtte és
utána is fertőtlenítsük a kezünket, hiszen ilyenkor nagy
a fertőzésveszély. A cukorbetegeknél fontos, hogy injekciózás
előtt a bőrfelületet 70%-os alkohololdattal vagy fertőtlenítő
spray-vel letöröljük. Klorogén
és karbamid-peroxid megfelelő arányú vegyítésével is lehet
fertőtlenítő oldatot készíteni.
Ezzel a keverékkel a kezünket
és az ollót is fertőtleníthetjük,
ha egy seb kezelésénél gézlapot
vagy ragasztószalagot kell vágnunk. Ha több napon keresztül
sebet kell ápolni, akkor kulcsfontosságú, hogy fertőtlenítsük
a tálcát is, amelyre rátesszük az
ollót és a gézlapot. Ne a sebkezelés előtt takarítsunk, mert a
felkavart por óhatatlanul belekerülhet a sebbe, és növelheti a
fertőzésveszélyt.
Mivel mossunk kezet, ha
távol akarjuk tartani a fertőző
betegségeket?

Mindenképp szappannal kell
megmosni a kezünket, a folyóvíz nem elegendő. Munkahelyen, iskolában és egyéb

helyeken is fontos a gyakori
kézmosás, hiszen így nagyobb
eséllyel kerülhetőek el a fertőzések, járványok. Léteznek
antibakteriális szappanok is,
amelyekkel még hatékonyabb
eredmény érhető el.
Milyen hétköznapi, praktikus
fertőtlenítőszerek léteznek?

Vannak egyszer használatos
törlőkendők, amelyek nagyon
kis helyet foglalnak el, alig
van súlyuk, és jól fertőtlenítenek, ha úgy alakul, hogy nem
jutunk folyóvízhez és szappanhoz. Ezenkívül az utóbbi
években elterjedtek a kézfertőtlenítő gélek, amelyekkel
víz nélkül moshatunk kezet.
A kis kiszerelésben kapható
folyékony szer szintén kiváló
fertőtlenítésre.
Ha elutazunk, milyen
gyógyszereket vigyünk
magunkkal, amelyek a gyors
fertőtlenítéshez szükségesek?

Távoli, egzotikusabb helyeken veszélyes lehet a csapvíz,
amely sokszor számunkra ismeretlen baktériumokat tartalmaz. Az öntözés miatt a
zöldségek, gyümölcsök fogyasztásával is vigyázni kell.

A bélfertőzések esetén jól alkalmazható a széntabletta.
Ezenkívül szoktuk javasolni a
hasznos laktobaktériumokat,
amelyek ampullában is kaphatók. Utazás előtt két-három
nappal érdemes elkezdeni a
rendszeres használatát, és a
távollét alatt is mindennap
egyet meginni belőle. Ezzel
rendbe hozzuk a bélflóránkat,
ezért nehezebben tud fertőzést okozni, amit lenyelünk.
A medencékben is gyakran
kaphatunk el fertőzéseket.
Hogyan kerülhető el a szemés fülgyulladás?

Mielőtt uszodába megyünk,
csepegtethetünk a szemünkbe
semleges műkönnyet, amely
vékony filmréteggel vonja be
a szemet, és megakadályozhatja, hogy a klóros vagy fertőzött víz gyulladást okozzon.
Ha kijöttünk a vízből, utána
is cseppenthetünk, ezzel kimossuk a szemünkből a bent
maradt vizet. A füldugó használatával kivédhetjük, hogy a
víz egyenesen a fülünkbe kerüljön. Akinek nagyon érzékeny a füle, annak érdemes
lehet utazás előtt bórsavas fülcseppet készíttetni.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kulisszák mögött

Draveczki-Ury Ádám

Tudatosítani kell, hogy bedühödtünk

M

egint nem kaptunk elsőbbséget a kereszteződésben, izzadunk a 35
fokban, közben a gyerek ordít hátul, hogy haza akar menni, majd
megcsörren a telefon: a főnökünk az, aki már hatodszorra kéri aznap azt az
anyagot, amit egyébként csak holnaputánra kellett volna megcsinálnunk.
Ön mindig meg tudja őrizni az önuralmát egy ilyen szituációban? Szalóki
Ildikó Théta healing konzulens, SzInT állítás vezető, coach és tanácsadó
volt segítségünkre abban, hogy a dühkitörések mélyére ássunk.
Mikor jelenik meg először az
emberi érzelmek skáláján a
düh?

