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Arra jutottam, hogy a február
olyan, mint egy féreglyuk. A csillagászatban, és a sci-fiben járatlanok ne ijedjenek meg, nem valami
betegségről vagy kártevőről van
szó. De az okostelefonján se próbálja meg egyszerű földi halandó kikeresni az idevágó
wikipédia cikket, mert attól se lesz sokkal okosabb.
A féreglyuk ugyanis valami olyasmi, ami az elméleti fizikából (vagy a kvantumfizikából?) ered, és a
Star Trekben végződik. A lényege, hogy az egyik fekete lyukból fénysebességgel utazhatunk egy másik
fekete lyukba, tehát ez valamiféle galaxisokat összekötő alagút.
Szerintem pont ilyen a február is. A már karácsonyfa tetemeket sodró, de még ünnepillatú januárt köti
össze a szellemi és biológiai újjászületést hozó márciussal. Remélem úgy, hogy észre sem vesszük! (A
karneválozóktól, valentinozoktól, balázsolóktól és
mindazoktól, akik februárban ünnepelnek bármit
is, ezúton kérek elnézést.)
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Címlapon
 Mi történt a gimnázium
után?

 Már gyerekként is
színésznek készültél?

Általános iskolás koromban
elkezdtek érdekelni a versek
és az irodalom, illetve a szöveg mögötti lelkiállapot. Iskolai szavalóversenyekre jártam
– gyakran nyertem is – otthon
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Karina

pedig édesapámmal verseket
hallgattunk Latinovits-kazettákról. A gimnáziumban is az
irodalom állt közelebb hozzám, mint a reáltárgyak... Aztán egy osztálytársnőmmel
jelentkeztünk Földessy Margit tanodájába. Ő egy fogalom,
generációkon átívelő szellemi

közösségeket hoz létre, rengeteg színész, újságíró járt hozzá.
Amit Margit tud, az egyedülálló, senki nem képes őt utánozni. Rengeteget tanultam tőle,
és pár éve az a megtiszteltetés
ért, hogy taníthattam is a csoportjaiban. Ez hatalmas élmény
volt.
Fotó © Lugosi Péter

Megpróbálkoztam a Színművészetivel, bár édesapám nagyon
ellenezte, amikor megtudta,
szinte kitagadott a családból.
De engem nem lehetett eltántorítani, elsőre fel is vettek,
Zsámbéki Gábor és Asher Tamás osztályába kerültem. Én
voltam a legfiatalabb, egy naiv, világra rácsodálkozó, buta kislány. Fogalmam sem volt
semmiről, a színházról sem.
Aztán forgathattam Böszörményi Zsuzsa Vörös Colibri című
filmjében, bekerültem a vérkeringésbe, a színházi élet pörgős
részét is felfedeztem, és ez nagyon izgalmas volt. Egyébként
is szeretek sok életet megélni,
és a szerepeknek köszönhetően
egyik nap királylány lehetek,
másnap pedig takarítónő. De
azért a főiskolán sok megdöbbentő dologgal szembesültem,
és megtapasztalhattam, hogy ez
a szakma nem habos torta, hanem egy nagyon kemény
világ.
 Kiábrándultál?

Nem, inkább csak meglepődtem. Aztán elkezdtem forgatni, rengeteg
tévéjátékban és filmben
kaptam szerepet, szóval
nagyon jól indult a szakmai karrierem. Zsámbéki
Gábor azt javasolta, menjek le a kaposvári színházba – de én pesti lány

vagyok, itt van a családom és a
barátaim, itt akartam maradni
és ez a döntés hatással volt a pályámra. Az Új Színházhoz kerültem, ahol nagyon jól éreztem
magam, nagyon jó darabokban
játszottam, remek rendezőkkel,
pl. Halász Péterrel és Ács Jánossal dolgozhattam együtt. Hatalmas élmény volt számomra,
hogy megismerhettem Jiří Menzelt, nagyon jóban is lettünk,
még a Filmszemlére is én vittem a Trabantommal. Viszont
harmincévesen úgy döntöttem,
hogy családot szeretnék. Megszületett a kislányom, Jadviga,
én pedig egy egészen új világba
cseppentem. Fantasztikus volt
ráébredni arra, hogy nem felejtettem el azt a gyermeki nyelvet, amire a legtöbb felnőtt már
nem emlékszik. Azóta, az elmúlt tíz évben a gyerekek és a
család volt az első helyen. Most
kezdem el érezni, hogy vágyom
színházi, filmes, tévés munkákra, hogy visszatérjek a szakmai
vérkeringésbe.

