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Kedves Olvasó!

Annak ellenére, hogy itt a ta-
vasz, és ilyenkor minden a 
természetről szól, mégis hi-
ányzik e havi számunkból a 
környezetvédelmi rovatunk, 
az Üzenet a Földnek. Ennek 
az az oka, hogy olvasóink-
tól számos levelet kaptunk, 

amelyben egy kellemetlen betegség, a pikkely-
sömör felől érdeklődtek, így mindenképpen sze-
rettünk volna foglalkozni ezzel a témával. De 
megígérjük, hogy májusban ismét lesz környezet-
védelem, méghozzá egy mindenkit érintő prob-
lémával, a hulladékhasznosítással foglalkozunk 
majd. Addig se felejtsék el kitölteni kvízünket, 
mert wellnesshétvégét nyerhetnek, sőt, ha már 
márciusban is játszottak, illetve áprilisban és má-
jusban is fognak, akkor krétai vagy rodoszi nyara-
lást nyerhetnek!
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Címlapon

 � Édesapád a maga műfajában igazi polihisztor, 
édesanyád is színpadi ember. Adott volt, hogy te is 
a nyomdokaikba lépj?
Nem hiszem, hogy csak azon múlik, milyen foglalko-

zása lesz valakinek, hogy milyen környezetben nő 
fel. Nyilván befolyásoló tényező, de én azt gon-

dolom, az embernek vannak képességei és tu-
lajdonságai, amik fejleszthetőek, és van a 

tehetsége, amit a Jóistentől kap. Ope-
raénekesnő például soha nem lehet-

tem volna, egyszerűen azért, mert 
nincsenek olyan hangi adottsá-

gaim. A szüleim, bár mind-
ketten művész emberek, 

mégis másféle foglalko-
zásuk van – az alapvető 
különbség kettejük kö-
zött, hogy édesanyám 
előadóművész, édes-
apám pedig alko-

tóművész, aki nem 
végrehajt valamit, ha-

nem ő az, aki kitalálja, mi 
a feladat. Mindkettő az önkife-

jezés egy formája, de engem egyelőre 
a szakmának az előadóművészeti olda-

la fogott meg, és édesanyámat, Hámori Ildikót 
követtem, hogy más emberek által megkoreogra-
fált, megzenésített, megírt, megrendezett dolgo-
kat valamilyen formában elővezessek, és ezzel 
fejezzem ki önmagamat.

 � Tudatos döntés az is, hogy 
elsősorban zenés darabok-
ban, musicalekben játszol?
Nagyon kevés színész van, aki 
énekelni, táncolni is tud. Ami-
kor ilyenre van szükség, ha-
mar beszűkül azoknak a köre, 
akikből válogatni lehet. Ha az 
országban valahol bemutatják 
Shakespeare Rómeó és Júliá-
ját, általában találnak az adott 
színházban egy fiatal színész-
nőt, aki alkalmas Júlia megfor-
málására. Amikor Szolnokon 
1995-ben Schwajda György 
mutatta be a West Side Story-t, 
akkor olyan fiatal színésznőt 
kellett találnia, aki nemcsak 
eljátsza Júliát, de el is énekli – 
az itt Maria néven futó – sze-
repet. Ilyen az egész országban 
nem sok volt. Akkor jutottam 
én az eszébe. Szóval általában 
úgy kerültem különböző szín-
házakhoz, hogy szükség volt 
egy olyan színésznőre, aki tud 
énekelni is. És ha zömében ze-
nés szerepeket játszol, akkor 
egy idő után leszerződtetnek 
egy zenés színházhoz. Ettől 
függetlenül azért játszottam 
prózai darabokban is, de ak-
kor is gyakran kihasználták az 
énektudásomat.

 � A pályád kezdetén nem 
volt teher a szülői háttér? 
Nem kaptad meg, hogy te 
vagy a „kis Szinetár”?
Az egy más világ volt. Akko-
riban az lehetett ismert ember, 
aki le is tett valamit az asztal-
ra. A szüleimet azok ismer-
ték, akik a televízió kulturális 

műsorait nézték, vagy eljártak 
színházba, és ez egy abszolút 
pozitív ismertség volt. Én na-
gyon büszke voltam, hogy a 
szüleimet felismerik, de sze-
rencsére azt is tudtam gyerek-
ként, hogy a feladataimat nem 
miattuk kaptam. Amikor 11 
évesen a Nyomorultakban ját-
szottam, akkor valóban úgy 
kerültem a tűz közelébe, hogy 
az édesapám rendezte az előa-
dást, de az az első összeének-
lésen kiderült, hogy 11 évesen 
csak én tudtam kristálytisztán 
elénekelni Kis Cosette dalát. 
Ez egy technikailag mérhető 
dolog, nem pusztán arról volt 
szó, hogy melyik kislány ara-
nyosabb. Nem merült fel ben-
nem, hogy bárki azt gondolná, 
csak az apukám miatt vagyok 
ott, és nem ezt a visszajelzést 
kaptam a kollégáimtól sem. 
Például játszottam egy német 
filmben, a castingra az isko-
lám küldött, mert megnyertem 
a kerületi versmondó versenyt. 
A német rendezőnek fogal-
ma sem volt róla, hogy kik az 
én szüleim, tehát nyilván nem 
ezért választott ki. Érdekes, 
hogy felnőttként sokkal több-
ször merült fel a kérdés, hogy 
nem piszkáltak-e ezzel gyerek-
koromban. Régebben ez nem 
volt kérdés, és 14 évesen, ami-
kor megcsináltuk az első pople-
mezem, már legalább annyian 
ismertek meg az utcán, mint a 
szüleimet, a tv-s szereplések-
nek köszönhetően. Szóval nem 
éreztem soha nyomasztónak 
ezt a fajta családi hátteret.

 � A szociális érzékenysége-
det is tőlük örökölted?
Szerintem ezt az ember nem 
örökli, hanem tanulja és lát-
ja. Persze úgy neveltek, hogy 
egyrészt legyek érzékeny má-
sokra, másrészt ne vegyem ter-
mészetesnek a nagy dolgokat. 
Édesapám gyakran forgatott 
külföldön, és előfordult, hogy 
nem tudtak neki a devizatör-
vények miatt fizetést adni, így 
többször egy nyaralással ho-
norálták a munkáját. Mindig 
nagy energiát fordított arra, 
hogy felhívja rá a figyelme-
met, hogy ez nem egy olyasmi, 
ami jár, hanem egy különleges 
helyzet, amit meg kell becsül-
ni. Egy pillanatig sem gondol-
tam azt, hogy bármi, ami más 
gyerekhez képest nekem eset-
leg megadatott, az jár, és min-
dig tisztában voltam a dolgok 
múlandóságával is.

 � Számos gyerekekkel 
kapcsolatos jótékonysági 
akcióhoz adod az arcod...
A Református Szeretetszolgá-
lat akkori sajtófőnöke keresett 
meg tavaly előtt, hogy vegyek 
részt az adventi kampányuk-
ban. Azt gondolom, hogy ha 
valakit megkeresnek, hogy 
hívja fel az emberek figyel-
mét arra, hogy a gyermekéhe-
zés egy létező probléma, akkor 
természetes, hogy ezt vállalja. 
Aztán úgy hozta az élet, hogy 
egymás után több munka kap-
csán is közel kerültem ehhez a 
témához, nyilván, két gyerekes 
anyaként nekem is a gyerekek a 
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gyengéim. Magyarországon két 
alapvető probléma merül fel ve-
lük kapcsolatban: egyrészt saj-
nos bizony sokan éheznek, 
másrészt sokakat érint a gyer-
mekbántalmazás. Most épp az 
UNICEF-fel kezdtem el együtt 
dolgozni, óraadó tanár leszek 
az Ébresztőóra című program-
jukban. Általános iskolások-
nak beszélünk arról, hogy mik 
a gyerekjogok a világon, illetve 
nálunk. Az óra egyik fele az „ér-
zékenyítés”, hogy megmutassuk 
egy – talán nem is tudja milyen 
jó körülmények közt élő – ma-
gyar gyereknek, hogy milyen 
az, amikor valaki Afrikában 
egy műanyag csomagban kap-
ja a pépesített mogyorót, amit 
három napra kell beosztania 
az életben maradáshoz. A fog-
lalkozás másik felében pedig a 
gyermekbántalmazásról beszél-
getünk. Az is nagyon fontos, 
hogy tudjanak erről a gyerekek, 
és tisztában legyenek a jogaik-
kal. Szeretem azt érezni, hogy 
valóban tudok tenni valamit. 
Amikor tavaly megjelent az a 
rengeteg menekült a Keletiben, 
akkor nagyon élesen kiderült, 
hogy sok ember van, akiben 
igenis van segítő szándék, de 
jól segíteni nem egyszerű. Ami-
kor elindultak a határ felé, mi is 
utánuk mentünk a barátnőm-
mel. Vittünk magunkkal két-
száz darab általunk elkészített 
szendvicset, és gyerekruhákat. 
Ott álltunk az autópálya szé-
lén, és nem tudtuk kinek oda-
adni őket, mert épp nem voltak 
éhesek, a gyerekruhák mérete 

nem volt jó azoknak, akik épp 
arra jöttek, felesleges dolgot pe-
dig nem akartak magukkal ci-
pelni. Ott is szembesültem vele, 
hogy nem elég, ha az ember se-
gíteni szeretne, a módját is meg 
kell találni.

 � A saját gyerekeidet is 
ebben a szellemben neveled?
A fiam már 19 éves, neki meg-
van a maga szociális érzé-
kenysége. A kisebbiknek sokat 
mesélek ezekről a témákról, és 
gyakran jön velem, amikor az 
egyik közelünkben lévő parko-
lóban lakó hajléktalanoknak vi-
szek ételt vagy meleg ruhákat. 
Fontos, hogy lássa ezt is. Szeret-
ném hogy ne féljen tőlük, mint 
általában a gyerekek, hogy tud-
ja, sajnos így is élnek emberek, 
és lehet, és kell is rajtuk segíte-
ni. Nem akarom, hogy abban 

a tudatban nőjön fel, hogy ez 
a normális, mert ha ezt elfo-
gadjuk, akkor ilyen lesz a jövő 
is. Nem hiszek abban, hogy a 
problémák elől a homokba kell 
dugni a fejünket, de a gondo-
lat teremtő erejében igen. Ezért 
például híradót nem nézetek 
vele – ahogy más tv-műsort 
sem – mert azt viszont nem sze-
retném, hogy a hiszteralizált fé-
lelemkeltés az élete része legyen. 

 � Épp a Shrek című musicalt 
próbálod, amiben te leszel 
Fiona. Gondoltad volna 
valaha, hogy egyszer 
egy rajzfilmből készült 
musicalben fogsz szerepelni?
Volt már szerencsém rajzfilm-
figurát alakítani, hiszen ját-
szottam Bell-t A Szépség és a 
Szörnyetegben, de Fionáról so-
sem jutott eszembe, hogy ez egy 
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létező szerep lehet, bár tudtam 
róla, hogy készült egy Broadway 
előadás az eredeti meséből. Mi-
után belenéztem néhány videó-
ba a neten, kellemes csalódást 
éreztem, mert nem is gondol-
tam volna, hogy ez ennyire jól 
sikerülhet. Fiona egy nagyon jó 
karakter, szókimondó, bátor, fel 
meri vállalni az érzéseit, közben 
mégis egy igazi királylány. Szó-
val nagyon boldog voltam, hogy 
a többkörös válogatás után a 
producer, Rosta Mária és a ren-
dező, Szente Vajk végül engem 
választottak – annak ellenére, 
hogy engem nem láthattak túl 
sok harsány, extrovertált figu-
rát alakítani. Én inkább a ked-
ves, naiv jókislány szerepekről 
híresültem el.

 � Ez a történet is sok 
szempontból alkalmas arra, 
hogy toleranciára neveljük 
vele a gyerekeket...
A Shrek azon túl, hogy egy vic-
ces és kedves mese, jóval mé-
lyebb mondanivalóval bír. Azt 
hiszem, a gyerekek sok mesét 
nem is értenek teljes mélységük-
ben, ennek ellenére tanulnak 
belőlük, úgy, hogy elraktáro-
zódnak az agyukban, és a kellő 
pillanatban jönnek elő a tanítá-
saik. Ezért nagyon fontos, hogy 
milyen mesét olvasunk nekik. A 
Shrek leegyszerűsítve arról szól, 
hogy van egy társadalmilag el-
fogadhatatlan valaki, akit a me-
se folyamán megszeretünk és 
kívánjuk a boldogságát. Ellen-
tétben más mesékkel, itt azon-
ban a főszereplő boldogságához 

ezek után sem az kell, hogy tár-
sadalmilag elfogadhatóvá vál-
jon, hanem az, hogy megtalálja 
a társát, aki szintén felvállalja a 
lelke mélyén meglévő másságát, 
és külsőleg is nehezen elfogad-
ható karakterré válva, párja le-
hessen hősünknek. Szerintem 
ez egy nagyon szép mese, ami 
arra tanít, hogy az ember mer-
je felvállalni önmagát. Mert ha 
tisztességes és az értékrendje a 
helyén van, akkor előbb-utóbb 
úgyis meg fogja találni a bol-
dogságát. Nem azért kell küz-
deni, hogy az ember csúfságból 
szőke herceg legyen, mert lás-
suk be, ez nem így működik. 
Hanem hogy megtalálja azt, 
aki a maga ízlése-mércéje sze-
rint annak látja.

