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Kedves Olvasó!
Van a fejünkben egy nagy fekete táb-
la. Esetleg sötétzöld. Van, aki gyakran 
álmodik vele, és van, akinek a gondo-
lataiban csak ritkán bukkan elő. Pedig 
ott lapul az agyunk hátfalára szögezve. 
Ahogy bekanyarodunk a nyárba, úgy 

tűnik elő ez a nagy fekete négyzet emlékeink osztály-
termeiből, hogy aztán megjelenjen a jobb alsó felén egy 
hatalmas Ó. Aztán következik a nagy I és összeáll a 
CIÓ. Ugye fölösleges folytatnom? Bár e magazin olva-
sóinak jórésze valószínűleg kinőtt már az iskolapadból, 
és nem mindenkit érint közvetlenül vagy áttételesen 
a tanév vége, azért mindannyiunk szíve megdobban, 
ha végre eljön a nap, amikor nyári üzemmódra kap-
csol a világ. Van, ahol megáll az élet, és van, ahol újra 
indul. Buszjáratok és tévésorozatok tűnnek el, kihalt 
parkok telnek meg élettel, bezár a bíróság és a parla-
ment, egyes vidékek pedig benépesülnek, gyerekcsa-
patok jönnek elő a semmiből és késő éjszakáig tart a 
zsivaj. Megindul a vonulás a nagy vizek felé, a nagy kék 
ég alá – feje tetejére áll a világ. Egészen szeptemberig. 
Ellenállásnak nincs helye – sodródjunk mi is, amíg 
lehet!
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Címlapon

 � Édesanyád orosz, édes-
apád magyar származású. 
Gyerekkorodban milyen volt 
egy családi beszélgetés?

Hol oroszul, hol magyarul szó-
laltak meg a szüleim. Apukám 
Oroszországban ismerte meg 
anyukámat, később Magyar-
országra költöztek, anyukám 
pedig lassan megtanult magya-
rul. Ha valakinek csak oroszul, 
vagy magyarul jutott eszébe va-
lami, akkor úgy mondta. Ezál-
tal sok mindenre fogékony lett 
a fülem. Amikor közösségbe, 
magyar gyerekek közé kerül-
tem, akkor kezdett bennem tu-
datosulni, hogy van egy olyan 
nyelv, amit ők nem beszélnek. 
Néha magyarul, néha pedig 
oroszul szólaltam meg, amit 
nem nagyon értettek, és ettől 
később zárkózottabb lettem. 

Kicsit idegennek éreztem ma-
gam, nem tudtam, hogy jó, vagy 
rossz-e az, hogy két nyelven tu-
dok megszólalni.

 � Kevesen tudják, hogy Pá-
rizsban utcazenéltél is. Ez az 
útkeresésed része volt?

A gimnázium után, ha valaki-
nek fogalma sem volt, hogy mit 
akar csinálni, bölcsész szakra 
jelentkezett, így én is. Kacér-
kodtam ugyan a művészettel, 
de mivel nem volt művész a csa-
ládban, bele se gondoltam, hogy 
én az lehetek. Orosz Zoltán 
harmonikaművésszel kezdtem 
először komolyabban koncer-
tezni, aki azt mondta, hogy az 
énekléssel kellene foglalkoz-
nom. Énekelni nem tudtam, 
nem volt hozzá önbizalmam, 
nem jártam tanárhoz, és azt se 

tudtam, hogyan kell kiállni a 
színpadra. Később a franciata-
nárom ajánlására beneveztem 
egy sanzonversenyre a Francia 
Intézetbe, ahol Zoli zenekara 
kísért engem. Helyezést is elér-
tünk, és később kijuthattam La 
Rochelle-be egy nemzetközi ze-
nei diáktalálkozóra. Aztán Bor-
deaux-ban kiálltam az utcára, és 
elkezdtem francia sanzonokat 
énekelni – franciáknak. Volt, 
aki megállt és tapsolt, és volt, 
aki továbbment. Megtapasztal-
tam, milyen az, amikor valakit 
érdekelsz, és azt is, amikor vala-
kit egyáltalán nem. Művészként 
nem az a dolgod, hogy a reakci-
ókra figyelj, hanem hogy azzal 
foglalkozz, amit elő kell adnod. 
Tudjál befelé koncentrálni, de 
közben érzékeld a külvilágot is. 
Az utcazene rengeteg görcsöt ol-
dott fel bennem.

 � Ma mennyire tudsz a kö-
zönségtől, vagy a szakmától 
elvonatkoztatni?

Nehezen tudok magamnak ha-
zudni, érzem, ha valamin még 
dolgoznom kell. Ha nem va-
gyok elég felkészült, azt nehe-
zen bocsátom meg magamnak, 
de ilyen mostanában szeren-
csére egyre kevésbé fordul elő. 
Jólesik, ha elismernek, de a fe-
lelősségtudatom is erősebb, hi-
szen meg szeretném mászni a 
következő lépcsőfokot is.

 � A színházban a zenei, vagy 
a prózai teljesítményt tartod 
fontosabbnak?

A kettő egyformán fontos. So-
se értettem, amikor egy színész 
félvállról vette az éneklést, hi-
szen ez ugyanúgy hozzá tarto-
zik a szakmához, mint a prózai 
teljesítmény. Ha több prózai 
szerepet játszom, törekszem 
arra, hogy zeneileg is érjenek 
kihívások.

 � Hrutka Róberttel közös le-
mezt is készítettetek Keresz-
tül Európán címmel. Hogyan 
ismerkedtetek meg?

Ő írta a Valami Amerika má-
sodik részének zenéjét, amiben 
az egyik főszerepet játszot-
tam, s a forgatásokon találkoz-
tunk. Ismeri a művészlelket, 
így könnyű vele együtt dolgoz-
ni. Meghívott a saját zeneka-
rába vendégnek, de sokáig túl 
elfoglalt voltam ahhoz, hogy 

összejöjjön a közös munka. Az-
tán jött egy szabadabb időszak, 
és megkerestem. Amikor a kö-
zös lemezünket felvettük, ren-
geteg kétségem volt magammal 
kapcsolatban, de Robi mindig 
átsegített a mélypontokon. Ne-
kem azelőtt nem volt a lemez-
készítésben tapasztalatom, neki 
viszont igen. A lemezfelvételek-
kel egyidőben én tíztől kettőig 
próbáltam a színházban, aztán 
beültem a kocsiba és mentem a 
stúdióba. Ott viszont egészen 
más minden, mint egy koncer-
ten. A felvétel megmarad, de én 
minden alkalommal mást sze-
rettem volna csinálni.

 � 2005-ben végeztél a Szín-
művészetin, aztán rövid ideig 
a József Attila Színház, majd 
a Bárka tagja voltál, végül a 
Nemzetiben kötöttél ki Alföl-
di Róbert igazgatása alatt. A 
három, egymástól nagyon el-
térő színház között könnyen 
ment a váltás?

A József Attila Színházban leg-
inkább zenés darabokban ját-
szottam. Annak ellenére, hogy 
le voltunk terhelve, családias 
légkör alakult ki, én pedig lel-
kes pályakezdőként élveztem 
a munkát. Ez a rövid időszak 
meghatározta a színházi éle-
tem további alakulását. Később 
szerettem volna kimoccanni a 
komfortzónámból, kipróbál-
ni más utakat, s így kezdtem a 
Bárkában játszani, ahol hamar 
társulati tag lettem. Elbizonyta-
lanodtam és feltettem a kérdést, 

hogy miért kellett ez a váltás, 
de utólag beigazolódott, hogy 
jól döntöttem. Tetszett a Bárka 
Színház világa, de nehezen küz-
döttem meg vele, miközben egy 
évig párhuzamosan játszottam 
a József Attila Színházban is. 
Nem voltak konfliktusaim, de 
mindkét helyen furcsán néztek 
rám, miért nem döntöm el, ho-
vá is tartozom.

 � Amikor Alföldi lett a Nem-
zeti Színház igazgatója, 
egyértelmű volt, hogy mész 
vele?

Nekem nagyon jó volt a Bárká-
ban, érdekelt, hogy mi lesz ott 
Alföldi után is, de szívesen ki-
próbáltam volna a Nemzetit. 
Olyan addig nem volt, hogy va-
lakit követtem volna, szeretem 
magamnak megtalálni a megfe-
lelő utat. Egyedül az énekmes-
terem, Bagó Gizella az, akitől 
bármit bármikor elfogadok. 
Színházilag nem köteleződtem 
el soha.

Tompos 
KáTya

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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 � Jársz castingokra, vagy a 
rendezők megtalálnak anél-
kül is?

Nem keresem a casting-lehe-
tőségeket. Ha hívnak, akkor 
megyek. Egyszer jelentkez-
tem egy filmbe, mert valaki 
mondta, hogy mindenképpen 
küldjem el a portfóliómat. A 
rendező nagyon kedves volt, 
csináltunk próbafelvételeket 
is, de végül tök hülyén éreztem 
magam, hiszen nem én kellet-
tem nekik, hanem a munka 
kellett nekem. Szerencsére volt 
mit csinálnom, s azt gondol-
tam, ha majd valaki dolgoz-
ni szeretne velem, pontosan 
tudni fogja, hogy rám van 
szüksége. Ha meg nem, ak-
kor sincs semmi gond. A ren-
dezők szeretik azt látni, amit 
előre elképzeltek.

 � Ma már könnyebben ala-
kítod az időbeosztásod, vagy 
előfordul, hogy túlvállalod 
magad?

Ha le vagy szerződve egy szín-
házhoz, akkor elsősorban a 
társulat felé vagy elkötelezve, 
de ha szerencséd van, jut idő 
másra is. Ha kihasználsz min-
den időt, amit nem a színház-
ban töltesz, akkor könnyen 
elfoglalt emberré válhatsz. 
Szeretem, amikor egy bizo-
nyos időszakban egyetlen do-
logra kell koncentrálni, de 
ilyen soha nincs. Mint ahogy 
olyan sincs, hogy két jó mun-
ka egymás után következik.

 � Ha egyszerre sokfelé kell 
megfelelned, hogyan kezeled 
a stresszt?

Ma már idejében felismerem a 
stesszközeli állapotot és elkez-
dek tenni ellene. Sokat vagyok 
színpadon, folyamatosan ér-
nek terhelések és formában kell 
lennem. Igyekszem minél töb-
bet meditálni, jógázni, eleget 
aludni. És szeretek felkészülni, 
mert ha felkészült vagyok, nem 
érhetnek meglepetések. Min-
denképpen fontos, hogy for-
mában legyek.

 � Amikor Hrutka Róbert-
tel turnéra készültök, ho-
gyan egyeztet a zenekar és a 
színház?

Vannak súrlódások, de szeren-
csére a Nemzeti Színházban 
mindent elkövetnek, hogy stim-
meljen a program. Örülnek neki, 
hogy zenével is foglalkozom, úgy 
vannak vele, hogy ami működik, 
az miért ne menjen. Én ezt min-
den igazgatóm felé jeleztem, és 
eddig mindenki nyitott volt rá.

 � A társadalom által dik-
tált női szerep rád mennyire 
érvényes?

Azzal egyetértek, hogy a nő 
feladata a férfit támogatni, és 
hogy gyerekeket szüljön ne-
ki. De az életútját minden nő 
másképp járja végig. Példá-
ul van olyan nő, aki szeretne 
gyereket, de nem lehet neki. 
És persze az is egy jó kérdés, 
hogy megtalálja-e élete so-
rán azt a férfit, akinek gye-
reket szülne. Nem mindegy 
az sem, hogy ki milyen pél-
dát hoz a családjából. Sok 
boldog családot látok, akik-
nél nem probléma, hogy a nő 
karrierépítés helyett gyereke-
ket nevel, de látom sokszor 
az ellenkező példát is. A nők-
nek rövidebb a biológiai ide-
je, gyereket szülni nem lehet 
akármikor. De én talán nem 
is a szélsőségekről beszélnék, 
hiszen rengeteg nő úgy is ki 
tud teljesedni a karrierjében, 
hogy közben gyereket nevel. 
Én idővel ezt az utat szeret-
ném választani.

Címlapon

 � A családoddal milyen a 
kapcsolatod?

Apukám sajnos meghalt egész 
kicsi koromban, így anyu-
kám nevelt fel. Itt élt egy szá-
mára idegen országban, a 
barátaitól, rokonaitól messze. 
A Tomposok részéről azon-
ban hatalmas a család, apu-
kámék tízen voltak testvérek, 
és velük szoros kapcsolatot 
ápolok, így gyakran ellátoga-
tok hozzájuk Villányba.

 � A kíváncsi férfiakat 
mennyire engeded közel 
magadhoz?

Nehezen mernek közeled-
ni hozzám. Ahhoz, hogy a 
saját világomban meg tud-
jak felelni bizonyos dolgok-
nak, időnként egy burokba kell 
zárnom magam. Néha leve-
szem a burkot, aztán újra fel-
teszem. Ez nyilván nem segít a 
kommunikációban.

