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kevéssé izgatja őket a forma. Mi viszont, ha tehetjük, figyeljünk
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csokiból, ne kakaómasszából.
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 Mesélted, hogy
kisgyerekként sokat
sportoltál. A mozgás a
mai napig szerves része az
életednek?

Fotó © Nagyapáti István
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Gyerekkoromban versenyszerűen úsztam és szertornáztam,
sőt táncoltam is. Ez hasznos
volt fizikailag, és kitartásra, fegyelemre nevelt. Ma már sajnos nagyon kevés időm jut a
sportra – bár azt mondják, az
embernek arra van ideje, amire akarja –, de nekem ez most
nem jön össze. Jó lenne fenntartani a rendszerességet, de
nem abban a szakmában dolgozom, ahol ez megvalósítható. Mostanában újra eljárok
úszni, de ma már persze csak
kikapcsolódásként. Igazából
soha nem is voltam versenyző
típus, nem szeretem, ha valakit
le kell győzni.

 Nem vagy egy könyöklős
típus, ennek ellenére
csodálatos karriert futottál
be – ez ritkaság?

A színház nem győzelem. Ez
egy csapatmunka, és teljesen
másról szól, mint amit a versenysportban tapasztalhatunk.

 És az, hogy szerepet kapj
egy filmben, az sem igényel
küzdelmet?

Az is tökéletes csapatmunka. Általában az embernek
egy dolgot kell legyőznie: saját magát. Azért kell küzdeni, hogy legyőzd a félelmeidet
és a szorongásaidat, minél nagyobb legyen a munka- és a

teherbírásod, és szellemileg is
fitt legyél. Például most épp
egy Bergman-átiratot próbálok, a Personát, Hidvégi Nóra
rendezésében, Györgyi Annával és Urbanovics Krisztinával. Ez hatalmas szellemi
munkát igényel. Nemrég arról beszélgettünk a kollégákkal, hogy milyen furcsa, hogy
a színészekről azt gondolják,
bohém, mulatozós népség,
pedig hatalmas fegyelmet kíván ez a munka. Györgyi Anna fogalmazta meg jól: szinte
olyanok vagyunk, mint az aszkéták. Nem tehetünk meg bármit magunkkal. Például nem
mehetünk el síelni, nem bulizhatunk éjszakába nyúlóan, ha
este előadásunk van, nem ehetünk meg ebédre egy bablevest.
Nagyon figyelnünk kell a testünkre és a lelkünkre is, mert
ezeket használjuk leginkább
munka közben.

 És ezekben a percekben
fejben sem dolgozol, nem
kattog az agyad?

Hazudnék, ha azt mondanám,
hogy nem, de ilyenkor igyekszem kiiktatni minden mást.
Olyan világban élünk, legalábbis én úgy érzékelem, hogy
az vagy, ami aznap vagy. Nem
számít, mit csináltál előtte, és
semmi nem garantálja a jövődet sem. A holnapot még látom, de azt már nem tudom,
mi lesz velem például szeptembertől. Ezért mindig megpróbálok csak az aznapi dolgaimra
koncentrálni, vagy még inkább
a konkrét pillanatra, és abból
kihozni a legtöbbet. Mindegy,
hogy ez épp egy tea vagy egy esti előadás, de igyekszem a teljes figyelmemet egy dolog felé
fordítani. Muszáj így csinálni,
különben szétforgácsolódik az
ember a hétköznapokban.

Szerintem, sajnos, most ez van.
Amíg például az én szüleim és
nagyszüleim ledolgozták az életüket egyetlen munkahelyen, ma
erre nem sok esélye van az embernek. Nem látunk túl messzire
a jövőben, és ugyan ez is közhely,
de Murphy-törvény, hogy vagy
egyszerre sodor eléd mindent az
élet, vagy nincs semmi. Én most
épp az „egyszerre van minden”
időszakában élek ezekben a hónapokban, színházi próbáim
vannak, és közben elkezdünk
forgatni egy filmet. De ilyen az
élet és az előadóművészet, én pedig nem panaszkodom.

 Filmek tekintetében
nagyon szerencsés vagy,
hiszen magyar viszonylatban
rengeteg filmben játszottál
már.

Az elmúlt öt évben szerencsére tényleg beindult ez a vonal is.
De Magyarországon ez úgy működik, hogy minden csak pillanatnyi sikernek számít. Amit én
csinálok, azt azért jó csinálni,
mert élvezem, és ha élvezem, akkor szeretem annyira jól csinálni, amennyire csak tőlem telik.

 Te ezt hogyan tudod
megoldani?

Mivel hiányzik a rendszeresség az életemből, ezt otthoni rituálékkal ellensúlyozom,
mentálisan ez segít a legtöbbet. A legegyszerűbb dolgokra
kell gondolni: például nyugodtan, odafigyelve főzőm meg a
teám. Megvan a rendszer, erre
hagyni kell pár percet, leülni,
és akkor igazán lehet élvezni
az ízeket, egy kicsit saját magadra figyelni. Persze csak néhány percről van szó, de azért
ezt többször kéne megengedni
magunknak.

 Szerinted ez a „Carpe
diem” hozzáállás mennyire
általános jelenség?

 Bizonytalan alkat vagy,
akinek szüksége van a
visszaigazolásokra?

Nóra
Forrás: Jászai Mari Színház – Fotó © Sipos Zoltán

Igen, de szerintem ez is szakmai dolog. Baj lenne, ha valaki
nem így működne ezen a pályán.
Azok a színészek, akik nagyon
magabiztosnak tűnnek, csak

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Lila ákác – Crespo Rodrigoval
Forrás: Jászai Mari Színház – Fotó © Sipos Zoltán

ott is az érdekelt leginkább, hogy
az orvostudomány a hámrétegről tud a legkevesebbet, pedig a
legnagyobb felület az emberi
testen. Hatalmas feladat, hogy
valaki jól űzze ezt a szakmát, és
felfedezzen benne újdonságokat.
Azt hiszem, engem ez a felfedezés iránti vágy hajt.
álarcot vettek magukra. De valójában ezt a szakmát nem lehet
másképp csinálni, csak alázattal.
 Komoly tudás kell ahhoz
is, hogy ne csak befogadd a
szöveget, hanem át is tudd
adni a nézőknek.

Tény, hogy rengeteg gyakorlást
igényel, de nyilván vannak ennél
nehezebb szakmák is. Én például
nem lennék alkalmas arra, hogy
biztos kézzel felvágjam egy másik ember mellkasát, és meggyógyítsam. Hatalmas szerencse, ha
az ember megtalálja, amiben jól
tud működni, és még szereti is.
Ha mindenki megtalálná azt,
amiben örömét leli, mert jól csinálja, nagyon boldogok lennénk.
Igen, én tudok szöveget tanulni,
de ez semmiség. Sokkal nagyobb
dolgok történnek a világban. Ez
is egy szakma, aminek bizonyos
részeire rácsodálkozik, aki nem
ezt csinálja, pedig nincs benne
semmi ördöngösség. Csak ez
misztikusabbnak tűnik, mert
sok ember szeme előtt zajlik, és
különlegessé válik. De számtalan szakma van, amelynek a
képviselőit csodálom, például a
vendéglátásban dolgozókat. Hihetetlen a fizikai teherbírásuk,
6

alázattal és odafigyeléssel fordulnak a vendég felé. Egyszerűen nem értem, hogy lehet, hogy
emberek élvezik, ahogy megszakadnak a munkában, és a sokadik vendéget is széles mosollyal
üdvözlik, pörögnek, és imádják
az egészet. Csodálatos, de ez az,
amit én sosem tudnék csinálni.
 És van olyan szakma,
amelyiket szívesen
kipróbálnád, ha
újraszületnél?

A teljesen lehetetlen dolgok
vonzanak. Nagyon szeretem
a biológiát – ha tengerpartra
születek, biztosan tengerbiológus lettem volna. Misztikus számomra a mélytengeri világ. Nem
a parton gyűjtött rákokra gondolok, hanem a Mariana-árokra. Minden műsor és cikk, ami
ezzel foglalkozik, mágnesként
vonz. Fantasztikus dolgokat fedezhetünk fel, és engem pont az
izgat benne, hogy egy ismeretlen hely, és számtalan dologra
következtethetünk az ott élő lényekből. Szóval a biológia érdekel. Egyébként édesanyám erős
unszolására kozmetikusként végeztem, amíg nem vettek fel a
főiskolára, de az a furcsa, hogy

 Családi indíttatásból
felvételiztél a
Színművészetire?

Nem, ehhez semmi köze nem
volt a családnak, sőt, ők nem
igazán örültek az ötletnek. Nem
vettek fel, de ez az egész felvételi
csak egy pillanatnyi dolog, ami
arról szól, hogy akkor épp kellesz-e oda vagy sem. Ennek ellenére én közben színházban is
játszottam, hiszen már gyerekként bekerültem a körforgásba,
és végül ott is ragadtam.

 A színi tanulmányaidat
a gimnázium alatt az
Operettszínháznál végezted.
Tényleg az osztályfőnököd
igazolta a hiányzásaidat?

Igen. Imádtam az osztályfőnökömet. Pontosan tudta, hogy nekem ez mennyire fontos, és hogy
ennek ellenére sem fogom elhanyagolni az iskolai tanulmányai
mat. Nagyon figyelt ránk, nem
hagyta, hogy elkallódjunk a világban. Azóta is tartjuk a kapcsolatot. Érdekes egyébként, hogy
több színész is kikerült abból a
gimnáziumból: Nagy Ervin és
Erdélyi Tímea is a Szabó Ervinbe járt. Szóval már a suli mellett
is játszottam darabokban, egyik

