2017. augusztus

A gyógyszerek
helyes
tárolásáról
Kismamák
krízishelyzetben
A fiatalokat
sem kíméli az
emlőrák

Földes Eszter
Az Ön Szimpatikája:

Augusztusi akció

KERESSEN MINKET
AZ INTERNETEN IS!

Kedves Olvasó!

WWW. www.facebook.com/Szimpatika
.HU

www.instagram.com/szimpatika_hu

Hasznos funkciók honlapunk mobilverzióján*:
az Önhöz legközelebb található
Szimpatikák listája és térképes
nézete
útvonaltervezés
nyitvatartási információk
Szimpatika kvíz kitöltése

Tudta Ön, hogy az augusztus azért 31
napos, mert a hónapnak nevet adó
császár híúsági kérdést csinált abból,
hogy az ő havának se legyen kevesebb napja, mint a Julius Caesarról elnevezett júliusnak? És hogy augusztus
12-én halt meg Kleopátra? És hogy a népnyelv szerint az
augusztus Kisasszony hava?
Nos, ezt a sok okosságot én sem klasszikus műveltségemnek és pallérozott elmémnek köszönhetem, hanem
kizárólag az internetnek, ahol rákerestem a nyár utolsó hónapjára, hogy legyen mivel elkápráztatnom olvasóinkat. És ha már internet és káprázat: folyamatosan
megújul a weboldalunk, a szimpatika.hu, most például új ruhát kapott! Kattintson rá, mert azon túl, hogy
a Földes Eszterrel készült interjúnkat ott teljes terjedelmében olvashatja, a magazinunk cikkei mellett számos
hasznos tanácsot tartalmaz, valamint a nagyvilág egészséggel, szépséggel, életmóddal és környezetvédelemmel
kapcsolatos híreit is.
Szép nyarat, jó egészséget és kellemes olvasást, valamint
böngészést kíván az egész szerkesztőség nevében:
Kalmár András főszerkesztő
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Címlapon
Nyilván az az ideális helyzet, ha
minél kevesebb emberhez kell
igazodni. Amikor társulati tag
voltam, én is azt tapasztaltam,
hogy sokszor csak nagyon komoly harcok árán tudtuk kivívni,
hogy egy másik munka is összejöjjön. De szerencsére elindult
egy felfelé ívelő tendencia, és a
színház is profitál abból, ha a színészei bevonzzák a közönséget.
 Nem hiányzik az, hogy
fiatal színészként egy
társulathoz tartozz, ahol akár
tanulni is lehet az idősebb
kollégáktól?

Földes Eszter
 Már javában forgatod
a Válótársak című sorozat
harmadik évadát. A
szerencsén múlott, hogy
sok filmes munkád akadt
már eddig is, vagy az egész
generációdra jellemző, hogy
több lehetőség adatik, mint
egy évtizeddel ezelőtt?
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Szerintem inkább mázlim van.
Bár eléggé beindult a nagyjátékfilm-gyártás, és néhány új,
minőségi sorozat is forog, de még
mindig nagyon meg kell küzdeni
a szerepekért. Ráadásul nagy a
rivalizálás a színház és a film között. A kollégáktól is hallom, és
a saját bőrömön is tapasztaltam,

hogy nehéz elvállalni egy filmszerepet a színház mellett, mert
egyszerűen nem engednek el. Ez
nyilván gazdasági kérdés is, hiszen a színházak többsége nem
engedheti meg magának, hogy
egy-egy darabot azért ne játs�szon, mert az egyik színész
néhány hétig forgat valahol.
Forrás: RTL Magyarország

Ha van egy szuper társulat, akkor nagyon jó érzés oda tartozni.
De engem például bezárt a társulati tagság, amikor a székesfehérvári Vörösmarty Színházban
játszottam. Egyébként is egy szabadságra vágyó, viszonylag öntörvényű ember vagyok, és nem
viseltem túl jól a szabályokat.

 Olyan szerepeket kaptál,
amiket nem éreztél a
sajátodnak?

Egyrészt bizonyos dolgokról
más elképzeléseink voltak, másrészt többször is előfordult, hogy
bár konkrét feladatom épp nem
volt, de nem engedtek ki egyegy szerepre. Egy színháznak
persze az az érdeke, hogy akkor és úgy mozgósíthassa a színészeit, ahogy akarja, de én úgy
döntöttem, hogy jobb, ha szabadúszóként folytatom tovább.
Nem mondom, hogy soha nem
mennék vissza egy társulathoz,
de már nagyon meggondolnám,

Lear király – 2013
Forrás: Vörösmarty Színház – Fotó © Medvigy Gábor

hogy kihez és milyen feltételekkel. Ha azt érezném, hogy a vezetőségnek konkrét pedagógiai
terve van velem, és valahonnan valahova szeretne eljuttatni színészileg, az vonzó lenne.
De csak azért, hogy tag legyek,
és legyen egy havi fix fizetésem,
jelenleg nem szerződnék le.
 Pedagógiai terv?

Igen, mert úgy gondolom
– és a nagy öregek történeteiből is
ez igazolódik vissza –, hogy miután egy fiatal kikerül a főiskoláról, nem ér véget semmi, sőt,
akkor kellene elkezdődnie az
igazi tanulási folyamatnak. Amikor az ember levedli a rengeteg
fölszedett görcsét, frusztrációját,
félelmét, megfelelési kényszerét.
Azt hiszem, minden kezdő színésznek arra lenne szüksége,
hogy olyan színházban kezdje a
pályáját, ahol tudják, honnan hova szeretnék őt eljuttatni, és nem
csak azért tartják ott, mert kell
egy fiatal arc, akit pár szerep után
majd lecserélnek a következőre. A
húszas évei elején mindenkinek
szüksége van arra, hogy elindítsák vagy továbbvigyék egy úton.

 Ha saját magadnak
állítanád fel ezt a pedagógiai
pályát, mi lenne ennek a
csúcsa? Hová szeretnél eljutni
például negyvenöt évesen?

Nincsenek olyan időhöz kötött terveim, hogy hány éves
koromra hova szeretnék eljutni. Egyébként azt látom, főleg
a színésznőknél, hogy általában viszonylag későn indul
el felfelé a karrierjük. Szóval azt mondom, hogy nekem
még van nagyjából tíz évem,
hogy valami legyen belőlem.
A szakmai fejlődés mellett
nyilván az ember személyisége is alakul az idő múlásával.
A színésznek mindig a lehető
legtöbbet kell kihoznia magából, és törekedni arra, hogy ne
szoruljon önmaga kliséi közé.
Ne rutinból dolgozzon, tartsa
magát frissen minden szempontból, és legyen kellő önismerete, önkritikája, hogy
abból építsen fel egy szerepet.
Az idő múlásával nem kell
egyre erősebben valamilyenné
válni, hanem épp a maníroktól mentes, tiszta megfogalmazásokra kell törekedni.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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 Az idősebb színészektől és
a „nagy öregektől” biztosan
sokat lehet tanulni. Kik a
kedvenceid?

Nálam ez abszolút működik:
csak közvetlenül a színpadra lépés előtt lényegülök át.
Na, nem mintha olyan régóta lennék a pályán... (nevet)
De kezdetben egy kétórás
rituálé előzte meg minden
színpadra lépésemet. Banális dolgokhoz ragaszkodtam, például hogy minden
előadás előtt le kellett tusolnom a színházban, mindegy, hol voltam, milyen
körülmények között. Meg
kellett innom egy csésze teát, beszélgetnem kellett. Ma
már ezekből semmi nem
maradt, sőt, most már inkább az utolsó pillanatban
szeretek beérni, hogy ne
kelljen várnom, azonnal
Őfelsége komédiása – 2014
mehessek is a színpadra.
Forrás: Vörösmarty Színház – Fotó © Medvigy Gábor
Akkor húzom magamra a
szerepet. Persze tudat alatt egész Domján Editet nagyon szeretem,
nap pörög bennem, ilyenkor az bár neki sajnos nem volt ideember idegrendszere teljesen je megöregedni. Nagyra tartom
rááll erre, de már nem szoktam Básti Julit, Cserhalmi Györgyöt,
behergelni magam, hogy este Gáspár Sándort, Derzsi Jánost, a
előadásom lesz – most már ez fehérvári kollégáktól nagyon soegy természetes folyamat.
kat tanultam. De egyébként ezt
a tanulást nem úgy kell elképA lényeg az, hogy
zelni, hogy a büfében elmesélik,
mit hogy kell csinálni. Elég egyamikor belépsz
szerűen figyelni őket. Például ha
a színpadra, a
Derzsi János vagy Törőcsik Mari megszólal a színpadon, annak
gondolataid és az
nagyon erős jelentése van, sőt,
érzelmeid középen
meg sem kell szólalniuk. Nyilmögöttük van egy egész
találkoznak benned, ván
élet, de a pillanatnak ez a fajta
és végül megszólalsz. sűrítése, ez a színpadi jelenlét
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az, amit érdemes megtanulni.
Hogy természetesen létezzen az
ember a színpadon, a különböző játékformák és stílusok csak
technikai elemek. A lényeg
az, hogy amikor belépsz a
színpadra, a gondolataid és
az érzelmeid középen találkoznak benned, és végül megszólalsz. Nem kell
hozzá semmi más, csak
hogy ott tudj lenni az adott
pillanatban. Pont ezt tudják a nagy öregek, ezért érdemes rájuk figyelni. Nem
kell azon görcsölni, hogy
épp Hamletet játszom,
egyszerűen meg kell csinálni. Egy szakács sem
csinál nagy ügyet egy pacalpörkölt megfőzéséből,
egyszerűen megcsinálja.
Minden helyzetet alázatosan kell kezelni, hiszen
nekünk ez a szakmánk, a
szerep bennünk van. Szóval számomra a világ legtermészetesebb dolga, hogy felmegyek
a színpadra és játszom.
 Rendeztél egy előadást a
férjeddel, Lovasi Andrással,
illetve a Kiscsillag zenekarral
Semmi konferencia címen.
Honnan jött az ötlet, hogy
létrehozzatok egy ilyen estet?