 � 2014-ben Zorán egyik kon-
certjén vendégművészként 
léptél fel. Ennek mi volt az 
előzménye?

Zorán lányával, Szandrával a 
gimnázium alatt együtt jártunk 
Földesi Margit színitanodájába. 
Voltam náluk párszor, gitároz-
gattunk, s olyankor Zorán segí-
tett nekünk. Nekem orosz, neki 
pedig szerb gyökerei vannak, és 
ez összehozott minket. A Buda-
pest Klezmer Banddel többször 
is felléptem, aztán Jávori Ferenc 

Esküvő című szerzeményét ké-
sőbb együtt énekeltük el. Így 
alakult, hogy azon az aréna-
koncerten is előadtuk ezt a dalt.

 � Előfordult már nálad, hogy 
alapértékként kezelted a 
sikert?

Fellépni az Arénában, vagy egy 
nagyobb tömeg előtt természe-
tesen nagy élmény. A Valami 
Amerika 2. után sokan kér-
dezték, hogy mit fogok tenni, 
amikor felismernek az utcán. 
Igazából el se tudtam képzelni, 
hogy ez milyen lesz. Kimegyek 
a közértbe, és nézik majd, mit 
teszek a kosaramba? Engem ez 
frusztrált volna. Amikor aztán 
történt hasonló, szégyenkez-
tem. Az osztálytársaim persze 
azt mondták, „Mész az utcán, 
lobog a hajad és mindenki fel-
ismer…” Ez nekem nagyon 
furcsa volt, és eltelt pár év, mire 

megtanultam értékelni és jól 
kezelni a sikernek ezt az oldalát 
is. Néhány pályatársamon lát-
tam, milyen nem akarok lenni, 

és inkább elkezdtem annak a 
példáját követni, akit elisme-
rek, és akinek tetszik a siker-
hez való hozzáállása. Egyre 
jobban azonosulok azokkal, 
akik néznek, mert én is az ő 
véleményükből épülök. Nem 
lenne jó elbízni magam, mert 
akkor biztosan jönne valami 
nagy pofon.

 � A karakterek, amiket ját-
szol, nagyon különböző-
ek, nem lehet azt mondani, 
hogy be vagy skatulyázva.

Ez a jó a színészetben, min-
denki mást néz ki belőlem. 
Ide nekem az oroszlánt is, 

amíg lehet. Az a dolgom, hogy 
mindenféle legyek, ettől szép ez 
a szakma.

 � Volt már arra példa, hogy 
besokalltál és szünetet 
tartottál?

Igen, amikor úgy éreztem, hogy 
nincs elég élményanyagom a 
munkámhoz, és ezért hiteltelen 
vagyok, mert magamat ismétel-
getem. Talán kívülről lineáris-
nak tűnik a pályám, de én nem 
érzem feltétlenül annak. Szük-
ségem van a kezdetekre és a le-
zárásokra. 2014 például olyan 
termékeny év volt, amilyenre 
nem is számítottam. Rengeteget 
dolgoztam, díjakat kaptam, de 
tisztában voltam vele, hogy ez 
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nem lesz mindig így, és valami-
ből töltekeznem kell. Ilyenkor 
nem feltétlenül pihenésre van 
szükség, mert egy újabb mun-
ka is feltölthet. Az utazás pedig 
arra jó, hogy lássam, mi törté-
nik a világban.

 � Ha most elutazhatnál, 
merre indulnál? Keletre vagy 
Nyugatra?

Nyugatra, és mindenképpen 
tenger mellé. Keleten többször 
voltam már, de most Olaszor-
szágba szívesen mennék, még a 
nyári szezon előtt. Mivel halak 
vagyok, szeretem a víz közelsé-
gét. Jó lenne idén kicsit hosz-
szabb időre elutazni, de mindig 
akkor jön egy megkeresés, 
amikor éppen indulnék vala-
hová, a lehetőséget pedig nem 
jó kihagyni. Egy háromhetes 

nyaralásnak megvannak a stá-
ciói – idő kell, hogy lelassulj, 
aztán elkezdesz tervezgetni, 
eszedbe jut a következő szerep, 
hogy azt hogyan kéne eljátsza-
ni… De ha már két hetet sike-
rül idén nyaralni, akkor nagyon 
boldog leszek.

 � Van egy alapvető 
életfilozófiád?

Szerintem az emberiség leg-
nagyobb problémája az ego. 
Próbálok egyre inkább a saját 
elvárásaimnak megfelelni, és 
persze jó lenne, ha azok egyez-
nének a világ elvárásaival. Tö-
rekszem arra is, hogy minél 
kevesebb kompromisszumot 
kössek. Amikor a filmezés be-
indult, sok olyan ajánlattal 
kerestek meg, ami nem vitt 
volna előre. Ilyenkor csak a 

megérzésekbe lehet kapaszkod-
ni, viszont ezt nem mondhatom 
egy rendezőnek. A spiritualitást 
szintén elengedhetetlennek tar-
tom. Sokan nem hisznek a ho-
roszkópban, de nekem eddig 
minden bejött, amit a horosz-
kópom mondott. A betegségek 
megelőzésében fontosnak tar-
tom a jógát, vagy a meditációs 
gyakorlatokat. Annyi inger ér, 
hogy néha muszáj megtalál-
nunk a saját tempónkat.

 � Mi az, ami most leginkább 
izgalomba hoz?

A zenei terveim. Lesz egy új le-
mez Hrutka Robival, és készü-
lünk egy estre is, de arról még 
könnyelműség lenne bármit is 
mondanom.

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

„Szülinapraforgó” Kispesten
Június 12-én vasárnap 11 órától, a korábbi évek hagyomá-
nyait követve rendezi meg Kispest Önkormányzata és a KMO 
Művelődési Ház a Kispesti Városünnepet, a gyönyörű Temp-
lom téren. A rendezvény, mely ebben az esztendőben a „Szü-
linapraforgó” nevet kapta, egy egész napos családi program, 
ahol a népszerű hazai és külföldi sztárok fellépései mellett számtalan egyedi és 
érdekes kísérő program teszi még izgalmasabbá a szülinapi eseményt.  Kerékpár-
történeti kiállítás, különleges közlekedési eszközök bemutatója, monumentális 
élményjátékok, kirakodóvásár és kulturált vendéglátás is várja látogatókat. A szín-
padon fellép: Rutkai Bori, a Fourtissimo, Kocsis Tibor, Dolhai Attila, Szekeres 
Adrien, Pál Dénes, Péter Szabó Szilvia, Gáspár Laci, a Supernem, az Ottawan 
és a Sunny Dance Band. Konferál: Kovács Áron.

Harnoncourt emlékkoncert
BMC – Budapest Magashegyi Underground: 

Szimfonikus Remix koncert
Városmajori Szabadtéri Színpad – 

Budapest

Fishing On OrfűPanoráma Camping – Orfű

XII. Magyar Táncfesztivál

Győr

Magyar Nemzeti Táncegyüttes:
Napszédítő

Müpa – Budapest
Június 18.

Június 19.

Június 22–25.

Június 20–26.

Június 9.

A AJÁNLJA:
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Dogossy Katalin

MOSTANÁBAN SOK SZÓ 
ESIK A KULTÚRÁK KÜLÖN-
BÖZŐSÉGÉRŐL. Nekünk a 
sajátunk az elfogadható. A mi 
monoteista vallásaink és hi-
tünk szerint az Isten kinyilat-
koztatásai, parancsai a felsőbb 
hatalom feltétlen elfogadását 
követelik meg a hívőktől.
Nekem ez azért annyira nem 
komfortos. Pedig hívő ember 
vagyok. Csak éppen azt hi-
szem, hogy Isten nem valahol 
messze fenn, hanem bennünk 
lakik. Ez persze nem jelen-
ti azt, hogy istenek vagyunk. 
Még akkor sem, ha néhá-
nyan hajlamosak ezt gondol-
ni magukról. S elvárják, hogy 
higgyünk bennük.

ÉS HISZÜNK IS. DE MIÉRT?  
Miért van az embernek szük-
sége a hitre? Talán azért, mert 
úgy érzi, hogy egyedül, magá-
ban gyenge, védtelen. A hitet-
len ember gyakran szorongó. 
Mert a nem lét üressége fel-
foghatatlan. A vallások, míto-
szok, különféle filozófiák egy 
ideig segítenek legyőzni a szo-
rongást. Talán, de nem min-
dig, és nem véglegesen. Ha 
mélyen hívő emberrel, vallási 
vezetővel, pappal, guruval be-
szélek, mindig megkérdezem, 
hogy a hite segít-e legyőzni a 
bennünk lévő szorongás ősi 

okát, 
a félel-
met a ha-
láltól. Legutóbb 
Nyíri Róbert plébá-
nos mondta, hogy ő na-
ponta ötször imádkozik, s az 
utolsó esti ima minden nap 
úgy fejeződik be, hogy kéri a 
kegyes halált. Mert nem a ha-
lál a félelmetes, hanem az odá-
ig vezető út. Vagyis az élet. 
Teszem hozzá én.

KÉRDÉS, VAN-E ÉLET AZ 
ÉLET UTÁN? Megkérdeztem 
erről egy igazán illetékest, 
egy buddhista misszió szelle-
mi vezetőjét is.
Ő azt válaszolta, hogy van. A 

budd-
histák a 

megha lásra 
úgy tekintenek, 

mint egy átváltozá-
si folyamatra, amelyben 

a testet alkotó elemek felol-
dódnak. Azt kívánják, hogy 
tiszta tudatossággal menje-
nek végig ezen a folyama-
ton, ilyen módon kedvező 
feltételeket teremtve a követ-
kező életre. Ez a cél a tudat 
intenzív meditatív iskolázá-
sával elérhető. A buddhista 
tanítások azt mondják, hogy 
a meghalás folyamatában a 
tapasztalásaink nem igazán 
különböznek az élet tapaszta-
lásaitól. Ahogy az álmaink is 

a tudatunk termékei, ugyan-
így a meghalás folyamatában, 
illetve a halál és az újraszüle-
tés közötti köztes létállapot-
ban is a tudatunk tartalmai 
kerülnek a tudatosságba. Azt 
fogjuk tehát átélni, amit a tu-
datosságunkba bevéstünk. 

NEKEM TETSZIK, AHOGY 
A BUDDHISTÁK GONDOL-
KODNAK. Buddha nem hisz 
sem Istenben, sem a lélek hal-
hatatlanságában. Buddha az 
ember lelki működését – a 
gondolatot, az érzést, a cse-
lekvést energiakvantumként 
fogja fel, s mint ilyen, mara-
dandó. A gondolkodó elpusz-
tul, de a gondolat megmarad. 
Az érző megsemmisül, de az 
érzés tovább él. A cselekvő 
már nincs sehol, de a cseleke-
det jelen van a világban. S e 
három testi forma, érzékelési 
lehetőségeket keresve magá-
nak, újra összeállhat egy élő-
lénnyé, emberré.
Jó. Tetszik.

DE NEKEM A HINDUK 
ÉLETSZEMLÉLETE IS TET-
SZIK. Az igazi hinduizmus 
legfőbb elve ugyanis a nem 
ártás. Ezért viselnek a val-
lásos hinduk gézmaszkot a 
szájuk előtt, nehogy lenyel-
jenek egy ártatlan muslicát, 

s ezért sepre-
getik maguk 
előtt az utat, ne-
hogy rálépjenek 
valami élőlényre. Az 
igazi hindu (mert hisz 
a lélekvándorlásban) el-
fogadja kölcsönbekapott 
életét, úgy, ahogyan van. És 
ezért képes a boldogságra.

SŐT, AMILYEN MULTI-
KULTI VAGYOK, NEKEM 
A TAOIZMUS, KÍNA ŐSI 
VALLÁSA IS GONDOLKO-
DÁSRA MÉLTÓ. A kínai filo-
zófiában az állandóan mozgó 
és szakadatlanul változó való-
ságot taónak nevezik, és olyan 
kozmikus folyamatnak tekin-
tik, amelyben minden dolog 
benne foglaltatik. Úgy vélik, 
hogy nem kell ellenállni en-
nek a világot mozgásban tartó 
erőnek, hanem a cselekedete-
inket kell hozzá igazítani, s 
harmóniában kell élni vele 
azért, hogy az életünk erőfe-
szítésektől és erőszaktól men-
tessé, építő folyamattá váljon. 
Nincs igazuk?

