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iskolában ugyanazt mondták
el, amit én otthon, de ez utóbbi
nem minősült szaktanácsnak.
Akinek van felesége, érti, miről
beszélek. Szépen lassan azért
rendbe jöttünk.

Csányi
Vilmos

 Meghökkentő volt
Önről azt olvasni, hogy
kutyaiskolába járnak
Jankával, a jelenlegi
kutyájával. Ez nekem olyan,
mintha egy szívsebész
elsősegély-tanfolyamra
járna...

Tévhit, hogy a kutyaiskolában
a kutyákat nevelik, ott elsősorban a gazdáiknak kell tanulniuk. Nekem egyébként nem volt
4

semmi problémám Jankával,
nem is nagyon akarom fegyelmezni, mert nem azt akarom
viszontlátni benne, amit én csináltam belőle. De reggelente a
feleségem viszi sétálni, és neki
sok gondot okozott, hogy nem
fogadott szót. Ebben nagy szerepe volt annak, hogy nem úgy
bánt vele, ahogy egy ilyen engedetlen kutyával kell, és mivel
ez tarthatatlan állapot volt, elmentek egy iskolába. Persze az

 Az iskolának végül
sikerült minden problémát
megoldania?

Minden kutya egyéniség. Az
előző kutyáim, Bukfenc és Jeromos meggyőzhetőbbek voltak, de Janka egy szeszélyes,
érzékeny, sértődős lány. Például azon az iskola sem tudott segíteni, hogy mindenáron azt
akarja enni, amit mi eszünk.
Egy nagy tál húst sem eszik
meg, ha azt látja, hogy előttünk
tészta van. Néhány falatot adni
kell a miénkből, csak akkor hajlandó megenni a sajátját.
 Honnan ered az állat- és
természetszeretete?

Városi gyerek vagyok, de édesapám, aki villanyszerelő volt,
gyakran hozott haza valamilyen
állatot. Így volt baglyom, héjám,
kacsám, kutyám, macskám, halaim, gyakorlatilag mindenféle
állatom. Igazi Durell-könyvbe
illő gyerekkorom volt.
 De ettől még lehetett volna
bármi más, mint etológus...

Először én is vegyész lettem,
onnan tértem át biokémiára, és
később ebből fordultam az etológia felé.

 Mikortól létezik egyáltalán
etológia?

Gyakorlatilag Konrad Lorenz
és Niko Tinbergen, valamint
Franz Frisch 1973-as Nobel-díjától számíthatjuk a modernkori etológia kezdetét. Cikkek
már előtte is születtek a témában, de egy új tudományágat
nem egyszerű elfogadtatni,
több évtizedbe is belekerülhet.
Hatalmas előrelépésnek számított ez a Nobel-díj, akkor
kezdtek el etológiát tanítani az
egyetemeken, és egy évtized
alatt aztán be is épült a biológiai tudományok közé.
 Miért számítottak
forradalmian újnak Lorenz
felfedezései?

Az állati viselkedés kutatása,
megismerése egy kínosan lassú
és hosszú folyamat. Az etológusok úgy tartják, hogy egy állat
lényeges tulajdonságainak feltérképezéséhez kb. kétezer órán
át kell azt megfigyelni a természetes környezetében – persze
nem egyvégtében, hanem több
év alatt. Ezzel azért nem sokan
próbálkoztak. A másik probléma pedig az volt, hogy bár létezett állatpszichológia, az totális
tévedés volt az állati viselkedés
tudományának történetében.
Az állatokat jó ideig csak arra
használták, hogy a pszichológiai kísérletekben azokat az embereket helyettesítsék, akiken
praktikus okokból nem lehetett
kísérletezni. Egyébként Darwin

tekinthető az első etológusnak.
Az állatok és az ember érzelmi
viselkedésével foglalkozott, és
ő írta le először, hogy magunkat is az állatok közé kell sorolnunk, de ez még manapság
is gyakran vált ki felzúdulást.
Az a nézet, hogy az állatok és
az ember között alapvető, elvi
különbség van, Descartes-től
eredt, aki úgy tartotta, hogy az
állatok biológiai gépek. Persze
ez tévedés volt. A legtöbb kutató azt hangoztatta, hogy az
állatok esetében nem beszélhetünk komplex agyról és gondolkodásról, ők csupán a külvilág
ingereire reagálnak. Szerencsére, amikor Lorenz elkezdett
az állatokkal foglalkozni, nem
ezt az állatpszichológiai vonalat akarta tovább vinni, hanem
elkezdte rendszertani, biológiai
alapon vizsgálni őket, és rájött,
hogy a viselkedés éppen olyan
biológiai jegy, mint az, hogy
milyen színű az állat szőre. A
viselkedés leírása lett az etológia, és felfedezték, hogy az állat
természetes környezetben mutatott viselkedésjegyei éppen
úgy rendszerezhetőek, mint az
összes többi tulajdonsága. Lorenzt azonban nem érdekelte a tanulás folyamata, azzal
csak a Nobel-díja után kezdett
el néhány kutató foglalkozni,
mint viselkedésformával. Felfedezték, hogy minden állat
képes a tanulásra, de mindegyik csak a saját fajára jellemző
módon. Sok évtizedes küzdelem eredménye, hogy az etológiának sikerült megdönteni

a behaviorizmus elméleteit, és
az igazi áttörést valójában a kutyák hozták meg.
 Miért épp a kutya lett az
ember legjobb barátja? Miért
nem egy közelebbi rokonunk,
például a majom?

A tudományban számos kitérő
volt, mire egy-egy fajtát sikerült
alaposan megismerni. Érdekes,
hogy a kutyák őseiről, a farkasokról sokáig csak annyi információnk volt, hogy agresszív
állatok. Ez persze azért volt,
mert fogságban figyelték meg
őket, és ott valóban erőszakosan
viselkedtek egymással. Amikor
aztán a természetes környezetükben vizsgálták őket, kiderült, hogy rendkívül szociális
lények, a szülők nagy családokban élnek a kölykeikkel, nem
kegyetlenkednek egymással, és
rendkívül fejlett a családi életük. Például az idősebb kölykök
vigyáznak a kisebbekre, amíg a
szülők vadásznak. Ezzel szemben legközelebbi rokonunk, a
csimpánz esetében elmondható, hogy a hímek gyakran
verekszenek egymással, a nőstények a hímek felügyelete alatt
állnak, külön esznek, alszanak,
és kevésbé fejlett a szociális érzékük. Tehát egyértelmű, hogy
a farkasoknak jóval több emberi viselkedéshez hasonló tulajdonsága van, másrészt eleve egy
olyan szociális közegben élnek,
ami könnyebbé tette számukra
az ember melletti élethez való
alkalmazkodást.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Azért velük is sok a hasonlóság.
Például van egy faj, a bonobo,
amelynek a fejlődése két és fél
millió éve vált el a csimpánztól. Náluk például
nagyon erős kapcsolat
van a két nem között. A
nőstények a dominánsabbak, az agressziót szexszel
csillapítják, és akkor is
hajlandóak egy aktusra,
ha épp nincsenek megtermékenyíthető állapotban. Náluk a szexualitás
örömszerző funkció is,
akárcsak nálunk. A hímek ajándékokkal kedveskednek a nősténynek
az együttlét után.
 2009-ben
következett be a
nagy áttörés, amikor
megjelent a magyar
etológiai kutatásokról
egy cikk a nagytekintélyű
Science magazinban...

Valóban, amikor a Science elfogadta egy tanulmányunkat,
amelynek Topál József kollégám volt az első szerzője, azzal
elismerte a kognitív etológiát, ami példátlan sikernek számított, hiszen ez itt mégis csak
Kelet-Európa. Nagyon tetszett nekik a felfedezésünk, de
6

biztosak akartak lenni abban,
hogy itt egy valós intézmény
valós kutatói dolgoznak, ezért
ideküldtek egy szerkesztőt, aki
egy hétig figyelte a munkánkat. Ő mindennel nagyon meg
volt elégedve, mindenkivel beszélgetett, majd egy négyoldalas riportot írt a tanszékünkről.
Ebben bemutatták, hogy a ku-

 Mi volt a legmeglepőbb
ebben a tanulmányban, miről
szólt a cikk?

A konkrét cikk azzal foglalkozott, hogy a taníthatóság
mint tulajdonság, a kutyákban ugyanúgy jelen van, mint
a gyerekekben, viszont ugyanez
a farkasoknál már nem figyelhető meg. Van egy pszichológiai kísérlet, amit
sokáig félremagyaráztak,
a gyerekek fejletlen idegrendszerét téve felelőssé.
Ha egy másfél éves babának mutatunk egy labdát
és két cserepet, majd a
labdát betesszük az egyik
alá, miközben folyamatosan beszélünk hozzá, és a
végén megkérdezzük tőle, hogy hol a labda, meg
fogja mutatni. Ha ötször
eldugjuk a labdát ugyanabba a cserépbe, hatodszorra pedig a másikba,
a baba az eredeti cserépre fog mutatni, mert
azt hiszi, most megtanítottunk neki valamit, és
ezt így kell csinálni. Érdekes megfigyelés volt, hogy a
babák csak akkor tévesztettek,
ha folyamatosan beszéltünk
hozzájuk. A kollégákkal nem
akartuk elfogadni azt, hogy
az idegrendszer fejletlensége a
magyarázat a jelenségre, ezért
elvégeztük ugyanezt a kísérletet kutyákkal és farkasokkal is.
Azt tapasztaltuk, hogy a farkasok mindig megmutatják, ahol
a labda van, akár beszélnek

Fotó © Krisztics Barbara

 Ezek szerint Kiplingnek
volt igaza... De mégis, hogy
lehet, hogy az emberszabású
majmok viselkedése jobban
különbözik a miénktől, mint a
farkasoké?

tyakísérletek abszolút optimális
környezetben és módon zajlanak, és elismerték az etológia új
ágát, a kognitív etológiát. Ezután számtalan külföldi szaktekintély nyilatkozott a témában,
és hirtelen mindenki elkezdett
kutyákkal foglalkozni. Nyilvánvalóvá vált, hogy nemcsak etológiai, hanem orvosi és számtalan
más típusú modellezéses kísérletre alkalmasak az ebek.

hozzájuk, akár nem. A kutyák
viszont ugyanúgy viselkednek,
mint a gyerekek: ha nem beszélünk hozzájuk, mindig tudják,
hol a labda, de ha magyarázunk
közben, akkor a gyerekhez hasonlóan arra fognak mutatni,
amit az első öt alkalommal láttak. Genetikai adottság, hogy
eleve úgy gondolják, hogy épp
tanítunk nekik valamit! Az pedig külön meglepő, hogy a genetikailag hozzánk közelebb
álló, a kutyáénál nagyobb ag�gyal rendelkező csimpánz esetében egy kölyök csak négy év
alatt tanulja meg utánozni az
anyját – ehhez képest a kutya
nagyon gyorsan tanul.
 Ez a gyors tanulási
képesség hasznosítható a
segítőkutya-kiképzésekben is?