 � Vannak még szerepálmaid?
Ez egy nehéz kérdés. December-
ben 40 éves leszek, de közben 
olyan fizimiskám van, amivel 
egy nagybetűs Anyát még ne-
hezen játszhatok el. Viszont 
van, ami meg már nem megy: 
például irgalmatlan energiába 
kerül naivát alakítanom, egy-
szerűen azért, mert fejben már 
máshol tartok. Biztos hihetet-
len, de amikor az ember ott áll a 
színpadon, és valamilyen szin-
ten azonosulnia kell azzal, aki-
nek a bőrébe belebújik, vannak 
dolgok, amiket már nem tud 
nem meghallani és meglátni. 
Ezért keresem azokat a lehe-
tőségeket – bár nem sok ilyen 
van –, ahol külsőségeiben még 
királylánynak kell lenni, de a 
karakter gondolatai már egy 

felnőtt, szókimondó embert 
takarnak. Sok olyan szerep 
van, amit nagyon szívesen el-
játszanék, de „szerepálmom” 
nincs. Előfordult, hogy egy vá-
gyott szerepet megkaptam, és 
végül a körülmények okán ré-
mesen éreztem magam benne. 
Hatalmas tanulság volt szá-
momra, és rájöttem, hogy nem 
a szerepen van a hangsúly, ha-
nem a csapaton, és a rendezőn. 
Például a Pulitzer-ügy című da-
rabban egy bírónőt alakítok, 
ami eredetileg nem egy külö-
nösebben izgalmas karakter, 
de attól, hogy ott van partner-
ként Fodor Tamás, és a férjem, 
Makranczi Zalán, nagyon ér-
dekes, és komoly feladat elját-
szani. Ezt már nevezhetjük egy 
vágyott szerepnek. A színház-
ban az a legjobb, hogy ez egy 
társasjáték. Ha jók a játszó-tár-
sak, és a darab is szerethető, ak-
kor hívhatom szerep-álomnak.

 � Civilként nehéz elképzelni, 
hogy milyen lehet, ha nem-
csak a magánéletben, hanem 
munka közben is, egész nap 
együtt van valaki a férjével 
vagy a feleségével. Amikor 
színpadon vagytok, el lehet 
felejteni, hogy reggel oda-
égett a tojásrántotta, vagy ki 
megy a suliba a gyerekért? 
Zalánnal nem dolgoztunk any-
nyit együtt, hogy nagy tapasz-
talatom legyen ilyen téren. Az 
előző férjemmel nagyon sok 
közös koncertünk volt, de mi-
vel nagyon szerettünk együtt 
dolgozni, a közös munka 
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sokszor megoldotta a civil éle-
tünkben egyébként felmerülő 
konfliktusokat is. Két embert 
sokszor pont ez tud összetar-
tani. Más kérdés, hogy mi a 
színpadon civilként voltunk 
jelen, hiszen a saját nevünkön 
koncerteztünk, és nem drámá-
kat játszottunk együtt. Egy-két 
előadás volt, amiben konkrétan 
partnerek voltunk, de ez nem 
volt jellemző. Az is hozzátarto-
zik a dologhoz, hogy ha vala-
ki a mi mesterségünket űzi, és 
házasságot köt valakivel, sze-
rintem az csak úgy történhet 
meg, hogy a másikat szakma-
ilag is elismeri. Nem azért me-
gyek hozzá, mert jó színész, de 
ha az egyik fél nem néz fel a 
másikra, akkor abból nem na-
gyon lehet hosszú kapcsolat. 
Persze láttam olyan házaspárt 
is, akik egész nap a legszebb 
szerelmi történeteket játszották 
el, aztán hazamentek, és ahhoz 

képest a saját életük olyan la-
pos és unalmas volt, hogy egy 
idő után azt mondták, itt a vé-
ge. Itt is nagyon fontos a mér-
ték. Amennyit mi Zalánnal így 
találkozunk, az pont jó, és örü-
lünk, hogy egy kicsit dolgozha-
tunk együtt.

 � Szerzőpárosunkat, akik hat 
gyereket nevelnek közösen, 
sokszor keresik meg azzal a 
kérdéssel, hogy hogy lehet 
megoldani a hétköznapokat, 
amikor mindkét oldalon 
vannak gyerekek az előző 
házasságból, és közös 
gyerekeik is születtek. 
Nálatok ebből sosincs 
probléma?
Egy ún. patchwork családban 
nemcsak azok élnek együtt, 
akik fizikailag is megosztják 
az otthonukat, hanem család-
taggá válnak olyanok is, aki-
ket szinte alig ismerünk, mégis 

közünk lesz hozzájuk, például 
mert ugyanazt a gyereket ne-
velik, mint mi. Én csak azt tu-
dom elmondani, hogy nekünk 
mi működik, és mit találtunk 
mi megoldásnak erre a nem 
könnyű helyzetre: akármit is 
gondolunk egy másik – sok-
szor félidegen – emberről, csak 
abba érdemes energiát fektetni, 
hogy megszeressük. Talán köz-
hely, de ha olyan emberek élnek 
együtt, valamilyen közeleb-
bi-távolabbi életközösségben, 
akik szeretik egymást, akkor a 
legnagyobb problémák is meg-
oldódnak. Sokszor pokoli ne-
héz megértőnek, elfogadónak 
és toleránsnak lenni, nekem se 
mindig megy, de megéri, mert 
ha az ember néha rá tudja ma-
gát szánni, hogy csak pozitívan 
gondoljon mindenkire maga 
körül, akkor minden sokkal 
egyszerűbb lesz.

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

WWW.KULTURPART.HU

Ki ne ismerné a Száll a kakukk fészkére című Ken Kesey 
remekművet, és az abból készült filmet? Nos, most a 
színpadi változatot tűzte műsorára a székesfehérvári 
Vörösmarty Színház, olyan nevekkel mint László Zsolt, 
Sághy Tamás, Varga Gabriella, és Derzsi János. A dara-
bot Horváth Csaba rendező jegyzi.
Azok a budapesti színházrajongók, akik kíváncsiak 
az előadásra, és egy finom vacsorát is elköltenének a 
színészek társaságában, április 29-én egy kényelmes különbusszal utazhatnak a 
Vörösmarty Színházba. A vacsorát követően visszaindul a busz a fővárosba. Akit 
érdekel a lehetőség, annak csak egy emailt kell küldenie a jarat@kulturpart.hu címre, 
vagy hívnia a +36 20 480 7485-ös telefonszámot. 

Aligha meglepő, ha egy olasz karmester alkalmi fellépése 
során itáliai remekművek is műsorra kerülnek. Paolo Paroni, 
az európai koncerttermek vissza-visszatérő karmestere 
áprilisban, magyarországi látogatása során a Pannon 
Filharmonikusok együttesét dirigálja majd. Paroni a társulat 
vendégkarmestereként Pécsett és Budapesten is színpadra 
lép egy-egy hangverseny erejéig, és mindkét koncert 
műsora a dirigens hazájának csaknem két évszázadnyi zenei 
terméséből szemezget. A hangverseny gerincét Corelli, 
Casella és Resphigi művei jelentik. A két utóbbi szerzőt 
az impresszionizmus formanyelve és a programzenei 
törekvések kapcsolják össze, valamint az, hogy mindketten 

tagjai voltak a generazione dell’ottanta néven ismertté vált zenei csoportosulásnak, 
mely megpróbálta az olasz zenét bekapcsolni az európai modernitás véráramába. 
Casella Itália névre keresztelt rapszódiája és Resphigi Róma kútjai című szimfonikus 
költeménye is azt mutatja, mindez sikerült is nekik. Corelli D-dúr concerto grossója 
a műfaj egyik legismertebb remeke, a koncerteken egy másik versenymű követi, 
mely ezúttal a kivételt jelenti, hiszen az osztrák Mozart jegyzi, és a magyar, Kossuth-
díjas zongoraművész, Bogányi Gergely szólójátéka teszi majd emlékezetessé. Az 
olasz muzsika rajongói április 14-én a pécsi Kodály Központban, 15-én a budapesti 
Müpában adózhatnak a zeneszeretetnek.

A ajánlja:
Forrás: Budapesti Operettszínház
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A cochleáris implantátumot azoknak a gyen-gén hallóknak vagy siketeknek ajánlják, akiken a hallókészülék már nem segít, mert már nincs olyan mértékű hallásmaradványuk, amit érdemes lenne felerősíteni. A műtétet legjobb abban a korban elvégezni, amikor a gyerek beszélni ta-nul, de lehet később is. Ez az eszköz a belső fül feladatát veszi át. A készülék két rész-ből áll: egy beültetett részből (implantátum), és egy külső, fül mögött vagy testen hordha-tó részből, amit beszédprocesszornak neveznek. Működése teljesen eltér a hagyományos halló-készülékekétől. A készülék nem olcsó, de a TB száz százalékban támogatja. 
A módszerről részletesen: http://macie.hu/hu

A TB kifizeti
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Dogossy Katalin

Sok baj van mostanában 
az egészségügyben. Szin-
te naponta olvasni, hallani 
külföldre távozó orvosokról, 
túlterhelt nővérekről, pa-
naszkodó betegekről, kórhá-
zi fertőzésekről. Meg hosszú 
várólistákról. Nem is szól-
va a riasztó rákhalálozási 
statisztikákról. 

Csak beteg ne legyek, fo-
hászkodunk az ilyen hírek 
hallatán. 

Közben pedig fantasz-
tikus orvosi megoldások is 
elérhetők már Magyarorszá-
gon. Csak erről valahogy rit-
kábban esik szó. A napokban 
például beszéltem egy kis-
lánnyal, aki siketen született, 
egy implantátum segítségé-
vel mégis tökéletesen hall, 
szépen beszél és sportol, sőt, 
aranyérmeket szerez.

Hogy ez nem lehet? De bi-
zony. S mi több, nem ő az 
egyetlen, akinek siketségén 
egy fantasztikus műtéttel 
segítettek.

K. Dominika komplikáció 
nélküli terhességből, farfek-
vése miatt azonban császár-
ral és négy kiló huszonöt 
dekával született. Amikor 

hazaadták, tökéletesen egész-
ségesnek gondolták a szülők. 
Időben gőgicsélni, gagyog-
ni, gügyögni kezdett, amikor 
anyukája fölé hajolt, boldo-
gan nevetett és rugdalózott. 
A siket gyerekek ugyanis, 
mint megtudtam, hathóna-
pos korukig minden hangot 
ugyanúgy formáznak, mint 
az ép hallásúak. Ez egy ve-
lük született genetikai prog-
ram szerint történik. Ezért 
a szülőknek Dominika hat-
hónapos koráig fel sem tűnt, 
hogy a kislány nem hall. Fél-
éves kora után, amikor már 
szépen ült, akkor vették csak 
észre, hogy ha mögé kerül-
nek, ha nem látja az arcukat, 
a szájuk mozgását, nem rea-
gál a nevére. Rettenetes volt a 
sejtés, talán a gyerek hallásá-
val valami baj van. Arra nem 
gondolt senki, hogy teljesen 
siket. Azonban elkezdték a 
hallását próbára tenni. Leej-
tették a kulcscsomót a háta 
mögött, tapsoltak, hiába, nem 
rezzent össze, nevére nem re-
agált, fejét nem fordította a 
hang irányába.

Adódik a kérdés, hogyan 
lehet az, hogy ezt születéskor 
a kórházban nem vették ész-
re. Nos, akkoriban, 13 évvel 
ezelőtt még nem csináltak az 

újszülötteknél hallásvizsgá-
latot. A kórházban is csupán 
összecsapták a tenyerüket, 
vagy leejtették a kulcsukat, és 
ha a baba pillája megrezdült, 
megelégedtek ennyivel.

Még elképzelni is nehéz, 
hogy milyen érzés lehetett a 
szülőknek, amikor kiderült, 
hogy egészségesnek hitt kis-
lányuk egyik fülére sem hall. 
Kivizsgálásokkal és hallóké-
szülékek próbálgatásával tel-
tek a diagnózist követő évek. 
Dominika okos kislány, re-
mekül kompenzálta siket-
ségét, megtanult erősen 
koncentrálni, szájról olvas-
ni. Sikerült rendes óvodába 
beíratni, ott ő mindent meg-
értett, de a beszédét csak a 
mamája értette. 