 A férjed szemészorvos...
Hogyan találkoztatok?

Nem vagyunk házasok, bár
három gyereket nevelünk. Egy
közös barátunk, Müller Péter
Sziámi mutatott be minket egymásnak. Pétert a Baltazár Színházban ismertem meg, Elek
Dóra, a színház alapítója kért
fel minket, hogy játsszunk Péterrel a Kőválasz című előadásában. Dórát kislány korom óta
ismerem, és bár az útjaink teljesen másfelé vezettek, mégis követtük egymás sorsát, és nagy
örömömre együtt is dolgozunk.
Később ugyanabban a házban
laktam, mint Péter, hozzá jött látogatóba a gyermekeim apja. Péter megemlítette, hogy lakik itt
egy kedves lány az elsőn, ugorjunk be hozzá. Nálam akkor
épp nagy társaság volt, Péter pedig úgy mutatott be, hogy most
érkeztem meg Bulgáriából – valóban nem sokkal azelőtt fejeztem be egy munkát Szófiában.
A párom később elmesélte,
hogy ebből az információból és a Karina névből először arra következtetett,
hogy bolgár vagyok, és fogalma sem volt róla, hogy
közöm van a színházhoz.
Aztán elkezdtünk randevúzgatni. Elhivatott ember,
szemészorvos, imádja a hivatását, és van egy missziója: tizenöt éve járja profi
orvosokból álló önkéntes csapatával a mélyszegénységben élő falvakat. A
Fotó © Lugosi Péter
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bőrgyógyásztól kezdve a
gyerekorvoson át a kardiológusig számos szakember tagja a teamnek,
velük járja a Kárpát-medencét, sokszor hos�szú időn át nem látom.
Egyébként az ő hatására kezdtem el megszervezni a Derék Jankó
mesetáborokat a Gyimesben az ottani gyerekek számára.
 Honnan
örökölted a szociális
érzékenységedet?

Nem érzem magam
szociálisan érzékenynek. Érzékeny ember vagyok, és az,
hogy például a Baltazárral jól
érzem magam, egy energiával
feltöltő élethelyzet, ami kölcsönösen jó nekem és nekik is. Velük biztonságban vagyok, ott
ki tudok teljesedni. A színházi vagy filmes szakmában állandó könyöklés van, ígérnek
egy szerepet, aztán egy hónappal később észreveszed, hogy
a film már rég forog – nélküled. Engem ezek a hátba szúrások nagyon megviselnek. A
hétköznapi életben sok emberrel találkozom, akiken bár kívülről nem látszik, de lelkileg
sérültek. A Baltazárosoknak –
bár a külső jegyek azt mutatják,
hogy ezek az emberek mások,
eltérőek a hétköznapiaktól – a
lelke nagyon rendben van. Ők
nagyon erős, tisztaszívű és jó
emberek.
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a vizet, és jógázni is nagyon szeretek, bár arra mostanában kevés
időm jut. Nagyon szeretek a gyerekeimmel
kirándulni, közösségben lenni, együtt alkotni, főzni a barátokkal.
Legyenek nálunk sokan, menjünk együtt
síelni,
korcsolyázni,
nyáron fürdeni! Szerencsés vagyok, mert mozgalmas életünk van, és
egy megtartó közösség
része vagyok, amióta
Waldorf intézményekbe járnak a gyerekeink.

 Nagyon pörgős életet élsz,
hogy bírod?