Pontosan, ráadásul a fogyatékkal élőket segítő kutyák
csodálatos élményekkel gazdagítanak minket, a tanszékünknek van is egy alapítványa,
ahol ezzel foglalkozunk. Ezt
a tanulási képességet ugyanis
többféle módon ki lehet használni. Létezik egy híres pszichológiai teszt, a „do as I do”,
vagyis a „csináld, amit én”.
Az utánzásról szól, általában
csimpánzokkal és delfinekkel
szokták megcsináltatni, de náluk is hónapokba telik, mire
megtanulnak valamit, és akkor
sem igazán értik, inkább csak
a jutalom kedvéért csinálják
meg, amit kérünk. Mi viszont
kipróbáltuk ezt a tesztet egy

A taníthatóság
mint tulajdonság, a kutyákban ugyanúgy
jelen van, mint
a gyerekekben
kutyával is. Az első segítőkutyának kiképzett eb Filip volt,
aki egy kerekes székes fiatalemberhez, Richárdhoz került.
Vele nagyon sokat kísérleteztünk, és számtalanszor kiderült, hogy mennyire sok önálló
gondolata van, illetve hogy képes elvégezni, amit megtanítunk neki. Egy hét alatt tanulta
meg parancsra ugyanazt csinálni, amit előtte a gazdájától
látott. Aztán egy másik kísérletben például azt kérte tőle a
gazdája, hogy hozza oda neki
a rádiótelefonját, amit előtte
eldugott. A kutya háromszor
körbejárta a lakást, de nem találta. Akkor még nagyon hasonlítottak ezek a készülékek
egy távirányítóra, ezért Filip
negyedszerre várt egy kicsit,
aztán a távirányítót odarakta a telefon helyére, gyorsan
körbejárta a lakást, majd odahozta a távirányítót, hiszen a
telefon helyén volt. Persze jót
nevettünk az eseten, de ez is bizonyítja, milyen összetett gondolkodásra képesek az ebek.
Erről bárki, akinek van kutyája, sokat tudna mesélni.

 De ezt nem mindegyik
kutya képes megcsinálni...

Mindenki azt mondta, hogy
Filip biztosan egy zseni. Én
akkor nagyon dühös lettem,
mondtam Jeromosnak, hogy
bizonyítsuk be a kételkedőknek, hogy minden kutya képes
megtanulni ezeket a feladatokat. Egy szék és egy gumikrokodil segítségével próbáltam
megtanítani neki, hogy ugyanazt kell csinálnia, amit tőlem
lát. Három-négy nap alatt megtanulta. Ha belegondolunk, hatalmas teljesítmény tőlük, hogy
egy más külsejű lényt utánozzanak, hisz a feladatot le kell
fordítaniuk a saját testükre.
Nyilván csak funkcionálisan
imitálnak, hiszen nincs kezük,
a szájukkal fogják meg a tárgyakat, de ez egy fantasztikus
dolog, és az értelemnek egy nagyon magas szintje. Szerencsére
tele vagyunk ilyen felfedezésekkel, ezért lett ilyen felkapott az
etológia. Ma már bárki bejöhet
a tanszékre a kutyájával gyakorolni, az állatok pedig imádják,
ha foglalkoznak velük.
 Karácsonykor sok családba
kerül kutya, de örök dilemma,
hogy merjenek-e menhelyről
örökbe fogadni, mivel egy
problémásabb állat kerülhet a
családba. Ön mit tanácsol?

Egyrészt a menhelyen is vannak
kölyökkutyák, akikkel nem lehet gond. Másrészt az hozzon
onnan felnőtt kutyát, aki vagy
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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ne kockáztasson, forduljon
szakemberhez.

Fotó © Krisztics Barbara

annyira lelkes, hogy ha probléma van, akkor vállalja, hogy
dolgozik rajta, vagy ha nem
akar feltétlenül intim viszonyba kerülni az állattal, például csak egy házőrzőt szeretne.
A menhelyre bekerülő kutyák
többségének szörnyű kínokat
kellett átélnie, ezért gyakran
lelkileg is sérültek. De nem az
alapján kell választani, hogy
melyik kutya tetszik a legjobban. Legalább négy-öt kutyát ki
kell kérni tíz percre, és hagyni,
hogy az egyikőjük kiválasszon
minket. Jobban választanak,
mint mi, és biztosak lehetünk
benne, hogy amelyik kutya elkezd hozzánk ragaszkodni, azzal nem lesz gond.
 Régen úgy tartották,
a keverék kutyák
egészségesebbek,
ellenállóbbak, igaz ez?

 Az evolúció emberi életben
mérve felfoghatatlan idő alatt
megy végbe, ugyanakkor
az ember folyamatosan
pusztítja a környezetét.
Ez azt jelenti, hogy akár
az evolúció folyamatát is
megváltoztathatjuk?

Ez csak annyiban számít,
hogy a keverékről nem tudhatom, hogy pontosan milyen
tulajdonságokkal rendelkezik, milyen genetikai adottságai vannak, míg a fajtatisztáról
pontos információim vannak.
Például ha egy családi kutyát
szeretnék, akkor veszek egy
golden retrievert, egy keverékről viszont kiderülhet, hogy
nem szereti a gyerekeket. Valójában az a lényeg, hogy tanítással nagyon sok mindent
meg lehet oldani, de akinek fogalma sincs arról, hogyan kell
egy kutyával bánni, vagy hogyan kell kiképezni, az inkább

A tenyésztéssel már most is
beleszólunk a fejlődésbe. De
mindig az a kérdés, minek az
evolúciójáról beszélünk, mi az,
ami változik? A faj, az egyed,
esetleg a bioszféra? Valószínűleg ez utóbbi a helyes válasz,
ha az megváltozik, akkor beszélhetünk evolúcióról, a fajok
ebben a változásban csak alkatrészek. Harminc millió faj él a
Földön, ezek közül egynek az
összes többi a környezetét jelenti. Amikor azok megváltoznak,
az az adott fajnál környezeti kihívásként jelentkezik, ami őt is
megváltoztatja, ez pedig további fajok fejlődését befolyásolja.
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 Ha az emberi tevékenység
miatt felgyorsul a bioszféra
változása, felgyorsulhat az
evolúció is?

Ezt mindig csak visszamenőleg
lehet megmondani. Sok könyv
íródott arról, mi lesz az emberrel ötven millió év múlva, vagy
hogy mi lesz a háziállataiból.
Az ember a vadon élő nagytestű ragadozókat folyamatosan
irtja, és bizonyos növényeket
is, hogy a saját életterét növelje,
de ez nagyon durva változásokat okoz. Kívülről ezt lehet evolúciónak tekinteni, de minden
csak nézőpont kérdése.
 Számos szépirodalmi
könyv fűződik a nevéhez,
idén is megjelent egy
izgalmas regénye…

Az etológia állati intelligenciákkal foglalkozik, így talán nem
különös, hogy engem mindig
érdekelt a mesterségesen létrehozható intelligenciák problémája is, amelynek kutatása
sebesen halad előre. Mint író,
természetesen elsősorban az
emberi oldalra vagyok kíváncsi, hogy mi történik, ha közénk
csöppen egy nálunk értelmesebb, gépi valaki. Erről szól a
Libri kiadónál a könyvnapra
megjelent új regényem, az „Ő
ott bent”. Egy professzor agyának alkotóelemeit átkonvertálják, és egy számítógépbe töltik.
Mi történik ezután? Izgalmas
kérdés, erről szól a regény.
Kalmár András

A

AJÁNLJA:

Figaro házassága a Vörösmartyban
A székesfehérvári Vörösmarty Színház
november 5-én mutatja be a Figaro
házasságát. A darab összetett: egyrészt remek
kor- és jellemrajz, de bravúros cselvígjáték is.
Kiáltvány a francia forradalom előtt, miközben
a szerelem forradalmát hirdeti. A szerelemét
− ami boldogítóbb, mint a politikai jelszavak,
de néha kíméletlenebb, mint a guillotine. Egy
tinédzser epekedő szerelmét az úrnője iránt,
a megunt úrnő szerelmét a férje iránt, a férj
vágyakozását minden fellebbenő szoknya
után, gyarló és igaz, esendő és virgonc
párokat, akik időnként sans-culotte, azaz úri
nadrág nélkül maradnak.
A főbb szerepekben Lábodi Ádám, Hirtling
István, Varga Gabriella, és Pálya Pompónia
látható. Rendező: Hargitai Iván

Héttorony Fesztivál
Az elmúlt évekhez hasonlóan november 4. és
20. között idén is megrendezik a Héttorony
Fesztivált. A programsorozat a hazai helyszínek mellett Erdélyt, Délvidéket, Szlovéniát is Héttorony Fesztivál
bejárva, Makovecz Imre születésnapján egy
ünnepi koncerttel zárul. A fesztivál küldetése, hogy a hazai népzene és világzene kiemelkedő művészei a szomszédos országok magyarságához is eljussanak, valamint
a zene és építészet szerves kapcsolatára irányítsák a figyelmet. A koncertek mellett
Makovecz Imre szellemiségét idéző, életművét és annak hatásait bemutató kiállítások, szakmai beszélgetések és gyerekprogramok várják a közönséget. A fellépők között olyan művészek szerepelnek, mint az ötletgazda Kiss Ferenc, az Etnofon Zenei
Társulás, Lajkó Félix, Herczku Ágnes, Szalóki Ágnes, Szokolay Dongó Balázs, a Muzsikás együttes vagy a Cimbaliband.
Ha bővebb információt szeretne, nézze meg a fenti művészek, események honlapját,
vagy böngésszen a kulturpart.hu-n!

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Csak szólok…

Dogossy Katalin

Az érinthetetlennek tűnő nyolc óra

A

multinacionális vállalat,
ahol a gyerekkori barátnőm dolgozik, erősen gondolkodik azon, hogyan tudná
otthonra kiszervezni a munkát. Fél éve számolja, hogy
milyen munkaköröket lehetne otthon is végezni, mennyibe kerülne neki hozzájárulni
az otthoni munkavégzéshez,
és mennyibe kerül neki így,
fenntartani egy sokemeletes
irodaházat. Felméréseket készít, kérdőíveken tudakolja
a dolgozók véleményét. Azt
kérdezi például, hogy a dolgozók szerint mi a legjobb és
mi a legrosszabb az otthoni
munkavégzésben.

É

n tudom a választ, mert
újságíróként egész életemben otthon dolgoztam.
10

A szerkesztőségekbe
csak értekezni jártam
be. Mondhatom, hogy
az otthoni munka pártján állok.
Biztosan tudom,
hogy ugyanazt a
feladatot felean�nyi idő alatt el lehet végezni akkor,
ha nem beszélgetnek, telefonálnak,
kávéznak, teáznak,
kérdezgetnek az ember
körül. Csak arra kell figyelnie, amit csinál.

P

ersze tudom én, hogy
nem minden munka végezhető otthon is. Acélt nyilván nem lehet a kisszobában
önteni, miként utat, házat
sem lehet ekképp építeni. Azt
is tudom, hogy nem mindenkinek az otthona alkalmas
munkára. De biztos vagyok
benne, hogy a számítógépek,
mobiltelefonok és az internet
korában sokkal több munkát
lehetne hazatelepíteni, s akár
részmunkaidőben végeztetni.

É

n részmunkaidő párti
vagyok. Több embernek
lenne valóságos munkája, ha
nem egyetlen munkavállalóról akarnának lehúzni minden bőrt. Több kisgyerekes

anyuka mehetne vissza dolgozni úgy, hogy a gyerekei
sem látnák ennek kárát. S ez
a munkáltatónak is jobban
megérné. A manapság oly divatos napi tíz-tizenkét órás
munkaidő teljesen felesleges.
Miként az elsősöknél az öt,
nyolcadikosoknál a hét órás
tanítás. Az emberi agy nem
képes ennyi időn át jól teljesíteni. Elfárad, hibázik, lelassul. A fáradt ember ideges,
ingerült, betegségre hajlamos.

A

Melbourne-i Egyetem
kutatásai szerint például negyven felettieknek 25
órát és maximum 3 napot
kellene dolgozni ahhoz, hogy
maximális hatékonysággal
végezhessék a feladataikat,
és a mentális egészségüket
is megőrizhessék. A szociológiai kutatásokból pedig az
derül ki, hogy akik megtehetik ezt, sokkal kiegyensúlyozottabbak, mert össze tudják
egyeztetni a munkát a magánélettel, és többet is sportolnak, így egészségesek és
boldogabbak is.

J

ó, a heti huszonöt óra munka a vágyak birodalmába
tartozik. Az azonban biztos, hogy heti 55 óránál többet egyszerűen nincs értelme

dolgozni. Már a nyolcórás
munkanap is túl sokat kivesz az emberekből, és már
középtávon is több kárt okoz
a dolgozónak és munkaadónak egyaránt, mint amennyi
előnnyel jár. Aki pedig azt állítja, hogy ő napi tíz-tizenkét
órát dolgozik, az nem mond
igazat. Talán ennyit van bent
a munkahelyén, talán en�nyi időn át tesz úgy, mintha
dolgozna.