Teljesen egyedi, hogy mikortól
tapasztaljuk meg ezt. Például
egészen kicsi korban még nem
különböztethető meg más érzelmektől a düh. Később, pár
hónapos gyerekeknél viszont
már elég egyértelmű, és a szülő által is felismerhető, amikor
a kicsi dühöng, mert például
nem szereti, ha pelenkázzák.
De ekkor a düh érzését még
nem azonosítja a gyermek, ez
csak később alakul ki. Maga a düh kísérőjelenség, tehát
elsősorban nem a dühöt kell
kezelni. Ha egy gyerek dühös
lesz, amögött mindig van valami: sokszor tehetetlenség,
mert nem tud valamit megcsinálni, netán nem az vagy nem
úgy történik, ahogyan ő azt
eltervezte. Másrészről pedig
a düh gyakran akkor szokott
jelentkezni, amikor fáradtak vagyunk, nem érezzük jól
magunkat, vagy akár túl sok
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inger ér, és ebből a szempontból mindegy, hogy gyerekről vagy felnőttről beszélünk.
A fáradt idegrendszer kevésbé terhelhető, főleg, ha még ki
sem fejlődött teljesen – ilyen
esetekben tipikusnak tekinthetők a dühkitörések a gyerekeknél is.
Fáradtságtól függetlenül, felnőtteknél és gyerekeknél egyaránt roppant különbségek tapasztalhatók az említett kényes
helyzetekben. Mennyiben tekinthető mindez genetikai hajlamnak és mennyire tanult magatartásnak?

Részben idegrendszeri sajátosság, részben pedig hozott
minta. Az emberbe beleivódik az, hogy miként reagálja le
a külvilág történéseit a szülő.
Másrészt nem szabad elfelejteni, hogy a gyermekek érzik is
a mintát: a gyerekek dühében
sokszor a szülő elfojtott dühe
tükröződik vissza. A felnőtt is
ugyanúgy tehetetlenségében

dühös: valami másként történik, mint ahogyan az az adott
helyzetben kívánatos lenne, és
nem vagyunk képesek feloldani ezt a helyzetet. E tehetetlenség kísérőjelensége a düh.
Gyerekünk gyakran lobbanékony és feszült. Mit lehet ilyenkor tenni?

Meg kell keresni, hogy mi
van a háttérben. Erre legjobb
és legegyszerűbb módszer, ha
elkezdünk beszélni a kialakult helyzetről és az előzményekről. Az anyák jók abban,
hogy ráérezzenek, mi történik, így ha figyelnek, észrevehetik, mi húzódik meg a
hiszti, a dühkitörés mögött.
Könnyen lehet, hogy csak a
figyelem hiányáról van szó,
netán csalódottságról, mert
éppen nem játszott vele a barátja az óvodában, és emiatt
a csalódottságát vezeti le. Ha
sikerül mindezt megbeszélni
a gyerekkel, vagy az anyuka
rávezeti és segít kimondani,

mi a probléma, az rögtön
hoz egyfajta megnyugvást,
méghozzá mindenki számára. De természetesen nem
mindegy, mikor akarunk erre sort keríteni. A tomboló,
dühöngő gyerekkel lehetetlenség szót érteni, mert egyszerűen el sem jut hozzá,
amit mondunk. Ilyenkor várni kell, akármennyire nehéz
is, hiszen a dühöngő gyermek
nincs kapcsolatban a tudatával, teljesen magával ragadják
az érzelmei. Fontos azonban
ebben az esetben is, hogy később tudatosítsuk benne: a
világban létezik egy szabályrendszer, amit be kell tartani,
mert különben nem tudunk
együtt élni.
Káros minta-e a gyerek számára, ha kiabálni, dühöngeni látja a szüleit, netán éppen miatta
dühösek? Hiszen ezt sem nagyon lehet elkerülni.