 Mesélj egy kicsit a
meseterápiáról...

Most jutottam el odáig, hogy
felismertem, szükség van a saját lelkem ápolására. Eddig
ezt háttérbe szorítottam a család és a munka miatt, de most
már szakítok rá időt. Szükségem van arra, hogy foglalkozzak magammal, mert azzal
mindenki jól jár: anyaként sem
egy sárkány leszek, hanem egy
kiegyensúlyozott nő. Úgy érzem, most jött el az ideje, hogy
a megtapasztalt mélységeket,
amik megedzették a lelkemet
és formálták a személyiségemet, megmutassam a nagyközönségnek is, ezért nagyon
vágyom arra, hogy újra színpadra álljak, filmet forgassak.
Erre a szellememnek is szüksége van. A testemet pedig például úszással edzem, imádom

A gyerekeim születése után
jártam a könyvesboltokat,
hogy jó mesekönyveket találjak. Láttam, hogy sokszor
mennyire hanyag a gyerekkönyvek nyelvhasználata, csúnyák az illusztrációk, és bár a
mai kortárs gyerekirodalomnak vannak zseniális darabjai, de tíz évvel ezelőtt még
nem volt ilyen jó a helyzet. Keresgélés közben akadtam rá
Boldizsár Ildikó Meseterápia
című könyvére, és úgy éreztem, hogy nekem a mesékkel
dolgom van. Ezek a történetek évezredek szakrális tudását hordozzák magukban. A
szavaknak mágikus ereje van,
képeket alkotnak a fantáziánkban, és ezek a történetek azért
maradtak fenn, hogy segítsék

a felnőtt emberek hétköznapi
életét. Mert semmi sincs rendben a történtekben, de minden rendbe hozható. Ez engem
annyira érdekelt, hogy később
Metamorphoses meseterapeutává avanzsáltam magam.
 Elsősorban a saját
gyerekeid miatt ástad bele
magad ennyire a témába?

A sajátjaim miatt is, az ő barátaik is sokat vannak nálunk, szóval gyakran vagyok gyerekek
között, és szeretek is velük foglalkozni. Földessy Margithoz is
visszajártam, nála is tartottam
órákat, és voltak magáncsoportjaim, tanítottam vidéken is,
egy drámapedagógiai tanfolyamot is elvégeztem. A mese egy
úttá vált, az életem hullámvölgyei, a sárkányokkal való megküzdéseim egyszer csak életre
keltek, és más szemmel kezdtem nézni a világot, az eseményeket, amik történtek velem.
Tavaly készítettem is egy meseterápiás cd-t, Mesékbe zárt titkok a címe.

Fotó © Tátrai Vanda

 Hogyhogy nem tudnak
gyerekek lenni?

Csángóföld egy mesebeli vidék,
égig érő zöld hegyekkel, hófehér
bárányfelhőkkel, csörgedező
patakokkal, nincs motorzúgás,

csak a természet hangjai és
végtelen szegénység. Az ott élő
gyerekek sokszor már hatévesen kaszálnak, állatot terelnek,
mert nehéz az élet, és nincsenek
gépek, szerszámok. Itt a gyerek
egy eszköz, nincs gyermeki léte. Mi a táborban megpróbáljuk a lelkükben és a szívükben
lévő csodás kincseket előhívni.
Erős, kemény, tisztaszívű gyerekek, de meg kell nekik mutatni,
hogy micsoda megtartó ereje
van egy barátságnak, egy közösségnek, hogy érezzék, nincsenek egyedül.

 Említetted, hogy a
Gyimesben mesetábort is
vezetsz…

 Hogyan zajlanak ezek a
táborok?

A párom évtizedek óta jár gyógyítani a Csángóföldre, és egyszer azt mondta, hogy ott, ahol
az emberek orvosokat sem látnak, a gyerekek pedig nem
tudnak gyerekek lenni, nagyon jó lenne egy kicsit ápolni
a lelküket.