Ez tulajdonképpen egy koncertszínházi előadás. Ahol a zenét, ami a lényeg, erősíti a próza.
Később sok kritika ért minket,
hogy nincsenek benne nagy színészi pillanatok, de erre nem is
akartunk törekedni, hiszen –
Péterfy Borit leszámítva – nem
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

színészekkel dolgoztam. Itt az Filmszínház repertoárjába is
egyszerű történetmesélés volt a bekerül a Semmmi konferencia,
lényeg, ami sikerült is. A színé- így az első rendezésem egy kőszeken kevésbé kérik számon, színházban is látható lesz, ráha nem énekelnek professzi- adásul a főszereplő most már
onálisan, fordított helyzetben tényleg Scherer Péter.
sajnos elnézőbb a szakma. Több
helyre meghívták az előadást,  Milyen volt együtt
viszont lehetetlen volt minden- dolgozni a zenekarral? Nem
kivel egyeztetni, mivel a Kiscsil- „Yoko Onoztak” le a fiúk?
lag zenekar tagjai mellett olyan
Szerencsére engem ezzel soművészek is közreműködtek, sem piszkáltak, viszonylag
mint Falusi Mariann, Varga Li- gyorsan elfogadott a zenekar.
vius, Pásztor Anna, Busa Pista, Akkor folytam bele először a
Péterfy Bori vagy Likó Mar- munkájukba, amikor egy már
cell. Ekkor jött az ötlet, hogy meglévő, két külön estből álló
„irodalmi koncsináljunk a
Semmi konfecertelőadást”
Külön öröm
renciából egy
játszottak, az
számomra, és nagy Idáig tudom a
kamara-előadást,
ahol
történetet 1-2
büszkeséggel tölt
címmel. Kitaegyetlen szíel, hogy az első
nész játszik el
láltam, hogy
minden szemi lenne, ha
rendezésem egy
repet. Scherer
a két részt
kőszínházban is
Pétert kértük
összeolvaszfel, aki örömtanánk, foglátható lesz
mel vállalta,
l a l ko z t u n k
de aztán kiderült, hogy annyira kicsit a szövegmondással,
elfoglalt, hogy még a bemutatón kapott egy egységesebb látsem tudna részt venni. A zene- ványt, adtam neki egy színkar ekkor kitalálta, hogy ugor- padi fomát, és ebből egy
jak be én a helyére, mert úgy nagyon érdekes dolog szügondolták, hogy úgyis az egész letett. Később a Semmi
a fejemben van, és egy izgalmas konferenciát is ennek a voelőadás születhet ebből a felál- nalnak a mentén dolgoztuk
lásból. Szerencsére nagyon sok ki.
pozitív véleményt kaptunk.
De visszatérve a kérItt fordult a felállás: a prózát désre, szerencsére nem
erősíti a zene, egy zenés mo- kaptunk támadásokat a
nodráma lett belőle. Az pe- házasságunk miatt, se a
dig külön öröm számomra, és zenekartól, se mástól, sőt,
nagy büszkeséggel tölt el, hogy a kamaraszínházi előadása következő évadban az Átrium ról kifejezetten elismerő

Fotó © Sárosi Zoltán

 Neked mennyire megy,
hogy „ne vidd haza” a
szerepet?
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Címlapon
írások születtek. Szóval azt
érzem, hogy az én munkámat
is tisztelik, és szakmailag sem
az a megítélés, hogy itt van ez
a szőke kiscsaj, aki felkapaszkodik a Kossuth-díjas művészünk hátán. Ennek nagyon
örülök, mert egyenlő partnerek vagyunk, mindketten
helytállunk a magunk szakmájában – csak Andrisnak
van húsz év előnye.
 András imád úszni,
valószínűleg az ország összes
uszodájában járt már, te
pedig sokáig szertornáztál.
Szoktatok együtt sportolni?

Igen, időnként együtt is eljárunk úszni. Testnevelés tagozatos iskolába jártam, a
szertorna kifejezetten hasznos
volt számomra, mert nagy fegyelmet és kitartást igényel,
de az úszás is kötelező volt.
Bár jól ment, de a mai napig
jobban kedvelem a szárazföldi sportokat, amikor érzem,
hogy megizzadok. Most épp
nem járok el rendszeresen
sportolni.

Lear király – 2013
Forrás: Vörösmarty Színház – Fotó © Medvigy Gábor
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A

 De most már a
kutyasétáltatás is
megmozgat…

Igen, húsvét óta Málna is a
családunk tagja. Valaki bedobta a kolléganőm kertjébe,
ő pedig gazdát keresett neki.
A közösségi médiának hála
megláttam a fotóját, beleszerettem, és szóltam Andrisnak,
hogy hozzuk el. Azóta is hatalmas a szerelem, mindenhová
jön velem, nagyon jó természete van: benn van velem az
előadásokon, a forgatásokon,
a szinkronstúdióban, mindenhol imádják, vigyáznak
rá, amíg dolgozom, szóval nagyon jó dolga van.

 Milyen feladatokra
készülsz a közeljövőben, mik
a terveid?

A következő évadban sem
lesz új színházi bemutatóm,
de a Válótársak folytatódik,
rendezni fogok, játszom a
meglévő szerepeimet, szinkronizálok. Sok ötlet van a
fejemben, amit szeretnék
megvalósítani, és nem csak

AJÁNLJA:

Nyáresti koncertek a Várkert Bazárban
Izgalmas koncertsorozatra készülnek a Magyar Állami Népi Együttes muzsikusai Pál
István „Szalonna” vezetésével, melyben a
klasszikus zene, a népzene és a népies műdal keveredik össze. Gyönyörű környezetben,
a Várkert Bazárban teremtik meg azt az atmoszférát, melynek segítségével a zene egy
varázslatos világába emelkedhetünk. A koncertsorozat váza négy zeneszerző muzsikáját idézi meg: Bartók, Brahms, Liszt és Kodály munkái is megszólalnak a
Magyar Állami Népi Együttes előadásában. De nem csak az ő műveiket, hanem az
őket ihlető, hol népi, hol városi cigányzenekari hangulatokat is meghallgathatjuk a
koncertsorozat folyamán, augusztus 10-én, 17-én, 24-én és 31-én.
Forrás: RTL Magyarország

színésznőként szeretnék működni. Pont azért érdekel a
rendezés, mert sokkal komplexebben kell foglalkozni a
színházzal, mint színészként,
amikor csak egy dologra kell
koncentrálni: a szerepre. De
rendezőként tudni kell az ös�szes szerepet, hogy honnan
hova szeretnél eljuttatni egy
történetet, a színészeket, hogy
mi a mondanivalód az adott
anyaggal, megálmodni a közegét, látványát egy előadásnak, stb... Úgy érzem, sokkal
jobban leköti az energiáimat és
kielégíti az idegrendszeremet.
Próbálkozom ebben az irányban is, és ha érdemes, folytatom. De színésznő vagyok és
az is maradok.
Kalmár András

im pa tik a. hu -n!
lálj a hon lap unkon, a sz
A telj es inte rjút me gta

Újra felcsendül a Musica Sacra
A Szent István ünnepe köré szervezett augusztusi Királyi Napok programsorozat kiemelkedő eseménye a Musica Sacra, amely
igazi kuriózum a komolyzene kedvelői számára. Ebben az évben Verdi remekművét, a
Requiemet hallhatják augusztus 12-én, szombaton 21 órakor az ország egyik legnagyobb
épített szabadtéri színpadán, történelmi környezetben, a Nemzeti Emlékhelyen.
A Requiem az egyik legismertebb és leggyakrabban előadott gyászmise, amelyet
ugyanaz a drámai erő jellemez, mint Verdi legjobb színpadi műveit. A Requiem legjellegzetesebb tétele talán a Dies irae, amelyben megrázó realizmussal elevenedik meg
a sajátos pokollátomás, a mű kicsengése azonban a legmegnyugtatóbb vigasztalás,
amelyet ember kaphat a lelki megpróbáltatások idején. A sodró lendületű mű szólóit
a világ leghíresebb operaházait megjárt sztárok éneklik az idei Musica Sacrán: két Kossuth-díjas énekesnőnk, Lukács Gyöngyi (szoprán) és Komlósi Ildikó (mezzoszoprán)
mellett Otokar Klein (tenor) és Alexandru Agace (basszbariton) lép a közönség elé.
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekart és az Egyesített kórust a Liszt-díjas Drahos
Béla vezényli az előadáson.
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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?????? a Földről
Üzenet

Novák Péter

Plakátmagány

Hogy ki látott még együtt húst a ruhával, Terminátort
az Alpokkal, közéleti szereplőt egy kiló káposztával?
Mindenki, csak nézzen körül!
em tudom, mikor jutott eszünkbe először,
a tudatunkig olykor el sem jut a mondaniN
hogy százzal szorozzuk fel a mezei íróla- Hvaló, annak alattijában biztosan szöget üt, és
pot óriásplakát címén, de jó nagyra sikeredett, már megint vagy százas nagyságrendben, e szünannyi szent! Mindenesetre a jelenség mifelénk
szembetűnő igazán, tán nem is akad még egy
ország a kontinensen, hol ekkora jelentőséget tulajdonítanának a felületnek, mindenféle
értelemben…

N

incs hely, hol el ne férnének méretes konzoljai, bérházfalak és intézmények, háztetők
és aluljárók, pihenőhelyek és forgalmas főutcák
egyaránt otthont adnak az enyhén szólva változatos tartalmaknak. Személyes kedvencem a
három az egyben megoldás, hol egy bravúros,
bár analóg technikai megoldással, de több információ is elhelyezhető egyszerre, időzítőjére
bízva kihez, mikor, milyen üzenet jut el! Hos�szabb piros lámpánál akár ellentmondások sokaságába is keveredhetnénk, de kinek van ideje
figyelni az ilyesmire?

telen stimuláció.

edig a szakemberek szerint egy velős óriásplaP
kát-kampány a leghatékonyabb közterületi
hirdetés, egy jól elhelyezett platformmal rengeteg

fogyasztó figyelmét kelthetjük fel, nap mint nap.
A hatásfokot optimalizáló szoftverek segítségével maximalizálják, hely és sűrűség szerint állítva össze a régióra vonatkozó paramétereket, stb.
o, melyik kifejezés sarkallott arra, hogy
N
fogyasztóvédelmi sorozatomban ezúttal a
reklámpiac említett szegmensét helyezzem gór-

cső alá? Persze, hogy a „kimaxolás”, már csak
a trendiség kedvéért idézve a szlenget, hisz oly
divatos ez az egész; csillog, villog, még forog is
ugye, gondolnám mindösszesen idő kérdése,
mikor lesz jó szagú végre…?

ert egyelőre nem az, mi több, inkább az elélreértések elkerülése végett, nemhogy a
M
lenkezője! Külön és összességében egyaránt. F reklám-, de még a normál pszichológiához
Nem tudni, mi történik a fejekben – megrendelő- sem értek, mégis ezen nagy egész józan parasztől a reklámügynökségen át a megvalósító grafikusig –, de mintha mindenki elfelejtené a szakmáját,
ahogy óriás méretekben kell gondolkodnia. Egyetlen vezérelvet vélünk felfedezni, azaz menjen át az
információ, tekintet nélkül a veszteségekre! Holott jócskán vannak: rosszul kiválasztott színek és
betűtípusok formájában, slendriánul körbevágott
fotók képében, a montázs, amúgy sokat látott, így
kifinomult művészetének minden eredményét figyelmen kívül hagyó katyvaszokként. Amennyiben
mégis valamiféle esztétikai minőség kerülne terítékre, szinte biztos, hogy a plakátragasztó tönkreteszi
azt, megint csak az általános igénytelenség okán.