Nem is kell elkerülni. Egy
határon belül ezek teljesen
természetes reakciók, amik
nem veszélyesek a gyerekre. A szülőnek sem szabad
elfojtania a dühét, hanem
épp ellenkezőleg: tudatosítania kell magában, hogy most
dühös, mert nem tudja megoldani a helyzetet, és ez belső feszültséget okoz. Lehet,
hogy ez furán hangzik, de

a gyerekek meg is értik ezt.
Az érzelmi intelligenciájuk
fejlődésének fontos momentuma, hogy ezekben a helyzetekben is megtapasztalják,
megtanulják: az érzéseket ki
szabad fejezni. A felnőttek
többsége sajnos elfojtja a dühét, ez azonban nem jó. Itt is
jelzés a düh megjelenése: épp
fáradtak vagyunk, nem beszélgettünk hetek óta a barátokkal, nem bújtunk össze a
társunkkal, stb.
Működnek ilyenkor a közhelyszerű technikák? Ütemesen
nagy levegőt veszünk, tízig számolunk…

Tudnak működni, sőt, pont
a tudatosításban működnek. Veszünk egy nagy levegőt, és közben átgondoljuk:
most, ebben a helyzetben a
szokásos mintáim kényszerítik rám ezt a viselkedést.
Az embernek van lehetősége, hogy másként reagáljon,
csak éppen fel is kell ismernie ezt. A gyerekeknél persze
nem lehet elvárni, hogy mély
önismerettel rendelkezzenek,
ők még tanulási folyamatban vannak, de a felnőtteknél már ez a tudatosítás is
fontos lépés. Segítő kérdések
lehetnek: Hogy érint ez engem? Miért is vagyok valójában dühös?

Tanácsadóként miként tud segíteni azoknak, akik önhöz fordulnak?

A legfontosabbnak azt tartom, amit már említettem:
hogy tudatosítsuk, ha megjelenik a düh mint érzelem.
A düh megjelenése mindig
egy jelzés, amely kielégítetlen szükségletekről árulkodik – személyfüggő, hogy
kinél mikor jelentkezik mindez. Ilyenkor elsősorban azt
kell magunktól megkérdezni,
hogy mi az, amit szeretnénk,
mi az, ami hiányzik. Ha körbenézünk, a mai ember őrült
körforgásban él, amely tele
van rengeteg értelmetlen, felesleges dologgal: rohanunk a
pénz vagy bármi más után, és
eközben nagyon nehéz megtalálni azt a belső nyugalmi
állapotot, amelyben ki tudunk
kapcsolni a mindennapok felpörgött, felfokozott légköre
után. Nagyon sok embert csak
egy aprócska lépés választja
el a dühkitöréstől, de ennek
nem feltétlenül kell így lennie.
A negatív érzelmek megélése is fontos, de tudnunk kell,
hogy éppen mit élünk át, és
miért. Az elfojtások lehetetlenné teszik, hogy valódi önmagunkkal kapcsolódjunk,
ugyanakkor sok esetben pszichoszomatikus módon, betegségekben nyilvánulnak meg.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Kalmár Lalita

Amikor nem jön a baba

E

gyformán érintheti a nőket és a férfiakat, rengeteg oka és
jele lehet, általában mégis csak végső kétségbeesésünkben
fordulunk szakemberhez. A meddőségről Dr. Szakács Zoltánnal,
a Mens Mentis Egészségcentrum szülész-nőgyógyász főorvosával beszélgettünk.
Mi okozhat meddőséget?

