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Kedves Olvasó!
Nem győzzük hangsúlyozni: 
nekünk fontos az Ön vélemé-
nye! Ezért is indítottuk el új-
ra Nekem tetszik! játékunkat, 
melyről e soroktól balra rész-
letesen olvashat, és amellyel 
klassz ajándékokat, többek 
közt egy egzotikus utazást 
nyerhet. De van más is: arra 
is kíváncsiak vagyunk, mely 
írásainkat olvassák szívesen, 
mi az, ami Önöknek a ma-

gazinból tetszik. Így, ha már kiolvasta a lapot, és úgy 
dönt, hogy kitölti kvízünket – mellyel, ha szerencséje 
van, wellnesshétvégén vehet részt –, akkor a szokásos öt 
kérdés mellett egy hatotdikat is talál. De most sem lesz 
nehezebb dolga, mint korábban: a bevett szokás szerint 
most is csak 5 kérdésből 4-et kell helyesen megválaszol-
nia ahhoz, hogy részt vegyen sorsolásunkon, hatodik 
kérdésünk csak arra vonatkozik, hogy melyik cikkünk 
tetszett Önnek legjobban az e havi számban? Erre a kér-
désre, ahogy a kvíz többi kérdésére, természetesen vála-
szolhat a szimpatika.hu oldalon is.
Sikeres játékot és jó egészséget kíván az egész szerkesz-
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Címlapon

 � A színész neurózisról írod a 
doktoridat. Honnan jött az öt-
let, hogy egy orvosi témával 
foglalkozz?
Az abszolutóriumot két évvel 
ezelőtt leraktam, azóta kellett 
volna megírni magát a disszer-
tációt, de annyit dolgozom, 
hogy ahhoz el kéne mennem 
valamilyen írói ösztöndíj-
jal egy hónapra. Szóval a mű 
egyelőre még nem készült el. 
A Színművészetin általában 
olyan témákkal foglalkoznak a 
dolgozatok, amik egy konkrét 

színház vagy szerep történe-
tére szorítkoznak. Én viszont 
valami egyedibbet szerettem 
volna, és egy idő után világossá 
vált, hogy erről, a színész neu-
rózisról nagyon keveset írtak. 
Ez nem is egy létező fogalom, 
tulajdonképpen én találtam 
ki. Az a lényege, hogy hányfé-
le módon tud károsodást okoz-
ni a színészekben jelen lévő 
teljesítménykényszer és szo-
rongás, ha nincs karban tart-
va a színész idegrendszere és 
személyisége.

 � De ezt az ember csak sa-
ját maga tudja karbantartani, 
vagy nem?
De igen. Ugyanakkor fordít-
hatnának rá nagyobb figyelmet 
a színészképzésben. Amikor 
elkezdtem a témával foglalkoz-
ni, készítettem egy kérdőívet, 
hogy felmérjem, mennyire ál-
talános ez a probléma. Szét-
küldtem a budapesti és a vidéki 
színházaknak, felkértem sza-
badúszó és amatőr színésze-
ket is, arra törekedtem, hogy a 
szakma minél nagyobb része 

le legyen fedve. 
A legidősebb 
válaszadó már 
negyvennyolc 
éve volt a pá-
lyán, a legfiata-
labb pedig két 
éve, tehát na-
gyon széles volt 
a skála. A vá-
laszadók közel 
kilencven szá-
zaléka azt írta, hogy semmilyen 
felkészítést nem kapott a taná-
raitól arra nézve, hogy mennyi-
re nehéz lesz ez a pálya, pedig 
szükségesnek érezte volna. Ha 
egy színész már rosszul van, 
vagy valamilyen függőségtől 
szenved, kábítószerezik, alko-
holistává válik, akkor teljesen 
elszigetelődik. A kérdőívből az 
is kiderült, hogy a többiek is 
úgy élik meg, hogy ez az ő dol-
ga, magánügye, tehát akkor 
már nagyon nehéz segíteni. Ér-
demesebb felkészülni rá, hogy 
lesznek hullámvölgyek. Egy 
színészt ugyanúgy megviseli 
az, ha nincs munkája, mint az, 
ha nagyon sok van - mindkettő 
nagyon éles stresszhelyzet. Ezt 
nem lehet alkalmi tréningek-
kel orvosolni, egy életformát 
kell kialakítani. Tudatosítani 
kell, hogy nem egyetlen krí-
zist kell kezelni, vagy túl lenni 
egy nehéz időszakon, hanem 
fel kell készülni arra, hogy ez a 
pálya rengeteg stresszel jár, és 
meg kell tanulni, hogyan tud-
juk a testünket és a lelkünket 
karban tartani, hogy bírja ezt a 
gyűrődést.

 � Erre sokan azt mondanák, 
hogy hiszen mindenkinek 
stresszes az élete. Miért műkö-
dik ez másként egy színésznél?
A színész idegrendszerének na-
gyon pontosan kell működnie. 
Gyilkost, szerelmest – bármit 
el kell tudnia játszani. Ehhez 
egy olyan idegrendszer szük-
séges, ami képes hatalmas uta-
kat bejárni. Ha egy átlagember 
összeomlik, a pszichológusok 
általában gyógyszeres keze-
lést javasolnak. De ha egy szí-
nész rászokik a nyugtatókra, 
könnyen elképzelhető, hogy 
utána már nem tud ugyanúgy 
játszani. Az ő idegrendsze-
rét úgy kell kordában tartani, 
hogy közben állandóan képes-
nek kell lennie a nagy kilengé-
sekre. Egy civil embernél sem 
jó, ha antidepresszánst szed, 
de az nem rontja le olyan mér-
tékben a munkája minőségét, 
mint egy színészét. Mondok 
egy példát: amikor az apám 
meghalt, én 27 éves voltam. 
Iszonyú gyors csontrák vitte el, 
nagyon sokat szenvedett, ször-
nyű volt az egész. Máté Gábor 
akkor azt tanácsolta nekem, 

hogy dolgoz-
zak minél 
többet, de 
eszembe ne 
jusson gyógy-
szert szed-
ni, mert nem 
tudok majd 
játszani. Meg-
p r ó b á l t a m 
megfogadni a 
tanácsát, ren-

geteget dolgoztam, és persze 
borzasztó volt a gyászidőszak, 
de végigcsináltam anélkül, 
hogy bármit bevettem volna.

 � Azt mondod, az volt a visz-
szajelzés a kollégák részéről, 
hogy nem készítették fel őket 
ezekre a nehézségekre. Te 
tudsz valamilyen iránymuta-
tást adni a Színművészetin a 
tanítványaidnak?
Azt hiszem, az a legfontosabb, 
ahogyan az egyéni esetekre re-
agálunk. Rengetegszer elmon-
dom nekik, hogy az önismeret 
elengedhetetlen a színészethez. 
Nagyon fontos, hogy tisztában 
legyenek a saját gyengeségeik-
kel, hogy ismerjék magukat, 
különben nem tudnak majd jól 
játszani. Hiszen mindent ma-
gunkból hozunk fel, vagy ott 
keresünk meg. De az önisme-
ret ahhoz is szükséges, hogy 
tudjam, hol van a munkabírá-
som határa, hogyan kell kikap-
csolni ahhoz, hogy bírjak egy 
14 órás munkanapot, akár több 
héten keresztül. Zsámbéki Gá-
borral megpróbáljuk egyé-
nenként kezelni a problémás 

Fullajtár 
andrea
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helyzeteket, kicsit olyan ez, 
mintha a szülei lennénk a kez-
dő színészeknek. Megpróbál-
juk megtanítani nekik, hogy 
időben észrevegyék magukon 
a jeleket, és lépjenek. Nem sza-
bad azt gondolni, hogy az a ter-
mészetes, ha mindig elfojtjuk 
az érzéseinket és csak hajtunk.

 � Alapvetően pszichés zava-
rokról mesélsz, de megfigyelé-
sek bizonyítják, hogy akár még 
a vérképben is jelentkezhet-
nek elváltozások az érzelmek 
hatására...
Egyszer egy orvos kinevetett, 
hogy ilyen nincs, pedig létező 
jelenségről van szó, és ez nem 
csak a színészeknél figyelhető 
meg. Minden olyan szakmánál 
elég könnyen tud hatni egy-
másra az idegrendszer és a tes-
ti funkciók, ahol nagy szükség 
van az empátiára. Színészeknél 
nagyon gyakori, hogy egy-egy 
próbaidőszak vagy szerep in-
tenzíven hat a fizikumukra is. 
Nemrégiben Simon Balázs ren-
dező tett egy kísérletet Arthur 
Miller Pillantás a hídról című 
darabjával az Örkény Színház-
ban. A nézőket és a színésze-
ket is „bedrótozták”, többek 
közt a vérnyomásukat, a pul-
zusukat mérték. Arra voltak 
kíváncsiak, hogy mi történik 
fizikálisan a nézőkkel az előa-
dás alatt. Érdekes volt, hogy a 
pulzusszám tökéletes szink-
ronban emelkedett a nézőkben 
és a színészekben is egy-egy je-
lenet alkalmával. A közönség 
abszolút átvette az örömöt, a 

szomorúságot, a szorongást 
a szereplőktől. És megfigyel-
hető volt a színészek görbéjén 
az is, hogy hol voltak a szerep 
mélypontjai. Ezért élő műfaj a 
színház, ettől csodálatos, amit 
a televízió és a film soha nem 
fog tudni visszaadni... Más 
műfajban nem tudnak ennyire 
összehangolódni az idegrend-
szerek és az rezgések.

 � Te hogyan tudod karban 
tartani az idegrendszered?
Ez egy út, én is tanulom ma-
gam, és nekem sem mindig si-
kerül. A hatékonyság attól is 
függ, hogyan változunk. Pél-
dául már nem ugyanolyan a 
munkabírásom, mint tíz év-
vel ezelőtt. Most már rá kell 
szólnom magamra, hogy mu-
száj aludni, mert különben 
nem tudok dolgozni. Egyéb-
ként nekem az vált be, hogy bi-
zonyos rituálékat tartok, már 
a próbaidőszak alatt is, főleg 
a nehezebb szerepeknél. Apró 
szokásokat iktatok be, példá-
ul egy nehéz jelenet után vagy 
az előadás végén elmegyek egy 
gyors zuhanyra, vagy kitalá-
lok magamnak valamit, amit 

mindig ugyanúgy csinálok. 
Ettől egy megnyugtató üzene-
tet kap az idegrendszerem, azt, 
hogy minden rendben van.

 � Ez azért kell, mert egy nehéz 
szerepből nem tudsz csak úgy 
„kijönni”, miután lejössz a szín-
padról, tovább pörög benned 
a darab?
Igen, nem egyszerű átállni. 
Egyszer egy pszichológus el-
magyarázta nekem, hogy az 
agyat ilyenkor átverjük. Ami-
kor a szereped szerint meghal 
a gyereked, és te reggeltől es-
tig ezt próbálod, akkor ezeket 
az érzelmeket elő kell állítanod 
magadban. Az agy viszont nem 
tesz különbséget aközött, hogy 
ez valóság-e, vagy csak „beher-
geled” magad. Vagyis az ideg-
rendszered abba az állapotba 
kerül, mintha meghalt volna 
a gyereked. Minél hiteleseb-
ben akarod eljátszani a szere-
pet, az agyad annál erősebben 
állítja elő ezeket a jeleket. Segí-
tened kell az agyadnak, hogy 
utána megnyugodjon, tudatni 
kell vele, hogy nincs semmi baj, 
mert különben egy idő után ki-
égeti az idegrendszert.

 � A legtöbb ember óhatatla-
nul hazaviszi a munkahelyén 
történteket. Egy színésznél ez 
fokozottan így van. A kamaszo-
dó fiad hogy viseli ezt?
Nagyon kevés színész képes 
teljesen átállni és egyszerűen 
hazamenni az előadások után, 
a kérdőívből is ez derült ki. Mi-
vel a fiam mellettem nőtt fel, 
mindig a korának megfelelően, 
de szép lassan adagoltam eb-
ből valamennyit, hogy képes 
legyen megérteni, miért va-
gyok zárkózottabb egy-egy 
nap, vagy miért vagyok szo-
morú este. Amikor legutóbb 
a Kurázsi mamát próbáltam, 
bejött megnézni, aztán ha-
zafelé sokat beszélgettünk. A 
darabban három gyerekem 
hal meg, egyikük halálá-
hoz hozzá is járulok. Mond-
tam a fiamnak, hogy az a 
legnehezebb, hogy ilyen-
kor megnyugtassam ma-
gam az előadás után, hogy 
tudassam magammal, nin-
csen semmi baj. Az előadások 
szünetében mindig felhívom 
őt, és amikor ez a darab ment, 
minden szünetben várt tőle 
valamilyen vicces videó a tele-
fonomon, hogy egy kicsit oldja 
a feszültséget bennem. Három 
évvel ezelőtt még nem értet-
te volna meg, mennyire nehéz 
ez nekem, de most már abszo-
lút átérzi. 

 � Törőcsik Mari és Pogány Ju-
dit is arra panaszkodott, hogy 
nagyon sokáig kislányt kellett 
játszaniuk, mindig koruknál 

fiatalabb szerepeket kaptak. 
Te viszont gyakran – ahogy a 
Kurázsi mamában is – idősebb 
nőket alakítasz. Ez talán sze-
rencsésebb dolog, mert előre-
felé húzza az embert, nem?
Húszévesen azért nem könnyű 
ezzel megbékélni. Most már jó, 
mert már hozzáöregedtem ah-
hoz a korosztályhoz, összeért a 
civil korom és szerepeim kora, 

bár a Kurázsi mama esetében 
ez pont nem igaz. Itt Zsámbé-
ki Gábor kifejezetten azt akar-
ta, hogy ne egy megszokott 
Kurázsi mama korú nő játssza 
a szerepet, hanem én. De azért 
pályakezdő színészként, amikor 
mindenki élete nagy szerepeire 
vár, nem könnyű ezt feldolgoz-
ni. Az egész nőiességem szenve-
dett csorbát attól, hogy mindig 
azt gondolták rólam, legalább 
tíz évvel idősebb vagyok. De 
most már jól érzem magam, és 
persze ettől függetlenül nagyon 
jó szerepeket kaptam akkor 

is, nem panaszkodom, inkább 
csak azt mondom, hogy nem 
volt egyszerű helyzet.