árna, hogyne járna tisztelet a kivételnek, léJ
vén ez a műfaj is kitermeli a maga kreatív és
kivitelező zsenijeit, de minek? A közeg ránt magával mindent, s az összhatás nem lesz több, mint
gyomorforgató.

K

iváltképp fájdalmas ez, ha társadalmi célú
kampányok kapnak teret. Mit teret, egy-egy
magányos transzparenst, a lehető legszerencsétlenebb helyeken, hogy a közösség érdekében,
érdekeiért kívánjon szólni a permanens médiazajban. Mikor minden jó szándék ellenére egy
ügy hiábavalóságának szomorú mementójaként
vesszük tudomásul szlogenjeit...
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ti ésszel abnormális. Eredményesség tekintetében például kísértetiesen idézi azon időket,
mikor egyetlen akarat, így egyetlen kinyilatkoztatás létezett, egyetlen terméket reklámozva, még ha elsőre ellentmondásosnak is tűnik
az analógia. Mégis, történelmi tanulság, hogy
kilúgozott agytekervények soha nem szültek izgalmas, teremtő, szép és építő gondolatokat, így
aztán már a fogyasztás korszakos szükségszerűségére sem futja majd. Lassan tenni fogunk
az egészre jó magasról, üzenem afféle prófécia
gyanánt az ebből élőknek, mint a kereskedelem
legkisebb egysége, a Családfenntartó.

HIRDETÉS

C-vitamin 1000mg
Bioﬂavonoid
Válogatott alapanyagokból készült C-vitamin
készítmény rengeteg citrus bioflavonoiddal,
acerolával és csipkebogyóval kiegészítve.
OGYÉI szám: 16776/2015.

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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Elmondom hát mindenkinek

Polgár Teréz Eszter

„Igaz történet, ettől gyönyörű”
elhívásod van, érzed. Lehet bármilyen nehéz, vissza tudsz gondolni az első pillanatra, arra,
miért kezdted el. Mi is gyakran
visszagondolunk, amióta nehéz
sorsú szülők gyerekeinek a felnevelését vállaltuk. A sajátjainkként szeretjük őket, mégis
hatalmas kihívás a nevelésük.
Óriási küzdelmeink vannak, de
érezzük, hogy ez a feladatunk,
hogy a helyünkön vagyunk. Így
az ember mindent elbír.

Pálinkás Éva három vér szerinti gyermeke mellett két örökbefogadott
gyerek, plusz nevelőszülői státuszban
egy – hivatalosan örökbe nem fogadható – testvérpár anyukája. Kilenctagú családja teendői mellett a Várva
Várt Alapítvány önkéntes titkáraként
is azon dolgozik, amit életfeladatának érez: az élet védelmén. „Tavaly
80 olyan krízisterhes kismamán segítettünk, akik szerették volna megtartani a gyereküket, de nem láttak rá
lehetőséget. Vagy már megszületett a
baba és örökbe kellett volna adniuk,
vagy abortuszra vártak. Mégis meg
tudták tartani.” Hitelesebb emberrel
nem is beszélgethettem volna erről a
nehéz témáról.
Általában akkor merül föl az
örökbefogadás, amikor nem
lehet saját gyerek.

Nálunk nem ez volt a helyzet.
Három vér szerinti gyermekem
van, de a férjemmel már a házasságunk előtt terveztük, hogy
örökbe fogadunk, akárhány közös gyerekünk is születik. Szerettük volna valakinek megadni
a jó családot, akinek másképp
nem jutna osztályrészül. Először mégsem örökbefogadók,
hanem helyettes szülők lettünk.
12

Ez azt jelenti, hogy krízishelyzetbe került családok gyerekeit
fogadtuk be ideiglenesen, amíg
a szülők újra vállalni tudták a
gyerek nevelését.
Ez nagyon emberpróbáló lehet,
főleg az elengedés.

Igen, az. Tanulni lehet. Felnőve megtanuljuk a szüleinket
is elengedni, vagy szülőként a
felnőtt gyerekünket. Amikor
a kisebbik fiunk kisbaba volt
– aki már 19 éves –, a védőnő

Hogyan érkeztek a nem saját
gyerekek a családba?

mesélte, hogy most csatlakozik
be a városunk a helyettesszülő-hálózatba. Erősen érdeklődtem, végül megkérdezte, nem
mennék-e el a tanfolyamra. Ez
összecsengett a mindig is bennünk lévő vággyal, úgyhogy
elvégeztem a képzést. A férjemmel segítettünk több krízishelyzetben, vigyáztunk gyerekekre,
sőt, békítettünk ki szülőket,
de valahogy azt éreztük, hogy
nem ez a feladatunk. Ha tényleg az a dolgod, amire úgymond

A három vér szerinti gyerekünk után éreztük, hogy vágyunk még gyerekre, de csak
egyre készültünk. Később is,
minden gyerek után úgy gondoltam, nem lesz több, aztán
mindig jött egy pont, amikor
ez fordult bennem. A fiaim után
lányt szerettem volna. 15 éves
volt a nagylányom, 11 és 7 a két
fiú. Épp kilenc hónapja vártunk
örökbe fogadható kislányra,
amikor egyik reggel úgy keltem, hogy nem baj, ha kisfiú érkezik. Egy óra múlva felhívtak,
hogy mit szólnánk egy kisfiúhoz. Simont a kórházból hoztuk el, román állampolgár volt
még. Bonyolult és hosszú hivatalos ügyintézéssel sem lehetett
sokáig örökbe fogadni; a szülők
eltűntek. Ez idegőrlő volt, de
örökbefogadáskor alapesetben

is van hat hét, amíg a vér szerinti szülő meggondolhatja
magát. Az édesanya személyét,
szerepét mindig tudatosítani
kell az embernek magában – és
a gyerekben is, mert mindig az
édesanyja lesz, aki szülte. Lehet
sírni, ha a gyerek nem látja. De
tiszteletet kell adni az édes szülőnek kezdettől fogva, ettől én
nem leszek kevesebb, sőt: ennél
kifizetődőbb dolgot nem tudok.
A gyerek indentitását alapozza
meg.

Ami az önértékelésének is alapja lesz. Sokféle sorsú, helyzetű
anyukával találkozom a Várva Várt Alapítványnál. Nem
tisztem az ítélkezés. Ha valaki
megengedi, hogy belelássak az
életébe, együtt érzek, ez a dolgom. Másrészt, nem tudhatom,
én jobban csinálnék-e bármit
az ő helyében. A legtöbbet azzal adhatom, ha tisztelem azt
az embert, aki éppen egyáltalán nem tiszteli magát. Aki az
élete mélypontján van.
Igen, ha valaki babát vár, és
arra készül, hogy eldobja,
holott szívesen megtartaná,
akkor saját magát vajon épp
mennyire értékelheti…? Kik
keresik meg az alapítványt,
maguk a kismamák?

Ők, vagy a védőnők. Én veszem
föl a telefonokat: a krízisvonal

száma a magántelefonszámom.
Főleg azzal hívnak, hogy megtartanák a babát, de nem tudják, vagy már lecsúsztak az
abortuszról, és lehetetlen helyzetbe kerültek. Néha az anya
hajléktalan, és aktivistánk szólítja meg. Ami óriási gond, ha
a lakhatás kérdéses, mert kevés
az anyaotthon-hely. De olyan is
van, hogy jó anyagi helyzetben
él valaki, egyedül vagy rossz
kapcsolatban, és a terhességgel
összecsapnak a feje fölött a hullámok. Gyakran csak biztatásra, emberi szóra van szüksége.
Vagy arra is. Ezért nemcsak telefonon, de személyesen is beszélgetek a kismamákkal.
Hogy lehet ezekre a
beszélgetésekre felkészülni?

Nem lehet. Ha van az emberben egy vigasztalási vágy vagy
készség, hogy megossza a reményt, az elég. De járok szociális munkás szakra, hogy jobban
tudjak segíteni. Sokszor, mikor
beszélgetek valakivel egy nehéz
helyzetben, senki nem tudhatja
a tutit, mégis azt tapasztalom,
hogy sikerül pont olyat mondanom, ami pont jó, pont segít. És látom az esetkövetésből,
hogy tényleg átkattant valami.
Miközben kisebbnek gondolom
magam, bárkinél. Mi is kínlódunk, csak mással: a gyerekneveléssel, a kamaszkorral járó
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Elmondom hát mindenkinek
nehézségekkel. Sokszor éjszaka
is azon agyalunk a férjemmel,
hogyan lehetnénk jobb szülők.
A 15 éves Simonnal szerencsére már túljutottunk a lázadó
korszakán. Most a 12 éves Evelinnel küzdünk, de vele is túl leszünk rajta.

de szerencsére sosem bántották őket a származásuk miatt.
Evelin a kamaszkorral sok kihívás elé állít minket…, de közben meg olyan óriási szíve van.
Nagyon szereti a kisgyerekeket,
óvónő akar lenni. Nemrég tollal
ráírta a karjára, hogy „Szeretlek, Anya!!!”.
És ez az Anya Ön. A vér szerinti
gyerekeik mit szóltak a
többiekhez?

Evelin a második örökbe
fogadott gyerek?

Őt és az öccsét, Alexet nem lehetett örökbe fogadni, csak nevelőszüleik lehetünk, mert az
anyukájuk, aki egy jószándékú,
de nagyon nehéz sorsú asszony,
nem mondott le róluk. Látogatja néha őket, de nincs szoros kapcsolat. A gyerekeknek
hol sok, hol kevés, hol vágyják,
hol dühösek. Ebből a dühből
persze nekünk is jut, mivel mi
vagyunk ott. Nagyon kell őket
szeretni. Sokáig tartottam attól,
hogy roma gyereket vállaljunk,
féltünk, hogy csúfolni, bántani
fogják. Aztán szóltak, hogy itt
egy roma kislány, Evelin; igent
mondtunk. Négy év után hozzánk került az öccse is. Hatalmas a temperamentumuk, főleg
a kislánynak. Most 12 éves, ő
fehér bőrű, az öccse barnább,
14

Nagyon várták őket. Mindig
megbeszéltük velük, mielőtt
befogadtunk valakit. A fiaink is
szeretgetősek a mai napig, pedig már 23 és 19 évesek. Abban
a 9 hónapban, míg az első örökbefogadott babára vártunk,
végig ott volt a kiságy a hálószobánkban, a gyerekek meg
kérdezgették, mikor jön már.
Stabil gyereknek, aki biztonságban érzi magát, akinek rendben van az önértékelése, ez nem
probléma. Sose voltak féltékenyek. Sokkal inkább a fogadott
gyerekek. Ők minden szeretetet maguknak akarnak. Az ő
identitásuk már sokkal több
megerősítésre szorul. Bennük
van, hogy őket nem én szültem, miközben végigbeszéltük
ezerszer: „Nem tudnálak jobban szeretni, ha a hasamban
lettél volna.” Ezt nagyon igénylik. Tanítják a tanfolyamokon,
hogy kötelező az igazat mondani kezdettől. Nekünk is így
könnyebb. Miközben, persze,
nehéz. Emlékszem, néztünk
egy filmet az ikrekről. Simi ott
ült, alig beszélt még. Egyszer

csak azt mondta: Anya, én is
így voltam a pocakodban. Akkor elmondtuk, hogy képzeld,
ez úgy volt… Aztán bementem
sírni a fürdőszobába. Mindig
gyönyörű történetbe foglaljuk
azt a napot, amikor érte mentünk. Nagyon fújt a szél…, és
jött a telefon…, csodaszép piros
autóval mentünk…, és ahogy
megláttunk…, és ahogy elhoztunk… Mintha a születéséről
beszélnénk. Igaz történet, ettől
gyönyörű.
A legkisebb gyerek hogyan
került a családba?