Számos betegség következménye lehet, ha a nő
nem tud teherbe esni. Fontos leszögezni, hogy
mindkét nem esetében fennállnak olyan tényezők, melyek kapcsán felmerül a meddőség
lehetősége. A nők nemzőképessége jelentősen
csökken 37 éves koruk után, elsősorban a petesejtek „elöregedése” miatt. Beszélhetünk
anatómiai jellegű okokról is, ilyen például
a petevezeték elzáródása, a méhen keletkező mióma, a nyakcsatornában vagy a méhnyálkahártyán megjelenő polip, illetve a méh
fejlődési rendellenességei. A meddőség hátterében állhatnak hormonális problémák, ilyen
a pajzsmirigy alulműködése, a tejelválasztásért felelős hormon túltermelődése. Anyagcsere-rendellenesség esetén, mint például a
szénhidrát-háztartás zavara, szintén érdemes kivizsgáltatnunk magunkat.
Ha a hormonális és az anyagcserezavar keveredik, akkor beszélhetünk
policisztás ovárium szindrómáról
(PCOS), mely szintén meddőséget okozhat. Probléma lehet, ha
a tüszők nem repednek meg, illetve ha a petefészek idő előtt
kimerül. Fennáll a meddőség lehetősége az endometriózisban szenvedőknél, a véralvadási problémákkal
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küzdőknél, illetve a nemi kromoszómák rendellenessége (Turner-szindróma) esetén.
Férfiaknál meddőséget okozhat, ha a spermiumok termelődésében zavar áll be, ha az ondóvezeték elzáródik, illetve ha a here vénái
kitágulnak. Ahogy a nőknél, úgy a férfiaknál
is fennáll a meddőség veszélye hormonális zavarok, kromoszóma-rendellenességek esetén.
A túlsúly, a fertőzések, gyulladások (hüvelyi,
illetve mellékhere- vagy prosztatagyulladás)
mindkét nem esetében növelik a meddőség kialakulásának kockázatát.
Milyen testi tünetek utalhatnak a felsorolt
problémákra?

Fájdalmas, elhúzódó, bő vérzés, vagy
két menstruáció közötti vérzés esetén
mindenképpen érdemes orvoshoz
fordulni. Ha megfelelő étrend ellenére fogyunk, vagy éppen hízunk, ha
remeg a kezünk, vagy ha rosszul tűrjük
a hideget, pajzsmirigyprobléma állhat a
háttérben. Inzulinrezisztencia jele lehet a hirtelen testsúlynövekedés, fáradékonyság, a szénhidrát fogyasztása
utáni erős fáradtságérzet, ros�szullét, illetve álmosság, a fokozott vagy rendellenes helyen
fellépő szőrnövekedés. Általában
PCOS-ra utal, ha a menstruáció
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

szabálytalanná válik, kimarad, a bőrünk aknés lesz, vagy hullik a hajunk. Endometriózis
állhat a háttérben, ha az addig fájdalmatlan
menstruáció fájdalmassá válik, a szexuális
élet kellemetlen, fájó érzéssel jár, vagy ha bizonytalan alhasi fájdalmaink lesznek. Néhány
esetben előfordul, hogy a menstruáció alatt a
széklet vagy a vizelet fájdalmassá, véressé válik. Kromoszóma-rendellenességre utalhat az
alacsony termet, a nyakon kétoldalt megjelenő
redő, illetve a menstruáció teljes hiánya.
Mennyi idő után kell orvoshoz fordulnunk, ha
sehogy nem jön a baba?

A magyar protokoll szerint meddőségről akkor beszélünk, ha egy év rendszeres, célzott
szexuális élet ellenére nem következik be fogantatás. 37 éves kor fölött azonban már fél év
sikertelen gyereknemzés után érdemes vizsgálatra jelentkezni.
Milyen vizsgálatok állnak rendelkezésünkre?

Egy hagyományos nőgyógyászati vizit során kiszűrjük az anatómiai elváltozások lehetőségét.
Ezek után ultrahangos vagy röntgennel végzett
méhüregi és petevezető-átjárhatósági vizsgálat és hormonprofil következik. A férfiak esetében andrológiai vizsgálatokat végzünk, mintát
veszünk az ondóból. Mind a nők, mind a férfiak esetében elvégzünk néhány mikrobiológiai
vizsgálatot, melyek során tenyésztéssel, vérvizsgálattal állapítjuk meg bizonyos kórokozók létét,
illetve nemlétét. Panaszok esetén a páciensek átesnek terheléses vércukorvizsgálaton, inzulinmeghatározáson, mérjük a testtömegindexüket
(BMI), testzsírszázalékukat. Szükség esetén elvégezzük a véralvadási faktorok és az autoimmun
eltérések laboratóriumi vizsgálatát, illetve a kromoszómavizsgálatot is.