 � Most egy Dietrich-estre ké-
szülsz. Egyik régi álmod telje-
sül ezzel?
Zöldi Gergő mondta sok évvel 
ezelőtt, hogy szerinte nekem 
Dietrich-dalokat kellene éne-
kelnem. Azóta rengeteg hely-

szín és rendező szóba került 
már, kész csoda, hogy most 
végre elkészül. De az biz-
tos, hogy nem lesz egyszerű, 
mert egyrészt nem vagyok 
énekes-színésznő, ráadásul 
elég speciális hangom van: 
a kontra-alt nem egy tipikus 
női hang, ugyanaz a hang-
fekvése, mint a fiúknál a 
bariton. Bár Dietrich is va-
lahol itt mozgott, de szeren-
csére ő is speciális hangú 
színész volt, nem pedig éne-
kesnő. Amikor megszületett 
ez az ötlet, elkezdtem bele-
ásni magam az életébe, és el-

képesztően magával ragadott, 
hogy mennyire bátor nő volt. 
Beszólt Hitlernek és Goebbels-
nek, együtt utazott a frontra a 
katonákkal, a második világhá-
ború után elsőként ment ki Iz-
raelbe. Olyan dolgokat csinált, 
amit nagyon sok kollégája nem 
mert. Egy emberjogi aktivista 
és egy pacifista keveredett ösz-
sze benne. Nyilván közben egy 
szörnyeteg volt, a magánéle-
te szintén megér egy misét, de 
az nagyon tetszik benne, hogy 
ilyen karakánul ki mert állni 
dolgok mellett.
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 � De nem csak énekelni 
fogsz...
Dietrichnek két olyan iromá-
nya is megjelent angolul, amit 
Magyarországon még egyál-
talán nem adtak ki. Az egyik 
az Éjszakai gondolatok, a má-
sik, az izgalmasabb pedig a 
Dietrich ABC, amiben az ABC 
betűihez szavakat rendelt, és 
mindegyikhez írt pár monda-
tot. Rengeteg humor, ember-
ismeret van benne. Például a 
„férfi” szóhoz ezt írta: „Az a 
férfi, aki csak piszkálja az ételt, 
általában problémás. És most 
nem a gyomrára célzok.” Ilye-
nekkel van tele a könyv. Novák 
Eszter rendezővel mindket-
ten azt gondoltuk, hogy ez az, 
ami jól össze tudja kötni a da-
lokat, de írunk bele még né-
hány olyan dolgot majd, ami 
csak rólam szól. Ez nem egy 
Dietrich-imitációs este lesz, 

hanem inkább 
arról fog szólni, 
amik Dietrich 
kapcsán eszem-
be jutnak, vagy 
ahogy én látom 
a világot. Az 
egész este úgy 
van megszer-
kesztve, hogy az 
ő dalait adom 
elő, de nem őt 
utánzom – ez a 
lényeg.

 � És mit ját-
szol most a 
Katonában?
Nyolc ad i k á n 

mutatjuk be a Harper Regan 
című darabot Székely Krisz-
ta rendezésében. Nem könnyű 
szerep ez sem, de nagyon élve-
zem. Egy olyan nőről szól, aki-
nek meghal az apja, és emiatt 
hirtelen kifordul az addigi éle-
te, vigasztalódásképp megpró-
bál mindenféle férfival gyorsan 
összejönni. Gyakorlatilag két 
nap történéseit meséli el a da-
rab, ami alatt 180 fokot fordul 
a világ, de Regan végül vissza-
tér a férjéhez. Az egész előadás 
az élete elleni nagy kirohanás-
ról szól. Simon Stephens ír-
ta 2008-ban, tehát egy nagyon 
friss műről van szó, én pedig 
azt gondolom, nagyon aktuá-
lis a témája. Most kezdődnek a 
Sirály olvasópróbái is, amiben 
Arkagyinát játszom, ami szin-
tén egy nagyon hálás szerep – 
szóval hál’ Istennek bőven van 
dolgom.

 � Ha már szóba került 
Dietrichnél a karakánság: te 
azok közé a művészek közé tar-
tozol, akik szociálisan nagyon 
érzékenyek, társadalmilag na-
gyon aktívak. Miért tartod eny-
nyire fontosnak, hogy kiállj 
bizonyos ügyek mellett?
Rosszul tűröm az igazságtalan-
ságot... már elsős általános is-
kolásként sem viseltem el. Az 
egyik osztálytársnőnknek ek-
cémás volt a keze, ami egy gye-
rekközösségben nyilvánvalóan 
csúfolást jelent, én viszont ezt 
nem bírtam. Odaálltam az osz-
tály elé, és azt mondtam, hogy 
aki még egyszer bántja ezt a 
lányt, annak velem gyűlik meg 
a baja. Onnantól leszálltak róla, 
a szülei pedig meghívtak vacso-
rázni hozzájuk, és nagyon szép 
szavakkal megköszönték, hogy 
megvédtem a lányukat. Szóval 
ez a tulajdonságom már akkor 
is megvolt. Nem szeretem látni, 
ha valaki szenved. Sőt, konk-
rétan fizikailag rosszul leszek, 
ha például filmen egy embert 
kínoznak. Mundruczó Kornél 
Nehéz istennek lenni című előa-
dásánál annyira rosszul vol-
tam, hogy ki kellett mennem. 
Nagyon rossz állapotba kerü-
lök ilyenkor. Ha elnyomnak 
egy csoportot, ha látom, hogy 
valaki szenved, muszáj csinál-
nom valamit, mert azt érzem, 
hogy megőrülök, ha ez így ma-
rad. Tulajdonképpen ez önzés 
részemről, muszáj csinálnom 
valamit, mert különben nem 
érzem jól magam.

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

A hó végén pedig jöjjön egy kis vidámság: a Kolibri színház október 31-én mu-
tatja be az Emília és az angyal, akit Körmöczi Györgynek hívtak című darabot 
Novák János rendezésében. Emília egy kilencéves, átlagos kislány, aki egy agy-
rázkódás következtében megismerkedik cseppet sem átlagos őrangyalával. A 
kislány és az angyaltársadalomból szégyenletesen kirívó angyal rengeteg min-
denben hasonlít egymásra. Ugyanúgy képesek megszegni a szabályokat, 
ugyanúgy vágynak dicsőségre, elismerésre, és mindkettőt rettenetesen kiborítja 
a kudarc; mindkettő hirtelen haragú, és sokszor kicsinyes, önző, de a megfelelő 
pillanatban tudnak nagyvonalúan viselkedni, helyesen dönteni. A mese szerző-
je Kolozsi Angéla bábművész, író-dramaturg, a címszerepekben Molnár Zsófia 
Borókát és Tóth Józsefet láthatjuk, a zenét Novák János szerezte.

WWW.KULTURPART.HU

Bár vége a nyárnak, fesztivál még bőven akad: például október 11-én 10 órai kez-
dettel egy különleges – és a tervek szerint hagyományteremtő – fesztivállal örven-
dezteti meg a zenerajongókat a Concerto Budapest. A Hallgatás Napja alkalmából 
a zenekar egy egész napra a BMC-be költözik, ahol a nap során elhangzó koncer-
tek szinte az összes termet megtöltik. A nap vendégei között hallhatjuk a Concerto 
Budapest régi muzsikus barátait is, az Amadinda Ütőegyüttest, Csalog Gábort, 

Lakatos Györgyöt, és Rácz Zoltánt, valamint számos ifjú tehetséget, Ránki Fülöpöt, Fejérvári 
Zoltánt, Balog Józsefet. A program szervezői a Concerto Budapest, az UMZE és a BMC.

Újra itt az N, mint Nosferatu! De sikoltozás helyett legyen inkább a 
zsebünkben fokhagyma, fényszóró, ezüst vagy kereszt. Kálmán Eszter 
Angliában tanult performance-rendezést, itthon elsősorban látvány-
tervezőként dolgozik – többek között a Katona József Színházban és az 
Örkény Színházban, a Stuart Mária jelmezéért Izsák Lilivel közösen meg-
kapta a Színikritikusok-díját. Minden évben bemutat egy saját, általá-
ban látványalapú előadást: a Hamupipőke és a Justine után október 13-án 

az N, mint Nosferatu című darabot láthatjuk tőle a Trafóban, melynek főszereplője Bercsényi Péter, 
akit többek között a Bábszínház Kabaré előadásából ismerhet a közönség.

A Nemzeti Táncszínház komoly témához nyúlt: a családon belüli erőszak témáját 
dolgozza fel a Ne bánts! című táncprodukció. A darab fókuszában egy fiatal lány 
áll, a család „Szentháromságának” egyik tagja. A társadalmi nyilvánosság felé a nor-
mális család képét betegesen közvetítő szülők a lakás ajtaját becsukva már nem 
alkotnak olyan szoros köteléket. Az anya rideg passzivitása utat enged a mindent 
irányítani akaró apa ámokfutásának. De mit tehet egy lány akkor, ha a felemész-
tő családi közeg börtönként zárul rá? Ha már a saját testével is más rendelkezik? 
Ha a körülötte élők nem látnak semmit? Ha a barátok nem akarnak látni semmit? 
S ha a saját anyánk úgy tesz, mintha nem történt volna semmi… Az előadás buda-
pesti bemutatója október 14-én lesz, a MOM Kulturális Központban.

A    ajánlja:Fotó: Dömölky Dániel, Katona József Színház
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Dogossy Katalin

Vannak eldönthetetlen viták. 
Vagy olyanok, amelyek nehezen 
eldönthetők. 

Ilyen például az orvos kontra 
természetgyógyász, gyógyszer 
kontra gyógynövény vita. 

Melyik hatásosabb? 
Ha engem kérdeznek erről, 

azt szoktam mondani, mikor 
melyik. Nincs egyedül üdvözí-
tő módszer, gyógyszer, terápia. 
Hosszú újságírói pályám során 
szinte mindenre találtam példát, 
s mindennek az ellenkezőjére is.

Ezért azt szoktam mondani, az 
gyógyít meg, amiben hiszel. Per-
sze tudom, ez nem ilyen egyszerű.

Az orvosi műhibákra jogászok 
szakosodnak, az orvosok által 
elkövetett hibák hálás témaként 
szolgálnak könyvekhez, ripor-
tokhoz. Miként csodálatos gyó-
gyulások is. 

Írtam erről is, arról is, jóma-
gam is.

Vikiről például, aki öt és fél 
éves volt, amikor egy délután 
édesanyjának telefonáltak az 
óvodából, hogy a gyereknek ödé-
második az arca. A kislányt kór-
házból kórházba szállították. A 
vizsgálatokból kiderült, hogy va-
lószínűleg csak szervátültetéssel 
gyógyítható vesebetegsége van. 
Először szteroidokkal, majd im-
munrendszert gyengítő szerekkel 
kezelték. Vese biopsziát, arcüreg 
műtétet végeztek. A sok altatástól 

szívritmus zavara, a gyógyszerek-
től holdvilág arca lett, veseérté-
kei mégsem javultak. Ekkor egy 
természetgyógyász javaslatára 
édesanyja kidobta a mélyhűtőt, a 
mikrohullámú és grillsütőket, a 
teflonbevonatú edényeket. Csa-
ládjával átállt egy olyan vegetári-
ánus étkezésre, amelynek hetven 
százaléka nyers, és harminc szá-
zaléka párolt élelmiszerekből áll. 
Fokozatosan elkezdték csökken-
teni a gyógyszereket. Napközben 
kizárólag nyers gyümölcsöket, 
vacsorára pedig párolt zöldséget 
és biogabonából készített kásákat 
ettek. Egy hónap múlva a kislány 
kreatinin szintje megközelítette 
a normális értéket, a vérnyomá-
sa rendeződött, és gyakorlatilag 
minden labor értéke javult. 

Írtam erről, akkor, mint a ter-
mészetgyógyászat sikeréről. 

Nyáron viszont transzplan-
tált gyerekek táborában jártam. 
Ott találkoztam Hannával, töb-
bek között. A kislány édesany-
ja terhességének 36. hetében 
császármetszéssel jött a világ-
ra. Kéthónapos korában leállt a 
keringése. A kórházban mélyal-
tatásba tették, két hónapig mes-
terséges kómában tartották. 18 
féle gyógyszert kapott infúzió-
ban. Ugyanaz a betegsége, mint 
az édesanyjának és mindkét nő-
vérének. Szívizom sorvadása 

van, melyet csak szívátültetéssel 
lehet gyógyítani. 

Hanna kilenc hónapos volt, 
amikor csengett otthon a tele-
fon. A transzplantációs koor-
dinátor hívta a szülőket, hogy 
egy picike szívet jelentettek, 
amely talán jó lesz Hannának. 
Tizenegykor tolták be a kicsit 
a műtőbe. Új szíve a beültetés 
után azonnal dobogni kezdett. 
Hanna volt az első egy év alatti 
csecsemő, akin sikeres szívátül-
tetést végeztek. Ma hat éves, vi-
dám, mozgékony kicsi lány.

Mernék-e egy ilyen súlyos szív-
hibával, vagy májbetegséggel 
született gyereknek természet-
gyógyászati módszereket ajánla-
ni? Én biztosan nem.

Ha komoly a baj, én orvoshoz 
fordulnék inkább. 

És nem csak én. Ezt támasztja 
alá egy felmérés is*. A természet-
gyógyászat hatékonyságában 
a lakosság közel fele bízik, de a 
módszert leginkább az egész-
ségesek preferálják, a betegek 
körében 12 százalékkal alacso-
nyabb a természetgyógyászat bi-
zalmi indexe.

No és a kérdésre, hogy gyógy-
szert, vagy gyógynövényt, mit 
felelnek?

Ebben az esetben is in-
kább fiatalabbak, krónikus be-
tegségekben nem szenvedők 

gondolják úgy, hogy hatéko-
nyabbak és mellékhatás szem-
pontjából biztonságosabbak a 
gyógynövényalapú készítmé-
nyek. A vényköteles gyógyszere-
ket főleg az idősebb, jellemzően 
krónikus betegségben szenve-
dők részesítik előnyben. Érdekes 
egyébként, hogy a vénymente-
sen kapható gyógyszerekbe ve-
tett lakossági bizalmat némileg 
megelőzi a homeopátiás készít-
mények csoportja.