jött a másikból, de szerintem nagy mozifilmek közül pedig a nem szerezhetsz tapasztalatot,
egyrészt ez a normális, másrészt Liza, a rókatündért érzem nagy és ez egy ördögi kör. Azért van
én amúgy is így vagyok jelen a áttörésnek. Ezeknek köszönhe- némi pozitív változás, csak ez
pályán, hogy az egyik munkám- tek egy nagy adag tapasztalatot, nagyon lassú folyamat. De nem
ból következik a másik, ebben és azt, hogy ma már elhívnak a lehetsz gyakorlás nélkül jó, minincs semmi különös. Főiskola castingokra, hiszen már azért is közben az a helyzet, hogy rengenélkül kicsit hosszabbnak tűnik nagyon sokat kell küzdeni. És teg színész alkalmas a feladatra,
az út, de ez egy kiszámíthatatlan közben azt is kezdem megérteni ha van elég idő, és ha a rendező
dolog, hiszen van, aki elvégezte, és megtanulni, hogyan kell fil- ott van a castingon, és instruálja
ma már még sincs a pályán. Az men kevésnek lenni.
a színészt. Szóval lehet változtategyetlen hátrányt az jelenni dolgokon, csak ezekre
ti, hogy a kapcsolatok hiááltalában nincs idő. Az
nyát megérzi az ember. A
viszont biztos, hogy minfőiskolán kialakulhatnak
denkitől azt hallom, hogy
olyan munkacsoportok,
bár a külföldi stábokban
amelyek a későbbiekben
sok a profi szakember,
hasznosak lehetnek az emde egy magyar stáb sokA hazai és nemzetközi díjakat nyert
ber életében.
kal barátságosabb és emLiza, a rókatündér című filmben Forrás: A Company Hungary
beribb. És nem szabad
 Ennek ellenére mégis
 Mennyire látsz bele a
megfeledkezni arról sem, hogy
bejöttek a számításaid.
nemzetközi szakmába? Benne mennyire jó a magyar gárda:
rengeteg profi sminkes, berenSzerinted miért szeretnek
kell lenni egy külön kasztban
dező és más szakember él itt.
annyira a filmes rendezők?
ahhoz, hogy elhívjanak a
Tény, hogy a szakmai csúcsokat castingokra?
most a filmekben élem meg. Azt A nemzetközi viszonyokat nem  A filmes próbák hogy
gondolom, pont az vált hasznom- igazán látom, mert nem forgat- néznek ki?
ra, amit régen hibaként róttak fel: tam még külföldi filmben. Az Ezt is rendezője válogatja. Pélmindig azt mondták, hogy nem biztos, hogy máshol bátrabbak, dául a megszokottól eltérően
vagyok elég karakteres. Most ez még a reklámszakmában is dolgoztunk Till Attilával és a
pedig ebből élek, hogy van egy meglátszik. Ma már sokkal ke- főszereplővel, Fenyvesi Zoltánalapanyag, amit úgy gyúrnak vesebb vicces reklám készül ná- nal a Tiszta szívvel című filmben.
és változtatnak, ahogy akarnak. lunk, talán mert félnek attól, ha Teljesen másképp kellett felépíteDe valójában az egész filmezést a valami kilóg a sorból. Pedig sze- ni valamit, hiszen Zoli nem szíkülföldi producereknek köszön- rintem pont attól jó egy reklám, nész, és így kellett próbálnunk.
hetem, akik elindították az HBO- ha nem szokványos. Szerencsé- Most Ujj Mészáros Károlynál
nál a Társasjáték című sorozatot. re most már Magyarországon is próbálunk egy új filmet, ez is
Nagyon hosszú casting volt, és beindult a filmes világ, sok film egy teljesen más dolog. Ő pélamikor már az összes számítás- forog, egyre több és egyre job- dául szeret mindent látni, hogy
ba vehető színészt megnézték, az bak, ami szerintem csodálatos miből mennyi kell, a próbák alatt
alkotók még mindig nem voltak dolog. Végre van rá lehetőség, hangolja be a színészeket. Szóelégedettek. Aztán képbe kerül- már csak a filmszínész-oktatás val ő felkészít, hogy ne az legyen,
tünk mi, vidéki színészek, és vé- hiányzik. Az a baj, hogy ehhez hogy valaki beesik valahonnan,
gül összeállt a csapat. Nagyon tapasztalat kell, viszont ha nem és akkor kell hirtelen ráhangohálás vagyok ennek a filmnek, a kapsz lehetőséget a részvételre, lódnia a szerepre. Mert sajnos ez
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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van: amíg egy külföldi színész
egyszerre egy dolgot csinál, egy
filmet forgat, vagy egyetlen előadásban játszik, addig itthon ez
nem így működik. Amikor idejön egy külföldi színész, és meghallja, hogy mi mit csinálunk,
elájul, és nem érti, hogy bírjuk.
Külföldön meg tudják tenni,
hogy ha szinkronizálnak, akkor csak azzal foglalkoznak,
mert úgy fizetik meg őket, hogy
nem kell mást csinálniuk. Cserébe elvárják, hogy ne is csináljanak mást. Nálunk ez nem így
működik, de már annyira erre
vagyunk szocializálva, hogy ha
nem így csinálnám, talán bele is
őrülnék, annyira hozzászoktam.
 Mennyire volt megterhelő
lelkileg a Tiszta szívvel című
filmben mozgássérültekkel
együtt dolgozni?

Édesanyám mozgássérült gyerekekkel is foglalkozott, szóval
számomra ez nem volt újdonság. A forgatáson nyilván napi szinten voltunk együtt, és
az elején nem volt egyszerű.
Az első napon egy intézetben
forgattunk, ahol a bemutatkozáskor mindenkiről elmondták, hogy milyen problémával
küzd. Ahogy hallgattam a történeteket, úgy éreztem, mintha
mellkason rúgtak volna, nagyon erős élmény volt. Közben pedig csodálatos volt az is,
hogy a te zavarodat és összeszorult szívedet ők hozzák rendbe.
Rájössz arra, hogy sem magadat, sem őket nem kell sajnálni.
Persze közöttük is – ahogy az
8

 Mennyire szivárognak át a
szerepek a hétköznapjaidba?

Lila ákác
Forrás: Jászai Mari Színház – Fotó © Sipos Zoltán

egészségesek között is – akadnak olyanok, akikkel nem jössz
ki, de ezen túl kell lendülni.
Rengeteget lehet tanulni tőlük,
és tapasztalataim alapján rengeteg szeretet és nyitottság van
bennük, és képesek jó humorral
kezelni a különböző élethelyzeteket. Csodálatos utazás volt
számomra az a forgatás.
 Van olyan dolog, amit
nagyon szeretnél kipróbálni,
akár filmen, akár színpadon?

Nincsenek konkrét dolgok, de
az biztos, hogy azt nagyon szeretem, ha olyan szerepet kell
játszani, ami tanulási lehetőséget ad valamilyen praktikus dologgal kapcsolatban. Sopsitsnál
búvárkodni kellett egy kicsit,
Ujj Mészáros Károly filmjében
pedig rendőrt játszom, és azt
kellett megtanulnom, hogyan
kell pisztollyal bánni. Nagyon
jó a mi szakmánkban, hogy
egyszer csak olyan dolgokba
látsz bele, amiket egyébként
nem lenne módod kipróbálni.
Az pedig izgalmas feladat, hogy
a megtanultakat hogyan igazítod az aktuális karakteredhez.

Ezeket a szerepeket az ember
hordja is, meg nem is. Amikor
Győrben az Üvegcipőben játszottam, a rendező, Ács János
azt mondta nekem a főpróba
előtt egy héttel, hogy úgy kell
felkelnem reggel, mintha máris a
főszereplő bőrébe bújtam volna.
Ez hatalmas megvilágosodás volt
számomra, és csodálatos volt egy
teljes napot úgy eltölteni, mint
az az életvidám nő a darabban.
Nyilván nagyon nehéz, mert ha
épp nem olyan napod van, vagy
nem olyan dolgok történnek veled, akkor meg kell erőszakolni
magadat, hogy pozitívan gondolkozz, de bizonyos szerepek
igénylik, hogy már előző este elkezdd ráhangolni magad. Ilyenkor nagyon rossz, ha valami
mást kell csinálni napközben.

 De mikor lehet ezt a terhet
lerakni?

Ezt a néző viszi magával, nem
a színészek. Miután lement az
előadás, belőlünk ez „kijátszódik”. Én nem mászkálhatok otthon Lady Macbethként. Amíg
zajlik a próbafolyamat, az ember foglalkozik a karakterrel és
a darabbal, de utána már nem.
Legalábbis nálam az történik,
hogy ha egy előadás jól sikerül
vagy azt érzem, hogy ez most
összeállt, minden a helyén volt,
és beleadtam mindent, akkor
bennem ugyanúgy megtörténik a katarzis, elengedem, és ez
nagyon jó érzés.
Kalmár András

A

AJÁNLJA:

Hídépítés Bach segítségével
Johann Sebastian Bach 300 éve az ihlet és
a vigasz forrása a zeneszerzők és zenekedvelők számára egyaránt, művészete segít a
klasszikus zene megértésében. A Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam osztrák
születésű brácsaművésze, Michael Gieler
kezdeményezésére jött létre a Bach Bridges
zenei program. Ennek célja, hogy egy-egy
ország muzsikusainak közreműködésével Európa több országában rendezzenek koncertsorozatokat, melyek középpontjában Bach zenéje áll, illetve olyan későbbi korok
zeneszerzőinek a darabjait is műsorra tűzik, akikre Bach művészete hatással volt,
így a jelen kor komponistáinak a munkáit is hallhatja a közönség. A Bach Bridges
program keretében valósul meg a Budapest Music Centerben április 18–21. között az a három koncertből álló sorozat, melyen a Budapesti Fesztiválzenekar és az
amszterdami Concertgebouw Zenekar szólistái muzsikálnak majd együtt.

Energiaáramlás a Pannon Filharmonikusokkal
A Pannon Filharmonikusok 2017/18-as évadának
középpontjában az energiaáramlás, a flow-élmény,
a koncerttermekben felszabaduló energia áll. Erre
a szemmel nem látható folyamatra világít rá a pécsi zenekar nem mindennapi formában. A koncerttermekben felszabaduló energia a zene és az emberi lélek egymást erősítő áramlása. Benne foglaltatik a zeneszerző teremtő ereje, a karmester testén átfolyó alkotói szándék, a szólisták és hangszerük egybeforrásából izzó dinamika, de a közönség feszült várakozásából, majd kicsattanó katarzisából kirobbanó energia is. Azokban a pillanatokban éljük át a szabad energiaáramlást, amikor
abban az élményben részesülünk, hogy részeseivé válunk valamiféle „nagy egésznek”. Művészként és hallgatóként is ezek a hatások maradnak meg emlékeinkben
egy-egy koncert után, ezeket visszük magunkkal haza. Ilyen élményeket kínálnak
a több mint egy évtizedes hagyománnyal bíró, igen népszerű Pannon-bérlet koncertjei is, melyeknek a 2017/18-as évadban is a Müpa ad otthont.
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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Üzenet a Földről

Novák Péter

A tökéletes termék

Keresed a természeteset, az eredetit, a frisset, a helyi érdekűt, a
csomagolatlant stb., már ha találod!
De mindenekelőtt keressünk marha sokat, ha
ezeknek a kritériumoknak megfelelve kívánunk
fogyasztani. És akkor a ráfordított időről még
nem is beszéltünk – hiszen kisebbfajta nyomozást igényel, hogy magunk „meózzuk” a terméket. Emlékeznek?
Az idősebbek biztosan: a szocialista tervgazdálkodás és nagyipari termelés selejtes produktumait a Minőség Ellenőrzési Osztály, azaz a
MEO nyilvánította elfogadhatóvá, rendületlenül. Vágytunk is az innen kifogyhatatlannak,
mi több, kifogástalannak tűnő márkás nyugati árukészletre: made in Deutsch, a minőség!
Mindhiába édesapám külhoni barátai, meg az
egészségre, az ökotudatosságra, a méltányos kereskedelemre való figyelmezés, jó előre. Háromévenként rendre egy ladányi láda „szeméttel”
tértünk haza, Hegyeshalomnál szinte átgurítva
a szovjet autógyártás csúcstermékét.
Bezzeg az első, kétszázezret futott Renault ablakain már a szabadság szele süvített a lepukkant

utastérbe, s a frissen beszerzett arcüreggyulladás
is a sors ajándékának tűnt. Mert végre eljött az
én nagy pillanatom! Illetve a miénk! Mindenkié!
Mielőtt bárki euroszkepticizmussal és/vagy
a rothadó nyugat kritikájával vádolna, máris
visszakozom, hála istennek nem ebből élek.
Az örökös várakozás a „nagy pillanatra” közös
vonásunk – faji, nemi, világnézeti hovatartozástól függetlenül –, s hogy ez miért a birtoklásban manifesztálódik, azt csak az ördög és a
társadalmi evolúció tudja. Mi még azt sem tanultuk meg, hogy a mennyiség és a minőség,
a boldogulás és a boldogság nem egymás szinonimái. Hol van az a nagybetűs tökéletesség,
kérem szépen? No meg a tisztesség, lévén, hogy
mi magunk is a világ fejlett feléhez tartozunk;
statisztikailag azon kisebbségbe, akik a megtermelt javak nyolcvan százalékát élik fel. Vajh
hogy élhet a maradék húsz százalékából a többség... Tudtuk, sehogy. Csak nem éreztük. Mind
ez idáig.
Most, hogy a mi bőrünkre is megy a vásár, rendszerszinten is végiggondolhatnánk a folyamatokat, apró fogaskeréklétünk hozzáadott értékét,
ekképpen is kompenzálva félelmeinket. Mert,
kérem, szerepet vállalni sokféleképpen lehet
– a humanitárius önkéntességtől a kerítésépítésig –, de valójában a kérdés nem így, nem ezektől
dől el. Míg soha le nem járó lemezként az egyenlőtlen elosztás régi slágere forog, a dal ugyanaz
marad (hogy stílusosan legyek közhelyes)!