Vannak olyan életmódbeli tényezők, melyek
növelhetik a meddőség kockázatát?

Az elhízás, a mozgásszegény életmód, a dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás, a drogfogyasztás, a kicsapongó nemi élet során szerzett
betegségek, illetve a különböző toxikus anyagokkal végzett munka mind súlyosbító tényező.
A párok hány százalékát érinti a meddőség?

Körülbelül minden ötödiket, tehát a népesség
húsz százalékát, ám ez az arány folyamatosan nő.
A meddő párok esetében negyven százalékban a
nőkben és harminc százalékban a férfiakban van
a hiba, húsz százalékban mindkettőnél felfedezhető elváltozás. A maradék tíz százalékban nem
tudunk eltérést igazolni. Ezeknél a pároknál egy
még nem felfedezett tényező lehet a háttérben,
vagy olyan eltérés, melynek kimutatására emberen alkalmazható diagnosztikus vagy terápiás
módszer még nem áll rendelkezésünkre.
HIRDETÉS

Üzenet a Földnek

Csímár Kamilla

A

Mitől lesz zöld egy esküvő?

ttól, hogy környezetbarát, hogy kint tartják a szabadban vagy hogy kizárólag búzafűlevet szolgálnak fel ital gyanánt? Közel sem! Sok a tévképzet
erről a hazánkban most még kifejezetten újnak számító, ám annál inkább
feltörekvő trendről. A zöld esküvő nem pusztán divat, sokkal inkább életfilozófia. Madarász Zsuzsi esküvőszervező beavatott bennünket a green wedding rejtelmeibe.
Miért green wedding, és nem
zöld esküvő vagy ökoesküvő?

A kezdetekben megpróbáltam
lefordítani. Aztán amikor zöld
esküvőként emlegettem, azt
kérdezték tőlem, hogy akkor ez
azt jelenti, hogy zöld lesz a dekoráció? Az ökoesküvőnél meg
mindenki attól tartott, hogy a
vendégek energiatakarékos izzók pislákoló fénye mellett fognak csücsülni. Ez ennél sokkal
többet jelent. Inkább filozófia
és életszemlélet, mintsem
praktikusság. Nem akartam
kategorizálni. Nemcsak a környezettudatosság, hanem a
szociális érzékenység is
nagyon
fontos
összetevője, ezáltal több, mintha csak az
öko jelzőt
aggatnánk

rá. Hogy ez mit is jelent,
remekül

példázza a ruhaválasztás. Sokan úgy vélik, hogy a bérlés
sokkal jobb megoldás, mintha varratnának. De abba nem
gondolnak bele, hogy milyen
erős vegyszereket használnak
egy-egy bérelt ruha tisztításakor. Ugye, hogy így már nem is
tűnik annyira környezetbarát
megoldásnak? Én ehelyett azt
javaslom, hogy keressünk fel fiatal tervezőket (ezzel őket is támogatjuk), akik tudnak olyan
ruhát kreálni, amelyet később
átalakítva, átfestve még használhatunk. Vagy egy másik nagyon szép megoldás, hogy ha
lehetséges, a menyasszony alakíttassa magára az édesanyja vagy a jövendőbeli anyósa
ruháját. Én például az anyósom gyönyörű csipkeruhájában
mentem férjhez.
Ez a tudatosság mit jelent a
helyszínválasztásban?

Akkor „zöld” egy helyszín, ha
meg tudjuk szervezni, hogy
az esemény minden eleme közel legyen egymáshoz. Például a templomi ceremónia (ha

van) és a hivatalos ceremónia
lehet ugyanott, ahol később
a buli lesz. A vendégeket így
nem kell hosszasan autóztatni. A legjobb, ha „ottalvós bulit” tudunk szervezni – ma már
vannak olyan felújított, nagy
kerttel rendelkező vidéki kúriák, amelyek kifejezetten erre
szakosodtak.
Hogyan képzeljük el az ételeket? Le kell mondani a jól megszokott lagzimenüről?