A rossz hallás nagyobb baj, 
mint amekkorának látszik. 
Aki rosszul hall, elszigetelő-
dik az emberektől: kimarad 
a beszélgetésekből, nehezére 
esik a telefonálás és az ügyin-
tézés. A rosszul halló gyere-
kek lemaradnak a tanulásban 
és nehezebben szocializálód-
nak. Sajnos sokan küzdenek 
hallássérüléssel. Egyes becs-
lések szerint minden hu-
szadik ember rosszul hall. 
Dominika esetében sokáig 

úgy tűnt, nincs mit tenni. 
A hallókészülékek nem so-
kat segítettek. A gyerek négy 
éves volt, amikor a beszédét 
fejlesztő pedagógus elmond-
ta, hogy már létezik egy ko-
ponya műtét, melynek során 
beültetnek egy implantátu-
mot, és jelentős eredménye-
ket tudnak elérni a siketség 
megszüntetésében. Ijesztőnek 
hangzott, a szülők mégis be-
levágtak. Igazuk volt. 

Kiderült, hogy nem a két 
és fél órás műtét volt a leg-
nehezebb, hanem az utána 
következő két év, amikor a 
kislánynak meg kellett tanul-
ni, hogy a cica meg a nyávo-
gás, az ajtó meg a csapódása, 
a tenyér és csattanása össze-
tartoznak. Meg kellett tanul-
nia a hangok jelentését attól 
kezdve, hogy ha csengetnek, 
valaki áll az ajtó előtt odá-
ig, hogy melyik óvó nénihez 
melyik hang tartozik. Ez ko-
moly fejlesztő munkát köve-
telt. De mire iskolába került, 
hallott és beszélt. S ma már 
teljes értékű életet él. Nyelvet 
tanul, sokáig kosárlabdázott, 
rendszeresen úszik, és követ-
vén világbajnok édesapját, 
egy éve az erőemelő sportban 
edz, ahol a saját kategóriájá-
ban világkupa aranyérmes.

Csak szólok…

A tenyér meg a csattanása
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Üzenet a Földről
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Novák Péter

Sőt rohasztó, mint tűző na-
pon a frissen fogott aranyhal. 
Ilyen az élet, még a legjobb 
adottságok is elenyésznek, 
midőn próbát tett rajtuk az 
idő közhelyes vasfoga!
Ha csak az nem? Mondják, 
a szépség belülről fakad. No 
meg a könnyek. 
Bánatosak, dühödtek, egy-
re megy. Ez utóbbiból mint-
ha egyre több hullna, nem 
mintha ezen múlna bármi is, 
egyelőre. A jó szagú nyugat 
szociológusai szerint például 
boldogabbak vagyunk, mint 
valaha! Forrása a szabadság, 
hogy meghatározó kérdések-
ben dönthetünk, úgymint 
lakhely, munka-, gyermek-
vállalás. Esélyt látunk arra, 
hogy olyan életet éljünk, ami-
lyet elképzeltünk magunk-
nak. Ez nagyon szép! 
De akkor hol a szörny?
Bennünk biza, s már nem 
is bujkál nagyon. Vicso-
rog az arcvonásokban, or-
dít a testbeszédben, és ontja 
hülyeségeit szájon át, össze-
függéstelen. Egy mondat a 
random-ságról... (sic!)
Akárhogy is, felgyorsulni lát-
szanak az események lelki, 

így testi elcsúfulásunk tekin-
tetében, messze megelőzve 
valós éveink számát. Többnek 
nézünk ki, és kevesebbnek 
egyszerre. Ránézésre a kór-
okozó maga a kor, lévén oly 
hitvány minősége, hogy egy 
rossz pillanat elég kivetkőzni 
önmagunkból. 
Hadd kapok őszinteségi ro-
hamot, nekem biztosan! Már 
reggel megrémít torzuló te-
kintetem, hogy hírt ad magá-
ról a nagyvilág, s nincs hova 
visszapillantani, míg a fény 
végén az alagút közeleg. Tel-
jes napig próbálom össze-
rántani magam, rendezni a 
fizimiskát, született idealis-
taként tenni a szépet, még-
is lelepleznek a kirakatok, 
idomai a síküvegnek, hogy 
aztán borzadva térjek ki min-
den tükröződés elől. Járvány 
ez, érzem; mások is így tesz-
nek, gondolják észrevétlen, 
de a pocsék szájíz árulkodó. 
Otrombák lettünk kívül, be-
lül mindahány, s jobb híján 
trágár, nyers, goromba, dur-
va szavakkal illetünk mást, 
vagy egymást, toporogva a 
tettlegesség küszöbén. Elég 
szörnyű? 

Mentális toxin ez, a fejekben 
zajló szüntelen háború hozo-
mánya. Olyan méreg, hogy 
immár a szépség eszményét 
sem venni észre...
Persze, hogy elém is A Rútság 
története sodródik, az alig egy 
hónapja elhunyt író, irodal-
már Umberto Eco összeállí-
tásában. Korábban megjelent 
értekezése, A Szépség törté-
nete rejtve maradt megvadult 
szemeim előtt, holott páros 
kiadványnak vagyon szánva, 
tán az egyensúly végett. Ja, 
kérem, kicsire nem adunk! 
Ahogy azt később megtud-
tam, a könyvek struktúrája is 
analóg – ismét képek, szob-
rok, metszetek, idézetek gyűj-
teményével kalauzol –, bár 
ezúttal az „évezredek lidérc-
nyomásai” a téma. Hálás, így 
aztán a művészettörténet idő-
beli összefüggéseit is sejtető 
tanulmányt riasztó szemelvé-
nyei teszik letehetetlenné, leg-
alábbis elsőre. 
Rabul ejti az alanyi olva-
sót önnön perverz csap-
dája, ahogy leírhatatlan 
borzalmak, torzók, obszce-
nitások szembesítik a klasz-
szikus világtól napjainkig: 

A szépség és a szörnyeteg

elvetemült állatok vagyunk 
emberlétünk ellenére... Vagy? 
Ne csak lapozzunk! Olvas-
sunk is, egészen az apró be-
tűig, hogy világnézetünk a 
koronként változó (v)iszony-
rendszerek ismeretében, végre 
túllépjen az aktuális normák 
kizárólagosságán. Különös-
képp, ha azok oly manipulatí-
vak, mint jelenidőnkben.
Tudniillik ahol nincs más, 
mint prémiumkategória és 
exkluzív tartalom, vip-terasz 
és celeb-kultusz, ideológia 
és kánon, ott az eszményi is 
visszataszító.
Akkor? A szép a rút! Nem? 
Meg se lepődjünk az efféle 
anomáliák természetességén 
napjainkban, de aligha. A rút-
ság története ideáink szünte-
len istenítésének folyománya, 
hogy aztán elérhetetlenségük 
vagy felsőbbrendűségük okán 
mással, és másokon vezes-
sük le kudarcélményeinket. 
Két lét között a pad alá. Bi-
zony, magunktól leszünk se-
lejt, hisz ki fölfele nyal, s lefele 
rúg, nem jut többre önmaga 
elmocskolódásánál. 
Jut eszembe, A Szépség törté-
nete nincs meg valakinek?

Még ha felváltva élne bennem ragyogás és förtelem... De így, 
visszafordíthatatlanul viselni leépülésem fázisait? Hervasztó.
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Elmondom hát mindenkinek

Polgár Teréz Eszter

Magyarországon Te vagy A női 
prímás?

Én vagyok a legismertebb, de 
nem az egyetlen. Virágvölgyi 
Márta volt előttem, de ő az-
tán a tanításra összpontosított, 
maradtam én mint koncerte-
ző, táncházkísérő, gyakorlati 
ember. Most már azért jöttek 
a szakmába más csajok is, csak 
én vagyok leginkább a fejekben, 
olyan régóta hegedülök.

A „prímás” fogalom számomra 
a cigányzenészekhez kötődik. 

Persze. A vonós zenét mindig 
is főleg cigányok játszották. Mi 
Erdélyben, mikor kimentünk 
dallamokat gyűjteni, majdnem 
csak cigány muzsikusokkal ta-
lálkoztunk. Nekik tényleg a 
vérükben van a zene, de azért 
otthon is rendesen trenírozzák 
a gyerekeiket. 

„Toporzékolok az energiától”
Sok helyen írod, hogy 
feladatodnak érzed „a népi 
hegedű misszióját”. Miért?

Én 7 éves koromtól klasszikus 
hegedűt tanultam. Pécsen, a 
zeneművészeti szakközépben 
Bartók Román táncait vettük, 
amikor a tanárom, Patachich 
Judit (az első táncházas gene-
ráció tagja, emellett klasszikus 
zenész) elküldött egy népzenei 
táborba, hogy legalább a han-
gulatát megérezzem. Nagy sze-
rencsém volt vele, mert addig 
azt láttam, hogy a klasszikus 
zene felől lenézik a népzenét. 
Nyugaton a kettő egyenrangú, 
itthon sajnos máig nem, de már 
zajlik a két tábor közti ismerke-
dés. Sokat javított a helyzeten, 
hogy a Zeneakadémián elindult 
a népzenész-képzés. Mi voltunk 
az első évfolyam.

Ezért csak 2012-ben 
diplomáztál! Nem értettem, 
mikor olvasgattam Rólad.

Amit lehetett, képzettséget ko-
rábban megszereztem – ifjú 
népművész, táncház-zenész 
stb., ami papírt csak adtak –, 
de a népzenében nem létezett 
hivatalos képzés, miközben én 
19 éves koromtól már népzenét 
tanítottam. 1985-ben kerültem 
Pestre, a Muzsikás Együttesből 

Porteleki Laci (a „nagy” Té-
ka prímása) nekem mesterem 
volt, tőle tanultam, és egyszer 
csak az egész tanítást a nya-
kamba varrta: csináljam én, ne-
ki nincs ideje. 

Bátor voltál…

Á, nem, vittek magukkal a fel-
adatok. Pécsen végeztem, utá-
na rögtön hívtak Szigetvárra 
klasszikus zenét tanítani, aztán 
Dorogra, tehát tanítani már ta-
nítottam. Nagyon fiatalon ala-
pítottam a Méta Együttest is. 
Még táncház-zenésznek tanul-
tam Halmos Béláéknál, amikor 
szóltak, hogy legközelebb csak 
akkor jöhetek, ha hozok zene-
kart. Csak vicceltek, én meg fej-
letlen, pici kislányként mindent 
halálosan komolyan vettem. 
Legközelebb vittem zenekart. 
Így született meg a Méta.

Hogy tudtál nálad egy 
generációval idősebb 
zenészeket bevonni?

Ó, hát ezek csoda emberek, 
bármire hajlandóak voltak, 
csak játsszanak. A népzenében 
nincs meg a sznob hierarchia. 
A lényeg, hogy akivel zenélnek, 
tud-e játszani vagy sem. 
A Métával már ’83-tól rend-
szeresen felléptünk, gyorsan 

terjedt a hírünk a táncházmoz-
galomban. Nagy előny volt, 
hogy klasszikus hegedűt tanul-
tam, nem kellett a technikára 
figyelnem, zenélés közben tud-
tam kommunikálni a közön-
séggel. Már rég jártam a világot 
a Métával és 13 éve tanítottam, 
amikor Nyíregyházán a tanár-
képzőn lett népzenei tagozat: 
tehát valami, ami népzenei dip-
lomát ad. Úgyhogy elvégeztem, 
én, aki megfogadtam, hogy 
nem ülök többé iskolapadba. 
Abszolút gyakorlati ember va-
gyok, az adatokat nem jegyzem 
meg, vizsgán néha nem tudok 
megszólalni. Buktam is pszi-
chológiából, pedagógiából. Erre 
most megint tanulok, termé-
szetgyógyászatot, a betegségem 
óta. De a vizsgára nem mentem 
el. A Zeneakadémián is buktam 
főtárgyból és kamarából. 

Gyakorlati tárgyból hogy tudtál 
megbukni?

A sok hiányzás miatt. Akkor 
kezdődtek el a súlyos problé-
mák a magánéletemben. A la-
kásomat eladták a fejem fölül. 
Mára romkocsma lett a házunk-
ból, mi albérletben lakunk. A 7. 
kerületben az önkormányza-
ti lakásokat lakva eladták, bele 
lettem kényszerítve egy hitelbe, 
ami az ötszörösére ment fel, ki-
kapcsolták a gázt, villanyt. A fi-
amat elvitte egy barátom, én ott 
maradtam a hideg lakásban, és 
többször is vesemedence-gyul-
ladást kaptam. 

Salamon Beáta megkerülhetetlen az autentikus magyar hangszeres 
zenében. Prímás, zenetanár, a Méta együttes alapítója, koncertfel-

lépő, színházi és stúdiózenész, nép- és világzenei együttesek – köztük 
a Csík zenekar – zenei rendezője. „Már pici klasszikus hegedűsként belém 
verték az előítéletet a népzenével szemben – írja. – Ezt próbálom jóvátenni 
1981 óta, missziósként.” A népi hegedűt szívesen ötvözi jazz vagy rockze-
nével, de más műfajokba is gyakran kirándul. Súlyos betegségből lábalt 
ki nemrég – most új erővel várja a feladatokat.

15Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Fotó: Somfai Sándor



A Méta 25. jubileumi koncertjén 
Cathan Hayden-nel
Fotó: Somfai Sándor

Fotó: Somfai Sándor

Elmondom hát mindenkinek
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Végül mégis kitüntetéssel 
végeztél a Zeneakadémián.