Korábban, a részvételi demokrácián edződött
külföldi jóakarókat idézve, tán elsikkadt egy fogalom, mégpedig a méltányos kereskedelemé.
Közel hatvanéves kifejezés, hivatalos definíciója szerint a nemzetközi árucsere szokásos (!)
felfogásától eltérő megközelítést jelent. Olyan
kereskedelmi partnerséget, amely a hátrányos
helyzetű termelők számára hivatott a fenntarthatóságot előmozdítani, elsősorban jobb kereskedelmi feltételek biztosításával.
Khmmm... Tán minden jóérzésű ember torkán
megakad a „szokásos” jelző, tehát hogy a tradíciók szerint a kizsákmányolás piaci szemléletünk
alapja. Az ügyeskedés, a felfele nyalás, lefele rúgás,
saját érdekeink mindenki mással szembeni érvényesítése. E rövidtávúság értelmetlenségének levét
isszuk most, és mindörökké, hacsak nem fogjuk
fel végre, mi is történik velünk, körülöttünk!

Kimnowak: Lánctalpfesztivál (2002)

Egyszer elindul majd Kína,
Függőleges papírra írják fel,
Hogy nincs több hely,
Hogy nincs több hely ott!
Óm, Lom, Alom, Dalom, Forradalom;

A fajta magja, a rendszergazda, a töké
letes gén,
Ha ez mind Te vagy, mondd, mit is hagy
agyad másnak,
testvér?
Én akkor ki leszek, kiveszek, vagy elve
szek,
Vagy milliomod magammal ma tőled
mindent elveszek?
A kábelen, az éteren, a hangban, a képb
en, a vezetékben,
A falban, a dróton, az áramon át jön,
jön, jön!
Az aranylázon, a toronyházon, a mázon,
a vázon, a zsíron
Gázol át millió, millió, millió rozsdaszáj…
Egyszer elindul majd Kína,
India meg Burma,
Afganisztán és Pakisztán,
És együtt nézik majd, hogy
Mily szépen meghíztál!
HIRDETÉS

A tökéletes termék az, amihez nem tapad vér –
napjaink közéleti eseményeinek tükrében aligha
nevezhetjük drámai túlzásnak e tételmondatot.
Tessék felébredni! Odafigyelni, hogy miből és
mennyit fogyasztunk, hogyan és milyen úton
kerül birtokunkba, kik és hányan dolgoztak érte. Nincs de, nincs kifogás, különösen, hogy nem
egy civil szervezet segít választásaink orientálásában. Mutassunk példát, tanítsuk meg barátainknak, gyerekeinknek is, hogy a fogyasztó
védelme immáron globális feladatok összessége.
És még mindig nem kell megosztanunk mindenünket, értsd a lakhelyünket, a készleteinket, a
nyersanyagainkat, MINDENT másokkal! Pedig
még ennek is eljöhet a böjtje, legyünk látszólag
bármekkora biztonságban.
Hány esélyre van még szükségünk, mondjátok?
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Polgár Teréz Eszter

„A kezem tudja”

Tari Márta képzőművész, tanár lakásába jó belépni. Mézeskalács, szegfűszeg, csillagánizs illata
fogad, kínos rend helyett a szellem számára otthonos meleg, élő alkotói tér. Mindenfelé mézeskerámiák, terrakotta domborművek és szobrocskák:
kiégetésre vagy leendő gazdájukra várnak. Nehéz elhinni, hogy a szép arcú, alig őszülő művész
nyolcvanöt éves. Ahogy azt is, hogy hatvanon
túl kezdett el alkotni. Akkor azonban megállíthatatlanul. Az általa kitalált mézeskerámia műfajában negyvenhárom önálló kiállítása volt, száznál
több csoportos tárlaton szerepelt, művei eljutottak többek között Prágába, Svájcba, Rómába,
betlehemi kompozíciója pedig a Vatikánba is.
Idén készült el huszadik „mézeskalendáriuma”.
Festő–restaurátor–
rajztanár szakon végzett a
Képzőművészeti Főiskolán.
A formázás akkor még nem
vonzotta?

Eredetileg az Iparművészeti
Főiskolára jelentkeztem, keramikus szakra – én sem nagyon tudtam, miért. Ügyes
voltam, és olyan kislányosan
elképzeltem, hogy ott a helyem.
Tényleg ott lett volna, de a felvételimen nyíltan megmondták, hogy az én hátteremmel
ne is álmodjak arról, hogy bekerülhetek. Apám koncepciós
12

per után ült a Csillag börtönben; fogorvos volt, a mamám
pedig latin–görög–történelem
szakos tanár, doktorált is, ami
szintén nem számított jó pontnak. A szüleim nem örültek,
hogy művészpályára készülök, rendes tanárnak szántak,
de támogatóak voltak. Amikor
kirúgtak az Iparról, apám azt
mondogatta: „Mártuskám, lesz
még belőled…” Én meg a nagy
férfizsebkendőjébe sírtam. Maradtam otthon Csongrádban,
kitanultam a női szabóságot, és
közben rajzoltam. Két év után,

Fotók © Sánta Balázs

már női szabóként felvételiztem
Pestre, ezúttal a Képzőművészeti Főiskolára. Saját szakmával nem firtatták a családom,
az pedig, hogy ipari tanulóként
megnyertem egy kecskeméti kultúrversenyt (zongorával),
pozitívumként szerepelt a káderlapomon. Átmentem a háromszoros felvételi rostán. A
másodévet fejeztem be, amikor
tartottak egy nagy átvilágítást.
Állni kellett, mint a vádlottaknak, nagyon megalázó volt. A
családom ismét fókuszba került: kirúgtak.

Hatalmas csalódás lehetett.

Jaj, annyira sírtam… Sopronba
mentem anyám barátnőjéhez,
ahol egy híres rajzműhelybe
jártam, mellette fotóretusőr
és gyors- és gépírói képesítést szereztem. Közben édesanyám pályát váltott, mert
bölcsészként „gyanús” volt.
Már gyógypedagógusként kormányelismerésben részesült.
Apámat is felmentették, rehabilitálták, én meg egyszer csak
kaptam egy levelet, hogy folytathatom a főiskolát. Nem tudtam, mi minden volt mögötte,
csak nagyon örültem. A férjemet a főiskolán ismertem meg,
és mielőtt a pályám elindulhatott volna, született két gyerekünk. Sajnos nagyon rossz
házasság lett a miénk, engem
szakmailag is rettenetesen letört. A férjem azt mondta: két
dudás nem fér meg egy csárdában. A lakás nagy részét le
is zárta magának műteremnek. Ha valaki jött hozzánk, ő
mutogatta a szobrait, és ha én
mutattam volna, amit készítettem, rám szólt. Beletörődtem, hogy nem is kell nekem
művészettel foglalkoznom. Elvittek a teendők, az anyaság,
a megélhetés, és mikor végre
sok év után elváltunk, az is nagyon nehéz volt, mert egyedül
maradtam a gyerekekkel. A
Képzőn szerencsére felvettem
annak idején a tanári szakot,
így a rajz mellett taníthattam:
művészettörténetet, ábrázoló
geometriát és a műszaki rajz
alapjait.

Pedagógus lett, ahogy a szülei
kívánták. A tanítás pótolta az
alkotást?

Nagyon szerettem tanítani: 16
évig naponta kijártam Budáról
Rákospalotára, a Dózsa György
Gimnáziumba, ahol én vittem a
képzőművészeti tagozatot. Ott
elfelejtettem minden bajom, ki
tudtam teljesedni. Emberileg
és szakmailag ragyogó kollégákkal dolgoztam, akiket a politika a külvárosba száműzött.
Sokat tudtunk adni egymásnak
a tagozatos tanítványaimmal –
a mai napig látogatnak. Míg házas voltam, próbáltam elhinni a
férjemnek, hogy nem is vagyok
én olyan tehetséges, de belül valami nagyon mocorgott, hogy
kijönne, bár nem tudtam, mi.

de tartottam rajzszakkört (kicsiknek is), plusz a Tanítóképzőn dolgoztam esti tagozaton.
Minden napot túl kellett élnem,
nem gondoltam én alkotásra.
Hogyan került ki ebből a
taposómalomból?

Ötvenöt évesen kezdtem az
Óvónőképzőben tanítani iparművész-tanárok között, ami
nagy fordulatot hozott. Megint
szárnyalhattam. Itt indult az
egész mézes dolog. Szerettem
„renitenskedni”, új dolgokkal
kísérletezni, hogy jobban motiváljam a lányokat. Együtt lélegeztem velük, örültem, ha ők
örülnek. Gondoltam, mi lenne, ha a plasztikai gyakorlaton
gyurma helyett mézes tésztából dolgoznánk – pont advent
volt. Mindig magam készítettem a bemutatódarabokat, nem
utánzásra, hanem inspirációnak. Addig még karácsonykor
sem sütöttem mézeskalácsot, de
olyan jól sikerültek a csapat mézestárgyai, hogy egyből ki is állítottuk őket.
Jócskán túlnőtte a műfaj az
iskolai kereteket.

A tagozatos alkotómunka kárpótolt, de mikor megérkezett
a harmadik, kései gyerekünk,
már nem tudtam kijárni Rákospalotára – egy közeli iskolában
vállaltam munkát, ahol ismét
kísértett a rosszkáder-múltam.
Nagyon el voltam keseredve,

A művészettanártársaim figyeltek fel rá, hogy ez valami
különleges dolog. Domanovszkyné Éva – aki textiles volt, de
mellékfoglalkozásként az Angelika irodalmi kávéházban
szervezett kiállításokat – azt
mondta, annyira egyedi, amit
én tudok, hogy az Angelika
kerengőjében lévő huszonkét
szögre készítsek huszonkét
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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mézesplasztikai kompozíciót. Házi feladatként. A mézes
tészta, a mézeskalácsillat nagyon illett a helyhez, az angyalfigurák meg a nevéhez.
Nemigen hittem el, hogy nekem kiállításom lehet, mégis úgy elkapott a láz, hogy
száznál is több mézestárgyat
készítettem egy szuszra a
konyhámban. Hatalmas tömeg
jött össze a megnyitón, rengetegen gratuláltak már akkor,
amikor még csak raktam fel a
plasztikákat. Ezután meghívtak Prágába: a kiállítás egyből
ment is Csehországba. Azóta több mint száz kiállításon
szerepeltem, itthon és külföldön. Hollókőn hosszú évekig
volt állandó tárlatom.
Az első kiállításomon talált
rám egy kiadó, náluk 1998-tól
minden évben mézeskalendáriumom jelenik meg. Az idei
címe Szívhez szóló lett, mert
a versidézetek behívnak valamilyen hangzást is. Ebben az
évben Arany János születésének kétszázadik évfordulójára
még egy naptár mézeskerámiáit készítettem el: ez Arany
esztendő címmel jelent meg.
Arany-rajongó vagyok: „Nem
14

a való hát: annak égi mássa”
– ez az én művészi hitvallásom is. Hatalmas élmény
volt Nagyszalontán ott lenni
az Arany-plasztikáimmal az
Arany-év megnyitóján.
Romlandó anyaggal dolgozik.
Nem fájdalmas ez?

Hát, igen, ehhez tényleg nagy
hit kell, hogy a romlandóba beletegye az ember a lelkét. Ezért
is örülök annyira a tartósabb
nyomtatványoknak, köztük a
kiállításaimra készült óriásposztereknek. Szerencsére sok
kiadványban szerepelek, például Benedek Elek meséit, Ady
Kis, karácsonyi énekét illusztrálhattam a plasztikáimmal,
de készült saját mesekönyvem
is. Kiszámíthatatlan, melyik
mézestárgy meddig él. A Liteában, a Várban már húsz éve
ki van téve egy, és még mindig
ép. De nemrég egy korpusz itthon leesett a falról, belül már
mállott. Nem bírtam kidobni, olyan profánnak éreztem.
Kitettem az erkélyre, hogy kitaláljam, mi legyen vele. Nagy
szárnycsattogásra nézek ki:
elvitték a galambok. Akkor
megnyugodtam.

