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Címlapon

és édesapám is játszottak ilyen 
előadásokban. Szerencsére a ze-
ne sem maradt ki az életemből, 
zenei általános iskolába jártam, 
hegedültem. Ma már nagyon 
sajnálom, hogy ezt végül abba-
hagytam négy és fél év után, és 
nem szereztem alaposabb zenei 
képzést. De minden nagyon ér-
dekelt, szerettem tanulni, spor-
tolni, rajzolni is, hihetetlenül 
motivált gyerek voltam min-
den tekintetben. Aztán egy-
szer megvilágosodtam, hogy 
a bábszakkör való nekem iga-
zán, és attól kezdve mindig ott 
voltam...

Aztán a gimnáziumban el-
kezdtem járni egy színjátszó 
csoportba, a Fintor színpadra, 
ahol végre otthonra leltem. A 
mai napig úgy érzem, hogy ott 
vannak a gyökereim, és meg-
határozó volt számomra az a 
néhány év, amit ott töltöttem. 
Akkoriban hihetetlenül pezsgő 
diák- és kultúrélet volt Sopron-
ban, jó volt ott gimnazistának, 
egyetemistának lenni. 

 � Érettségi után 
egyből jelentkeztél a 
Színművészetire?

Igen, prózai szakra jelentkez-
tem, de végül operett-musical 
szakra vettek fel. Akkoriban ez 
még egy három éves esti tago-
zatos képzés volt, így nem volt 
egyszerű a kezdet. Eleve nehéz 
volt a beilleszkedés egy családi-
as, szűk környezet után a buda-
pesti létbe, még akkor is, ha én 

nem voltam tipikus vidéki lány. 
Tovább nehezítette a helyzete-
met, hogy az esti tagozat miatt 
nem kaphattam kollégiumi fé-
rőhelyet, és még a menzára se 
fizethettem be. Hálás vagyok 
a szüleimnek, hogy megadták 
a kellő neveltetést ahhoz, hogy 
helyt tudjak állni, egyébként 
mindig mindenben támogat-
tak, és hagytak kibontakozni, 
bármibe is kezdtem bele.

Eleinte nem volt meg az oda-
tartozás érzése, később ez 
megváltozott, mert nagyon 
sok rendező és hallgató dolgo-
zott velem. Az utánunk lévő 
évfolyam már nappali tagoza-
tosként tanulhatott, akkor erő-
södött meg a rockszínház, és 
egyre népszerűbb lett ez a ze-
nei műfaj.

 � Nagyon korán elkezdtél 
filmekben is játszani.

Mindenki sokat játszott filmek-
ben, hiszen rengeteg tévéfilm 
készült. Akkoriban még létezett 

tévéfilmgyártás. Aztán később 
jöttek a mozifilmek is.

 � A férjedet, Kováts 
Tibor balett-táncost is egy 
forgatáson ismerted meg. 
Néha viccelődtök még azon, 
hogy ki vette fel kinek a 
nevét?

Persze, bár ez már egy kicsit 
elcsépelt történet. Nemrégi-
ben épp azt kérdezte valaki, 
hogy haragudott-e az édes-
apám, amikor megváltoztat-
tam a nevem. Ugyanis bár a 
leánykori nevem Kovács, de 
életem első színházi plakát-
ján elírták a nevem, a rendező 
pedig azt tanácsolta, hagyjam 
így, ez eredetibb. Szóval az a 
furcsa helyzet állt elő, hogy a 
hivatalos irataimon maradt a 
cs-s változat, de amikor össze-
házasodtunk, felvettem Tibor 
nevét, aki eredetileg is ts-sel ír-
ja a nevét. Szóval végre minden 
a helyére került, így valójában 
én most az asszonynevemet 
használom.

 � Vidéki lány vagy, hogyan 
kerültél Budapestre?

Kapuváron születtem, való-
jában más nem is köt ahhoz a 
városhoz. A szüleim az onnan 
pár kilométerre fekvő Csapod 
községből származnak, ahon-
nan két éves koromban elköl-
töztünk Sopronba, tizennyolc 
éves koromig ott éltem. 

A szüleim mindkét ágon ipa-
roscsalád gyerekei. Az anyai 
nagyapám egy híres bognár-
mester volt, a hatalmas műhe-
lyében dolgozott, az akkoriban 
legmodernebbnek számító esz-
közökkel és gépekkel. A má-
sik nagypapám asztalosmester 
volt, ő is önálló műhellyel ren-
delkezett. Édesapám is kitanul-
ta ezt a mesterséget, sokáig egy 
faipari cégnél dolgozott. Édes-
anyám egy élelmiszerboltban 
tevékenykedett, később admi-
nisztrátorként helyezkedett el.

 � Hogyan szeretted meg a 
színházat? Mikor határoztad 
el, hogy színésznő akarsz 
lenni?

Én mindig színésznő akartam 
lenni, már egészen kiskorom-
tól kezdve, és ennek volt is né-
mi hagyománya a családban. A 
falvakban működött színjátszó 
kör és faluszínház is. A nagya-
nyám is játszott a Piros bugyel-
láris című népszínműben, amit 
egyébként én is eljátszottam ké-
sőbb Szentendrén, Ruszt József 
rendezésében, de édesanyám 

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Kováts
Adél

Mindig, már egészen 
kiskoromtól kezdve 
színésznő akartam lenni, 
és ennek volt is némi 
hagyománya a családban.

Fotó © Falus Kriszta
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 � Soha nem volt közöttetek 
konfliktus amiatt, hogy 
táncolni csak egy bizonyos 
ideig lehet, te viszont 
színészként addig űzheted 
a szakmád, ameddig 
szeretnéd?

Azt kell mondanom, hogy 
klasszikus balett-táncosnak 
lenni valóban gyilkos és tisza-
virág-életű pálya. Ráadásul na-
gyon rövid az az életszakasz, 
amikor egy táncosnak már 
a személyisége is elég érett, a 
szakmai tudást is megszerez-
te, és még a teste is kellőkép-
pen rugalmas, és mindezekből 
egyszerre tudja kihozni a ma-
ximumot. Egy idő után jönnek 
a sérülések is, rengeteget izgul-
tam emiatt az előadásai alatt. 
Tibor egy nagyon karakteres 
táncos, akinek mindig robba-
násig feszülő, expresszív dol-
gokat kellett bemutatnia, ami 
rengeteg energiát emészt fel. 
Ő nemzetközi szinten is elis-
mert művész, akinek nyilván 
nehéz lehetett eldönteni, hogy 
meddig és hogyan csinálja ezt, 
mikor tud elszakadni a pályá-
tól – mert az nem volt kérdés, 
hogy egyszer abba kell hagynia. 
Ő elég korán elkezdett taníta-
ni és koreografált is. Nyitott és 
kreatív személyiség, és mindig 
megvolt benne az igény arra, 
hogy több lábon álljon. Peda-
gógus vénája legalább olyan el-
képesztő, mély és egyéni, mint 
amilyen táncosként a művésze-
te. Fontos, hogy az ember tár-
sa olyasmit csináljon, amivel a 

partnere maximálisan tud azo-
nosulni. Nekem nagyon sokat 
számított, hogy a megismer-
kedésünk óta azt érzem, hogy 
ő pontosan ugyanúgy látja a 
dolgokat, és ugyanabból dolgo-
zik, mint én. A világnézet és az 
élethez való alapvető hozzáállás 
egyezése két művészembernél 
talán még fontosabb. Egy ide-
je Angelus Ivánnál tanít, imád-
ja, amit csinál. De az tény, hogy 
mi, színészek bizonyos szem-
pontból szerencsésebbek va-
gyunk, hiszen egyéni döntés 
kérdése, ki meddig tud és akar 
a színpadra állni. 

 � Mi változott az életetekben 
a gyerekvállalással?

Egy nő élete megváltozik, ami-
kor anya lesz, hiszen belép az 
életébe valaki, aki fontosabb 
lesz, mint saját maga. Ugyan-
akkor sosem gondoltam azt, 
hogy nekem fel kell adni a pá-
lyámat azért, mert gyerekem 
született. Azt hiszem, az em-
berhez hozzátartozik a hiva-
tása, az, hogy mellette feleség 
is, ettől lehet teljes az élete. 
Én úgy tudok a legjobb anya 
lenni, ha nem tagadom meg, 
nem nyomom el azokat a dol-
gokat, amik nekem örömet 
okoznak, és amik kellenek 
ahhoz, hogy emberként, nő-
ként is tudjak funkcionálni. 
Persze ezt néha nagyon ne-
héz tolerálnia egy gyereknek 
vagy egy társnak, de nagyon 
fontos, hogy az ember szeres-
se és gyakorolhassa a hivatá-
sát. Ez egy alap, mint a napi 
betevő falat, ami nélkül a lé-
lek és a szellem is éhezne, ami 
később megbosszulja magát. 
Épp ezért mi ebben abszolút 
támogatjuk egymást, a húzó-
sabb időszakokban előfordul, 
hogy inkább egymás mellett, 
mint egymással élünk, de ki-
mondatlan egyezség köztünk, 
hogy segítjük egymást. A lá-
nyom is ebbe született bele, 
ő is tűzön-vízen át végigvi-
szi, amit eltervezett, és látom, 
hogy ez boldogságot okoz ne-
ki. Éppen ezért könnyebben 
megérti azt is, amikor nekünk 
fontos egy-egy munka.

Címlapon

 � Kívülállóként sem nehéz 
megérteni, miért imádja 
valaki a színészetet, de a 
színházigazgatói székről 
legtöbbször csak a sok gond 
jut az eszünkbe. Ráadásul 
nem jellemző, hogy női 
vezetője van egy színháznak. 
Téged nem riasztott ez a 
pozíció?

Néhány dologról már előre azt 
gondoltam, hogy biztosan ne-
héz lesz – valójában még sokkal 
több minden lett nehéz, mint 
amit sejtettem. De megvan-
nak körülöttem a munkatár-
sak, akik jól teszik a dolgukat, 
és volt már előttem egy minta. 
Persze az előző igazgató, Bá-
lint András már sok évtizede 
csinálta ezt, mielőtt én elkezd-
tem figyelni, de ennek a mun-
kának a kreatív része nagyon 
izgatott. Az egész színház fel-
építése, kitalálása egy alko-
tói szabadságot ad, és jó érzés 

a felelősségvállalással együtt, 
hogy minden az én kezemen 
megy át, minden megbeszélé-
sen ott vagyok, én döntök, és 
a végén nagyon büszkék va-
gyunk a produktumra, akár 
a saját gyerekünkre. Persze ez 
sok energiát vesz el, és más-
fajta öröm és gond, mint ját-
szani a színpadon. Színésznek 
lenni számomra öröm, persze 
gond akkor lehet, ha az embert 
nem találják meg a megfele-
lő feladatok. A pályámat e te-
kintetben nem mindig éreztem 
kiegyensúlyozottnak, de sze-
rencsére hosszú évek óta nincs 
hiányérzetem.

 � Vannak még olyan 
szerepek, amiket szeretnél 
eljátszani?

Ilyen mindig van, de nem is az 
az igazán lényeges, hogy mit 
játszol, hanem hogy milyen a 
csapat, mi a koncepció, és mi a 

darab érvényessége. Persze van-
nak szerepek, amik testhezál-
lóbbak, amikből lehet tanulni, 
amik jobban előre visznek, és 
ha tényleg mindent beleadsz, 
szakmailag is fejlődsz. Az vi-
szont biztos, hogy rengeteg 
dolgot nem tudtam volna meg 
saját magamról sem, ha nem 
vágok bele ebbe közel három 
éve – amikor jött az elhatáro-
zás, hogy megírom a pályáza-
tot, és lassan összeállt minden 
a fejemben és a szívemben is.

 � Mesélj, hogyan és mire 
készültök most?

Most már a következő évadon 
kezdünk el dolgozni. Úgy kez-
dek el építkezni, hogy elképze-
lem, milyen legyen a színház, 
mennyiben változzon a követ-
kező évben, és arra törekszem, 
hogy még nyitottabb, bátrabb, 
szenvedélyesebb legyen. A da-
rabokat tekintve mindenképp 
a kortárs, modern, nem al-
ternatív, de alternatívákat kí-
náló előadásokat részesítem 
előnyben. Most azzal is kísér-
letezünk, hogy több fiatal ren-
dezőnek adunk teret, amiben 
van kockázat, ugyanakkor azt 
gondolom, ez erősíti a társula-
tot, miközben szakmai elvárá-
sokat is támasztunk egymással 
szemben. Kevesen vagyunk, 
zárt közösségben élünk, ami-
nek megvannak az előnyei, 
ugyanakkor kihívás is, hogy 
mindenki mindenben ben-
ne van, és így könnyebb elfá-
radni is. A Radnóti Színház az 

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Futótűz – Fotó © Dömölky Dániel

Az egész színház felépítése, 
kitalálása egy alkotói 
szabadságot ad, és jó érzés 
a felelősségvállalással 
együtt, hogy minden az én 
kezemen megy át.
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Ha bővebb információt szeretne, nézze meg a fenti művészek, események honlapját, 
vagy böngésszen a kulturpart.hu-n! 