Miként sokan esküsznek az al-
ternatív gyógyászati módsze-
rekre is. Némelyikre magam is. 
Főként azokra, amelyek azt ta-
nítják, hogy az egészség nem 
más, mint megfelelő életforma 
és gondolkodásmód. A legtöbb 
alternatív gyógyító hisz a tudat 
hatalmában és kiterjeszthetősé-
gében. Abban, hogy előbb-utóbb 
minden gondolat valóra válik. 

Ebben én is hiszek.
A természetgyógyászok szerint 

a betegség mindig jelzés. Arra 
figyelmeztet, hogy valami ben-
nünk, vagy körülöttünk nincsen 
rendben. Ezért gyógyítani sem a 
szerveket, tüneteket kell külön, 
hanem a felbomlott egységet, az 
egészséget kell helyreállítani.

Így gondolom én is.
Miként azt is fontos-

nak tartom, hogy a termé-
szetgyógyászok, közülük a 

legkiválóbbak feladatuknak te-
kintik, hogy megtanítsák a beteg 
embert küzdeni saját magáért. S 
egyetértenek abban, hogy a sze-
líd gyógymódoknak is nevezett 
területek döntően a betegségek 
megelőzését tűzik ki célul, illetve 
a már kialakult kóros állapotok 
gyógyítását elsősorban a szerve-
zet saját öngyógyító rendszeré-
nek erősítésével kívánják elérni. 

Természetesen nem szabad egy 
kalap alá venni a sokszor orvo-
si végzettséggel is rendelkező, 
jól képzett természetgyógyászo-
kat és az ingával diagnosztizáló, 
kézrátétellel gyógyító sarlatáno-
kat. Természetgyógyász segít-
ségét érdemes kérni a megfelelő 
életmód, étrend, gondolkodás 
kialakításához. Azonban akkor, 
ha betegek vagyunk, a helyes di-
agnózis felállítását inkább bíz-
zuk a modern orvostudomány 
eszközeire, a röntgenekre, labor 
tesztekre. A lelkiismeretes ter-
mészetgyógyászok soha nem is 
biztatják betegeiket arra, hogy az 
orvosi kezelést visszautasítsák, és 
ha diagnosztizálnak is, a megál-
lapított probléma orvosi ellenőr-
zésére kérik pácienseiket.

Bár rengeteg alternatív gyó-
gyító módszer létezik, valójában 
szinte mindegyik a test és a lélek 
energiáinak helyreállítására tö-
rekszik. Ezt teszi az ájurvéda sok 

ezer éve, az energiamezőket in-
gerléssel serkentő akupunktúra 
ugyanolyan régóta, sőt, a kinezi-
ológia is.  

Az ájurvéda hatásosságát elis-
merem, miként az akupunktú-
ráét is. Mert megtapasztaltam. 
És azért is, mert nem maradha-
tott volna fönt sok ezer éven át, 
ha nem lenne hatásos. A WHO 
bizonyos betegségekre maga is 
első helyen az akupunktúrát 
ajánlja. Ilyen betegség példá-
ul a migrén. Az egyetlen baj ve-
le, hogy a hirtelen bekapkodott 
gyógyszerek szinte azonnali ha-
tásával szemben akupunktúrás 
kezelésre, mondjuk egy masszív 
migrénnel, bizony 15-20-szor is 
el kell menni.

A kineziológia alapötle-
te zseniális. Kitűnően lehet ve-
le diagnosztizálni a múltban 
elszenvedett, a tudattalan mélyé-
re száműzött lelki sérüléseket. 

Aligha ajánlanám azonban az 
ájurvédát gerincsérv, az aku-
punktúrát daganatos betegsé-
gek, a kineziológiát ínszalag 
szakadás esetén.

Vagyis azt gondolom, hogy 
a gyógyítás eredményessé-
ge azon múlik, hogy bajunkra 
megtaláljuk-e a megfelelő szak-
embert. Orvost vagy termé-
szetgyógyászt. 

És sokszor ez a legnehezebb.

Csak szólok…

Orvos kontra természetgyógyász

*A Szinapszis Kft. által végzett felmérés alapján
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                                                                          h Szállás 2 éjszakára tágas szobákban, félpanzióval
  h Érkezéskor sajtfalatkák és 1 üveg tüzes Móri Ezerjó
      h 1 alkalommal 3 fogásos szüreti vacsora Öreg Prés Éttermünkben, majd 4 tételes
    vezetett borkóstoló eredeti 300 éves Présház Borospincénkben 
        h   1 x ajándék választható program: Uraknak szőlőolajos hátmasszázs, Hölgyeknek pezsgős
            frissítés a bőrnek /arc-nyak-dekoltázsmasszázs/, vagy családi programként lovaskocsis városnézés
h   1 x ajándék program gyerekeknek: lovaglás, kicsiknek pónizás

már 14 450 Ft/fő/éj-től
Csomagáraink minden esetben 2 teljes árat fizető 

személy esetén érvényesek 
és egyéb kedvezményekkel nem vonhatóak össze!

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

   A csomagajánlat  érvényes  2015.09.14 - 2015.11.08-ig,  kivéve
a  szálloda által megjelölt  kiemelt  időszakokban!

„Ő

szi
 Boros Wellness Hangulatok”

HIRDETÉS
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Üzenet a Földről
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Novák Péter

...Engesztelhetetlenek. Hi-
ába tanítás, példa és tanul-
ság, az efféle emberi minőség 
gyakorlata finoman szólva 
sem jellemző gyarlóságaink-
kal szemben. Annál inkább a 
bizalmatlan fogadói szándék; 
tartjuk és emeljük a közmon-
dást, miszerint jobb félni, mint 
megijedni! No igen, a nagy 
számok törvénye: tízből ki-
lencszer farag rá az, ki nem fel-
tételezi eleve, hogy be-, ki-, ne 
adj Isten lecsapják fajtársai, ha 
tehetik.

Szó mi szó, rossz tapasztalat 
tényleg van elég. Ámbátor, va-
lahogy lelkiismeretből is akad 
összekaparnivaló. Tán a leg-
erősebb igazságérzet esetén is 
felrémlik a kétely, legalább a 
megfogalmazást illetően, mi-
szerint áll-e jogunkban valakit 
úgy igazán eltanácsolni mele-
gebb éghajlatra? Megleckéz-
tetni, de Isten igazából? Nem 
beszélve arról, mikor igazunk 
sincs... Meg aztán ott az a frá-
nya idő, begyógyítandó a se-
beket. A múlt hosszúra nyúlt, 
menedzselni nem lehet, a „mi 
lett volna ha” egy nem létező 
kérdés, sorolhatnánk. 

Soroljuk is, mert ezzel 

elszámolnivalója – furdalás 
ide, felindultság oda – mégis 
akad mindenkinek! Egy, vagy 
több sztori, mi beakadt vala-
ha, s mint összekarcolt bakelit, 
csak ismétli szüntelen önma-
gát. Hol halkabban, hol han-
gosabban, de refrénszerűen, 
sűrűn változó versszakok bal-
ladai homályával fogalmazva 
emlékezetünkben. Klasszikus 
drámairodalmi, történelmi 
példák jól ismert tragikomé-
diái helyett hadd idézzek most 
saját gyűjtésemből, azaz mi-
kor és miként dőlt dugába két 
konok család kibékítésére tett 
erőfeszítésem, s repített az agg-
lomeráció emigrációjába vég-
legesen, vagy másfél évtizeddel 
ezelőtt. 

Mint Montaguek és Capu-
letek rémlenek fel szereplőim, 
hisz oly fáradhatatlanul gyil-
kolták egymást és bérházunk 
lakóközösségét, nem válogatva 
a módszerekben. Naponta ke-
rült terítékre a másik szemeté-
nek felborogatása, postájának 
megsemmisítése, autójának 
összekarcolása, de a tettle-
gesség sem volt ritka vendég, 
mondhatni mediterrán han-
gulattal színesítve a szürke 

hétköznapokat, rendszerint a 
fekete árnyalatig. De hiába az 
efféle sötétség, mikor komp-
romisszumkereső, militáns 
pacifista énem épp civil bon-
takozásának hajnalhasadásá-
ra váratott! Nem voltam rest, 
egyetlen hatalmas harmin-
cas barátként – mikor már a 
legifjabbak is rendszeresen 
csépelték egymást felmenőik 
purpárléjában – előrukkoltam 
a békejobb, -pipa, -menet stb. 
csomagtervvel mindkét csa-
ládnak, hátha.

A siker nem maradt el. 
Özönvízszerű áradással zú-
dult rám, elsőként M. anyu-
ka, és vagy negyed évszázad 
rendszereken átívelő históri-
ája, meg hogy én mit képze-
lek, csak nem gondolom, hogy 
ezek után? Miután néhány 
nappal később, ugyan más di-
alektusban, de C. anyukától is 
megkaptam a leckét, már biz-
tos voltam: minimum atomti-
tok lehet a konfliktus mélyén 
elásva! 

Nemzetközi összeeskü-
vést sejtő izgatottságomnak 
végül valamely, a menet-
szélben idővel megroggyant 
családfő vetett véget, ki gyenge 

Mért oly nehéz lelkigyakorlatok a megbocsájtás, s annak elvárt előz-
ménye, az elnézést kérés? Bocs, de ilyenek vagyunk...

Nincs pardon!

pillanatában el-
árulta, hogy egy 
ezerkilencszáznyolcvanket-
tőben rossz helyre akasztott 
ruhaszárítókötél, és a nők 
mindennek az okai. Ha ez 
utóbbi hivatkozással nem is 
értettem egyet, szörnyű fárad-
ságot éreztem, s a hiábavaló 
rémes tehetetlenségét úgy lo-
kálisan, mint globálisan.

Bocs, de ilyenek vagyunk. 
Oly sokáig haragtartók, hogy 
már emlékeink sincsenek 

okokról, csak okozatokról. 
Dúlnak rémes ütközeteink 
vélt, vagy valós igazságok men-
tén, hogy aztán a végén a nagy 
semmi legyen a jutalom.

Kevésbé szórakoztató, de an-
nál szívbemarkolóbb anekdota 
szól egy tragikus hirtelenséggel 
elhunyt híres színészkollégá-
ról, kinek barátja a hír hallatán 
minden „ellenségét” felkereste, 
hogy rendezzék ügyeiket. Nem 

maradt egyetlen el-
lenlábasa sem...

Tudták ennek súlyát a régi-
ek is, e hónapban épp a zsidó 
vallás bővelkedik bölcsesség-
ben – október 10. a Yom Kip-
pur, azaz az Engesztelés napja. 
Előtte a zsidók adakoznak a 
vallási és jóléti intézmények 
számára, valamint bocsánatot 
kell kérniük az egymás ellen 
elkövetett bűnökért. Aki nem 
bocsát meg a másiknak, az sú-
lyos bűnt követ el.
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Polgár Teréz Eszter

Mikor derült ki, hogy Lili 
Down-szindrómás?
Csak a szülés után. Feküd-
tem félhullaként, összesza-
ladt mindenki, aztán gyanús 
csönd volt. Kérdezték, nálam 
vannak-e a genetikai szűré-
sem papírjai. A terhességi vér-
vizsgálaton semmi gyanúsat 
nem találtak, de AFP vérvizs-
gálatból nagyon rossz haté-
konysággal lehet kimutatni a 
genetikai eltéréseket. Sokkal 
pontosabb a magzatvíz- vagy 
méhlepényvizsgálat, bár nem 
100%-os, és ezeknél 1% a veté-
lési kockázat. Mikor a három 
másik gyerekemet vártam, 
persze, már elvégezték nálam, 
az utolsónál kétszer is. Nem 
ismerek senkit, aki így elvetélt 
volna, olyanról viszont tudok, 
akinek megcsinálták a méhle-
pény-vizsgálatot, mégis down-
os gyereke született. 

Vártatok egy egészséges babát, 
és hirtelen mindent újra kellett 
tervezni…
Először gondolkodni sem tud-
tam. Amúgy is alig éltem a 20 
órás vajúdás és nagyon nehéz 

szülés után. Bejött egy szá-
momra idegen orvosnő, és azt 
mondta: „Anyuka, úgy néz ki, 
kromoszómaprobléma van”. 
Nem is értettem, mintha le-
szakadt volna egy vasfüggöny. 

Családi arany
Aztán kiderült, hogy ez a 
Down-t jelenti.  Én teljesen 
magamba zuhantam, a férjem 
nem annyira, legalábbis nem 
mutatta, ő nyugtatgatott. Lilkó 
egynapos volt, amikor átvitték 
a koraszülött osztályra, mert 
vért köpött. Na, ez billentett át. 
Volt egy iszonyú nagy problé-
ma, amiről azt se tudtam, mivel 
jár, de hirtelen a gyerek életéért 
kellett aggódni. Napokig vizs-
gálgatták, kiderült, hogy csak 
K-vitamin hiány, semmi ve-
szélyes. A downosok zömének 
komoly szívproblémái, bél-
rendszeri problémái vannak, 
Lilkónál semmit nem talál-
tak, ami szuper kiindulás volt. 
Szóval, a rosszban rögtön volt 
minek örülni. Annyi, hogy na-
gyon kancsalított, így kétéve-
sen megműtötték, ezen kívül 
pár éve glutén- és laktózérzé-
keny, de ez nem a Down-szind-
rómával függ össze. 

Mikorra tudtál teljesen 
megbékélni a helyzettel?
Mire kijöttünk a kórházból, 
már elfogadtam. Nem mon-
dom, hogy nem jut eszembe 
néha, hogy egy átlag 13 éves 
hol tart, és ő milyen lehetne, ha 
nem lenne down-os. Az ember 
soha nem békél meg ezzel 100 
százalékig, de közben meg ter-
mészetessé válik, ami van, hogy 
ő ilyen, ő a Lilkó – és mindenki 
úgy imádja, ahogy van. Szeren-
csére a down-os korai fejlesztés 
akkoriban indult meg, amikor 
ő született. Aztán folyamatosan 
erősített, hogy láttam, ahogy 

fejlődik. Lassan, néha még las-
sabban, de minden akadályt 
vett: szobatiszta lett, megta-
nult beszélni, ma ír és olvas. A 
down-osok értelmi képességei 
nagyon különbözőek, ő közép-
súlyos értelmi sérült. Nagyon 
nehezen, 27 hónaposan kezdett 
járni, amiben a laza ízületei is 
szerepet játszottak, de a torná-
nál ez a lazaság már előnyére 
szolgál; nézd meg, hogy fonja a 
nyakába a lábát!