Igen, de nagy meccs volt. Be 
kellett mutatnom az orvosi pa-
pírjaimat, hogy ne kelljen évet 
ismételnem. Akkor abbahagy-
tam volna. Jártam elég iskolá-
ba. Oviban már kottát írtam. 
Amit gyerekként is szerettem, 
az a szolfézs volt, mert én még 
tényleg a Kodály-módszert ta-
nultam. A kötelező néptáncot 
bírtam, de mikor elkapott a 
rocky-őrület, beleszerettem a 
mezőségi táncba is. Nekem ha-
sonlít a rockyra. Aztán ahogy 
beültem hegedűsnek a tánchá-
zazással, magával ragadott a 
népzene-őrület. A rockrajon-
gásom is máig megmaradt. Még 
Pécsen megismerkedtem cso-
mó rockzenésszel, aztán Pes-
ten a Józsefvárosi Klubban a 
rock meg blues legnagyobb ne-
veivel. Deák Bill, a Kormorán, 
Ferencziék, mind ott zenéltek. 
’92 körül pedig kitaláltuk a He-
avy Métát: népi és rockzenét ke-
vertünk igazi örömzenélésben. 
Mindenki beletette, amit a sa-
ját műfajából hozott. Játéknak 
indult, de több lett, mert ki-
derült, hogy két közönséget is 
vonzunk, a rockosokat meg a 
népzeneszeretőket. 

Amit a Heavy Métában 
kitaláltatok, később a jazz-re is 
adaptáltátok. 

Igen, így született a Fiddle&Jazz 
együttes. Egyre többféle műfaj-
ba hívtak közreműködőnek. 

Hajtott, hogy megmutassam, 
mire képes a népi hegedű. Hogy 
aki meghallja, ne kapcsoljon át, 
mint én anno, kis klasszikus 
hegedűsként: hogy „mi ez a va-
cak?” „Recsegő-ropogó nye-
kergés” – ezt gondoltam. Felül 
akartam írni az előítéletet má-
sokban is. Ahogy rám óriá-
si hatással volt Sebő Ferenc az 
énekelt versekkel vagy a Muzsi-
kás. A Méta-táborokat is ezért 
kezdtük el nyaranta. Közben 
megnéztük, mennyit bír egy 
ember: napi 8-10 órát zenél-
tünk, plusz az esti buli. Tizen-
valahány éve ugyanaz a tanári 
gárda viszi a tábort. 

Népzenei dallamgyűjtéssel is 
foglalkoztál. Nem gyűjtöttek 
még be mindent az előző 
generációk?

Nem, például mi elmentünk 
Erdélybe a cigánysorra, amire 
azért kevesen voltak hajlandók. 
Hihetetlen jó muzsikusokkal 
találkoztam, köztük főleg ci-
gány zenészekkel. Beültünk a 

Trabantba egy rossz magnó-
val, néha éjjel 3-kor a Tilos az 
Á buli után. Kimentünk, tök 
felelőtlenül, megkérdeztük, 
hol van zenész a faluban, nem 
baj, ha nincs nála hangszer, ná-
lunk van. Előnnyel indultam, 
mert tudtam dalokat, plusz nő 
vagyok, kuriózumnak számí-
tottam női prímásként. Csó-
kolgatták a kezem, előkerült a 
több hetes töltött káposzta meg 
a rossz pálinka. Aki viszoly-
gott ettől, annak ment a hasa, 
nekem soha semmi bajom nem 
lett. Imádtam. Olyan szeretetet 
kaptunk, hogy csuda! 

A Prímásverseny vagy a 
Fölszállott a páva zsűrizése, Csík 
zenekar, Animal Cannibals-, 
Nox-közreműködés… 
Mindenbe belekóstolsz?

Imádok ugrálni a műfajok kö-
zött, szabadságérzetet ad. Rosz-
szul bírom a kötöttségeket, a 
beszorítottságot. A változatos-
ság feltölt, pihentet, és a misz-
szióhoz tartozik ez is. Amikor 

Csík János a mezőségi zenétől 
a jazz irányába fordult, engem 
kért meg, hogy segítsek ebben 
az átmenetben. Ebből mara-
dandó munkakapcsolat lett, 
zenei rendezőként pofátlanul 
beleszólok mindenbe. A Most 
múlik pontosan kidolgozásánál 
rájuk is vágtam az ajtót, kemény 
tudok lenni, de nagyon hálásak 
érte, én meg azért, hogy bíz-
nak bennem. A mai napig hajt 
egyfajta bizonyítási vágy. Pé-
csen, amikor táncházazni kezd-
tem (magyar zenészekkel), azt 
mondogatták a hátam mögött: 
„Szegény Salamon átállt a cigá-
nyokhoz, pedig milyen jó hege-
dűs volt”. 

Nemrég megkaptad a Magyar 
Arany Érdemkeresztet. 

Sokat jelentett. Alig vártam 
az új feladatokat. Sajnos köz-
ben beteg lettem, és a rák Ma-
gyarországon megbélyegez. Itt 
vagyok erőm teljében, topor-
zékolok az energiától, de mi-
re meggyógyultam, híre ment, 
hogy beteg vagyok, kevesebben 
mernek hívni. Most amúgy is az 
önmenedzselés megy, változott 
a világ, de magamat meg nem 
ajánlom, mert koldulásnak ér-
zem. Én zenélek.

A betegség mennyire ért 
váratlanul?

Teljesen. Bár előtte volt sok év, 
amíg nagyon lefele mentek a 
dolgaim. Lelkileg egyre rosz-
szabbul voltam, hibáztattam 

magam, őrlőd-
tem, kifelé meg 
ugyanúgy mo-
solyogni kel-
lett és csinálni 
mindent ma-
ximálisan. A 
bronchológus 
világszövetség 
alelnöke az 
orvosom, gratulált a féléves 
kontrollon.
Az orvosi módszerekkel (ke-
mo, sugár) és egy természet-
gyógyász csapattal kilenc 
hónap alatt kijöttem a tüdőrák-
ból nyirokáttéttel. Azt hiszem, 
nem is fogtam föl, hogy mi 
történik velem. Így bírtam ki, 
hogy ne pánikoljak rá. Nem 
engedhettem meg magam-
nak, egyedül nevelem a fiam. 
(Egyébként ő is olyan, mint 
én, kis lüke zsenigyerek, most 
harmadikos a Bartók Zenemű-
vészetiben.)

Láttam a honlapodon a 
nagypapád képét. Az ott az 
egyetlen családi fotó.

Igen. Nagyon szeretett, adott 
még a gombapörköltjéből is, 
amiből senkinek. Erdész volt, és 
még tudhatta a régi autentikus 
dalokat. A pici, negyedes hege-
dűmön eljátszotta a „Megismer-
ni a kanászt”, én meg tízéves 
forma gyerekként, aki klasz-
szikust tanult és vele sznobéri-
át, kicikiztem. Soha többé nem 
fogta meg a hegedűt, amit máig 
rettenetesen sajnálok.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül



ÁPRILISI 
AKCIÓ!

Az akció 2016. április 1-jétől 30-ig,
illetve a készlet erejéig tart.

Áraink maximált akciós árak,
melyek az áfát tartalmazzák.

38,8 Ft/db

1 165 Ft

Patikárium Tőzegáfonya 
    tabletta
    30 db

Patikárium Tőzegáfonya 
    tabletta
    30 db

350 mg tőzegáfonya- 
kivonat tablettánként

Étrend-kiegészítő készítmény

     tt
    

3 990 Ft

Az immunrendszer 
működésének 
támogatására, 
meghűléses 
megbetegedések-
ben, influenza 
idején

Vény nélkül kapható gyógyszer

3 990 Ft3 990

Az Az immimmununrendendsszeezerrrr 
működéséének 
támogatássára,,

Béres Csepp Extra® belsőleges 
oldatos cseppek + C-vitamin
Béres 50 mg tabletta
        4×30 ml+120 db

Béres Csepp Extra® belsőleges 
oldatos cseppek + C-vitamin
Béres 50 mg tabletta
        4×30 ml+120 db
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58,7 Ft/ db

1 760 Ft

Actival® Extra filmtabletta  
30 db
Actival® Extra filmtabletta  
30 db Fokozott szükséglet vagy csökkent 

bevitel okozta általános vitamin-, ásványi 
anyag- és nyomelemhiányos állapotok 
megelőzésére

Vény nélkül kapható gyógyszer

217 Ft/ml

2 170 Ft

Systane® ultra nedvesítő    
     szemcsepp  10 ml
Systane® ultra nedvesítő    
     szemcsepp  10 ml

Gyógyászati segédeszköz

Száraz szem kezelésére szolgál. Átmenetileg 
megszünteti a szemszárazság okozta 
égető érzést és irritációt. 
Lágy kontaktlencsék 
nedvesítésére is 
alkalmazható
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58,1 Ft/db

3 485 Ft

C-vitamint liposzómális 
formában tartalmazó 
CCC-vC-vitaitaminmint lt lt lt ipoipoooiposszószószómmámálmálisis p
ffforforormmábmábábanan tartart ltalmazmazazóóó 

Novo C plus® liposzómális 
C-vitamin lágykapszula  
60 db+2 db ajakápoló

Novo C plus® liposzómális 
C-vitamin lágykapszula  
60 db+2 db ajakápoló

Étrend-kiegészítő készítményÉ

készítmény, amely 
lehetővé teszi a 
magas felszívódását  
     és hasznosu-
     lását a szerve-
     zetben

49,6 Ft/db

1 190 Ft

Vény nélkül kapható gyógyszer

Alkalmazható a torok-, garat-, 
mandulagyulladás, fogínygyulladás, 
szájnyálkahártya-
gyulladás 
kezelésére

AlkAlkAlkAlk lalmalmmm hazhazhatóatóató aa torttotor kok-ok-- gg, garaaraarattt-,ató a totorok , garat ,t , 
manddulagyagy sss,,,yulladáadáss, fogfogggíínyínyínygyugyugyullaallaadásdásdásdá
szájnyyálkahhháhártyrtytyyaaa-a

ll dá

Strepsils® eperízű 
szopogató tabletta  24 db
Strepsils® eperízű 
szopogató tabletta  24 db

AAAA
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54,8 Ft/db

1 095 Ft

Gyorsan felszívódó nyelv alatti tabletta, mely a 
benne lévő valeriána révén segíti az elalvást és segít 
fenntartani a természetes alvást

G oGyorsrsa fn f lels ízívódóóódó nynyelvelv alalattatti ti t blabl ttettaa memely a elv alatti tabletta, mely a 
benne lévő valeriána révvén segíti az elalvást és segít 
fenntartani a természetees alvástvást

Valinda 60 mg tabletta
20 db
Valinda 60 mg tabletta
20 db

Étrend-kiegészítő készítmény
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24,1 Ft/db

1 445 Ft

A magnézium és a B6-vitamin 
hozzájárulnak a fáradtság és 
a kifáradás 
csökkenté-
séhez

Étrend-kiegészítő készítmény

A mA magnagnagng ézéziééziumumm ésésés a Ba Ba B66-vi-v tamminin 
hozzzájáruulnak ak a fáfáradradt átság éég ésss
a kiffáradááásás 
csökkkentntééé--

Magnesium+B6 Pharmavit 
filmtabletta  60 db
Magnesium+B6 Pharmavit 
filmtabletta  60 db

SS

25,7 Ft/db

1 285 Ft

Biszakodil-tartalmú hashajtó készítmény, 
rövid időtartamú kezelésre szolgál 
székrekedés esetén

Biszakodil-taartalmú hashajtó készítménny,  
rövrövidid időidőtartartataamamú kú kezeezeléslésre re szoszolgálgállg
székrekedés esetéén

Stadalax® 5 mg bevont 
tabletta
50 db

Stadalax® 5 mg bevont 
tabletta
50 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

29,7 Ft/db

2 970 Ft

Érelmeszesedés megelőzésére, a vér 
koleszterinszintjének csökkentésére, magas   
   vérnyomás és szív-
   panaszok keze-
   lésénél a gyógy-
   szeres terápia 
   kiegészítőjeként

y p gy gyVéVény nélkül kapható gyógyszerVéé élkül k h tó ó

2 970 Ft2 970

ÉÉÉÉreÉÉrerereÉrrellllmelmmelmeeszeszeszeszesedddsedsededsessedééésésésés memmemegegelőelőlőőelő éézészészésééreére a, a évévévérr ,
koleszterinszintjének csöökkkkententésésére,re, mamamagagasgasgas   

vérnyomáás ésés szzzívívív-v
panpanaasz kokkk kkezeee-
ésénél a gyógggyy-

Bánó®-féle fokhagyma-
galagonya-fagyöngy kapszula  
100 db

Bánó®-féle fokhagyma-
galagonya-fagyöngy kapszula  
100 db

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény
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28,2 Ft/ml

2 820 Ft

Nizoral® korpásodás ellen 
    20 mg/g sampon
    100 ml

Nizoral® korpásodás ellen 
    20 mg/g sampon
    100 ml

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

Vény nélkül kapható gyógyszer
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23,2 Ft/g