Mikor a nagylányunk, Ramóna elköltözött, úgy kiürült a
ház egy része, hogy vágytunk
még egy kislányra. Óvodást
szerettünk volna, de telefonáltak, hogy itt egy újszülött. Goldi anyukája fogyatékkal él egy
intézményben. A kislány nyitott koponyával született, nem
kis kutacsa volt, hanem óriási:
a bőr és a haj alatt lüktetett a feje, plusz ciszta volt az agyában.
Nem lehetett tudni, mi lesz, de
mi bizakodtunk, és nem hiába.
Mikor hozzánk került, elvittem
orvoshoz. Kiderült, hogy nem
én vagyok az édesanya, erre az
orvos így szólt: „Hát nem látja,
hogy ez a gyerek torz?” Vissza
se néztem. A Dévény-tornán,
ahová hordtuk, azt mondták,
még nem láttak senkit, aki en�nyit javult volna ilyen rövid idő
alatt. Nagyon sok csodán vagyunk túl vele. A ciszta eltűnt,
a csontok összeforrtak, nagyon
jó lett a mozgása. Most 8 éves.

Mintha minden gyerekkel egyre
nagyobb feladatot vállalnának.

Igen. De közben rengeteget tanulunk a gyerekeinktől. A 31
éves lányunk jogot végzett, a
két idősebb fiam is jól tanult. A
fogadott gyerekeinknél viszont
mindenféle tanulási képességzavarral küzdünk. Megtanultuk, hogy ne legyenek extrém
elvárásaink, mert azzal ártunk. Szabad másmilyennek
lenni. A lényeg, hogy emberileg milyenek. Remélem, jó példával tudunk nekik szolgálni,
átadhatjuk, ami tényleg fontos.
Én személy szerint semmi fontosabbat nem látok az életnél,
és nem látom a létemet hasznosabbnak, mint ha az életért
tudok tenni.
Az alapítványi munkája is erről
szól.

Igen. A kezdetektől, 2014-től
részt veszek a gyakorlati munkában. Eleinte főleg védőnők,
szülésznők kerestek meg miket, akiknek a látóterébe került krízisterhes kismama, de
lassan a bajban lévőkhöz is eljutott, hogy fordulhatnak hozzánk. Ha nincs mód rá, hogy
megtartsák a babát, mert sokszor tényleg nincs, abban is
segítünk, hogy örökbe adjuk. Elkezdtünk gyűjtögetni
tárgyi eszközöket, amelyekre szükség lehet. Babakocsi,
babaruha, élelmiszer... Lett
egy raktárunk, és szerencsére már az alapításkor kaptunk
egy nagyobb adományt, így
feltölthettük.

Sok a sikertörténet?

Siker, amikor felszerelünk an�nyira egy lakást, hogy már érkezhet a baba. Fantasztikus
felhívni valakit karácsony előtt,
aki örökbe adható babára várt.
Az örökbefogadás finisében az
édesanyának is lehet beleszólása a családi önéletrajz és fotók
alapján, kihez kerüljön a gyereke. Tavaly decemberben a szülő
olyasvalakit választott, aki komoly betegségből gyógyult fel,
és már nem hitte, hogy valaha
anya lehet. Nekem sikerélmény,
nagy öröm egy jól sikerült beszélgetés is. Kezdetben a krízisben lévő kismama zavarban
van, én is zavarban vagyok, de
rá figyelek, próbálom az érzéseit könnyebbé tenni. Nagyon
fontos, hogy az akaratát tiszteletben tartom: ha megtartaná, ha örökbe adná a gyerekét,
megértem, elfogadom. Kön�nyű lenne jó háttérrel osztani
az észt, de nem ez a dolgunk.
Engem nagyon tölt, hogy van
remény, van segítség. Jó, amikor ezt át tudom adni. Folytatunk utánkövetést telefonon, és
az a tapasztalat, hogy mindenki örül, ha végül megtartotta a
gyerekét.
Mi történik, ha nem elég az
egyszeri segítség?

Ha van hol lakni, az már óriási
dolog, egyben a minimum. Mi
pénzzel nem, viszont minden
mással, akár tüzelővel, gyógyszerekkel is tudunk segíteni;
ha kell, próbálunk anyaotthonban helyet szerezni, de

a lakhatást alapvetően nem
tudjuk megoldani. Tesszük,
ami az erőnkből telik. Óriási odaadással dolgoznak az
önkénteseink; rendezvényeket, jótékonysági koncerteket
is szervezünk, egyre többen
megismernek. Legutóbb a
10. kerület alpolgármestere
állt mellénk egy rendezvény
erejéig, aki a hét saját gyereke mellett három örökbefogadott down-kóros gyereket
nevel. Mikor megtapsolták,
azt mondta, a feleségéé az igazi érdem.
Mindahhoz, amit Ön vállal,
szintén kell egy fantasztikus
férj.

Fantasztikusan jó férjem van!
Hihetetlenül szerencsés vagyok. Amikor megismertem,
elvált nő voltam, egyedül neveltem a kislányomat. Nem
tartottam magam méltónak,
elégnek egy olyan hívő életet
élő, nálam több évvel fiatalabb, remek emberhez, amilyen ő. Rá se mertem gondolni.
De aztán mintha rám tettek
volna egy hátizsákot, tele érzelmekkel, egyik pillanatról a
másikra, hiába küzdöttem ellene, holott nem hittem, hogy
mi egy pár lehetünk. És akkor
egyszer csak, tényleg minden
előjel nélkül megkérte a kezem. Huszonnégy éve élünk
csodálatos házasságban.
További információkat talál a
www.varvavart.hu oldalon!

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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csökkenti azok gyulladását

26,
26,4
6,4 Ft/g
hatóanyag: diklofenák-dietilamin
forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43. Tel.: 225-5800 www.gsk.hu

Vény nélkül kapható gyógyszer

CHHU/CHPAN/0005/17

Teva-Enterobene 2 mg

filmtabletta · 50 db

1 495 Ft

29,9 Ft/db
hatóanyag: loperamid-hidroklorid
forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt.,
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Hasmenés kezelésére szolgáló
gyógyszer

1 89
895
95 Ft

Nyújtott hatású C-vitamin, magas
hatóanyag-tartalommal

23,7 Ft/db

Étrend-kiegészítő készítmény**

1 520 Ft

Enyhíti azz aranyeres panaszokhoz
á ló tüneteket,
ü
k mint
i az irritáció,
i i á ió
társuló
viszketés, égő érzés

5 Ft/
50,7
FFt/gg

Vény nélkül kapható gyógyszer

Orvostechnikai eszköz*

Sudocrem®

Calcium-Sandoz® pezsgőtabletta

250 g

2 995 Ft

12 Ft/g
forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt.,
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Panadol Rapid 500 mg filmtabletta

24 db

780 Ft

Corsodyl alkoholmentes szájöblögető
oldat 0,2% · 300 ml

1 295 Ft

32,5 Ft/db
hatóanyag: paracetamol
forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43. Tel.: 225-5800
www.gsk.hu

4,3 Ft/ml

CHHU/CHPAN/0005/17

CHHU/CHPAN/0005/17

Paracetamol-tartalmú fájdalom- és
lázcsillapító gyógyszer. Optizorb® formulával
a gyorsabb felszívódásért – a hagyományos
paracetamol tablettákhoz képest

Alkoholmentes szájöblögető oldat, segít megelőzni a
fogkőképződést és enyhíti a fogínyproblémákat

Vény nélkül kapható gyógyszer

Kozmetikum

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

Béres Szemerő FORTE filmtabletta

Mastu® kenőcs

30 g

Az akció 2017. augusztus 1-jétől 31-éig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.

90 db

4 990 Ft

Nasopax orrspray felnőtteknek

10 ml

1 395 Ft
1139,5
39,5 Ft/ml

55,4 Ft/db
forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt.,
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.

forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt.,
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

A normál látás megőrzéséért. Időskori szembetegség
(pl. makuladegeneráció), illetve az erős fénysugárzás
oxidatív szemkárosító hatása esetén a különleges
táplálkozási igény kielégítésére szolgáló komplex
készítmény

Két hatóanyag kombinációjával küzd meg az allergiás
orrdugulással. Kíméletes, nem szárítja az orrot.
Akár 4 hétig is használható

Speciális - gyógyászati célra szánt - tápszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

20 db

1 400 Ft

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

A pelenkával fedett bőr mindennapos
védelmére. Hatékony egyéb
bőrproblémák ápolásában is
(repedezett, kipirosodott, irritált bőr)

Kalciumhiány megelőzésére és kezelésére

Kozmetikum

Vény nélkül kapható gyógyszer

ÜNK!

VEL
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Augusztusi
• 2 db kétfős wellnesshétvége
esshétvége a móri Hétkúti Wellness
Weelln
W
lnes
esss Hotel
Hotel és Lovasparkban
Loovasparkban
nyereményeink: • 2 db Lendület Szűrővizsgálat
rővizsgálat a VitaHelp
V
Egészségközpontban
é kö
tb
További tudnivalók és részvételi szabályzatok
t k a 34
34. oldalon
ld l éés a www.szimpatika.hu/jatekok
i
tik h /j t k k weboldalon.

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.

AUGUSZTUSI AKCIÓ!
Smecta® 3 g por szuszpenzióhoz

10 tasak

1 040 Ft

Panthenol külsőleges spray
130 g

Advil® Ultra Forte lágy kapszula

16 db

1 620 Ft

1 450 Ft

104
04 Ft/tasak
hatóanyag: dioszmektit

Az akció 2017. augusztus 1-jétől 31-éig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.

11,2 Ft/g
hatóanyag: dexpantenol

Láz és fájdalomcsillapító,
Lázfájdalomcsillapító
gyulladásgátló hatású készítmény

101,3 Ft/db
hatóanyag: ibuprofén

Vizol S 0,21% oldatos szemcsepp
10 ml

1 835 Ft

183,55 Ft/ml
183
forgalmazza: Penta Pharma Kft.