Kultúrpart-advent
Aki tartalmas családi programot 
keres az adventi időszakban, az lá-
togasson el a Müpa Sátorba decem-
ber 3-án vagy 10-én. A Kultútrpart 
társulatának a Kárpát-medence ki-
fogyhatatlan kincseit felvonultató, 
népzenei és néptáncos alapokra 
épülő produkciója városi köntösbe bújtatja hagyományainkat, s azokat így fiatalok számá-
ra is befogadható formában ismerteti meg. Megtudhatjuk, hogyan lesz Lucából boszorkány, 
mitől süket az öreg pásztor, mit kívántak a regösök a gazdának, és hogy kik azok a karácso-
nyi kántálók. Az előadásban, amelynek időnként a nézők is részeseivé válnak, a folklórele-
mek mellett klasszikus és kortárs költők megzenésített versei is elhangzanak. A tematikus 
koncert-színház 0-tól 99 éves korig ajánlott. A Kultúrpart-advent a Müpa Kultúr Kültér része.

Budapestre jön a világ legnépszerűbb karácsonyi 
show-műsora
Korunk legnagyobb klasszikus zenei sztárjaival jön a Royal Christmas Gala 2017. december 20-án, a 
Papp László Budapest Sportarénába. A világ egyik leglátványosabb karácsonyi showján színpad-
ra lép Mario Frangoulis és Fernando Varela, Narcis, a Gregorian Énekegyüttes és Sarah Brightman.

Az est egyetlen női sztárfellépője, Sarah Brightman 30 éves karri-
erje alatt 32 millió albumot adott el, több mint 180 arany- és plati-
nalemezzel büszkélkedhet. Az 56 éves szoprán az egyetlen olyan 
művész a világon, akit két olimpia alkalmával is felkértek, hogy 
adja elő az esemény hivatalos himnuszát, mindezt összesen 7 
milliárd néző előtt. Pályájának további kiemelkedő momentuma 
Andrea Bocellivel közös fellépés-sorozata, a Time to say goodbye, 
de nevéhez fűződik Az Operaház fantomja című darabban Christi-
ne szerepe, melyet egykori férje, Andrew Lloyd Webber kifejezet-
ten az Ő számára írt.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

elmúlt harminckét év alatt is-
mert brand lett, nem egyszerű 
megújítani, és azt frissen tarta-
ni. Látom, az emberek elkezd-
ték megérezni, hogy itt valami 
történik. Izgalmas dolgokat 
csinálunk a színpadon és azon 
kívül is, markánsan változtat-
tunk az arculatunkon, tudato-
sabban kommunikálunk. Ez 
most az együttműködések éva-
da, ahova olyan partnereket 
hívtunk be, mint a World Press 
Photo Budapest, a Metropolitan 
Egyetem, az Igazgyöngy Alapít-
vány, a Magvető Kiadó, az Iro-
dalom Éjszakáját szervező Cseh 
Centrum. Havi rendszeresség-
gel SZÓVAL beszélgetéseket 
szervezünk szakértők meghí-
vásával. Jól működő pedagó-
gus programunk van, virágzik a 

Radnóti Ifjúsági Műhelyünk, a 
RIM, ahol gimnazisták és egye-
temisták a drámapedagógia se-
gítségével képzik magukat, és 
előadásokat hoznak létre egy-
egy központi témakörben. Ed-
dig három bemutatónk volt, a 
VIVA BARTÓK!, az Ádám al-
mái és a SzínArany, most pedig 
az Üvegfigurák című előadás 
premierjére készülünk, Valló 
Péter rendezésében. Rég nem 
játszott és látott darab ez Bu-
dapesten. A következő nagy 
dobásunk februárban lesz, 
Shakespeare III. Richárdját ren-
dezi a világhírű Andrei Şerban, 
amire már most is hatalmas az 
érdeklődés. Biztos vagyok ben-
ne, hogy ez egy emlékezetes 
előadás lesz.

Kalmár András

A Radnóti 
Színház 
az elmúlt 
harminckét 
év alatt 
ismert brand 
lett.

SzínArany – Fotó © Dömölky Dániel
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Üzenet a Földről

Novák Péter

Én meg a világ

H
ogyan javítsunk létünk minőségén? 
Nemes egyszerűséggel erre kerestem 
– remélem Önökkel együtt – a választ, 

midőn egy esztendeje a fogyasztóvédelemnek 
szenteltük oly régóta futó Üzenet a Földről ro-
vatunkat. Mert ez aztán az! Miként lehet, de 
nem bármi áron szebb, jobb, élhetőbb a való-
ság? Nem várni, követni egy vagy több „Nagy 
Testvér” kinyilatkoztatásait, inkább mi ma-
gunk alakítsunk a rendszeren, ha már nehezen 
megkeresett pénzünkből vagyon az fenntartva! 
Hát... Van még mit javítani, vonom le inkább 
magam a cinikus summázatot, s lendítem is to-
vább a felvetést: egyáltalán lehet-e?

N
em jellemző. Ami rajtunk múlik, azt álta-
lában elbénázzuk. Győz valamiféle pilla-
natnyi praktikum, önös érdek, jelen idejű 

jövőkép, és más hasonló szubjektív egzotikumok. 
Ha már itt tartunk, nem régiben jószerencsém 
munkám révén a távoli Szingapúr városállamába 
repített, ahol egészen drasztikus módon kompen-
zálják sorolt hiányosságainkat. Ez van, új seprű jól 
seper, lévén az államalakulat alig ötven éve hagy-
ta maga mögött a gyarmati múltat, no meg Ma-
lajziát. Köztársasági jellegét ne firtassuk – inkább 
jól menő családi vállalkozás az övék – elégedjen 
meg az utazó a tiszta udvar, rendes ház elvhűsé-
gével. Mert ez utóbbi működik, olyannyira, hogy 

Szingapúr Délkelet-Ázsia összes vonzó jegyét ma-
gán hordozza, miközben a vélt vagy valós negatí-
vumok láthatatlan falain kívül rekednek. 

R
észletező kitöltése után a beutazási enge-
dély majd mindannyiunk számára mega-
datik, persze a büntetlen előélet ajánlott. 

Az alkohol és a cigarettafogyasztás szabályozá-
sát már csak a rágógumizás szigorú tiltása múlja 
felül, de a szemetelés minden formájáért is azon-
nali pénzbüntetés jár, százezres nagyságrend-
ben. Mondanom sem kell, a tömegközlekedési 
eszközök padlójáról enni lehet, kár, hogy ez és 
az italfogyasztás hasonló rendelkezések alá esik. 
A börtön vagy halálbüntetés mellett dívik még a 
nyilvános botozás, s az utcákon a rendőrséggel 
vállvetve járőröz a hadsereg, csőre töltött fegy-
vereiken kiüt a trópusi pára... 

M
ára a világ legjelentősebb kereskedel-
mi központjainak egyikét tisztelhetjük 
a független metropoliszban, ekképpen 

lakói hálásan tartják magukat a nem mindenna-
pi regulához. Mi több, nekem sem okozott gon-
dot, érezvén bőrömön a milliárdos lélek-, áru- és 
ingerszámmal járó kihívásokat. Mondhatni, vé-
denek minket mástól, egymástól, önmagunktól. 
És védik magukat tőlünk, világszínvonalú szol-
gáltatásaikat állítva csatasorba afféle társadalmi 
szelep gyanánt. 

N
os, ez is egyfajta jövőkép, a jól menő fa-
lanszteré, melynek álompolgáraitól távol 
áll minden egyéni érzésvilágból kiinduló, 

elfogult véleménynyilvánítás. Olykor fel is hor-
gadt bennem az örök szabadságharcos, mígnem 
egy másik nemzetközi helyszínen, Isztambul mul-
tikulturális csomópontjában meg nem tapasztal-
tam ennek ellenkezőjét hazám felé átutazóban. 
A totális káoszt és szervezetlenséget, a minden-
séget fölülíró érdekérvényesítést, megdöbbentő 
hasonlatossággal a szavannákon száraz évszak-
ban visszaszoruló itatók körül kialakuló élet-halál 
harcokhoz... Állatok vagyunk, emberek! 

T
án ez utóbbit nem szabadna elfelejtenünk 
a nagy igazság keresése közben, úgy őriz-
ve meg méltóságunkat, hogy közben tudo-

másul vesszük: mindennek ára van. Az evolúció 
nem érzelmi kérdés, de egyelőre – legalábbis a vi-
lág ezen hosszúsági és szélességi fokán – minden-
ki eldöntheti, hogy miben vesz részt. Magam a 
világ meg én sorrendiségére szavazok, s remélem, 
így is marad eszmerendszerem, de a számonké-
résről ezennel tisztelettel lemondtam. Tiszta ud-
var, rendes ház – igyekszem beérni ennyivel.

Vagy a világ meg én... 
Sohasem lehetünk biztosak a sorrendben, míg 
személyiségünk tapasztalati alapon fejlődik.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

VitaFer®
egy jobb vaskészítmény

OGYÉI szám: 16533/2015

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

Keresse a gyógynövényboltokban és patikákban!

»  liposzómás technológia a jobb felszívódásért
»  emésztési és székletproblémák nélkül
»  háromszoros biohasznosulás
»  fémes mellékíz nélkül

www.vitaking.hu

HIRDETÉS



Magazinunk újrahasznosított papírból készül12 13

Elmondom hát mindenkinek

Polgár Teréz Eszter

Miért a jogi egyetemre 
jelentkeztél? 

Már gyerekoromban, ha vi-
tatkoztunk valamin, mindig 
azt mondtam, jó, nézzünk utá-
na a szabálynak. Ez nem min-
denkinek tetszett, de nekem 
nagyon. Ebből lettek konflik-
tusaim is. A két tannyelvű kö-
zépiskolámban azt hitették el 
velünk, hogy kötelező nyelvből 
is emelt szinten érettségiznünk, 
holott nem kellett volna. Az 
igazamat jogilag is végigvittem 
– amivel nem lettem népsze-
rű. Nem keresem a konfliktust, 
de ha magamért vagy másért 
szükséges, akkor beleállok. Ér-
dekelt a jog, a szüleim pedig azt 
erősítették, hogy ügyvédként 

tudok majd fogyatékossággal 
élőket hitelesen képviselni. Saj-
nos az egyetemen hamar szem-
besültem vele, hogy ügyvédnek 
lenni nem azt jelenti, amit a 
tévében. Személyes érintett-
ségem miatt mindig foglalkoz-
tatott a fogyatékossági téma, 
így a Hallgatói Önkormányzat 
esélyegyenlőségi referense let-
tem. Ez sok feladattal járt, és 
mivel más nemigen pályázott a 
posztra, évekig vállaltam. Köz-
ben párhuzamosan elkezdtem 
a Corvinus Egyetemet.

Nagyon korán belecsöppentél a 
munka világába is.

Joghallgatóként fél évet Lu-
xemburgban tölthettem mint 

gyakornok, az Európai Parla-
ment Esélyegyenlőségi és Sok-
színűségi Osztályán. Mikor 21 
évesen visszajöttem, akkor in-
dult a JOBGROUP divíziós 
kísérlete: ide kerestek fogyaté-
kos-jogokkal foglalkozó em-
bert. Ma már hét éve dolgozom 
itt, én vezetem a Rehabjobot. 
Luxemburg után a Parlament-
ben is munkát kaptam az egyik 
képviselő asszisztenseként 
esélyegyenlőségi témában. Há-
rom éven át részt vehettem a 
jogalkotásban is, ami hatalmas 
lehetőség volt. És mélyvíz, bár 
korábban már akadt dolgom 
minisztériumokkal: a HÖK re-
ferenseként gyakorlati szinten 
akadályozta a munkám, hogy 

„A tabuk csak ártanak”
nincs összhangban egy kor-
mányrendelet a felsőoktatási 
törvény változásával, ezért ke-
resztülvittem a módosítást.