SŐT, NEKEM SAJNOS A HI-
TETLEN NYUGATI TUDO-
MÁNYOS GONDOLATOK IS 
TETSZENEK. Ők azt állítják, 
hogy a gondolat a legfőbb te-
remtő erő. A kvantumfizikával 

fog-
lalko-

zók azt 
m o n d j á k , 

hogy az ato-
mok mélyén, az atommag és 
az elektronok között lévő tér-
ben sokmilliárd kilobyte in-
formáció tárolására elegendő 
hely van. Azt állítják, hogy 
ez az információtömeg, amit 
mi emberek gondolatokként, 
vagyis tudatként ismerünk, 
folyamatosan bővül, a szü-
letés előtt is létezett, és a ha-
lál után sem szűnik meg. Ez 
az információ térben és idő-
ben éppoly végtelen, mint az 
internet.
Lehet.

A MAGAM RÉSZÉRŐL 
NEM TUDOK VÁLASZTA-
NI a vallások, filozófiák, tu-
dományok közül egyetlen 
egyet, mely mindenben és 
mindenek fölött, kizárólago-
san igaz.
Azt gondolom, hogy mielőtt 
bármit elutasítok, megpróbá-
lom először megismerni.

Legalább egy kicsit.

Csak szólok…

De melyikre?
Szükségünk van a hitre.
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Üzenet a Földről

12

Novák Péter

Nem beszélve azon nyájas 
felhasználókról, kiknek szí-
ve rögvest megdobbant, elért-
ve a címet. Hol máshol, mint 
egy „boogie-woogie klubban, 
'958-ban volna jó”?  Vagy akár 
holnap! Jelzem, a szerzőn nem 
múlik; közel a hetedik X-hez 
Presser Gábor aktívabb, mint 
ezelőtt évekig. Nemzetkö-
zi relációban Mick Jagger há-
rom esztendeje, hogy elütötte 
az ominózus fordulót, s azó-
ta sincs vége a Rolling Stones 
világ körüli turnéjának. Elvis 
pedig? A végtelen aspektusá-
ból tán még az épületet sem 
hagyta el...    

Élj gyorsan és halj meg ko-
rán, vagy menj az úton, menj 
tovább? Ha úgy vesszük, jel-
lemzően közhelyszótárként 
elhíresült kinyilatkoztatások 
és klisék montázsa a műfaj, 
bőrkötésben – tisztelet a ki-
vételnek – aligha állja helyét a 
szépirodalmi és a komolyzenei 
tárakban, akárhogy is. De jel-
lemzően nem így vesszük! 

A könnyűzene súlytalan 
tonnáit kilóra mérik, ott a me-
lóban, a liftben, a metróban, 

otthon, a szomszédban, mert 
van rá igény és hatalmas. Szól 
helyettünk, velünk együtt fo-
galmaz ritmusok és harmóniák 
nyelvén, ősi és új hang egyszer-
re. Mit jelent, hogy ricsáncs 
csács mi? Semmit és mindent, 
nem tudom, de értem, s adott 
pillanatban mindenki más is 
érti. Mágikus... Átadás, átvé-
tel – a RockandRoll életérzés-
sel egyetemes szinten jutottak 
érvényre a népek zenéinek ha-
tásmechanizmusai, kollektív 
élménnyé váltak, s lett a zene 
valóban mindenkié! 

Hogy ezt igen hamar felis-
merte a piac, és a kapitalizmus 
ismert eszköztárával bányássza 
meddőségig a szórakoztatóipar 
aktuális erőforrásait? Igen. De 
mit nem? Kodályi parafrázis-
sal élve ismét: a forrás rendsze-
rint nem tiszta. Értéktelen és 
buta szeméttől hangos a média, 
zenében másban egyaránt. Ez 
kell, ez a tömegek kultúrája, 
állítólag. Bár még sosem me-
rült fel, bizonyítandó ellenke-
zőjét egy Mozart-Sosztakovics 
maraton globális sugárzása, 
no meg a folklór gyökerek is 

másféle szocializációról ta-
núskodnak, de bagatell az ilyen 
léptékű folyamatok kritikája. 

Különösen, hogy mennyi 
élményt, sors- és történelem-
fordító momentumot kötünk 
a tárgyalt muzsika szüntelen 
divatjához! Teljes életünket il-
lusztrálják immáron slágerek 
és nagy formátumú előadók, 
megpendítve mindannyiunk-
ban a személyes élmények húr-
jait. Nők és férfiak, ingók és 
ingatlanok, kudarcok és sike-
rek emlékei csalnak könnyeket 
szemünkbe, vagy kacagunk fel 
egy korabeli dal hallatán, s lám 
hirtelen a memóriánk is a ré-
gi, már ami az együtt dúdolás 
készségét illeti. 

Hiába hát önkifejeződő vég-
letességei – diszkópatkányok-
tól az emberevő metálig – az 
életérzést kizárólag a lázadás-
sal azonosítani szűklátókörű-
ség. A rebellis attitűd okozat, 
míg az ok naiv és természete-
sen emberi: vágyakozás a vá-
gyakozásra! Ezen érzetünk 
visszhangzik ezerszínű ská-
láiban, s a hozzá rendelt tarta-
lomtól függetlenül. 

Twist Again

Az 
előző gene-
rációk rosszallá-
sa a felnövekvőkkel szemben 
egyetemes kultúrtörténel-
münkkel egyidős, félelmeinket 
és féltésünket sűrítő értetlen-
ség a mindenkori jövőt illető-
en. Még sem akadályoztathat 
abban, hogy helyi értékének 
megfelelően kezeljük azt, ami 
már volt egyszer és velünk is 
megtörtént. 

Indul a fesztiválszezon és 
indulnak a srácok is, vidám 

hor-
dáik is-

mét ellepik a 
városokat, hogy teret adjanak 
szenvedélyüknek, nem egyszer 
szélsőségesen deklarálva a per-
manens szabadság utáni epe-
kedést. Mert az hiátus marad 
mindörökké, mit felnőtt éle-
tünk legfájóbb tapasztalása-
ként könyvelünk később.

Hacsak! Le nem porol-
juk magunkat a régi bakeli-
tekkel, magnókazettákkal és 
CD-kkel együtt, nem keresünk 

rá videómegosz-
tó csatornákon a 

múltra, s fedezzük 
fel ismét magunk és 

mások örömére. Hm?
Nem nemzedéki, 

hanem kulturális sza-
kadékok szabdalják a lét 

közös platformjait, de ezek 
betemetése a vártnál egysze-
rűbb, s említett ősiségünkben 
leledzik. 

Akár a közös zenei nyelven 
megélt vágyban! Egy szocioló-
giai kutatás szerint a gyerekek 
a szülők ízlését követik köz-
vetve, amennyiben annak ér-
tékeit, gyakorolt hatásukat is 
megtapasztalják. Érdemes ki-
próbálni. Túl azon, hogy meg-
erősíti a korral mind labilisabb 
renoménkat, bulinak sem utol-
só, még ha nosztalgiaparti is a 
vége.

És ha megáll az idő? 

Minden kedves decens olvasója kapaszkodjék a magazinba 
most, ha tud! Bizony, a RockandRoll életérzést idézik majd az 

alábbi sorok, afféle nyári viharként kavarva fel az önképzés eddigi 
szárazanyagtartalmát.
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2016.06.01-07.31 között 

15% kedvezm
ényt 

bizt
osítu

nk!

Cs
al

ád
i É

lm
ény Vakáció Móron  4=5

                                                               h 4+1 éj szállás, félpanzióval
                                                                     h Érkezéskor hűsítő limonádé és gyümölcsfalatkák                                         
                                          h Vacsora nyári grillezett finomságokkal Öreg Prés Éttermünkben, 
                                                  borkóstoló az étterem 300 éves borospincéjében
         h 2 x ajándék egyéni választható program: levendulás arc- vagy hátmasszázs, vagy snack
                        és 1 ajándék koktél, vagy masszázs só választható aromával szaunázáshoz frissítővel 
  h 2 x ajándék páros vagy családos választható program: lovaskocsis kirándulás, vagy belépő 
              és tárlatvezetés a barokk Lamberg-Kastélyban, vagy kerékpárhasználat térképpel, 
              piknikcsomaggal, vagy belépő a fehérvárcsurgói Károlyi Kastélyba
h Wellness részleg és homokos napozóterasz korlátlan használata

már 13 500 Ft/fő/éj-től

 A csomag érvényes 2016.05.30-09.11-ig hétfőtől – vasárnapig, kivéve 2016.08.19-21. 
közötti kiemelt időszakban, 2 teljes  árat fizető személy esetén.

                       A kedvezmény egyéb kedvezményekkel nem vonható össze!
Bővebb információ, foglalás:
Hétkúti Wellness Hotel és Lovaspark - 8060 Mór, Dózsa Gy.u.111.
Tel: +36 22 563 083 - sales@hetkut.hu - www.hetkut.hu

Óriási g
yerm

ekkedvezm
ények!

HIRDETÉS

Minket a tánczene-szó, valami „I love you so” hozott össze.
Valami híres énekes valami angol szöveget énekelt.
Bár se te, se én nem tudtunk angolul,
mégis azt hittük, hogy ami belénk szorult,
ez kimondja helyettünk angolul.

Cseh Tamás-Bereményi Géza: I love you so (részlet)
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Elmondom hát mindenkinek

Polgár Teréz Eszter

GÖTZ ANDREA: Andrással 
egy osztályba jártunk a buda-
pesti József Attila Gimnázium-
ban. Másodikban véletlenül 
raktak minket párba táncórán 
– nem voltunk nagy cimborák, 
de alkatilag összepasszoltunk. 
Előtte nem is beszélgettünk, ő 
amúgy sem csacsogós. Jól ment 
együtt a tánc, így elkezdtünk 
versenyezni – a semmilyen vi-
szonyunk „munkakapcsolattá”, 
majd lassan barátsággá alakult. 
Óriási mázlim volt Andrással, 
mert neki táncosként kivételes a 

stílusérzéke. Bármit táncolhat: 
amikor flamencózik, spanyol 
pasi, amikor afrózik, fekete ug-
ri-bugri, amikor tangózik, ak-
kor meg elegáns vagy játékos, 
mikor mi kell. 

SZŐLLŐSI ANDRÁS: A ver-
senytánc igazából egyikünk 
karakteréhez sem állt közel. 
Vitt minket a lendület, jó ered-
ményeket értünk el, sokszor 
nyertünk, de abban is össze-
illettünk, hogy nem spannolt 
minket igazán a siker. 

G. A: Én nem is szeretem, ha 
néznek, ami furcsa, mert ké-
sőbb rengetegszer léptünk fel 
együtt. De nem vonzott a sok 
külsőség, a kifelé táncolás, tő-
lem idegen a műszempilla, a 
sok-sok mű dolog. A tánc ne-
kem öröm, nem versenysport!

SZ. A: A versenytánc ki is ko-
pott az életünkből. Én elkezd-
tem az építész kart, a magyar 
néptáncot és a bőgőzést. A ze-
ne kimaradt a gyerekkoromból, 
ahogy sokáig a tánc is – tehát 

A lélek és a motor
minden, ami igazán jól ment 
volna. Valamiért a mély han-
gok mozgattak meg, ezért vá-
lasztottam a bőgőt: tekintélyes 
küllemű hangszer, én meg nem 
voltam tekintélyes küllemű. 
Egy nap hazafelé egy zeneisko-
lánál leszálltam a buszról és be-
mentem. A népibőgő-tanár volt 
ott, nála kezdtem tanulni. A ze-
nét már ismertem a néptáncból, 
ami sokat segített – ahogy for-
dítva is segít, ha tudod, milyen 
zenére mit kell táncolni. A la-
ikusnak minden népzene egy-
forma, és minden tangó is az. 
Mint ahogy az ovisnak minden 
betű csak betű, aztán rájön, 
hogy különböznek. Tanultam 
egy év klasszikus bőgőt is, jár-
tam jazz-tanárhoz, de a népi 
bőgő alapozta meg, hogy fül 
után megyek a zenében. 

G. A: Ehhez kell András hal-
lása. Nekem nincs meg. És ne-
kem nem megy úgy a stílusok 
közti átjárás sem. A piros-bar-
na image-et ránézésre sem ho-
zom; a néptánc nem állt jól, 
abban nem követtem.  Van egy 
markáns karakterem, és ehhez 
passzolnak táncok: pl. a tangó, 
a flamenco. A tangó meg a ma-
gyar néptánc két nagyon külön-
böző karakteré. 

SZ. A: Bennem ez a kettő együtt 
van egyensúlyban. Az argentin 

tangóval a Műegyetemen talál-
koztunk, a Szkéné Színházban: 
meghívott oktatók tartot-
tak nyári tánc- és mozgáskur-
zusokat, és mi sok mindent 
kipróbálhattunk.