A mesetábort félárva és nehézsorsú csángó gyerekeknek
hoztuk létre, és minden nyáron
a meseterapeuta kolléganőmmel és a családjainkkal odautazunk egy hétre. Egész évben
pénzt gyűjtök, nincs állandó
támogatónk, bár van egy cég,

Fotó © Lugosi Péter
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Fotó © Tátrai Vanda

ami minden évben ellát bennünket élelemmel. Nagyon sok
energiámba kerül, hogy összejöjjön az a másfél-kétmillió forint, ami a gyerekek egyhetes
ellátásához és utaztatásához
szükséges. Sokat jelent nekik
ez az egy hét, mert például a
templomban csak románul
van mise; aki magyarul beszél
a gyerekével, azt a pap kitagadja. Az iskolában is románul tanulnak, szóval nem egyszerű
megőrizni az identitásukat.
 Könnyen megértitek
egymást?

Kézzel-lábbal mesélünk, mert
ott még egy egészen más nyelvet beszélnek. Ráadásul vannak gyerekek, akik alig tudnak
magyarul, de sok mindent
megértenek, és mi is igyekszünk nekik szimbolikus történeteket vinni. Ilyen a tábornak
8

nevet adó Derék Jankó története is, aki kitartással, becsülettel,
ősei tiszteletével végül elnyeri a
jutalmát. Az sem véletlen, hogy
családdal utazunk: sokuknak
nincs családképe, mert a szüleik külföldön dolgoznak, őket
a nagyszülők nevelik, vagy árvák, nem élnek meg bizonyos
élethelyzeteket. Nagyon nehéz
sorsuk van, sok köztük a tehetség, de nem tudnak kilépni a
saját megszokott közegükből.
Mi ilyenkor igyekszünk megerősíteni a lelküket.
 Könnyű volt rávenni a
szülőket, nevelőket, hogy
elengedjék őket?

Nagyon nehéz volt. A magyarországiakról egyébként is az a
hír járja, hogy eladják a gyerekeket vagy a szerveiket. Ismerek ott élő magyartanárokat,
mivel voltam zsűrizni egy

mesemondó-versenyen. Rajtuk keresztül sikerült kapcsolatba lépni a családokkal. És
mivel a gyerekek is rengeteg
élménnyel gazdagodva térnek
haza, évről évre kicsit kön�nyebb a dolgunk. Tavaly egy
dokumentumfilm is forgott a
táborunkról, ami hamarosan
látható lesz a tévében, talán ez
is segít majd abban, hogy többen támogassanak bennünket. Rengeteg álmom és tervem
van, most épp az, hogy egyszer
legyen majd minden gyereknek útlevele, hogy elhozhassuk őket a Balatonra.
 A saját gyerekeid hogyan
élik meg ezeket a táborokat?

Egész évben azt kérdezgetik,
hogy mikor lesz már nyár, mikor megyünk Csángóföldre.
Imádják, rengeteg közös történetünk és élményünk van, év
közben is leveleznek az ottaniakkal. A csángó gyerekek életét
nem tudom sem megváltoztatni, sem megváltani a sorsukat,
de ha az életben majd bármikor lesz egy olyan helyzet, amikor másként fognak dönteni
azért, mert találkoztak velem,
vagy ott voltak a táborunkban,
akkor már megérte.
Kalmár András
A Karinán látható ékszereket
állami gondozott, sérült emberek készítették a Lámpás
'92 Alapítvány segítségével.