Amikor pályakezdő 
voltál, akkoriban kezdték 
Magyarországon komolyan 
venni az esélyegyenlőséget.

Igen. Átalakították a támo-
gatási rendszert, és a foglal-
koztatást – én főleg az utóbbin 
dolgoztam. Egy fogyatékos az 
élet majd’ minden területén je-
len van, vonatkoznak is rá sza-
bályok, de ezeket sehol nem 
oktatják, és mindenki bizony-
talan. A Rehabjob a fogyatéko-
sokat foglalkoztató cégeket és 
a munkavállalókat összekötő 
információs hídnak indult, de 
kiderült, hogy a cégek, ha fel is 
vennének fogyatékost, nincse-
nek rá felkészülve. Sem jogilag, 
mit hogy papírozzanak, sem 
a mindennapok integrációs 
szintjén. Ezért felkészítéseket, 
tréningeket is tartunk. A tár-
sadalom 5-7 %-a valamilyen 
fogyatékossággal él, de a té-
mát sokan még mindig kínos-
nak érzik. Én is sérült vagyok, 
és nekem bármilyen kérdést 
föl lehet tenni. Az emberek 
lassan nyílnak, oldódnak, sok 
előadásom végén idejönnek, 
és átmegy a program – én úgy 
hívom – „fogyisimogatóba”. 

Nem zavar, közelebb visz a 
megértéshez. A tabuk csak 
ártanak.

Neked a kezed sérült.
Mindkét kezem. Sokan 

megbotránkoznak, ha viccet 
csinálok a sérültségemből. Pél-
dául, hogy a Jóistennek van 
humora, ha kézbeteg ember-
ként Markos a vezetéknevem. 
Épek és sérültek is kiakad-
nak, hogyan gúnyolódhatok a 
fogyatékosságon. Óriási az em-
berekben a zavar. Még az egye-
temen is. Tagja vagyok a jogi 
kar amatőr színtársulatának, 
a Perjátszó Körnek: fogunk 
egy érdekesebb jogtörténeti 
vagy irodalmi sztorit, a darab 
egyik felében magát a szitut ad-
juk elő, a másik fele az elkép-
zelt per. Közel 10 éve játszom, 
de az új tagok szemében ma is 
mindig regisztrálom a meg-
döbbenést, majd bizonytalan-
ságot, amikor – néha csak több 
hét után – felfedezik, mi van a 
kezemmel. 

Az ilyen élmények nem érnek 
már fájdalmas pontot? 

Ezek soha nem fájtak. Nem 
neveltek belém betegségtu-
datot, csak azt, hogy amit tu-
dok, azt csináljam is. Megvolt 
a gyerekkoromnak a kiközösí-
tős szakasza, de ez is több rész-
ből tevődött össze. Duci kisfiú 
voltam, amíg el nem kezdtem 
sportolni. Óvodában minden-
ki elfogadott, viszont általá-
nosban a gyerekek egy része a 
kezem miatt csúfolt és utált ki, 
a másik fele meg érezte, hogy 
„na, ez durva lenne, a kezét 
nem bántjuk”, ők a kövérségem 
miatt csúfoltak. 

A gyerekek kegyetlenek tudnak 
lenni. Még a szemüvegesség is 
elég ok kipécézésre.

És akkoriban sokkal rosz-
szabb volt a kezem, mint amit 
látsz. Tízszer műtöttek, utoljá-
ra 17 évesen, hogy a jelenlegi 
állapotot elérjük. Depresszi-
óba is estem egy időre, legin-
kább az Ilizarov-terápiának 

A 29 éves Markos Ádám kortársai többségével szem-
ben hamar kikerült a „mama-hotelből”, és felnőtt 
életet kezdett. Nem osztja a „Vállald önmagad, bár-
milyen is” divatos vezérelvét sem – amelynek tudat-
talan folytatása: „…ahelyett, hogy tennél érte, hogy 
több és jobb légy”. Ádám megdolgozott, nem csupán 
munkában elért sikereiért, azért is, ami legtöbbünknek 
születésétől adott: hogy használható legyen a keze. 
„Határhelyzetben vagyok – mondja –, az épeknek 
nem vagyok elég ép, a sérülteknek meg elég sérült.” Ki 
más munkálkodhatna hatékonyabban azon, hogy az 
épeket és sérülteket összekösse?
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köszönhetően. Ez egy orvo-
si módszer, igazi szovjet talál-
mány: kegyetlen, de hatékony. 
Mint egy fordított spanyolcsiz-
ma. A lényege, hogy nyújtják 
a csontot. Egy csoporttársam-
nak elmeséltem, és nem hitte 
el, hogy ilyen létezik. Jártunk 
mi órára, amin középkori kín-
zásokról tanultunk. Mondtam 
neki, jó, írjuk be a keresőbe: 
erre a net feldobta a képemet 
a módszer mellett. Engem is 
meglepett. 

…kezdjük az elejéről. Mi okozta 
a kézproblémádat?

Születési rendellenesség. A 
szocializmus végén, ’88-ban 
születtem, Hódmezővásárhe-
lyen. Nem látták előre, hogy 
bármi bajom lesz, szerencsé-
re, mert van egy betegségcso-
port, amelyiknek ez a torzulás 
a része általában, és jó eséllyel 
azt tanácsolták volna, ne szü-
lessek meg. Csecsemőként az 
alkarom borzasztó rövid volt, 

a csuklóm pedig maga alá for-
dult, a kézfej is be volt gör-
bülve. Ezeket végigoperálták: 
egyenesítés, kézátrendezés, 
izom- és bőráthelyezés. Taní-
tanak egyébként a kézműtéte-
im képeivel. A jobb kezemen 
a használhatatlan hüvelykujja-
mat levették, és a mutatóujja-
mat a helyére fordították, hogy 
abból alakítsanak ki új hüvely-
kujjat – szembefordítható lett, 
és így használható. Tehát most 
négy ujjam van, ha úgy tetszik, 
minden ujjam csúszott eggyel. 
A bal hüvelykujjammal befe-
lé tudok zárni, de fölfele nem. 
Tudok vele írni, a jobbal vi-
szont nem igazán, mert nincs 
benne csukló.

Gyerekként hogy élted meg a 
sok műtétet, kórházat?

Néhány évente műtöttek, 
begipszeltek, mehettem ját-
szani. Ezt gyerekként az em-
ber nem kezeli tragikusan. 
Talán furcsa, de jó volt a kór-
házban a hangulat. Csak az Ili-
zarov-módszer akasztott ki. 
Tudtam, hogy fájdalmas lesz, és 
úgy éreztem, eleget műtöttek. 
Tizenévesen, amikor csajozni 
kezdtem volna, fogszabályzóm 
lett; egy acélgépezet a kezemre 
már nem hiányzott. A kezem 
használható volt már, de a jobb 
alkarom 10 centivel rövidebb, 
mint most. Rábeszéltek. Tény-
leg nagyon fájdalmas kezelés, 
főleg az első néhány hétben, 
de gondolhatod, mikor kita-
lálták anno a Szovjetunióban, 
sokkal rosszabb körülmények 

közt végezték. Beépítenek egy 
küllős szerkezetet, amely meg-
tartja az alkart, majd elfűré-
szelik a csontot keresztben, és 
kicsit eltávolítják egymástól a 
két felét. Ilizarov arra jött rá, 
hogy a csontszövetek elkez-
denek közeledni egymás felé, 
ahogy a kalcium beépül. Nagy 
távolságot, persze, nem lehet 
létrehozni, már csak a lágy 
szövetek sem engedik. Ezért 
hosszanti irányban menetes a 
szerkezet – tízes kulccsal állít-
gatnom kellett egy anyacsava-
ron a távolságot: kétnaponta 
egy mm-t húztam a csonton. 
Idővel hozzászoktam, végül 
már fociztam is ezzel a kétki-
lós fémizével. Volt rajta olyan 
kampó, ami nyitotta a sört.

Ha valami, ez az acél látványos 
lehetett. Hogy reagált a 
környezeted?

Középiskolában már nem 
volt gond. Az öcsém pólójá-
ból csináltunk a karomra hu-
zatot, de mikor jött a meleg, 
már nem érdekelt, ki látja. 
Ha beszóltak, hogy „ne már, 
eszem!”, mondtam, hogy néz-
zenek másfelé. Utáltam, hogy 
állandóan vigyáznom kellett 
a fertőzések miatt, meg a napi 
betadinozást… De szereztem 
érdekes élményeket. A fogor-
vosnál, ahová a fogszabályzóm 
miatt mentem, épp hallgatók 
hospitáltak, és szinte rávetet-
ték magukat a karomra. Fog-
szabályzót már láttak. Olyan is 
történt, hogy a buszon körül-
vett egy ijesztő csapat. Frászt 

kaptam, de csak a karom iz-
gatta őket, nézegették, kér-
dezgettek, aztán mondták, ha 
bármiben segíthetnek, csak 
szóljak. Hirtelen a társadalom 
szélére sodródott emberek ma-
guk közé fogadtak. Csajozni 
épp nem lehetett ezzel az acél-
lal, de bárkivel szóba elegyed-
ni igen. Persze, óhatatlanul 
megkeményedtem kicsit attól, 
amin átmentem. Egy barát-
nőm szólt, hogy nem vagyok 
elég érzékeny mások problé-
máira, nyavalyáira. Tudatosí-
tanom kellett magamban, hogy 
mindenkinek a saját nehézsége 
a legnehezebb. 

Megérte a sok fájdalom, hogy 
10 centivel hosszabb legyen a 
karod?

10 hónapig és 11 napig volt 
rajtam a szerkezet, ma is nap-
ra tudom. De megérte. Pedig 
kezem használhatóságán ron-
tott is, a lágy szövetek sérültek 
– viszont 10 centi nagyon lát-
ványos változás, és rengeteget 
számít. Több mindent elérek, 
a két kezem együtt is hasz-
nálhatóbb, és az öltözködés is 
megoldható. És ha fölfedezné-
nek egy újabb módszert, ami 
tovább javíthat, gondolkodás 
nélkül alávetném magam.

Mennyire vagy fatalista?
A karmikus megközelítés áll 

hozzám legközelebb; szeretem, 
ha egyik dologból következik a 
másik. A sérültség része az éle-
temnek. Elfelejteni, eltüntet-
ni nem lehet, csak műtögetni, 

javítgatni. Felmerült, persze, 
hogy: akkor én szerencsét-
len vagyok? De annyi sokkal 
rosszabb állapotú embert lát-
tam, hogy közben meg szeren-
csésnek éreztem magam. Ez 
a kérdés nyugvópontra jutott 
bennem. Más zavar, más van 
fókuszban: társadalmi prob-
lémák. Azt tapasztalom, hogy 
az Y-nak nevezett generációm 
szörnyű értékvesztésben él, 
ezért borzasztóan fontosak a 
külsőségek. Amikor beszélge-
tek egy kortársammal, sokszor 
érzem a nyomást, hogy szerinte 
mennyire kellene, hogy engem 
zavarjon a kezem kinézete. Itt 
vagyunk a 21. században óriá-
si hozzáférhető tudással, és mi 
inkább csak olyasmikkel fog-
lalkozunk, hogy milyen szakáll 
a legtrendibb; vagy visszaélünk 
a tudással, és álproblémákon 
kérődzünk, lásd az ún. politi-
kai korrektség vadhajtásai, ami 
a valódi esélyegyenlőségi tö-
rekvéseknek is árt. Nekem nem 
volt választásom, muszáj volt 
belső értékekre gyúrnom, de 
azt látom, hogy a munkához, 
értékteremtéshez nagyon rossz 
az Y-generáció hozzáállása.

Sokan arra büszkék, amit alá-
juk tettek, és engem zavar a 
nagyképűség, főleg, ha nincs 
igazi teljesítmény mögötte. Az 
is szomorú, hogy sokszor a sza-
bályszegőknek áll a világ – sze-
rintem az ember jogai odáig 
terjednek, amíg másokét nem 
akadályozza. 

Hogyan látod magad öt év 
múlva?