V

annak helyek, ahol tudják ezt. Hollandiában
például a munkavállalók 46
százaléka dolgozik heti 36
óránál kevesebbet. A foglalkoztatásnak ez a formája
különösen népszerű a nők
körében, háromnegyedük él
a lehetőséggel. Svédországban is egyre komolyabban
fontolgatják a hatórás munkanapok bevezetését. Sőt,
sok helyen már ki is próbálták, s ahol kipróbálták,
kiderült, hogy ha az emberek kevesebb időt töltenek a
munkahelyükön, netán otthon dolgoznak, sokkal hatékonyabbak, kreatívabbak,
kiegyensúlyozottabbak, ritkábban betegszenek meg.

A

göteborgi Toyota-központban már 13 éve

hatórás a munkanap. Kevesebb a hiányzás, és több a
nyereség. Igaz, hogy ebben a
hat órában a dolgozóik nem
internetezhetnek, minimálisra csökkentették az értekezletek számát, és általában
véve is mindent, ami elvonhatná az emberek figyelmét a
munkától. A dolgozók így is
motiváltabbak, és sokkal intenzívebben dolgoznak.

A

z, hogy pontosan men�nyi időt tölt el egy alkalmazott a munkahelyén,
egyáltalán nem függ ös�sze azzal, mennyire lesz versenyképes a termék vagy
szolgáltatás, amelyet előállít. A németek átlagosan 35,3
órát szánnak munkára egy
héten. Németország mégis a
világ 4. legversenyképesebb
országa a Világgazdasági Fórum számításai szerint. Ezzel
szemben a gazdasági válságból kilábalni képtelen görögök heti 42 órát töltenek a
munkahelyükön.

M

iért
ragaszkodnak
mégis a világon annyi
helyen a minimum nyolcórás
munkaidőhöz?

N

em túlságosan elavult
szemlélet ez?

D

e, szerintem az. Miért
ne focizhatna egy menedzser munkaidő alatt, ha
utána sokkal eredményesebben vezeti a tárgyalást? Miért
ne szaladhatna le a pénzügyről Gizike egy spinning órára a közeli fitneszterembe,
ha utána sokkal gyorsabban
elkészíti a havi összesítést?
Arról nem is beszélve, hogy
a havi összesítésnek igazán
mindegy, hogy az irodában,
vagy otthon, munkaidő alatt,
esetleg utána csinálják-e meg.
Miért ne tervezhetne az építész laptopjával az ölében a
Balaton partján, fordíthatna
mondjuk szakkönyvet a fordító a tengerparton?

M

iért e ragaszkodás a
nyolc órához? Ki találta ezt ki?

N

os, 90 éve, Henry Ford
vezette be a heti 5 napos, napi 8 órás munkaidőt.
Ford újítása hideg közgazdasági számításon alapult,
amely akkor így tette lehetővé, hogy a termelést a csúcsra
járassák. Ma azonban, majd
száz évvel később, a robotok, a számítógéppel vezérelt
csúcstechnológiák, a kommunikációs eszközök korában ez
már egy kicsit elavult.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Elmondom hát mindenkinek

Polgár Teréz Eszter

„Olvad az idő”

várost, és jól megbeszéltük, hogy köztünk nem
lesz semmi. Ő épp vált, én
még 20 éves sem voltam,
na meg „vendéggel nem járunk”. Másfél év múlva
összeházasodtunk.
Sejtette, mire vállalkozik,
ha a felesége lesz?

Elképesztően sok slágert köszönhetünk neki, pedig életében csupán négy lemezét jelentette meg
az akkori egyetlen kiadó. Húsz posztumusz albuma, 32 évvel a halála után is töretlenül játszott számai, dalainak újabb és újabb feldolgozásai egyértelműen kijelölték rangját a magyar könnyűzenei
palettán. Máté Pétert a közönség máig nem engedte el. De milyen lehetett vele együtt élni – és
milyen az emlékével, az alakját övező legendákkal, s azzal, hogy a rajongók és rosszakarók mindig
mindent tudni véltek? Máté Péter özvegye, Máté Edit egész életében ódzkodott a nyilvánosságtól. A közelgő emlékkoncertre való tekintettel most mégis otthonában fogadott.
Hogyan érez a koncerttel
kapcsolatban?

Jólesik, hogy még mindig ilyen
igény van Péter dalaira, főleg, mert nem mesterségesen
gerjesztik. Ha élne, ennek ő is
nagyon örülne. Annak idején létezett egy darab hanglemezgyár,
a Magyar Rádió és a Magyar
Televízió, és valaki vagy benne
volt a pixisben vagy nem. Péter
a lemezgyár igazgatójával nem
volt jóban, és ennek meg is lett
a böjtje. Olyan volt, aki rögtön
eldönti, szeret-e valakit, és akit
igen, annak mindenét odaadja, akit nem, azzal meg nem tud
mit kezdeni. Smúzolni végképp
12

soha nem tudott. A rádióban a
kezdeti nehézségek után működött a munkakapcsolat, a tévében viszont sokáig inkább a
bejáratott énekeseket keresték.
Idő kellett, míg elfogadták a stílusát. Igazából az utolsó 2-3 évében tudott úgy dolgozni, ahogy
akart. Hívták ki külföldre, de
nélkülünk nem ment volna,
meg amúgy sem – mindketten
nagyon ide kötődtünk.
Amikor Önök találkoztak,
akkor ő mennyire volt ismert?

Egy-két dala már ment a rádióban, de még nem ismerték túl
sokan: 22 évesen. Akkoriban

fent dolgoztam a Várban, a
Fortuna bárban pincérnőként.
Osztályon felüli hely volt, hírességekkel, külföldiekkel. Péter
egy este bejött, én nem ismertem fel, de a kolleganőm igen,
és elkezdett szekálni, hogy úgysem merem megkérni, énekeljen valamit. Persze, megkértem.
Péter boldogan énekelt, ahogy
bárhol bármikor: igazi örömzenész volt. Attól kezdve feljárt
a bárba. Fél éjszakákat elüldögélt, beszélgetett velünk. Aztán egy éjjel megvárt, és mikor
végeztem, előbukkant a Szentháromság-szobor mögül. Körbeutaztuk 6-os villamossal a

Azt persze tudtam, hogy
más lesz, mintha egy könyvelőhöz mennék. A Vásárhelyi klubban és pár helyen
már akkor is játszottak;
mindig voltak lányok körülötte, ezt láttam. De még
nem dolgozott sokat, tehát nem lehetett felmérni,
mennyire lesz majd az élete zűrzavaros, és ezzel együtt a miénk
is. Úgy éreztem, hogy nem ahhoz akarok hozzámenni, akinek
a jó tulajdonságai a legvonzóbbak, hanem akinek a rossz tulajdonságait leginkább el tudom
viselni. Mindig elég stabilan álltam a lábamon, gondoltam, miért pont ezzel ne birkóznék meg.
Akkori mércével nem számítottunk szörnyen fiataloknak, és
én elég tudatosan választottam.
’70-ben házasodtunk össze,
’71-ben megszületett a nagylányunk. Az évek során aztán Péternek egyre több munkája lett,
éjjelente dolgozott: fellépett,
hangszerelt, nótát írt. Otthon
beült a hintaszékbe fején a fülessel, és ütemre hintázott; én
néha erre ébredtem, de igyekezett nem zajt csapni. Hajnalban
feküdt, mikor én keltem, elláttam a gyereket, és kapkodtam a

telefonokat. Amolyan titkárnője
voltam, de menedzsernek nem
lettem volna alkalmas – nem
bírtam a felhajtást. A gyerekeket
pedig szándékosan tartottuk távol a nyilvánosságtól. Péter nem
akarta azt sem, hogy a lányai
zenéljenek.
Miért nem?

Ismerte a zenei világ kegyetlenségét, a taposást, és hogy men�nyire nem a tehetség számít. Ez
most is így van, sőt: ma a média
futószalagon gyártja az egydalos énekeseket, vagyis egy csomó szerencsétlen embert, akik
fél perc hírnév után eltűnnek a
süllyesztőben. Persze, mindig
akadnak kivételek.
A lányainak milyen volt a
kapcsolatuk az apjukkal?

A kicsi 6 múlt, a nagy 12, mikor Péter meghalt, úgyhogy

sok emléket őriznek az apjukról. Az unokái már csak
úgy beszélnek róla, hogy a
Máté Péter. A gyerekeim a
legjobb részt kapták belőle, minden szabadidejét rájuk szánta. Én neveltem, ő
rontotta őket. A nyarakat
sokáig a Balatonnál töltöttük, mert Péter ott lépett
fel a központilag szervezett
(ORI) műsorokon. Igazi éjszakai élet folyt akkoriban,
és éjjelente megszálltak
minket a barátok, ismerősök. Miután megszületett
a kisebbik lányunk (akkor
volt 6 éves a nagyobbik), és
ugyanúgy beesett hozzánk
mindenki, azt mondtam, hogy
elég! Kerestünk egy helyet, ahol
nyáron jó levegőn és vízközelben lehetnek a gyerekek, de
nem nyaralóhely. Így lyukadtunk ki egy Velence környéki faluban, Pázmándon, ahol
akkor is, azóta is együtt tölti a
nyarakat a család. Onnan járt
Péter dolgozni. Szinte senkinek
nem árultuk el, hol vagyunk. A
faluban szenzációnak számítottunk, de az ott lakók nagyon
aranyosak voltak. Nekem különösen sokat segítettek, mert
szerettem volna ezt-azt termeszteni, földet viszont addig
csak virágládában láttam. (Pedig eredetileg kertész akartam
lenni, de csak fiúkat vettek fel.)
Engem is, a gyerekeket is rengeteg emlék köt a pázmándi házhoz. Egyszer felmerült, hogy el
kellene adnunk, de a lányaim
nem engedték.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Persze. Ezért nem is használtam
az asszonynevem. Nem elég,
hogy meghal az ember társa,
lépten-nyomon részvétet nyilvánítanak idegenek, de sokan úgy

Ön nem ment újra férjhez.
Ez tudatos döntés volt, vagy
egyszerűen így alakult?

Nem határoztam el, de fel sem
merült, hogy újra kezdjem mással. Eleinte lekötöttek a teendők,
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Ez is igaz, meg az is. De nagyon
kedves és közvetlen volt mindenkivel; nyaranta a fél faluval
barátkozott. Emellett tökéletesen próbált megfelelni annak,
amit elvártak tőle. Rettentő fontos volt számára, hogy szeressék,
és hízelgett neki a népszerűség
– kinek ne hízelegne. Ment az
utcán, boldog-boldogtalannak

Évekig ezért egyáltalán nem is
hallgattam. Aztán egyszer csak,
nem tudom, miért, de ez átfordult abba, hogy amikor mindenből elegem lett, nagyon
nehéz volt, nagyon sok, akkor
a rádiót addig tekergettem, míg
bele nem akadtam Péter egy dalába. Akkor úgy éreztem, ez az,
ami segít. Ma már, ennyi idő
után, nem keresem a dalait, nem
is kavarnak föl. De, néha most is
fölkavarnak…

EML

Nagyon ellentmondásos,
amiket Máté Péterről
hallani lehet: hogy félénk és
visszahúzódó volt, közben a
két végén égette a gyertyát.

Idefelé azon gondolkodtam,
milyen lehet, ha az elvesztett
társunk hangja bármikor
megszólalhat véletlenül, elég
bekapcsolni a rádiót.

TER

Irányultak Önre külső
elvárások, mint Máté Péter
özvegyére? Próbáltak Önre
húzni valamilyen sablont?