Tudatos volt, hogy közte 
és Bence közt kicsi a 
korkülönbség?
Pont 20 hónap. Lilkóval úgy 
engedtek el a kórházból, hogy 
minél hamarabb jöjjön a test-
vér. Ez nekem borzasztó rosz-
szul esett; egy sérült gyerek is 
beláthatatlan feladatnak tűnt. 
Nem volt tudatos döntés, de 
hamar terhes lettem megint – 
szerencsére. A legjobb fejlesztő 
erő tényleg a korosztály, és fő-
leg a hasonló korú testvér. De 
nemcsak Bence húzza Lilkót, 
Emma baba is nagyon fejlesz-
tően hat rá. Lilkó ezer dologban 
tud már segíteni, a pelenkázás-
tól az altatásig, azt is tanulja, 
hogy kell gondoskodni valaki-
ről. Nyaranta fejlődik leglátvá-
nyosabban, amikor sokat van a 
testvéreivel.

Négy gyereket vállaltatok. Nem 
volt benned félelem az első 
után? 
Sokan mondták, milyen „vál-
lalkozó szelleműek” vagyunk, 
de én nem ezt éreztem. Jött 

a két középső gyerek, és fan-
tasztikus volt, ahogy szin-
te maguktól fejlődnek. Jutott 
energiám mindenre. Persze, 
van egy szuper férjem, és a szü-
leim 10 percre laknak…  Em-
ma születésével váltak megint 
nehézzé a mindennapok. Nem 
értettük, miért nem eszik ren-
desen. Agyonvizsgálták, de 
csak nemrég derült ki, hogy 
neki is van egy kromoszóma-
eltérése, amely állandó étvágy-
talanságot és lassabb fizikai 
fejlődést eredményez. Fél évig 
szondával is tápláltuk. 

Elképzelni is rossz.
Én nem is bírtam. Csak fog-
tam a bömbölő gyereket, a fér-
jem dugta le a szondát az orrán 
át, ami pumpálta bele a kaját 
éjjel. Ahogy idősebb lett, ma-
gára tekerte a csövet, tépeget-
te ki, állandóan fel volt sértve 
a nyálkahártyája, sokszor visz-
sza is jött éjjel az étel. Napköz-
ben pedig még kevésbé evett. 
Azt mondtuk: elég! A mai na-
pig csak pürét eszik, de nem 
érdekel, csak egye. És azért 
egyre jobban elfogadja az ételt. 
Őt is hordjuk Dévény-terápi-
ára, mint Lilkót vittük, amíg 
nem tudott járni. Emmával 
ugyanazokat a köröket rójuk. 
A Dévény-masszázst minden 
gyerek végigüvölti, de olyan 
jótékony, hogy megéri. Emma 
mozgását szinte berobbantotta: 
a második kezelésnél elkezdett 
kúszni, a harmadiknál négy-
kézlábra állt, nem sokkal ké-
sőbb felállt.  Hogy Lilkó ilyen 

A játszótérnyi nappaliban ülünk, ahol a három nagyobb gyerek – a 
Down-szindrómás Lili (13), Bence (11) és Julcsi (8) – szabályosan babázik 

a legkisebbel, a másfél éves, de nagyon ritka kromoszómaproblémája miatt 
csöpp Emmával.  A legfurcsább, hogy semmi furcsa nincs ebben a családban; 
ha csak az nem, mennyire normális, miközben két gyerek is speciális törődést 
igényel, a másik kettő pedig láthatóan kicsit sem szeretne kevesebb figyelmet 
kapni. Júliusban mégis egyvalaki került reflektorfénybe, Lili – becenevén Lilkó –, 
aki szertornában öt érmet nyert a Los Angles-i Speciális Olimpián. Bár szülei 
nem állhattak a dobogón, a győzelem az övék is. Az édesanyával, Körner Ju-
dittal beszélgetek.

15Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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ügyes lett, abban is benne van 
ez a módszer. Így is csak öt-
éves kora után sikerült végig-
mennie úgy egy utcán, hogy 
közben nem ült le, mert men-
tálisan és fizikailag is elfáradt 
– ezért is csoda, hogy így szer-
tornázik. De utólag teljesen 
mindegy, ki mikor tanult meg 
járni, beszélni, olvasni. Emma 
szerencsére szellemileg ép, bár 
állítólag lehetnek majd tanulá-
si nehézségei. Lilkó jövőjébe vi-
szont nem nagyon merek még 
belegondolni. Itthon nincs sok 
munkalehetőség down-os fel-
nőtteknek. Nyugaton érett-
ségizhetnek, sőt, nem matek 
szakon, de van, aki felsőfokú 
tanulmányokat is folytat. Ná-
lunk az általános iskola után 
jó esetben szakiskolába járhat-
nak, ahol tanulnak valamit, 
amivel sehová nem tudnak el-
helyezkedni. Lilkó azt mondja, 
cukrász akar lenni, ami nem 
olyan elszállt dolog, de csak 
állandó felügyelet mellett vé-
gezhet majd bármilyen mun-
kát, mert nincs veszélyérzete… 
Egyelőre a tornasikereire kon-
centrálunk, azoknak örülünk.

Hogyan kezdett el szertornázni?
Bence óvodai csoporttársa 
tornázott a Honvédban, az ő 
anyukája javasolta, nézzünk 
meg egy edzést mi is Bencével. 
Gondoltam, jó, és a második 
gondolatom az volt, hogy Lil-
kót is vinni kéne. Ők egy oviba 
jártak, mert Lilkónak direkt in-
tegráló óvodát kerestem (és ir-
tó nehezen, de meg is találtam 

az ideálisat). Kérdezgettem a 
többi anyukát, hogy szerin-
tük Lilkó is járhatna-e tornára, 
ők meg finoman, de mondták, 
hogy nem valószínű, hogy be-
veszik. Tény, hogy nehezen tu-
dott szabályokat követni, nem 
volt benne megfelelési kény-
szer. Simán elsétált egy ovis 
foglalkozásról, vagy nem csi-
nálta, amit a többiek. Ez a Hon-
véd edzőtermében nem megy.  
Azért beszéltem az edzőnővel. 
Én gyerekként 5 és fél évig ver-
senyszerűen tornáztam, kide-
rült, hogy egyidőben jártunk a 
Spartacusba. Lilkó bemehetett 
egy edzésre. Nagyon élvezte, 
az edző pedig azt mondta, nem 
volt probléma, jöhet máskor is. 
Azt már később mesélte, hogy 
azért a kezdet nagyon kemény 
volt, mert sosem foglalkozott 
fogyatékos gyerekkel. Lilkó 

alkalmazkodóképesség-hiánya 
sokszor előjött. Pl. a szivacs-
gödör nagyon tetszett neki, 
ott hempergett, és nem jött ki, 
tök jól érezte magát. Ilyenkor a 
csoport megakad. Ő nem mé-
ri föl a veszélyeket, pl. hogy a 
fejére ugorhatnak, az sem volt 
meg benne, hogy ha az edző azt 
mondja, hogy nem, akkor nem. 
Kb. egy év volt, mire megtanult 
alkalmazkodni a csoportban. 
Mariann néni előtt le a kalap-
pal. Nagyon megszerette Lilkót 
az évek során, minden rezdülé-
sét ismeri, már jobban tudja ke-
zelni, mint én.

A versenyzés nem túl stresszes 
a gyereknek? 
Neki nem, ő ideális verseny-
ző-alkat. Az egészséges drukk 
a legjobbat hozza ki belőle, de 
szorongás nincs benne. Boldog, 
hogy megmutathatja, amit tud. 
Kezdettől imádott edzésre jár-
ni, mert nagyon mozgékony, na 
meg odavolt Mariann néniért. 
Ezen kívül jól bírja a monotó-
niát, ami a down-osok erőssé-
ge. Sokan azért hagyják abba 
a sportot, mert ha valamit öt-
venszer meg kell csinálni, már 
nincs kedvük. Neki mindig van 
kedve. Volt, hogy a bébiszitte-
rünk (ő viszi edzésre a suliból) 
felhívott, hogy Lilkó hullafá-
radt vagy hasmenése van, mi 
legyen, de a tornán minden 
baja elmúlt. Esőben ki se akar 
mozdulni, az mindig nagy 
harc, de tornára rohan. Bence 
is, Julcsi is tornázott, mindket-
ten abbahagyták. Lilkó maradt.  

Egyébként nagyon szeret min-
den más foglalkozást is, ezért 
sok helyre vittem. Járt zenélni, 
modern táncra a Baltazár Szín-
házba, nyáron a táborába... Az 
alsós osztályfőnöke már szólt, 
hogy a tornát abba kellene 
hagynunk, mert egyre több lesz 
a tanulnivaló. Még anyukám is 
ezt erősítette. Én meg azt gon-
doltam, hogy semmi nem ad 
neki annyit, mint a torna: testi-
leg-lelkileg tölti. De tényleg sze-
lektáltunk, a zenét hagytuk el, 
abban nem fejlődött annyira. 
Meg a logopédust, ami állandó 
program volt, mert ő is, ahogy 
a down-osok általában, nehe-
zen artikulál. Sajnos mindent 
nem lehet. 

Hogyan jutott ki a Speciális 
Olimpiára?
Érdeklődtem, és eljutottam a 
Speciális Olimpiai Szövetség 
Torna Szakosztályhoz. Mond-
ták, hogy egy hónap múlva lesz 
versenyük, menjünk el Lilkóval. 
Nem is kellett konkrét gyakor-
latsort tudnia, csak mutatnia va-
lamit, amit tud: cigánykereket, 
kézenállást stb., kicsit összefűz-
tük. A verseny végén kihívták 
őt is a dobogóra: kapott egy kü-
löndíjat. Teljesen odavolt, hogy 
kapott érmet. A heti két edzése 
mellé plusz egy órát külön vele 
foglalkozott az edzőnő, a követ-
kező versenyre már megtanul-
ta a gyakorlatsort két szeren. A 
Los Angeles-i Speciális Olim-
piára idén egy lány és egy fiú 
tornász mehetett. Először egy 
másik lányt választottak, de ő a 

gerincproblémái miatt visszalé-
pett; Lilkó került a helyére. Jú-
lius 23-án utazott ki a csapattal 
két hétre.  Azt tudni kell, hogy 
négy nehézségi szinten foly-
nak a Speciális Olimpia torna-
versenyei, ő az elsőn indult, az 
a legkönnyebb. Neki a geren-
da a legnehezebb, mert nincs 
rajta szemüveg, ami elbizony-
talanítja, meg egyensúlyt tar-
tania is nehéz. Mégis ott nyert 
aranyat, meg összetettben. Ta-
lajon, korláton ezüstöt, az ug-
rásban bronzot. A szinteken 
belül is divíziók vannak (kor és 
tudásszint alapján), mert ennek 
az olimpiának pont az a lénye-
ge, hogy ne egyvalaki nyerjen, 
hanem minél többen sikerél-
ményhez jussanak. Egy divízió-
ba maximum 8 ember kerülhet, 
a divíziós verseny eredményei 
alapján.  Így lehet, hogy talajon, 
ahol az erősek közé került, csak 
2. lett, pedig abban sokkal jobb, 
mint gerendán.

Nem féltetted két hétre 
elengedni? 
Én nem, a nagymamák vi-
szont halálra izgulták magukat. 
Tudtam, hogy vigyáznak rá, 

másrészt, ha folyton aggódom, 
a sarokig se jutunk. Ilyen lehe-
tőséget nem lehetett kihagyni. 
200 ezer Ft-tal nekünk is hoz-
zá kellett járulni az úthoz (ez is 
szűkítette a kiutazásra esélyesek 
körét), de ez a pénz még a repü-
lőjegyet se fedezi. Ami nehéz 
volt, hogy nem láthattam a do-
bogón, csak felvételről, de jobb, 
hogy nem voltam ott, mert ne-
ki ott nem anyuka kislányaként 
kellett megfelelnie. Nagyon jól 
viselte a különlétet, pedig egy 
hétig nem is tudtunk beszélni. 
Érdekes, hogy mikor elkezdett 
versenyezni, már mondogat-
ta, hogy megy majd külföldre. 
Mikor beválogatták az olimpi-
ai csapatba, azt kezdte monda-
ni, hogy nyerni fog. Igaza lett. 
Benne nincs meg a kishitűség, 
hogy úgysem sikerül, ami ben-
nem megvolt, amikor tornáz-
tam. Bár én nem is voltam olyan 
tehetséges és kitartó. De ezt 
csak így lehet. Amikor anyuká-
mat és az anyósomat felhívtuk, 
hogy Lilkó mehet Los Ange-
lesbe, mindkettő első reakciója 
az volt, hogy: „Ugye, mondtad, 
hogy: nem?” Én meg abból in-
dultam ki, hogy ha őt válasz-
tották, azt valamire alapozzák. 
Már a kiutazás előtt fűnek-fá-
nak elmondta, hogy megy Los 
Angelesbe az olimpiára, és 
nyerni fog. Néztek rám az em-
berek, hogy „szegény fogyaté-
kos”… Én meg mondtam, hogy 
tényleg megy. Hatalmas élmény 
volt neki ez az utazás. Azóta is 
erről beszél, és rettentő büszke 
az érmeire.
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26,9 Ft/db

2 690 Ft

A C-vitamin lassan és 
fokozatosan szabadul fel, ezért 
hosszabb időn át állandó 
C-vitamin szintet
biztosít

Vény nélkül kapható gyógyszer

A CA CCC vi-vitamtamiinin lassan és 
f kfokfokkkkozaoozatostosanann szaszabadba ul fel, ezért 
hossszabbb b idődőidőn án át állallandóndó 

C-vitamin Béres 500 mg 
retard filmtabletta
100 db

C-vitamin Béres 500 mg 
retard filmtabletta
100 db

27,7 Ft/ml

2 765 Ft

Vény nélkül kapható gyógyszer

Bőr és hajas fejbőr gombás 
fertőzésének kezelésére és 
megelőzésére alkalmas 
ketokonazol-tartalmú 
készítmény