Mire alkalmas a mézesplasztika
műfaja?

Realista ábrázolásra biztos
nem: mások az arányok, nincs
perspektíva. A gondolatiság a
lényege. Az anyag korlátja is a
kompozíciónak, de erőssége is:
tömörítést kíván. Nagyon szeretem azt a fajta stilizáltságot,
amilyen a gyerekrajzok formavilága, tudom hasznosítani a
gyerekekkel szerzett tapasztalataimat. A mézes tészta mesék,
kedves, vidám versek, bibliai jelenetek illusztrálására ideális. A
gyerekkori emlékeim is visszaköszönnek a népi figurákban,
jelenetekben. Mert bár értelmiségi család voltunk, láttam
minden mezei munkát, kint
játszottam a társaimmal a Tisza-parton. Az általam annyira
szeretett angyalfigurákat pedig
talán a csongrádi barokk templom meztelen angyalkái ihletik,
akiknek kislányként babaruhát
vittem, hogy ne fázzanak.
Hogyan dolgozik? Van
napirendje?

Van bizony. Tizenöt éve írom,
mit tervezek másnapra, és mit
végeztem el. Nem töprenkedem,
hogy jaj, ki kéne találni valamit,

hanem este leülök ide, a fotelba,
aztán bejön egy kép vagy idézet, ami elindít, munkál bennem. Nagyon szeretem ezt a
csendet. Mások az esti gondolatok, mélyebbek, szubjektívebbek, mint a reggeliek, de máskor
is beesnek a tudatomba képek,
sorok, akár a buszra várva. Ha
a gondolat már megvan, a tárgy
magától megcsinálódik. Végül
néha pont úgy nyeklik a tepsibe
a tészta, hogy épp az a mozdulat jön ki, ami még kellett. Nem
vagyok korán kelő. Fél tíz körül
kezdek: gyújtok egy gyertyát, és
a csöndben (nem szólhat zene
sem) a kezem tudja, mit hogyan
sodorjon, tekerjen. Ezt tésztául
lehet csak fogalmazni. Minden
anyagnak megvan a maga sajátossága, hogyan kell átszellemíteni; nem az anyag „nemessége”
határozza meg valaminek a művészi értékét. Szinyei tömör vázlatait például sokszor jobban is
szeretem, mint az olajképeit. Én
egy lendületből dolgozom, az az
igazi, ami kijön a kezem alól az
érzés nyomán.

kezdek újra. Mindig az születik,
ami akkor bennem van. A terrakottát is konyhai technológiával csinálom itthon – talán
mert mindig a konyhában volt a
helyem. Fakanálra húzom rá az
agyagtömböt, az megtartja, úgy
már lehet dolgozni. Néha éjjel is
felkelek, mint régen a gyerekeimhez, mert ha szikkad, ki kell
húzni a fakanalat. Olyan jó ebben a világban lenni. Szobrászgyakorlaton, emlékszem, nem
kedveltem az agyagot, most
meg úgy imádom markolászni!

A terrakottaplasztikák is egy
lendületből születnek?

Sokszor látom, hogy valaki,
akinek még lenne testi, szellemi
kapacitása, nem tud mit kezdeni magával, fölkelni sincs kedve,
vagy folyton takarít. Én az életidőmből már csak arra áldozok,
ami fontos. A háziasszonyi pedantéria nekem sosem volt az,
most pedig egyedül az érdekel,
aminek nyoma marad. Németh
László írja, hogy a művész igavonó barom is, mert a szárnyaló sas nem hagy nyomot. Igen.

Az agyagozást a maradandóság
vágya indította el, óvónőképzős
művészkollégák doppingoltak.
Ezek is egy nekiülésre készülnek, de az agyag több időt, mívességet követel, amitől néha
elveszti a kontaktust a közvetlen lelki eredetével. A mézes kidagad kicsit, ha kész, pufisodik,
az agyag összemegy, jobban kijönnek a hibái. De semmit sem

Nyolcvanöt éves, és
szenvedélyesen dolgozik. Ez
nagyon ritka.

És ez így jó. Azután amikor mások örülnek a munkáimnak, az
elmondhatatlan.
A családból viszi valaki tovább a
vizuális tehetséget?

Eszter lányom a Kisképzőben
tanít, és imádja. Elhivatott tanár. Textilesként végzett, de
mindenhez ért. Amihez nyúl,
abból születik valami. Balázs
fiam kiváló fotós. Öt unokám
van, Róza már nagylány, ő is
nagyon tehetséges.
Huszonöt éve készíti napi
szinten a mézeskalácsot. Sosem
kel fel úgy, hogy „nekem ehhez
ma nincs kedvem”?

Nem, soha. Néha lehúznak a
családom gondjai, vagy most
nagyon elszomorít, hogy heten
haltak meg a közelmúltban,
egykori barátok. Csak az alkotás segít. Túl vagyok egy infarktuson, egy súlyos bokaműtéten
– láttad a lábáztatós, fáradt angyalkámat? –, de mikor a háziorvosom kérdezi, azt felelem:
köszönöm, jól vagyok. Hisz’
dolgozhatok! Évente kétszer alkotóházban töltök egy-egy hetet, akkor pihenek. De az is a
munka része: a színek, illatok,
motívumok beépülnek. Imádok itthon is lenni. Én most
vagyok a legjobban. Szerb Antal írja az Utas és holdvilágban,
hogy „minden embernek megvan a maga egyedül megfelelő
életkora”. Nekem ez az. Csak
nehéz, hogy most már úgy be
van határolva az időm. Minden
nap nagyon fontos.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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ÁPRILISI AKCIÓ!
Calcium-Sandoz® pezsgőtabletta
20 db

Advil® Ultra Forte lágy kapszula
16 db

1 530 Ft

1 300 Ft
F
65 Ft/db
db
hatóanyag: kalcium
forgalmazza: Sandoz Hungária Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

Láz- és fájdalomcsillapító,
gyulladásgátló hatású
készítmény

Az akció 2017. április 1-jétől 30-ig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.

Deep Relief™ gél

oldatos orrspray felnőtteknek 10 ml

50 g

1 135 Ft
F
22,7 Ft/g

95,6 Ft/db
hatóanyag: ibuprofén

SeptaNazal® 1 mg/1 ml + 50 mg/1 ml
Ízületi fájdalmak,
fájdal
alma
mak,
k,,
izomhúzódások, ficam,
rán
rá
án
rándulás
és/vagy izomhúzódás
következtében kialakuló
du
duzzanat
kiegészítő kezelésére
alkalmazható

1 395 FFt
139,5 Ft/ml

Csökkenti az orrnyálkahártya duzzanatát és
az orrváladék-képződést, így csökkenti az
orrdugulást. Dexpantenol-tartalmával
elősegíti a sebgyógyulást és védi az
orrnyálkahártyát.

OCAL902/03.17

Kalciumhiány megelőzésére és kezelésére

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Imodium® 2 mg kemény kapszula

Grapefruit mag kivonat

Cetebe® 500 mg retard kemény kapszula

Gynoflor hüv
hüvelytabletta

20 db

1 175 Ft

Különböző eredetű akut és
krónikus hasmenés tüneti
kezelésére

20 ml

1 280 Ft

120 db

2 995 Ft
F

58,8 Ft/db
hatóanyag: loperamid-hidroklorid

644 Ft/ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

Étrend-kiegészítő készítmény**

Jiangzhi Tongshu san forte szűztea

Voltaren Dolo® 25 mg lágy kapszula

Hatóanyagai hozzájárulhatnak a
szervek és szövetek mikrobiológiai
egyensúlyának fenntartásához.
Valódi grapefruitból készül,
hozzáadott mesterséges
adalékanyagok nélkül!

Hosszan tartó C-vitamin,
a
amely
98,6%-ban hasznosul

25 Ft/db
hatóanyag: aszkorbinsav
forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu

6 db

2 605 Ft
Ft
434,2
434
4,2 Ft/db

Eg
Egyedülálló
kettős összetétellel segít
y
helyreállítani a normál hüvelyflórát.
ÉÉletképes
é lactobacillusokkal
támogatja a hüvely lactobacillusá
állományát,
kis mennyiségű ösztrioltartalma pedig gondoskodik a
hüvelyhám regenerálásáról

CHHU/CHCET/0003/17

kapszula 80 db

2 125 Ft
26,6 Ft/db

Hatóanyagai
g támogatják
g j a
fogyókúrás diéta
eredményességét, a
testsúlykontrollt

Vény nélkül kapható gyógyszer

20 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

1 790 Ft
89,5 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
fájd
l k t hátfájá
fájdalmakat,
hátfájást,t a
megfázás és influenza
következtében kialakuló
fájdalmakat

LÜNK!

EN VE
NYERJ

• Fődíj: családi
di nyaralás** Rodoszra az IBUSZ
IB
BUSZ
B
USZ
US
SZ Uta
Utazási
Utazási Irodák KKft. jóvoltá
jóvoltából
Áprilisi
nyereményeink: • 4 db kétfős wellnesshétvége a móri Hétkúti Wellness Hotel és Lovasparkban
• 2 db Lendület Szűrővizsgálat a VitaHelp Egészségközpontban

Étrend-kiegészítő készítmény**

Vény nélkül kapható gyógyszer

**A fődíj két felnőtt és két 14 év alatti gyermek nyaralását tartalmazza.
További tudnivalók és részvételi szabályzatok a 34. oldalon és a www.szimpatika.hu/jatekok weboldalon.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
**Étrend-kiegészítő, nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

ÁPRILISI AKCIÓ!
Béres Vita-D3 Forte 3000 NE tabletta
60 db

1 395 Ft

Blend-a-dent extra erős protézisrögzítő

krém 47 g

1 090 Ft

23,3 Ft/
Ft/db

SSzuper erős műfogsorrögzítő
g
krém

23,2 Ft/g

Az akció 2017. április 1-jétől 30-ig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.

Bánó®-féle fokhagyma-galagonyafagyöngy kapszula 100 db

36,8 Ft/db

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

Magas hatóanyag-tartalmú
– 3000 NE – D-vitamin az
immunrendszerért, a csontozatért,
a fogazatért és az izmokért

50 db

1 840 Ft

3 090 Ft
30,9 Ft/db

forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt.,
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. www.beres.hu

Sinupret® bevont tabletta

Az orrmelléküreg és a
légutak heveny és idült
gyulladásainak
kezelésére

Speciális - gyógyászati célra szánt - tápszer

Orvostechnikai eszköz*

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény

Vény nélkül kapható gyógyszer

Aspirin® Protect 100 mg bevont tabletta

Mucopront 375 mg kemény kapszula

Stadalax® 5 mg bevont tabletta

Corsodyl alkoholmentes szájöblögető oldat

98 db

2 075 Ft
21,2 Ft/db
hatóanyag: acetilszalicilsav

Megakadályozza
g
y
a vérrögök
g
p
gy csökkenti az
képződését,
így
iin
f
k
k
ká
á
Ajá
l
í
infarktus kockázatát. Ajánlott szívés érrendszeri kockázattal
rendelkező 45-79 éves férfi és
55-79 éves nőbetegeknek

50 db

1 905 Ft

50 db

1 395 Ft
27,9 Ft/db
hatóanyag: biszakodil

38,
38,1
8,1 Ft/db
hatóanyag: karbocisztein

Alkoholmentes szájöblögető oldat, segít
megelőzni a fogkőképződést és enyhíti
a fogínyproblémákat
Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

No-Spa® forte tabletta

Exoderil® 10 mg/g krém

1 670 Ft
69,6 Ft/db
hatóanyag: drotaverin-hidroklorid
forgalmazza: SANOFI-AVENTIS Zrt.
1045 Budapest, Tó u. 1-5.
Tel.: (+36 1) 505 0050

Vény nélkül kapható gyógyszer

15 g

1 380 Ft
F

1 305 Ft
forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu

Vény nélkül kapható gyógyszer

Epe- és vesekövek által okozott
Epe
görcsök, és kiegészítő
kezelésként gyomor- és
bélgörcsök, menstruációs
görcsök oldására

300 ml

4,44 Ft/ml

Légúti
megbetegedésekben
a nyák oldására,
köpetürítés
elősegítésére szolgál

24 db

Hashajtó
j készítmény,
y, rövid
ő
időtartamú
kezelésre szolgál
székrekedés esetén

Kozmetikum

Keresse a Szimpatikát az interneten is!