Ilyesmi, igen. Miközben a rumliban a félkész lakás közepére
tolt ágyban aludtunk a két gyerekkel; itt volt az anyám, nagyon
betegen, és az anyósom, aki később szintén beteg lett. Hetente
kétszer kimentem a temetőbe,
és jól kibőgtem magam. Nem
mintha a temető nekem bármit
jelentene, csak ott volt nyugalom, ahol kicsit kiengedhettem.
Otthon erősnek kellett lennem.

Egyáltalán nem volt rágódós
típus. Annyi marhaságot beszéltek aztán róla, pl. hogy
depressziós volt. Nem igaz. Volt
benne sok félelem, fellépések
előtt drukk, szorongás, hogy
meg tudja-e tölteni a nézőteret, volt önbizalomhiánya, de
depressziója sosem. Gátlásoktól szenvedett, főleg a külseje
miatt, mert abban az időben a
vékony típus (mint Szécsi Pali)
volt az etalon, ő pedig küzdött
a súlyával. Táncolni sem tudott,
ami szintén feszélyezte – pedig
énekelt, gitározott, zongorázott,
hangszerelt, dalokat írt, nem is
akárhogy. Túl nagy volt rajta a
nyomás. Rengeteget kávézott,
dohányzott, és az alkohollal is
küzdött – ezt nagyon nehéz volt
látnom. Néha ultimátumot adtam neki, az hatott egy ideig,
aztán kezdődött minden elölről. Voltak hosszú időszakok,
mikor egy kortyot sem ivott.
Amikor megismerkedtünk, egy
kóla mellett ült minden este, játékosan még én szekáltam vele.
Viszont ha olyan periódus jött,
egyetlen ital elég volt, hogy ne
legyen megállás. De akkor is
tökéletesen el tudott beszélgetni, vagy akadémiai székfoglalót
tartani. Ritka intelligens férfi
volt. Ha ott voltam, próbáltam
időben megállítani, de én igyekeztem távol maradni a buliktól.

Az igazság az, hogy már a házasságunk előtt láttam, miket
művelnek a csajok. Nem akartam semmiről tudni, hogy ne
fájjon. De mindig akadt olyan
„jóindulatú” ismerős, aki felhívott, hogy megint mi történt, aztán leszoktak róla, látták, hogy
nem vagyok vevő rá. Persze, ha
kaptam egy nótát vagy megszaporodtak a virágcsokrok, így is
tudtam, miért. Azért lehetett
elviselni, mert mindig éreztem,
hogy mi, a családja vagyunk a
legfontosabbak. Rengeteg hülyeséget, hazugságot leírtak Péterről, az életéről, a haláláról is.
Például máig nem tudni, miért kellett meghalnia 37 évesen
– ami biztos, hogy az érrendszere rossz volt, és leállt a szíve.
Az emberek fantáziálnak. Péter temetésén a hátam mögött
beszélgetett két ember arról,
hogy megkéselték. Próbáltam
megkímélni a lányainkat a negatív hatásoktól, amennyire lehet. De még az unokatestvéreik
is kaptak a hullámverésből: Péter 15 évvel idősebb bátyjának a
gyerekéhez odament valaki azzal, hogy „Miért nem inkább a
te apád halt meg?!”

azután meg megszoktam a függetlenséget, nem szerettem
volna már alkalmazkodni senkihez. Ez így jó volt nekem.
Nagyszerű családom van, két
klassz lányom, kutyáim; jó, tulajdonjogilag a lányaimnak a
két-két kutyája. Az unokáim (10,
12, 13 évesek) értelmes, talpraesett kölykök – a fiú alkatilag
tiszta Péter –, és egész nyáron
együtt vagyunk a Velencei-tónál, a régi házunkban… Így teljes az életem.

É PÉ

elvesztettem, sürgősen „tól-ig”
munka kellett; bármit vállaltam volna. Sokan ígérték, hogy
segítenek, aztán eltűntek. Igaz,
én sem értem rá ápolgatni a kapcsolatokat. Az a kevés barát viszont, aki tényleg mellettem állt,
azóta is megvan. Péter szeptemberben halt meg, decemberben,
600 Ft-tal a zsebemben, teljesen
kétségbe voltam esve. Zorán
járt közben, hogy kiutaljanak
nekünk 20 ezer Ft segélyt, ami
akkor életmentő volt. Aztán kínomban felhívtam a Madách
Kamara titkárát is, nem tud-e
munkát. Másnap szólt, hogy
menjek be: a színházszervezésnél kötöttem ki, onnan is mentem nyugdíjba.

A rajongók, akiket
megviselt Máté Péter
halála, elvárták volna,
hogy feleségként mellé
temetkezzen?

Megosztotta Önnel, ha
valami bántotta, vagy inkább
magában őrlődött?

Máté Péter elénekelte Önnek,
hogy „Ott állsz az út végén”,
benne a refrénnel: „Tévúton
járok sajnos néha-néha én..”

MÁTÉ PÉ
TE

Igazából talpon kellett
maradnom. Éppen Péter
halála előtt költöztünk a
Budafoki útra; újítottuk fel
a lakást. Ő akkor már folyamatosan dolgozott, én a
két kislánnyal otthon voltam, és Péter mellett láttam
el a teendőket. Napi 4-5 inget kellett kivasalnom, ha
több fellépése volt, és iszonyú sokat varrtam: én öltöztettem, stylist még nem
létezett. Semmit nem lehetett
kapni, mindent úgy kellett ös�szeszedegetni, hogy színpadképes legyen. (Egyébként néha ma
is megdöbbenek, miket adtak rá
a tévében…) Akkoriban nem
olyan sztár-gázsik voltak, mint
manapság, szabadfoglalkozású
ember ráadásul nem kapott lakáshitelt. (Amikor a könyvtárba beiratkoztam, a férjemet nem
fogadták el kezesnek se, a nyugdíjas apósomosat kértem meg.)
De meglett az új lakás, működött az életünk. Péter elvesztéséig. Akkor hanyatt-homlok
elkezdtem állást keresni, hogy
a lakás lakható legyen. A gyerekek mellett már nem mehettem
vissza a vendéglátásba, pedig
sosem akartam íróasztalnál ülni. Fiatalon nagyon szerettem
a Fortunában felszolgálni; de
mikor Péterrel járni kezdtünk,
ő nem akarta, hogy dolgozzak,
vasvilla-szemmel méregette
a vendégeket. Végül a terhességemmel eldőlt a kérdés: kiléptem. Azután, hogy Pétert

előre köszönt, nehogy azt
mondják, hogy bunkó.

A Budapest Kongresszusi Központban 2017. február
4-én megrendezésre kerülő
Máté Péter emlékkoncertre
egy páros belépőt is kisorsolunk e havi kvízjátékunkon,
melyet a 35. oldalon talál.
MÁT

néztek rám, hogy én hogy
merek egyáltalán élni. A
környéken megismertek, és
nem egyszer megállítottak
azzal, hogy én itt járkálok
az utcán, bevásárolok, hozzájuk meg mentőt kellett
hívni a férjem halálhírére.
Nagyon igyekeztem még
jobban kivonulni, eltűnni.

A férje halála után hogyan
sikerült talpra állnia?

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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NOVEMBERI AKCIÓ!
Septofort tabletta

SSzájzáj- ééss ttorokfertőtlenítő
orokfertőtlenítő kkészítmény
észíítm
tmény

24 db

Az akció 2016. november 1-jétől 30-ig, illetve a készlet erejéig tart.
, y az áfát tartalmazzák.
Áraink maximált akciós árak,melyek

Algoflex® Rapid 400 mg lágy kapszula
20 db

1 520 Ft

1 140 Ft

76 Ft/db
hatóanyag: ibuprofén

A lá
lágy
gy kapszula
kap
apsz
pszul
ulaa formának
form
fo
rmán
ánaak
kösszönhetően könnyen
y szétesik
köszönhetően
a szervezetben
szervezetben, és a
kapszulából felszabaduló
h
hatóanyag
gyorsabban kerül a
vé
véráramba,
így gyorsabban jut
el a fájdalom helyére

Vény nélkül kapható gyógyszer

filmtabletta 90 db

ACC® long 600 mg pezsgőtabletta

10 db

1 640 Ft
F

4 490 Ft
49,9 Ft/db

1164
64 Ft/db
hatóanyag: acetilcisztein

Időskori szembetegség,
illetve az erős fénysugárzás
oxidatív szemkárosító
hatása esetén a különleges
táplálkozási igény
kielégítésére szolgáló
készítmény
Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer

NK!
Ü
L
E
V
EN

NYERJ

• 4 db két fős wellnesshétvége a móri Hétkúti Wellness
Novemberi
nyereményeink: Hotel és Lovasparkban
• 2 db Lendület Szűrővizsgálat a VitaHelp
Egészségközpontban
• 1 db páros belépőjegy a 2017. február 4-i Máté Péter
emlékkoncertre a Budapest Kongresszusi Központba

További tudnivalók és részvételi szabályzatok a 34. oldalon és a
www.szimpatika.hu/jatekok weboldalon.

50 ml

1 465 Ft
29 3 Ft/ml
29,3
Ft//ml

Alkalmazható az orrmelléküregek és a
légutak heveny és idült gyulladásainak
kezelésére

47,5 Ft/db
hatóanyag: klórhexidin

Béres Egészségtár Szemerő Forte

Sinupret® belsőleges oldatos cseppek

FFokozott
okozo
kozott vi
viszkozitású
iszkozi
k itáású nyák
y
termelődésével,, hurutos
köhö
é l já
úti
köhögéssel
járóó lé
légúti
betegségek váladékoldást
elősegítő terápiájában javallt

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Systane® ultra nedvesítő szemcsepp

Memolife Max® kapszula

10 ml

2 135 Ft
F

2 990 Ft

213,5 Ft/ml

29,99 Ft/db

Száraz szem kezelésére szolgál.
Átmenetileg megszünteti a
szemszárazság okozta égető érzést
és irritációt. Kontaktlencsék
nedvesítésére is alkalmazható

Vény nélkül kapható gyógyszer

Gyógyászati segédeszköz

Voltaren Dolo® 25 mg lágy kapszula

Corega® Erős Rögzítés mentolos

20 db

1 735 Ft
86,8 Ft/db
hatóanyag: diklofenák-kálium
forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu

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

1 795 Ft
F
forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest Csörsz u. 43. Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
CHHU/CHVOLT/0087/16

CHHU/CHVOLT/0087/16

Vény nélkül kapható gyógyszer

Orvostechnikai eszköz*

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

Étrend-kiegészítő készítmény**

műfogsorrögzítő krém XL 70 g

25,6 Ft/g

100 db

Cinket
Cink
Ci
nket nem tartalmazó,
mentolos ízesítésű
műfogsorrögzítő, teljes és
részleges műfogsorhoz

Mucopront szirup

200 ml

1 525 FFt
7,6 Ft/ml
hatóanyag: karbocisztein

Légúti megbetegedésekben a nyák
oldására, köpetürítés elősegítésére
szolgáló karbocisztein-tartalmú
gyógyszer.
2 éves kortól alkalmazható
Vény nélkül kapható gyógyszer

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!
**Étrend-kiegészítő, nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

NOVEMBERI AKCIÓ!
Linex® Baby
10 tasak

1 430 Ft

Antibiotikum-kúra,
gyomorbélrendszeri fertőzés
esetén javasolt

143 Ft/tasak

Patikárium C-vitamin 500

+ gránátalma tabletta 60 db

Az akció 2016. november 1-jétől 30-ig, illetve a készlet erejéig tart.
y az áfát tartalmazzák.
Áraink maximált akciós árak,melyek

Nasopax orrspray gyermekeknek

10 ml

135,5 Ft/ml
forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt. 4042 Debrecen, Pallagi út 13.