BőrBőr ésésés hahajasjas fefefejjbőr ggombáásás

Nizoral korpásodás ellen   
    20 mg/g sampon
    100 ml

Nizoral korpásodás ellen   
    20 mg/g sampon
    100 ml

22
      11

148,9 Ft/db

2 085 Ft

Meghűlés és nátha kezeléséreMMMeghűlhhűléés éés nátha kezeléséréreeátha kezelésésére

Neo Citran belsőleges por 
felnőtteknek  14 db
Neo Citran belsőleges por 
felnőtteknek  14 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

35,6 Ft/db

4 275 Ft

Fokozott szükséglet vagy csökkent 
bevitel okozta általános vitamin-, 
ásványi anyag- és nyomelemhiányos 
állapotok megelőzésére

F kFokozotttt szszzüzüksékségleglet vt vagyagy cscsökkökkentent 
bevitel okozzta általános vitamin-,
ásványi anyyag- éés nyonyonyomelmemelemhememhiániánányosyos 
áll k lőő é é

Actival Extra filmtabletta
90+30 db
Actival Extra filmtabletta
90+30 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

ááá

FF
b
á
á

38,4 Ft/db

2 305 Ft

CalciTrio filmtabletta
60 db
CalciTrio filmtabletta
60 db Hatóanyagai hozzájárulhatnak a normál 

csontozat fenntartásához

Étrend-kiegészítő készítményÉ

153,5 Ft/ml

1 535 Ft

Otrivin Menthol 1 mg/ml 
adagoló oldatos orrspray
   10 ml

Otrivin Menthol 1 mg/ml 
adagoló oldatos orrspray
   10 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

Különböző eredetű náthás 
megbetegedés okozta 
orrdugulás enyhítésére 
szolgáló xilometazolin-tartalmú 
készítmény

   

őlől CC

70,3 Ft/db

1 125 Ft

Vírusok, illetve baktériumok okozta torokgyulladások esetén 
csillapítja a fájdalmat, valamint a fájdalmat kiváltó gyulladást
VVírVírVVírVírusousousokkkkk,, ilillillillillill tetvetvetvetve bbbee bee be baktakaktakté iériumok ok okozkoztta ttorokgokgyulyull dladáásokk e tseténé

ill í j fájd l l i fájd l ki ál ó ll dá

Strepfen 8,75 mg 
szopogató tabletta  16 db
Strepfen 8,75 mg 
szopogató tabletta  16 db

Vény nélkül kapható gyógyszerVéé élk ó óVéé élkül k h tó ó

29,4 Ft/db

705 Ft

Paracetamol-tartalmú fájdalom- és 
lázcsillapító készítmény

Vény nélkül kapható gyógyszer

ParParacacetamtamolol--tartartaltalmú fájdalom- ésés 
lázcsillapító kkészítmény

Panadol Rapid 500 mg 
filmtabletta  24 db
Panadol Rapid 500 mg 
filmtabletta  24 db
PP

12,6 Ft/db

755 Ft

A magnézium és a B6 vitamin hozzájárulhat 
a fáradtság és a kifáradás
csökkentéséhez

A mA magnagnéziéziumm és a B6 vitamtaminin hhozzájárulhaat t 

Patikárium Magnézium B6  
      tabletta
      60 db

Patikárium Magnézium B6  
      tabletta
      60 db

Étrend-kiegészítő készítmény

a 
cc

AA

        tt
     66

VVéVénVVéé

bl ttbl tt OO

96,8 Ft/db

2 905 Ft

Komplex összetétel luteinnel, antioxidánsokkal és cinkkel. 
A cink hozzájárul a normál látás fenntartásához

ActivaActivaAA
90+30 d90+30 d

KomKompleplex öx összetéetételtel luluteiteinnennell, anantioxKKK xidánsokkal és cinkkel.
A cA cink hozzzájárul a normál látás fenAA nntartásához

Ocuvite lutein forte tabletta
30 db
Ocuvite lutein forte tabletta
30 db

Étrend-kiegészítő készítményé í ő é í éÉ

VVéVénVVéé

 

OO

4,4 Ft/ml

1 310 Ft

Antibakteriális szájöblögető oldatAntAntibaibaktekteriáriálislis szájöbblögettő oooldaldaldattt

Corsodyl alkoholmentes    
    szájöblögető oldat
    300 ml

Corsodyl alkoholmentes    
    szájöblögető oldat
    300 ml

Szájhigiénés termék

ss
     

31,3 Ft/g

1 095 Ft

Meditonsin belsőleges 
oldatos cseppek  35 g
Meditonsin belsőleges 
oldatos cseppek  35 g
Akut felső légúti hurut esetén a torok-, az orr- és a garattájék 
gyulladásának kezelésére alkalmas homeopátiás készítmény

Vény nélkül kapható gyógyszer

500500

27,3 Ft/ml

1 365 Ft

Vény nélkül kapható gyógyszer

Alkalmazható az 
orrmelléküregek és a légutak 
heveny és idült 
gyulladásainak kezelésére

Alkalmazható az 

Sinupret belsőleges oldatos   
    cseppek
    50 ml

Sinupret belsőleges oldatos   
    cseppek
    50 ml
    

      

őlől

11,6 Ft/ml

1 040 Ft

Mucopront szirup
    90 ml
Mucopront szirup
    90 ml

Légúti megbetegedésekben a nyák oldására, 
köpetürítés elősegítésére szolgáló 
karbocisztein-tartalmú gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

pp
      

l t bl ttl t bl tt

VVéVénVVéé

MM

144 Ft/g

1 440 Ft

Fogzáskönnyítő gél, első fogak kibújásakor jelentkező tünetek 
helyi kezelésére alkalmas készítmény
ogzásázáskökönnyítő gél, elsősőő fofogakgakgak kikikibúbúbúFoF újújújásaásaásakkkkorkorkor jejejelenenlenlentkettketkezőző tüntüneteetekk 
l i k lé é lk l ké í éh

Dentinox fogínygél 
gyermekeknek
10 g

Dentinox fogínygél 
gyermekeknek
10 g

Vény nélkül kapható gyógyszeré ü ó óééé

dá lldá ll

ÉÉttreÉÉtt

 

ÉÉ

DD

90 Ft/db

1 440 Ft

Advil Ultra Forte lágy 
kapszula
16 db

Advil Ultra Forte lágy 
kapszula
16 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

Ibuprofén-tartalmú láz- és 
fájdalomcsillapító, gyulladásgátló 
hatású készítmény

11

élkül k h tó óélkül k h tó óVééVéé

Patikárium PatikáriumC-vitamin Béres 500 mg C-vitamin Béres 500 mg
d fil bld fil bl

Advil Ultra Forte lágy Advil Ultra Forte lágy
k lk l

PatikáriumPatikáriumC vitamin Béres 500 mgC-vitamin Béres 500 mg Advil Ultra Forte lágyAdvil Ultra Forte lágy

OKTÓBERI AKCIÓ!
M é i BM é i B Si b l ől ldSi b l ől ldP iká iP iká i

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

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



	 „Van	valami	titkos	e rő,	ami	egybe	tud

kapcsolni	két	lelket,	értesíti	őket	arról,

	 amit	egymásért	éreznek,	és	össze	is

hozza	őket,	minden	távolság	ellenére.”

	 (Gustave	Flaubert:	Bovaryné)
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Társaslény

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

A nő, vagyis Patak Etelka alig 
múlt harminc, mégis mély, fel-
hőkék árkok húzódtak a szeme 
alatt. Nem törődött velük kü-
lönösebben, inkább csak tu-
domásul vette őket, mint élete 
velejáróit. Nem engedte, hogy 
a szépségipar csábító üzeneti 
manipulálják, mert hitte, amit 
nagyanyja, özvegy Patak Zol-
tánné annyiszor elmondott 
anno, hogy a szépség belülről 
fakad, így aztán az ő árkainak 
nem a szmog, a napfény és a 
kor az okozója, hanem a bol-
dogtalanság. Özvegy Patak-
né azt is gyakran mondogatta, 
amikor Etelka kócos fürtjeit 
copfba rendezgette, pontosab-
ban cibálta, hogy a szépségért 
(így közvetve a boldogságért, 
mely az orcát csinoskává vará-
zsolja), meg kell szenvedni. 

Ez a két kijelentés, anélkül, 
hogy Etelka fejében tudatosult 

volna, az évek alatt egybeol-
vadt. A boldogság tehát, gon-
dolta, bizony, kínnal jár. A 
párkapcsolatai is ekképpen 
alakultak. Mindig, mikor ki-
teljesedhetett volna egy fiú ol-
dalán, halálra rémült, hogy 
most törvényszerűen elkövet-
kezik a gyötrelem időszaka, 
és az ijedtségtől, még mielőtt 
bármi gebasz történhetett vol-
na, szenvedni kezdett, ami mi-
att a fiú besokallt és szakított, 
mondván, ki bír egy olyan nő-
vel feküdni-kelni, aki folyton 
rinyál. 

Etelka a sok beigazolódott 
csalódás ellenére még mindig 
hitt a romantikus, mindent el-
söprő szerelemben, pedig már 
két váláson is túl volt, ugyan-
akkor, művelt könyvtáros nő 
lévén tudta azt is, hogy az éte-
ri magasságokban zajló érzel-
mi katarzisok mindig halállal 

végződnek, nem pedig édes 
beteljesüléssel – ott van pél-
dául Júlia vagy Izolda ese-
te – mégis áhítozott utána. 
Gyakran volt, hogy hanyatt 
dőlt a kanapén, és elképzel-
te, hogy egy nap eljön érte az 
a férfi, aki éppen olyan, mint 
ő, vagyis nem e világra való, 

Vág Bernadett
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akit nem csak az egyszeri koi-
tusz izgalma hajt, hanem a lel-
ki eggyé válás lehetősége, az 
időn- és földöntúli szerelem 
vágya. Beront az ajtón, mit ne-
ki a biztonsági zár meg a ri-
asztó, meglátja Etelkát élet és 
halál közt lebegni szélfútta, 
kócos vörös hajjal a kanapén, 

és éltető csókot lehel alélt ajka-
ira. Aztán elrabolja, vagy oda-
költözik, mindegy.

Mivel Etelka nem volt egy 
izgága természet, kitartott az 
álma mellett, és várt. Várt, 
mintha minden mást csak ál-
modna, várt példás türelem-
mel, hogy megérkezzen végre 
a hőn áhított, aki majd feléb-
reszti és átsegíti az örök bol-
dogságba. Mindezt a Petőfi 
utca 4-ben tette esténként és 
hajnalonta (vagyis munkaidőn 
kívül), ahol már negyedik éve 
lakást bérelt. 

Kétsaroknyira onnan, épp a 
buszmegálló közelében, ahol 
Etelka mindennap elsétált a 
könyvtárba menet, szóval a 
Jókai utca 12-ben lakott egy 
nem e világra való férfi, akit 
úgy hívtak, hogy Köves Géza. 
Krisztusi korban volt, és nőt-
len. Amolyan magának való tí-
pus. Nappal a komputer előtt 
ült, mert odakötötte a munká-
ja, esténként meg a szobanö-
vényeivel molyolt. Nem szép, 
hogy elárulom, de még be-
szélt is hozzájuk. Női neveket 
aggatott rájuk kedvenc olvas-
mányai alapján, mert amúgy 
olvasni is imádott, például 
az egyik vörösen, buján vi-
rágzó hibiszkuszt Bovaryné-
nak hívta, egy karcsú, magas 
szobapálmát pedig Ilmának, 
és mindig felnevetett, hogy a 
büszke növény milyen sértő-
dött képet vág emiatt. 

Köves Gézának is volt egy 
álma, bár nemigen elmélke-
dett róla – mint hogy a férfiak 

inkább elfoglalják magukat, 
csak hogy ne kelljen elmél-
kedniük –, szóval Köves Géza 
egy messzi farmon szeret-
te látni magát egy kellemes, 
művelt nővel, kinek hajza-
ta lehetőleg vörös és szélfút-
ta, és valami megfejthetetlen, 
homályos szomorúság lengi 
körül minden mozdulatát és 
távolba merengő mosolyát. 
Gézát nem érdekelték a mé-
diából rávetődő karcsú, szexi, 
csipkefehérneműs és ráncta-
lan műnők, valójában az is 
mindegy volt számára, hogy 
élete szerelmének mekkora a 
csípő- és mellbősége, csak a 
lelke legyen nagy. Csak finom 
legyen és lágy, hogy a karjaiba 
vehesse és elrabolhassa, vagy 
bármi. 

Szumma szummárum, e 
férfit és e nőt, mintha a SORS 
is egymásnak teremtette vol-
na. Igaz? Nyilvánvaló, hogy 
egyik nap, mikor Patak Etel-
ka munkába menve a buszra 
vár, össze kell találkoznia Kö-
ves Gézával, aki friss zsem-
lékkel lépdel hazafelé a közeli 
pékségből. Talán el is mennek 
egymás mellett, talán össze-
ér a kabátjuk ujja, talán Géza 
elejt egy zsemlét, amit Etelka 
zavartan felemel, de egy biz-
tos. Hogy soha, egyetlen szót 
sem váltanak egymással! Géza 
nem rabolja el Etelkát, Etelka 
nem megy a farmra! Soha! So-
ha, a büdös életben! Hogy mi-
ért? Csak. 

Vagy mégis? Na, ilyen, ami-
kor a sors babrál.

Ha a sors babrál
Hogy a sorsnak, bocsánat, csupa nagy-

betűvel, a SORSNAK milyen fura játékai 
vannak, hát erről szól ez a történet. Élt vala-
hol, talán csak pár lépésnyire egymástól, de 
mindenképp azonos Univerzumban egy 
férfi és egy nő. Elképzelhető, hogy már ezt is 
a SORS rendezte így, de az is lehet, hogy ran-
dom szórta őket oda, ahova, hogy később 
kedvére babrálhasson velük.
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Mostanában sajnos elég ma-
gas a vérnyomásom. Főleg 
akkor, amikor megveszem hó 
elején a két felnőtt- és a négy 
diákbérletet a BKK automa-
tából. Na, ott ölni tudnék, és 
nem csak az árak miatt, ha-
nem a gép tempója miatt is. 
Miért nem kaphatok én egy 
kódot, ami alapján tudja az a 
nyomorult eszköz, hogy hány 
darab szelvény kell és milyen 
azonosítókkal? Ezért hát éj-
jel járok megvenni a bérlete-
ket, mert így nem tartom fel 
a sort, és a sötétben könnye-
debben válok meg havonta 32 
800 forinttól.