A bőr gombás fertőzésének
külsőleges kezelésére

92 Ft/g
hatóanyag: naftifin-hidroklorid
forgalmazza: Sandoz Hungária Kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

Vény nélkül kapható gyógyszer

szimpatika.hu

facebook.com/Szimpatika instagram.com/szimpatika_hu

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 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.

Társaslány

Vág Bernadett

Vézna-e a lábunk szára?

V

ettem egy farmert. A csajok azt mondták, nincs semmi baj, mert egy héten
belül simán vissza lehet vinni. Ezt a megjegyzést egyértelmű kritikának vettem és kikértem magamnak. Ugyanis még nem is látták az
új szerzeményt, csak annyit tudtak róla, hogy
középkék, szakadásmentes és egyenes szárú.

N

agyon sokat szenvedtem ezért a farmerért.
Két plázát is bejártam, és bennük vagy
nyolc üzletet. Üzletenként átlagban hat gatyát
próbáltam fel, vagyis hatszor nyolcszor kétszer,
tehát kilencvenhatszor kellett végignéznem
magam egy-egy gonoszul megvilágított tükörben, amint fél lábon ugrálva préselődök egy
csőbe, ami fennakad a zoknimon, megtapad a
vádlimon, és nem ér össze a csípőmön, pedig,
az eladólány rosszalló szavait idézve, „ez már az
egy számmal nagyobb és elasztikus”.

É

s miközben fél lábon egyensúlyoztam,
kilencvenhatszor kellett végighallgatnom a próbafülke előtt – persze nem rám –
várakozó férfiak elfojtott röhögését és csípős
megjegyzéseit, például hogy a függöny mögött nyilván két teve vív csatát a nőstényért.
Egy ízben majdnem ki is zuhantam közéjük,
méghozzá hanyatt, felfelé kapálózó bal lábbal, amiről lefittyedt egy fél lábszárnyi, halványkékre koptatott, kissé megszaggatott
slim farmer, de az utolsó pillanatban szerencsére meggondoltam magam.
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N

a, de közben kimondtam a kulcsszót.
Hogy slim. Mert a kötelező divat a slim.
(Márti barátnőm szerint gondolni se merjek másmilyen fazonra, mert manapság aki
nem slim gatyát visel, azt kitaszítja a világ.)
Hogy slim, azt jó nagy betűkkel fel is tüntetik minden nadrágon, mintha nem lehetne
már messziről látni, hogy az, hiszen a szárai
egy mérettől függően öt–nyolc centi széles
csíkban végződnek. Gondoltam, megnézem
már a szótárban, mit is takar pontosan az a
szó, hogy slim. Először is azt, hogy csekély,
nem sok. Másodszor azt, hogy elkeskenyedő, vézna. Harmadszor pedig annyit, hogy
karcsú, sudár, nyúlánk, hosszú, vékony. Na
mármost, én se csekély, se vézna, se sudár,
se karcsú, se nyúlánk nem vagyok. És még
hosszú se. De Márti barátnőm szerint, aki a
csajok között az önjelölt stylist, ezzel egy percig se törődjek, mert épp az a lényeg, hogy
a gatya csinál belőlem slimet. Vagyis sudár
karcsút, hosszú véznát. Ki ne szeretne vézna
lenni? Hát hittem neki. A kilencvenhatodik
gatyáig.

A

kkor ugyanis eszembe jutott Piri barátnőm legutóbbi kalandja, amikor is egy
szenvedélyes márciusi éjszakán,
a táncos szórakozóhelyről hazaérve, a frissen felcsípett igen jóvágású és még annál is cukibb
pasival az előszobában egymásnak esve, ruháikat leszaggatva
hirtelen elmúlt a varázs, lelohadt
a vágy, és röhögésbe fulladt a szerelem. Pirike ugyanis sehogy se
tudott megszabadulni a slimjétől.

Hiába volt rajta a legszexibb
fehérneműje, mert semmi se
tud elég szexi lenni, ha az ember térdére legyűrve fennakad
a gatyája, amit kapálózva próbál lerúgni magáról. Végül a pasi
lecibálta róla, de már nem a vágy
késztette erre, hanem a puszta jó
modor, ahogy a kabátot is lesegíti
az ember a szíve hölgyéről alkalmasint. Majd hazakullogott.

H

át nem volt sokkal felszabadítóbb a hippik széles szárú,
virággal hímzett farmere, amiből
szemvillanás alatt ki lehetett ugrani, és élni a mottó szerint: szeretkezz, ne háborúzz? Vagy nem
okosabb Szaki barátnőm, aki kizárólag férfi farmert hajlandó
vásárolni, mert az nem vág be a
térdén és a derekán? (Igaz, a múltkor Szaki is kiborult, mert már a
férfi fazonok között is túlburjánzik a slim, ezért ugrál mostanában annyi piros lábú cinege az
utcákon.)

S

zóval a bűvös kilencvenhatodik slim gatya
után megesett magamon a szívem. Megpihentem egy pillanatra, csak úgy, gatya nélkül,
nekidőltem a próbafülke elcsigázott oldalának,
kisepertem csapzott hajam elgyötört arcomból, és mélyen belenéztem örömtelen szemembe. Azt kérdeztem tőlem: Mondd, biztos vagy
benne, hogy napjában kétszer a földön fetrengve élet-halál harcot akarsz vívni egy hülye
nadrággal, amelyik a nap túlnyomó részében

elszorítja a vérkeringésedet? És ekkor
mintha ezer meg ezer lámpácska gyulladt volna ki a fülkében. Boldog mosol�lyal rikkantottam ki az eladó lánynak,
hogy egyik gatya se jó. És hogy kérnék
inkább egy egyenes szárú fazont, középkéket, amin nincs egy gyári szakadás se,
mert majd lesz. És hozott egyet. Méghozzá az eggyel kisebb méretet, ami
nem is volt elasztikus. És rám jött.
Mit rám jött, rám ömlött, hozzám gyógyult, mintha egyenesen beleszülettem volna.
És igenis megvettem, és tuti, hogy nem viszem vissza
egy héten belül, mert semmi pénzért nem adom.

A

csajok is beletörődtek végül, hogy a gatyám szára
kilóg a sorból, és megnyugtattak,
hogy ne féljek, mert olyannak szeretnek, amilyen vagyok: amolyan
se vézna, se sudár, se hosszú, uncsi
gatyás csajszinak.

HIRDETÉS

K2-vitamin 90µg

A csontok egészségének
megőrzéséért, minden korosztálynak.

A K2-vitamin fontos tápanyag, szabályozza a
kalcium-anyagcsere folyamatot. Részt vesz a
normál véralvadásban. Segíthet a csontok
egészségének megőrzésében, hiszen részt
vesz a normál csontozat fenntartásában.
OÉTI szám: 14957/2014

www.vitaking.hu

Keresse a gyógynövényboltokban és patikákban!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet, és az egészséges életmódot.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Anyaszemmel

Apaszemmel

Szonda Györgyi

Küttel Dávid

Kutyát kérek, kiskutyát!
Hétvégén, a szépen terített asztalnál, mikor a krumplipüré helyett
reformköretet tettem az asztalra, a
család aljas szavazást tartott. Szerintük ha én kérdés nélkül ilyen
kuszkusz-bulgur-lencse valamit
adok a sült hús mellé, akkor nekik se kell megkérdezniük, hogy
készen állok-e egy kutyus befogadására, vagy akár csak e lehetőség
megemlítésére …
A kisebb gyerkőcök lovardai
kalandjainak taglalása után életem párja képes volt teljesen váratlanul egy ilyen kérdéssel fordulni a
család felé: itt az ideje tisztán látni,
ki szeretné, hogy legyen kutyánk?
Nagyon egyedül voltam a véleményemmel, hogy gondoljuk át ezt a
kérdést még vagy ezerszer, és egyből
ellenségként nézett rám mindenki,
egyforma esdeklő arckifejezést öltött
magára hatéves lányom és negyvenegy éves apukája is, a másik öt
szempárról nem is beszélve!
Mibe kapaszkodhat az ember
lánya ilyen túlerővel szemben?
Módszeresen kezdték lerombolni szilárd meggyőződésem bástyáit, minden érzelmi szálat behoztak
az én józan ész vezérelte érveim
ellenében.
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ANYA: Persze, a kutya a tiétek, de
a napi két séta és a kaki az enyém!
ŐK: Dehogy, anya! Minden este
többen is itthon vagyunk, mindig szívesen viszi majd valaki. Te
pedig úgyis edzeni akartál, reggel futhatsz a kutyussal… Okos
lesz, és nem kakil a virágágyásba!
Összeszedjük, ígérjük!
ANYA: Persze! Lesz negyven fok,
meg mínusz húsz, akkor is menni kell!

ŐK: Nem gond, becsszó! Megígérjük, hogy olyankor fel leszel
mentve!
ANYA: A mi kertünk nem alkalmas erre…
ŐK: Itt elöl pont lehetne egy kennel házikóval, akkor kilát az utcára is! Hátul meg szaladgálhat
kedvére a szomszéd telken, akkor
a teraszra és a hortenziák közé
nem is tud jönni!
ANYA: Sosem volt kutyánk, nem
tudjuk, mit hogyan kell csinálni…
ŐK: Anya, gyereked is van egy
csomó, mégse gondolkodtál
előtte!

ANYA: Pont egy kutya hiányzik
ebből a családból!
RÉKA: Akkor legyen egy kistesó
legalább!
APA: Látod, Te is a kutyára
szavazol!
ŐK: Nézd! Itt egy szuper weboldal a kutyanevelésről… meg még
kb. száz másik.
ANYA: Nem tudunk hosszabb
időre elmenni, nem hagyhatjuk
magára!
ŐK: Visszük!!!
ŐK: Anya, te szeretnéd őt a legjobban, te mennél ki érte, ha vihar van, te ülnél mellette, ha beteg
lenne, simogatnád az orvosnál,
mikor oltást kap, és figyelhetnél
a táplálkozására és a vitaminjaira. Kérlek, anya!
ANYA: Erről beszélek… akkor
legalább azt fontoljátok meg, hogy
kölyökkutya legyen, és a gyerekek
együtt tanuljanak bele a kölykökkel a gazdi és kutyája szerepbe.
BORI: Az osztálytársamnál nemsokára kis labradorok születnek…
Megkérdezzem?

Kutyacsata
Feleségem elég határozott egyéniség, ami a kettőnk viszonyában szerencse, mondhatni
áldás, mivel én bizonyos dolgokban határozatlan vagyok.
Szóval egy gyönyörű áldással
élek együtt, és ez így van jól.
Férfiúi büszkeségemet megőrizve kijelenthetem, ez nem
azt jelenti, hogy minden úgy
van, ahogy ő akarja, csak általában úgy alakulnak a helyzetek, ahogy szerette volna. Azt
hiszem, a férfitársaim nagy része tudja, mire gondolok!