A C-vitamin hozzájárul az
immunrendszer normál
működéséhez és a fáradtság
csökkentéséhez

Duzzanatcsökkentő és váladékoldó hatóanyag
kombinációját tartalmazó orrspray.
Alkalmazható orrdugulás és heveny
arcüreggyulladás kezelésére. Kíméletes, mert
nem szárítja a nyálkahártyát, és akár 4 hétig
is használható

Élőflórát tartalmazó speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer

Étrend-kiegészítő készítmény**

Vény nélkül kapható gyógyszer

Otrivin® 1 mg/ml adagoló oldatos orrspray

Dentinox® fogínygél gyermekeknek

Bánó®-féle fokhagyma-galagonya-

10 ml

1 570 Ft
157 Ft/ml
hatóanyag: xilometazolin-hidroklorid
forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest Csörsz u. 43. Tel.: 225-5800 www.gsk.hu

10 g

1 565 Ft
156,5 Ft/g
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Foggzáskönnyítő
Fogzáskönnyítő
y gél,
g , az első
f k kibújásakor
kibújá k jelentkező
j l tk ő
fogak
tünetek helyi kezelésére
alkalmas készítmény

Gyorsan megszünteti az orrdugulást és
hatása akár 12 órán át tart
Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Centrum® Energy A-tól Z-ig®

Advil® Cold 200 mg/30 mg bevont tabletta

filmtabletta 30 db

2 260 Ft
75,3 Ft/db

20 db

1 295 Ft
64,8 Ft/db

fagyöngy kapszula 100 db

2 875 Ft

45 Ft/db
Ft/dbb
hatóanyag: paracetamol

Vény nélkül kapható gyógyszer

Játsszon velünk!

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény

Cssökkentii a megfázáshoz
Csökkenti
C
g
és az
influenzához társuló orr-, illetve
influenzához
orrmelléküreg-dugulást, mely
fejfájással, lázzal és
fájdalommal jár

Apranax Dolo 100 mg/g gél

100 g

1 495 Ft

Izom- és ízületi
fájd l
ill í ó gél,
él lokális
l káli
fájdalomcsillapító
alkalmazásra a bőrön

15 Ft/g
hatóanyag: naproxén

Vitaminokat, ásványi anyagokat,
nyomelemeket, ginseng- és
ginkgo biloba kivonatot
tartalmazó készítmény
felnőtteknek
Étrend-kiegészítő készítmény**

Lázcsillapításra,
p
, különböző
ereedetű fájdalmak csillapítására
csillapí
p tá
tásá
sáraa
eredetű
lk l
ké ít é
alkalmas
készítmény,
6 éves kortól

Fotós játékunkkal andalúziai
körutazást nyerhet!

28,88 Ft/db
28

Érelmeszesedés
megelőzésére, a vér
koleszterinszintjének
csökkentésére, magas
vérnyomás és
szívpanaszok kezelésénél
a gyógyszeres terápia
kiegészítőjeként

CHHU/CHVOLT/0087/16

20 db

900 Ft

1 355 Ft

1 060 Ft
17,7 Ft/
Ft
Ft/db
t/db
db

Rubophen® 500 mg tabletta

Részletek
Réész
R
sszle
zle
lete
tek a
szimaptika.hu/zoom
sszzimaptika
im
iimaptika.hu/zoom
map
aptik
ttiik
ik
ka
a.h
.hu/zo
hu/
u/zo
zoom
om
honlapon!
ho
h
onl
nla
ap
po
on
n
n!!
Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

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!
**Étrend-kiegészítő, nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

Társaslény

Vág Bernadett

Szaki a csillagfényben

Pénteken megint összegyűltünk, a Szaki, az Orsi
meg én, hogy újra csak megmentsük a világot. Persze,
tudjuk jól, hogy az egész világ túl nagy falat volna borkorcsolyának, így apránként
igyekszünk rendbe hozni,
ami elromlott, beindítani,
ami nem lódul, vagy mondjuk, férjhez adni a Szakit.
Szaki mindenki anyja, apja, megmentője, csak épp egy
baj van vele, hogy nőnek lenni felejtett el az idők során.
A könyvelőirodában, ahol 16
órában dolgozik, talán nem is
tudnak róla, hogy alkalmazásban van, pedig szép magas és vállas, tehát jól látható,
igaz, fényre homályosuló, átláthatatlan, vastag keretes
szemüveget hord. Zsákokban
jár, vagyis hatalmas férficuccokban, a haját is férfifodrász
nyírja, mert az van közel, és
hallani sem akar arról, hogy ő
még egyszer valaha kéz a kézben, meg andalogva a csillagfényben, egy férfival… (Szaki
neve egyébként Szakács, és
azért Szaki, mert bármit megszerel, romoljon csak el nyugodtan. Ebből is következik,
hogy minek neki pasi…)
Nyilvánvaló, hogy Szaki
azért nem akar andalogni,
mert a nagy csalódása, ami
20

tíz éve történt, és csúf válással végződött, máig kísérti.
Persze, tagad. Szerinte tök jól
elvan, és boldog, és elégedett,
és nevelgeti a kamasz fiát, és
teszi a napi dolgát, aztán meg
úgyis mindig este lesz, szóval
hagyjuk már békén. Hát, nem
hagyjuk.
Egyébként jól ismerem ezt
az érzést. Hogy van, amikor
nagyon nem akaródzik nőnek
lenni. Mert véget ért egy szerelem, aminek sose lett volna szabad véget érni. Én
akkor megbénultam.
Mintha kibillent volna alólam a föld, és
csak zuhantam, és
már nem hittem
benne, hogy valaha is lesz valaki, aki el akarna
kapni. És akkor
feladtam. Roló le, mackóalsó föl. Fogtam a
Szakit, aki már
akkor is egyedül
rótta az élet útját, és együtt nem
sminkeltünk többé,
és együtt híztunk hat
kilót, és együtt bámultuk a sorozatokat péntekente pokrócba
tekerődzve.
Nálam
négy

évig tartott. Szakinál azóta is
tart. Nekem egyik nap felfordult az életem, kitiltottam a
Szakit, ledobtam a túlsúlyt,
és előkotortam a magas sarkúm. Szaki örült, hogy újra
szerelmes vagyok és sugárzó,
és szépen elkullogott, hogy
meg ne zavarjon a nagy,
és most már
tényleg

örökké tartó boldogságban.
Én pedig nem törődtem vele, mert magammal kellett
törődnöm. A szerelem önzővé teszi az embert. (Pedig dehogy tartott örökké.)
Orsi akkoriban közölte,
hogy szerinte egyikünk se
normális, és hogy ő egy
percig se bírná pasi

nélkül. Nála az a szabály, hogy
addig sose szakít, amíg nincs
meg az új delikvens. Szerintünk viszont el kell engedni, ami már nem működik,
és kell utána egy kis pihenő,
hogy az ember a helyére pakolgathassa, ami felborult.
Na jó, de Szaki már tíz éve
pakolgat. Ezért döntöttünk
úgy, hogy ha akarja, ha nem,
férjhez adjuk. Vagy legalább
beélettársítjuk. Csak még
nem tudjuk, kihez.
Orsi szerint tiszta sor, a
Szakit fel kell rakni a netre, és
sitty-sutty, máris andaloghatna csillagfényben. Szaki kissé
elkámpicsorodott, hogy aztán
ki volna az, aki vele andalogna, amikor hogy néz már
ki. Orsi szerint ez is tiszta sor, Szakiból először
is nőt kell csinálni,
például ő majd felrak neki műkörmöket. (Orsinak
amúgy három
házassága fuc�csolt be megcsalatás okán, mely
megcsalást
mindig ő követte el, és eközben
négy gyermeke
született, és épp
újabb apaszerepre
castingoltat. Szakmáját tekintve nem
ért semmihez, de mindig azt csinálja, ami „tuti biznisz a piacon”,
most például műkörmözik. Így volt

már fodrász, turis, ingatlanos,
csak hűséges feleség nem.)
Szaki viszont határozottan elhatárolta magát a műkörmöktől. Attól amúgy én is,
mert Szaki inkább félelmetes
lenne velük, mint szexi. Viszont behoztam a sminkkészletem, és füstösre mázoltam a
szemét. Hagyta! Erre úgy fellelkesedtünk, hogy Orsi még
az egyik szoknyámat is rácibálta, ami pont feszes mini lett rajta, és felszólította,
hogy kapjon fel egy pushingolós melltartót. Majd kiállítottuk a szoba közepére, hogy
szemrevételezzük.
Hát… Mintha a szomszéd
kopasz pasira pepit raktunk
volna, és jól behúztunk volna
neki két lilát a szeme alá, aztán
beneveztük volna egy transzi
versenyre.
Szaki viszont elégedetten
nézegette magát a tükörben,
elölről is, hátulról is, a szeme
mintha picit bepárásodott volna, arcán rég nem látott, finom
mosoly futott át, és elhaló hangon azt dünnyögte: miért ne,
talán még nem késő, talán, ki
tudja, végül is… És hogy lehet,
hogy hétfőn így megy dolgozni.
Rémülten néztünk egymásra Orsival. Gyorsan leszedtük
Szakiról a sminket és visszarángattuk a régi ruháiba.
De mégis, mintha hirtelen megváltozott volna benne
valami. Mosolygott. Az arca
kipirult. Csillagfény gyúlt a
szemében.
Lehet, hogy megmentettük.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Apaszemmel

A

Anyaszemmel

Küttel Dávid

Szonda Györgyi

Csetel a család

Online

hogy nőnek a gyermekeim
úgy érzem, egyre kevésbé
érdeklem őket. Ez nem panasz,
hanem egy tény. Jó, azt belátom,
hogy Dávid, a maga 9 évével,
még egy nagyon fontos szereplőnek tart az életében, a hatéves kislányom számára pedig egyenesen
nélkülözhetetlen vagyok. A négy
kamasz gyermekemen végzett
ÉLETKOR

12-13
ÉLETKOR

14-15
ÉLETKOR

16-18
ÉLETKOR

18+

D

késés, vagy az időnként előforduló ajtócsapkodás alapján. Meg kell
várni a következő alkalmat, sőt alkalmakat. Félre kell tenni minden
dühöt, amit magunkban érzünk és
legfőképpen nem szabad megölni
gyermekünket. Na, félre a tréfát,
egy átlagos magyar kamasz viselkedése a szüleivel az alábbi táblázat
szerint fejlődik:

nagyon ritkán és csak egyszavas válaszokban kommunikál
(ha fiú, akkor az anyjával sehogy), még elég sok időt tölt otthon
ritkán, de beszélget velünk (ha fiú, akkor az anyjának csak egy,
maximum 2 szóban válaszol), egyre kevesebb időt van otthon
beszélget, ha van kedve és/vagy valamit el szeretne érni a szüleinél, csak
aludni és enni jár haza
beszélget, hazajár, már egész jól lehet vele tervezni (ha lány, akkor annyira tud
hisztizni, mint 6 éves húga)

e mit tehet a szülő? Nekem
egyre kevesebb kommunikációs fortély van a tarsolyomban, és ezt a magam hiúságával
nehéz beismerni. Az elmúlt hónapokban feleségem leleményessége
viszont lenyűgözött. Létrehozott
egy családi Facebook-csoportot,
és letöltötte a baromi okos telefonjára a meszendzsert, azóta a
lényeges családi eseményekről
ezen keresztül kommunikál a
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reprezentatívnak mondható kutatásaim alapján viszont kijelenthetem,
hogy az évek számával fordítottan
arányos a szülők iránti érdeklődési
ráta. Ezek bizony csúnya számok, és
nem lehet vitatkozni velük, de azért
van remény! További „tudományos”
megfigyeléseim során észrevettem,
hogy nem szabad levonni következtetést az első flegma visszaszólás,

gyerekeinkkel. Úgy látom, sikerrel. Mondjuk könnyű neki,
mert a fiúknál a hétvégi menü kiküldése hozza meg a legnagyobb
érdeklődést, amivel én a kertrendezős, kirándulós programjaimmal nem nagyon tudom felvenni
a versenyt. Még több alkalmazást letölteni pedig nem fogok,
mert így is egyfolytában berreg
a zsebem. Azt viszont észrevettem, hogy tőlem nem is várják el.