1 090 Ft

Orvostechnikai eszköz*

Szuper erős műfogsorrögzítő krém

ógyászati segédeszközGGyó

zuperper eerős műfogsorrögzítő krémSzS

Blend-a-dent extra erős 
protézisrögzítő krém
47 g

Blend-a-dent extra erős 
protézisrögzítő krém
47 g

soddááss eelllleensoddááss eellllen

22,9 Ft/g

1 145 Ft

g yend-kiegészítő készítményd ki é ítő ké ít éÉÉtÉtreÉÉtt

Dermazin® 10 mg/g krém
50 g
Dermazin® 10 mg/g krém
50 g Orvosi ellátást nem igénylő sebek és más bőrsérülések 
(horzsolások, kisebb sérülések, vágások) fertőzéseinek 
megelőzésére és kezelésére, ezüst-szulfadiazin-tartalmú krém

Vény nélkül kapható gyógyszer

AA66 PhhaarrmmaaviitPhhaarrmmaaviit

1371,2 Ft/ml

4 525 Ft
A körmök enyhe, illetve 
középsúlyos gombás 
fertőzéseinek kezelésére 
alkalmas ciklopirox-tartalmú 
készítmény

ostechnikai eszköz*t h ik i kö *OOrvoO

A kA köörmökök enyhe, illetvee 

Kitonail® 80 mg/g 
gyógyszeres körömlakk
    3,3 ml

Kitonail® 80 mg/g 
gyógyszeres körömlakk
    3,3 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer
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41 Ft/db

2 460 Ft

Összetevői Omega 
3-at, lecitint és az agy 
reakcióképességéért 
ginzenget 
tartalmaznak

y gy gy gyGyGyógyszernek nem minősülő gyógyhatG ó k i ő ülő ó h t ytású készítményá ú készítményé íG ó k i ő ülőG ó k i ő ülő

ÖÖssÖsszetzetevőe i Ommegaa 

Memolife Max® kapszula 
      60 db
Memolife Max® kapszula 
      60 db

Étrend-kiegészítő készítmény
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29,8 Ft/g

2 980 Ft

Akár 12 órán keresztül csillapítja az ízületi és 
izomfájdalmakat és csökkenti azok gyulladását

g yÉtÉtrend-kiegészítő készítményÉ i é í ő é í éÉtt d ki é ítő ké ít é

AkáAkáAkáA r 11r 12 ó2 ó2 ó áránrán kkeresztül ccsillapítja az ízülületieti ésés pítjja aa az íz züzületi és 
izizomfájdalmakat és csökkkkkententii azokokok gygygyullulladáadáadáadá áátsátsát

Voltaren® Emulgel forte 
20 mg/g gél
100 g

Voltaren® Emulgel forte 
20 mg/g gél
100 g

Diklofenák-dietilamin hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer

Forgalmazza: Novartis Hungária Kft.  (Consumer Health)
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90,6 Ft/db

1 450 Ft

y p gy gyny nélkül kapható gyógyszerélkül k h tó ó

1 450 Ft501 450

Advil® Ultra Forte lágy 
kapszula
16 db

Advil® Ultra Forte lágy 
kapszula
16 db

Ibuprofén-tartalmú láz- és 
fájdalomcsillapító, gyulladásgátló 
hatású készítmény

Vény nélkül kapható gyógyszer
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87 Ft/db

1 740 Ft

y p gy gyny nélkül kapható gyógyszerélkül k h tó óVVéVénVVéé

Voltaren Dolo® 25 mg lágy 
kapszula
20 db

Voltaren Dolo® 25 mg lágy 
kapszula
20 db

Diklofenák-kálium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer

Enyhíti az izom és ízületi fájdalmakat, 
hátfájást, a megfázás és influenza 
következtében kialakuló fájdalmakat

Forgalmazza: Novartis Hungária Kft. (Consumer Health)
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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!



20

Társaslény

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

A fenti mondatnak egyébként több formá-
ja van, például „Csak azt nem szeretem ben-
ned, hogy…”, aztán „Ígérd meg, hogy erről 
leszoksz…” vagy „Ha szeretnél, nem csinálnád 
ezt…”. De akárhány alakja is van, mind azt su-
gallja, hogy jó, jó ez a kapcsolat, szép ez a sze-
relem, de valahogy mégsem maradéktalanul. 

Álmodtam egy férfit 
magamnak
Elgondolkodhatunk, vajon létezik-e az a 
másik, aki maradéktalanul megfelelne min-
den elképzelésünknek, elvárásunknak. Nem 

arról van-e szó, hogy gyerekkorunkban be-
lénk ivódott egy kép a királyfiról, aki nagy 
és erős, felmászik értünk a toronyba és meg-
ment, és kísértetiesen hasonlít az apura. Egy 
megfoghatatlan álomképet keresünk, sőt, 
legtöbbször az ellenkező nemű szülőnk fia-
tal mását, de ez az igényünk sajnos eleve ku-
darcra van ítélve. Mert a másik korántsem 
álomkép, se nem hasonmás, hanem hús-vér 
ember a maga vérmérsékletével, álomképe-
ivel és fájdalmaival, hangulataival és szo-
kásaival. Soha nem lesz mesésen tökéletes, 
mint az a bizonyos királyfi, és soha nem fog 
olyan plátóian és feltételek nélkül szeretni, 
mint az apu. 

Vág Bernadett
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Szexi macsóból 
házitündér
De van itt még egy érdekes kérdés: nem azt 
akarjuk-e egy idő után kiirtani a másikból, 
ami az első látásra vonzott benne? A 32 éves 
Brigi második férjét, a Gézát mindenki szeret-
te a társaságban. Kellemes megjelenésű volt, 
vicces és kedves, ráadásul isteni tarjákat sü-
tött nekünk parázson a kerti partikon, ami-
ket rendeztek. Mindig figyelt rá, hogy legyen 
poharunk, a poharunkban italunk, tiszta tá-
nyérunk, és amikor a buli véget ért, szó nélkül 
nekiállt elmosogatni. Sóhajtoztunk is a barát-
nőkkel, hogy Brigi bezzeg megfogta az Isten 
lábát, és hogy mind ilyen férjet akarunk. Csak 
Brigi nem sóhajtozott. Vagyis dehogynem, ő is 
sóhajtozott, csak nem ezért, hanem hogy mi-
lyen uncsi az élete, mert a Géza szüntelenül 
tesz-vesz, mint egy nő, tisztaságmániás lett, 
folyton főz, port törölget, jó, hogy kézimun-
kázni még nem kezdett el. Hát, igen. Csakhogy 
nem volt ez mindig így. 

Pont egy ilyen 
vadgitárosra vágyott
Mert néhány évvel azelőtt, amikor Brigi lázban 
égő szemmel rohant fel hozzánk, hogy halá-
losan szerelmes lett egy pasiba, aki bőrdzse-
kiben fekszik és kel, és szinte a terepjárójában 
lakik, és folyton borostás, és vállig ér a haja, és 
dzsesszgitáros egy underground zenekarban, 
és bomlanak utána a csajok, és bemegy Brigi 
előtt az ajtón, na, nem azért mert bunkó, ha-
nem mert észre se veszi, annyira el van gon-
dolkodva a férfidolgain, és hogy jaj, pont ilyen 

macsóról álmodott 
mindig, és most mit 
csináljon, hogy ez a pa-

si, nevezetesen a Géza meglássa őt és megsze-
resse. És mi telepakoltuk tippel és tanáccsal, 
cselt szőttünk, ármánykodtunk, és megszerez-
tük Briginek a Gézát. Némi fenntartással. Mert 
hogy lesz ebből a Gézából cserebogár?

És tényleg 
megváltozott!
És tévedtünk. Mert igenis lett, ha nem is cse-
rebogár, de egy végtelenül rendes tag, aki 
megszerette a mi Briginket, és bármit meg-
tett volna, hogy boldoggá tegye, még a platós 
terepjárót is eladta, hogy szép városi autójuk 
legyen, a bőrdzsekit öltönyre cserélte, a haját 
fazonra nyíratta, és elvette a Brigit. És a szexi 
macsóból „született férj” lett, olyan, amilyen-
ről Brigi mindig is álmodott. (Mármint a ma-
csós álmai előtt vagy után.) Hát, ennyi Brigi 
meséje. Meg hogy most unja a Gézát. Mert az 
agyára megy a porszívózással. Meg a kis po-
háralátétekkel, amiket mindenhová odarakos-
gat a nappaliban. Meg a bútorápoló szagával, 
hogy tele van vele a lakás. A tanulságot min-
denki vonja le magának.

De most miért vagy ilyen???
Vegyünk egy férfit és egy nőt. Hétköznapi, egyszerű kapcsolatban élnek, 
mint a legtöbb ember. Dolgoznak, terveznek, álmodoznak, szeretik egy-
mást. De vajon hányszor hangzott már el köztük az a mondat, hogy 
MIÉRT NEM TUDSZ VÉGRE MEGVÁLTOZNI?

„Sokszor azért akarjuk egymást megváltoztatni, hogy közel lehessünk a másikhoz. Azt gondolom, 
hogy ameddig te olyan vagy, addig nem tudok elég közel lenni hozzád, mert hát olyan vagy. Ha azon-
ban megváltoznál, máris közelebb lennénk egymáshoz. (…) Én rendszerető vagyok, te nem. De ha 
te is rendszerető lennél, máris milyen közel lennénk, együtt rakhatnánk rendet, és együtt élveznénk 
a közös rendrakás szépségét. Sőt, tulajdonképpen átélnénk annak a furcsa bizsergető érzését, hogy 
már nincs is mit rendbe rakni, mert mind a ketten ezt csináljuk, s ezért, csak úgy huncutságból egy 
kis rendetlenséget csinálnánk néha. És aztán így élveznénk az életet, két rendrakó… Tehát azért akar-
juk megváltoztatni egymást, hogy közel lehessünk a másikhoz. Ez azonban, ha szabad így kifejeznem, 
elég elfuserált módja a közeledésnek. Ez körülbelül olyan, hogy egy nagy szablyával jövök, és azt mon-
dom: Hopp, ahol kinőttél, ott leváglak. Ha azonban én elfogadom, hogy ő egy másik, nem pont olyan, 
mint én, akkor az már az egymáshoz való termékeny közellevésnek az első lépése. ” 

(Forrás: www.palferi.hu)

Pál Feri atya a másik megváltoztatásáról

K2-vitamin 90µg
A csontok egészségének

megőrzéséért, minden korosztálynak.

OÉTI szám: 14957/2014

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet, és az egészséges életmódot.

Keresse a gyógynövényboltokban és patikákban!

A K2-vitamin fontos tápanyag, szabályozza a 
kalcium-anyagcsere folyamatot. Részt vesz a  
normál véralvadásban. Segíthet a csontok 
egészségének megőrzésében, hiszen részt 
vesz a normál csontozat fenntartásában.

www.vitaking.hu
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A mi környezetünk-
ben van tárgyvándorlás. 

Testvéreimmel és 
barátainkkal rend-

szeresen cserélgetjük 
a tárgyainkat. Így min-

den gyermek örökölhet 
ruhákat, játékokat, és 
mindenki jelzi a roko-
ni körében, ha valami 
feleslegessé vált, és ha 

van igény, 
akkor me-
het tovább. 

Mindezt tudományos sík-
ra emelve arra jutottam, hogy 

ez a családon belüli, országos, 
kontinentális és globális tárgy-

vándorlás. 
A használt tárgyak rajongójaként 

pedig el kell mondjam, hogy nem tudok 
elmenni használtcikk-piac mellett úgy, 
hogy nem megyek be és nem nézek szét a 
használt, „lomis” cuccok között. A hang-
szerboltoknak és a használt zeneszerszá-
moknak pedig sohasem tudok ellenállni. 
Tizenkét évvel ezelőtt egy visszautasít-
hatatlan ajánlat jött szembe velem az 
Ecseri piacon. Egy harmonium, amit 
egy cigányasszony árult. Kipróbáltam, 
gyönyörűen szólt a hangszer, ami egy 

80-100 éves bécsi ládaorgona volt 4 re-
giszterrel, egy manuállal. Rajtam pe-

dig látszott, hogy amatőr ecseris és egy 

meggyőzhető harmoniumvásárló vagyok. Alku-
dozni kezdtünk, de a végén közölte: Aranyom, 
ezen még Lagzi Lajcsi is játszott és látom maga 
is komoly zenész…!

Na, itt elvesztem, és a hangszert megvet-
tem. Sógoromat hívtam segítségül, aki annak 
ellenére, hogy akkor még agglegény életét élte, 
nem sértődött meg a szombat hajnali híváson 
és fél órán belül sárga furgonjával repítettük is 
haza a „régi-új” hangszert. Akkor egy kétszo-
bás lakásban laktunk négy gyerekkel, plusz egy 
zongora, egy wurlitzer és immár egy harmoni-
um is. Feleségem nem fogadta kitörő örömmel 
a szerzeményt, de az akkor 3 hónapos Ben-
ce imádta, ahogy muzsikálok rajta és minden 
szoptatás után álomba szenderült a hangjától.