A La femme magazin 50 te-
hetséges fiatal pályázatának 
egyik díjazottjaként egy évig 
mentor mellett dolgozhat-
tam: Magyarország első fo-
gyatékos hallgatóknak szóló 
programját sikerült életre hív-
nunk – ez remélhetőleg tovább 
épül. De bizonyos értelemben 
nem tervezek. Mindig a le-
hetőséget próbálom meglát-
ni. Az a célom, hogy pozitív 
hatással legyek a társadalmi 
környezetemre. Hogy a ma-
gánéletet is érintsem, szeret-
nék családot. Ehhez előbb még 
valaki kellene. Jelenleg egy 
cuki tacskó kutyám van, aki 
biztos borzasztóan meg lesz 
sértődve, ha majd nem csak ve-
le foglalkozom.

15Magazinunk újrahasznosított papírból készül



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.

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

Decemberi 
nyereményeink:
Decemberi 
nyereményeink: • 2 db kétfős wellnesshétvége a móri Hétkúti Wellness Hotel és Lovasparkban

• 2 db Lendület Szűrővizsgálat a VitaHelp Egészségközpontban
• 2 db kétfős wellnesshétvége a móri Hétkúti Wellness Hotel és Lovasparkban
• 2 db Lendület Szűrővizsgálat a VitaHelp Egészségközpontban
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DECEMBERI AKCIÓ! Az akció 2017. december 1-jétől 31-éig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: acetilszalicilsav
Megakadályozza a vérrögök képződését, így 

csökkenti az infarktus kockázatát. Ajánlott szív- és 
érrendszeri kockázattal rendelkező 45-79 éves férfi 

és 55-79 éves nőbetegeknek

22,4 Ft/db Megaka22,4 Ft/db

2 200 Ft2 200 Ft22 200 Ft2 200 Ft

Aspirin® Protect 100 mg 
gyomornedv ellenálló bevont tabletta
        98 db

Aspirin® Protect 100 mg 
gyomornedv ellenálló bevont tabletta
        98 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: karbocisztein

Megkönnyíti a hörgőváladék felköhögését és 
kiürülését. Szabályozza a nyák- és 
köpettermelést és elfolyósítja azt. 2 éves kortól 
alkalmazható

7,9 Ft/ml7,9 Ft/ml

1 570 Ft1 570 Ft1 570 Ft1 570 Ft

Mucopront 50 mg/g szirup
200 ml
Mucopront 50 mg/g szirup
200 ml

Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer

Javasolt ízületi betegség 
következtében kialakuló porc és 
ízületi rendellenesség esetén

35,7 Ft/db35,73 Ft/F db

4 995 Ft4 995 Ft4 9995 Ft4 995 Ft

Walmark Proenzi® 3 ExPur 
téli csomag  90 db + 50 db
Walmark Proenzi® 3 ExPur 
téli csomag  90 db + 50 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

Két hatóanyag kombinációjával küzd meg az 
orrdugulással és a heveny arcüreggyulladással. 
Kíméletes, nem szárítja a nyálkahártyát

152,5 Ft/ml1152,5 Ft/ml

1 525 Ft1 525 Ft1 525 Ft1 525 Ft

Nasopax orrspray felnőtteknek
10 ml
Nasopax orrspray felnőtteknek
10 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

CEV1711LFSZ

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

hatóanyag: aszkorbinsav

Szedése biztosítja az egészség 
megőrzéséhez nélkülözhetetlen 

C-vitamin bevitelét

21,3 Ft/db21,3 Ft/db

640 Ft640 Ft
Szedése biztosítja az egészség

ő é éh élkülö h t tl640 Ft640 Ft

Béres C-vitamin 500 mg 
filmtabletta  30 db
Béres C-vitamin 500 mg 
filmtabletta  30 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

Komplex megoldás a megfázás és az 
influenza kínzó tüneteire

235 Ft/tasak235 Ft/tasak

2 350 Ft2 350 Ft2 350 Ft2 350 Ft

Neo Citran Max köptetővel 
por belsőleges oldathoz  10 tasak
Neo Citran Max köptetővel 
por belsőleges oldathoz  10 tasak

Vény nélkül kapható gyógyszer
OSDZ724/07.16

forgalmazza: Sandoz Hungária Kft. 
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

Kalciumpótlásra és C-vitamin hiány esetén (pl. 
fertőző betegségekben az ellenállóképesség 
növelése) javasolt. Citrom ízű pezsgőtabletta

81,5 Ft/db81,5 Ft/db

815 Ft815 Ft815 Ft815 Ft

Calcium-Sandoz®+Vitamin C 
1000 mg pezsgőtabletta  10 db
Calcium-Sandoz®+Vitamin C 
1000 mg pezsgőtabletta  10 db

Kozmetikum

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

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

14,4 Ft/g14,4 Ft/g

1 800 Ft1 800 Ft1 800 Ft1 800 Ft

Sudocrem® krém
125 g
Sudocrem® krém
125 g

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

hatóanyag: diklofenák-kálium

Enyhíti a fejfájást, fogfájást és a 
menstruáció következtében fellépő 

fájdalmat

90 Ft/db90 Ft/db

1 800 Ft1 800 Ft
y j j g jEnyEEnyhíthíti ai a fefejfájf jást, fogfájást és a 
t áá ió kö tk téb f llé ő1 800 Ft1 800 Ft

Cataflam Dolo 25 mg bevont 
tabletta  20 db
Cataflam Dolo 25 mg bevont 
tabletta  20 db

Étrend-kiegészítő készítmény*

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

40,5 Ft/db40,0,5 Ft/db

2 430 Ft2 430 Ft2 430 Ft2 430 Ft

MEMOlife Max® kapszula
60 db
MEMOlife Max® kapszula
60 db



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.

**Hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul.

Keresse a Szimpatikát 
az interneten is!

facebook.com/
Szimpatika

szimpatika.hu instagram.com/
szimpatika_hu

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: ibuprofén

Láz- és fájdalomcsillapító, 
gyulladásgátló hatású készítmény

101,25 Ft/db101 25 Ft/db

1 620 Ft1 620 Ft
j pp ,Láz- és fájdalomcsillapípító,tó, 

ll dá átló h tá ú ké ít éé1 620 Ft1 620 Ft

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

SAHU.BCL.16.09.0312 (2016.09.10.)

forgalmazza: SANOFI-AVENTIS Zrt. 
1045 Budapest, Tó utca 1-5. 
Gyógyszerinformáció tel.: (+36 1) 505 0055 
Web: www.sanofi.hu

hatóanyag: bacillus clausii

Kiegészítő kezelésként a bél normál 
baktériumflórájának helyreállítására 

antibiotikummal való vagy 
antimikrobiális terápia során kialakuló 

eltérések esetén29,4 Ft/ml
a

29,4 Ft/ml

1 470 Ft1 470 Ft
gKieKiegésgészítzítő kkő kezezeezelésléskénként a bél normál

b kté i fló ájá k h l állítá á1 470 Ft1 470 Ft

Normaflore belsőleges szuszpenzió
10×5 ml
Normaflore belsőleges szuszpenzió
10×5 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: anas barbariae hepatis 
et cordis extractum 200K

Az influenzás tünetek (hidegrázás, láz, 
köhögés, általános fájdalom, orrfolyás) 

enyhítésére. 
Gyermekek és csecsemők is szedhetik

254,2 Ft/adag

kö

Gy
254,2 Ft/adag

1 525 Ft1 525 Ft
Az influenzás tünetek (hidegrázás, láz,
öhögés általános fájdalom orrfolyás)
A

kö1 5225 Ft1 525 Ft

Oscillococcinum® golyócskák
2×3 adag
Oscillococcinum® golyócskák
2×3 adag

Vény nélkül kapható gyógyszer
OLOP921/03.17

forgalmazza: Sandoz Hungária Kft. 
1114 Budapest, 
Bartók Béla út 43-47.

hatóanyag: loperamid-hidroklorid

Heveny, hirtelen kialakuló hasmenés 
tüneteinek (pl. hasi diszkomfortérzés, 

puffadás, görcsök) kezelésére

62,8 Ft/db

t

62,8 Ft/db

1 255 Ft1 255 Ft
Heveny, hirtelen kialakuló hasmenés
tü t i k ( l h i di k f té é
H
t1 255 Ft1 255 Ft

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

Étrend-kiegészítő készítmény*

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

Olyan gyógynövények kivonatát 
tartalmazza, amelyek hatóanyagai 

hozzájárulhatnak a normál idegállapot 
és a lelki egyensúly fenntartásához

45,8 Ft/db

ho

45,84 FFt/db

1 375 Ft1 375 Ft
Olyan gygyógynövények kivonatát

l l k h ó i1 375 Ft1 375 Ft

Valeriana Relax lágyzselatin kapszula
30 db
Valeriana Relax lágyzselatin kapszula
30 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

hatóanyag: diklofenák-dietilamin

Enyhíti az ízületi és izomfájdalmakat, 
csökkenti azok gyulladását és 

duzzanatát

21,4 Ft/g221,4 Ft/g

2 135 Ft2 135 Ft
Enyhíti az ízületi és izomfájdalmakat,

csökkenti azok gyulladását és2 135 Ft2 135 Ft

Voltaren Emulgel 1% gél 
100 g
Voltaren Emulgel 1% gél 
100 g

Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer

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

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

24,5 Ft/db24,5 Ft/db

1 470 Ft1 470 Ft1 470 Ft1 470 Ft

Béres Vita-D3 Forte 3000 NE 
tabletta  60 db
Béres Vita-D3 Forte 3000 NE 
tabletta  60 db

Vény nélkül kapható gyógyszer
SAHU.DOL.15.11.0517 (2015.12.09.)

forgalmazza: SANOFI-AVENTIS Zrt. 
1045 Budapest, Tó utca 1-5. 
Gyógyszerinformáció tel.: (+36 1) 505 0055 
Web: www.sanofi.hu

hatóanyag: paracetamol

Hatékony láz- és fájdalomcsillapító

44,2 Ft/db44,24,2 Ft/db

1 325 Ft1 325 Ft
Hatékony láz- és fájdalomcsillapító

1 325 Ft1 325 Ft

Rubophen® 500 mg tabletta
30 db
Rubophen® 500 mg tabletta
30 db

Vény nélkül kapható gyógyszer**

A megfázáshoz társuló hurutos 
köhögés kezelésére, illetve a 
torokirritáció csillapítására.
6 éves kortól.

92,5 Ft/db92,5 Ft/db

1 850 Ft1 850 Ft1 88500 Ft1 8500 Ft

Bronchostop® köhögés elleni 
belsőleges gumipasztilla  20 db
Bronchostop® köhögés elleni 
belsőleges gumipasztilla  20 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: nikotin

A nikotin utáni vágy és a dohányzás 
abbahagyásával összefüggésben jelentkező 
megvonásos tünetek enyhítésére

3860 Ft/adagoló tartály3860 Ft/adagoló tartály

3 860 Ft3 860 Ft
3860 Ft/adagoló tartály

3 860 Ft3 860 Ft

Nicorette® Quickspray 1 mg/adag 
szájnyálkahártyán alkalmazott oldatos spray
          1 adagoló tartály

Nicorette® Quickspray 1 mg/adag 
szájnyálkahártyán alkalmazott oldatos spray
          1 adagoló tartály

Vény nélkül kapható gyógyszer

forgalmazza: Reckitt Benckiser Kft., 
1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Tel.: (+36) 1 880 1870 
E-mail: gyogyszer@rb.com

Torokfájás esetén gátolja a vírusok, a 
baktériumok és a gomba szaporodását, 

valamint meg is ölik őket. Emellett 
fájdalomcsillapító hatásúak is, már öt perc 

elteltével58,8 Ft/db

bb

fájda
58,8 Ft/db

1 410 Ft1 410 Ft
j g jTorTorTorr kfokfokfookfájáájáájás es esetsetén é gátolja a vírusok, a 

bb kté i kk é b dá átb1 410 Ft1 410 Ft

Strepsils® honey and lemon 
szopogató tabletta  24 db
Strepsils® honey and lemon 
szopogató tabletta  24 db
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Arról vitatkoztunk a csajok-
kal, hogy a karácsony ak-

kor most jó vagy nem jó. Mert 
tegyük föl, ha elmegy az ember 
egy társaságba, és azt meri mon-
dani, hogy jaj de jó, mindjárt 
itt karácsony, akkor azt hiszik, 
hogy csak viccel vagy ironizál 
vagy hülye. Hisz ki ne tudná, 
hogy a karácsony csupa macera 
meg nagytakarítás, meg vesze-
kedés meg zabálás, meg hízás. 
De ha meg ugyanebben a tár-
saságban az ember azt meri 
mondani, hogy jaj de borzasz-
tó, mindjárt itt a karácsony, ak-
kor sajnálni kezdik, meg leitatni 
meg a gyerekkorát analizálni. 