V

iszont engem hívnak fel,
meddig vagyok a városban,
és ugyan van vonatbérletük, de
ha tehetik, velem jönnek haza.
És beszélgetek is velük a barátokról, barátnőkről és mindenről
a fenti táblázat szerinti mennyiségben. Persze azért nem mindenről, mert az iskoláról nem
nagyon lehet, hiszen ott soha
nem történik semmi. Bár ez a
mi gyerekkorunkban is így volt.

M

inden elvem feladva regisztráltam a Facebookra, eredetileg csak azért, hogy tudjak a
kolléganőimmel kommunikálni
egy zárt csoportban, aztán már
több csoportban, és végül megtaláltam a fő értelmét a jelenlétemnek! Chaten hajlandók velem a
gyerekeim beszélgetni, néha még
többet is, mint élő szóban…
em voltam ám elsőre gyors
és képzett felhasználó, de
most már nem okoz gondot lefotózni a vacsit, elküldeni a családi
csoportba, hogy ebből marad ki,
aki nem siet haza. Sőt, matricákat,
gifeket is simán csatolok az üzenetekbe, és próbálok cool lenni…
zért az elején fuldokoltak a
nevetéstől, ahogy „kütyüellenes anyu” rácsodálkozott, hogy
miket tud a telefonja, és ahogy
belekezdett a nagy családi chatelésbe, elsőre sikerült is férjhez
mennie egy kedd délután. Aztán a gratulációk után Bori távolról belépve, megszerkesztette
az esküvőnk dátumát…
lyen beszélgetések voltak az
elején:

N
A

I

Mi ez a majom?!
Te csináltad ide???
Bori

te voltal
ranyomtal a kuldes
gombra
veletlenul
Ádám

De hogy kerül
ide???
Bori

ne maaar
rohogok a vonaton
hulyenek nez
mindenki

Ne röhögjetek
rajtam!!! Nem kaptok
enni!!!
Gergő

Azóta fejlődtem és ezekkel
bombázom őket, némelyikhez
fotót is mellékelek:
Drágáim! Hétvégi favágó
és fészerrendező táborba
invitállak benneteket!
Résztvevőknek hambi,
szarvas, szilvássüti, móka,
kacagás... Jelentkezzetek
mielőbb, minél többen!
Ez kérem komoly
edzőtábor lesz, kétnapos
Funkcionális köredzés
láncfűrésszel, baltával,
farakásépítéssel...
Közeledik a hétvégi
bicajozás, a program:

Bence

Segítség, egy
idegen pasi üzent...
Nem akarom ezt a
Fb-ot!!!
Gergő

Ádám ne irogass!
Ádám

Hogy hívják?
Dumálok vele
Mit írt?
Bori

Érkezés péntek estig,
családi vacsi: barbeque
csirke, márvány sajtos
mártogatóval
Szombat reggel 9
indulás a túrára a
templom elől
Ebéd a borházban,
lecsó vagy chilis
bab lesz, nincs
beleszólásom...
Várom az
asztalfoglalásokat!!!

AdamNE
alljal le
mindketten alljatok
le
ha ekkora ugyet
csinalnek minden
barombol..
Gergő

tiltsd le a pitába
Bori

letiltom neki nem
tudja hol kell
fel ora es otthon
vagyok

Eleinte elszomorított, hogy így
tartom a kapcsolatot velük, de
mivel így biztos célba ér az üzenet, és még válaszolnak is, legyen! Apa pedig csak a szemét
forgatja, amikor én a konyhában, Gergő az emeleten, Bence
a fürdőben egyszerre vihogunk
a telefonnal a kezünkben, mert
Bori és Ádám a vonatról felváltva küldözget vicces videókat és
kommenteket hozzá…
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Méregtelenítés

Sallai Ervin

Konzumőrület

– Pali bátyám, mi végett járt
megint a városban?
– Kikupálódni divat dolgában.
– Mer’ hogy szükségét érezte
kend itt a gyesznyók között?!
Tán majd a moslékos vödörrel
is csak végigbilleg közöttük, a
kocák lefényképezik, megfordul, oszt uzsgyi vissza a tisztaszobába?!
– Még az is meglehet, annyira
ösmeretes lettem a módi kérdésében.
– Oszt mi újat tanult?
– Például, hogy mindegy, milyen az idő, hosszú ujjú inget
vásárolnak a pestiek, ha kell,
abból csinyálnak rövid ujjút.
– Milyen okos. Gondolom,
levágják az ujját,
jó lesz zsebkendőnek, meg
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verítéket törülni kaszáláskor.
– Ördögöt. Felhajtják könyék
fölé.
– Nem szoríjja el a karizmukat?
– Nincsen nekik, csak az egeret toligálják, mint a macska.
– Ammá’ igaz.
– A városi asszonyok meg
olyan szegények, hogy kinőtt
nadrágban járnak hidegben is,
amiből kilóg a fél fenekük. Az
ágrólszakadtaknak a blúzuk
is olyan kicsinke, hogy hastúl
lefelé is kivillannak, és a keblek is maj’ kibuggyannak fent.
Hímzésre sem jut pénzük, a
kalocsai mintákat kénytelenek a bőrükre rajzoltatni. Azzal takargatják a mezítelen
derekukat, mert röstellik a
pucérságot.
– Pedig azt gondol-

tam, városon szalad a szekér.
– Ördögöt. A legények is
olyan nincstelenek, a kalapjuk karimája körbe sem ér.
– Ammá nem hiszem.
– Saját szememmel láttam.
Tenyérnyi a karima mindös�szesen. Úgy is híják a szegénykalapot, hogy bézból sapka.
Esőben ha előre fordítják a karimát, a tarkó ázik, ha hátulra,
az arcon folyik az áldás.
– Azt ezek a kódisok azér’ eljárnak-e a fonóba ösmerkedni
egymással?
– Óóóó, hát nem fonóban ösmerkednek ezek.
– Hát?!
– Az ember a telefonján bekapcsolja a Tündért.
– Lódít kend.
– Saját szememmel

láttam. A Tündérben fehérnépek vannak. Ha tetszetős
a leány, jobbra húzza a legény, oszt, ha a leánynak is
egyező a szándéka, megköttetik a frigy.
– Családot is meg lehet nézni, meg a hozományt rajt’?
– Annyira alaposan nem
figyeltem.
– Mit figyelt meg alaposan?
– Például, hogy a városi népek szégyellik, hogy vízöblítéses vécéjük van.
– Udvari budira járnak?
– Azt nem, de belerejtik a
falba a vécétartályt.
– Fene se gondolta volna,
hogy a pöcetartály ilyen res-

tellni való. Szólok otthon
az asszonynak, horgoljon
rá egy kis terítőt, az majd
eltakarja.
– Biztos, ami biztos, egy
Miskakancsót is tegyen rá!
A figyelmet is eltereli, meg
bele lehet tenni a papírcsutorát.
– Glamour napokon nem
volt? Irénke kiszekálja a lelkem, hogy vigyem el egyszer, mert az az igazi búcsú.
– Nem olyan könnyű arra
eljutni. A nőknek le kell hozzá borotválni a szemöldöküket és feljebb, a homlokukra
rajzolni egy csodálkozósat.
A férfiaknak meg kötelező a

szakáll kockás inggel.
– Tán favágó mind?
– A természetet kiváltképp
szeretik az bizonyos, mert
grammonként veszik a füvet, aztán együtt füstölik el,
mint mink az avart.
– Aztán hasznosítani tudja-e kend ezt a keserves sok
tudást, amit divat dolgában
összeokosodott.
– Hogy a ménkűbe ne’?!
Hoztam 50 pestit, azt mondtam a szőlőre, hogy pokémon, azóta boldogan gyűjtik
nekem ingyen, csak időnként ordibálnak egy nagyobb fürtnél, hogy pikacsu.
– Ha csak úgy nem?!
HIRDETÉS

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Mazányi Eszter

A cukorbetegség megelőzhető?

N

éhány évtizede kizárólag felnőtteknél diagnosztizálták, mára azonban egyre több fiatalt is érint a
2-es típusú diabétesz. A betegség időbeni felismeréséről, megelőzéséről és gyógyításáról dr. Körner Annát,
az I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika egyetemi docensét kérdeztük.

Úgy tudtuk, hogy gyerekeknél
az 1-es típusú diabétesz jóval
gyakoribb, mint a 2-es…

Valóban, gyerekkorban a diabéteszes esetek több mint
kilencven százaléka az 1-es típusba tartozik. Felnőtt korban
aztán ez megfordul, akkor már
a 2-es típusú sokkal gyakoribb.
Erről az orvostudomány már
régóta tud, így azt kutattuk,
hogy mikor megy végbe ez az
átalakulás.
Kezdő orvosként kezdtem el az
okok tanulmányozásával foglalkozni, és hamar kiderült,
hogy - szemben az 1-essel - a
2-es típusú diabétesz megállapításához cukorterheléses
vizsgálatra van szükség. Ez
azért problémás, mert igencsak
megterheli a szervezetet, valamint a teljes populáció tekintetében nem költséghatékony az
elvégzése. Ezért csak azoknál
a gyerekeknél alkalmazzuk,
akiknél eleve megalapozott
a gyanú, hogy cukorbetegek
lehetnek.
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Mégis kik a
legveszélyeztetebbek a
betegség kialakulásának
szempontjából?

A legnagyobb rizikónak a kövér
gyerekek vannak kitéve, illetve
azok a fiatalok, akiknek az első
vagy másodfokú rokonai 2-es
típusú diabéteszben szenvednek. Ezen felül vannak az ún.
fenotípusos jegyek, amik külsőleg is látszódnak, például a
hajlatokban megjelenő fokozott
bőrpigmentáció formájában.
Azoknál a magas rizikófaktorral bíró gyerekeknél, akiket beutaltak cukorterheléses
vizsgálatra, egyre gyakrabban
fordul elő, hogy kimutatjuk a
cukorbetegség 2-es típusát. A
felismerés elsősorban az amerikai szakirodalomból jött,
ők derítették ki, hogy vannak
olyan etnikai kisebbségek (afroamerikai és hispán-származásúak), akiknél felnőttkorban
is gyakori a 2-es típusú diabétesz, így az ő gyerekeik különösen veszélyeztetettek.

Mi a különbség a betegség két
típusa között?

A 2-es típusú cukorbetegség
legnagyobb ismérve az inzulinrezisztencia, azaz inzulinérzéketlenség. Az 1-es típus
esetében inzulinhiányról beszélünk, ahol a diagnózis pillanatában az inzulintermelő
sejtek 80-90 százaléka már elpusztult, és néhány év elteltével teljesen el is tűnik majd
a szervezetből. Ezért van az,
hogy az 1-es típusú diabéteszes betegeknek az életben
maradáshoz van szükségük
az inzulinra.

életmódváltoztatással jár: elhanyagolhatatlan a rendszeres
testmozgás, ahogy a megfelelő
táplálkozási mód kiválasztása
is, a megelőzést mindenképp
ezzel kell kezdeni. Az északi
országokban végzett vizsgálatok alapján a 2-es típus előfutárának tekintett csökkent
cukortoleranciából kialakuló
diabéteszt meg lehet akadályozni bizonyos életmódbeli
változtatásokkal.
Csakhogy ennek a hatékony
megváltoztatásához itthon az
egész társadalom táplálkozási
szokásait meg kellene
reformálni, nem?

Valóban át kéne formálni a
táplálkozási szokásokat. Az
egyes diabéteszes eseteknél
is azt látom, hogy a betegek
gyakorta étkeznek egészségtelenül. Ugyanez vonatkozik

sajnos a mozgásra is: ahol a
szülők nem sportolnak, hanem
ülnek a tévé előtt, ott a gyerek
sem fog rajongani a sportokért.
Ráadásul az ún. “elektromos
kütyüzés” is lefoglalja a gyerekek szabadidejét, ennek következtében borzasztóan keveset
mozognak.
Létezik már statisztika, ami a
műszaki cikkek Z-generációra
gyakorolt hatását kutatja?