A kutya-kérdést viszont tudtam, hogy nem lehet a véletlenre bízni. Tennem kellett
valamit, ezért üzentem a teljes
legénységnek, és egy szép tavaszi vasárnapon titkos akcióba
kezdtünk. A kicsikkel reggel a
falusi lovardában kezdtem, a
nagyokkal délelőtt a kosárpályán találkoztunk, ahol megtartottuk a haditanácsot. Pontosan
egyeztettük a stratégiát, majd

bandába verődve hazatértünk,
ahol kicsiny, de lelkes csapatunk összehangolt támadásba
kezdett.

Bori lányunk ebéd előtt, időben,
magától és könyörgés nélkül elkezdett teríteni, majd átvette
Bencével a német törit. Gergő és
Ádám rendet rakott a kamaszfiúk szobájában, és lehozták a
szennyest is (!), ami, bevallom,
még engem is meglepett, hiszen
igen nagy tett ettől a korosztálytól. Dávid felmondta a házit
anyának, és nem kezdte el szekálni a kishúgát, Réka pedig cuki
volt, mint mindig. Megettük a levest, és miközben nekiláttunk a
második fogásnak, én izzadó tenyérrel bedobtam azt a bizonyos
mondatot: „Olyan helyesen játszott Dávid a lovardában a kutyákkal…” Nejem persze nem
hülye, ennyi év után ismer, mint
a rossz pénzt, így egyből rávágta
a maga imádnivaló határozottságával: „Az lehet, szívem, de nekünk nem lesz kutyánk!” Na erre

kicsiny seregem tüzet nyitott,
és ott nem volt mit tenni, mint
meghallgatni őket. Észérvek, érzelmi ráhatások, kicsi nyafi, ölbe
ülés, puszi, még több puszi, aztán
szennyes tányér leszedése, majd
mosogatás, és sorolhatnám a
felsorakoztatott fegyvereket. Az
ostrom végére eljutottunk odáig, hogy anya, és bevallom, én is
elhittem, hogy mindennap ilyen
rendesek a gyerekeink.
Na jó, utólag be kell ismernem, egy kicsit tényleg túlerőben
voltunk, de nem volt más lehetőség, csak így tudtunk győztesen túljutni az első ütközeten.
Most türelmesen várjuk a folytatást, azért azt titokban elárulom,
hogy Györgyi már lefekvés előtt
a felelős kutyatartásról olvasgatott blogokat… Bízom benne,
Önök is hamarosan meglátják a
legendás ’17-es áprilisi kutyacsata
kimenetelét néhány nagyon aranyos fotó formájában, ahol természetesen lesznek gyerekek, és
végre kutya is!

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Méregtelenítés

Sallai Ervin

Tavaszi (f)elkészülés

Kedves szülőtársak, nevelőszülő-társak és bébiszittertársak!
Idén is lesz tavaszi szünet, és
ahogy azt megszokhattuk:
ha tavaszi szünet, akkor felzárkóztató tábor. Ragadjuk
meg az utolsó lehetőséget az
év végi hajrá előtt, hogy javítsuk gyermekeink tanulmányi
eredményét, és görbüljön az a
bizonyítvány!
Sokan panaszkodtak, hogy nehézséget okoz a gyerekeknek az
iskolatáska cipelése. Különösen
szerdai napokon, amikor a szokásos hetedik óra után szakkörök is vannak, és még hajnalban
nulladik és mínusz második
órában úszásoktatás. Természetesen a Szalai ikreknek ez nem
akkora probléma, mert apukájuk szerdánként kölcsönkapja
a hűtőházból a villás targoncát, de a többi gyerek gyakran
panaszkodik, hogy a negyvenkilós hátizsák pántja belemélyed a vállába. Örömhírem
van! Nem csak Fekete László edzéstervét szereztem meg,
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hogy a tavaszi szünetben kőgolyókat cipelve és kamionokat
foggal húzva megerősödjenek a
gyerekek, de az orosz női súlylökő-válogatottól is sikerült vitaminokat rendelni. Amelyeket
kipróbáltam gyengélkedő édesanyámon. Egy tabletta bevétele után elhajította a járókeretét.
Lemértük: 87,65 méterre repült
a keret, ami új senior országos
rekord. Fantasztikus látvány
volt a repülő járókeret.

Apropó látvány. Nem feledkezünk meg azokról sem, akiknek az alsó tagozatos rajzban
akad fejlődni valója. Bizony, hol
vannak már azok a laza évek,
amikor elég volt egész éjjel fennmaradni a gyerek helyett, és vonalon belül színezni! Amióta A
koppányi aga testamentumából kell jeleneteket rajzolnunk
az olvasónaplóba, már kevés
a szülői segítség. Ezért leszerződtettem dr. Tarján Lászlót, a
Képzőművészeti Egyetem docensét. Doktori disszertációját
a középkori bajvívások vizuális ábrázolásának eltéréseiből
írta a török és a magyar művészetben. Pénzvisszafizetési

garanciát vállal, amennyiben
rajzaira Zsófi néni nem adja
meg a kettest.

Sajnos a matekleckével nem állunk ilyen jól. Annyi házi feladatot kapott a szünetre az
osztály, hogy azt az ELTE összes
matematika szakos hallgatója együtt sem merte bevállalni.
Ezért most a Prezi programozói dolgoznak egy olyan szoftveren, ami talán szünet végére
elkészül a példákkal. A szorgalmi feladatok ebbe már nem
férnek bele, ahhoz egy erősebb
processzort kellene rendelni a
NASA-tól.

Komoly probléma volt az osztályban a környezetismeret.
A mi gyerekeink lakótelepen
nőnek fel, fát nem sokat látnak, maximum húsvágódeszka formájában, de sokaknál az
is műanyag. Nem könnyű első
látásra megkülönböztetniük a
kocsányos tölgy és a dárdás karéjú kocsánytalan tölgy levelét.
Ezért meghívtam előadónak
Sir David Attenborough-t, aki
nagy örömömre el is vállalta a
felkérést, csak annyi kikötése

volt, hogy filmet fogathasson
a panelrengetegben élő csótányokról és egyéb, irtószerekre
immunis mutánsrovarokról.

Külön érdekesség, hogy az idegen nyelvi szépkiejtési versenyre készülők angolját idén
Zimány Linda segítségével a
hazánkban tartózkodó hollywoodi sztárok csiszolják.

Ez természetesen csak ízelítő, szokás szerint minden tantárgyból tartunk felzárkóztatót,
gyertek, hozzátok a csemetéket!
HIRDETÉS

1%
ADD AZ ÁLLATOKNAK,

MERT MEGÉRDEMLIK!

18008481-2-42
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Szentkuty Nikolett

K

Az életmentő D-vitamin
megviseli a beteget. A többi tünet nem ilyen látványos, de a
csontok törékenysége sokszorosára fokozódik, és a különböző
fertőzésekre való fogékonyság
is jelentősen megnő. A hosszú
távú tünetek pedig évek alatt
alakulnak ki.

özhelyesnek tűnhet, de rohanó életvitelünk mellett a vitaminpótlásra manapság még inkább oda kell figyelni. Ezek
között is kiemelt szerepe van a D-vitamin
pótlásának. Hogy miért, arról dr. Takács
Istvánt, a MOOT főtitkárát és az Első 1000
Nap Program elnökét kérdeztük.
Milyen betegségeket okozhat a
D-vitaminhiány?

A D-vitamin a hormonrendszer
egyik bázisa, és ha hormonhiány alakul ki az emberi szervezetben, annak nyilvánvalóan
negatív hatásai lesznek, amelyek
rendkívül szerteágazóak lehetnek. A hiány problémát okozhat
például a csontvázrendszerben, ahol a kalcium-anyagcseréhez kapcsolódóan nagyon
látványos hatása van, ugyanis
kulcsszerepe van abban, hogy a
bevitt kalcium tökéletesen szívódjon fel. Az immunrendszer
esetében a D-vitaminhiány kétszeresen is negatív hatású, mert
növeli az autoimmunitást, míg
a védekező típusú immunitást
csökkenti, emellett megnő a
vastagbél- és az emlőrák kialakulásának esélye. A szívbetegségekkel, a szívelégtelenséggel
és az izomrendszer elégtelen
működésével is összefüggésbe hozható a D-vitaminhiány.
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Ami most újdonságot jelent, az
az, hogy a gyermekkori D-vitaminhiány kihat a felnőttkorra is, és ezeket a károsodásokat
sajnos nem lehet kinőni. Ezért
a gyermek születésétől ügyelni
kell a megfelelő vitaminpótlásra, erre hívja fel a figyelmet az
Első 1000 Nap Program is. Ezen
kívül a várandós anyákat érintő hatások is különös figyelmet
kaptak, hiszen a legújabb kutatások szerint a D-vitaminhiány
növeli a szülés közbeni kockázati tényezőket, valamint a
születendő gyermekre nézve is
negatív következményei lehetnek, ha az anya vitaminhiányban szenved.

D-vitamin pótlása, amennyiben valaki minimális odafigyeléssel táplálkozik. Körülbelül
áprilistól ideális esetben egészen október végégig tart az
az időszak, amikor megfelelő
mennyiségű UV-B sugárzás éri
a szervezetet. A téli időszakban
viszont mindenképp szükséges
a pótlása, mert a táplálékkal
nem tudunk hozzájutni. Fontos tudni, hogy a hazai normál
étrend 80 és 150 egység között
tartalmazza a D-vitamint, míg
az ajánlásokban 2000 egységet
határoznak meg a téli időszakra
vonatkozóan, tehát jelentős különbségről beszélünk.

Milyen napi mennyiség
fogyasztása javasolt?

Az extrém vitaminhiányos állapot csak az idős, ágyhoz kötött embereknél fordul elő. Az
enyhébb tünetek közül a legelső az izomgyengeség, a diffúz
izomfájdalom, amit csontfájdalomként érzékelnek, és nagyon

A D-vitamin a magyar étrendben gyakorlatilag alig van jelen. Átlagosan elmondhatjuk,
hogy Magyarországon a nyári
hónapokban nem szükséges a

Melyek a hiány tipikus tünetei?

Milyen típusú készítményekkel,
illetve természetes módon
hogyan lehet pótolni a hiányt?

D-vitamin jelentős mennyiségben a tengeri halakban, főleg
azok májában van jelen. Innen
ered a csukamájolaj fogyasztásának régi szokása, amit a mai
napig alkalmaznak világszerte. Persze a csukához semmi
köze, de valóban nagy men�nyiségű D-vitamint tartalmaz,
így érdemes fogyasztani, ha
nem idegenkedünk az ízétől.
Ez a természetes pótlás lehetősége, a készítmények pedig
tabletta és olaj formában is rendelkezésünkre állnak különböző kiszerelésekben, de a bevitt
mennyiségre érdemes figyelni.

vonatkozó ajánlás épp azért
született, hogy ezt megakadályozzuk, hiszen ez a kockázatmentes felső határ. Ha ennél
többet szedünk, ahhoz már orvosi felügyelet szükséges. Az
enyhe túladagolás tünetei nem
észrevehetőek, viszont hosszú
távú következményei lehetnek:
növeli a vesekő és az érelmeszesedés kockázatát. Ebből következik, hogy aki a javasoltnál
többet szed, annál nem azonnal jelennek meg ezek a tünetek, hanem csak évek múltán,
az akut tüneteket pedig csak
egy hirtelen nagyobb men�nyiség idézi elő. A napi tízezer
egység tartós szedése valódi mérgezést okoz, ami a vér
kalciumszintjének megemelkedésével, és ennek következményeivel jár.
Milyen esetekben lehet
indokolt az orvos által
ellenőrzött nagyobb mennyiség
szedése?

Eddig a pótlásról és a megelőzésről beszéltem, de amikor egy
orvosilag mért súlyos D-vitaminhiányról van szó, akkor az

orvos dönthet úgy, hogy bizonyos ideig nagyobb mennyiséget ad a betegnek, majd újra
ellenőrzi a vitaminszintet. Orvosi felügyelettel nem kockázatos, sőt, adott esetben szükséges
is, például ha valakinek anyagcsere- és felszívódási zavara
van, de kontroll nélkül nagyon
veszélyes lehet, és hangsúlyozom, ez orvosi kérdés, nem egy
általános, teljes népességre vonatkozó ajánlás.
Milyenek a hazai
D-vitaminfogyasztási
szokások?