Miután az amerikai kurzuson
elsajátítottam az alapokat, fél
évig tartott, mire az ott megtanultakat adaptáltam a magyar
igényekre. Például kint, ha egy
menü „zöld”, akkor az vagy teljesen vegetáriánus, vagy csak
minimális húst tartalmaz. Itthon ez szinte elképzelhetetlen. A green wedding menüje
leginkább attól „green”, hogy
helyi termelőktől vásárolunk,
regionális és szezonális alapanyagokból készítjük el az ételeket. Az egyik kedvencem a
naked cake („meztelen torta”):
ez azt jelenti, hogy a tortát nem
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

krémezik és marcipánozzák
agyon, hanem a piskótát friss,
szezonális gyümölcsökkel töltik meg és borítják be. Gyönyörű és egészséges.
Laikus szemmel az esküvők
egyik legpazarlóbb része a dekoráció. Ha belegondolunk,
hogy mennyi papír és virág
megy a kukába a nagy nap
után… ezen is változtathatunk?

A virágokkal kapcsolatban a
legfőbb elv, hogy „a kevesebb
több”. Nem kell Hollandiából
vagy valamilyen mediterrán
térségből virágokat hozatni –
ehelyett szezonális virágokat
használjunk, akár mezei virágokat (nagyon kedves és
meghitt). Az egyik kedvenc
újrahasznosító megoldásom a
kölesszórás. Ha rizs vagy a virágszirmok helyett kölest szórunk a párra, azt a ceremónia
után a madarak fel tudják csipegetni. Másik nagyon fontos szempont, hogy lehetőleg
minimális mennyiségű papírt
használjunk, ami pedig megmarad, az ne vesszen kárba.
Eleve biztatom a párokat, hogy
kevés meghívót nyomtassanak
– persze pár darab kell emlékbe és a legszűkebb körnek –,
inkább küldjék ki e-mailben,
illetve vezessenek blogot vagy
mikro site-ot. Ez azért is jó,
mert folyamatosan informálni

lehet a vendégeket, illetve pontos visszajelzést lehet kérni a
meghívottaktól (regisztrálni lehet az eseményre), ki mikor érkezik, jön-e a vacsorára
is vagy csak a ceremóniára…
A megmaradt papírdekorációkat pedig el szoktam vinni óvodákba, ahol a gyerekek
még boldogan tudják használni őket: az egyik őszi esküvő
maradékai például átalakultak
karácsonyfadíszekké. Ez is része a zöld esküvő egyik alapfilozófiájául szolgáló szociális
érzékenységnek.
Korábban már többször felmerült a szociális érzékenység kifejezés. Azonban mindig az esküvő lefolyása utáni munkákban.
A szervezésbe is bevonható ez a
szemlélet?

Gyakori, hogy a párok szeretnének valami apró ajándékot
adni emlékbe a vendégeknek.
Volt egy olyan őszi esküvő,
ahol ez mézeskalács volt, amit
egy egyesület pártfogoltjai sütöttek. Idős emberek, fogyatékkal élő fiatalok csinálták,
akik akkor tanulták meg, hogyan kell mézeskalácsot készíteni. Ezért cserébe a pár fizetett
egy bizonyos támogatói összeget az egyesületnek. A pár így
is, úgy is költött volna az ajándékra, így azonban nem sima
vásárlásról beszélünk, hanem

jótékonyságról. A legújabb kedvenc felfedezésem a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület, akik apró kitűzőket gyártanak. Az egyik pár
ilyen támogatói kitűzőket vett,
és ezeket adta később a vendégeknek, mellékelve egy kis papírral, amin leírták, hogy ennek
a kitűzőnek az árával az egyesületet támogatták. Folyamatosan
nyitott szemmel járok, mikor
jön szembe velem egy olyan alapítvány, egy lehetőség, amit bevonhatnék az esküvőkbe.
A magyar párok mennyire nyitottak erre a trendre?