Szaki szerint a karácsony 
magánügy, és egyszerű-

en nem kell beszélni róla sem-
milyen társaságban, és akkor 
nem lesz baj. Spirike szerint a 

karácsonynak nem dolga, hogy 
jó legyen, hiszen az nem más, 
mint a legszentebb születésnap 
mélységesen szép mondanivaló-
val, és erről kellene elmélkedni 
legalább ebben a három napban, 
nem pedig a rosszullétig zabálni 
meg tojáslikőrt vedelni. 

A Pisti ezzel nem ért egyet, 
mert szerinte a halálra za-

bálódásnak épp az a célja, hogy 
összehozza és megbékítse az 
embereket, például az undok, 
utálatos, irigy és rosszindulatú 
rokon néniket és bácsikat, ami 
ugye nagyon is összeegyeztet-
hető a Megváltó születésének 
céljával. Mártika viszont úgy 
látja, hogy szemben az összes 
többi ünneppel, a karácsony-
ban van valami mesebeli, vala-
mi titokzatos, és emiatt ha jó, ha 
nem jó, nagyon jó. 

Na. És itt megakadtunk. 
Mert tényleg van valami 

titokzatos és mesebeli a kará-
csonyban, de vajon mitől? 

Szaki azonnal az asztalra bo-
rult, hogy ő ezt nem bírja, 

mert most biztos a csöpögős 
gyerekkori emlékeinket fogjuk 
felidézgetni, és inkább haza-
megy. Spirike viszont mesél-
ni kezdett egy nagyon messzi, 
nagyon havas falucskáról, ahol 
a dédnagyija éldegélt, és aki-
nek a düledező házát alig lehe-
tett megközelíteni a jégtől meg 
a hótól, és ha hisszük, ha nem, 
még nyuszik és őzikék is elő-
fordultak a kertjében. És ehhez 
a dédnagyihoz csak egyetlen-
egyszer utazott le a család kará-
csonyozni, de azt sose felejti el, 
mert ott tényleg nem volt más, 
csak gyertyavilág és ropogó 

Vág Bernadett

Nagyon jó kis karácsony
Társaslány

kandalló, és fahéj- és sültalma-
illat, meg csend és szépségesen 
bólogató, hótól roskadozó, óri-
ási fenyők. És az az illat és az a 
csend valahogy minden évben 
előbújik a panelban is egy-egy 
pillanatra, és rámosolyog Spi-
rikére még akkor is, ha túlsüti 
a pontyot. 

Márti is emlékezett egy 
minden karácsonykor 

előbukkanó csendre, egy vég-
telenségnek tűnő pár perc-
nyi némaságra, amikor a nagy 
zajos családja hirtelen meg-
bénult, feledték a vitákat, az 
élcelődő szurkákat, a hangos 
röhögéseket, és úgy füleltek, 
hogy levegőt se vettek, és mi-
kor már úgy tűnt, hogy szo-
borrá váltak mindörökre, a 
távolból felcsendült egy hal-
vány kis csengettyű, hármat 
csilingelt, és a zajos rokon-
ság csak suttogni merte, hogy 
megjött az angyal. A belső szo-
ba ajtaja kitárult, felragyogott 
a hatalmas, pompás fa, alat-
ta a rengeteg ajándék, az ajtó 
mögötti takarásban pedig ott 
lapult piros arccal nagyapa a 
kristálypohárral meg a kiska-
nállal a kezében, épp csak szár-
nyacskái nem voltak. 

Az én csendem a belváro-
si házak közötti suhanás, 

ülünk a kocsiban, apa, anya 

meg én, a nagyiékhoz me-
gyünk, szenteste van, az utca 
üres, esőtől csillogó és fekete, de 
a kopott ablakokból lágy fény 
süt, és ha kicsit kinyújtom a 
nyakam, beláthatok a szobákba, 
és mindenhol ott áll a csillogó 
fenyő, egyik kicsi, másik nagy, 
és olyan jó tudni, hogy ebben 
a vizes, hideg, sötét világban 
mindenki, az egész város ösz-
szes embere ugyanarra gondol 
most, ugyanazt érzi, ugyanazt 
várja nagy, éhes szívvel. 

Pisti egy nagy, piros dobozra 
emlékezett, hatalmas arany 

masni volt rajta, azt gondolta, 
már megint valami legó, min-
den évben azt kapott, mert 
minden évben úgy tett, mint-
ha örülne neki. Most is szét-
vasalt egy nagy mosolyt az 
arcán, és el is motyogta, hogy 
jaj de jó, biztos legó, és kihúzta 
az arany masni szárát, kihajto-
gatta a doboz fedelét, és töb-
bet nem is látott az egészből, 
mert az a bizonyos legó, aki a 
dobozban fészkelődött, megle-
hetősen képen nyaldosta. Élete 
legdrágább barátját kapta meg 

aznap, a csodák éjszakáján, a 
dagadt, sárga labrador kölyköt, 
neve Legó, élt boldog tizeny-
nyolc évet. 

Aztán mind Szakira néz-
tünk – aki, persze nem 

ment ám haza, hanem to-
vábbra is az asztalra borulva, 
agyvérzést színlelve hallgatta 
túlcsorduló történeteinket –, 
hogy igazán mondhatna ő is 
valamit, jó, senki nem vár tő-
le indokolatlan szentimentaliz-
must, giccsbe hajló csattanót, 
csak valamit, légyszi, csak pár 
rövid szavacskát, hogy mitől 
csoda a karácsony. És akkor a 
Szaki felegyenesedett, szépen 
az arcunkba nézett egyenként, 
és csak annyit mondott, hogy 
apától és anyától volt minden 
karácsony csoda, amíg éltek, 
és csoda azóta is, mert ilyenkor 
mégiscsak előkerülnek vala-
hogy mindig, apa morog, hogy 
gyerünk már enni, kihűl a hal-
leves, anya szipog, hogy meg-
repedt a bejgli, mi meg csak 
ülünk a nagy ló fiammal a fa 
alatt, és röhögcsélve lopkodjuk 
a szaloncukrot.
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11 12 1413 15Karácsonyhoz közeledve többször jut eszünkbe, hogy adjunk, segítsünk másoknak, tettel, jó szóval, ajándékkal.  
Tavaly megosztottuk kedves olvasóinkkal a hagyományos karácsonyi menünket. Idén arra gondoltunk, újabb családi 

titkot mutatunk meg, amivel a várakozás heteit szoktuk megfűszerezni, ami minden reggel egy új meglepetés, egy izgalmas 
családi játék.

Huszonnégy fehér papírzacskó van felmatricázva, és egy hosszú zsinórra felkötve a lépcső korlátjára, december első 
napjától karácsonyig minden nap találnak benne apró csokit, de ennél sokkal jobban várják az angyalok „napi üzenetét”, 

mely idén ilyesmi lesz, hacsak nem kell gyorsan improvizálni valamelyik gyerkőc programja miatt…

Anya-, apaszemmel 

Szonda Györgyi, Küttel Dávid

Adventi kalendárium

Elhoztuk idén is Nektek 
az adventi kalendáriumot, 
hogy minden nap ünnep le-
hessen, megláthassátok az 
apró csodákat, örülhesse-
tek, nevethessetek egész 
karácsony estéig! Ez a nap a 

„Fergeteges buli”

napja, hiszen mára várja Ré-
ka és Dávid a barátait egy 
kalandos szülinapi kincs-
keresésre. Ma este ragad-
jon mindenki zseblámpát, 
és találjuk meg közösen a 
kincset!

„Díszítő nap” 

Készítsünk együtt ad-
venti koszorút, keres-
sük elő a fényfüzéreket, 
csomagoljuk pompába a 
házat, minden szobába 
tegyünk valami csillogót! 
Ma megírhatjátok a leve-
leket Jézuskának, tegyé-
tek az ablakba, elvisszük, 
amikor anya a legtöbbet 
mosolyog.

„Fordított nap”

Suli utántól felcserélődnek a 
szerepek, anya és apa lesz a 
gyerek, ti pedig a szülők. Le-
gyen vacsi, játék, esti mese!

„Adventi  
vásár 3.”

Ma korán in-
dulunk, meg-
nézzük, mi-
lyen a hangu-
lat Bécsben!

„Kincskereső nap”
Ma egy, a karácsony 
estéhez fontos kel-
léket rejtettünk el a 
házban. Együtt kell 
megoldani a feladvá-
nyokat, kitalálni, mit 
is kerestek, és persze 
megtalálni azt!

„Apa nap”

Ma csak Apa lesz Ve-
letek, Anya ne is tud-
jon semmiről!

„Mozi nap”

I t t  vannak a 
jegyek, együtt 
megyünk mozi-
ba, lesz popcorn, 
üdítő, vígjáték!

„Szenteste napja” 

Ma már nagyon izga-
tott mindenki, moso-
lyogjatok egész nap! 
Legyetek kedvesek 
Borival délelőtt, le-
gyetek ügyesek a 
templomi előadáson 
délután, és este csil-
logó szemmel vár-
játok a csengettyű-
szót… érkezünk!

„Szerencse nap”

Mindenki vehet ma egy 
kaparós sorsjegyet!

„Falukarácsony”

Ma este ott lesz a falu apra-
ja-nagyja, osztogassatok mézes-
kalácsot a gyerekeknek, mosolyt 
a felnőtteknek, tapsot Dávid osz-
tályának. Utolsó őrangyal kártya 
várja, hogy segíthessetek valaki-
nek a családban!

„Cipősdoboz nap”

Ma elvisszük az össze-
készített dobozokat, és 
kaptok egy fagyit a télben!

„Gyurma nap”

Színes, illatos gyurmát fo-
gunk ma főzni, ajándékba 
is, játszani is.

„Adventi vásár 4.”

Megint választhattok, me-
lyik vásárban sétáljunk, 
együnk-igyunk valami fi-
nomat! Ti találjátok ki azt 
is, mivel menjünk oda!

„Sürgés-forgás nap” 

Ma egy kicsit feje tetején áll a ház, anya süt-főz, apa 
pakol, ezért ha mindenki segít egy kicsit, gyorsabban 
végzünk! Takarítsatok ki egy szobát, vegyetek ki egy 
valamit anya kezéből, és öleljétek meg többször, és 
akár kész van, akár nem, vigyétek el együtt Maiát az 
erdőbe, vigyetek a madaraknak magokat, a lovaknak 
almát, és este játsszatok egy társasjátékot együtt!

„Csokoládé 
nap” 

Igazi forró csokit 
készítünk, lesz 
fehér, mogyorós, 
tejcsoki, étcsoki, 
pillecukor és tej-
színhab! Hmm…

„Luca nap”

Ültessünk Lucabúzát 
együtt, és anya mutat né-
hány titkos varázsjóslást is!

„Mikulás nap” 

Legyetek ma Ti is Mikulá-
sok, rejtsetek el legalább tíz 
szaloncukrot barátaitok zse-
bébe, asztalára, cipőjébe!

„Adventi vásár 1.” 

Ti választjátok ki, melyik 
vásárba látogassunk el 
kürtöskalácsért. Ma húz-
zátok ki az első őrangyal 
kártyát, kiderül, kit fogtok 
egész héten segíteni. (Az 
őrangyal szokás Bence 
fiam iskolájából került a 
családba, lényege, hogy 
minden héten egy család-
tagunkat segítünk, lessük 
a kívánságait, megosztjuk 
vele a tennivalóit, vigyáz-
zuk őt őrangyalként…)

„Tiszta csizmák 
napja” 

Nagy közös cipőpu-
colás, mikulássap-
kák előkeresése a 
szekrényből, miköz-
ben anya házi chipset 
süt nektek.

„Bori nap” 

Borbála ágat 
vágunk ma, 
vízbe tesz-
szük, hogy 
kivirágozzon 
karácsonyra. 
Esti sütizés a 
névnapossal.

„Sós nap”

A sok édesség 
után jó lesz sós 
mandulát ro-
pogtatni, eh-
hez vegyetek 
elő kalapácsot, 
lábaskát, pör-
köljetek együtt 
mandulát!

„Adventi vásár 
2.”

Réka balett órája 
után együtt sé-
tálunk a belvá-
rosban, anyáék 
kapnak egy for-
ralt bort, a gye-
rekek pedig forró 
csokit!

„Dávid 10”

Isten éltesse a nagyfiút! Ez a 
nap szóljon Dávidról, legyen, 
amit Ő szeretne!