Jelenleg is zajlik egy felmérésünk, ennek később lesz eredménye, de a korábbi kutatásból
az derült ki, hogy az év legsúlyosabb D-vitaminhiányos
időszakában is csak a népesség
körülbelül 10 százaléka szed
D-vitamint bármilyen formában. Reméljük, hogy az utóbbi
néhány év munkája és prevenciós programja meg tudta emelni ezt a számot. Ha a lakosság
húsz-harminc százaléka odafigyelne a D-vitamin pótlására,
az már nagy eredmény lenne.

Bizonyos vitaminokról elterjedt,
hogy nem lehet túlzott
mennyiségben fogyasztani
belőlük. A D-vitaminnál fennáll
a túladagolás veszélye? Ha igen,
ennek milyen tünetei lehetnek?

Minden hatásos szerből lehet
mérget csinálni, így ebből is.
A napi 2000 egység pótlására
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

Tompa Diána

Szűrjünk könnyen és gyorsan!

A

z egészségünk megőrzése érdekében
félévente ajánlott szűrővizsgálatokon
részt venni, melyek egy részét már könnyen
és gyorsan el lehet végeztetni gyógyszertárakban is. Hogy melyek ezek és miért fontosak, arról dr. Páll Zsombort, a pomázi István
Király Gyógyszertár és a Richter Egészségváros gyógyszerészét, a Médiaunió szaktanácsadóját kérdeztük.
Milyen szűrővizsgálatokat
lehet igénybe venni a
gyógyszertárakban?

Hivatalosan ÁNTSZ-engedél�lyel vérnyomás-, vércukorszint- és koleszterinmérést
végezhetünk, amennyiben
a patika rendelkezik ehhez
szükséges készülékekkel, illetve a testtömegindexet ki tudjuk
számolni. A gyógyszerészi gondozás keretein belül teljesíthető egy akkreditált háromnapos
tanfolyam, és azok a patikák végezhetik ezeket a szűrővizsgálatokat, ahol van olyan dolgozó,
aki részt vett ezen a továbbképzésen. A vizsgálathoz szükséges készülékeket önerőből
vásárolja meg a gyógyszertár,
ami a szolgáltatásbővítés és a
gyógyszerészi gondozás miatt
fontos, vagyis hogy ösztönözzük az embereket az egészséges
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életmódra, és felhívjuk rá a figyelmüket, hogy sok betegség
megelőzhető, illetve a korai
szakaszban felismert betegségek sokkal jobban kezelhetők.
Mely vizsgálatok ingyenesek, és
melyek költségtérítésesek?

A vérnyomásmérés és a BMI-index kiszámolása ingyenes, a
vércukorszint- és a koleszterinmérés esetében pedig csak a
tesztcsík árát kell megtéríteni,
ami mindössze pár száz forint.
Milyen gyakran ajánlott részt
venni ezeken a vizsgálatokon?

Önellenőrzés céljából a koleszterinmérést félévente ajánlott elvégeztetni, viszont akik
gyógyszeres kezelés alatt állnak, azoknak érdemes negyedévente. A vércukorszint
mérése preventív jelleggel

szintén hathavonta ajánlott.
Kettes típusú cukorbetegségben
szenvedőknek, amennyiben betartják a diétát és a gyógyszert is
az előírás szerint szedik, hetente kétszer-háromszor javasolt a
mérés. A vérnyomásmérést érdemes háromhavonta elvégeztetni, de akinek hajlama van a
magas vérnyomásra, esetleg cukorbeteg vagy túlsúlyos, annak
gyakrabban.
Vannak-e fokozottan
veszélyeztetett csoportok,
amelyek tagjainak kiemelten
oda kell figyelniük a szűréseken
való rendszeres részvételre?

A mozgásszegény életmód, a
dohányzás és a túlsúly mind
hozzájárul a metabolikus betegségek kialakulásához. A magas vérnyomás gyakran nem a
helytelen életmód vagy a rossz

egészségügyi állapot, hanem a
genetikai hajlam miatt alakul ki,
így akár nagyon soványként is
lehet valakinek magas a vérnyomása. Viszont a legtöbb esetben a túlsúly a kiváltó ok,
egy kilogramm leadása egy-két higanymilliméter csökkenést
jelent a vérnyomás
értékében. A normálistól eltérő vércukorszint esetében
is gyakori kiváltó ok
a megnövekedett testsúly, viszont a magas
koleszterinszint a legtöbb esetben örökletes,
ezért itt sajnos nem segít az
életmódváltás, csak a gyógyszeres kezelés.
Miért fontos elvégeztetni
ezeket a szűrővizsgálatokat?

A diabétesz korai kiszűrése
kulcsfontosságú, amire a vércukormérés alkalmas, viszont
lényeges hozzátenni, hogy ez
a vizsgálat tájékoztató jellegű.
Amennyiben a normálistól eltérő értéket mérünk, azonnal a
háziorvoshoz irányítjuk a pácienst, hogy ő folytassa a kivizsgálást. Az éhgyomorra mért 5-6
mmol/l vércukorszint a megfelelő, 6-7 mmol/l eredményre már
oda kell figyelni, és a 7 mmol/l
fölötti érték akár már egy kialakult kettes típusú diabéteszt is

jelenthet. Fontos tisztában lenni
azzal, hogy például a magas vérnyomásnak nincsenek tünetei,
ritka esetben jár fejfájással, szédüléssel vagy orrvérzéssel, ezért
a legtöbb esetben csak mérés útján derül ki.

Mik a tapasztalatai, mennyire
veszik igénybe ezeket a
vizsgálatokat az emberek?

Célszerű az első vizsgálatot felajánlani (főleg a fiatalabbaknak), és egy kicsit ösztönözni
rá az embereket. Az a tapasztalatom, hogy aki egyszer részt
vesz ilyen vizsgálaton, utána
már nem feledkezik meg róla,
és a következő alkalommal már
ő kéri, még akkor is, ha az előző
szűrés semmilyen eltérést nem
mutatott.
Melyek azok a szűrések,
amelyeket otthon is el lehet
végezni?

A testzsírszázalékot a BMI-index
alapján otthon is ki lehet számolni: a testsúly osztva a magasság
négyzetével. Egy táblázatba behelyettesítve kiderül, hogy normális-e a testsúlyunk, de tanácsos
hozzátenni, hogy egy-két kiló
plusz súly még nem feltétlenül
okoz egészségügyi problémát.
Önellenőrzés céljából érdemes
beszerezni otthonra vérnyomásmérőt, és esetleg
vércukorszintmérőt is –
ezt főleg a kettes típusú
diabéteszben szenvedőknek javaslom.
Viszont a koleszterinmérő megvásárlása nem indokolt,
ugyanis ezt a vizsgálatot nem kell heti rendszerességgel végezni,
ráadásul a gép csak összkoleszterinszintet tud mérni, míg a jó és rossz koleszterin
értékét csak laborvizsgálat útján
lehet meghatározni.
Mivel ösztönözné az
embereket arra, hogy
végeztessék el a gyógyszertári
szűrővizsgálatokat?

Mindenkit arra bátorítanék,
hogy vegye igénybe a gyógyszertárakban ezeket a szolgáltatásokat, mert fontos, hogy
megőrizzük egészségünket, és
az esetleges egészségügyi problémákra időben fény derüljön.
Ezek a vizsgálatok nem vesznek
igénybe sok időt, mindössze
pár percesek, és nem szükséges hozzájuk előre bejelentkezni, mert azonnal elvégezhetőek.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Mozdulj!

Karancsi Ildikó

Az utolsó helyről a dobogó tetejére

M

artinek János kétszeres olimpiai és négyszeres világbajnok öttusázó, a sportolók körében pedig
egyszerűen „a mi Janink”. Beszélgetésünk alatt hamar
kiderül, hogy közvetlensége, segítőkészsége miatt nevezik így, s míg kérdezgetem, elemet cserél egy felvevőgépben. „Amit két kézzel kell megcsinálni, azt nem
lehet megúszni, bajnoki címek ide vagy oda.” – kezdi
nevetve.

Mihez kell a gép?

A válogatott edzését veszem fel,
hogy aztán elemezhessék. Szövetségi kapitányként igyekszem
figyelemmel kísérni a versenyzőimet, most van egy kis szünet, két szám között kell átállni.
Melyek az öttusa számai, mi az
öt sport?

Úszás, lovaglás, vívás, futás és
lövészet. Az utóbbi két szám
kombinálva lett, futás közben
kell lőni, és sajnos megszűnt a
csapatverseny, mindenkinek
kizárólag az egyéni teljesítménye számít.
Öt különböző sportban kell
tehetségesnek lenni rögtön az
elején?

Nem, én például nem számítottam igazán tehetségesnek,
mindössze egyetlenegy számban voltam kiemelkedő, a futásban. Úszni egy métert sem
tudtam, mikor az uszodában
felfigyeltek rám. Jó alakom
30

volt, korábban szertornáztam, és megkérdezték, van-e
kedvem öttusázni – valójában
háromtusázni, mert az volt a
korosztályomnak megfelelő –,
és mivel éppen nem sportoltam
semmit, belementem. Ennyin
múlt. Valószínűleg a szertornaalapok miatt hívtak engem.
Ezek szerint minden szülő
először szertornára vigye a
gyerekét?

Igen, abszolút! Alapmozgás a torna, onnan bármerre könnyű továbblépni. Olyan képességeket,
formát, erőt ad, amit aztán a legtöbb sportágban fel lehet használni. A szertornának köszönhetem
azt is, hogy a lóról leesve sosem
lett komolyabb bajom. Már a levegőben úgy tudtam irányítani

a testem, hogy többnyire talpra
érkeztem, mint a macska.
Sérülések persze a futás és a
vívás alatt is jöhetnek, de főleg a
bokaszalagok terhelődnek, más
nem nagyon. Viszont ha valaki
leesik a lóról, bárhol megütheti
magát.
Mindig sikerült visszaülnie a
lóra?

Nekem mindig. Általában csak
az nem esik le a lóról, aki nem
ül föl, ezt mindig el is mondom.
Biciklizni is csak úgy lehet
megtanulni, hogy esik párat az
ember az elején. Aztán visszaül tekerni.
Hogy boldogult a többi
számban?

Ahogy említettem, futásban jó

voltam, illetve ügyesen ment a lovaglás is, ráéreztem az ízére, hamar
a jobbak közé kerültem. Vívásban
bénáztam az elején, gyenge teljesítményt produkáltam, később feljavultam, kiegyensúlyozott lettem.
A lövészet hullámzó volt, hol sikerült, hol nem. Nem voltam a jó
lövők között számon tartva. Szerencsére a négy szám együtt mindig segített rajtam.
A legemlékezetesebb versenyem, amikor csapatban az
utolsó helyről a dobogó tetejére
állhattunk. Ezért jó az öttusa, a
verseny legvégső percéig van javítási lehetőség.
Utolsókból elsők?

Pontosan így volt. Kritikus mélypontot értünk el az első számban,
lovaglásban, Mizsér Attilával és
Fábián Lászlóval egy csapatban,
az 1987-es világbajnokságon. A
második szám előtt utolsóként
kellett rajthoz állnunk. Napról
napra jöttünk fel, a futás előtt
már negyedikek voltunk. A futóteljesítményünket ismertük,
tudtuk, hogy ha kihozzuk magunkból, ami bennünk van, akkor az ezüst biztosan megvan. A
végén pedig a magyar himnusz
szólt. Azt a teljesítményt gondolom a legnagyobb közös eredményünknek. Talán emlékeznek
az olvasók Rióra, ahol az ausztrál kislány, Chloe Esposito a

nyolcadik helyről indult a végső
száma előtt, és aranyérmes lett.
Nagy dicsőség ez számunkra,
mert ő és a testvére is Magyarországon edzenek.
Ausztrál arany, magyar
dicsőség?