Rá egy hónapra csődbe ment egy hangsze-
rész ismerősöm és felszámolta a boltját. Ott is 
akadt egy harmonium, aminek nem volt „lak-
helye”, ő pedig rögtön rám gondolt. Ez egy 
amerikai 2 regiszteres, egy manuálos templo-
mi harmonium volt az 1880-as évekből. Per-
sze gőzöm sincs arról, hogyan került egy Hajós 
utcai hangszerbolt raktárába, de akkor önhi-
bámon kívül szintén a sógorom furgonjának 
a csomagtartójában landolt. Nyikorgott, kicsit 
rezonált is, de még mindig tömjén illata volt! 
Nem tudtam ott hagyni. Feleségem ezt már 
nem engedte be a lakásba, de így tizenkét év 
távlatában megértem. 

A régi tárgyaknak története és illata van, a 
hangszereknek pedig hangja is. A régi hangsze-
rek mindezeken túl hordoznak valamit, amit 
nagyon jó megszólaltatni és megőrizni.

Itt a tavaszi nagytakarítás ideje, amikor az 
ember lánya elkezdi kipakolni a házban fel-
gyülemlett „jóleszmégvalamire” cuccokat és 
jó esetben meg is szabadul tőlük! Bevallom, 
nekem ez nem ment könnyen egészen addig, 
amíg tavaly ilyenkor elkezdtem összepakolni a 
lakásunkat a költözés miatt, és különböző ku-
pacok álltak a nappali közepén ilyen feliratok-
kal: jótékony célra, lomtalanítás, kuka, eladni, 
elajándékozni…

Ahogy közeledett a lomtalanítás napja, úgy 
kerültek ezek a halmok egyre közelebb egymás-
hoz és végül annyira belelendültem, hogy a fél 
lakást lehordtam egy szimpatikus fiatal „lomi-
zó” srácnak, hiszen ezt jótékonyságnak vagy 
ajándékozásnak is nevezhetem, és a kukába 
szánt holmik is jók lehetnek még valakinek.

Akkor nagyon büszke voltam magamra, 
hogy ennyivel kevesebb dolgot kell elköltöztet-
ni, de valamilyen rejtélyes okból idén tavasszal 
azt látom, hogy újra tele vagyunk fölöslegesnek 
is ítélhető dolgokkal, tíz hónap elteltével is van 
egy csomó kibontatlan dobozunk és tuti nincs 
szükségünk ennyi mindenre. Annyira szeretnék 
egy átlátható rendet legalább néhány órára…

Egy ekkora családban ez lehetetlen feladat, fő-
leg, hogy alapvetően mindannyian a gyűjtögető 
típushoz tartozunk, nehezen válunk meg a dol-
goktól, cserébe viszont szeretünk hazahozni ta-
lált, szerzett, kiárusított remek tárgyakat. Házunk 
berendezése közben az elmúlt év során teljesen 
magával ragadott az újrahasznosítás: a régiből 
újat, az átfestve tökéletes, a dekorációnak hasz-
nálható és a lássuk, ez mire lesz jó hozzáállás…

Múlt hónapban volt egy csak vasárna-
pos hétvége, így Budapesten marad-
tunk, és csodálatos módon pont akkor 
volt lomtalanítás a környéken! Az es-
ti színház után sikerült is tűsarkú-
ban tipegve turkálni egy szuper 
széket a zeneszobába és egy 
pár korcsolyát, (hiszen egy 
tó partján élünk), Bori 
udvarlóját pedig addig 
nem engedtem feljön-
ni, míg nem szerzett 
egy „lomis meglepit”, 
majd napokig sajnáltam egy fek-
vőfotelt és jó pár ajtót, hogy 
nem voltam elég rámenős és 
nem tuszkoltam be az au-
tómba időben.

Most viszont itt ál-
lok a kertben egy halom 
cucc közepén és látok 
némi igazságot abban, 
hogy a lomtalanítás tu-
lajdonképpen egy óri-
ási tárgyvándorlás a 
háztartások és a hasz-
náltcikk piacok, esetleg 
a trendi retró-régiség 
boltok között, és lehetnek 
dolgok, amik évről-év-
re máshol bukkannak 
fel, bár ahogy elné-
zem, most nálunk 
vannak…

Tárgyvándorlás
anyaszemmel 

Tárgyvándorlás
apaszemmel 

Küttel Dávid

Apaszemmel

Szonda Györgyi

Anyaszemmel 
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Méregtelenítés

Sallai Ervin

Az elmúlt hónapokban rendkívüli sikereket 
értek el a magyar filmek a világban. Mégis, mi 
egyszerű kerecsendapáti lakosok úgy érezzük, 
nem csak a viszontagságokról, borúról, önmar-
cangolásról érdemes mozit készíteni, hanem a 
vidéki lét egyszerű, tiszta mivoltáról is. A sok 
blikkfangot, kifacsart művészkedést mifelénk 
úgysem értik. Szegény Prekop Tóni is fölösle-
gesen hívta le hozzánk a fővárosból Sickratman 
művészurat, hogy előadja a Don Giovanni ujj-
báboperát, amikor a meghirdetett művészet-
kibontakozással egyidőben a búcsúban Kis 
Grofót pléjbekkelt Bandi atya.

Egy szónak is száz a vége, kitaláltam, miről 
szóljon az igazi nekünk való film.

Menten az elején egy kolosszális konflik-
tussal kezdünk. Hogy ugyanis egy legény Tar-
nabehemótról, név szerint Bittermann Lajos, 
beköltözik hozzánk éppen Kerecsendapátiba. 
Ugye? Nem is kell mondanom, hogy felkavarja 
ez a nézőket, hiszen valahányan tudjuk, milye-
nek ezek a behemótiak. Mind málé. Na de hogy 
ez a Lajos gyerek tetézze a gyüttmentségét, nem 
átallik szemet vetni a község szépére: Szepesi Jo-
lánra. De a Joli nem olyan, aki a mihasznákra 

„bukik”, hogy városiasan fejezzem ki magam. 
Ez a Lajos meg csupa kivagyiság. Például a nad-
rágját a gumicsizmából kitűrve, sőt olaszosan 
felhajtva hordja, mint valami gróf. Rendes fe-
hérnép az ilyet joggal megveti, hisz tudja, hogy 
a gatya szára mindég disznószaros lesz, így feszt 
mosni kell. És ez még hagyján. De a Bittermann 
gyerek képzettség dolgában sem egy Einstein. 
A forgófelsővázas, mélyásószerelékes kotróból 
például csak a gumikerekest tudja vezetni, a 
lánctalpashoz hozzá se’ szagol. Pedig Apátiba’ 
mire egy gyerek bérmálkozik, kotrót vezetnie és 
pálinkát innia üvegből szükségeltetik.

Elmegy hát a behemóti vizitbe Jolánék házá-
hoz, de csokor virággal a kezében, mint valami 
pesti tápos. Ahelyett, hogy rendes férfiember-
hez méltóan egy tepsi hurka-kolbásszal állítana 
be a lányos házhoz, meg egy gyermekmosda-
tó kádnyi jófajta csalamádéval. Joli apja persze 
ráeresztené a kutyákat, főleg Cupákot, a kau-
kázusit, mert Lefety, a pincsi csak ugat – sze-
rintem metroszexuális, mert a hóna alatt nincs 
szőr. Mármint a pincsinek, nem Joli apjának. 
Szóval az öreg már ippeg leoldaná a láncot, 
amikor az a csupa szív lány megsajnálja a má-
lét és beinvitálja egy pofa borra. 

Először szabódik a Bittermann, hogy így, 
meg úgy, hogy ő a tablettáshoz van szokva, 
amibe bordó krepp-papírt szoktak áztatni, 
hogy vörösbor színe legyen. De aztán, amikor 
Joli anyja megemeli a szoknyája szegélyét meg-
mutatni, hogy saját visszeres lábával tapodta a 
szőlőt, a gyüttmentet megrohanja a gasztrovi-
zuális élmény.

Isznak-iddogálnak, kerül szó erről-arról. Fő-
ként persze, hogy ez a Lajos gyerek iskolatársa 
volt a községházán az építési osztály vezetőjé-
nek, így át tudja minősíttetni a Szepesiék telke 
mögötti veszélyes hulladéklerakót termőföld-
dé. Nosza, egyből vonzóbbá válik a Bittermann 
fiú, így Joli apja áldását adja az udvarlásra.

A fiatalok ki is sétálnak, és a komposztáló 

mögött a gyönyörű naplementében elcsattan 
az első romantikus csók. Amit csak Zsiga Bo-
ri, Prekop Tóni, Bandi atya, és a gyermekkórus 
lát diszkréten a szippantós kocsi fülkéjének te-
tejéről ágaskodva.

Erről szóljon hát a film. Mert megható, iz-
galmakban és igazságban egyaránt bővelkedik, 
és az igényes emberek figyelmére joggal szá-
mít. Amennyiben tetszik tudni adni Szpilberg 
művészúrhoz egy közvetlen számot (nem in-
terurbánt, mer’ az drága), felhívnám, azzal ne 
fáradjanak.

Tisztelettel:
Karancsi Zoltán

(igazságtalanul) elítélt
Kerecsendapáti
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Kedves Filmgyártásügyi Hivatal!
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h 35 tágas, vidéki eleganciájú szoba  
h Több mint 200 m2-es Vízi Világ
h Esküvők, konferenciák, tréningek helyszíne 
h Bortúrák, lovaskocsis kirándulások, aktív kikapcsolódás   
h Hagyományos- és tradícionális sváb ételek 
h Széleskörű Wellness szolgáltatások                   
h Családias környezet, barátságos személyzet
h Egész évben színes programok, akciós csomagajánlatok 
h 29 angol box, fedeles lovarda, lovaglás, bértartás

A Mosoly és Nyugalom Szigete

Bővebb információ, foglalás:
Hétkúti Wellness Hotel és Lovaspark - 8060 Mór, Dózsa Gy.u.111.
Tel: +36 22 563 083 - sales@hetkut.hu - www.hetkut.hu
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Szentkuty Nikolett
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Kérdezze meg gyógyszerészét!
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Miért alakul ki leggyakrab-
ban gombás fertőzés?
A gombák és spóráik jelen 
vannak a környezetünkben, 
így mindennap érintkezünk 
velük. Emberről emberre, ál-
latról emberre, és nem tiszta 
felületekről emberre is ter-
jedhetnek. Lokalizációtól 
függetlenül a normál bakté-
riumflóra sérülése és a bőr 
normál savas kémhatásának 
lúgos felé való eltolódása a 
leggyakoribb oka a fertőzé-
sek kialakulásának. 

Milyen típusú gombafajták 
támadják meg leggyakrab-
ban az emberi szervezetet?
Emberi fertőzések esetén főleg 
két típusú gombáról beszélhe-
tünk: a sarjadzó gombákról, 

a Candida albicans-ról (pe-
nész) és a Malassezia fur-
fur-ról (psoriasis okozója), 
illetve a dermatophytonokról, 
mikrospórákról.

Mely területek lehetnek leg-
inkább érintettek?
A fejbőr, a hajlatok, a kéz és a 
köröm, a láb és a lábkörmök, 
valamint a hüvely gombás fer-
tőzései a leggyakoribbak.

Kiket fenyeget leginkább a 
gombás fertőzés?
Egészséges szervezetet ritkán 
képes megfertőzni gomba, 
és bár minden korosztály-
nak vannak jellegzetes ri-
zikófaktorai, a hormonális 
elváltozással járó betegségek-
ben szenvedők, cukorbetegek, 

túlsúlyos egyének, sportolók 
és fogamzásgátlót szedő nők 
egyértelműen gyakrabban 
fertőződnek. 

Van valamilyen közös jelleg-
zetességük a gombásodás 
típusainak?
Például a bőr gombás kórké-
peiben általánosan jellemző 
a felület, illetve a bőr függe-
lékeinek elváltozása. Ez az el-
változás lehet csupán vizuális 
(szín, mintázat), vagy igencsak 
kellemetlen tünetek is jelent-
kezhetnek, mint a viszketés, 
hámlás, jellegzetes szag stb. A 
fertőzések nagy része egyszerű 
vizsgálattal diagnosztizálható 
egy bőrgyógyász által, viszont 
rezisztensnek bizonyuló gom-
bafajok esetében mintavétel, 

A gombás fertőzések alkalmanként mind-
annyiunk életét megkeseríthetik. Sajnos 

az immunrendszer legyengülése is elegen-
dő lehet ahhoz, hogy megfertőződjünk pél-
dául egy uszodai fürdés alkalmával, és mivel 
sokszor visszatérő betegségről van szó, a 
gyógyulás is hosszabb időt vehet igénybe. 
A megelőzésről és a leghatékonyabb keze-
lési módokról Szabó Pétert, a Lónyay Patika 
gyógyszerészét kérdeztük.

A gombásodásról
és a mintából a gomba speci-
ális táptalajon való kitenyész-
tése is indokolt lehet. 