Akut hasmenés kezelésére felnőtteknek és
gyermekeknek (a csecsemőket is beleértve)
orális rehidráló oldattal együtt adva

Napégés, forrázás, horzsolás esetén a bőr gyógyulásának
elősegítésére alkalmas készítmény

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Orvostechnikai eszköz*

Septolete® extra 3 mg/1 mg

Magnosolv® granulátum

Nurofen® eperízű 20 mg/ml belsőleges

Tebofortan® 120 mg filmtabletta

szopogató tabletta · 16 db

30 tasak

75,6 Ft/db

5 FFt/tasak
59,7
t/tasak

1 210
210 Ft

1 790 Ft

Már egy tasak
tasa
sak fedezi a felnőttek napi
ma
éi
ük é l té k közel
kö l 99%-át
99% át
magnéziumszükségletének

Az enyhe szemszárazság tüneteire, mindennapi
használatra ajánlott, kontaktlencse viselőknek is

szuszpenzió gyermekeknek · 100 ml

30 db

13,2 Ft/ml

1105,3
05,3 Ft/db
hatóanyag: páfrányfenyő levél száraz kivonat

Láz gyors és hatékony csökkentésére, enyhe és
mérsékelt fájdalom csillapítására 3 hónapos kortól

Elégtelen agyi vérátáramlás
következtében fellépő agyműködési
zavarok kezelésére

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

1 315
315 Ft

3 160 Ft

MAG/MAY/ 17/01

Fertőtleníti a szájüreget és a
garatot, enyhíti a
torokgyulladás tüneteit

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Dentinox® fogínygél gyermekeknek

Kitonail® 80 mg/g gyógyszeres

10 g

1 575 Ft
157,5 Ft/g

Fogzáskönnyítő gél, az első fogak
kibújásakor jelentkező tünetek helyi
kezelésére alkalmas készítmény

körömlakk · 3,3 ml

Keresse a Szimpatikát az interneten is!

4 830 Ft

1463,6 Ft/ml
hatóanyag: ciklopirox

forgalmazza: Penta Pharma Kft.

A körmök enyhe, illetve középsúlyos gombás
fertőzéseinek kezelésére alkalmas készítmény

Vény nélkül kapható gyógyszer

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!

Társaslány

Vág Bernadett

Most aztán tényleg!

Mtanság. Muszáj vigasztalni, mert mi Ijuk, hogy miért, hát azért, mert Tomi már
árti barátnőnket vigasztaljuk mos-

tt egy kicsit csalunk, mert pontosan tud-

másra volnának a barátok, mint hogy vigasztalják egymást akkor is, ha nyilvánvaló,
hogy a vigaszra szoruló illető vigasztalhatatlan. Ezt mind tudjuk, ezért úgy döntöttünk,
hogy nem egyszerre vigasztaljuk péntek esténként, hanem felváltva minden nap, így
neki több vigasz jut, nekünk meg több szabad péntek.

rég észre se veszi, ha Mártinak új a haja, nem
segít a háztartásban, nem akarja Mártit feleségül venni, még csak utazni se viszi el a
nyáron, és nincs az egész kapcsolatnak semmi perspektívája.

M

ártikát azért kell vigasztalni, mert
úgy döntött, hogy végleg szakít a barátjával, akivel öt éve nem bír szakítani,
holott öt éve minden áldott nyáron megpróbálkozik vele, el is határozza szépen
mindig, hogy na, most már tényleg végleg
szakít, és szakít is, és tényleg nagyon végleg. Mi igazán nem akarnánk beleszólni,
hogy Márti kivel éljen és kivel ne, abba pedig főleg nem, hogy kivel szakítson és kivel
ne, de abban mindenesetre egyetértünk,
hogy a barátnők dolga, hogy egymásnak
adjanak igazat.

Mforgatókönyve van. Általában au-

árti szakításainak már jól bejáratott

gusztus táján szokott elkezdődni egy pénteki összejövetelen, amikor Márti mintha
kevésbé lenne jelen, elrévedezik, távolba mélyed, majd sóhajt egy keserveset. Na, és ez az
a pont, amikor tudjuk, elkezdődött. A sóhaj
után ugyanis már meg se kell kérdeznünk,
mi a baj, feljajdul magától, és annyit mond:
Nehogy azt gondoljátok, hogy Tomi meg
én boldogok vagyunk. Na, és ekkor jön az,
hogy mi kerekre nyitjuk a szemünket, és így
hüledezünk: Neee! Tényleg? De hát miért???
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Sjuk, hogy Márti tételesen szépen felsorolzóval ezt mi már mind tudjuk, de hagy-

ja, majd kimondja a végső ítéletet, hogy kész,
vége, de most már tényleg. Erre mi belül egy
jó nagyot ásítunk, de csak belül, kívül még
mindig részvétteli arccal bámuljuk Mártit, és
arra biztatjuk, hogy ne hamarkodjon el egy
ilyen fontos döntést, hisz végül is egy… két…
három… négy…, vagyis immár öt éve tart ez
a kapcsolat, és egy olyat nem rúg fel az ember csak úgy.

Éfelvonás, mikor is Márti, mintha távoli

s hátradőlünk, mert itt jön a második

hangot hallana, előbb elnémul, majd sóhajt
egy újabb retteneteset, és azt mondja: Azért
ne gondoljátok, hogy minden olyan borzasztó volt Tomival. És akkor mi kerekre nyitjuk a szemünket, és így csodálkozunk: Neee!
Tényleg?

Ijuk, hogy Tomi nem borzasztó, hiszen ked-

tt is egy kicsit csalunk, mert pontosan tud-

ves, érzékeny, a szíve mélyén nagyon is szereti
Mártit, és igaz, hogy nyaralni nem viszi, de
síelni igen, ráadásul irtó cukin tudja utánozni
a szerelmes ló nyihogását. Szóval ezt is mind
tudjuk, de tételenként együtt örülünk Mártival, hogy ez a Tomi milyen egy drága, és
helyeslünk.

ÉMárti a térdére csap, felpattan, hogy na,
s aztán jön a harmadik sóhaj, miután

most már tényleg elég, mert hiába tud ILYEN
is lenni a Tomi, ha amúgy OLYAN, és ha en�nyi év alatt nem hagyta abba, hogy OLYAN,
akkor már sose lesz csak ILYEN, és akkor
minek pazarolná rá tovább az időt, hisz ő se
lesz fiatalabb. Na, ekkor mi egyhangúlag kifogyunk az érvekből, és (látszólag megadón)
egyetértünk Mártival, hogy tényleg ki kell
rúgni az ilyet. Vagyis az olyat.

Ékodni, hogy betegyen egy jó kis pörgős
s ekkor Szaki általában fel szokott tápász-

zenét, mert a Márti hajlamos mély melankóliába zuhanni minden alkalommal, amikor
meghozza ezt a döntést, a Spirike meg kiszalad papírzsepiért, mert mi van, ha a pörgős
zene ellenére is melankóliába zuhan a Márti,
mi több, zokogni kezd.

és megfestettük a fényes jövőt, Márti szipogva
bólogat, majd taxit rendel, hogy hazarohanva
Tomihoz a tettek véres mezejére lépjen.

Mlefon kijelzőjét, hogy mikor hív már a

i pedig néma csöndben bámuljuk a te-

Márti, és jelenti be, hogy na, most aztán tényleg, de komolyan és végleg szakított a Tomival. És amikor már négy órája várunk, és a
telefon néma, akkor elmosolyodunk, hogy
milyen szép is az élet, és a legeslegszebb benne a szerelem, és elégedetten megállapítjuk,
hogy idén is sikerült ezt a bolond szakítgatós,
hisztis, dilis Mártit jobb belátásra bírnunk.
HIRDETÉS

Da negyedik felvonás, amikor Márti visszae ezzel még nincs vége, mert itt kezdődik

zuhan a fotelba, mintegy új és egyben utolsó
esélyt adva a dolog átgondolásának, és sorra
kikérdez mindannyiunkat egyenként, hogy
mit csinálnánk a helyében, tényleg mi is szakítanánk-e a Tomival, mert hát azért gondoljunk csak bele, öt év mégis csak öt év. És nem
elégszik ám meg egy igennel vagy nemmel, a
véleményünket alá kell támasztani, meg kell
indokolni, példákat kell felhozni pro és kontra
a közös múltjukból, valamint jövőképet is kell
festeni, hogy mi lesz Márti sorsa, ha szingli lesz,
jut-e még neki valaha szerelem, vagy legalább
egy olyan pasi, aki megbízható, és nyaralni viszi az embert. És ha mindannyian végigsoroltuk az érveket, átszíneztük a borongós múltat,
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Anya-, apaszemmel

Szonda Györgyi és Küttel Dávid

Anya és Apa szabadságon E

Boriszemmel

Rémálom a kertesházban
A

nyáék nemrég, mint
minden évben kivették
tőlem pár napos szabadságukat. Ez mindig nagyon jó
buli, ilyenkor van négy napom bebizonyítani, hogy laza és jófej nővér vagyok, aki
annyi pizzát süt, amennyit
csak akarnak, hagyja, hogy
22

akkor feküdjenek le, amikor akarnak. Idén annyiban volt más a helyzet, hogy
a házunkban került erre sor.
Bár egy rendkívül békés, veszélytelen környéken élünk,
az első este, éjfél körül arra
kellett rádöbbennem, hogy
valószínűleg egy percet sem

fogok tudni aludni. A négy
bejárati ajtót ugyan bezártam (és háromszor ellenőriztem), a szobám mégsem tűnt
megfelelőnek, mert onnan
szinte semmit nem hallani a külvilágból és a kutyus
is rám volt bízva, úgyhogy
anyáék ágyát választottam.

gy órás plafonbámulás után már
majdnem elaludtam,
amikor Maia görcsös ugatásba kezdett. Tudtam, hogy
akkor csinálja ezt, ha
sünivel, békával vagy
macskával találkozik, úgyhogy vártam,
gondoltam a kis vendég úgyis továbbhalad
lassan. Háromnegyed
órával később már zseblámpával a kezemben álltam felváltva a különböző
ablakoknál. A kapu
csukva volt (ez azért
megnyugtatott), Maia mégis maga elé
meredve ugatott, én
pedig nem láttam
semmit. Elérkezett az
elkerülhetetlen ideje,
cipőt vettem, és minden
bátorságomat
összeszedve kiléptem a kertbe. A kutya
tiszta erejéből nekem
ugrott, nagyon örült
nekem. Követtem és 5 perc kutatás után
mindketten felismertük, hogy az ég világon semmi nem volt
a kertben rajtunk kívül. Visszafeküdtem,
az ugatás megszűnt.