G. A: A tangót egy perui fiú 
tartotta. Én máig imádom a 
flamencót, de a tangóban a tár-
sas élmény és az improvizáció 
mindent vitt! A versenytánc-
ban koreográfiákat tanultunk, 
sose tudtam megjegyezni. A 
tangóban egy mozgásrend-
szert kell tudnod, hogy milyen 
struktúrák mentén építkezik. 
Mint a jazzben: a szabályokon 
belül te formálod a zenét. El-
határoztuk, hogy komolyan 
foglalkozunk a tangóval, de 
itthon nem tanították. Gyako-
roltuk a nyáron tanultakat, és 
kijártunk külföldi versenyek-
re, csak hogy tanuljunk. Még 
fel is léptünk, ami utólag egész 
bizarr, de az akkor is annak 
tűnt, hogy magunk gyártjuk 
az argentin tangót. Egy angol 
házaspártól megkaptuk a tan-
góról írt könyvüket benne a le-
rajzolt figurákkal. Na, képzeld 
el: táncot könyvből! Közben 
a tévénél dolgoztam, irigyelt 
munkám volt, mégsem érez-
tem jól magam. Kitaláltam, 
hogy elmegyek Buenos Aires-
be. Nem vagyok monomániás 
tangós: minden táncot szere-
tek, de ezt 24 évesen a fejem-
be vettem. Nyugat-Európában 
már némileg ismerték a tangót, 
de én nem Berlinben akartam 
megcsócsált formában látni. 

SZ. A: A magyar néptánco-
sok is elmentek Erdélybe, vagy 
ahova a tánc gyökerei vezet-
tek: ezt a mintát láttuk. Nekem 
a magyar néptánc volt igazán 
felszabadító, abban tudtam ki-
mozogni magam. A tangónak 
az eleganciája tetszett. Városi 
gyerek vagyok, ebből a szem-
pontból a tangó közelebb áll 
hozzám; a néptánc viszont na-
gyon erős és gazdag, nem en-
ged el: a paraszti tánckultúra, 
az „ide nézzen mindenki, ne-
kem vannak a legjobb figurá-
im, hadd tomboljam ki magam” 
tánca. A tangó városi néptánc, 
de szintén férfiközpontú. Az 
ős-tangóból a kivándorló euró-
paiak etikettje és hiúsága for-
málta. Ma is az élő közegében 
létezik, míg a magyar néptánc 
kultúráját a táncházak őrzik, 
mögüle kikopott az életforma. 
Meg tudott maradni, mert a 
zenét és a táncot is rögzítették 
szerencsére. Nem mindenhol 
volt így, a Kárpát-medence iga-
zi kincstár. Tanítottam néptán-
cot, sőt, olyan skizó helyzetben 
is, hogy Erdélyben tartottunk 
tábort annak a falunak a táncá-
ból, ahol voltunk – többek közt 
helyieknek. Mert egy néptánc a 
helyén nem trendi, elfelejtik. De 
ha a világnak tetszik, újra érde-
kes lesz. Az argentin tangóval 
ugyanez történt. 

G. A: Argentínában a ’80-as 
évekig a katonai diktatúra til-
totta a gyülekezést, így a tangót 
is. Azóta megváltozott a divat. 
Hogy újra visszajött, abban 

Éppen 30 éve táncolnak együtt. Gim-
nazistaként kezdték, standard kate-

góriában évekig versenyeztek, és több 
más műfajba belekóstoltak, mielőtt rá-
találtak az argentin tangóra, mely ’93-
ban nálunk még szinte ismeretlen volt. 
Götz Andrea és Szőllősi András: szín-
padi koreográfiák készítői, a Botafogó 
Táncegyüttes alapító tagjai, az első ha-
zai argentintangó-táncház megálmo-
dói. Tangó-produkcióikkal a MÜPA, az 
Operaház, az Erkel Színház, a Nemzeti 
Táncszínház fellépői. Először 25 évesen 
jártak Buenos Airesben, amit később 
több út követett – de a legemlékezete-
sebb mindig az első nagy utazás.

15Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Elmondom hát mindenkinek
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benne volt a fellendülő tangó-
turizmus. Mi korai tangóturis-
ták voltunk ’95-ben. Jártunk 
tánctanárokhoz, de sokkal 
többet tanultunk az argentin 
táncházakban, az ún. milon-
gákon. Andrásnak elképesztő 
szeme van, abból a kavargás-
ból le tudta lesni a lépéseket. 
Azt tanultuk meg, ami tetszett, 
akár úgy, hogy megkértünk egy 
öreg párt, táncoljon nekünk. 
Kölcsön-videokamerával fel 
is vettünk egy-egy táncost, de 
milongán nem kameráztunk. 
Főleg azt rögzítettük, ahogy le-
táncoljuk az ellesett, fecnikre 
írt lépéseket. Nem elsősorban a 
felkapott milongákat kerestük, 
hanem a befogadóbb külváro-
siakat. A tangó egyébként ott is 
rétegkultúra. Nem volt jellem-
ző a spontán tánc az utcán, az 
inkább a turistáknak szólt. Ma 

már egy Buenos Aires-i tangó-
fesztiválra félmillióan mennek 
ki. Akkor még nem így volt.

SZ. A: Én csak egy nyarat vol-
tam kint, Andrea egy évet. 

G. A: A fehér bőrömmel, hosz-
szú, vörösesszőke hajammal 
nagy naivan megérkeztem, 
hogy jöttem tangózni! Beszél-
tem spanyolul, és hatalmas 
mázlim volt, mert anyukám 
évfolyamtársa volt Buenos 
Airesben a nagykövet. Ná-
la lakhattam másfél hóna-
pig, közben babysitterkedtem. 
Amikor szállás után kellett 
néznem, egy kisgyerekes csa-
ládhoz költöztem, de ott csak 
heti egy szabadnapom volt – 
és én tangózni mentem! Vé-
gül újsághirdetésben találtam 
egy dekoratőrsegédi állást. 

Odaköltöztem a főnököm mű-
helyébe, egy kidőlt-bedőlt ház-
ba. Kiirtottam a csótányokat, 
kifestettem. Volt egy kis belső 
kertem meg egy süket macs-
kám: úgy éreztem, ez a para-
dicsom! Összebarátkoztam a 
dekoratőrrel és a feleségével, 
velük is karácsonyoztam ’95 
telén. Aztán jött az egyik ar-
gentin mélyrepülés, és csődbe 
ment a dekoratőr-bolt. Megfe-
leződött az emberek jövedel-
me – végignéztem. El kellett 
mennem pincérnek – és akkor 
ért az igazi kultúrsokk. Egy 
latin-amerikai országban hi-
ába beszéled a nyelvet, egész 
más a kommunikáció. Plusz 
társadalmi réteget is váltot-
tam. A mambó–étteremben, 
ahol dolgoztam, marslakónak 
éreztem magam. A munkaru-
hámból mindenem kilátszott, 

világított a fehér hasam, papa-
gájos fülbevalóval a fülemben 
party-cica mezben hordtam ki 
a söröket. Persze jöttek a pa-
sik, hogy felszedjenek, és so-
kan olyan tahó stílusban, hogy 
jaj!!! Abban erősödtem meg, 
hogy európai vagyok! Később, 
visszanézve láttam, hogy én is 
mennyit hibáztam, miért ment 
nehezen a beilleszkedés. Sokat 
tanultam magamról. Mikor 
a műhelyből el kellett költöz-
nöm, gondoltam: oké, 
ennyi volt, hazarepü-
lök. András akkor 
szólt, hogy megvan 
a pénze a repjegyre, 
jön. Majd felhívott a 
nagykövet, hogy el-
utazik, lennék-e olyan 
jó, hogy nála lakom, 
ki ne rabolják. And-
rást medencés rezi-
denciával vártam. 

SZ. A: Már kint be-
szélgettünk arról, 
hogy Budapesten is 
kellene argentintan-
gó-táncház: a magyar 
táncházak mintájá-
ra, az elején tanítás-
sal. Folytatni akartuk 
a tangót, és nem volt 
hol; ezért alapítot-
tunk klubot. Azóta 
divatba jött a tangó, 
sokan tanítják sok 
helyen, de mi 18 éve 
ugyanúgy tartjuk az 
órát és táncházat ma 
is. Csak heti egyszer. 
Nem akartam, hogy 

mindig akkor kezdődjön a 
munkám, amikor másénak 
vége, vagy hogy a szórakozás-
ból meló legyen. Így is a mun-
kám legnagyobb része tánc, 
időnként színházban mozgás-
tervezéssel is foglalkozom, a 
műemlékvédelemben is dol-
gozom. Kicsit szétesős.

G. A: Én meg családot akar-
tam, ami nemigen fér ösz-
sze a táncos élettel. Anno a 

BGF-en végeztem – visszatér-
tem az idegenforgalomhoz, 
majd a rendezvényszervezés-
hez, a gyerekeim születése után 
négy órában. Az Andrással 
közös munkákban is én inté-
zek, szervezek, ő meg a művé-
szi vonalat viszi: ő a lélek, én a 
motor. Ő a XIX. századba va-
ló, nem bírja ezt a tempót. En-
gem spannol a pörgés, szívesen 
megcsinálom, amit utál, ő meg 
tudja, amit én nem. Szerepelni 

ő szeret, én egyre tá-
volodom a színpadtól. 
Izgulós vagyok, min-
dig sok energiámat 
szívták le a fellépések. 
Van viszont egy sa-
ját műsorunk András 
tangó-együttesével, a 
Pesti Tangózenekar-
ral: a zenés-táncos 
Tangótörténeti est, 
amit imádok. Az klub-
hangulatú. Érdekes, 
hogy amilyen határo-
zott nő vagyok az élet-
ben, a táncban olyan 
boldoggá tesz, hogy 
átadhatom a vezetést. 
A férjemet egyébként 
a klubunk milongáján 
ismertem meg. Talán 
egyszer majd a gye-
rekeimet is elkapja a 
tangó. Korábban nép-
táncoltak, most inkább 
sportolnak. A 12 éves 
fiamnak már mondo-
gatom, hogy ha csajoz-
ni akar, tanuljon meg 
táncolni. És játszani 
egy hangszeren! 
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JÚNIUSI AKCIÓ!
Az akció 2016. június 1-jétől 30-ig, illetve a készlet erejéig tart.

Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.

Vény nélkül kapható gyógyszer

CHHU/CHFENI/003/16
forgalmazza: Novartis Hungária Kft. (Consumer Health)
hatóanyag: xilometazolin-hidroklorid 

Gyorsan megszünteti 
az orrdugulást és 

hatása akár 12 órán 
át tart

153 Ft/ml1533 Ft/mFt/ l

1 530 Ft1 530 Ft
Gyorsan megszünteti 

az orrdugulást és 
gg

hatása akár 12 órán 
gg

át tart

G

1 530 Ft1 530 Ft

Otrivin® Menthol 1 mg/ml adagoló oldatos 
orrspray  10ml
Otrivin® Menthol 1 mg/ml adagoló oldatos 
orrspray  10ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: naftifin-hidroklorid

A bőr gombás 
megbetegedéseinek kezelésére 

alkalmas készítmény
88 Ft/g88 Ft/g

1 320 Ft1 320 Ft
A bőr gombás 

b dé i k k lé é
gg

1 320 Ft1 320 Ft

Exoderil® 10 mg/g krém
15 g
Exoderil® 10 mg/g krém
15 g

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: ibuprofén

Láz- és fájdalomcsillapító, 
gyulladásgátló hatású készítmény

90,6 Ft/db

g

90,6 Ft/db

1 450 Ft1 450 Ft
Láz- és fájdalomcsillalapító, 

ll dá á ló h á ú ké í é
j pj p

1 450 Ft1 450 Ft

Advil® Ultra Forte lágy kapszula
16 db
Advil® Ultra Forte lágy kapszula
16 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

Jódmentes, 
fertőtlenítő hatású 

sebkezelő szer, 
amely elősegíti a 

gyors sebgyógyulást33,8 Ft/ml gy33 833,8 Ft/Ft/mlml

1 690 Ft1 690 Ft
Jóódmdmentes, 

1 690 Ft1 690 Ft

Octenisept® külsőleges oldat
50 ml
Octenisept® külsőleges oldat
50 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

Fogzáskönnyítő gél, az első fogak 
kibújásakor jelentkező tünetek helyi 

kezelésére alkalmas készítmény
155,5 Ft/g

ki

1555,5 Ft/g

1 555 Ft1 555 Ft
Fogzáskönnyítő gél, az első fogak g y g , gg y g , gF

ki1 555 Ft1 555 Ft

Dentinox® fogínygél gyermekeknek
10 g
Dentinox® fogínygél gyermekeknek
10 g

Orvostechnikai eszköz*

Szuper erős műfogsorrögzítő 
krém

23,2 Ft/g23,2 Ft/g

1 090 Ft1 090 Ft
Szuper erős műfogsorrögzítő gg

1 090 Ft1 090 Ft

Blend-a-dent extra erős protézisrögzítő 
krém  47 g
Blend-a-dent extra erős protézisrögzítő 
krém  47 g

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: szabalpálma termés kivonata