A

AJÁNLJA:

Üzenet a Földről
Novák Péter és a Kultúrpart társulata Üzenet a
Földről c. darabját nagy sikerrel játssza az ország
számos színpadán. A produkció Weöres Sándor
megzenésített verseire, és Novák interaktív
beszélgetéseire épül a fenntartható fejlődés
témakörében. Az előadásból most lemez is készült.
„Itt van minden nemzet apraja-nagyja, szabadon
gyakorolva faji, nemi, etnikai, vallási meggyőződését.
Álompolgári ismeretek alapfokon, a flóra és fauna,
tűz, víz, föld, levegő, az éltető négy elem mellett.”
– foglalta össze az előadás üzenetét Novák Péter.
A Kultúrpart saját stúdiójában rögzített korongon 29 szám hallható. A zenészek
között találjuk a Pál Utcai Fiúkból ismert Molnár Balázst, az Etnofon billentyűsét
Küttel Dávidot, a Príma díjas fúvós Szokolay Dongó Balázst, a Kimnowak egykori
dobosát Nyíri Sándort, valamint Braun László gitárost. Bár maga az előadás a 1216 éves korosztálynak szól, a lemez korántsem gyereklemez: a felnőttek számára
éppúgy fontos üzenetet közvetít, mint a fiataloknak. Üzenetet, a Földről.

Gésák a Duna-parton
Gésák a Duna-parton címmel nyílt izgalmas kiállítás
a Várkert Bazár testőrpalotájában. A Kovács
Gábor Művészeti Alapítvány és a Hopp Ferenc
Ázsiai Művészeti Múzeum közös munkájának
köszönhetően először láthatunk olyan tárlatot
Magyarországon, amely a japán kultúra magyar
művészetre gyakorolt hatását mutatja be. A
nyugati országokban – így Magyarországon is
– a 19. század közepétől jelentkező, Japán iránti
élénk érdeklődést és a japán művészet által inspirált műalkotásokat egységesen a
„japonizmus” gyűjtőfogalommal illették. A „gésa” szó a magyar nyelvbe legkorábban
beépült japán kifejezések egyike volt, ezért lett a mostani, magyar japonizmust
bemutató kiállítás hívószava is.
Ha bővebb információt szeretne, nézze meg a fenti művészek, események honlapját,
vagy böngésszen a kulturpart.hu-n!

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Üzenet a Földről

Novák Péter

Közlekedj okosan!

Könnyű azt mondani... Hisz nincs oly szereplője, ki ne fojtaná meg
szíve szerint a másikat. Bárhol, bármikor, bármiért!
FOGYASZTÓVÉDELEM EZ
A JAVÁBÓL, mert kérem a
közlekedés szubjektív igazságok összessége, s helyváltoztatás tekintetében az a bölcs, ki
egy időben tíz másik szereplő fejével is gondolkodik. De
hát agyhalott zombi, életből
egyes mindahány
– hogy csak
a legkevésbé
sértő definíciókat idézzem
embertársaink,
s e nehéz helyzet megítélését illetően. Az idő pénz,
így önnön prioritásáról senki nem fog
lemondani önszántából! Nota bene az utóbbi évtized sajátossága az állandó
elme és közlekedési torlódás,
lévén a munkához való viszonyunk is megváltozott. Az évszázados arányok átfordultak,
azaz harminc százalék lett a
tényleges tevékenység, hetven
annak szervezése. Ki dolgozik? Költői a kérdés, miután
ennyi fontos embert még nem
tartott számon a világ, elég az
okostelefonjaikkal párkapcsolatban élők számát felidézni.
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Ahová csak nézünk, minden
késhet, csúszhat, átszerveződhet, miközben a busz tömött,
a villamos lassú, a troli ritka,
a metró kigyullad; talál, aki a
BKK-n – és országos társszervezetein – is csomót keres.

ITT VAN RÖGTÖN A JEGYVÁSÁRLÁS mizériája, melynek lehetőségei nemhogy
városrészenként, közlekedési eszközönként, de azok vonalainak állomásaiként is
változnak, s jaj a bérlet nélküli, alkalmi felhasználónak!
Hiába a zsebben kuporgatott apró, ha nincs oly szerencse, hogy A: az adott
helyszínen jegyvásárló automata álljon rendelkezésére,
B: hibátlanul működjön, C:

ellenkező esetben legyen egy
eseti hősünknél megfontoltabb, kötelességtudóbb, ámde
csupa szív állampolgár, esetleg járművezető, ki hajlandó
kisegíteni a bajban. Hovatovább, miféle bevételi forrást
jelenthetne – sok kicsi sokra
megy alapon – ha a jegy ellenőre nem egy erőszakalapú szervezet katonájának
szerepkörében tetszelegve büntetne
boldog-boldogtalant, hanem kedves,
esetleg valamely nemzetközi, vagy legalább a magyar nyelv
alapmondatait beszélő szolgáltatóként
lépne fel! Na, de akkor hol
az évezredes beidegződés az
eredendő bűn tekintetében,
miszerint gyarló az ember, s
a pokolban végzi, hacsak nem
alázkodik térdig, már a hatalmi berendezkedés legalsóbb
szintjei előtt? Jegyzem meg,
e poroszos eredetű elvárás, ti.
törjük derékba testünk a postai ablak előtt; suttogjunk a
közintézmény folyosóin; stb.;
hagyomány, még napjainkban is.

IGAZSÁGTALAN SEM LESZEK, mert az erőszak erőszakot szül, és nagypofájú
bliccelőből sincs hiány. Bár
magamnak is nehezemre esik
egyetlen megállóért ugyanazt
az összeget kifizetni, mint más
a következő tizenötért...
HÁT MÉG PARKOLÁS ESETÉN, hol papírpénzzel, s jórészt bankkártyával sem
fizethetek. Annál inkább
sms-ben, sőt, az említett okostelefonokra letölthető jobb
applikációk még helyet is találnak; hiába no, a tudomány
exponenciája az élet minden
területén jótékonyan hat! Persze széleskörű elterjedéséig tán
futhatná az adófizetők pénzét
begyűjtő vállalkozás keretéből, hogy ne csak a parkolási
zónára hívja fel a figyelmet,
annak négyjegyű azonosítóját
is feltüntesse ugyanazon táblán. Ennek hiányában a cserkészleleményt meghazudtoló
igényességgel elrejtett jegykiadó automaták oldalán dekódolható számjegyek adnak
támpontot. Személyes kedvencem Budapest várkerületének egyik legmeredekebb
utcáján, annak is mértani
közepén felállított készülék,
amit alulról infarktusveszél�lyel, felülről traumatológiai

alapellátás kíséretében lehet
hatvan felett megközelíteni,
pláne jeles téli hónapjainkban.
REMÉLEM, seggen csúszik az
igazgató is...
A ROVAT RÖVIDRE SZABOTT KERETEI nem teszik
lehetővé, hogy a közlekedési
anomáliák sokaságát is taglaljuk, hogy más fő- és nagy
forgalmat bonyolító városok forgalomszervezésüket a
napszakokhoz igazítják, hogy
észak-déli, sugárutas, vagy
körforgalmas rendszereket fejlesztenek a finanszírozott káosz helyett.
LEGYEN ELÉG A REMÉNYTELI JÖVŐ, hogy a vezető
nélküli okosautók, és tömegközlekedési alkalmatosságok
majd minden problémát megoldanak, jóllehet – ahogy egy
szakértő nemrégiben fogalmazott – ezzel a lehetséges
szervdonorok száma csökken
majd drámaian. Hiába, mindig vannak magasabb rendezőelvek! Példának okáért,
hogy hagyjunk hülyét csinálni magunkból.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Elmondom hát mindenkinek