„Kuckós nap”

Amikor egy finom 
teával vagy kakaó-
val, meleg takaróba 
bújva együtt nézünk 
filmet, és majszoljuk 
a tegnapról maradt 
sütiket. Húzzátok ki 
a második őrangyal 
kártyát!
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Méregtelenítés

Ahány ház, annyi szokás – ünnepekkor is. A következő fél tucat önisme-
reti kérdésre válaszolva megtudhatja önmagáról, milyen karácsonyozó.

1. A SZENTESTE MÉGISCSAK SZENTESTE, EZÉRT ÖN FELVESZI…
a) …a Bagarollal kibokszolt ünnepi gumicsizmáját, úgy viszi ki a moslékot az ólba.
b) …gyönyörű rénszarvasos kötött pulóverét, ami sajnos két számmal kisebb, ezért nem tudja 

felemelni karját, így idén nem lesz csúcsdísz a fán.
c) …a fehér ing, sötét nadrág, fehér frottír zokni összeállítást, ami egy augusztusi lakodalom 

óta összehajtva pihen a szekrényben.
d) …az akciós személyi kölcsönt, hogy jusson pénz ajándékokra is.

2. MIKOR VÁGJA EL ELŐSZÖR A KEZÉT ANNYIRA, HOGY A BALESETI SEBÉSZETEN KELLJEN 
VÉGIGÜLNI AZ ÜNNEPEKET?
a)  Miközben belefaragja a karácsonyfát a talpba egy életlen baltával.
b) Halpucolás közben, amikor megcsúszik a kád melletti tócsán.
c) Bejgli szeletelésnél, mert a mákos olyan keményre sikerült, hogy lepattan róla a kés.
d) A szaloncukor csomagolásának élével, még bevásárláskor a Tescoban.

3. KI HOZZA ÖNÖKHÖZ AZ AJÁNDÉKOKAT?
a) Természetesen a Jézuska, bár a gyerekek furcsállják, hogy egy csecsemő elbír egy orosz 

pianínót. 
b) Beletörődtek, hogy a gyerekek amerikai rajzfilmeken nőnek fel, ezért Santa Claus.
c) Olyan lassan jön meg az ajándék a kínai webshopból, hogy a nyuszi.
d) Özv. Szalainé Herczeg Ilona, postai kézbesítő, amennyiben ráírták a csomagra az 

irányítószámot.

4. HOGY KERÜL AZ ASZTALRA A HAL?
a) Megveszi pucolva, rántva, kisütve, csak meg kell mikrózni.
b) A kádban úszkálás után (ami miatt az egész család kihagyta a fürdést egy hete). Ön leöli az 

erkélyen, de a gyereknek azt mondja, hogy visszaengedte a Dunába.
c) A rántott karajt pontynak füllenti, mert csak a disznóhúst szereti.
d) A kínaiban megveszi, és imádkozik, hogy tényleg hal legyen.

5. MIT ÉNEKELNEK AJÁNDÉKBONTÁS ELŐTT, A SZIKRÁZÓ CSILLAGSZÓRÓ MELLETT?
a) Mennyből az angyalt – felétől dúdolva, mert senki sem emlékszik a szövegére.
b) A Kiskarácsonyt rock verzióban a gyerek elektromosgitár-játékával kísérve.
c) Gregoriánokat latinul, amik valójában ónémet kocsmadalok, csak átverte önöket a mindig 

kópé dédnagypapa.
d) A bulibárót.

6. MIT AJÁNDÉKOZ SZERETTEINEK?
a) 15 éve ugyanazt a gerlice mintás képkeretet ajándékozzák tovább egymásnak, most is az a 

legizgalmasabb, ki adja kinek.
b) A zokni, arcszesz, nyakkendő mesterhármas bevált, főleg a hölgyeknek.
c) A háziállat mindig szívet melengető ajándék. Óriáskígyó a felnőtteknek, madárpók a 

gyerekeknek.
d) Golyóstollat, A4-es papírt és gémkapcsokat – amit sikerül hazahozni a munkahelyéről 

okosban.

ÉRTÉKELÉS:
3-NÁL TÖBB AZONOS BETŰJELŰ VÁLASZ:

Ön a hagyományok embere. A karácsony legyen 
minden évben ugyanolyan, és a tesztnél sem la-
cafacázik: ha az első kérdésre a) választ kariká-
zott, akkor végig ugyanúgy jelöli meg, bármi is 
a kérdés. Úgysem látja olvasószemüveg nélkül. 

3-NÁL KEVESEBB AZONOS BETŰJELŰ 
VÁLASZ:

Mit variál? Azt hiszi, valakit összezavar azzal, ha 
találomra karikázgat? Biztos otthon is hol kóku-
szos, hol zselés a szaloncukor. Magán nem lehet 
kiigazodni.
Na mindegy. Bármit is jelölt meg, boldog kará-
csonyt kívánunk!

Sallai Ervin

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Kvízkarácsony, Nagykarácsony

HIRDETÉS
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Létezik-e bármiféle protokoll 
arra nézve, hogy mikortól írnak 
fel gyógyszert egy depressziós 
betegnek? Hol húzódik a 
határvonal?

Abban az értelemben nem 
létezik protokoll, hogy ettől és 
ettől a ponttól kezdve kötele-
ző gyógyszert írni. Viszont ha 
a kétféle diagnosztikai rendszer 
alapján fennáll a major depresz-
szió állapota, ebben az esetben 
lehetőségként felmerül a gyógy-
szeres kezelés is. Erre természe-
tesen a páciens mondhatja, hogy 
nem kér gyógyszert – innentől 
az orvoson múlik, hogy rá tud-
ja-e beszélni. Összességében azt 
tudom mondani: amennyiben 
fennáll a diagnózis, a mai tu-
dásunk szerint jobban járunk, 
amennyiben a komplex keze-
lés részeként igazolt, hatékony 

gyógyszeres terápiát is folyta-
tunk, viszont ez csak a beteg 
beleegyezésével történhet. Saj-
nos a közvélemény ilyen-olyan 
okok miatt nagyon elutasító ez-
zel szemben, az orvos sok eset-
ben legfeljebb megpróbálhatja 
megváltoztatni, eloszlatni a be-
tegek ellenérzését. Amennyi-
ben ez nem sikerül, maradnak 
az egyéb technológiák, pszicho-
terápiás lehetőségek.

Ön szerint mennyire van 
egyáltalán tisztában a hazai 
közvélemény a depresszió 
pontos mibenlétével? 

Ezen a téren szerintem jó 
irányba változik a helyzet, de 
továbbra is óriási szükség van 
rá, hogy hiteles képet adjunk a 
valóságról. Ez az orvosok, illetve 
minden szakember felelőssége, 

aki tehet valamit ennek érdeké-
ben. Magyarán szólva ésszerű, 
józan, közérthető egészségneve-
lésre van szükség, és így oldhatók 
a tévhitek, az előítéletek. Vagyis 
az orvosnak is meg kell magya-
ráznia a betegnek, hogy miért ír-
ta fel az adott gyógyszert, és azt 
miért fontos szedni, ha ugyanis 
ezek a feltételek nincsenek meg, 
hiába tud valaki a saját beteg-
ségéről, rossz lesz az együtt-
működés. Amikor az orvos azt 
mondja a betegnek, hogy antide-
presszív gyógyszert kellene szed-
nie, sokan csak bólogatnak, de 
valójában nem értik, miről van 
szó, mert vagy nem mernek kér-
déseket feltenni, vagy mert erre 
nincs is lehetőségük. Ezért aztán 
rengetegen ki sem váltják a fel-
írt készítményt, vagy kiváltják 
ugyan, de nem szedik be.

Az utóbbi hónapokban 
több ismert személyiség is 
öngyilkosságot követett el 
depresszió folyományaként, 
és ennek kapcsán rengeteget 
cikkeztek a médiában 
a szorongásoldók, 
antidepresszánsok vélt vagy 
valós veszélyességéről. A 
benzodiazepinek kapcsán 
konkrétan felmerült, hogy a 
megengedettnél hosszabb 
ideig vagy nagyobb dózisban 
még labilisabbá teszik a 
betegeket, és növelik az 
öngyilkosság kockázatát. Igaz-e 
ez?

Statisztikai szinten ez egészen 
biztosan nincs így. Kissé kifa-
csart példát mondok, de a lényeg 
érthető lesz belőle: a daganatos 
megbetegedések elleni szere-
ket a daganatos betegek szedik, 
vagyis ha valaki megnézi a ha-
lálozási statisztikákat, akár azt 
a következtetést is levonhatja 
ezekből, hogy ezek a szerek da-
ganatokat okoznak. Ez viszont 
nyilvánvalóan csak látszólagos 
és félrevezető ok-okozati ösz-
szefüggés, a statisztika rossz 
értelmezése. Aki depressziós, 
fokozottan veszélyeztetett, és 
sokkal komolyabb öngyilkos-
sági rizikónak van kitéve, mint 
aki nem depressziós. Kivételes 
esetekben természetesen elő-
fordulhat, hogy valaki indirekt 
módon rosszabbul lesz a terápia 

mellékhatásaként. Olyan is tör-
ténhet, hogy mivel a gyógysze-
rek nem hatnak azonnal, és nem 
igazolják a beteg várakozásait, 
emiatt még kétségbeesettebbé 
válik. Olyan gyógyszer azonban 
nem létezik, ami elkezdi moz-
gatni a beteg kezét, és előszede-
ti vele a szekrényből a veszélyes 
mérget vagy a revolvert. Egyes 
kábítószerek hatására elveszít-
heti valaki a józan ítélőképessé-
gét, de az antidepresszánsoknak 
nincs ilyen hatásuk. Meggyő-
ződésem, hogy az említett ösz-
szefüggések csak látszólagosak 
vagy indirekt jellegűek. Ezzel 
szemben vizsgálatokkal iga-
zolt tény, hogy az öngyilkosság 
kockázata, illetve a tényleges 
öngyilkossági halálozás ará-
nya is sokkal inkább a nem ke-
zelt depresszióban növekszik 
meg. Az említett benzidiazepi-
nek egyébként nem depresz-
szió elleni, hanem köznyelven 
nyugtató, tüneti szorongásoldó 
gyógyszerek, amikkel a legna-
gyobb gond az lehet, hogy hoz-
zászokás, függőség alakulhat ki, 
amivel foglalkozni kell, míg az 
antidepresszív gyógyszereknél 
ez a probléma nem áll fenn.

Gyógyítható-e véglegesen a 
depresszió, vagy élethosszig 
tartó, időről időre kiújuló 
állapotról beszélünk?

Ezt általában nem lehet előre 
tudni, és a beteg aktuális állapo-
ta alapján nem is tudjuk megí-
télni. Vannak betegek, akiknél 
életük egy adott pontján sok ne-
gatív esemény, stressz hatására 
megadja magát az idegrendszer, 
és ez az állapot ördögi körként 
depresszióba torkollik. Ezt a 
helyzetet a megfelelő gyógy-
szeres, pszichoterápiás kezelés-
sel sikerülhet egyenesbe hozni, 
és amennyiben magának a be-
tegnek is jobb rálátása lesz ar-
ra, hogy mi okozhat gondot 
neki, végleges gyógyulás is be-
következhet. Még akkor is, ha 
egy darabig fenntartó keze-
lést alkalmazunk a visszaesés 
megelőzése érdekében. Vagyis 
a válasz teljesen egyértelműen 
igen. Ugyanakkor más páciensek 
a fokozott hajlam alapján újra és 
újra depresszióba esnek. Az elő-
ző depressziós állapot megléte 
természetesen mindenki eseté-
ben rizikófaktor, vagyis az ilyen 
emberek fokozott figyelmet igé-
nyelnek a hozzátartozók, a ba-
rátok részéről. Az ő felelősségük 
is, hogy az illető beteg hamarabb 
kerüljön megfelelő szakember-
hez, ha ismét kiújulni látszik a 
betegség.

Nem kívánt társ: a depresszió
A depresszióról rengeteget olvashatunk és hallhatunk, ám en-

nek ellenére Magyarországon még mindig nem ment át tel-
jesen a köztudatba, hogy pontosan mit is takar ez az elnevezés, 
és mikor van szükség komoly terápiára. Dr. Lakatos László pszi-
chiáterrel beszélgettünk.

A teljes interjút megtalálja hon-
lapunkon, a szimpatika.hu-n!

Dr. Draveczki-Ury Ádám
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Kérdezze meg gyógyszerészét!
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Milyen gyógyteák javasoltak 
a téli időszakban prevenció 
jelleggel? 