Jóindulatú 
prosztatamegnagyobbodás esetén 
fellépő vizelési zavarok kezelésére 

alkalmas készítmény
47,4 Ft/db

fe

47,4 Ft/db

2 845 Ft2 845 Ft
Jóindulatútú 

rosztatamegnagyobbodás esetén 
ellépő vizelési zavarok kezelésére

g gyg gyp
fe
pp

2 845 Ft2 845 Ft

Teva-Saballo 320 mg lágy kapszula
60 db
Teva-Saballo 320 mg lágy kapszula
60 db

Orvostechnikai eszköz*

Részleges/enyhe 
körömgomba-

fertőzések 
kezelésére és 
megelőzésére 837 Ft/ml837 Ft/ml

4 185 Ft4 185 Ft
Részleges/enyhe 

kö ö b
g yg y

4 185 Ft4 185 Ft

Mycosan körömgomba elleni ecsetelő
5 ml
Mycosan körömgomba elleni ecsetelő
5 ml

Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer

Időskori szembetegség, illetve az erős 
fénysugárzás oxidatív szemkárosító 
hatása esetén
 a különleges 

táplálkozási 
igény 

kielégítésére 
szolgáló 

készítmény

40,9 Ft/db

ha
 a

40,9 Ft/db

4 910 Ft4 910 Ft
IdIdőőskko iri sszembmb tetegegséség, iilllletetve az erős 

nysugárzás oxidatív szemkárosító 
g g,g g,

atása esetén
y gy g

Idősk
fén
ha4 910 Ft4 910 Ft

Béres Szemerő Forte filmtabletta
90+30 db
Béres Szemerő Forte filmtabletta
90+30 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: magnéziumot tartalmazó ásványianyag-készítmény

Magnéziumhiány 
kezelésére

58 Ft/db58 Ft/db5

1 160 Ft1 160 Ft
Magnéziumhiány 

1 160 F1 160 F

Magnesium-Sandoz® 243 mg 
pezsgőtabletta  20 db
Magnesium-Sandoz® 243 mg 
pezsgőtabletta  20 db

Napozókészítmény

Magas faktorszámú 
(SPF 50), vízálló, 

Vichy termálvízben 
gazdag napvédő tej 

gyerekeknek18,5 Ft/ml18,5 Ft/ml

5 540 Ft5 540 Ft
Magas faktorszámúú 

5 540 F5 540 F

Vichy naptej gyerekeknek SPF 50+
300 ml
Vichy naptej gyerekeknek SPF 50+
300 ml

Kozmetikai termék

Elősegíti a duzzanatok, 
zúzódások tüneteinek 

enyhítését, 
regenerálódását

9,9 Ft/ml

z

9,9 Ft/ml

595 Ft595 Ft
lősegíti a duzzanatatokok, El

595 F595 F

Patikárium Fekete Nadálytő krém
60 ml
Patikárium Fekete Nadálytő krém
60 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

Alkalmas a felületes 
bőrsérülések, felmaródások 

(kidörzsölt orr, horzsolás), 
enyhe égési sebek 

hámosítására
38,4 Ft/g38,4 Ft/g

960 Ft960 Ft
Alkalmas a felületes 

bőrsérülések, felmaródások 
(kidörzsölt orr horzsolás)

,

960 F960 F

Neogranormon kenőcs
25 g
Neogranormon kenőcs
25 g

Vény nélkül kapható gyógyszer

CHHU/CHFENI/003/16
forgalmazza: Novartis Hungária Kft. (Consumer Health)
hatóanyag: dimetindén-maleát

Különböző bőrreakciókat kísérő 
viszketés enyhítésére 

alkalmazható
36,5 Ft/g36,5 Ft/g

1 825 Ft1 825 Ft
Különböző bőrreakciókat kísérő 

i k é hí é é1 825 Ft1 825 Ft

Fenistil® 1 mg/g gél
50 g
Fenistil® 1 mg/g gél
50 g

Vény nélkül kapható gyógyszer

Reumás izom- és ízületi 
fájdalmak, zúzódások, 

rándulások, izommerevség, 
izomgörcs esetén, valamint 
sportoláshoz bemelegítésre

18,9 Ft/g118,9 Ft/g

945 Ft945 Ft
ReReumumáás iizom- éés ízületi

fájdalmak, zúzódások, 
ráándulások izommerevség

j , ,j ,

945 Ft945 Ft

Nicoflex 0,15 mg/20 mg/90 mg kenőcs
50 g
Nicoflex 0,15 mg/20 mg/90 mg kenőcs
50 g

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: loperamid-hidroklorid

Különböző eredetű akut és 
krónikus hasmenés tüneti 

kezelésére alkalmas készítmény

59,8 Ft/db59,8 Ft/db

1 195 Ft1 195 Ft
KüKülölönbnbözözőő er dedetű akut és
krónikus hasmenés tünetti 

kezelésére alkalmas készítményy1 195 Ft1 195 Ft

Lopedium® 2 mg kemény kapszula
20 db
Lopedium® 2 mg kemény kapszula
20 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: dexpantenol

Napégés, forrázás, 
horzsolás esetén a 
bőr gyógyulásának 

elősegítésére 
alkalmas 

készítmény
11 Ft/g11 FFt/g

1 435 Ft1 435 Ft
Napégés, forrázáss,

1 435 F1 435 F

Panthenol külsőleges spray
130 g
Panthenol külsőleges spray
130 g

Orvostechnikai eszköz*

hatóanyag: nátrium-hialuronát

Az enyhe 
szemszárazság 

tüneteire, mindennapi 
használatra ajánlott, 

kontaktlencse-
viselőknek is

170,5 Ft/ml

tü
170,5 Ft/ml

1 705 Ft1 705 Ft
Az enyhee yy

1 705 F1 705 F

Vizol S 0,21% oldatos szemcsepp
10 ml
Vizol S 0,21% oldatos szemcsepp
10 ml

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!



Igaz, a statisztikák szerint az utóbbi 
években csökkent a válások száma. 
Ugyanakkor az esküvők száma is csökkent. 
Míg ötven évvel ezelőtt 90-100 ezer pár 
házasodott össze évente hazánkban, 
mára már csak alig 40 ezer. Miközben 
másfélszer ennyi házasság szűnik meg 
válás vagy megözvegyülés okán. Ez persze 
nem jelenti azt, hogy manapság nincsenek 
családok, életszövetségek, és hogy 
ezek nem tartanak ki akár a halálig. 
Csak valahogy a hivatalossá-tételtől 
tartunk. Hiszen lehet fogadalom nélkül 
is együtt maradni, vagy csak egymásnak 
megesküdni, de összeadhat akár egy 
barát is a mezőn vagy a tengerparton…
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Száz éve még többnyire gaz-
dasági szövetségnek tartották 
a házasságot, melyet a vallási 
szertartás emelt morális-spi-
rituális magaslatra. Manapság 
viszont úgy gondoljuk, minek 
összeházasodni, ha mindkét 
fél eltartja magát, a szerelem-
hez meg úgysem kell papír.

Végre kész a 
házunk!

A 42 éves Vanda 28 évesen 
ment hozzá szíve választottjá-
hoz. Eleinte a szülőknél laktak, 
ez idő tájt fogyatkozott meg a 
szerelmük a felére, aztán bérel-
tek egy lakást, de a lakbér miatt 
alig jutott másra, ekkor megint 
csak feleződött köztük a szen-
vedély, míg aztán bankhitelből 
és családi kölcsönből építkezés-
be fogtak. A telek kiválasztása, 
a ház megtervezése és az épít-
kezés macerái közben, mintha 
újra fellobbant volna a láng, az 
albérletből átköltöztek a már 
elkészült, de még fűtetlen pin-
cébe, egy laticelen összebújva 

rajzolgatták, hol lesz majd a 
konyha, a fürdő, és míg fejük 
fölött nőtt, nőtt a ház, boldo-
gok voltak. Aztán kész lett. Jó 
nagy ház, hatszobás, két fürdős, 
teraszos, panorámás. Csakhogy 
elfogytak az álmok, eltűntek az 
összebújós esték. Maradt vi-
szont a sok adósság. A nyolca-
dik házassági évfordulójukat 
elfelejtették megünnepelni. Ki-
lencedik pedig már nem volt. 
Vanda ma másik férfival él, ő 
is elvált, sok közös tervük van, 
de a házasság nem szerepel köz-
tük, mire jó az, mondják, volt 
már olyan, és nem sikerült.

Elvált szülők 
szingli gyerekei

Évek, évtizedek óta olvassuk, 
halljuk, hogy a házasságok több 
mint fele válással végződik. A 
mai fiatalok a vállukat vonogat-
ják, minek összeházasodni ak-
kor? Minek elköteleződni, ha 
úgyse tudjuk, hogyan fogunk 
érezni öt-tíz év múlva, minek 
a közös vagyon, ha majd úgyis 

a bíróság osztja ketté… A mai 
fiatal nemzedék nagy többsége 
elvált szülők gyermeke. Ők nem 
kaptak használati utasítást ah-
hoz, hogy mitől maradhat fent 
egy frigy szeretetben, kitartás-
ban, főleg nem, ha nem is az 
égben köttetett. Nem kapasz-
kodnak egymásba az anyagi 
biztonságért, azt majd ki-ki 
megteremti magának. Ha össze 
is házasodnak, azt leginkább 
a gyerekvállalás miatt teszik. 
Anett és Péter a negyedik gye-
reket várja. Mindketten kézmű-
vesek, minden kirakodóvásáron 
ott vannak az országban a cso-
dás kerámiáikkal, szőtteseikkel. 
Tizenhét éve vannak együtt, de 
sose házasodtak össze. Vala-
hogy nem jutott rá idő. De azt 
mondják, nem is volt rá szük-
ség, mert kezdettől tudják, hogy 
örökre összetartoznak. Most, 
hogy jön a negyedik baba, Pé-
ter mégis megkérte Anett kezét. 
Persze, nem az anyakönyvve-
zető előtt akarják kimondani 
a boldogítót, hanem egy közös 
barátjuk fogja összeadni őket 
egy vadvízi túrán. 

Vág Bernadett
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Együtt nőni
Érdekes adat, hogy a legtöbb 

válás a kapcsolatnak abban a 
szakaszában történik, amikor 
a gyerekek felnőttek. Mint-
ha ezzel a pár közös feladata 
is megszűnne. Mintha „csak” 
egymással már nem tudnának 
mit kezdeni. A gyerekek kire-
pülésének ideje ráadásul egy-
beesik az „életközép válság” 
idejével is, amikor is rádöbbe-
nünk, hogy az óra ketyeg, és 
szinte még nem is éltünk. És 
elindulunk a magunk felfede-
zőútján. De vajon miért nem 
együtt indulunk el? 

– Amikor betöltöttem a 
negyvenötödik évemet, meg-
rémültem, hogy nemsokára le-
húzhatom a rolót, pedig még 
annyi mindent szerettem volna 
látni, megélni – meséli a belső 
építész Emese. – A huszonhá-
rom éves lányunk külön köl-
tözött, a férjemet lefoglalta a 
karrierje. Én meg ott marad-
tam a munkahelyem és a laká-
sunk között ingázva a szürke 
életemmel. Egy nap arra ébred-
tem, szeretnék még élni. Utaz-
ni, egzotikus országokat látni, 
szépséges templomokat, tá-
jakat, nyüzsgő piacokat. Úgy 
gondoltam, el kell válnom ah-
hoz, hogy újra önmagam lehes-
sek. Elmondtam a férjemnek, 

mit érzek. Sokáig hallgatott, 
míg végül azt felelte, igazam 
van. Kezdjünk új életet. Az-
óta négy év telt el, és mi min-
den évben egy teljes hónapra 
elutazunk csodálatosabbnál 
csodálatosabb helyekre. Jó elő-
re megtervezzük az utat, tanul-
mányozzuk a hely történelmét, 
vallását, nevezetességeit, így 
amikor odaérkezünk, olyan, 
mintha hazaérnénk. A kapcso-
latunk új fényt kapott, újra egy-
másra találtunk…  

Mindannyian változunk az 

életünk során. Változnak a 
prioritásaink, az érdeklődé-
sünk, az élethez való hozzá-
állásunk. Van úgy, hogy két 
ember nem azonos módon, 
azonos ütemben változik, és 
így elszakadnak egymástól. 
De amíg találunk olyan álmo-
kat, célokat, amikért közösen 
szeretnénk tenni, és amiket 
együtt szeretnénk megélni, 
addig a házasságunk, vagy 
szerelmi kapcsolatunk is tar-
talmas, izgalmakkal és örö-
mökkel teli együttélés marad.

Sok válás, kevés esküvő
Itt a nyár, minden hétvégén nászmenetet kellene látnunk. De 
csak alig látunk. Egyre több a szingli, az élettárs, a laza kapcso-
latban élő. Vajon miért nem vágyunk kimondani az örökre szó-
ló igent? És ha mégis kimondjuk, miért vonjuk félúton vissza?
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A sport fontos, az egészséges élet 
része, ez nem kérdés. DE. Milyen 
sportot válasszunk a gyereknek, mit 
engedjünk, mit ne, mi éri meg azt 
a havi „jópárezer” forintot, mi alap-
ján döntsünk? Néhány tapasztalatot 
osztanék meg Bence fiam kapcsán, 
szigorúan anyaszemmel!