P

ár órával később
lépteket
hallottam. Anyához hasonlóan úgy pattantam
fel, mintha csak színleltem volna az alvást
addig. Lép, lép, megáll, megint lép. A hang

a konyha felől jött. Némán elindultam kifelé,
a lámpa le volt kapcsolva. Ahogy közelebb értem majdnem
felsikítottam, mert
bár a léptek erősödtek,
senkit nem láttam. Ekkor a pult mögül Réka
bukkant elő. Szomjas
volt, és nem érte el a
poharat, meg egyébként is rosszat álmodott, szerencsére ketten is elfértünk
abban az ágyban…

E

zek után már akár
aludhattam volna
bármeddig, fél hatkor
mégis a telefonom ébresztőjére keltem. Két
nappal azelőtt állítottam be, hogy semmiképpen se felejtsem
el kivinni a kukát.
Ez úgy történt volna,
hogy még este kiviszem és kikapcsolom a
jelzést, de mondanom
sem kell, elfelejtettem. Hatalmas karikákkal a szemem alatt kivánszorogtam
a kukával a ház elé,
körülnéztem, és megfogadtam, hogy ez az
éjszaka nem rontja el
az elkövetkező három
napot, aztán ennek és
a nyugodt alvásomnak
biztosítása érdekében
a telefonom után nyúltam, és tárcsáztam a
lovagom számát, aki
szívesen lejött hozzánk
a fennmaradó időre.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Méregtelenítés

Sallai Ervin

Fesztigyál

– Magdika! Jaj de jó, hogy látlak, hogy s mint?
– Fáradtan Irénkém, fáradtan.
– Na, csak nincs valami baj?!
– Ááááá, csak voltunk az urammal egy
fesztigyálon.
– Az mi a csuda?
– Hát szerinte fesztivál, de annak semmi értelme, aztán meg mindég inni kellett, ezért én
inkább feszt-igyálnak neveztem el.
– Hogy te milyen szellemes vagy Magdikám?!
Oszt milyen egy ilyen feszt izé?
– Leginkább a falunapra hasonlít céllövölde és bicskázás nélkül, csak több színpad van,
és nem a Bunyós Pityu muzsikál, hanem a világ minden pontjáról érkeznek énekesek, meg
zenekarok.
– Kínai Bunyós Pityu?
– Há’ olyasmi, meg ilyen amerikai rockos Lagzi Lajcsi szerűség.
– Aha, értem. És ezek a külföldiek mind tudják azt, hogy „Kék a szeme, arca csupa derű”?
– Ördögöt! Mind angolul bazsevál. A fiatalok
éneklik velük.
– Honnan a pitvarból értik, fel nem fogom.
Mink is tanultuk az oroszt, szegény uram még
málenykíj robotban is volt, aztán csak nézek,
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amikor kornyikálnak az Euroillúziós dalfesztiválon. Na mindegy, mesélj, mi van még ezen
a hatalmas falunapon? Ringlispíl?
– Olyasféle is. De nem csak emígy körbe-körbe pörög, mint ahogy a ridikült pörgetjük, meg
amikor nyakon vágjuk a füttyös Lalit, hanem
amúgy is.
– Amúgy?!?
– Hát össze-vissza. Ettem előtte jó kis hazai pacalpörköltet termoszból, oszt mire leszálltunk,
úgy kiürültem mindenki örömére, hogy megint
ennem kellett.
– Aztán jó-e a Laci pecsenyés a fesztigyálon?
– Sztrítfúd van.
– Egészségedre. Megfáztál?
– Mondom sztrítfúd. Ha színes lakókocsiból

adják a hamburgert, akkor az nem 450 forint,
hanem 2000, mert már sztrítfúd. Így mondják.
Van hozzá kézműves sör.
– Tán ott helyben kotyvasztják?
– Nem, csak valami kisebb gyárban. Ezért kerül háromszor annyiba.
– Nem értem. Idehaza, ha a Gusztihoz viszem
a kocsit szereltetni, nem szakszervizbe, harmadát fizetem, mert kisebb a bótja neki. Akkor a
sörnél miért van fordítva?
– Tudja a görcs, de így van. Na de várjál: a legjobb mókát nem is mondtam. Van hennás.
– Az valami pokolbéli dolog, nem?
– Az a gyehenna, amire gondolsz. Nem, a henna olyan, mint a tetoválás, csak pár hét múlva
lejön. Ül egy takonyrészeg férfi egy sátor előtt,
rendesen már délben berúgva, mint idehaza a
dolgos népek, oszt mondogatja: „Bejössz? Mert
nekem nagyon bejössz!” Hát így udvarolgat a
fehérnépnek.
– Olyasmi, mint amikor régen a bálban
felkértek.
– Olyasmi. Na, aztán ez a kedves fiatal festett a
karomra egy nonfiguratív delfint.
– Az milyen?
– Hát delfinnek indul, de ahogy iszik a művész,
úgy lesz belőle ilyen Vasarely kriksz-kraksz.
Nézd meg, az alja szakasztott olyan, mintha
egy bernáthegyi lenne cekkerrel a mancsában.
– A teteje meg ponty.
– Afféle. Majd lekopik.
– Hol laktatok?
– Sátorban a fesztigyálon. Ippeg a pottyantós klozetok meg a női mosdó között. Reggel
szegény uram fújná az orrát kifele, hát nem ott
mossa a fogát vagy harminc tinédzser lány bikiniben?! Még krákogni is elfelejtett. Csak úgy
himbálóztak a kis cicik a fogsikálástól – be is
kellett vennie dupla vérnyomáscsökkentőt a
látványra.
– Szegénykém. Aztán ismerőssel találkoztál-e?
– Unokám bemutatta a kis barátnőjét.
– Dicséretes. Szép-e a kislyány?
– Hát ilyen emuncipációs. Az orrában karika,

mint mifelénk a cirkuszi medvének, szovjetcsillagos kommersz tornacipője van, kilóg a feneke
a nadrágból, falat kis fölsőben olyan pirinyó a
melle, hogy igazán nem tudom, hogyan szoptatja majd a dédunokáimat, meg a puhány, fehér városi karok.
– Ajaj. Azokkal sem fog tésztát dagasztani.
– Mihaszna lány, de majd kikupáljuk.
– Bizony. Véget ér a fesztigyál-szezon, oszt jöhet hozzánk kapálni, karszalag se kell.
– Meg ganéj villázni.
– Meg belet mosni, tablettás bort kotyvasztani,
miközben hallgatjuk a Bunyós Pityut.
– Az ám a mulatság, nem az ilyen fesztigyál.

HIRDETÉS
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Tompa Diána

Nem mellékes

É

vente nyolcezer új emlőrákos beteget diagnosztizálnak, mégis a mammográfiai szűrésre meghívót kapó nők pusztán negyven
százaléka vesz részt a vizsgálaton. Az emlőrák
korai stádiumban való felismeréssel megbízhatóan gyógyítható, ennek lehetőségeiről és
az önvizsgálat fontosságáról dr. Vass Nándort,
az Uzsoki Utcai Kórház onkológusát kérdeztük.
Ön praktizáló orvos,
emellett előadóként és
szakértőként is részt vesz
a Mellünk Egészségéért
Védőnői Programban. Mi a
kezdeményezés célja?

Az Emlőrák Gyógyításáért
Alapítvány, az Avon támogatásával, idén elindított egy védőnők számára meghirdetett
programsorozatot, mely az
emlőrák megelőzésének fontosságára hívja fel a figyelmet.
Célunk, hogy a védőnőkön keresztül eljussunk minél több
olyan fiatal lányhoz, akiknek
koruknál fogva még nem szükséges rendszeresen eljárniuk
szűrővizsgálatra, viszont muszáj tudniuk az emlőrák kialakulásának veszélyeiről, illetve
a megelőzés lehetőségeiről. Az
általunk szervezett eseményeken területi és iskolai védőnők
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számára tartunk előadásokat
az emlőrákkal kapcsolatban,
annak kialakulását, diagnosztikáját és terápiáját illetően. Az
egész napos, ingyenes program
végső célja, hogy a védőnők a
későbbiekben olyan foglalkozásokat tudjanak tartani végzős középiskolás lányoknak,
ahol egyrészt mesélnek a megelőzés lehetőségeiről, másrészt
megtanítják nekik a helyes emlő önvizsgálatot. Ez a program
más néven már tavaly elkezdődött a kórházunkban, amikor két teltházas rendezvényt
is tartottunk, ezért szerettük
volna ezt 2017-ben is folytatni.
Szponzorunk támogatása révén
idén már négy rendezvény valósulhat meg, eseményenként
kétszáz védőnő részvételével. A
két tavaszin már túl vagyunk,
és további kettő lesz ősszel.

Milyen gyakran javasolt
önvizsgálatot végezni, és
mely tünetek esetén kell
szakemberhez fordulni?

Az ajánlások szerint a nőknek húsz éves kor felett havonta egyszer, a menstruáció utáni
négy-öt napban, a menopauzát
követően pedig minden hónapban ugyanazon a napon célszerű önvizsgálatot végezni. A
rendszeres önvizsgálat által a
nők megismerik a saját emlőjüket, így észre tudják venni az
apró elváltozásokat is, amik esetenként egy első vizsgálat során
még nem tűnnének fel. Ilyenek
például az emlőkön megjelenő dudorok, foltok vagy azok
szokatlan tömöttsége, illetve
ha megváltozik a mellek szimmetriája, de az emlőbimbók
behúzódása és váladékozása is
figyelemfelhívó lehet.

Az emlő önvizsgálatához hozzátartozik a hónalj vizsgálata is,
mert a nyirokcsomókat is át kell
tapintani.
Kik a legveszélyeztetettebbek?

A betegek körülbelül hatvan
százaléka a 45-65 éves korosztályból kerül ki, mert az életkor
már önmagában is hajlamosító
faktor, illetve minden olyan káros életmódbeli tényező (alkoholfogyasztás, dohányzás, zsíros,
vitaminszegény ételek) növeli a
kockázatot, melyek hatásai ekkorra érnek be.
Ezek mellett milyen
rizikófaktorokkal kell
számolnunk?

A korai menstruáció, ami tizenkét éves kor előtt kezdődik,
illetve a késői menopauza – ötvenöt éves kor után – növeli egy
esetleges emlőrák esélyét. Emellett azok a hölgyek, akik nem,
vagy csak harminc éves kor felett szültek, szintén nagyobb

százalékban betegednek meg.
Kialakulásában szerepet játszathatnak örökletes tényezők
is, vagyis ha egyenes ági rokonok körében már előfordult
az emlőrák. A BRCA mutáció
nevű génelváltozás az egyik
leggyakoribb oka az örökletes
emlőrák kialakulásának.
A fogamzásgátló szerek csak
kis mértékben lehetnek a kialakulás okai, viszont téves
elképzelés az, hogy emlőimplantátumok is növelnék a veszélyt.
Fontos megemlíteni, hogy az
emlőrák a férfiaknál is megjelenhet, de jóval ritkábban, mint
a nők körében, viszont esetükben általában nehezebben kezelhető és agresszívabb a daganat.
A korai felismerés mennyire
növelheti a gyógyulás esélyét?

de indokolt esetben beutalóval
a fiatalabb nők is elvégeztethetik a vizsgálatot. 35 éves kor
alatt inkább az emlőultrahangot
szokták javasolni, mert az emlőállomány összetétele fiatalabb
korban ezt indokolja. A szűrések
fontosságára a Médiaunió idei
kampánya is felhívja a figyelmet.
Növeli-e a terhesség az emlőrák
kockázatát?