Így van, Chloe és Max Esposito ausztrál versenyzők,
édesapjuk az első számú
edzőjük. Magyarországon
készültek az olimpiára,
a budapesti Honvédnél
Martinek János
kétszeedzettek, illetve Gyömrőn
res olimpiai, né
lovagoltak Czink György
gyszeres
világ- és egyszere
lovasedzőnél. Chloe aranys Euróérmére joggal lehetünk
pa-bajnok öttusá
zó 2017
büszkék. Az olimpia előtt
ja
nu
ár
já
tó
l
a
a magyar bajnokságot
felnőtt és junior férfi versenyz
is megnyerte a Honvéd
ők szöszíneiben. Öccse pedig
vetségi kapitánya.
rendkívül fiatal, sokat hallunk még róla. Bízunk benne,
hogy a megkezdett munkát továbbra is nálunk folytatják.
is feljövőben vannak. Igyekszünk távolabbról is verbuKedvet kaptak itthon a
válni tehetséges gyerekeket.
A Honvédnak van kollégiumi
gyerekek az öttusához, mikor
rendszere, ami szintén segíti a
látták Chloét az olimpiai
sportágat. Minden olyan kisdobogó tetején?
Szerencsére igen, és jó hír, gyereknek ajánlom az öttuhogy öttusaakadémia alakul sát, aki nehezen emészt meg
Székesfehérváron, ami to- egy-egy rosszabb szereplést,
vább segíti a sportágat. Bu- eredményt, de képes tovább
dapesten és környékén jó küzdeni. Jöjjenek öttusázni,
néhány helyen lehet edzeni, az utolsó helyről is fel lehet
de további vidéki egyesületek jutni a dobogó tetejére.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Üzenet a Földnek

Dr. Garamvölgyi László

z interneten terjedő halálos
játék kapcsán Szenes Iván
„Állítsátok meg a Földet, le akarok szállni róla” című nagy slágere jutott eszembe. Elképesztő
a történet, ahogy öngyilkosságba kergetnek gyerekeket a
világhálón.

T

udjuk, az interneten minden előfordulhat, sőt, annak
az ellenkezője is, mégis találkozunk újabb és újabb dermesztő
jelenségekkel. A közelmúlt médiahíradásai épp arról szóltak,
hogy az orosz és a közép-ázsiai
fiatalok körében már évek óta (!)
folyik egy „játék”, amely szuicid
kihívásokra buzdít. Ennek hatására legutóbb február végén
ugrott le két tizenéves lány egy
toronyház tetejéről Kelet-Szibériában, és haltak szörnyet.
Józan ésszel felfoghatatlan,
hogy milyen „játék” lehet az,
amelynek a vége öngyilkosság?
A nyomozási adatok alapján
2013-ban a Vkontaktye közösségi hálózaton (ez a Facebook
orosz megfelelője) nyolc virtuá
lis csoportot hoztak létre azzal
a céllal, hogy a felhasználók az
önkéntes halált válasszák. Aki
ide feliratkozik, az az elmebeteg
játék során ötven napon át különféle teljesítendő feladatokat
kap egy asszisztenstől (amelyek
elvégzését bizonyítani is kell),
aki folyamatosan tartja vele a
32

kapcsolatot, majd az ötvenedik
napon jön a verdikt: légy öngyilkos! Az idióta ötlet kiagyalója ugyancsak fiatal, bizonyos
Filip Bugyejkin, aki rendőrségi
kihallgatásakor felháborító cinikussággal magyarázta, hogy
csak azt kapták tőle a szerencsétlenek, amit a való életben
nem: kapcsolatot, megértést,
érzelmi köteléket. A vád szerint Bugyejkin legalább tizenöt tinédzser halálát okozta, de
sajtóinformációk szerint az áldozatok száma ennek sokszorosa, elérheti a százharmincat
is. A tébolyodott értelmi szerző
kiiktatásával Oroszországban
csökkentek a halálcsoportok,
viszont a térségben megnőtt a
hálózathoz csatlakozó fiatalok
száma. Ezt látszik alátámasztani a legutóbbi eset, amelyben a
Brassó megyei Feketehalom településen kergettek halálba egy
kiskorút. A kirgiz média arról
számolt be, hogy náluk is igen
népszerűek, és az iskolákban
„vírusként” terjednek a hasonló csoportok.

D

öbbenetes, hogy sok szülő
azzal vádolta a kormányt és
a médiát, hogy felfújják a helyzetet, és a dolog hírverése jelent igazi veszélyt a gyerekekre.
Igen sajátos reakció ez, bár szerencsére nem általános. A sajtó
szerepe ebben a drámai helyzetben éppen az, hogy felhívja
a figyelmet az aggasztó jelenségre, mégpedig preventív módon,
és kimondottan a brutális őrület megakasztása végett. Élek a
gyanúperrel, hogy az úgymond
kritikus szülők megbocsáthatatlanul tájékozatlanok a világhálón előforduló – és, amint látjuk,
terjedő – borzalmakkal kapcsolatban, kriminális érzékenységük a zéró körül mozog. Még
aggasztóbb, hogy a bekövetkezett tragédiák éveken át zajlottak, mégsem kerültek a hatóság
látókörébe. Mindazonáltal az
áldozatok mikrokörnyezete is
bűnös, hiszen hosszú időről,
ötven napról van szó, melynek során a gyerek viselkedése
– a feladatok teljesítése miatt –
gyökeresen megváltozik, amire
mindenképp fel kellene figyelnie
a szülőknek, pedagógusoknak,
ráadásul vannak fizikai, szemmel látható előjelek is. Tudniillik legtöbbször Blue Whale,
vagyis „kék bálna” néven fut az
őrület, mert ezek a tengeri emlősök nem csak a szabadság jelképei, hanem állítólag maguk is

gyakran követnek el öngyilkosságot. A tinik pedig ilyen állatokat rajzolnak mindenhová, vagy
tetoválnak, borotválnak karjukra, lábukra – ami elég feltűnő.

B

aljós előjel lehet még a Rina
név emlegetése is, mert így
hívták az első lányt, aki a halálcsoport áldozata volt, mostanra
pedig ikonikus szuicid lett. Az is
szembeötlő, hogy amikor a gyerekek bejelentkeznek a weboldalra, folyamatosan öngyilkossági
hajlamukat firtatják, továbbá a
feladatok is mind ezzel vannak

kapcsolatban. Rendre előfordul, hogy az asszisztensek a napok múltával mind több olyan
feladatot adnak a mafla tizenéveseknek, hogy tegyenek kárt
magukban, vagy okozzanak önmaguknak fájdalmat. Nos, ezeket
a változásokat, sérüléseket csak
a teljesen közömbös és hanyag
környezet nem veszi észre, mert
különben számtalan mód és lehetőség nyílna a beavatkozásra, és a
tragikus végkifejlet megelőzésére.
Gyanítható az is, hogy a virtuális gyilkosok az érzelmileg labilis gyerekekre fókuszálnak, akik
keresik identitásukat, érzelmi kötődésre, bizalmi, emberi viszonyokra vágynak, és szeretnének
egy közösséghez tartozni.

T

ehát óriási felelőssége van
a felnőtt társadalomnak. A
mikrokörnyezetnek folyamatosan figyelemmel kell kísérnie
a fiatalok fejlődését, viselkedését, hangulatváltásait, de legfőképpen azokat az árulkodó
jeleket (sokat felsoroltunk),
amelyek rizikófaktorokra utalnak. Ritkán kerül szóba, de
nekem vesszőparipám: szinte
minden önkéntes halálnál tetten érhető az a szeretetdeficit,
amely nélkül a cudar végzet elkerülhető lett volna. Az agyalágyult „játék” nálunk még
nem vert tanyát, de mindent
meg kell tennünk annak érdekében, hogy az ilyenfajta tragédiákat (is) megelőzzük.
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Ingyenes kerékpár vagy Nordic Walking bot kölcsönzés a szállodában
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Hétkúti Wellness Hotel és Lovaspark - 8060 Mór, Dózsa Gy.u.111.
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Játsszon velünk és nyerjen!
Ha Ön 2017. április 1. és 30. között
a túloldalon található Szimpatika kvízünket
kitölti és postai úton vagy a szimpatika.hu/jatek
oldal segítségével a válaszokat beküldi nekünk,
sorsoláson vesz részt.
Játékunkkal megnyerheti az alábbi
nyeremények egyikét:
• Fődíj: családi nyaralás** Rodoszra
az IBUSZ Utazási Irodák Kft. jóvoltából

1

Milyenek
a színészek Györgyi Anna szerint?

a) szinte olyanok, mint az aszkéták
b) dévajok, duhajok, bohémek
c) Shakespeare rabszolgái

2

Mi
 süvített be a Renault ablakain?
a) a jeges áramlat
b) a Marseillaise
c) a szabadság szele

3

4

• 4 db kétfős wellnesshétvége a móri
Hétkúti Wellness Hotel és Lovasparkban
• 2 db Lendület Szűrővizsgálat a VitaHelp
Egészségközpontban
**A fődíj két felnőtt és két 14 év alatti gyermek
nyaralását tartalmazza.
Áprilisi 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 2017. április 30-ig postai
úton visszaküldik szerkesztőségünkbe (Szimpatika szerkesztőség: 1116 Budapest,
Sztregova u. 1.), vagy a www.szimpatika.hu/jatek oldalon válaszolnak a kérdésekre.
A részletes játékszabály a www.szimpatika.hu/jatek/szabalyzat oldalon olvasható.
A nyilvános sorsolás időpontja:
2017. május 10., délelőtt 10 óra, helyszíne a Szimpatika szerkesztőség
(1116 Budapest, Sztregova utca 1.)
Március havi számunk kvízkérdéseinek helyes megfejtései:
1.: c) 2.: a) 3.: c) 4.: b) 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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5

Mik
 születnek Bori osztálytársánál?
a) hármasikrek
b) tigrisgekkók
c) labradorok
Minek
nem indokolt a megvásárlása?

a) vérnyomásmérő
b) koleszterinszint-mérő
c) lázmérő
Melyik
kislány hozott nagy dicsőséget

Magyarországnak?
a) Erzsike
b) Chloe
c) Sára

Karikázza be
a helyes
válasz
betűjelét!

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

A februári kvízjátékunk nyertesei:
• Gál Tóth Zita, Páty
Medicina Gyógyszertár, Gödöllő
•K
 ormos Kornélia, Budapest
Teréz Patika, Budapest
• Németh Gabriella, Pilis
Szelepcsényi Gyógyszertár, Pilis
• Szabó Tünde, Hajdúböszörmény
Hajdú Gyógyszertár, Hajdúböszörmény
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló
wellnesshétvége a móri Hétkúti Wellness Hotel
és Lovaspark felajánlásával.

• Gyurcs György, Vác
Deákvári Patika, Vác
• Dr. Lakosi Józsefné, Budapest
Teréz Patika, Budapest
Nyereményük: egy-egy Lendület Szűrővizsgálat
a VitaHelp Egészségközpont felajánlásával.

teseket
Gratulálunk, a nyer
k!
telefonon értesítjü
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VALÓDI grapefruitból
GRAPEFRUIT
MAG KIVONAT

ajánlásával

Jó hír! Valóban grapefruit.
A Bioextra Grapefruit mag kivonat valódi grapefruitból készül, hozzáadott
mesterséges adalékanyag nélkül. Ideális segítség az eredeti grapefruit
mag kivonat, mely növelheti a szervezet ellenálló képességét a gyomor
és bélrendszer immunitásának támogatásával és a mikrobiológiai egyensúly megtartásával. A kapszula fogyasztását érzékeny gyomrúaknak ajánljuk.
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