Eleinte én is úgy voltam vele, 
mindegy, hogy mit sportol, mozog-
jon, legyen része egy közösségnek, 
aztán persze, hogy ne versenysport 
legyen, ne verekedős, ne kelljen drá-
ga felszerelés és bármit választ, azért 
ússzon is… Persze, hiszen minden-
kinek meg kell tanulni úszni, és mi-
vel az első gyerekünk az óvodában 
simán megtanulta, azt hittem, ez 
mindnél így lesz. Hááát… Vagy az 
úszásoktatás módszere változott, 
vagy a kisebb gyerekeink éreztek 
rá nehezen, de évek teltek el, mire 
Bencémet izgalom nélkül engedtem 
a mélyvízbe. Egy teljes évig minden 
turnusban újra kezdték az alapokat, 
én meg csak fizettem a tandíjat, míg 
elegem nem lett a „személyre sza-
bott” oktatásból. Ekkor kezdett egy 
egyesületnél, ahol garanciát vállal-
tak, hogy két hónap alatt két úszás-
nemben úszni fog, de a partról 
ordítozó, gumipapuccsal dobáló edzőket nem 
bírtuk sokáig. Maradt az iskolai úszás, ahol a 
sportimádó tanítónőnek hála, négy évig jártak 
hetente uszodába, és Bence végül nagyon jó úszó 
lett. Most Dáviddal küzdünk, aki nem járhatott 
eddig úszni a szemölcsei miatt, most pedig szen-
ved, hogy ő a legügyetlenebb…

Négy fiúgyereknél nem lehetett 
kihagyni a focit és a kosárlabdát sem, 
de megmaradtunk a „lent a téren” 
szinten. Volt még próbálkozás a ví-
vással, de ott heti öt edzés alatt nem 
is foglalkoznak a gyerekkel. Ezután 
találtuk véletlenül a kendót, ami egy 
japán küzdősport, páncélban, bam-
buszkarddal vívnak, bár én csak azt 
látom, hogy ütik-verik egymást és 
hangosan ordítanak… Bence  kilenc 
évesen kezdte, és most meghatározó 
része az életének! Sokat segített a ta-
nulási zavarok oldásában, mozgáste-
rápiának remekül bevált, figyelemre, 
összerendezett mozgásra készteti és 
a rácsos sisakban „láthatatlan”, egy-
forma a többiekkel, ami neki sokat 
jelent. Amikor először láttam vív-
ni, nem ismertem rá, kemény volt, 
kiabált, harcolt és jól volt, nagyon 
büszke voltam rá! Most pedig már az 
öccse is vele edz és legutóbb Bence 
készítette fel első versenyére Dávid-
kát, megkönnyeztem ahogy kötötte 
rá a páncélt és szorított a kicsinek, és 
ő méltatlankodott a legjobban mikor 
Dávid egy kétszer akkora ellenféllel 
került össze. 

Végül az anyai elvárásaimat te-
kintve: mozognak heti kétszer, a csapatszellem 
szuper, nem versenysport, de lehet versenyezni, 
küzdősport, úgyhogy vannak lila foltok és víz-
hólyagok és igen, verekedősnek írnám le, a kard 
és a páncél drága, de most nyert egy vadonatúj mé-
retre készült felszerelést Dávidkám a bátyjának, 
amiért hirtelen ő lett a legjobb testvér a földön…

Küzdősport
anyaszemmel 

Küzdősport
apaszemmel Soha nem gondoltam, hogy a gyermekeim 

bármilyen küzdősportot fognak választani, hi-
szen engem sosem vonzott semmilyen harcmű-
vészet. Ennek ellenére a nagyobbik fiam több 
mint 3 éve bokszol, Bence pedig 5 éve kendózik. 
Maguktól találtak rá a sportágra és mind a két 
srácnál a jó közösség és a mester személye volt a 
meghatározó tényező.  

Annak ellenére, hogy kamaszok, semmi sem 
jöhet közbe, ha edzés van. Ami számomra na-
gyon fontos, mert tudom, hogy jó helyen van-
nak, jó emberekkel. A kendócsapatban például, 
aki hármasokat visz haza a suliból, az nem mehet 
edzésre! Bencét pedig több mint egy éve elkíséri 
az öccse is, aki mostanra letette a vizsgát páncél-
ra és teljesen beépült a csapatba. A nagyobbak 
segítik az edzéseken, otthon a bátyja gyakorol 
vele és a versenyeken pedig ő öltözteti. Senki sem 
kérte erre, hanem magától és láthatóan szívből 
teszi. Az egész egyesületi légkörre jellemző a se-
gítőkészség, az összetartás, illetve a nagyobbak 
iránti tisztelet. Ezek pedig a világból kiveszni 
látszanak, mert az iskolában sajnos csak a telje-
sítményt osztályozzák, és nagyon kevés az a pe-
dagógus, aki jó közösséget tud kovácsolni egy 

osztályból, pedig ez nem pénz kérdése. Tisztában 
vagyok vele, hogy nagy lelkierő kell hozzá, mivel 
a világban egyre inkább az ego válik fontossá, 
nem pedig a közösség. Egy jól motivált amatőr 
sportklub, táncegyüttes, vagy bármilyen közös-
ség egy kamasz számára nagyon sokat tud adni. 

Az én életemben a néptánc volt ez a megha-
tározó közösség. Ami teljesen véletlenül talált 
rám, mivel a bérházunknak közös volt az udva-
ra a későbbi általános iskolámmal, ahol törté-
netesen énekzene-néptánc tagozatra vettek fel. 
Szüleim sohasem zenéltek és nem is táncoltak, 
nekem mégis az egész életemet meghatározta, 
pedig sosem abból éltem. Olyannyira, hogy má-
ra kizárólag csapatban tudok dolgozni.

Apám mindig azt mondta, hogy egy dolgot 
nagyon köszön ennek a közegnek és a mestere-
inknek, hogy minket összefogtak és folyama-
tosan motiváltak a legnehezebb kamaszkorban 
is, és ezért nem az utcán töltöttük a tinédzser-
korunkat. Hát, hasonlóan érzek én is a fiaim 
kapcsán, inkább egy jó társaságban küzdjenek 
egymással, hiszen a külvilággal ráérnek még 
küzdeni eleget. 

Küttel Dávid

Apaszemmel

Szonda Györgyi

Anyaszemmel 
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Méregtelenítés

Sallai Ervin

K
öszöntöm önöket levelező lovasoktató tan-

folyamunk tanévzáró vizsgáján.

L
ovas nemzet a magyar. Erre rengeteg szólá-

sunk, mondásunk utal. Az autópályán menet 

közben szundikáló kamionsofőr ugyebár húzza 

a lóbőrt, szomszédunk azóta, hogy lila-arany 

mozaikcsempés jakuzzija van a kertben, magas 

lóról beszél velünk, és feleségünk összerúg-

ja a patkót a babysitterrel, amikor rájön, hogy 

minket is teljes odaadással ápol, nem csak a 

gyereket. Ilyenkor megtanuljuk, hogy egy fe-

nékkel nem lehet két lovat megülni. A köz-

nyelv gyakran használja a paripák egy nemes 

szervét is – például amikor fizetésemelést ké-

rünk, főnökünk ezt a szervet szokta emleget-

ni. De természetesen gyakran mondjuk meleg 

sörre, hogy olyan, mint a ló-vizelet, vagy pre-

cíz odafigyelést igénylő mozdulatokra utal 

a „finoman, mintha lovat gyaknál” szólás. Ré-

gebben vízilabdában, amikor a játékosok ke-

zükben lóbálták a labdát, gyakran mondták a 

riporterek, hogy „lóba-ló-

ba”, de nyelvészeink meg-

állapították, hogy a magyar 

nyelv valójában nem isme-

ri a lóba szót. No, de a lírai 

bevezető után térjünk rá a 

gyakorlati tudnivalókra.

B
ár az online tesztek ki-

töltése után önök mind 

haladó lovasnak tekinthe-

tők, pár egyszerű fogalmat 

érdemes tisztáznunk a vizs-

ga előtt.

L
ó elejének tekintjük a fogakkal sűrűn dekorált 

részt, míg hátuljának a potyogtatóst. A sé-

rülések elkerülésének érdekében igyekezzenek 

nem összekeverni, amikor répát tuszkolnának a 

jószágba. A ló közepén elhelyezkedő bőr ülő-

ke a nyereg. Bár eleink ez alatt puhították a 

húst, önök ne pakoljanak ide MekkNaggecce-

ket, mert nehéz a pépet később kikefélni az 

állat szőréből.

A 
ló maga a patkó és a lovas között helyez-

kedik el alulról felfelé nézve ideális, más 

néven jobb esetben. Kevésbé ideális esetben 

előfordulhat, hogy a lovas a patkó alá kerül. Az 

ilyen esetet balesetnek nevezzük. Ha szeren-

csénk van, a lóra szállások és a leszállások ösz-

szege páros szám. 

L
ovardánk lovait alapvetően három csoport-

ra osztjuk. Az első csoportba tartoznak a há-

taslovak, amelyeket a vizsga letételéhez fogunk 

használni. Második csoportjuk az igásló. Onnan 

ismerszenek meg az igáslovak, hogy mögéjük van 

kötve egy szekér. Ezért fölösleges is, hogy az úr 

megnyergelje őket. Harmadik csoportba Málé 

tartozik, a kuvasz – kérem a hölgyet, szálljon le 

a hátáról.

S
okféle színben pom-

páznak lovaink, termé-

szetesen a jelen állapottól 

eltérő igények esetében 

felár számítása mellett bár-

melyik állatot a kívánt színre 

átfestjük.

A 
ló egyszerű masina. 

Az elöl betöltött za-

bot mozgási energiává és 

trágyává alakítja. Előbbit 

használjuk az úgynevezett 

lovaglásra, az utóbbit pe-

dig arra, hogy tompítsa a zuhanást, amikor lee-

sünk a ló tetejéről.

A 
ló és lovasa végtagjainak összege négy-

gyel osztható. Amennyiben mégsem, úgy 

valamelyikük mozgássérült vagy egy kentaur-

ról beszélhetünk. A kentaur görög mitológiai 

alak, puszta mondai létezése sokat elárul a régi 

görög csikósok szexuális szokásairól. Nősténye 

nem kentahölgy, bármennyire is indokolt volna 

grammatikailag.

A 
lóra szállás a következőképpen zajlik: két 

kézzel masszívan megragadjuk a nyerget, 

bal lábunkkal belelépünk a kengyelbe majd 

jobb lábunkkal ugrabugrálva követjük az álla-

tot, míg az istállóban végre megáll. A lovak la-

kását ezért is hívjuk istállónak – mert ott végre 

megáll a ló. A legkönnyebben úgy szállhatunk fel 

hűséges társunkra, ha létrát támasztunk az olda-

lának, dobbantót helyezünk a fara mögé vagy 

odavezetjük az autónk mellé és a tetőablakon 

kimászva a gépkocsi tetejéről a hátára ugrunk. 

Vigyázzunk, hogy a ló feje a kívánt menetirány 

szerint előre nézzen.

H
a sikerült följutni a paripa hátára, kezd-

jünk el haladni vele. Ellentétben a sakk-

bábúval, a valódi ló nem csak „L” alakban 

képes közlekedni. Négy fokozatot különítünk 

el a jószág haladási sebességének függvényé-

ben. Ezek a lépés, az ügetés, a vágta és az 

úristen-mit-csináljak?!

L
ovakkal folytatott társalgásunk legyen rö-

vid és lényegre törő. Cöccögésre indul, 

hóóó parancsszóra pedig megáll. A „várjá’ 

má’!”, „hova a ’csába mész?” és a „most meg 

mi a zanyádé’ nem indulsz?!” vezényszavakat 

a jószág nem tudja értelmezni.

G
yakorlottabb lovasok megpróbálkozhat-

nak az ugratással. Ugratáskor célszerű a lo-

vas lábát szigetelőszalaggal a lóhoz rögzíteni. 

Ellenkező esetben előfordulhat, hogy kettejük 

repülési ívében interferencia lép fel. 

K
öszönöm a figyelmet, kezdődhet a vizs-

ga: kéz és lábtörést kívánok!

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Nyeregbe magyar!

HIRDETÉS
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Kérdezze meg gyógyszerészét!
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Hogyan működik maga a 
rendszer? Mi alapján dől el, 
melyek az ügyeletes patikák?