A csipkebogyó számos ked-
vező élettani hatása közül az 
egyik legjelentősebb, hogy 
erősíti szervezetünk védeke-
zőképességét, ami a magas 
C-vitamin-tartalmának kö-
szönhető. Az őszi-téli időszak-
ban, amikor kevesebb friss 
gyümölcshöz jutunk, akár na-
ponta fogyaszthatjuk a C-vita-
min-szükségletünk fedezésére. 
Emellett a meghűléses betegsé-
gek szezonjában javasolt még 
a szintén immunrendszert 
stimuláló bíbor kasvirág és 
a keskenylevelű kasvirág tea 
kúraszerű fogyasztása. Ezek 
nemcsak megelőzésre alkal-
masak, hanem az influenza el-
ső tüneteinek megjelenésekor 
is fogyaszthatók, hiszen gyor-
síthatják a betegség lefolyását, 
illetve mérsékelik a kellemet-
len tüneteket.

Léteznek olyan betegségek, 
amikor kerülendők a 
gyógyteák?

A gyógynövények számos 
gyógyszer felszívódását befo-
lyásolhatják, mert kölcsön-
hatásba léphetnek velük. 
Krónikus betegségek esetén 

– ami rendszeres gyógyszeres 
kezeléssel jár – a gyógyteák 
használata előtt mindenképpen 
javasolt egyeztetni a kezelőor-
vossal vagy a gyógyszerésszel. 
A várandós és szoptatós anyu-
káknak is fontos szakembertől 
tanácsot kérni a gyógyteák fo-
gyasztását megelőzően, mert 
számos gyógynövény ellenja-
vallt lehet ebben az időszakban.

Megfázás esetén gyógyszeres 
kezelés mellett is lehet 
fogyasztani?

Ha már gyógyszeres kezelésre 
van szükség, akkor a gyógyt-
eák nem helyettesíthetik, csak 
kiegészíthetik a terápiát. A 
kamilla és a fodormenta for-
rázata alkalmas inhalálásra, 
az arcüreg és az orrüreg gyul-
ladásainak csökkentésére. Ki-
váló köptető, váladékoldó az 
orvosi ziliz, az édesgyökér fő-
zete, illetve a kerti kakukkfű, 
mely emellett erős antibakte-
riális hatású is. Torokfertőtle-
nítésre zsályateás öblögetés az 
ajánlott, míg a lándzsás útifű 
csökkenti a köhögési ingert, 
miközben oldja a légutakban 
letapadt sűrű nyákot. A hárs-
favirágból és bodzavirágból 
készült tea nemcsak izzasztó 
hatású, hanem immunstimu-
láló is.

Gyógyteákkal az egészségért
Mi az ajánlott mennyiség?

Kulcsfontosságú a gyógyte-
ák esetében a helyes elkészí-
tési mód, amihez ismerni kell, 
hogy a növény melyik részét le-
het használni. Puha, laza szer-
kezetű részekből (virág, levél) 
forrázatot lehet készíteni: for-
rásban lévő vízzel leöntjük a 
megfelelő mennyiségű gyógy-
növényt és 10-20 percig állni 
hagyjuk lefedve, majd leszűr-
jük. Kemény részekből (kéreg, 
gyökér) főzetet: az alapanya-
got vízzel 5-30 percig főzzük, 
majd leszűrjük. Hideg vizes ki-
vonást pedig hőérzékeny ható-
anyagok esetén alkalmazunk. 
Például a csipkebogyóban lévő 
C-vitamin 50-60 Celsius felett 
károsodna, ezért hideg vízben 
kell áztatni, amíg barnásra szí-
neződik, ez akár nyolc órát is 
igénybe vehet.

Az adagolás gyógynövényen-
ként változó, de általában a 
szárított gyógynövények eseté-
ben körülbelül egy evőkanálnyi 
vagy egy filter a javasolt, mely-
hez 2-3 dl vizet kell adni, és napi 
2-3 csészénél többet nem aján-
lott fogyasztani. A gyógyteák 
elkészítésekor kerülendő a fém-
eszközök (szűrő, csésze) alkal-
mazása, illetve az ízesítésük (a 
méz és a citrom megengedett.) 

Mik a túladagolás tünetei és ve-
szélyei?

A túladagolás tünetei eltérő-
ek lehetnek növényenként, 
előfordulhat bőrkiütés, fejfá-
jás, hányinger, émelygés. Saj-
nos sokan úgy gondolják, hogy 
ami természetes anyag, az biz-
tos, hogy jótékony hatással bír 
a szervezetre, de ez nem min-
den esetben igaz. Bizonyos 
gyógynövények kivonata akár 
ártalmas is lehet, illetve a jóté-
kony hatású gyógynövények is 
okozhatnak problémát, ha nem 
megfelelően adagoljuk, ezért a 
fogyasztásuk előtt mindig érde-
mes szakember tanácsát kérni.

Például a belsőlegesen alkalma-
zott fekete nadálytő levelének 
teájáról kiderült, hogy alka-
loidjainak májkárosító hatá-
sa van, ezért ez a gyógynövény 
kizárólag külsőleg alkalmaz-
ható, mozgásszervi bántalmak 
esetén. 

A tél és sötétség beálltával elő-
fordul a levertség, enerváltság, 
depresszió. Léteznek nyugtató, 
kedélyjavító gyógyteák?

Az orbáncfű hozzájárul a jobb 
hangulathoz és közérzethez, 
hiszen pozitívan befolyásolja a 
szerotoninszintet, ezt számos 
kutatást bizonyította. Hatá-
sa négy hét alatt fokozatosan 
alakul ki, viszont fontos kö-
rültekintően alkalmazni, mert 
fényérzékenységet okoz, illetve 
számos gyógyszerrel interakci-
óba lép. Fogamzásgátlót szedő 
nőknek kifejezetten ellenjavallt.
Nyugtató hatású: a citromfű, 
a macskagyökér, a komló és a 
golgotavirág, melyek lefekvés 
előtt fogyasztva csökkenthetik 
az alvászavarokat.

Az ünnepek alatt a túlevés kö-
vetkeztében sokaknál jelent-
keznek hasi panaszok. Milyen 
gyógyteák ajánlottak erre? 

A legjobb emésztést segítő te-
ák: a borsmenta, a gyömbér, az 
angyalgyökér, a közönséges cic-
kafark és a mezei katáng, míg a 
puffadás ellen az édeskömény-
tea tud segítséget nyújtani.

Az orvosi ziliz vagy más né-
ven fehérmályva nyálkásító 
tulajdonsága révén bevonja a 
nyálkahártyát, így csökkenti a 
reflux tüneteit.

A téli időszakban 
immunrendszerünk 

erősítésre szorul, amit 
akár gyógyteákkal is 
elősegíthetünk. Nem 
mindegy viszont, 
mit, mikor és milyen 
adagolással választunk – 
erről dr. Bojcsuk Szabinát, 
a nyírbátori Bátor 
Patika gyógyszerészét 
kérdeztük.

A teljes interjút megtalálja hon-
lapunkon, a szimpatika.hu-n!
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Tóth Ildikó Európa-
bajnok magyar válogatott 
vízilabdázó, Magyar Ezüst 
Érdemkereszttel kitüntetett 
sportoló, az UVSE női 
csapatának tagja.
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Mozdulj!

A vizes vb felturbózott 
eseményei óta hogyan telnek a 
hétköznapjaid?

Picit lassult a tempó, de azért 
az élet nem állt meg. Reggel és 
délután vízben vagyok, edzés 
az UVSE-ben. A sport mel-
lett a Corvinuson igyekszem 
a másoddiplomámat megsze-
rezni, és egy coaching képzés-
re is járok. 

Miként gondolsz vissza a 
budapesti világbajnokság 5. 
helyére? 

Meg kell gyászolnom. Nem 
ötödik hellyel szerettem volna 
eljönni. Minimum az érem volt 
a cél, és azt hiszem, ez benne 
is maradt a csapatban. Mindig 
lesz bennem hiányérzet. Mind 
a tizenhárman leblokkoltunk, 
egytől egyig. De mondhatnám 

akár a stábot is. Megmagyaráz-
hatatlan, ami ott történt, mégis 
úgy érzem, hogy erre fel lehet 
készülni, különösen mentá-
lisan. Megszépülni nem fog a 
szememben soha.

Tudod kívülről nézni?
Tudom, sőt elengedhetetlen, 

hiszen ezzel kívánok foglal-
kozni a jövőben. Látom azokat 
a dolgokat, amelyek történhet-
tek volna máshogy. Leginkább 
a taktikai elemekkel kell törőd-
ni, ez majd az edzők dolga lesz. 
Hogy mentálisan miben lehetett 
volna változás, erre is vannak öt-
letek, sejtem is, hogy mik voltak 
a problémák, de a fő cél, hogy 
ne ismételjük meg többet. Vál-
toztatni már nem tudunk rajta, 
tanuljunk belőle.

Játékosként és emberként is 
úgy érzem, hogy bőven a 4-en 
belül kellett volna végeznünk, ott 
pedig már bármi megtörténhet. 
Az 5-8. hely a csalódott csapatok 
összecsapása. Persze sok plusz 
erőt adott a közönség, hogy végig 
tudjuk csinálni. Abból kiindul-
va, hogy milyen a magyar men-
talitás, azt hittem, hogy a vesztes 
meccsünk után elfordulnak tő-
lünk, ennek ellenére olyan fokú 
szeretetet kaptunk, amiért ku-
tya kötelességünk volt összekap-
ni magunkat, és az ötödik helyet 
biztosan megszerezni. A teli le-
látó nagy ajándék. 

Van ajánlott kor a vízipólónál?
Inkább úgy mondanám, 

hogy vannak végletek. Hor-
váth Patrícia nagy név ná-
lunk, de csak 14 évesen kezdte. 
Keszthelyi Ritát és Czigány Dó-
rit már kiskorukban levitték az 
uszodába, és megszerették ezt 
a sportot meg a közeget. Mind-
három lány a különböző indu-
lás ellenére briliáns pólós lett. 
Nincs átlagos életkor a kezdés-
re. Ha a gyerek szereti a vizet és 
a labdát, megéri levinni, a kör-
nyezet sokat dob rajta. 

Kulcsfontosságú, hogy ne 
a szülők álma legyen a vízi-
labda, hanem a gyereké! És az 
sem fontos, hogy őstehetség-
nek kiáltsák ki már a legelején. 
Mindenkinek ajánlom, amit 
Benedek Tibor állít magáról: 
nem volt kifejezetten magas, 
még csak ügyes sem, a labdá-
hoz sem volt különösebb érzé-
ke, sőt, nem tartozott a jó úszók 
közé sem. A fülét többször 
fölszúrták, az orvos eltanácsol-
ta az uszodától. A szorgalma, a 
kitartása és az akaratereje volt a 
három tényező, melyeknek kö-
szönhette a sikerét. 

Én tízévesen kezdtem, 13 
évesen, mikor felkerültem a fel-
nőttbe, még nem volt annyi-
ra népszerű a női póló, de én a 
tehetségem miatt kerültem be. 
Azóta sem bántam meg, min-
den percét élvezem. Üzenem a 

gyerekeknek, próbálják ki, lássák 
meg, érezzék jól magukat a bő-
rükben, aztán tart, ameddig tart!

Mi igaz a víz alatti bunyókból 
és abból, hogy a nőknél 
még keményebbek az 
összecsapások?

Mindenki látta a vébén, ami-
kor Keszthelyi Ritának az or-
ra vérzett. Korábban nekem a 
LEN-kupán szintén eleredt az 
orromból a vér. Nem a kisasszo-
nyok sportja. Van harc, és van-
nak direkt ütések is. Van, aki 
szereti rögtön kivívni a tiszte-
letet egy korai ütéssel, én sosem 
szoktam elsőnek szítani a tüzet. 
Más kérdés, ha kapok, nem ma-
radok adós. 

Van olyan csapat, amellyel 
különösen kemény a meccs?

Nemzetenként változó. A 
déliek kisebb testalkatúak, 

előnyben részesítik a fogáso-
kat. Ráadásul visítozós, zajos, 
kiabálós, nagy műsort rendező 
társaság. 