Sajnos még nem tudok róla.
Inkább arról van szó, hogy a
rizikópopulációt terheljük automatikusan. Létezik egy nagyon elterjedt, „Findrisk”
kérdőív, ebben olyan kérdéseket tesznek fel, amelyekből
rögtön kiderül, ha valaki veszélyeztetett. Ezzel csak az a
probléma, hogy gyakran a szülőknek is nehéz elmagyarázni,
hogy baj van, hiszen ők is hasonlóen élnek.

Mit lehet tenni, ha már kialakult
a betegség?

A gyerekek vonatkozásában
a gyógyszeres kezelést minimálisra szorítjuk, felnőttkorban viszont számos kezelési
lehetőség áll rendelkezésre.
De bármilyen új gyógyszert is
találjanak fel, a gyerekek esetében mindig a gyógyulási folyamat részének kell lennie
az életmódváltásnak is – persze ez a felnőttek esetében is
nagyon ajánlott. Az lenne az
ideális helyzet, ha a társadalom egésze menne át egy teljes
szemléletbeli változáson. Pozitív példa Svédország, ahol a
tavasz beköszöntével felülnek
a biciklire, evezni mennek,
rengeteget mozognak. Ugyan
nálunk is egyre inkább próbálnak változtatni a hozzálláson,
de sajnos itt még gyerekcipőben jár az egészséges életmód
kialakítása. Pedig a változtatást az egészséges populáción
kellene elkezdeni, és a betegek
élete is könnyebb lenne.

Mit lehet tenni a betegség
kialakulásának megelőzése
érdekében?

Sok mindent lehet és kell
is tenni. Az 1-es típusú cukorbetegséggel
ellentétben
– amely esetében még napjainkban sincs sem megelőzés, sem valódi gyógymód –, a
2-es típusú diabétesz valójában
megelőzhető. Ez elsősorban
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

Tompa Diána

Az egészség alapjai

A

mai urbanizált világban nagyon fontos
az egészséges táplálkozás és életmód,
mert ezek a hosszú élet alappillérei. Arról,
hogy mire figyeljünk a mindennapokban,
a ráckevei Szent István Gyógyszertár
vezetőjét, dr. Hegedűs Máriát kérdeztük.
Mik az egészséges táplálkozás
és étrend alapelvei?

Törekedjünk arra, hogy olyan
minőségi ételeket fogyasszunk,
amik energiát adnak. A szénhidrátbevitelt főleg gyümölcsökből s alacsony glikémiás
indexű anyagokból fedezzük,
mint pl. a korpa, a fehérlisztből készült termékek helyett.
Étkezzünk rendszeresen, naponta ötször, de egyszerre
mindig csak kis mennyiséget.
A reggelit soha ne hagyjuk ki,
mert különben ebédre kalóriadúsabb ételeket kívánunk.
Fogyasszunk frissen készült
ételeket, csirkét vagy pulykát,
idény zöldségekkel párosítva.
Lehetőség szerint kerüljük a
húsipari készítményeket – felvágottak, szalámik –, mert ezek
nagymennyiségű sót tartalmaznak. E mellett a megfelelő
mennyiségű folyadékbevitel is
nagyon fontos: naponta minimum két és fél liter.
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Milyen italok javasolhatóak?

Leginkább a szénsavmentes
víz fogyasztása ajánlott, amit
igény esetén lehet különböző
friss gyümölcsökkel édesíteni.
A szénsavas víz a benne lévő
sav miatt kerülendő a gyomor
problémákkal küzdőknek. E
mellett még a zöld- és gyógyteák tanácsosak, amiket lehetőség szerint édesítés nélkül
igyunk.

Főzéskor mit tartsunk szem
előtt?

A húsokat leginkább grillezve,
főzve vagy párolva készítsük el.
A főzéshez telítetlen zsírsavakból készült olajokat, pl. olíva-,
kukorica- vagy napraforgóolajat használjunk, amik a szervezet számára jól hasznosulnak.
Ezek az olajok a jó koleszterin
képzésében is szerepet játszanak. E mellett ajánlom még a
kókuszzsír alkalmazását is, ami
szintén jótékony hatással bír.
Milyen tévhitek vannak
az egészséges étkezéssel
kapcsolatban?

Az üzletláncokban kapható gyümölcslevek általában gyümölcshúsból, vízzel, tartósítószerrel és
cukorral hígítva készülnek, ezek
fogyasztása semmiképpen nem
tanácsolt. Bár az otthon facsart
száz százalékos gyümölcslében
nincs tartósítószer, de magas a
fruktóz tartalma, ami miatt a

cukorbetegeknek és a fogyni
vágyóknak csak vízzel hígítva
ajánlott, mert önmagában fogyasztva hízást okozhat. A light
címkével ellátott termékek kevesebb cukrot tartalmaznak,
de fontos meggyőződni, hogy
milyen édesítést alkalmaztak
az előállításakor. Pl. ha szacharózzal édesítették, akkor hiába
light, ugyanúgy cukrot viszünk
a szervezetbe. Ugyanerre érdemes figyelni a müzliszeletek esetében is: törekedjünk arra, hogy
szénhidrátcsökkentett fajtát
válasszunk.
A táplálék- és étrendkiegészítőkről megoszlanak
a vélemények. Ön mit gondol
ezekről?

Ezek fogyasztása fontos, de
az átlagos életmódot folytatók számára
nem ajánlott egész
éven át folyamatosan szedni. Immunerősítés céljából érdemes bizonyos
évszakokban – főképp ősz és tavasz – használni ezeket a
készítményeket, amiket
egészítsünk ki szezonális gyümölcsök fogyasztásával, amelyekben sok
a vitamin és a tápanyag, pl.
ősszel az alma. Az intenzív testmozgást vagy nagyon stresszes
fizikai munkát végzők esetében a
szervezet fokozott igénybevételnek van kitéve, így nekik egész
éven át tanácsolt a

fogyasztásuk, hiszen így pótolni
tudják a szervezetből kiürült vitaminokat és ásványi anyagokat.
Mennyi mozgást építsünk be a
hétköznapjainkba?

Fontos, hogy heti három-négyszer sportoljunk, alkalmanként
legalább 20 percet. Az edzést
követő napon tartózkodjunk
az intenzív testmozgástól, mert
így tud a szervezet regenerálódni. A sport által élénkül a
keringés, ami jót tesz az egész
hormonháztartásnak. A fiataloknál preventív jelleggel kell,
hogy beépüljön a mozgás a
mindennapokba, míg idősebb
korban segíthet megakadályozni az ízületi és porckopásos betegségeket.
Az egészséges életmódnál az
étkezés és a mozgás mellett
érdemes más dolgokra
is odafigyelni.
Mik ezek?

A normál
életmódot
folyta-

tóknál a legideálisabb az, ha
este tízkor fekszenek le, és legalább nyolc órát alszanak, mert
így tud a bőr és az agy regenerálódni. E mellett több kutatás is
kimutatta, hogy a túlsúlyos emberek nagy része alváshiányban
szenved, ezért a nem megfelelő mennyiségű és minőségű alvás hízáshoz is vezethet, hiszen
többletkalória felvételére készteti a szervezetet. Hasznos lehet,
ha lefekvés előtt másfél-két órával már nem fogyasztunk zsíros
ételeket és nem végzünk intenzív
testmozgást, mert ez megnöveli
az adrenalinszintet, ami nehezíti
az elalvást. A hálószobát fontos
minden nap alaposan kiszellőztetni, illetve érdemes megfelelő
ágyneműt és matracot is beszerezni, amik szintén a kiegyensúlyozott alvást segítik. A mai
rohanó és sikerorientált világban az ember nagyon hajszolt
életmódot folytat, ami kihat a
közérzetükre és az egészségükre is, hiszen nagyon sok betegség kiindulópontja a stressz. Az
egészséges életmód eléréséhez
nemcsak a testi egyensúlyra
kell figyelni, hanem a lelkire is.
Szánjunk minden nap fél órát
magunkra, amikor vis�szavonulunk, és akár
különböző meditatív programok
segítségével, kicsit kikapcsolunk.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kedvenceink

Szentkuty Nikolett

A kilenc élet titka

B

ár a macskákról úgy tartják, nem kell őket félteni,
hiszen kilenc életük van, sajnos náluk is előfordulhatnak olyan súlyos betegségek, amelyek gyógyszeres kezelést igényelnek. Dr. Ladányi Tamással, a
Pozsonyi Kisállat Rendelő orvosával az általános tévhitekről és a macskabetegségek felismeréséről beszélgettünk.

Milyen betegségekkel fordulnak leggyakrabban
az állatorvoshoz a macskatulajdonosok?

Fiatalabb macskáknál sűrűn találkozunk fertőző
betegségekkel, például a különböző macskanáthák
okozta felső légúti és kötőhártya-gyulladással, bélparazitózissal vagy fülrühösséggel. Érdekes, hogy
a lakásban tartott macskáknál gyakrabban alakulnak ki alsó húgyúti problémák, allergiás megbetegedések és bőrbetegségek, illetve a legkülönbözőbb
idegen tárgyak lenyelése miatt kialakult bélelzáródással járó kórképek. Ezzel szemben a szabadba
is kiengedett macskáknál sűrűbben fordulnak elő
az autóbalesetből, verekedésekből származó sérülések, tályogok, illetve a vér útján terjedő vírusos
macskabetegségek. Az idősebb macskáknál pedig
számolni kell az esetlegesen kialakuló vesebántalmakkal és a különböző daganatos betegségekkel.
Elterjedt az a nézet, hogy a macskák
toxoplazmózisban szenvedhetnek, amivel
megfertőzhetik a terhes kismamákat, ezért sok
állat kerül az utcára, amikor bővül a család. Mik az
orvosi tények a betegséggel kapcsolatban?

A toxoplazmózisnál valóban fontos tudni, hogy
csak a macska képes fertőzőképes fekáliát üríteni,
de azt már kevesen tudják, hogy nagyon ritka a fertőzöttség, és egy beteg macska is csak néhány napig
ürít fertőzőképes kórokozókat. Egy lakásban tartott
30

állatnál nagyon kicsi az esélye a fertőzöttségnek,
inkább az utcai macskák ürülékével szennyezett
helyeken kell vigyázni, illetve a konyhai munka
során igényel fokozott figyelmet, hogy nyers hússal és mosatlan zöldséggel szennyezett kézzel ne
nyúljon a szájához a kismama. Fontos az is, hogy
a kerti munka közben se érintkezzen az ürülékkel,
és semmiképpen ne a kismama gondoskodjon az
alomtálca tisztántartásáról. Elengedhetetlen, hogy
a kismamákat szűrjék már az első trimesztertől,
hogy átestek-e toxoplazmózis-fertőzésen. Ha ekkor
a második-harmadik trimeszterben fertőződnek
meg életükben először, akkor lehetnek súlyos következményei a betegségnek, mert akkor fejlődik
intenzíven a magzat idegrendszere és látásszerve,
amire káros hatással lehet a fertőzés.
Milyen egyéb, macskák által hordozott
betegségek léteznek, amelyek veszélyesek
lehetnek az emberre?

A legfontosabb zoonotikus betegségként a gyógyíthatatlan veszettséget kell kiemelni, de hála a
rendszeres eboltásoknak és a rókák csalétek-vakcinázásának, ez mára már egyre ritkábban fordul
elő hazánkban. Az egyéb zoonotikus betegségek
inkább a rosszabb általános védekezéssel rendelkező kisgyermekek, kismamák vagy krónikus betegek számára lehetnek veszélyesek. Elkaphatunk

chlamydiás kötőhártya-gyulladást,
szalmonellás bélfertőzést vagy bőrgombásodást is. Egyes bélparazitózisaik is veszélyesek lehetnek ránk, ahogy a külső élősködőik is
okozhatnak kellemetlenségeket az emberre nézve.
Mire kell ügyelni, ha más állattal együtt
tartunk macskát, veszélyeztethetik-e egymás
egészségét?