A gyógyszertári ügyelet az 
Országos Gyógyszerészeti és 
Élelmezés-egészségügyi Inté-
zet (OGYÉI), mint hatóság ál-
tal elrendelt közellátás, melyre 
minden működési engedéllyel 
rendelkező, közforgalmú és la-
kossági ellátást is biztosító in-
tézeti gyógyszertár kijelölhető. 
A mi gyógyszertárunk példá-
ul önkéntes alapon választotta 
az ügyeletet, a betegek kéré-
se alapján, mivel központi he-
lyen található. Magyarországon 
azonban vannak olyan terüle-
tek, ahol a hivatal jelöl ki ügye-
letes gyógyszertárat.

Miben tud segíteni egy ügye-
letes patika? Akár az orvosi 
ügyeletet is helyettesítheti 
kevésbé súlyos esetekben?

Ügyelet esetén az e feladat el-
látására kijelölt gyógyszer-
tár a nyitvatartási időn túl 
– ideértve a heti pihenőna-
pot vagy munkaszüneti na-
pot is – gyógyszerész jelenléte 
mellett, napi 24 órában bizto-
sítja a folyamatos betegellá-
tást. Azokban az esetekben, 
amikor egyébként is elegen-
dő a vény nélküli gyógysze-
rek beszerzése, természetesen 
ilyenkor is tudunk segíteni, 
de súlyosabb esetekben min-
denképpen indokolt az orvosi 
ügyeleti ellátás.

Mik a klasszikus ügyeletes 
időpontok?

Az ügyeleti időpontok közé 
tartozik a hétköznap éjsza-
ka, hétvégén a nyitvatartá-
si időn túli időszak, illetve a 
munkaszüneti és ünnepna-
pok. Tapasztalataink alapján 
az igénybevétel zárástól éjfé-
lig jelentős, de 24 óra után lé-
nyegesen csökken a betegek 
száma. Természetesen ez a 
településtől is függ, mert Bu-
dapesten többen veszik igény-
be az éjszakai ügyeletet, mint 
például vidéken. Az ünnep-
napokra általánosságban jel-
lemző, hogy délelőtt tíz órától 
este hatig kérnek segítséget a 
legtöbben.

Gyógyszerre bármikor szükségünk 
lehet, a nyitvatartási időtől függet-

lenül. Ilyenkor nagy segítséget jelenthet-
nek az ügyeletes patikák, de nem mindig 
vagyunk tisztában azzal, hogy milyen 
készítményekhez juthatunk hozzá az 
ügyeleti idő alatt. Dr. Biczó Ágotát, a Phar-
ma Patika Újpest gyógyszerészét arról kér-
deztük, milyen esetekben segíthetnek az 
ügyeletes gyógyszerészek.

Ki az ügyeletes?

Miért drágábbak az ügyeletes 
gyógyszertárakban kapható 
készítmények?

A többletköltség az ügyeleti, 
vagy készenléti díjból adód-
hat, maguk a készítmények 
nem drágábbak. A gyógyszer-
tár ugyanis a nyitvatartási ide-
jét követő készenléti szolgálat 
alatt a gyógyszerek és egyéb 
termékek kiadásáért – az in-
dokolt igénybevétel kivételével 
– mennyiségüktől és a tételek 
számától függetlenül, eseten-
ként legfeljebb 300 Ft + áfát szá-
míthat fel.
Indokolt igénybevételnek mi-
nősül a gyógyszer kiadása olyan 
orvosi vényre, amelyen az orvos 
a „cito”, „statim” vagy „pericu-
lum in mora” jelzést feltüntette, 
és amelyet az ügyeleti (készen-
léti) szolgálat megkezdésének 
napján, illetve annak időtarta-
ma alatt állított ki. Mit jelent ez? 

Hogy hétvégén, orvosi ügyelet-
ben felírt vényekre nem számí-
tunk fel ügyeleti díjat.

Mekkora az igény az ügyeleti 
szolgáltatás iránt?

A tapasztalat az mutatja, hogy 
a városokban előbb mennek 
ügyeletre a betegek, mint vi-
déken. A városok közül pedig 
a fővárosiak többet használ-
ják az ügyeletet, mint a vidéki 
városokban.

A tapasztalatok alapján mely 
készítményeket vásárolják 
meg leggyakrabban az ügye-
leti idő alatt?

Az ügyeleti vásárlások csak 
kb. 50-60%-a vényre történő 
gyógyszerkiadás, és ennek csak 
24 százaléka az orvosi ügyele-
ten, sürgősségi ellátáson felírt 
gyógyszer. 

A fájdalom és lázcsillapítók 
mindig az élen vannak. Sze-
zontól függően 30-50% a vény 
nélküli vásárlások aránya: főleg 
görcsoldók, fájdalomcsillapítók, 
meghűlésre szedhető gyógysze-
rek, orrcseppek, nyáron pedig 
a napégés csillapítására hasz-
nálható készítményeket kere-
sik. Öt-hat százalékban egyéb 
termékek (kozmetikumok, fo-
gászati készítmények, babaá-
polás stb.) és az extra igények 
teszik ki a gyógyszertári ügye-
leti igénybevételt. 

Az ügyeletes patikákban a 
teljes készletből választha-
tunk, vagy csak bizonyos ké-
szítményeket vásárolhatunk 
meg?

Gyógyszerek, gyógyászati se-
gédeszközök és egyéb termé-
kek, amik a gyógyszertárakban 
egyébként is kaphatók, kiad-
hatók ügyeletben is. Minden 
olyan esetben, mikor nem szük-
séges orvosi ellenőrzés, tudunk 
segíteni a betegeknek. Viszont a 
vényköteles gyógyszerek kiadá-
sához ügyeleti időben is először 
orvoshoz kell fordulni.
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Mi történik horkolás közben, 
miért alakul ki a zavaró hang?

A horkolás egy hangeffektus, 
amely a szájüregi izmok, lágy-
részek ellazulása miatt alakul 
ki. A garatban szűkebb ke-
resztmetszeten át áramlik a le-
vegő, így a fizika törvényeinek 
megfelelően az áramlás fel-
gyorsul. A gyorsabb légáram 
megrezegteti a lágyszájpadot 
és a lecsüngő nyelvcsapot. Így 
ezek a lágyrészek légvételkor 
ritmusosan nekiverődnek a 
garat hátsó falához és kiala-
kul egy vibráció, a horkolás. 
Ennek következtében a szö-
vetekre nagyobb fizikai terhe-
lés is jut, és idővel fokozódik a 
lágyszájpad elégtelensége. Va-
lamint a kor előrehaladtával 
a torok izomszöveteinek tó-
nusa a kollagén öregedésével 

jelentősen csökken, így egyre 
hangosabb lesz a horkolás.

Mik lehetnek a horkolás ki-
váltó okai?

Előfordulhat orrlégzési gá-
toltság miatt, amelynek 
hátterében állhat allergia, orr-
sövényferdülés, orrpolip, vagy 
orrmelléküreg - vagy orrnyál-
kahártya gyulladás, stb. A fel-
sorolt kórképek akadályozzák 
a levegő szabad áramlását, így 
vezethetnek horkoláshoz. 
A veleszületett szájüregi ana-
tómiai eltérés is zavaró té-
nyező lehet a levegő szabad 
áramlása során. Ilyen lehet a 
magas nyelvgyök, a szűkebb 
garat, gége, vagy a nem ará-
nyos méretű állkapocs.
Az elhízás szintén szűkíti a 
légutakat. A felesleges kilóktól 

való megszabadulás mellett 
speciális tornagyakorlatok 
is segíthetnek a horkolásban 
részt vevő izmok edzésében.
A dohányzás szárítja, irritál-
ja a nyálkahártyákat, így azok 
beduzzadnak. Leszokással ez 
valamelyest javítható.
Az alkohol és bizonyos 
gyógyszerek – főleg a nyug-
tató hatásúak – a garatizmo-
kat a szokásosnál is jobban 
ellazítják, így ezek jelenléte 
esetén az egyébként nem hor-
koló egyéneknél is könnyeb-
ben fellép a horkolás.

Valóban előfordulhat lég-
zéskimaradás is a horkolás 
miatt?

Igen, ez az úgynevezett alvá-
si apnoe. Gyakorlatilag alvás 
közbeni légzéskimaradásról 

van szó, amely sajnos gyako-
ri jelenség és súlyos egészség-
ügyi károsodáshoz vezethet. 
Alvás közben fellépő erő-
teljes horkolás, fuldoklás és 
a horkolások közötti rövi-
debb-hosszabb légzésszünetek 
jellemzik. A vér oxigénszint-
je csökken, miközben a 
széndioxidé emelkedik. A 
szervezet számára egy adott 
CO2 szint feltétlen belégzési 
ingert provokál, ilyenkor egy 
nagy horkoló légvétel követ-
kezik, és a szervezet igyekszik 
rendezni az O2 szintjét. Ilyen-
kor a beteg felébred, vagy csak 
felszínes alvásba kerül. Ismét-
lődő légzéskimaradás esetén a 
beteg nem tudja kialudni, ki-
pihenni magát, alvási fázisai 

felborulnak. A légszomj köz-
ben a pulzusszám megemelke-
dik, megterhelve a keringést, 
és súlyosabb esetben, idővel 
szív- és érrendszeri betegsé-
gek, szívritmuszavar, kerin-
gészavar, magas vérnyomás, 
pszichés vagy szexuális zava-
rok alakulhatnak ki.

Milyen eljárással kezelhető a 
jelenség?

Ritkán a dohányzás, és az alko-
hol elhagyása is elegendő lehet 
ahhoz, hogy megszűnjön a hor-
kolás, illetve a fogyás is sokat 
segíthet. Ha ezek nem használ-
nak, érdemes komolyabban 
foglalkozni a problémával. 
Többféle műtéti megoldás léte-

zik ma is a lágy 
szájpad feszesí-
tésére (altatás-
ban, vagy helyi 
érzéstelenítés-
ben; szikével, 
CO2 laserrel, 
rádiófrekven-
ciával), melyek-
hez jellemzően 
a műtéti be-
avatkozás utá-
ni időszakban 
fájdalom tár-
sul. Ma már a 
korszerű orvosi 

lézertechnológiának köszönhe-
tően Erbium:YAG lézerrel mű-
tét nélkül, fájdalommentesen 
kezelhető a horkolás, amelynek 
hatására a páciens alvásminősé-
ge javul, az alvási apnoe tünetei 
csökkenek és a horkolás inten-
zitása is mérséklődik vagy tel-
jesen megszűnik. A lézer elég 
gyengéd ahhoz, hogy a garat 
kötőszöveteiben feszesítést ér-
jünk el a kollagénrostok ren-
deződése, újraképződése által, 
ugyanakkor elég erős ahhoz, 
hogy klinikai eredményt érjünk 
el. A seb- és fájdalommentes 
technológiának köszönhetően 
biztonságosan lehet a szájüreg 
nyálkahártyán – a korábbiak-
hoz képest kiterjesztettebben 
– ambuláns beavatkozással 
kezelni a horkolást. Ezáltal a 
horkolási hang csökken, és ja-
vulnak az alvási apnoe paramé-
terei is.

Vannak-e kockázatai egy 
ilyen kezelésnek?

Várandósoknál és daganatos 
betegségben szenvedő pácien-
seknél, ill. ha melanóma sze-
repel az anamnézisben, nem 
végezhető ilyen kezelés. Eze-
ken kívül semmilyen kocká-
zattal, fájdalommal nem jár a 
beavatkozás.

Ne horkolj!
A horkolás számtalan embert érint, nőket és 

férfiakat egyaránt: minden negyedik ember 
rendszeresen, minden második pedig alkalmanként 
horkol. Rosszabbul alszunk tőle, ezért jelentősen 
befolyásolhatja életminőségünket, és persze nincs 
jó hatással a velünk együtt élőkre sem. Dr. Fülöp 
Györgyi fül-orr-gégész szakorvossal beszélgettünk.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Tompa Diána
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Kedvenceink

Kiknél alkalmazható a 
lovasterápia?
A terápia elsősorban gye-
rekeknek szól, de előfordul, 
hogy valakit olyan baleset ér 
felnőttként, amire rehabili-
tációként jó megoldás lehet 
például a hippoterápia. A pszi-
chológiai lovasterápiában is 
részt vesznek felnőttek, hiszen 
a pszichés problémák egy ré-
sze kamasz vagy  fiatal felnőtt-
korban is jelentkezhet. Viszont 
a gyógypedagógiai lovaglást és 
lovastornát főleg gyerekeknél 
alkalmazzuk.

Többféle lovasterápiát is 
említett. Ezek között mi a 
különbség?
Maga a lovasterápia egy olyan 
gyűjtőfogalom, ami magába 
foglalja mindazokat az orvosi 
javaslat alapján, terápiás cél-
lal alkalmazott, kezelés jellegű 
tevékenységeket, melyek a lo-
vaglás, illetve a lóval való fog-
lalkozás hatásait használják 

fel. A célja mindig a sérülés, 
károsodás csökkentése, illet-
ve a képességek fejlesztése és a 
rehabilitáció.