Milyen készítmények 
segíthetnek?
A legtöbb helyi fertőzést 
krémmel/kenőccsel, ecsete-
lővel/oldattal/lakkal, porral 
vagy kúppal kezeljük. Ezek a 
készítmények általában ha-
gyományos gombaölő ha-
tóanyagokat (bórsav, jód, 
kénvegyületek) és modern 
antifungikumokat (nisztatin, 
azolok, terbinafin) is tartal-
maznak. Különleges kategó-
riát képeznek a tápcsatornai 
fertőzések, melyek kezelésé-
hez fel nem szívódó hatóanya-
gú tablettákat (pl. nisztatin) 
használunk. A gombaölő sze-
rekről nagy általánosságban 
elmondható, hogy máj és vese-
károsítóak, ezért a szisztémás 
hatás csak feltétlenül indokolt 
esetekben cél.

Meddig gyógyítható házilag 
a gombásodás, és milyen tü-
netek esetén forduljunk ha-
ladéktalanul orvoshoz?
A legtöbb fertőzés, ha időben 

észrevesszük, egy testterü-
letre lokalizált, és terjedése 
viszonylag könnyen megál-
lítható a megfelelő kezeléssel. 
Megemlítendő viszont, hogy 
majdnem minden gombás fer-
tőzés kezelése más akut beteg-
ségekhez képest több időt vesz 
igénybe (körömgomba esetén 
akár 10 hónap), ezért nagyon 
fontos, hogy az előírt adago-
lást betartsuk az előírt ideig - 
ez általában néhány hét. Ha a 
fertőzés terjedését észleli a be-
teg, vagy néhány hét alatt nem 
tapasztal semmilyen mértékű 
gyógyulást, esetleg olyan tü-
netei jelentkeznek, melyek oka 
nem egyértelműen beazono-
sítható, mindenképp fordul-
jon orvoshoz!

Megelőzhető a fertőzés 
kialakulása?
Természetesen vannak álta-
lános javaslatok, melyek be-
tartásával csökkenthető a 
fertőzés kialakulásának való-
színűsége. Jól szellőző ruha-
neműk és lábbelik viselése, a 
bőr szárazon és tisztán tar-
tása, a megfelelő időtartamú 
alvás (az immunrendszer 

egészségesen tartása), a hor-
mon- és szteroid-, valamint 
antibiotikum készítmények 
csakis indokolt esetben, és 
az előírt ideig való szedé-
se mind jó módjai a rizikó 
minimalizálásának.

Lehetnek súlyos következ-
ményei a kezeletlen gombás 
fertőzésnek?
Mint minden betegségnél, itt 
is előfordulhatnak szövődmé-
nyek a nem vagy nem meg-
felelően kezelt esetekben. A 
szisztémás fertőzés (a gom-
ba véráramba jutása) erőtel-
jes immunválaszt válthat ki, 
a testet teljesen beborító ek-
cémaszerű tüneteket vagy 
hólyagzást idézve elő, nyi-
rokérgyulladás esetén pedig 
előfordulhat a fertőzés króni-
kussá válása. Légúti megbete-
gedés és más szervrendszerek 
érintettsége sem kizárható 
a generalizálódott fertőzé-
sek esetében, a kezelés pedig 
igencsak problémás, sokszor 
kórházi környezetben való 
megfigyelést is igényel a hasz-
nált gyógyszerek veszélyessé-
ge miatt. 
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Draveczki-Ury Ádám

A pikkelysömör kapcsán még 
mindig a kenőcsös kezelésekre 
asszociálunk, de úgy tudom, en-
nél már lényegesen előrébb tart 
az orvostudomány…
Ez valóban így van, a bőrtüne-
tekre továbbra is vannak kenő-
csök, de a betegek számára ma 
már különböző biológiai terá-
piás lehetőségek is hozzáférhe-
tők. Léteznek nagyon hatékony 
infúziós kezelések, injekciós 
kezelések, az injekciót a beteg 
akár magának is beadhatja – at-
tól függ, ki mit vállal, illetve ki-
nek mire reagál jól a szervezete. 
Ha esetleg az egyik kezelés nem 
hozza meg a kívánt eredményt, 
akkor pedig lehet váltani.

Vagyis nagyban függ az egyéni 
adottságoktól is, hogy kinél mi 
működik?
Igen. A szervezet egyfajta „ve-
gyi gyár”, amely a pszichével 
megkeverve mindenkinél más. 
Nekem is számos ismerősöm 
van, aki teljesen kivirult, mió-
ta biológiai kezelést kap, pedig 

korábban nagyon súlyos ízü-
leti fájdalmakkal küzdött, a 
bőrtünetei pedig már a hajas 
fejbőréről húzódtak le az arcá-
ra. Egyikük oktató, és azt hitte, 
ott kell majd hagynia a szakmá-
ját, mert így nem mutatkozhat 
a diákok előtt. Aztán elkezdett 
egy biológiai terápiát: az arca 
szép tiszta lett. Természetesen 
nagyon fontos a megfelelő és 
rendszeres orvosi ellenőrzés is. 
Nekem is át kellett volna esnem 
egy bázisterápián ahhoz, hogy 
elkezdhessem a biológiai keze-
lést, de végül nem vállaltam az 
adott gyógyszer mellékhatásai 
miatt.

Eszerint akkor ezekre is min-
denki másképp reagál…
Én magam harmincöt-negyven 
éve szenvedek a pikkelysömör-
től és a vele járó ízületi gyulla-
dástól. Korábban elsősorban az 
ízületeim gyulladtak be rend-
szeresen. Ezekre gyógyszerké-
szítményeket szedtem évekig, 
amelyek miatt perforálódott 

a gyomrom. Először nem is 
tudta az orvos a rosszullétem 
okát, de egy átvilágítás utá-
ni gyors műtéttel megmentet-
ték az életemet. Ezek után azt 
mondtam: elég a kemikáliák-
ból, jöjjön inkább a homeo-
pátia. Két év kellett, mire a 
szervezetem hozzászokott a 
homeopátiás készítményekhez, 
egy-egy ízületem közben még 
föl-föllobbant. Azóta nincs baj 
az ízületeimmel, pedig előtte 
előfordult, hogy alig tudtam 
menni. Egyébként az is közre-
játszhat ebben, hogy régóta tart 
már a betegségem, és van olyan 
eset – mint több szakorvostól 
is hallottam –, hogy a betegség 
egyszerűen „elfárad”.

Ízületi jellegűek voltak az első 
tünetei is annak idején?
A betegség egy ínhüvelygyulla-
dással kezdődött az életem egy 
olyan periódusában, amikor 
családi és egyéb problémák mi-
att nehézségeim voltak. Úgy áll-
tam a dolgokhoz, hogy majd én 

mindent egyedül megoldok, és 
gyakorlatilag mindent én csi-
náltam – még a villanyszerelést 
is. Reumatológus orvosom ke-
reste a gócot fél évig, majd mi-
után jelentkeztek a bőrtünetek 
a fejemen, megvolt a diagnózis: 
pikkelysömör szövődménye-
ként fellépő idült ízületi gyulla-
dás. Egyébként is eleve vannak 
látható eltérések a „sima” ízüle-
ti gyulladás és a pikkelysömör 
által kiváltott ízületi gyulladás 
között.

Mivel lehetett enyhíteni a prob-
lémákat a gyógyszerek mellett 
akkoriban?
Szakaszosan voltak hol jobb, 
hol rosszabb periódusaim, 
mint minden ilyen betegnek. 
Engem általában fizikailag és 
lelkileg is a háromhetes harká-
nyi gyógykezelések tettek hely-
re, ahol ki tudtam szállni a napi 
őrlőmalomból. Itt az ízületeim, 
a bőröm 
és a 

lelkem mindig megnyugodott 
– és felfrissülve, élettel telve jöt-
tem haza.

Eszerint lelkileg is megviselte a 
betegség?
A lelki oldal nagyon fontos 
minden krónikus betegségnél. 
Ameddig nem fogadtam el, hogy 
ez a betegség itt van velem, és 
vele együtt kell tovább élnem, a 
saját dolgomat is megnehezítet-
tem. Sokan mondták akkoriban, 
hogy minden fejben dől el, és ez 
nagy igazság. Erre akkor jöttem 
rá igazán, amikor háromgyere-
kes lányomról kiderült, hogy ké-
sőn felfedezett tumorral küzd. 
Nekem mindenképpen helyt 
kellett állnom, és dolgoztam ma-
gamon erősen. Rájöttem, hogy 
mennyire fontos a belső har-
mónia, a nyugalom, a pihen-
tető alvás. Másfél évig minden 
este Bach Máté-passióját hall-
gattam, amely „átmosott”, meg-

teremtve bennem a belső 
harmóniát – és utá-

na el tudtam 
aludni. Még 

ma is sok-
szor ezt 
teszem. 
Nagyon 
f o n t o s 
még az 
is, hogy 

az em-
ber el 

tudja fogadni magát. Ebben az 
a tevékenység is nagyon sokat 
segít, amit az egyesületben vég-
zünk, hiszen szakmai előadá-
sokat szervezünk, utána pedig 
megosztjuk egymással prob-
lémáinkat, tapasztalatainkat. 
Aki nem tud eljönni, másnap 
gyakran felhív, és hosszan be-
szélgetünk – ez is azt mutatja, 
mennyire fontos, hogy a bete-
gek meg tudjanak nyílni egy 
baráti közösség előtt, mert így 
ők is jobban el tudják fogadni 
magukat.

A külvilág mennyire „partner” 
ebben? A pikkelysömörrel járó 
bőrtünetek esztétikailag azért 
elég kellemetlenek lehetnek.
Mint a többi hazai betegszer-
vezet, mi is igyekszünk egyre 
több fórum felhasználásával 
tudatosítani, hogy a pikkely-
sömör nem fertőző. Az em-
berek többsége tisztában is 
van ezzel, de olyan azért elő-
fordul, hogy a villamoson az 
emberek messzebb húzód-
nak attól, akinek a karján lát-
szanak a bőrtünetek. Nekem 
például minden második uj-
jam görbült; egy ideig takar-
gattam őket, de ma már nem 
foglalkozom ezzel. Ha valaki 
megbámulja, hát tegye. Ez az 
önelfogadás, az egészséges lel-
ki hozzáállás egyébként a bio-
lógiai terápiák esetén is fontos. 
Megtanítja ez a betegség arra 
is az embert, hogy megkeres-
se, megtalálja, „újra felépítse” 
és ebben a minőségében újra 
megszeresse önmagát.

Minden fejben dől el – tartja a mondás, és Sántáné 
Tóth Edit, az Arthritis Psoriaticás Betegek Egyesüle-

tének elnöke szerint nincs ez másképp egy olyan igen 
látványos tünetekkel kísért betegség esetében sem, 
mint a pikkelysömör. A psoriasisban szenvedők ma már 
számos hatékony terápia közül választhatják ki a szá-
mukra megfelelőt.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Nagyon fontos az önelfogadás
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Miért olyan különleges ez az 
eljárás?

Hazánkban a koszorúérbeteg-
ség a leggyakoribb halálozást 
okozó megbetegedés. A szívet 
ellátó erek beszűküléséről, el-
dugulásáról van szó. Ez ki-
alakulhat lassan, fokozatosan 
(krónikus koszorúérbeteg-
ség), illetve hirtelen is elzá-
ródhat a koszorúér, ebben az 

esetben heveny szívinfarktus-
ról beszélünk.
A szűkületek és elzáródások tü-
netei kezelhetők gyógyszerrel, 
illetve a szívizom vérellátása 
helyreállítható mellkasmeg-
nyitásos szívműtéttel, vagy 
egy csuklón keresztül a szív-
hez bevezetett katéteren ke-
resztül. Az utóbbi módszernél 
egy vékony, 2–4 mm átmérő-
jű ballonnal kitágítjuk a szű-
kületet, elzáródást, és egy fém 
hálót (sztent) nyomunk az ér-
falba, ami nyitva tartja azt. 
Ezt hívjuk koszorúér-tágítás-
nak. A Bajcsy-Zsilinszky Kór-
ház Kardiológiáján jelenleg 
bevezetett új módszer ennek a 
koszorúér-tágításnak egy spe-
ciális fajtája, amit a kemény, 
meszes, sokszor érelágazódá-
sokat érintő szűkületek esetén 
kell alkalmazni.

Milyen típusú betegségek 
esetén alkalmazható, kiknek 
segíthet?

Erre a módszerre olyan szű-
kületeknél van szükség, 
melyeket hagyományos bal-
lonnal nem tudunk kitágítani 
keménységük, súlyosságuk 
miatt. Ez inkább az idősebb, 
súlyos társbetegségekben 
szenvedő betegeket érinti. 
Náluk sokat segíthet, akár 
egy szívműtét is elkerülhe-
tő ezzel a módszerrel, persze 
nem minden esetben. Statisz-
tikai adatok esetén ez körül-
belül a koszorúér-tágításon 
átesett betegek 2-3%-át érin-
ti. Mivel a Bajcsy-Zsilinszky 
Kórház Kardiológiáján éven-
te kb. 1000 koszorúér-tágí-
tást végzünk, 30-40 esettel 
számolunk évente. 

Különleges eljárásról van szó, 
de miben más, új ez a mód-
szer az eddigiekhez képest?