A külső és belső élősködők elleni védekezés
ilyenkor még inkább fontos. Bakteriális és gombás fertőzéseket könnyebben átadhatnak egymásnak az állataink, de a vírusos fertőzések legtöbbje
nem terjed át a másik állatra.
Sokan kiengedik az állatot az utcára, ami veszélyt
jelenthet a macskára nézve. Milyen oltások
szükségesek ilyenkor?

A kijáró életmód sokkal izgalmasabb és természetesebb életet biztosít a macskáknak, de egyben
több veszéllyel is jár. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a fent említett védőoltások mellett legalább
annyira fontos az ivartalanítás is a fertőző betegségek megelőzésében, amivel nem csak a nemkívánatos szaporulatot tudjuk kivédeni: a macskafélék
durva párzási viselkedése rengeteg fertőző betegséget is terjeszthet, ezeket is elkerülhetjük.
Az oltások tekintetében elmondható, hogy a
lakásban tartott macskáknak elég lehet a fertőző
macskanáthák és macska parvovírus elleni kombinált oltás – ezeket a fertőzéseket cipőtalpon is
felvihetjük az utcáról. A kinti cicáknak nagyon
fontos a veszettség elleni oltás, ha találkozhatnak
más jószágokkal is, és őket érdemes macskaleukózis és chlamydiosis ellen is beoltani, mert a fertőző
hashártyagyulladás elleni vakcina sajnos nem ad
teljes védettséget.
A hideg idő beköszöntével – a tévhitekkel ellentétben – a macskák is megfázhatnak, ha nincsenek hozzászokva a kinti léthez, vagy valamilyen
vírusos betegség gyengíti az immunrendszerüket.

Bár tény, hogy gyakrabban kapnak el fertőző légúti betegségeket.
Hogyan előzhetjük meg, hogy a macskánk
mérgezés áldozata legyen?

A macskák a mérgezésre kifejezetten érzékenyek. Többféle emberi gyógyszer, például egy
egyszerű paracetamol tartalmú lázcsillapító is végzetes lehet, de egyes, kutyákra használatos bolhaellenes készítmények is életveszélyesek lehetnek.
Nem ritkák a mérgező hatóanyagot tartalmazó
szobai vagy kerti növények okozta toxikózisok
sem. Fatális mérgezést okozhatnak egyes növényvédő szerek, rágcsáló- és csigairtók is. A téli időszakban nagyon fontos figyelni az autók édeskés
ízű fagyállófolyadékának cseréjekor, mert ez kis
mennyisében benyalogatva is biztosan halálos kimenetű mérgezést okoz.
HIRDETÉS
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Üzenet a Földnek

Kaltenecker Tamás

környezetvédelem iránt elkötelezettek a biciklit vagy a tömegközlekedést választják, amikor csak tehetik. De előfordulhat olyan eset, hogy muszáj autóba ülni, és mivel beköszöntött a
hűvös, fagyos reggelek időszaka, ez az autósoknak egyet jelent a
lefagyott szélvédővel és a megnövekedett fogyasztással. Összegyűjtöttünk néhány tippet, hogyan óvhatjuk a pénztárcánkat és a
környezetünket is.

Vegyünk például egy autót, ami átlagosan 7 liter benzint fogyaszt, ez alatt kb. 130
gramm széndioxidot pufog a
levegőbe. Ennek az autónak
az alapjárati fogyasztása 1,5
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liter óránként (valóban ennyi,
hiszen működik a fűtés, a világítás, a szélvédőfűtés, hideg
motornál a szivató – ezek mind
jelentős fogyasztók). Ha ebből
a fogyasztásból indulunk ki,
a reggeli ötperces jégvakarás
majdnem 1,5 deci üzemanyagunkba került, és nagyjából 3
gramm széndioxidot szórtunk
a légkörbe. Öt fagyos hónap
alatt ez 100 munkanap reggele,
tehát máris 300 gramm széndioxid, 15 liter üzemanyag, és
még ki se álltunk a parkolóból!
Mi erre a megoldás? Csak a jég
eltávolítása után indítsuk be a
motort, és ne járassuk sokáig,
induljunk el minél előbb.
Indulás után kerüljük a túl
magas és a túl alacsony fordulatszámot is. Amennyiben
a forgalom engedi, tartsuk a
fordulatszámot 2000 fordulat körül, így autónk gyorsan
és kíméletesen eléri az üzemi
hőmérsékletet.

Amikor hét fok alá sül�lyed a hőmérséklet, váltsunk téli gumira. Érdemes
olyanokra figyelni, mint a
megfelelő guminyomás, az
alacsony nyomás ugyanis

többletfogyasztást okoz – a
bizonytalan kormányzásról,
hosszabb fékútról, gyorsabb
kopásról nem is beszélve.
Mindig tartsuk be a gyártó erre vonatkozó utasításait,
a benzinkúton pedig bátran
kérhetünk ebben segítséget.
Szereljük le a nyáron sokat
használt tetőcsomagtartót, a
kerékpártartót, hiszen ezek
mind felesleges súlyt és megnövekedett légellenállást jelentenek, ami tovább nehezíti
a harcot a magas fogyasztás ellen. És bármilyen viccesen is
hangzik, a rádióban szóló zene
ritmusa nagyban befolyásolja
vezetési stílusunkat!

Hogy mit tehetünk még a
környezet terhelésének csökkentése érdekében? Beszéljünk
össze a szomszédainkkal, töltsük meg autónkat utasokkal,
így csökken az egy főre jutó
üzemanyag, helyet spórolunk
a városban, és még beszélgetőpartnerünk is akad. Az igazi
környezet- és pénztárcakímélő
harcosok pedig választhatják
a tömegközlekedést, a kerékpárt és az alternatív hajtású
személyautókat.

HIRDETÉS

Hogyan spóroljunk még?
Induljunk időben, hogy ne
kelljen rohannunk. A reggeli
csúcsforgalom nehezen kikerülhető, de ha van lehetőség,
inkább keressünk pár kilométernyi egérutat, mint félórányi dugóban ücsörgést – az
egy helyben elpöfögött üzemanyag sokkal több lehet, mint
amit néhány kilométer gurulással elfogyasztunk: 5 perc
ácsorgás 3-4 kilométerre elegendő üzemanyag elherdálását jelenti! Ne csak az otthoni
induláskor, menet közben is
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Sokan beindítják az autót
és hagyják „melegedni” a motort, amíg lekaparják a jeget az
üvegekről. Ezt a melegítést a
régebbi típusok valóban igényelhetik, azonban a modern
motoroknál nincs szükség erre a rituáléra. Ez amellett, hogy
az autó motorjának sem tesz jót
(fokozott kopás), a környezetet
is feleslegesen megterheli. A
biztonsági öv becsatolása és a
világítás felkapcsolása pont elég
idő arra, hogy a motor kenése,
olajozottsága biztosított legyen,
és ne károsodjon. A jégtelenítés gyorsításához használhatunk jégoldó készítményeket,
ezek fő hatóanyaga az alkohol,
a maradék összetevő pedig főleg színezék és illatósító anyag.

időzítsünk jól, legyünk előrelátóak, használjuk a motorféket,
és guruljunk úgy a lámpákhoz.
Ez a minden reggel megtett útvonalakon igen könnyű, hiszen
pontosan tudjuk már, melyik
lámpa mikor vált – ha tudjuk,
hogy felesleges, ne gyorsítsunk,
csak amennyire nagyon muszáj. Másokat persze ne kergessünk őrületbe az előrelátással,
ne tartsuk fel a forgalmat.

Ősz

A

Autózzunk télen is okosan!

már 14 950 Ft/fő/éj-től

h

Érkezés napján kézműves Orondi sajtfalatkák és 1 pohár tüzes
móri Ezerjó, gyermekeknek 1 pohár „Mustlica”
h A félpanzió keretén belül 1x 3 fogásos szüreti vacsora Öreg Prés Éttermünkben,
majd 4 tételes vezetett borkóstoló eredeti Présház Borospincénkben
1 ajándék választható program - Egyéni programlehetőség: szőlőmagolajos
hátmasszázs, masszázs só választható aromával szaunázáshoz, utána 1 pohár frissítő
limonádé, argánolajos arckezelés. Páros vagy családos programként választható:
on
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A csomag érvényes 2016.09.09 - 11. 20-ig, 2 teljes árat fizető személy esetén.
A kedvezmény egyéb kedvezményekkel nem vonható össze!

A csomag nem érvényes a szálloda által meghatározott kiemelt időszakokban!
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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Játsszon velünk és nyerjen!
Ha Ön 2016. november 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.

CERT

ÉKKON

MÁTÉ

EML
PÉTER

MÁTÉ PÉTER EMLÉKKONCERT

Játékunkkal megnyerheti az alábbi
nyeremények egyikét:
• 4 db kétfős wellnesshétvége a móri
Hétkúti Wellness Hotel és Lovasparkban
• 2 db Lendület Szűrővizsgálat a VitaHelp
Egészségközpontban
• 1 db páros belépő a Máté Péter
emlékkoncertre a Budapest
Kongresszusi Központba

Novemberi 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. november 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. december 12., délelőtt 10 óra, helyszíne a Szimpatika szerkesztőség
(1116 Budapest, Sztregova utca 1.)
Október havi számunk kvízkérdéseinek helyes megfejtései:
1.: a) 2.: c) 3.: b) 4.: a) 5.: b)
A játékos a kvízben történő részvétellel feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Szimpatika magazinban és a nyereményjátékot közzétevő weboldalon
nyilvánosságra hozzuk.
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1

Ki
 mondta, hogy az állatok biológiai gépek?
a) Descartes
b) Goethe
c) Vörösmarty

2

Hol
 dolgozik a spinninges Gizike?
a) a Tere-Fere presszóban
b) a pénzügyön
c) a takarítóknál

3

4

5

Milyen
táncos volt Máté Péter?

a) kiváló
b) átlagos
c) nem tudott táncolni
Mit
 mondott a szőlőre Pali bá'?
a) savanyú
b) pokémon
c) rizling
Miért
ne végezzünk lefekvés előtt intenzív

testmozgást?
a) mert megnöveli az adrenalinszintet
b) mert fokozza az inzulintermelést
c) mert az alvás során kollagén képződhet

Karikázza be
a helyes
válasz
betűjelét!

Név*: ............................................................................
.......................................................................................
Cím*: ...........................................................................
.......................................................................................
Telefon*: .....................................................................
E-mail: .........................................................................
.......................................................................................
Patika neve, címe (vagy pecsétje)*: ..................
.......................................................................................
.......................................................................................

A szeptemberi kvízjátékunk nyertesei:
• Barna Ferencné, Budapest
Eiger Gyógyszertár, Budapest
• Szabó Veronika, Budapest
Pharmatrend Gyógyszertár, Budapest
• Szántó Zsolt, Budapest
Kígyó Gyógyszertár, Szigetszentmiklós
•T
 óth Károlyné, Vésztő
Kirstály Gyógyszertár, Vésztő
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló
wellnesshétvége a móri Hétkúti Wellness Hotel
és Lovaspark felajánlásával.

• Hegyi Ilona Rózsa, Balatonalmádi
Várkert Gyógyszertár, Pápa
• Kondás Miklósné, Tatabánya
Levendula Gyógyszertár, Tatabánya
Nyereményük: egy-egy Lendület Szűrővizsgálat
a VitaHelp Egészségközpont felajánlásával.
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a
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a nyeremények értéke ténik!
sorrendben tör
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A megfelelő vérképzésért
Már napi

1

kapszula

biztosítja
az ajánlott napi bevitel

100%-át!

Könnyen felszívódó

szerves vasat tartalmaz
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