Bár Olaszországról pozitív 
élményeket tudok inkább me-
sélni. Több évig ott játszottam, 
Firenzében, majd Szicíliában. 
Imádtam, úgy élhettem, mint 
egy ottani lakos. A firenzei kis-
boltban a helyi eladó fiú mindig 
tőlem érdeklődött a meccsekről. 
Visszakérdeztem, hogy miért 
velem próbál beszélgetni, mi-
kor a csapattársaim mind job-
ban beszélnek. Annyit válaszolt: 
miért, mi van, ha hibázol, meg-
hal valaki? Át kellett állnom az 
itthonról vitt maximalizmusról. 
Mindenki segített. 

Szicíliában pedig egy kicsit 
mind őrültek. Még az ismeret-
lenek is megölelnek. Minden 
korosztállyal megértethettem 
magam. Bármelyik generáció-
val közös nevezőre kerültünk, 
ha az ételek szóba kerültek.

Örök kérdés Olaszországban, 
hogy mit ettél, és hogy mit fogsz 
enni. Szeretik a jó ételeket és a jó 
társaságot az étel mellett. Csa-
ládiasak az étkezések, mind-
két helyemen jellemző volt, 
hogy közösen főztük, és közö-
sen ettük a finomabbnál fino-
mabb fogásokat. Tészta, rizottó, 
hús és természetesen desszert, 
plusz kávé – ez egy átlagos va-
csora náluk. Megszerettem a 
kinti konyha egyszerűségét és 
nagyszerűségét, amikor csak 
tehetem kinti alapanyagokkal 
töltöm fel a kamrám, a parme-
zán és a pesto nagy kedvenceim.

A siker ne a szülők álma legyen!

Tóth Ildikó Európa-bajnok magyar vízilabdázó 13 éve-
sen már a felnőtteknél játszott, majd megjárta Firenzét 
és Szicíliát. Elmesélte, hogy kattant rá a parmezánra, és 
azt is, hogy a hazai vb 5. helye soha nem szépül meg 
a szemében.

Karancsi Ildikó
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Dr. Garamvölgyi László

Jól emlékszem, hogy pár 
évvel ezelőtt micsoda 
morális válságot okozott 
a The New York Times, az 
egyik legnagyobb amerikai 
napilap hamisítása, amikor 
egyik zsurnalisztájuk olyan 
riportot hozott le, amit hóna-
pokkal korábban készített in-
terjúalanyával, s azt frissnek 
tüntette fel. Szinte belereme-
gett a tengerentúli médiapiac, 
igazi krízishelyzet alakult ki az ottani sajtóban, 
ám azóta nagyon sok víz lefolyt – hogy stílszerű 
legyek – a Hudson folyón. 

Az elektronikus médiában sokáig ilyen te-
kintélyesnek volt mondható a CNN televíziós 
hírcsatorna is, amit döntően gyorsaságának és 
hitelességének köszönhetett. Az utóbbi jelzőt 
erősen megkérdőjelezi az az elképesztő eset, amit 
most nyáron, Londonban műveltek, ugyanis szó 
szerint megrendeztek egy hírt. Az történt, hogy 
az angol főváros frekventált helyszínén muzul-
mán ellenes feliratú transzparenseket adtak sta-
tiszták kezébe, akik fényes nappal a terrorizmus, 
illetve az Iszlám Állam ellen tüntetnek. A „hírt” 
nemcsak ők, hanem más tévécsatornák is lead-
ták, mintha a spontán tiltakozás valós lett volna. 
Csakhogy lebuktak. A beállított jelenetet, az elő-
re legyártott táblák statisztáknak történő kiosztá-
sától kezdve a rendezői instrukciókig valaki teljes 
egészében felvette, és közzétette a világhálón. 

Dacára a nyilvánvaló csa-
lásnak, senkit nem rúgtak 
ki, és erkölcsi recesszió 
sem következett be. Való-
színűleg azért, mert a bot-
rányos szemfényvesztésről 

szóló médiatudósítások szin-
te kivétel nélkül így kezdődtek; 
már megint hírt hamisított a 
CNN. Nem csoda tehát, hogy 
a tendencia frappáns jellemző-
je is angol eredetű, a fakenews 

(hamis hírek), az immár közkeletű kifejezés tel-
jesen elfogadott a módszer érzékeltetésére, de 
azért mégsem lehet a dolgot egy kézlegyintéssel 
elintézni.

A legintenzívebben fejlődő média- és kommu-
nikációs felület, az internet is hemzseg álhírektől, 
dezinformációktól, átverésektől és becsapások-
tól. Míg azonban a konvencionális hírdömping 
könnyűszerrel kiiktatható, addig a virtuális világ 
köldökzsinórként kapcsol össze bennünket, hét-
köznapi életterünk szerves és elengedhetetlen ré-
sze lett. Hivatalos ügyeket intézünk, vásárolunk, 
párt keresünk, és így tovább, tehát diskurzusunk 
tárgya és eszköze is egyben. Mindazonáltal az 
információs műfaj itt is jelen van, sőt egyre bő-
vebb teret nyer, hiszen a hírforrások (tartalom-
szolgáltatók) rég rájöttek a befogadó fürgébb, 
közvetlenebb és hatékonyabb elérésének lehe-
tőségére. Akárcsak a bűnözők, hiszen axioma-
tikus tétel, hogy amivel vissza lehet élni, azzal 

meg is teszik. Közismert az is – ha már fentebb 
szóba került –, hogy az Iszlám Állam milyen in-
tenzíven és erőteljesen használja toborzásra, il-
letve ideológiájának terjesztésére az internetet.  
(Mi több, kriminalisztikai szakemberek állí-
tása szerint a nemzetközi szervezett bűnözés 
olyan kommunikációs eszközévé vált a világhá-
ló mostanság, amilyen volt az 1990-es évek ele-
jén a mobiltelefon. A kriminális cselekmények 
lényegi eleme a konspiráció, a bűnözőknek pedig 
alapvető célja a lebukás elkerülése. Tehát minden 
olyan kapcsolattartási lehetőség, amely biztosít-
ja az anonimitást, az ő malmukra hajtja a vizet.) 

Muszáj még egy angol kifejezést idecitálni, 
ugyanis a félrevezetés, az átverés és a beugratás 
általános jellemzésére használt kifejezés a hoax, 
ami – stílszerűen – ugyancsak vírusként terjed az 
interneten. Tulajdonképpen ezek is álhírek, né-
mely esetben még jópofák is, csak semmi közük 
a valósághoz, szerzőjük tréfának, sima rászedés-
nek gondolja. Mindazonáltal a hoaxnak elen-
gedhetetlen kelléke a virális jelleg, hogy terjed 
és szaporodik (akár fertőzhet is), tehát hamarjá-
ban kacsa-lánclevelek jönnek létre. A hoax szer-
zőjének azonban tudnia kell, hogy igen vékony 
határvonal választja el a viccet és a deliktuális 
cselekményt, amit rémhírterjesztésnek hívnak. 
Jól emlékszünk még az így terjedő városi legen-
dákra, amelyek fővárosi szervkereskedelemről, 
bizonyos áruházakban kisgyermekek elrablá-
sáról, vagy gigantikus méretű chemtrail-per-
metezésről szóltak, hogy a legvadabb konteós 
elméleteket már ne is említsem. Mi több, van-
nak olyan hírportálok, bloggerek, twitterek, ka-
muprofilok – már nem csak a tengeren túl –, 
amelyek kifejezetten hoaxokat gyártanak. 

Az álhírek durvább változatai azonban nem 
egyszerűen ízetlen tréfák, hanem már bünte-
tőjogi kategóriák, hiszen sokszor személyiségi, 

kegyeleti és emberi jogot sértenek vagy becsü-
letbe gázolnak, de a csalások garmadáról is 
beszélhetünk. Generálisan igaz, hogy akár a 
szeriőz (bulvár) hírforrások, akár az interne-
tes kacsákat prolongálók alkalmaznak tudatos 
megtévesztést, az demoralizálja a közösségeket, 
társadalomlélektani károkat és pszichés de-
vianciákat (szorongást, illetve félelmet) okoz-
hat. A hamis információk további veszélye, 
hogy devalválja az adott populáció értékrend-
jét, amortizálja a hivatalos szervekbe vetett bi-
zalmat (közbizalmat rombol), illetve gyengíti 
a lakosság biztonságérzetét, és aláássa az ál-
lampolgárok cselekvőképességét, megzavarja a 
köznyugalmat.

A precíziós bűnmegelőzés lényege, hogy folya-
matosan monitorozza a szakadatlanul változó 
kriminális helyzeteket, biztonságunk kockáza-
ti tényezőit, és dolgozzon ki ajánlásokat kivédé-
sükre. Ezekről lesz szó következő számunkban. 

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Igaz vagy hamis – 1. rész

HIRDETÉS

A mai kommunikációs viszonyokkal kapcsolatban Karl Marx német 
filozófus, a kommunista eszmerendszer legnagyobb teoretikusának 

mondása jutott eszembe, nevezetesen, hogy szerinte a nép ópiuma a vallás. 
Mostanság meg az internet…
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Bővebb információ, foglalás:
Hétkúti Wellness Hotel és Lovaspark
8060 Mór, Dózsa Gy.u.111. - www.hetkut.hu
Tel: +36 22 563 083 - sales@hetkut.hu

Együtt a Család Hétkúton
h 2 éjszaka szállás, félpanzióval tágas szobákban
h Családi meglepetés a szobában
h 1 órás lovaskocsizás a városban vagy lovaskocsis kirándulás
     a móri szőlődombok érintésével
h Gyermekeknek  1 alkalom lovaglás futószáron vagy pónizás 
h Hétvégén szombatonként délután gyermek játszóház: 14:00-
     16:00 óráig változatos kézműves programok, vagy 15:00-
     16:00 Bábos Mesekuckó: bábos, mesés kreatív foglalkozás 
     1,5-4 éves gyerekeknek
h Wellness részleg korlátlan használata

A csomag érvényes 2017.03.13 - 12.17-ig hétvégenként, 2 teljes
árat fizető személy esetén, kivéve a szálloda által meghatározott 
kiemelt időszakokban. A kedvezmény egyéb kedvezményekkel
nem vonható össze! 

már  15 950  Ft/fő/éj-től



Gratulálunk, a nyerteseket 

telefonon értesítjük!

Felhívjuk kedves játékosaink figyelmét, hogy 

 a nyertesek sorsolása közjegyző jelenlétében,  

a nyeremények értéke alapján csökkenő 

sorrendben történik!

34 3535

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Bellus Istvánné, Rózsaszentmárton 
Korona Gyógyszertár, Gyöngyös

•  Ulreich Beáta, Szekszárd 
Hársfa Gyógyszertár, Szekszárd

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

•  Pöttör Anita, Nagyvenyim 
Zöldkereszt Gyógyszertár, Dunaújváros

•  Zomboriné Földes Ibolya, Budapest 
Fodor Gyógyszertár, Budapest

Nyereményük: egy-egy Lendület Szűrővizsgálat 
a VitaHelp Egészségközpont felajánlásával.

Az októberi kvízjátékunk nyertesei:

1   Mi volt Kováts Adél leánykori neve?
a) Kovács Adél
b) Szederkényi Adél
c) Zorkánszky Léda

2   Hány éve tagja Ádám a Perjátszó Körnek?
a) 3
b) 5
c) kb. 10

3   Mikor van a „Sós nap”?
a) vízkeresztkor
b) december 7-én
c) minden második csütörtökön

4   Mit sikerül hazahozni a munkahelyről 
okosban?
a) golyóstollat, A4-es papírt és gémkapcsokat
b) szaloncukrot
c) aszalt barackot

5   Mik Tóth Ildikó nagy kedvencei?
a) az avókádó és a lilahagyma
b) a fürjtojás és a mangó
c) a parmezán és a pesto

Karikázza be 
a helyes
válasz 

betűjelét!
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Decemberi 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. december 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:
2018. január 10., délelőtt 10 óra, helyszíne a Szimpatika szerkesztőség 

(1116 Budapest, Sztregova utca 1.)

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

A játékos a kvízben történő részvétellel feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lak-
címét (kizárólag a település megjelölésével) a Szimpatika magazinban és a nyereményjátékot közzétevő weboldalon 
nyilvánosságra hozzuk.

Játsszon velünk és nyerjen!

Játékunkkal megnyerheti az alábbi 
nyeremények egyikét:

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

• 2 db Lendület Szűrővizsgálat a VitaHelp 
Egészségközpontban

Ha Ön 2017. december 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.



Hullámokat keltünk!
Foglaljon közvetlenül az IBUSZ-nál

és szerezzen tengernyi élményt!
hajoutak.ibusz.hu  

R-00967/1999/1999