A várandósság önmagában
igen, de minden egyes terhesség és szoptatás tíz éves távlatban már védőhatással bír. Ezért
a többször szült nők körében kisebb a rizikófaktora az emlőrák
kialakulásának.
A teljes interjút megtalálja honlapunkon, a szimpatika. hu-n!

A stádium patológiai, diagnosztikai fogalom, ami három
tényezőtől függ: a tumor nagyságától, a nyirokcsomók érintettségétől, illetve az esetleges
áttétek jelenlététől. Egyes vagy
kettes stádium esetén beszélünk
korai emlőrákról, például ha a
tumor nagysága két centiméter
alatti, és még egy-három nyirokcsomó is érintett, a gyógyulás lehetősége – ötéves túléléssel
nézve – 90 százalék feletti.

A 45-60 éves korosztály behívóval, kétévente ingyenes mammográfiai szűrésen vehet részt,
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

Szentkuty Nikolett

A gyógyszerek tárolásáról

A

nagy nyári forróságban még inkább oda kell figyelnünk, milyen készítmény alkalmazása után
megyünk napra, vagy hogyan tároljuk a gyógyszereinket, hogy azok megőrizzék állagukat, szavatosságukat. A figyelemfelhívás ellenére sokan nem
törődnek a betegtájékoztatóban megjelölt információkkal. Hogy ezzel mit kockáztatunk, arról Harsányiné dr. Incze Editet, a gyulai Szent László Gyógyszertár
gyógyszerészét kérdeztük

Rengeteg készítményen szerepel a figyelmeztetés: „Száraz, hűvös helyen tárolandó”. Ez a gyakorlatban a hűtőszekrényt jelenti, vagy elég, ha nem tesszük ki a
tűző napra a gyógyszert?

Ebben az esetben – és ez a
legtöbb gyógyszer esetében érvényes – elegendő szobahőmérsékleten, alacsony páratartalom
mellett tartani a készítményt,
ami 15-25 °C közötti hőmérsékletet jelent. A gyógyszerek
csomagolásának kialakításakor a fénytől és a párától már
megóvják a készítményt, ezért
mindig gondosan zárjuk vis�sza az eredeti csomagolásba, és
tartsuk abban. A hűtőszekrényben való, 2-8 °C közötti tárolást
többféle gyógyszerforma is igényelheti, például kúpok, szemcseppek, szirupok, krémek. Ezt
a gyógyszer csomagolásán feltüntetett figyelmeztetés mindig
jelzi, és a hatóanyag minőségének megóvása miatt ajánlott
betartani.
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Bizonyos készítményeket,
például az inzulint hűtőben
kell tárolni. Miután az ampulla
bekerül a speciális penbe,
amivel beadják, a beteg a
táskájában magával viszi
mindenhova. Ilyenkor nem
károsodik az ampulla tartalma?

Az inzulin érzékeny a külső hatásokkal szemben, így a
tartalék inzulinkészletet hűtőszekrényben kell tárolni,
olyan fiókban, ahol nem tud
megfagyni. A használatban lévő inzulin, ampullás pen szobahőmérsékleten tartható,
legfeljebb 25 °C-ig, de védeni
kell a közvetlen napsugárzástól
és hőtől, így legalább négy héten át megtartja hatását. Nagy
melegben érdemes kisméretű

patikában fel is hívjuk a figyelmet. A szállításnál hűtőtáska
használata itt is ajánlott. Sokan
az oltást adott időpontra rendelik a patikába és egyenesen
az orvoshoz viszik, így kiküszöbölhető az otthoni, esetenként helytelen tárolás.
hűtőtáskában, de nem közvetlenül a jégakku mellett tárolni
a pent, vagy speciális inzulintartó tokban.
Ha más, hűtést igénylő oltóanyagot vásárolunk a patikában, szintén fontos, hogy otthon
a beadásig hűtőben tartsuk, lehetőleg a középső polcon, és ne
a hűtőajtóban, ahol a nyitogatás
miatt magasabb lehet a hőmérséklet. A vakcinák hatóanyagai magasabb hőmérsékleten
hatástalanná válhatnak, ezért
esetükben fontos, hogy a hűtési lánc ne szakadjon meg. Ezt a
gyártók és szállítók a patikákba
jutásig biztosítják, onnantól pedig a felhasználó felelőssége és
érdeke, hogy megfelelően hűtve
érkezzen meg az orvosig. Erre a

Mennyi ideig nem sérül az
oltóanyagok többsége hűtés
nélkül?

Ez az adott környezeti feltételektől függ, illetve attól,
hogy mennyi idő alatt jut el az
oltóanyag a beadásig. Például
a tetanusz védőoltást a kiváltás után legtöbbször azonnal
megkapja a beteg, nincs esélye megromlani. Ha pedig tervezett oltásról van szó, akkor a
fent leírtak szerint biztosítsuk
a megfelelő körülményeket.
A krémek a melegben
megolvadhatnak. Ezeket
felhasználhatjuk ilyen
állapotban is?

A krémek eltarthatóságára
is vonatkozik, hogy legfeljebb
szobahőmérsékleten tarthatók, így a meleg hatására megolvadt, esetleg megavasodott,
színében és állagában megváltozott krém használata nem
ajánlott. Egyrészt hatástalan
lehet, másrészt a bőrön kellemetlen tüneteket is okozhat.

Ha egy készítménnyel
kapcsolatban azt tapasztaljuk,
hogy a meleg hatására
szétváltak az alkotóelemei,
például kicsapódott valamilyen
formula belőle, inkább
mellőzzük a használatát?

Ha ilyet tapasztalunk, az
már nagyfokú minőségromlást
jelent, és felhasználásra alkalmatlanná válik a készítmény.
Bizonyos gyógyszerek
fényérzékenységet okoznak.
Mit jelent ez valójában? Milyen
következményekkel járhat, ha a
használatukat követően mégis
napozni megyünk?

A fényérzékenység hátterében az áll, hogy bizonyos
hatóanyagok az UV-fény hatására a bőrben lévő valamely
fehérjével kölcsönhatásba
lépnek, és ez immunválaszt
vált ki a szervezet részéről.
Ilyenkor a bőrfelület, amit
napsugárzás ért, bepirosodik, viszket, apró hólyagok is
megjelenhetnek, de akár pigment elváltozások is bekövetkezhetnek, kialakulásuk
esélye pedig a napon tartózkodás idejétől függően változhat. Aki ilyen gyógyszert
szed, például orbáncfű tartalmút, vagy olyan krémet
használ (például ízületi gyulladásra vagy csípésre), amin
fel van tüntetve, hogy napfényre ne menjen a használat
ideje alatt, az feltétlenül óvja
magát lenge ruházattal és kalappal, a direkt napozás pedig
különösen kerülendő.

Mi történhet, ha lejárt
szavatosságú gyógyszert
veszünk be? Mit tegyünk, ha
ilyen készítményt találunk a
fiókban?

A már nem használt, illetve
lejárt szavatosságú gyógyszereket térítésmentesen visszavihetjük a patikákban elhelyezett
gyógyszerhulladék-gyűjtő dobozba. Kellő odafigyeléssel, és
házipatikánk rendszeres ellenőrzésével elkerülhető, hogy
lejárt gyógyszert vegyünk be.
Ha mégis előfordul, a legtöbb
esetben csak hatástalan lesz a
készítmény. Amennyiben más,
rendkívüli vagy szokatlan tünetet észlelünk, azonnal forduljunk orvoshoz, akit fontos
arról is tájékoztatni, hogy milyen gyógyszert vettünk be,
mennyit és az mikor járt le!
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Mozdulj!

Karancsi Ildikó

„Manapság a fiúk szeretik az erős lányokat”

Az atléták versenyében a Gyémánt Liga kiemelkedő jelentőséggel bír, a tét komoly:
a győztes a kupa mellett 50 000 dolláros díjazásban részesül. Márton Anita súlylökő
jelenleg az összetett pontverseny élén áll, épp a döntőbe igyekszik bedobni magát. Széles vállú, erős testalkatú lányoknak valódi példakép lehet az olimpiai bronzérmes, Európa-bajnok sportoló. Két edzés között, a pihenő idejében beszélgettünk.
Lehet, hogy a legudvariatlanabb kérdést fogom feltenni, és
bátran utasítsd el. Nem gond,
hogy erősebb vagy az átlagos
férfiaknál? Erősebb vagy például a férjednél?

Nem szoktunk otthon szkanderezni, így nem derül ki, hogy
melyikünk az erősebb, de van
úgy, hogy ő csavarja le az uborkás üveg tetejét.
Azt kell mondanom, manapság a fiúk szeretik az erős lányokat. Nálam ez sosem volt
probléma. Régebben, 15-20
évvel ezelőtt a hölgyek igencsak férfias látványt nyújtottak
a dobókörben. Ma már egyre
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fontosabb, hogy jól nézzünk ki,
pláne világversenyeken, amikor
több millió ember nézi a közvetítést. Kifejezetten jellemző a
sportágunkra, hogy sminkkel,
csinosan, szépen öltözve, a nőies oldalunkat hangsúlyozva érkezzünk. Fontos, hogy adjunk
magunkra edzésen, de pláne a
nemzetközi megmérettetéseken.
Nem szokványos, hogy a lányok
dobóatléták akarjanak lenni.
Te mikor döntöttél a súlylökés
mellett?

Mozgékony kislány voltam,
többféle sportot is kipróbáltam, de atlétikán belül a

dobószámok álltak közel hozzám alkati adottságok miatt.
Gyerekként robosztusabb, erősebb voltam a társaimnál, nem
a nádszálkisasszonyok közé
tartoztam. Viszont imádtam
mozogni, pörgős, lendületes gyerekként nagyon jól jött,
hogy az edzők felfigyeltek rám.
Érdekes, hogy a mai napig a dinamizmusom segít kompenzálni a magasságomból adódó
hátrányomat. Legalacsonyabb
vagyok a mezőnyben.
A legalacsonyabb?

Igen, 172 centi vagyok. Úgy
gondolták anno, hogy nem

leszek kiemelkedő, nálunk a
lányok 180 cm körüliek, de
van, hogy 190 centi közelében
vannak. Valerie Adams, a legnagyobb név közülünk 193 centiméter magas.
Akarat kérdése is a sikeres
eredmény. Általában a kevésbé jó adottságúak, vagy a
kevésbé tehetségesek előrébb
jutnak azzal, hogy folyamatosan küzdenek. Komolyabb
akaraterővel rendelkeznek és
az évek folyamán behozzák
a hátrányt, majd meg is előzik az eleve jó pozícióból indulókat, akiknek sosem kell
plusz munkát beletenniük a
sikerbe. Az évek pedig a szorgalmasak malmára hajtják a
vizet. Nyilván a legjobb kombináció, ha a tehetség és a
szorgalom találkoznak.
Mennyit kell edzeni, hogy az
élvonalban maradj?