A HIPPOTERÁPIÁBAN alapvető-
en gyógytornász alapvégzett-
ségű terapeuták foglalkoznak 
mozgásukban akadályozott 
páciensekkel. A terápia során 
a ló mozgása által közvetített 
mozgásimpulzusok hatását 
használják fel a mozgáskoordi-
náció, az izomtónus szabályo-
zás és az egyensúly fejlesztése 
érdekében.

A GYÓGYPEDAGÓGIAI LOVAGLÁS 
ÉS LOVASTORNA során a tanulás-
ban akadályozott, érzékszer-
vi fogyatékos, autizmussal élő, 
hiperaktív, illetve magatartás-
problémákkal küzdő gyerme-
kek fejlesztésével foglalkoznak 
a gyógypedagógusok.

A PSZICHOLÓGIAI LOVASTERÁ-
PIÁNÁL pszichológus alapvég-
zettségűek a terapeuták, akik 
a pszichés problémával küz-
dők terápiájával foglalkoznak. 

Milyen előnyei vannak a lovas-
terápiának pszichológiai, fizikai 
illetve szociális szempontból?
A lovasterápiának komplex ha-
tása van. Fizikai előnyei közé 
tartozik az izomzat nyújtása, 
erősítése, az izomegyensúly ki-
alakítása, a légzés ritmusossá 
tétele, az anyagcsere felgyorsí-
tása, a vérkeringés aktivizálása 
és az egyensúlyi rendszer, vala-
mint az érzékszervek stimulá-
lása. A pszichés hatások között 
megemlíthetjük az ellazulást, 
az önbizalom és önértékelés nö-
vekedését, a kudarctűrés, a tü-
relem és kitartás fokozódását. 
Szociális szempontból pedig 
kiemelném, mennyire pozi-
tív élményt jelent a lóról való 

gondoskodás, az iránta érzett 
felelősségérzet, és a munka so-
rán az egymáshoz való alkal-
mazkodás megélése.

A tapasztalatok alapján idővel 
minden gyerek és állat között 
kialakul a kötődés? Mennyire 
marad meg a tartózkodás an-
nál, aki eleve fél az állatoktól?
Hosszú pályafutásom alatt nem 
sűrűn találkoztam olyan gyer-
mekkel, akinél azért hiúsult 
volna meg a terápia, mert le-
győzhetetlenül félt a lovaktól. 
Vannak, akik az elején még ki-
csit bizonytalanabbak, kevésbé 
bátrak, kicsit tartanak a lovak-
tól, de tapasztalataim szerint pár 
foglalkozás alatt megbarátkoz-
nak az állatokkal. Ehhez persze 
az is nagyon fontos, hogy a lovak 
is jól képzettek és megbízható-
ak legyenek, mert csak így tud 
kialakulni irántuk a bizalom. A 
legtöbb gyerek nagyon megsze-
reti azt a lovat, amin lovagol, so-
kat beszélnek róluk otthon vagy 
az iskolában, sőt, rajzolnak és 
történeteket szőnek róluk.

Hogyan készítik fel az állatokat 
a feladatra?
A lovakat meghatározott szem-
pontok alapján választjuk ki 
erre a tevékenységre. Az alap-
kiképzésüket követi a terá-
piás munkára való speciális 
felkészítésük, mivel a terápiá-
ban dolgozó lovaknak alkal-
massági vizsgát kell tenniük. A 
lovasterápiában nemcsak pónik 
dolgoznak – ha egy lónak ép a 
mozgása, a páciensek számára 
megfelelő a mérete, nyugodt, 
kiegyensúlyozott vérmérsékle-
tű, megfelelő teherbírású, akkor 
az említett vizsga letétele után 
alkalmas lehet a terápiás mun-
kára. Alapvetően a páciensek 
életkora, problémája határozza 
meg, hogy számukra milyen az 
ideális terápiás ló.

Lehet-e bármilyen veszélye en-
nek a terápiának?
Igen, ezért szükséges az or-
vos előzetes vizsgálata, hiszen 
vannak olyan problémák, 
amelyeknél nem ajánlott a lo-
vaglás, illetve vannak olyan 
betegségek, ahol fontos egyé-
nileg mérlegelni a terápia 
lehetőségét. 

Milyen plusz tudás szükséges a 
terápia vezetéséhez?
A lovasterapeuta képzéseink-
be gyógypedagógus, gyógy-
tornász és pszichológus 
alapdiplomával lehet jelent-
kezni, majd ezt követi a két-
éves lovasterapeuta képzés. A 
Magyar Lovasterápia Szövet-
ség Alapítvány megalakulása 
óta kidolgozta és elismertet-
te a saját képzési rendszerét, 
ennek keretében képzi a lo-
vasterapeutákat. Ezen kívül 
felvállaltuk azoknak az okta-
tóknak a képzését is, akik a 
fogyatékos személyek szaba-
didős lovaglásával szeretné-
nek foglalkozni. 

Hogyan juthatnak el a pácien-
sek a terápiára?
Mindenképp orvosi javaslat 
szükséges hozzá, mert elő-
zetesen fel kell mérni, hogy 
a leendő páciensnek nincs-e 
olyan problémája, amely mi-
att esetleg nem javasolt a lo-
vaglás. Amennyiben megvan 
a javaslat, érdemes megnézni a 
honlapunkat (www.lovastera-
pia.hu), ahol további részlete-
ket találhatnak az érdeklődők.

Gyógyulás lóháton

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Ha egy gyerek beteg, sokszor még nehezebb 
megtalálni a megfelelő, a beteg számára is 

elfogadható gyógymódot, mint egy felnőtt ese-
tében. A lovasterápia kitűnő rehabilitációs gyógy-
mód akár baleset, akár maradandó károsodás 
esetén. Erről kérdeztük Bozori Gabriellát, a Magyar 
Lovasterápia Szövetség központjának vezetőjét.

Szentkuty Nikolett
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Kalmár András

Honnan jött az ökostrand ötlete?
Már a kétezres évek elejétől kezdve fontos 

szerepet játszott a családunk életében a környe-
zettudatosság és a bio alapanyagok használata 
az ételeink elkészítésekor. Egy spontán ötlet-
től vezérelve úgy gondoltuk, hogy a mindenna-
pi gyakorlatunkat kiterjeszthetnénk az általunk 
üzemeltetett Sport Beachre is. Ez indította el 
ökostrand megvalósításának ötletét, a környe-
zettudatosság pedig azóta is a strandunk vezér-
elvét jelenti.

Miért fontos számodra a környezetvédelem?
Most puffogtathatnék közhelyszerű gondolato-

kat. De valójában a földi életnek ez az a területe, 
ahol minimális odafigyeléssel, következetes gon-
dolkodással, önmagunk és a környezetünk számá-
ra is érezhető pozitív változásokat tudunk elérni. 
Engem soha nem hozott lázba a globalizáció szelle-
misége, mindig is a máshol fel nem lelhető értékek 
megismerése és azok bemutatása mozgatott. Ebben 
pedig kiemelt helyen szerepel a környezetvédelem.

Hogyan működik ez a strand, miért nevezhetjük 
ökonak?

A Sport Beach 2008 óta az ország első 
öko-szemléletű strandjává vált. Ennek kereté-
ben szelektív hulladékgyűjtést valósítunk meg, a 
strand területén több helyen palackprést helyez-
tünk el a PET palackok és italdobozok térfoga-
tának csökkentése érdekében, megújuló szél- és 
napenergiával állítjuk elő a kemping éjszakai te-
rületvilágításához szükséges áramot és a zuhany-
záshoz szükséges meleg vizet. Minden közösségi 
helyiségben (wc, zuhanyzó) nyomógombos csap-
telepeket és mozgásérzékelős világítást szereltünk 
fel, irodai célokra és a reklámanyagaink nyomta-
tásához kizárólag újrahasznosított papírt haszná-
lunk, ezen kívül a fenntartható jövővel kapcsolatos 
programokat, bemutatókat, játékokat, vetélkedő-
ket, játszóházat szervezünk. Nem használunk 
semmilyen vegyszert a gyomirtáshoz, kizárólag 
kapálással gyomtalanítunk, az elszáradt és levá-
gott ágakat ledaráljuk, ezt követően pedig talaj-
takaróként használjuk a növényeink védelmében.

Drágább-e az üzemeltetése, emiatt akár a be-
lépő is?

Nyugodtan állíthatom, hogy nem kerül 
többe, sőt, számos területen csökkentek a ki-
adásaink... és nem a rezsicsökkentés miatt. A 
szelektív hulladékgyűjtésnek köszönhetően az 
ökostrand-projekt bevezetése előtti év kommu-
nális hulladékának 65-70%-ára csökkent a sze-
métszállítási díjunk.

A nyomógombos csaptelepek felszerelésével 
a vízfogyasztásunk 20-25%-kal, míg az elekt-
romosáram-fogyasztásunk a mozgásérzékelők 
felszerelésével 15-20%-kal csökkent.

Miért lett Sport Beach a strand neve? Milyen 
mozgásformákat próbálhatunk ki itt?

2000-ben a meghirdetett strandüzemeltetési 
pályázatra készítettük el az akkor szolgáltatá-
soktól mentes vízparti területre a Sport Beach 
projektet. Abban az időben a siófoki beachen 
kívül még nem voltak igazán népszerűek ha-
zánkban a strandsportok. Így mi egy egyszerre 
10-12 sport űzésére alkalmas strand elképze-
lését vizionáltuk, amit a sikeres pályázatunkat 
követően meg is valósítottunk. Az alábbi spor-
tokat lehet űzni nálunk: strandfoci, strand-
röplabda, lábtenisz, beach-ball, tollaslabda, 
petanque, street ball, vízi röplabda, vízi feje-
lés, vízi kosárlabda, korfball.

Vannak-e hazai, ill. nemzetközi példák, köve-
tik-e ezt a trendet mások is? 

Mivel nem egy már létező elképzelést hono-
sítottunk meg, így nincs tudomásom a mienk-
hez hasonló működésű strand üzemeléséről. 
Bár tudjuk, hogy nemzetközi viszonylatban 
– Németországban, Franciaországban és a 

skandináv orszá-
gokban – sokkal 
előrébb jár a kör-
nyezetvédelem 
az élet bármely 
területén. Ha-
zánkban inkább 
a természeti ér-
tékeket bemutató 
ökocentrumok 
terjedtek el, de 
már ez is öröm-
mel tölthet el 
bennünket.

Létezik egy strand a Velencei-tó partján, ahol a rengeteg sportolási 
lehetőség mellett arra is nagy hangsúlyt fektettek, hogy környezetbarát 

módon működjön szinte minden a strand területén. Az ökostrand 
megvalósításáról és a környezetkímélő megoldásokról Bálint Györggyel, 
a gárdonyi Sport Beach vezetőjével beszélgettünk.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Mert az ökostrand annyira szép és jó

HIRDETÉS



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)*:  .................

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

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

•  Béni Sándor, Sopron 
Király Patika, Sopron

•  Stefanovics Tünde, Budapest 
Reflex Gyógyszertár, Budapest

•  Szabóné Balogh Judit, Zagyvarékas 
Áfium Gyógyszertár, Szolnok

•  Zsolnay Gáborné, Gödöllő 
Gödöllői Ezüstkehely Gyógyszertár, Gödöllő

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

•  Gyömbér Istvánné, Sándorfalva 
Fagyöngy Gyógyszertár, Sándorfalva

•  Szabóné Végh Rita, Budapest 
Aranykehely Gyógyszertár, Budapest

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

Az áprilisi kvízjátékunk nyertesei:

1   Mi az emberiség legnagyobb problémája 
Tompos Kátya szerint?
a) a környezetszennyezés
b) a háború
c) az ego

2   Kitől kapott tangótankönyvet Andrea és 
András?
a) egy perui diáktól
b) egy angol házaspártól
c) az argentin nagykövettől

3   Kell-e alkalmassági vizsgát tenniük a 
terápiában résztvevő lovaknak?
a) igen
b) nem
c) csak a póniknak

4   Hányadik gyerekét várja Anett és Péter?
a) negyedik
b) első
c) harmadik

5   Mi lesz azzal, aki hármasokat hoz haza a 
suliból?
a) nem mehet edzésre
b) nem kap rétest estére
c) nem nézhet tévét

Karikázza be 
a helyes
válasz 

betűjelét!
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A júniusi 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. június 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. július 11., délelőtt 10 óra, helyszíne a Szimpatika szerkesztőség 

(1116 Budapest, Sztregova utca 1.)

Május havi számunk kvízkérdéseinek helyes megfejtései:
1.: a) 2.: c) 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!

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

Hétkúti Wellness Hotel és Lovasparkban
• 2 db Lendület Szűrővizsgálat a VitaHelp 

Egészségközpontban

Ha Ön 2016. június 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.
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magnézium-citrát
Könnyen felszívódó

C-vitaminnal és
B6-vitaminnal

esetén
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