A járműveken pedig beval-
lom, néha félek. Olyan rette-
netes módon tudnak emberek 
hozzászólni egymáshoz, hogy 
az hihetetlen. Legyen az gya-
logos, autós, bringás, civil em-
ber vagy akár hivatásos sofőr. 
Az ország idegrendszere pe-
dig nagy bajban van. Ha va-
lamire manapság nagyon 
nagy szükség lenne, az 
a tolerancia, ez kivált-
képp igaz a tömegköz-
lekedésre és igazából 
minden nemű helyvál-
toztatásra. Azt minden-
kinek meg kell érteni, 

hogy azért, mert ő egyedül ül 
egy autóban, még részt vesz 
egy közösségi valamiben, ahol 
szabályok vannak és EMBE-
REK! Ez utóbbi azért fontos, 
mert túl a KRESZ betartásán 
fajunk velejárója a tévedés. Ez 
egy szörnyen nehéz fogalom, 
mert egyrészről be kell ismer-
ni, amikor tévedünk, más-
részről pedig el kell fogadni, 
ha más téveszt. Nem szeret-
ném a családi blogot elvinni 
egy társadalmi tanulmányba, 
de sajnos az elfogadás kikopó-
ban van a világból, Magyar-
ország pedig nagy mester 
abban, hogy minden terüle-
ten intézményesítette az el-
mebajt. A nagyvállalatoknál 
minden szinten kötelező ter-
melésnövekedés van, minden 
területen féltik az emberek a 
munkájukat és ezt sajnos idő-
ről időre éreztetik is velük. 
A politikusaink pártállástól 
függetlenül tízen 
éve egymás el-

len kampá-
nyolnak és 
nem bi-

zonyos értékek, vagy megy-
győződések, esetleg reformok 
mellett! Nagy különbség! A 
kisvállalati szektor résztvevői 
pedig ha elhatározzák, hogy 
a függetlenség és egy jó ötlet 
miatt belevágnak a vállalko-
zásba, akkor a fent említett 
depressziós hangulatról gon-
doskodnak a törvényi válto-
zások és a NAV.

Szóval megértem, hogy 
mindenki feszült, de nem lesz 
jobb senkinek, ha ezt közle-
kedés közben zúdítjuk rá va-
didegen embertársainkra. 
Ráadásul nem is olyan idege-
nek, hiszen együtt megyünk 
egy buszon vagy egy 
úton vagy egy 
országban, de 
az biztos, hogy 
egy bolygón. Ez 
pedig már ösz-
szeköt!

Az utóbbi években teljesen el-
szoktam a városi tömegközle-
kedéstől, mert vagy biciklivel 
jártunk vagy a családi autóval 
közlekedtem. Most, hogy újra 
a fővárosban töltünk néhány 
napot hetente, méghozzá a 
belvárosban, ahol a troli a ház 
előtt áll meg, viszont a parko-
lás embertelen drága, a bicajt 
pedig nem tudom felhozni a 
negyedikre, így bkv-zunk a 
gyerekekkel.

Ez nekik még mindig nagy 
kaland, nekem pedig tanul-
mány az emberekről, elfo-
gadásról, türelemről, segítő 
szándékról vagy ennek hiá-
nyáról. Persze Murphy mi-
att rögtön az első napon 
meghibásodott a troli, ami-
vel néhány perc az út hazá-
ig, viszont ha nem megy, csak 
óriási kerülővel lehet gya-
log megközelíteni az utcán-
kat, amihez nem túl sok erőm 
volt négy gyerekkel, öt táská-
val és némi bevásárlással... Ja-
vasoltam tehát egy trolizós 
programot, két másik járattal, 
átszállással, első ajtós felszál-
lással – és amit nem sejtettem 
–, rendkívüli utasokkal és hi-
hetetlen sofőrökkel.

Miután sikerült egy au-
tomatából beszerezni a 

jegyemet, gyanútlanul fel-
szálltunk szigorúan az első 
ajtón, bemutatva a bérlete-
ket, majd kértem egy kis el-
igazítást a vezetőtől, hogy hol 
kell majd átszállnunk, er-
re egy utas nyomdafestéket 
nem tűrő szavakkal méltat-
lankodott, hogy induljon már 
a troli, ő nem ér rá a csevegé-
sünket hallgatni. A következő 
megállóban pedig már ve-
rekedni is akart, mert képes 
volt a vezető elhagyni a fül-
két, hogy segítsen egy baba-
kocsis anyukának leszállni a 
lehetlenül szűk ajtónyíláson, 
ahova beszorult az amúgy tel-
jesen átlagos méretű babako-
csi.

Az átszállásnál újabb kis 
epizódnak lehettünk tanúi, 
mikor is egy troli képes volt 
addig állni a megállóban, 
amíg magától rá nem jött a re-
nitens utas, hogy rossz ajtón 
szállt fel és nem mutatta be a 
bérletét, és miatta nem indul 
tovább a busz. Mi is percekig 
találgattuk a járdán állva, 
hogy mi lehet a gond, 
a sofőr nem szólt sem-
mit, csak többször be-
játszotta a kellemes 
női hangot, misze-
rint ezen a járaton a 

felszálláshoz az első ajtót ké-
rik igénybevenni.

Ezek után már meg se le-
pődtem, amikor megérkezett 
végre a mi buszunk és még 
le sem ültettem a gyerekeket, 
de már 60-ra gyorsulva ka-
nyargott a sofőr, úgy dobálva 
a csuklós hátsó részt, mintha 
a vidámparkban lennénk. Ré-
ka és Dávid hangosan kaca-
gott, én őket és a szatyrokat 
egyensúlyozva pedig meglát-
tam a felszálló ellenőröket, de 
életemben először halálosan 
nyugodtan vártam míg oda-
érnek és őszintén megmond-
tam, hogy képtelen voltam 
kilyukasztani a jegyemet és 
még azt sem tudom, hogyan 
nyomjam meg a leszállásjel-
zőt. Így történt, hogy a nap 
végén egyenruhás közterü-
letesek kísértek minket le a 
troliról, fogták a kislányom 
kezét, hogy el ne essen és még 
a bevásárlószaty-
rot is cipelték 
helyettem... 

Tömeg! Közlekedj! Közlekedés közhangulat
Küttel Dávid

Apaszemmel

Szonda Györgyi

Anyaszemmel 
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Méregtelenítés

Sallai Ervin

Két kerékkel kevesebb

Helló, szia, szevasz, de jó, hogy jöttél. 
Mert hát sokan érdeklődnek a moci felől, 
de ugyebár aki előbb virít, az hasít. Leg-
jobbkor veszed, nekem elhiheted. A sok 
lúzer csak nyáron pattan nyeregbe, de 
az igazi motorosok ősztől tavaszig csa-
patnak. Jó időben a hülye is tud, nem?! 
Hogy a paraméterek? Mondom mindjárt. 
Mi van, sietsz valahová? Akkor BKV bér-
letet vegyél, ne egy ilyen komoly vasat.
Na szóval. A motor eredetileg 400 köb-
centis, de felfúrtam 728-asra, hogy 
húzzon rendesen. Persze, ha akarod, 
ledobod a rendszámot, a zsernyákok 
úgysem veszik észre, hogy nem ötven 
köbcentis robogó. Ha mégis marad a 
rendszám, okosba’ meghajlítod fogóval, 
oszt viszlát traffipax. 

Hol az index? Láttál te már motorost in-
dexelni? Csak növelné a légellenállást. 
Helyette viszont van egy integetőgép. 
Igen, egy kis radar érzékeli, ha motoros 
jön szemben, és integet neki, hogy ne-
ked ne kelljen letenned a mobilt, amikor 
fél kézzel vezetsz.
A toldott chopper kormány nagyon menő 
– Kaliforniából hozattam a bajszos mo-
torépítő műsorából, csak azért van bele-
vésve a Made in China, hogy ne akarják 
ellopni. Nagy melegben húzod a gázt 
és szárad a hónaljad. Közben persze a 
géptest meg van nyújtva, hogy előre kell-
jen dőlnöd rajta. Ezt a rövid bőrdzsekit is 
adom hozzá, amiben garantáltan éri a ve-
sédet a menetszél. Valamiből az urológu-
soknak is meg kell élni, nem?

Mondom még az extrákat, mert annyi 
van, hogy megőrülsz. Hallod? A tankba 
nagyon komoly hifit építettem be. Kazet-
tás magnó szubvúferrel, mélynyomóval. 
Végtelenítve szól rajta a Sztyepán Wolftól 
a Born tu bí májgeri. 
A chiptuning persze alap, és hogy legyen 
egy kis hang is, ne csak a nyers erő, le-
vágtam a kipufogó felét. Ha beáll a ko-
csisor, csak felbőgeted párszor a motort, 
egyből kettéspriccelnek, mint Mózes előtt 
a tenger.
Sisak milyen kell hozzá? Van ez a nagyon 
hightech – bluetooth kommunikátor-
ral, gégemikrofonnal. Egyből csatlakozik 
a telefonodhoz. Persze egy rohadt szót 
sem hallasz menet közben a kipufogó-
tól, de látják, hogy nem vagy egy ruppót-
lan csöves, van mit a tejbe aprítani. Úgy 
is hordhatod, mint a futárok – fejbúbra 
tolva, kicsatolva, cigivel a szájban, mint-
ha kilenc életed lenne, mint egy macská-
nak. Vagy van még ez a német katonai 
sisak. Iszonyú kemény lennél benne. Jár 
hozzá egy ötvenezres tetováló kupon. 
Gótikus betűkkel az ujjaidra varrathatod, 
hogy ÜTÉSÁLLÓ. Legnagyobb királyság. 
Mondjuk a harci sisak a fejedet annyira 
nem védi, hogy abba is belehalsz, ha ál-
ló helyzetben felborulsz, de ki akar örök-
ké élni?!
Szerelvényt is választhatsz a hátuljá-
ra. Adom ezt a frankó kis pizzásdo-
bozt. Szivargyújtóról tölthető infrás 

melegentartóval, GPS-szel, számlatömb 
tartóval – mondjuk én azt sosem hasz-
náltam, mert ki ad manapság számlát. 
Vagy választhatod a két darab kézzel var-
rott oldaltáskát. Szibériai hótigris bőréből 
készült, magam vadásztam le egy szál 
késsel, amikor még kommandós voltam. 
Így lenne az egész cuzammen gruppa 
az irányár plusz tíz százalék közvetítői díj. 
Persze forgalomból kivonva, külföldi pa-
pírokkal, de az nem téma, fél nap alatt el-
intézed, látom a tartásodon, hogy nem 
áll távol tőled a papírmunka. Most na-
gyon akciósan adom, mert szimpatikus 
vagy, ahogy bepárásodott már az ele-
jén a szemüveged. Ájfónt, lapostévét, ki-
sérőautomatikás szintit és ganajhordásra 
alkalmas kabriót beszámítok. Na?

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

HIRDETÉS
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További részletek: www.remington.hu

* Az egyedi eredmények eltérőek lehetnek. A klinikai vizsgálatok szerint a résztvevők három kezelést követően átlagosan akár 94,3 %-kal kevesebb szőrt 
észleltek 12 hónap elteltével, ez az eredmény hasonló a professzionális szőreltávolító berendezések esetében megfigyeltekkel.

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

................................................................................................................................

- Gyors és fájdalommentes
- Tartós eredmény akár 3 használat után*
- Biztonságos és hatékony

Mi a technológia lényege?
Az otthoni használatra tervezett, legmodernebb IPL (villanófényes)
technológiával ellátott i-Light Prestige készülékkel gyors, fájdalommentes és 
hosszantartó szőrmentes (akár 12 hónap) állapotot érhetünk el. *

Legújabb fejlesztésű IPL készülékünk  a test és női arc tartós 
szőrtelenítésére nyújt ideális megoldást.

Tartós szőrtelenítés
     egyszerűen

HIRDETÉS
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Kérdezze meg gyógyszerészét!
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Milyen módszerekkel tehetjük 
ellenállóvá szervezetünket az 
őszi nyavalyákkal szemben?

Fontos, hogy a borús idő se ve-
gye el a kedvünket a szabad-
ban való mozgástól, sporttól, 
de ilyenkor még javában le-
het kirándulni is, vagy hosz-
szabb sétákat tenni. A friss 
levegőn végzett mozgás sokat 
segíthet abban, hogy edzet-
ten fogadjuk az ősszel szin-
te elkerülhetetlen vírusokat, 
ellenállóbbak legyünk a fel-
ső légúti megbetegedésekkel 
szemben is. Amíg van rá le-
hetőség, fogyasszunk sok ha-
zai gyümölcsöt és zöldséget is, 
és mindenképpen hasznos, ha 
tudatosan táplálkozunk.

Mikor érdemes elkezdeni a vi-
taminok szedését, és milyen 
mennyiségben?

Már ősz elejétől érdemes fi-
gyelni a vitaminpótlásra. 

Köztudott, hogy a D-vita-
min-szintünk ilyenkor le-
csökken, hiszen kevesebb a 
napsütés, így ezt ajánlott pótol-
ni, főleg az idősebbek számára, 
mivel segítségével megelőzhe-
tő a csontritkulás. C-vitamint 
is mindenképpen szedjünk, 
de arra érdemes figyelnünk, 
hogy nagy mennyiségben ká-
rosíthatja a vesét. Ha mégis az 
500 vagy 1000 mg-os válto-
zat mellett döntenénk, válasz-
szunk nyújtott felszívódású 
terméket, mely nem terheli a 
vesénket, és a hasznosulása 
is kedvezőbb. Emellett része-
sítsük előnyben a természetes 
alapú, például csipkebogyó ki-
vonatot tartalmazó terméke-
ket. A citrusfélék fogyasztása 
is sokat segíthet akár nyersen, 
akár koncentráltan, pl. grape-
fruit-mag kivonat formájában. 
A grapefruit cseppek erősítik 
az immunrendszert, viszont 
sok gyógyszer hatását gyengít-
hetik, erre mindenképpen oda 

kell figyelni a használatuknál. 
A kasvirág (echinacea) cseppek 
is közkedvelt immunerősítők, 
idősebb, tartósan gyógyszert 
szedő betegeknél ez a készít-
mény ajánlott.