Heti tizenkét edzésem van, hétfőtől szombatig napi kettő, általában a vasárnap szabad. De
van, hogy vasárnap versenyzek, főleg a nyári főszezonban.
Én sem edzettem ennyit korábban, heti kétszer, háromszor jártam le eleinte, majd
ötször, a középiskola végén
már hétszer is. Ahogy pedig a
tanulmányaim engedték, fokozatosan felemeltük az edzésszámot tizenkettőre.

Meddig tudsz az élvonalban
helytállni, mennyire kell tartani
a sérülésektől?

Márton Anita olimpiai bronzérmes, kétszeres fedett pályás Európa-bajnok magyar
súlylökő, háromszor lett az
év női atlétája Magyarországon. Idén az IAAF World
Indoor Tour győztese. Kiegészítő sportágában, a
súlyemelésben is többszörös magyar bajnok.
És amikor az iskolák nem
engedték, akkor mit tanultál?

Szerencsés voltam, mert jól
tanultam, a középiskolát is
4-es fölötti átlaggal végeztem. Van három végzettségem, elsőként logisztikai
ügyintézőként, utána gyógypedagógusként végeztem,
utóbbit a Juhász Gyula Egyetemen. Végül pedig megcsináltam az edzőképzést is.
Több lábon állva próbálok a
jövőmre koncentrálni.
Méghozzá nagyon erős
lábakon! Hol képzeled el magad
ezek közül?

Szerencsés vagyok ebben is, nem
tartozom a sérülékenyek közé,
nagyon jó állapotban van fizikailag a szervezetem. Persze az
ilyen fokú edzés komoly terhelést
jelenthet az ízületekre, csontokra, gerincoszlopra. Csak kontroll
alatt érdemes nagy számban erősítő edzéseket és kiegészítésként
súlyemelést végezni.
Hol szurkolhatunk neked a
közeljövőben?

Épp a Gyémánt Liga többfordulós, összetett versenysorozatának
párizsi állomásánál tartok. A verseny során pontokat kell gyűjteni a döntőbe kerüléshez, a végső
megmérettetés fődíja pedig a Gyémánt Kupa és 50 000 dollár. Az
eddigi fordulók eredménye szerint első helyen vagyok, jelenleg
vezetem a liga rangsorát. Májusban kezdtünk Dohában, augusztus végén lesz a döntő Zürichben.
A győzelem a cél?

Igen, természetesen.
Sok sikert kívánunk, hajrá Anita!

Gyerekekkel szeretnék mindenféleképpen foglalkozni akár a
sport területén, akár a gyógypedagógiai tudásomat használva.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Üzenet a Földnek

Kalmár András

Szigetelés okosan
Régen valóban kevesebb probléma volt a téli,
illetve a nyári hőszigeteléssel?

Á

llítólag ötven évvel ezelőtt
nem volt probléma a szigeteléssel: a régi parasztházakban és a városi kőházakban is a
„nyáron hűt, télen fűt” elve működött. Mára azonban szinte
minden épületbe légkondicionáló kell, télen pedig mindenütt
az energiahatékonyságról hallani. Hogy mi változott meg
ennyire az épületek szigetelésében, arról Kanyuk Lászlót, a
Knauf Insulation marketing menedzserét kérdeztük.
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A helyzet régebben sem volt jobb vagy más, egyszerűen csak megváltoztak a komfortigények. Mára természetessé vált, hogy minden lakásban van
fűtés, hűtőszekrény, mosógép, tévé, számítógép,
és minden negyedik magyar család otthonában
van légkondicionáló is. Ezek a berendezések nagyon sok energiát fogyasztanak, közben növelik
az üvegházhatást okozó szén-dioxid-kibocsátás
mértékét is, és terhelik a Föld légkörét. A természetes anyagokból készült hőszigetelés árnyékolással együtt nyáron 5-7 °C-kal is csökkenti a lakások
belső hőmérsékletét, vagyis hatékony és környezetbarát megoldás az időjárás elleni védekezésben,
csökkenti a villany- és fűtésszámlák összegét, valamint a CO₂-kibocsátást is.
Azt hallani, hogy a családi házak a
legpazarlóbbak, pedig az ember azt gondolná,
hogy egy panelnél nincs rosszabb. Ez valóban
így van?

Bár sok lakótelep van Magyarországon, a lakosság 70%-a, azaz mintegy 7 millió ember
családi házban él. Ezek a lakóépületek természetszerűleg arányosan több energiát fogyasztanak,
mint egy több oldalról körbevett társasházi lakás.
A panelprogramhoz egyre több társasház csatlakozik, vagyis nő a korszerű panelek száma. A
családi házak mintegy háromnegyede 1980 előtt
épült, és az energetikai állapotuk nagyban elmarad európai társaikétól, így nem meglepő, hogy
a lakóépületek energiafogyasztásának és pazarlásának körülbelül 80%-áért a családi házak a
felelősek. Pedig, ha egy családi házat 15 cm vastagságú, korszerű kőzetgyapot szigetelőanyaggal
megfelelően hőszigetelünk, annak a fűtésigénye
akár 50%-kal is csökkenthető.

Egy családi ház utólagos szigetelése igen
költséges. Mit tehet, aki mégis belevág?
Mennyi idő alatt lehet „nullszaldós” egy ilyen
beruházás?

Ma már hitelből is érdemes elvégeztetni a
hőszigetelést. A költségek fedezésére ugyanis elérhető olyan lakástakarékkal kombinált hitel,
amihez nem kell önerő, és még 30%-os állami támogatást is kap az igénylő. Mivel a homlokzati- és tetőszigetelés alkalmazásával is akár
40%-kal csökkenthető a rezsiköltség, a hőszigetelés önfinanszírozó lesz, vagyis a szigeteléssel
elért megtakarítás fedezheti a hitel törlesztését.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy átlagos,
100 m2-es ingatlan 45 ezer forintos, átlagos havi
fűtésszámlája – megfelelő nyílászárók és a megváltozott hőigényhez alkalmazkodni képes kazán megléte esetén – 45-50%-kal is csökkenhet az
utólagos hőszigetelés hatására már az első télen.
Mennyire tud környezetbarát módon működni
egy családi ház utólagos hőszigetelése?

Idén augusztus 2-ára esik az úgynevezett
Ökológiai Túllövés Napja. A természet ettől a
naptól már nem képes újból előállítani annyi
energiát, mint amennyit elhasználtunk. Utána már a bolygó jövő évi erőforrásait éljük fel.
Ez a nap minden évben egyre hamarabb jön el,
ami riasztó tendencia. Mivel Magyarországon a
teljes energiafelhasználás harmadát a lakossági
fogyasztás teszi ki, mi úgy látjuk, hogy a lakóépületek energiaszükségletének csökkentése komoly lehetőség lehet a környezetvédelmi célok
elérésében is.
Mi a helyzet azokkal, akik most építkeznek? Mire
érdemes odafigyelniük?

A kötelező előírások betartásán túl a legfontosabb, hogy minőségi szigetelőanyagokkal és
szakemberekkel végezzék el a munkát. Sokan úgy
próbálnak spórolni a kivitelezésen, hogy rokonokkal, barátokkal kalákában dolgoznak, aztán
csodálkoznak, miért fagyoskodnak az új házban
télen, és miért szökik az egekbe a fűtésszámla.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Játsszon velünk és nyerjen!
Ha Ön 2017. augusztus 1. és 31. között
a túloldalon található Szimpatika kvízünket
kitölti és postai úton vagy a szimpatika.hu/jatek
oldal segítségével a válaszokat beküldi nekünk,
sorsoláson vesz részt.

1

Mit
 végzett a 31 éves lány?
a) jogot
b) bölcsészkart
c) nemezelő tanfolyamot

2

Hová
utazik Molnár Anita a hónap végén?

a) Kubába
b) Zürichbe
c) Krétára

3

Játékunkkal megnyerheti az alábbi
nyeremények egyikét:

4
• 2 db kétfős wellnesshétvége a móri
Hétkúti Wellness Hotel és Lovasparkban

5
• 2 db Lendület Szűrővizsgálat a VitaHelp
Egészségközpontban

Augusztusi játékunk sorsolásán azon játékosaink vesznek részt, akik legalább négy
Szimpatika kvízkérdésre jól válaszolnak, a *-gal megjelölt mezőket nyomtatott
nagybetűvel, olvashatóan kitöltik, és a kivágott szelvényt 2017. augusztus 31-ig postai
úton visszaküldik szerkesztőségünkbe (Szimpatika szerkesztőség: 1116 Budapest,
Sztregova u. 1.) vagy a www.szimpatika.hu/jatek oldalon válaszolnak a kérdésekre.
A részletes játékszabály a www.szimpatika.hu/jatek/szabalyzat oldalon olvasható.
A nyilvános sorsolás időpontja:
2017. szeptember 11., délelőtt 10 óra, helyszíne a Szimpatika szerkesztőség
(1116 Budapest, Sztregova utca 1.)
Július havi számunk kvízkérdéseinek helyes megfejtései:
1.: a) 2.: c) 3.: b) 4.: b) 5.: a)
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.

34

Karikázza be
a helyes
válasz
betűjelét!

Mi
 válthatja ki a fényérzékenységet?
a) a naptej
b) a cukros üdítők
c) bizonyos gyógyszerek hatóanyagai
Miért
szalad Spirike?

a) konyakért
b) papírzsepiért
c) citromfacsaróért
Mennyivel
csökkenthető egy családi ház

fűtésigénye megfelelő szigetelés esetén?
a) 30%
b) 50%
c) 70%

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

A júniusi kvízjátékunk nyertesei:
• Barabás Józsefné, Zalaegerszeg
Zalai Gondviselés Gyógyszertár, Zalaegerszeg
•D
 r. Szalay Sándorné, Győr
Deák Gyógyszertár, Győr
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló
wellnesshétvége a móri Hétkúti Wellness Hotel
és Lovaspark felajánlásával.

• Garamszegi Zsuzsanna, Budapest
Mara Gyógyszertár, Budapest
• Váradi Gusztávné, Tata
Angyal Patika, Tata
Nyereményük: egy-egy Lendület Szűrővizsgálat
a VitaHelp Egészségközpont felajánlásával.

teseket
Gratulálunk, a nyer
k!
telefonon értesítjü
saink figyelmét, hogy
Felhívjuk kedves játéko gyző jelenlétében,
közje
a nyertesek sorsolása
alapján csökkenő
a nyeremények értéke ténik!
tör
sorrendben
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JÓ EGÉSZSÉGET
KÍVÁNUNK
AUGUSZTUSBAN IS!