Úgy látom, hogy egyre nyitottabbak. Sokszor nem is úgy
érkeznek hozzám, hogy tudatosan azt mondják, green
weddinget szeretnének. Aztán
ahogy mesélnek az elképzeléseikről és a vágyaikról, végül
kirajzolódik, hogy ugyanarra gondoltunk. Valamire, ami
más, mint a sablonesküvők,
ami több azáltal, hogy túllép az
egyszeri élmény keretein.

Játsszon velünk és nyerjen!
1

2
At the heart of your home

3
A kép illusztráció.

Készítsen fotót a Szimpatika magazin
ezen számával, illetve kedvenc rovatával,
töltse fel a fotót az erre kialakított online
felületen a www.szimpatika.hu-ra és
nyerjen!
A szerkesztőség által legjobbnak ítélt
pályaművek feltöltői megnyerhetik az
alábbi nyeremények egyikét:
• 2 db Russell Hobbs családi grill levehető
sütőlappal
Továbbá a többi pályamű feltöltői
között kisorsoljuk az alábbi
nyeremények egyikét:
• 5 db Patikárium ajándékcsomag
www

Részletes információk és tudnivalók a
www.szimpatika.hu/fotozzz weboldalon.
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Ha Ön 2015. július 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 az alábbi
nyeremények egyikét:
• 4 db kétfős wellnesshétvége a
móri Hétkúti Wellness Hotel és
Lovasparkban
• 2 db komplex szűrővizsgálat a
VitaHelp Egészségközpontban
• 5 db Patikárium ajándékcsomag
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 2015. július 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:
2015. augusztus 10., délelőtt 10 óra,
helyszíne a Szimpatika szerkesztőség
(1116 Budapest, Sztregova utca 1.)
Június havi számunk
kvízkérdéseinek helyes megfejtései:
1.: a) 2.: c) 3.: a) 4.: a) 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.

4

5

Mit
 találtak a gyerekek a felfedezőúton?
a) gyíktojásokat
b) húzós kiskocsit
c) vargányát

Karikázza be
a helyes
válasz
betűjelét!

Mit
 kért Boti a születésnapjára?
a) kukabúvár-csomagot
b) strandröplabda-homokot
c) alultöltős mosógépet

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

Mi
 segíti a véraláfutások felszívódását?
a) hársméz és bazsalikom keveréke
b) klorogén és karbamid-peroxid oldat
c) árnikakrém

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

Mi
 borítja a „meztelen tortát”?
a) semmi
b) fügefalevél
c) szezonális gyümölcsök

E-mail: .........................................................................
.......................................................................................

A
 meddő párok hány százalékánál van a férfiban
a hiba?
a) 30%
b) 5%
c) 8%

Patika neve, címe (vagy pecsétje)*: ..................
.......................................................................................
.......................................................................................

A májusi kvízjátékunk nyertesei:
• Berényi Ferenc, Jászfényszaru
Kleopátra Gyógyszertár, Jászfényszaru
• Brazovits Lajos, Budakeszi
Angyal Patika, Budakeszi
• Jolántai István, Pécs
Homeopatika, Pécs
• Tóth Mihályné, Pilis
Family Gyógyszertár, Pilis
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló
wellnesshétvége a móri Hétkúti Wellness Hotel és
Lovaspark felajánlásával.
• Geröly Andrea, Répcevis
Szerecsen Gyógyszertár, Kőszeg
• Veidinger Judit, Vasszécseny
Szent Rita Gyógyszertár, Szombathely
Nyereményük: egy-egy komplex szűrővizsgálat a
Vitahelp Egészségközpont felajánlásával.

• Bágyiné Bránát Gabriella, Nagypáli
Zalai Gondviselés Gyógyszertár, Zalaegerszeg
• Kötcsei Gabriella, Komárom
Aranykígyó Gyógyszertár, Komárom
• László Pálné, Budapest
Pólus Gyógyszertár, Budapest
• Lerner Józsefné, Ráckeve
Szent István Patika, Ráckeve
• Papp Borbála, Nyíregyháza
Fekete Sas Patika, Nyíregyháza
Nyereményük: egy-egy Patikárium ajándékcsomag
a Parma Produkt Kft. felajánlásával.

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