Az eljárásban (a neve rotab-
láció) az a speciális, hogy egy 
1,5–2 mm átmérőjű, gyémánt-
keménységű fúrófejjel 140–180 
ezer/perc fordulatszámmal 
átfúrjuk a szűkületet és ezál-
tal alkalmassá tesszük a ha-
gyományos sztenttel végzett 
koszorúér-tágításra. A beavat-
kozás technikailag kissé bo-
nyolultabb a „hagyományos 
sztentelésnél”, igényel némi 
tanulást, felkészülést, csapat-
munkát a szívkatéteres labora-
tórium dolgozóitól. 

Mennyire elterjedt ez a mód-
szer Magyarországon és a 
világon?

Magyarországon a szívsebé-
szettel rendelkező egyetemi 
centrumokban elérhető, tavaly 
kb. 120 ilyen beavatkozást vé-
geztek az országban. Mi va-
gyunk az első olyan centrum, 

ahol ez házon belüli szívsebé-
szeti háttér nélkül működik. 
Ez azért fontos, mert amikor 
elkezdünk egy beavatkozást, 
nem mindig lehet előre tudni, 
hogy szükség lesz-e a „fúró-
ra”. Nem kell a súlyos állapotú 
betegeket beavatkozás köz-
ben másik centrumba szállí-
tani, amennyiben felmerül az 
igény a rotablációra. Közvet-
len betekintésem az Egyesült 
Királyságra van, ahol 4 évig 
dolgoztam. Ott az általam is-
mert összes katéteres labora-
tóriumban elérhető volt a most 
nálunk is bevezetett módszer.

A közismert tanácsokon túl, 
mi az, amit szívbetegséggel 
élőknek, vagy veszélyeztetet-
teknek javasolhat?

Az elkoptatott általánosságok 
helyett egy nagyon fontos taná-
csom van a szívbetegeknek is: a 
gyógyulás nélkülük nem megy. 
Sajnos sokszor tapasztalom, 
hogy a betegek nem mernek 
kérdezni, hanem utasításokat 

várnak az orvostól. Ennek a 
„poroszos” kommunikáció-
nak nyilván megvannak a ha-
gyományai, de ez véleményem 
szerint kevéssé segíti a gyó-
gyulást. Betegségüket illetően 
merjenek kérdezni kezelőorvo-
suktól, amennyiben problémá-
juk van a kezelés mikéntjével, 
gyógyszereikkel, jelezzék azt. 
A szívbetegségek egyes formái 
jól kezelhetőek, de a legtöbbjük 
nem szüntethető meg véglege-
sen, hanem együtt kell velük 
élni. Az eredményes, hosszú 
távú orvos-beteg kapcsolat 
alapja pedig a nyitott kommu-
nikáció. Az orvossal való kon-
zultációra, ha tehetik, vigyék el 
közeli hozzátartozójukat, aki-
ben megbíznak. Így az ott el-
hangzottakkal kapcsolatban 
kevesebb a későbbiekben az 
elsikkadt vagy félreértett in-
formáció, és az orvos is többet 
tud meg a betegéről (gyógy-
szerszedési pontosság, külső 
szemlélőként észlelt tünetek, 
stb.), ha segít egy közeli rokon, 
ismerős.

Új technika a szívműtéteknél
Dr. Andrássy Pétert már jól ismerhetik olvasóink, hiszen többször is 
kikértük a véleményét különböző, a szívet és a vérkeringést érintő 
orvosi kérdésekben, sőt, 2014 novemberében a téli sportolással 
kapcsolatban is tanácsokat adott. Az elmúlt hetekben többször 
hallhatták a nevét egy új szívkatéteres eljárással kapcsolatban, 
amelyre már a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban is lehetőség van. A 
kórház osztályvezető főorvosát arról kérdeztük, hogy kiknek 
segíthet leginkább, és miért forradalmi ez az újítás.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Dummel Franciska
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Kedvenceink

A hüllőktől általában idegenkednek az emberek. 
Melyek azok, amelyek mégis népszerűnek 
számítanak közöttük?
Ez mindig változik, mint a divat. Most a kisebb 
testű, könnyebben tartható hüllők a nagyon 
népszerűek. A szárazföldi teknősök (elsősor-
ban a görög és mór teknős) az egyik kedvenc, 
ezt a könnyű táplálásnak köszönhetik, mert 
kis túlzással, de a hűtőből is elvannak. A csa-
lád hölgytagjai gyorsan meg tudnak barátkoz-
ni egy olyan lakóval, aki "salátát" eszik. Kicsit 
hasonló a helyzet a szakállas agámákkal is, bár 
ők alapból rovarevők, azért nem vetik meg a 
zöldet sem. Ám mostanság a kaméleonoknak 
van reneszánsza – a sisakos kaméleon továbbra 
is a legnépszerűbb. 

Mennyire bonyolult egy ilyen hüllő tartása?
A legtöbbről elmondható, hogy melegebbet 
szeret a mi éghajlatunknál, ezért fűtést és vi-
lágítást igényel. A terrárium már szélesebb 
problémakör, mert míg egy kaméleon inkább 
felfelé szeret mászni, egy teknős vagy sikló 
már inkább a vízszintes felületeket részesíti 
előnyben. Nagyon fontos a jó tartás, ezt kezd-
hetjük úgy is, hogy elolvasunk egy könyvet! 
Böngésszünk a neten vagy kérdezősködjünk a 
szakkereskedésekben.

Nagyon sok gyerek szeretne valamilyen 
kisállatot, gyakran kígyót, madárpókot tartani. 
Veszélyesek-e ezek az állatok? Melyek azok, 
amiket kifejezetten gyerekek számára javasolnál?
A gyerekek nagyon jó alapokkal érkeznek, ál-
talában a szülőket kell győzködni. Ami nem 
való gyerek „kezébe”, azok a mérges állatok! 
Igen veszélyes tud lenni egy kifejlett tigrispiton 
is. A választásnál ezért mindig gondoljuk át, 
mi mekkora lesz, amikor eléri a végső méretét. 
Én személyesen a gekkókat és a kaméleonokat 
ajánlanám, ott nem érhet minket baj. Ezen fa-
jok jól tarthatóak a terráriumban, és kis odafi-
gyeléssel akár tenyészthetjük is őket.

Hány éves kortól ajánlott az állattartás?
Az általános vélekedés 10 és 12 éves korra te-
szi annak a felelősségtudatnak a kialakulását, 
amikor már önállóan is a gyerekekre lehet bíz-
ni egy élőlényt. Persze, itt is lehetnek eltérések. 

A saját tapasztalatom, hogy a lányokban ez ko-
rábban alakul ki.

Mennyire egyszerű ezeket az állatokat lakásban 
(terráriumban) tartani?
Szinte minden megkapható már a legjobb bol-
tokban, itt csak a pénztárcánk szab határt a 
fantáziának. Az eleség egy sarkalatos pont, 
érdemes ott vásárolni, ahol egész évben van 
többféle eleség. A hüllők legtöbbjének fontos 
a speciális fény (UV-A, UV-B), ezekkel lehet 
gondunk, mert drága technika szükséges az 
előállításukhoz. A vitamin és ásványi anyag 
keverékeknél pedig az az alapszabály, hogy 
csak megbízható világmárkát vegyünk meg.

Mennyire érzékenyek? Elkaphatnak az embertől 
bizonyos betegségeket? És mi tőlük?
Nagyon fontos, hogy az alap higiéniás szabá-
lyokat betartsuk. Az állattal való foglalkozás 
előtt és után mindig kezet kell mosni. A hüllők-
nek az is egy jó tulajdonsága, hogy a zoonózis 
(az emberről állatra való és fertőzés) és vissza-
fertőzések veszélye minimális.

A teknősöket legendásan hosszú életűeknek 
gondoljuk, mi ebből a valóság? Meddig élnek a 
gyíkok, kaméleonok?
Aki látta a Némó nyomában című filmet, az 
tudja, hogy vannak teknősök, akik akár több 
száz évig is elélhetnek. A terráriumi állatok 
nem mindig ilyen szerencsések, egy görög tek-
nős kb. 30–50 évet él, egy leopárd gekkó kb. 
10–15 évet, míg egy sisakos kaméleon csak 5 
évet élhet meg jó tartás mellett.

Mi a helyzet a védett állatokkal?
Mindennap pusztulnak az őserdők, és az embe-
ri mezőgazdaság is szűkíti ezen állatok eredeti 

élőhelyeit. Az említett fajokból a görög teknős 
védett faj, amelyre az EU is külön figyelmet for-
dít, ezért ezen állatokat csak engedéllyel együtt 
szabad megvásárolni. A sisakos kaméleonok is 
védettek, de őket általában már itthon tenyész-
tik, bár hozzájuk is kell kérni egy tenyésztői iga-
zolást, ha később nem szeretnénk gondot.

Kialakítható-e személyes kapcsolat egy hüllővel? 
Megérti-e a nevét, vagy odajön-e, ha táplálékkal 
kínálják, esetleg szereti-e, ha simogatják?
Vannak kimondottan „kézbe való” állatok, 
ilyenek a szakállas agámák vagy a leopárd 
gekkók, a kaméleonok inkább csak elviselik 
a gazdit. A névre hallgató hüllő kérdése kicsit 
hosszabb választ igényel, mert a kígyók, siklók 
nagy része süket, míg a gekkóknak és az agá-
máknak van ugyan hallásuk, de külső fülkagy-
lójuk nincs, ezért vannak félreértések.

Kígyót, békát a gyereknek?

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

HIRDETÉS

Sok gyereknél eljön az a korszak, 
amikor nagyon szeretne valami-
lyen hüllőt tartani. Bíró Lászlót, a 
Leguán díszállat-kereskedés szak-
emberét arról kérdeztük, veszé-
lyesek-e ezek az állatok, és kinek 
ajánlható a tartásuk?

Kalmár András



Gratulálunk, a nyerteseket 

telefonon értesítjük!

Felhívjuk kedves játékosaink figyelmét, hogy 

 a nyertesek sorsolása közjegyző jelenlétében,  

a nyeremények értéke alapján csökkenő 

sorrendben történik!

Nyerjen családi utazást 

Rodoszra vagy Krétára!**

    Ha Ön 2016. március, április és május hónapban is helyes 
kvíz megfejtést küld be nekünk, akkor esélyessé válik arra, hogy 
görögországi útjaink egyikét (Rodosz vagy Kréta) is megnyerje.

**

34 3535

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Bencsik Bálint, Szentes 
Eszes Gyógyszertár, Szentes

•  Dr. Pál Előd, Budapest 
Eiger Gyógyszertár, Budapest

•  Kocsi Hajnalka, Budapest 
Atropa Gyógyszertár, Budapest

•  Szabó-Kovács Márta, Bakonyszentiván 
Hársfa Gyógyszertár, Veszprém

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

•  Katona Ibolya, Őrbottyán 
Szent Erzsébet Gyógyszertár, Veresegyház

•  Tóth Attiláné, Vécs 
Gyöngy Patika, Gyöngyös

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

A februári kvízjátékunk nyertesei:

1   Mi volt Salamon Bea nagypapájának 
foglalkozása?
a) prímás
b) erdész
c) színész

2   Honnan származott a templomi harmonium?
a) Amerikából
b) Szlovéniából
c) Erdélyből

3   Hogy hordja a nadrágját Lajos?
a) magyarosan meggyűrve
b) németesen megkötve
c) olaszosan felhajtva

4   Milyen szerepet játszott 11 évesen Szinetár Dóra?
a) Cosette
b) Cosmo
c) Costas

5   Milyen zenét hallgatott Edit, amikor beteg volt?
a) Bach: Máté-passió
b) Stravinsky: Szimfónia három tételben
c) Mozart: Jupiter szimfónia

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 márciusi játékunk sorsolásán azon játékosaink vesznek részt, akik legalább négy Szimpatika kvízkérdésre 
jól válaszolnak, és a *-gal megjelölt mezőket nyomtatott nagybetűvel, olvashatóan kitöltik, és a kivágott 
szelvényt 2016. április 30-ig postai úton visszaküldik szerkesztőségünkbe (Szimpatika szerkesztőség: 1116 
Budapest, Sztregova u. 1.), vagy a www.szimpatika.hu/jatek oldalon válaszolnak a kérdésekre. 
A részletes játékszabály a www.szimpatika.hu/jatek/szabalyzat oldalon olvasható.

A nyilvános sorsolás időpontja:
2016. május 10., délelőtt 10 óra, helyszíne a Szimpatika szerkesztőség 

(1116 Budapest, Sztregova utca 1.)

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

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 2016. április 1. és 30. között a túloldalon található Szimpatika kvízünket 
kitölti és postai úton vagy a szimpatika.hu/jatek oldal segítségével a válaszokat beküldi 
nekünk, sorsoláson vesz részt.



A Májbetegekért
Alapítvány ajánlásával

INTENZÍV MÁJVÉDELEM

G Y Ó G Y S Z E R E K  É S  É T R E N D - K I E G É S Z Í T Ő K  H A Z A I  G Y Á R T Ó J A

Méregtelenítsünk!
A szervezetünknek szüksége 
van arra, hogy időről időre kicsit
felszabadítsuk a terhek alól!

egészségTIPP

A lehető
legmagasabb
szilimarin tartalmú
étrend-kiegészítő
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