Mi a helyzet az ásványi 
anyagokkal?

A cink és a szelén segítik az im-
munrendszert gyengítő méreg- 
és salakanyagok elszállítását, a 
sejtek regenerálódását. A kal-
cium a D-vitaminnal kombi-
nálva segíti csontjaink, fogaink 
épségének fenntartását. Foko-
zódhat a magnézium szükség-
let is. Ha fáradtnak érezzük 
magunkat, pedig szedünk vi-
taminokat, próbáljuk ki az 
aminosav tartalmú étrend kie-
gészítőket is. Sokat segíthetnek 

Egyre rövidebbek a nappalok, az időjárás is 
egyre barátságtalanabb. Itt az ideje, hogy 

immunrendszerünket felkészítsük a közelgő 
hideg időszakra. Dr. Hanula-Maróth Anna-
máriától, a Szent László Patika gyógyszeré-
szétől kértünk néhány hasznos tanácsot.

Kalmár Anrdás

Őszi immunerősítés
a regenerálódásban, a megfá-
zásból vagy más betegségek-
ből való felépülésben, és akár 
az ősszel oly gyakori hajhullás 
mérséklésében is.

Ősszel a gyerekek sokkal köny-
nyebben kapják el a fertőzése-
ket, mivel ilyenkor újra közös-
ségbe kerülnek. Mit tehetünk 
az ő esetükben? Vannak-e kü-
lönleges praktikák?

Szerencsére napjainkban szé-
les a kifejezetten gyermekek 
számára készült multivitamin-
készítmények listája. Egyre 
népszerűbbek a rágótabletták, 
illetve a gumivitaminok is. 
Ha a változatos táplálkozásra 
és a megfelelő mozgásra oda 

tudunk figyelni, számukra is 
elég a C-vitamin adagolása 
cseppek, vagy a nagyobbak-
nak rágótabletta formájában. 
Természetesen a réteges öl-
tözködés is elengedhetetlen a 
szeszélyes őszi időben. A csip-
kebogyó és hibiszkusz tea jó 
szolgálatot tehet a megelő-
zésben, a bodza és citromfű 
pedig a megfázás kiegészítő 
kezelésében. Ezeket a teákat 
kevés mézzel, vagy akár ízesí-
tetlenül is szívesen fogyasztják 
a gyerekek.

Mostanában sokat hallani az 
internetről vásárolt, vagy más-
honnan beszerzett táplálék-ki-
egészítőkről és gyógyszerekről. 
Honnan tudhatjuk, hogy hatá-
sos termékekről van-e szó?

Mindenkinek azt javas-
lom, hogy ahogy a mondás 
is tartja – cipőt a cipőbolt-
ból – gyógyszert is csak a 

gyógyszertárból szerezzünk be. 
A gyógyszer-nagykereskedők  
szavatolják a termékeik minő-
ségét az étrend-kiegészítők ese-
tében is, a gyógyszereket pedig 
nagyon komoly ellenőrzésnek 
vetik alá. Ha a bőség zavarában 
mégse tudnánk döntésre jutni, 
nyugodtan kérjünk segítséget a 
patikusunktól.
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Kulisszák mögött
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Draveczki-Ury Ádám

Mi a Rett-szindróma lényege?
Ez egy olyan genetikai, de nem 
örökletes eltérés, amely csak a 
lányokat érinti, mivel az x kro-
moszómán van – vagyis azok a 
fiúk, akiknek ilyen problémá-
juk lenne, meg sem születnek. 
Maga a rendellenesség egy ösz-
szetett, nagyon sok területet 
érintő eltérés, amely a neuroló-
giai problémák mellett mozgá-
si, értelmi, emésztési területet 
is érinthet, és ugyanúgy egy 
spektrumon lehet elhelyezni 
az egyes eseteket, mint példá-
ul az autizmus esetében. Vagy-
is vannak súlyosabb gondokkal 
és kevesebb nehézséggel küsz-
ködő családok is. Génbe kó-
dolt, születéstől kialakuló, nem 
gyógyítható zavarról beszé-
lünk, amely viszont számos 
területen jól szinten tartható 
a megfelelő gyógypedagógiai 
módszerekkel.

Miben nyilvánul meg a külvilág 
felé leginkább a probléma, és 
miből?
A Rett-szindrómás betegek 
egy-másfél éves korukig a 
gyermekek normális fejlődési 
ütemét mutatják, utána azon-
ban megrekednek. Ez először 
a kommunikációban tükrö-
ződik vissza, maguk az ese-
tek azonban nagyon sokfélék. 
Vannak betegek, akik egyál-
talán nem tudnak járni, mert 
olyan a csontfelépítésük vagy 
az izomzatuk, hogy nem al-
kalmas erre. Ők az egész éle-
tüket mozgássérültként élik 
le, de ezzel szemben van-
nak nagyon jó mozgású be-
tegek is. Mintegy nyolcvan 
százalékuk ugyanakkor epi-
lepsziás is, önellátásra pe-
dig a legjobb állapotúak sem 
képesek közülük, folyama-
tos felügyeletet, ellátást igé-
nyelnek. Ennek egyik oka 
– és ez közös jellemzőjük –, 
hogy a kézfunkciójuk nagyon 
rossz, nem képesek megfele-
lően használni a kezüket. Eh-
hez kapcsolódik az a bizonyos 
„kézmorzsoló” tünet is, ami a 
betegség egyik legjellemzőbb 

velejárója. A kommuniká-
ció szintén mindegyiküknél 
sérült, a Rett-szindrómások 
nem beszélnek – aki az emlí-
tett egy-másfél éves korig el-
sajátított pár szót, az esetleg 
megmarad, de a beszéd rend-
szerint csak egy-egy szóra, 
helyzetre, szituációra korláto-
zódik. Viszont a Rett-szindró-
mások értelmi szintje jóval a 
kommunikációs képességeik 
szintje fölött van, és sokszor 
éppen emiatt nagyon nehéz a 
helyzet velük, hiszen sokkal 
többet értenek és szeretnének, 
mint amennyit meg tudnak 
értetni. Ebből magatartásza-
varok is származhatnak, és 
talán éppen ezek a legnehe-
zebben fejleszthető területek.

Miként lehet velük kommuni-
kálni?
Különböző alternatív kommu-
nikációs módszereket szok-
tunk alkalmazni: képcserés 
kommunikációt, illetve kom-
munikátorok, újabban külön-
leges applikációk készülnek 
nem beszélők számára, ame-
lyek tabletre vagy okostelefon-
ra letölthetők.

„Nincsenek náluk kiskapuk”
Mennyire gyakori ez a rendelle-
nesség?
Magyarországon összesen 
mintegy nyolcvan Rett-szind-
rómásról tudunk, de ennek 
elsősorban az az oka, hogy 
nagyon későn kezdték el di-
agnosztizálni a betegséget. 
Évente három-négy új esettel 
találkozunk. Ma itthon leg-
inkább azok hallanak erről 
a betegségről, akik maguk is 
érintettek benne, még a mé-
diában, sőt, a gyermekorvo-
sok körében is kevéssé ismert 
szindrómáról beszélünk. A 
’90-es évek óta azonban létezik 
genetikai szűrés, és nagyjából 
azokat a betegeket ismerjük, 
akik azóta születtek. A mi ala-
pítványunk, a Magyar Rett 
Szindróma Alapítvány is 1995 
óta működik és fogja össze az 
érintett családokat.

Ön hogyan vette észre, hogy a 
gyermeke is Rett-szindrómás?
Jelenleg nyolc és fél éves a leg-
kisebb lányom, és már nagyon 
korán észrevettem nála, hogy 
valami nem úgy alakul a kom-
munikációjában, ahogy kel-
lene: egyszerűen nem jelezte, 
hogy mit és hogyan szeretne. 
Emiatt nagyon sokáig autistá-
nak hitték, évekig ez volt ná-
la a diagnózis, egészen addig, 
amíg nem láttam véletlenül 
egy videót a YouTube-on a 

Rett-szindrómáról. „De hiszen 
a lányom is ilyen!”, jöttem rá, és 
utána már célirányosan vittem 
vizsgálatokra, és Pécsen, ötéves 
korában kaptuk meg a diagnó-
zist, hogy valóban ezzel a ren-
dellenességgel él. Ő szerencsére 
jó állapotban van, mivel már 
nagyon korán elvittük külön-
böző korai fejlesztésekre, és ma 
már egy akadálymentes, speci-
ális iskolába is jár. Viszont na-
gyon sok múlik azon is, hogy 
ki hol él, hiszen – Budapesttel 
ellentétben – vidéken néha 20-
30 kilométeres körzetben nem 
található olyan intézmény, ahol 
megfelelően el tudják látni a 
Rett-szindrómásokat.

Érzelmi szempontból milyenek 
a Rett-szindrómás gyerekek?
Nagyon-nagyon különböz-
nek az autistáktól, akik in-
kább egyfajta burokban élnek. 
Ők ezzel éppen ellentétesek: 
nagyon jelen vannak érzel-
mileg a pillanatban, nagyon 
szeretnek, nagyon intenzíven 
élik meg a velük történő ese-
ményeket. Évekkel később is 
megörülnek annak, akit is-
mernek, megsimogatják, és 
nagyon őszinték, nincsenek 
náluk kiskapuk: ha szeret-
nek valakit, azt nagyon szere-
tik, és ezt nyíltan vállalják is. 
Amennyiben valaki nyitot-
tan, szeretettel, elfogadással 

viszonyul hozzájuk, rendkívül 
hálásak érte. Én általában azt 
mondom: ez elsősorban nem 
betegség, hanem egy állapot, 
amiből ki kell hozni a lehetsé-
ges legtöbbet. Ez persze csak 
nagyon sok energiával, folya-
matos, sokrétű gondozással le-
hetséges. A legfontosabb ezek 
közül talán az egy jó gyógy-
tornász által is szinten tartott 
mozgás, de számos különbö-
ző terápia létezik: a zenére, a 
kutya-, ló- vagy hidroterápi-
ára egyaránt nagyon jól rea-
gálnak az érintettek. Az egyre 
jobb kommunikációs progra-
mok szintén sokat segítenek 
a gondozásukban, és léteznek 
ma már olyan gyógyszerésze-
ti kutatások, amelyek révén 
talán egyszer eljön az az idő, 
amikor gyógyítható lesz a két 
x kromoszóma egyikén meg-
található rendellenesség az ép 
rész aktiválásával, a károsodás 
visszafordításával – állatoknál 
ez már ma is működik. Addig 
azonban az az alapvető kérdés, 
hogy miként tudunk a mos-
tani Rett-szindrómásoknak 
megfelelő segítséget, képessé-
geiknek megfelelő gondozást 
biztosítani.

Október világszerte a Rett-szindróma hónapja – egy olyan súlyos kromoszomális 
rendellenességről beszélünk, amely csak nőket érint, és egész életükben elkíséri 

őket, ám ennek ellenére meglehetősen kevéssé ismert. Edinger Katalinnal, a Magyar Rett 
Szindróma Alapítvány kuratóriumi tagjával beszélgettünk.
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Mit jelent az inzulinrezisztencia?
Úgy kell elképzelni a testün-
ket, mint egy autót: ahhoz, 
hogy menni tudjon, benzin-
re van szüksége. Nos, a ben-
zint a szénhidrátokból nyerjük, 
ez adja az energiát a sejtjeink 
működéséhez. Amikor szén-
hidrátot eszünk, ami megta-
lálható a gyümölcsökben, a 
zöldségekben és a gabonák-
ban - csak hogy a legfontosab-
bakat említsük -, a véráramba 
glükóz kerül. A sejtekbe eze-
ket be kell juttatni, különben 
az autó lefullad. Ezt a feladatot 
az inzulin látja el, ők a „hordá-
rok”, amik kapcsolódva a sej-
tek felszínéhez, beadagolják a 
glükózt. Az inzulinrezisztens 
embernél ez a folyamat ott hi-
bádzik, hogy az inzulin nem 
tud jól kapcsolódni a sejthez. 
Ahhoz, hogy a glükóz mégis 
célba jusson, sokkal több inzu-
linra van szükség. Tehát végül 
is az autó megkapja a benzint, 

de jóval több inzulin árán. Az 
viszont nem jó, hogy folyama-
tosan magas inzulinszint ke-
ring a vérben: előbb-utóbb 
problémákat okoz. 

Sokan összekeverik a cukor-
betegséggel. Mi a különbség a 
kettő között?
Az inzulinrezisztens állapot 
már jelzi a szénhidrát-anyag-
csere zavarát, de ez még a kez-
deti fázis. Ebből több lépcsőben 
alakulhat ki a cukorbetegség, 
tehát a kettő nem ugyanaz. Ha 
valaki hosszú éveken át csúcs-
ra járatja az inzulint kibocsátó 
hasnyálmirigyét, akkor előbb-
utóbb az lemerülhet; elfogyhat 
az inzulin. De legalábbis kevés 
lesz ahhoz, hogy az összes fel-
vett szénhidrátot a célba juttas-
sa. Ez a folyamat progresszíven 
romlik az évek múlásával, ezért 
a vérben keringő cukorszint is 
egyre magasabb lesz. Innen 
egy lépés a diabétesz.

Törvényszerű, hogy minden in-
zulinrezisztenciával küzdő em-
ber cukorbeteg lesz?
Szerencsére nem, hiszen a fen-
tebb vázolt folyamat bármely 
pontján vissza lehet fordulni. 
Életmódváltással sokat lehet 
segíteni ezen az állapoton. 

Örökletes problémáról van szó 
vagy bizonyos negatív körülmé-
nyek is kiválthatják?
Kezdjük azzal, hogy az inzu-
linrezisztenciáért felelős gé-
nek a becslések szerint legalább 
minden második emberben 
megtalálhatóak. Viszont a ge-
netika önmagában nem elég: 
káros környezeti hatások „ak-
tiválják” az inzulinreziszten-
ciát, elsősorban a helytelen 
táplálkozás, a mozgásszegény 

életmód és a stressz 
mindenféle formá-
ja. Érdekesség, hogy 
már az is megha-
tározó az életre 
szóló „anyag-
csere prog-
ramunk ” 
s z e m -
pontjából, 
hogy magzat 
korunkban és 
életünk első két 
évében meny-
nyire figyelt oda a táplálkozás-
ra az édesanyánk. 

Milyen tünetei vannak, mikor 
forduljunk orvoshoz?
Legjellemzőbb tünetei a köny-
nyű tartalékolás (főként has-
ra-derékra hízás), sóvárgás az 
édesség után, étkezések után 
hirtelen álmosság és gyengesé-
gérzet, illetve a koplalást nem 
bírja az illető (idegesség, fej-
fájás, esetleg izzadás, remegés 
jelentkezik). Minthogy ez na-
gyon gyakori, azonnal nem 
szükséges orvoshoz fordulni, 
mert következetes életmód-
váltással csökkennek a szélső-
séges-vércukor ingadozásból 
eredő panaszok. A baj akkor 
van, ha az inzulinreziszten-
cia szövődményeket okoz: 
felborul a hormonháztartás 
egyensúlya, esetleg elhízás, 
magas vérnyomás jelentkezik. 

Cukorbetegséget jelző magas 
vércukorszint esetén nem két-
séges, hogy azonnal fel kell ke-
resni az orvost. 

Milyen hosszú távú következ-
ményei lehetnek, ha nem ke-
zelik?
A kezeletlen inzulinrezisz-
tencia köztudottan cukorbe-
tegséghez vezethet az évek 
múlásával, de egy sor egyéb 
betegséghez is! Már fiatal kor-
ban elhízást generálhat, illetve 
a termékeny korban levő nők-
nél így nagyobb eséllyel alakul 
ki a PCOS (policisztás ová-
rium szindróma), ami veze-
tő meddőségi ok. Férfiaknál is 
felléphet emiatt a csökkent ter-
mékenység, illetve felelős olyan 
elváltozásokért, mint magas 
vérnyomás, szív- és érrendsze-
ri betegségek, zsírmáj, különfé-
le daganatos megbetegedések. 

Milyen gyakran fordul elő a la-
kosság körében és kiket érint 

leginkább ez az anyagcse-
rezavar?
Az inzulinrezisztenciáért 
felelős gének a becslések 
szerint legalább minden 
második emberben meg-

találhatóak. Azok lesz-
nek veszélyeztettek, akik 

egészségtelen életmódot foly-
tatnak, vagy hosszú időn át 
extrém terhelésnek teszik ki a 
szervezetüket (például élspor-
tolók)  – nemtől függetlenül. 
Tévhit, hogy csak a felnőtteket 
érinti: egyre több az olyan gye-
rek, aki szenved a következmé-
nyeitől, például az elhízástól. 

Milyen gyógymódok léteznek 
és hogyan előzhető meg?
A kulcsszó az egyensúlyra tö-
rekvésben van, és ez igaz a táp-
lálkozásra, a mozgásra és a 
lélekre is. A legfontosabb a  jól 
beállított étrend, melynek so-
rán napi 5-6 alkalommal jó mi-
nőségű, főleg lassan felszívódó 
szénhidrátot eszünk, és kerül-
jük a nassolnivalókat, édessé-
geket. Heti 4-5 alkalommal 
mozgásra, és napi 7-8 óra alvás-
ra mindenképp időt kell szakí-
tani. Az életmódváltás mellett 
azoknak, akik szövődmények-
kel küzdenek, a szakorvos inzu-
linérzékenyítő gyógyszert vagy 
étrend-kiegészítőt javasolhat.

Ami minden második embert érint
Egyre gyakrabban használt kifejezés és bár-

kit érinthet, de még mindig sokan összekeve-
rik az inzulinrezisztenciát a cukorbetegséggel. Bár 
itt is anyagcserezavarról van szó, de a tünetek alap-
ján kevesen fordulnak orvoshoz. A lehetséges kö-
vetkezményekről és a megelőzésről Dr. Breyer Helga 
belgyógyász szakorvossal, a Mens Mentis Egészség-
centrum társalapítójával beszélgettünk.

Szentkuty Nikolett

Magazinunk újrahasznosított papírból készül



Lomdaráló
Forrás: hasznoshulladek.hu

„BUFA” válogatómű
Forrás: hasznoshulladek.hu

Fémleválasztó
Forrás: hasznoshulladek.hu

Szemléletformáló és Újrahasználati Központ
Forrás: hasznoshulladek.hu
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Üzenet a Földnek

Szakszon Réka

Sárga és kék kukák a házak 
szeméttárolójában, hulladék-
gyűjtő konténerek, üvegvisz-
szaváltó automaták, szelektív 
hulladékot elszállító szemetes 
kocsi – a hétköznapjainkban 
így találkozunk az újrahasz-
nosítással. A szétválogatott 
hulladék ezekről a helyszínek-
ről indul, de további területe-
ken kerül feldolgozásra.

Napjainkban újabb hely-
színek jönnek létre, ame-
lyek a fenntartható fejlődés 
ügyét szolgálják. A beruhá-
zások célja, hogy csökkenjen 
a lerakott hulladék mennyi-
sége, valamint a meglevő hul-
ladékgazdálkodási rendszer 
új, korszerű technológiákkal 
egészüljön ki. A legújabb fej-
lesztésekből válogattunk.

2014 végén adták át 

Budapesten a lomtalanításai 
hulladékok aprítására szolgá-
ló lomdaráló berendezést. A 
mobil berendezés a nagyobb 
méretű lomtalanítási hulla-
dékok helyi aprítására szolgál. 
A lom magasabb fűtőértékkel 
bír, mint a kommunális sze-
mét, ezért kevesebb hulladék 
elégetésével nyerhető ki azo-
nos mennyiségű hőenergia.

2015 januárjában technoló-
giai fejlesztésre kerül sor a PET 
palackok újrahasznosítása so-
rán keletkező hulladék meny-
nyiségének csökkentésére, 
a feldolgozás hatékonyságá-
nak növelésére Tiszaújváro-
son. A fejlesztés révén évente 
mintegy 400 tonnával több 
újrahasznosított, akár élel-
miszeripari csomagoló alap-
anyagnak is használható PET 

granulátum előállítása való-
sul meg, ugyanannyi hulladék 
feldolgozása mellett.

Februárban egy zártkörű 
hulladék-előkészítőt adtak át 
Hejőpapin, amely a kommu-
nális hulladékból szelektálja 
az újra felhasználható má-
sodnyersanyagokat, a fémet, a 
műanyagot, és az energetikai-
lag hasznosítható termékeket, 
ezekből pedig másodlagos tü-
zelőanyagot lehet előállítani. 

Idén nyáron készült el a 
Fővárosi Hulladékhasznosí-
tó Műben a fémleválasztó be-
rendezés, ami az égetés során 
keletkezett salak kezelését lát-
ja el: a mágnesezhető fémeket 
választja ki elektromágnesek 
segítségével. 

A további cél a hatéko-
nyabb technológiákon túl 

a lakosság szemléletének és 
környezet tudatosságána k 
formálása, ami szintén fon-
tos összetevője a fenntartha-
tó működésnek. Budapesten 
idén ősszel két Szemléletfor-
máló és Újrahasználati Köz-
pont is készül, amelyek 
egyszerre több funkciót lát-
nak el. Komoly szerepük van 
a szelektív hulladékgyűjtés 
előremozdításában, a Szem-
léletformáló központban az 
érdeklődők (gyermekek és fel-
nőttek egyaránt) közérthető, 
játékos formában kaphatnak 
információt a hulladékfel-
használásról, a szelektív hul-
ladékgyűjtés fontosságáról. 
Ezekben a központokban kap-
nak helyet az óvodások és is-
kolások részére szervezett 
edukációs foglalkozások, to-
vábbá az FKF Nonprofit Zrt. 
által szervezett szakmai kon-
ferenciák is.

Mindezeken felül új kez-
deményezésként jönnek létre 
az újrahasználati központok, 
ahol olyan tárgyak, használati 

eszközök cserélhetnek gaz-
dát, amelyek tulajdonosaik 
számára már nem képvisel-
nek értéket, ugyanakkor más 
számára még felhasználha-
tók. Így kevesebb olyan tárgy 
kerülhet összességében kido-
básra (lomként vagy háztar-
tási hulladékként), amelyek 
még hasznosíthatók, használ-
hatóak.

Szintén a fővárosban épül a 
szelektíven gyűjtött hulladék 
kezelésére szolgáló nagy vá-
logatómű előkészítő. A 40 000 
tonna/év kapacitású létesít-
mény a műanyag, a fém és a 
papír válogatását végzi majd. 
A válogatómű célja az elősze-
lektált hulladék további tiszta-
sági fokának növelése, hiszen 
így tud később a feldolgozó-
ipar jó minőségű terméket 
gyártani az újrahasznosított 
hulladékból. A gépsorok egy 
újonnan megépítendő csar-
nok épületében kerülnek el-
helyezésre. A tervek szerint 
2017 márciusára készül majd 
el a teljes csarnoképület, a 

technikai berendezésekkel 
együtt.

A Pusztazámori Regionális 
Hulladékkezelő Központ te-
lephelyén 2016 tavaszára ter-
vezik a mechanikai előkezelő 
létesítését, amelynek üzembe 
helyezésével lehetőség nyílik 
a kommunális hulladék elő-
kezelésére és kb. 40%-ának 
újrahasznosítására. Így keve-
sebb hulladék kerülhet majd 
a hulladéklerakókba, vagyis 
nő a hulladékfeldolgozás ha-
tékonysága.

Az országszerte történő be-
ruházások többek között azért 
is elengedhetetlenek, mert a 
hatályos uniós hulladékgaz-
dálkodási szabályozás egyér-
telmű célokat tartalmaz a 
hulladékok újrafelhasználása 
és újrahasznosítása, valamint 
a hulladéklerakás csökkentése 
tekintetében: 2020-ra a tele-
pülési/háztartási hulladékok 
50%-át, az építési és bontási 
hulladékoknak pedig a 70%-
át újra fel kell használni, illet-
ve újra kell hasznosítani.

Hulladéklerakó, válogatómű, előkezelő, mobil lomdaráló, fém-
leválasztó berendezés, szemléletformáló és újrahasználati 

központ. A szelektív hulladékgyűjtés aktuális trendjeit és megúju-
ló terepeit gyűjtöttük össze a hasznoshulladek.hu segítségével.

Új terek nyílnak az újrahasznosításban



Gratulálunk, a nyerteseket 

telefonon értesítjük!

Felhívjuk kedves játékosaink figyelmét, hogy a 

nyertesek sorsolása közjegyző jelenlétében,  

a nyeremények értéke alapján csökkenő 

sorrendben történik!

34 3535

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

  ......................................................................................

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

  ......................................................................................

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

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

  ......................................................................................

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

  ......................................................................................

  ......................................................................................

•  Hornyák Pálné, Mohora 
Szent Borbála Gyógyszertár, Balassagyarmat

•  Huszár Tímea, Tiszaújváros 
Arany Sas Patika, Tiszaújváros

•  Kamarás László, Székesfehérvár 
Szekfű Gyógyszertár, Székesfehérvár

•  Kovács Tamás, Budapest 
Mara Gyógyszertár, Budapest

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

•  Mészáros Éva, Eger 
Dobó téri Kígyó Patika, Eger

•  Németi Jánosné, Debrecen 
Holló Patika, Debrecen

Nyereményük: egy-egy komplex szűrővizsgálat a 
VitaHelp Egészségközpont felajánlásával.

•  Eisenbacher Ferenc, Budapest 
Simba Gyógyszertár, Budapest

•  Major Józsefné, Pécs 
Kincses Gyógyszertár, Pécs

•  Nagy Gabriella, Sárospatak 
Sanitas Gyógyszertár, Sárospatak

•  Ulicska Istvánné, Körmend 
Elixír Gyógyszertár, Körmend

•  Zsírosné Germuska Erika, Miskolc 
Hospifarma Gyógyszertár, Kazincbarcika

Nyereményük: egy-egy Patikárium ajándékcsomag 
a Parma Produkt Kft. felajánlásával.

Az augusztusi kvízjátékunk nyertesei:

1   Hány köbcentis a felfúrt motor?
a) 728
b) 400
c) 323

2   Hol lakott Géza?
a) a Jókai utcában
b) a Petőfi utcában
c) a Kossuth utcában

3   Ki kísérletezett az Arthur Miller darabbal?
a) Székely Kriszta
b) Novák Eszter
c) Simon Balázs

4   Ki miatt hibásodott meg a troli?
a) Réka
b) Dávid
c) Murphy

5   Hogy hívták Emília őrangyalát?
a) Sztregova Gábriel
b) Körmöczi György
c) Angelics Emese

+1   Mit olvasott legszívesebben az e havi számban?

  ........................................................................................................

Karikázza be 
a helyes
válasz 

betűjelét!
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Játékunkkal megnyerheti az alábbi 
nyeremények egyikét:
• 4 db kétfős wellnesshétvége a móri 

Hétkúti Wellness Hotel és Lovasparkban
• 2 db komplex szűrővizsgálat a VitaHelp 

Egészségközpontban

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. október 31-ig postai úton visszaküldik szerkesztőségünkbe 
(Szimpatika szerkesztőség: 1116 Budapest, Sztregova u. 1.), vagy a www.szimpatika.hu/jatek 
oldalon válaszolnak a kérdésekre. 
A részletes játékszabály a www.szimpatika.hu/jatek/szabalyzat oldalon olvasható.

A nyilvános sorsolás időpontja:
2015. november 10., délelőtt 10 óra, helyszíne a Szimpatika szerkesztőség 

(1116 Budapest, Sztregova utca 1.)

Szeptember havi számunk kvízkérdéseinek helyes megfejtései:
1.: a)   2.: a)   3.: c)   4.: b)   5.: c)

A játékos a kvízben történő részvétellel feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lak-
címét (kizárólag a település megjelölésével) a Szimpatika magazinban és a nyereményjátékot közzétevő weboldalon 
nyilvánosságra hozzuk.

Játsszon velünk és nyerjen!

Ha Ön 2015. október 1. és 31. között 
a túloldalon található Szimpatika kvízünket 
kitölti és postai úton vagy a szimpatika.hu/jatek 
oldal segítségével a válaszokat beküldi 
nekünk, sorsoláson vesz részt.
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