Polgár Teréz Eszter

Kerekesszékben, szabadon

„A fotó grafikus kordokumentum, nem lehet kimagyarázni, ezért
akinek takargatnivalója akad, tűzzel-vassal irtja a fotósokat.
Diktatúrákban nagyon nehéz fényképezni, ilyenből pedig jó sok
van, különösen Afrikában. Engem szerencsére sehol nem ítéltek
el végül, de a legkülönbözőbb helyeken tartottak fogva pár óráig
vagy pár napig: teherautóban, fogdában, kapitányságon, konténerben... Szudánban egy köztörvényesekkel agyonzsúfolt cellában, ahol a hideg kirázott az emberek látványától is. Afrikában
sosem hallottak akadálymentességről, úgyhogy nagyon nehéz
sorom volt; kicsire meghúztam magam és próbáltam túlélni.”
Januári magazinunkban találkozhattak Nagy Bendegúzzal,
aki 20 éves kora óta kerekesszékben közlekedik. No meg
repülővel, terepjáróval, ladikkal, állatháton… – igazából
mindenhogyan. Oda megy, ahová akar.
Átutazik a világ által kijelölt határokon, a sajátjait pedig a
végsőkig feszíti, s ő szabja meg. 90 országban járt és fotózott.
Érdemes megismerni – megismerni még jobban.
Olyan helyekre jutottál el kerekesszékkel, ahová nagyon kevés európai merészkedik egészséges lábbal is. Te sosem félsz?

A biztonság érzete, akárcsak
a hőmérsékleté, relatív. Én jól
érzem magam -40 és +40 fok
között, és amíg nem lövöldöztek, Afganisztánban is szívesen
szürcsölgettem a méregerős
csájt. Nem félek, nem féltem
az életem, de mindent megteszek az életben maradásért. A
biztonság itthon is inkább tünékeny illúzió, nem szabad
rátámaszkodni.
Afrika, Latin-Amerika és Ázsia
bizonyos országai biztonságosak
is meg nem is. Afganisztán, Irak
12

és Yemen nem halálos, de bármikor benne van a pakliban egy
eltévedt golyó, egy fegyveres bűnöző. Afrika is ilyen. Tudni kell,
hova nem lehet vagy nem érdemes menni. Manapság pl.
Nyugat-Afrika biztonságos, legalábbis nincs háború. Ruanda,

Etiópia 1.

A blogbejegyzéseidet
olvasgatva egészen csodaszerű,
hogy ép bőrrel megúsztad
mondjuk Etiópiát vagy
Mauritániát.

Forrás: Nagy Bendegúz

ahol húsz éve patakokban folyt a
vér, mintaállam lett, de a helyzet
Afrikában szélsebesen változhat.
A turistaparadicsom Kenyában
pár éve, választások után százszámra hevertek az utcán az
összekaszabolt holttestek. Azóta
megint csend és béke honol.

Igen, ebben a két országban
tényleg bármi megtörténhet, és
mindkét helyen rendszeresen
visszaéltek a helyzetemmel is.
Mauritániában például, ahogy
annyiszor, sokadmagammal
utaztam több napon át egy zsúfolt autóban. A sofőr, mint régen a hajóskapitány, ilyenkor
élet-halál ura. Csak akkor áll
meg, ha ő akar. Pár órás hajnali pihenőt tartott, mi utasok
az út szélén a meleg homokban alhattunk. Pirkadatkor arra ébredtem, hogy sehol senki,
se utasok, se kocsi: ott hagytak.
Megszabadultak tőlem, mert
velem nyerték a legtöbb helyet.

forrás: MiPszi Blog

És akkor megpillantom. Az első szurma harcost. Összes öltözéke
a vállán hanyagul általvetett Kalasnyikov. Ő is észrevette a kocsi
ablakában bambán könyöklő „farandzsit”, fehér idegent. Mozdulatlanul
néz. A sofőr int, hogy rejtsem el a kamerát. (…) A szurma egyre
közelebb jön. Apolló-testére szürke geometrikus minták vannak
pingálva. (…) A géppityut laza mozdulattal lógatja maga mellett, néha
nekikoccolja az ajtónak. Az ablak peremén könyökölök, mozdulni sem
tudok, nem is akarok. Odalép hozzám. Arca tenyérnyire az enyémtől.
Vérben forgó sárgás-vörös szeme közepén az írisze feketén, tompán
bámul rám. Ázott kutyaszaga van. A szája cefreszagot ont magából.

2. rész

A másik ország, amelyet említettél, Etiópia, a Bábel tornya a Bibliából – ahol minden
másképpen működik. És az
a minden nagyon lassan. (A
szeptemberben kezdődő évnek
február a hatodik hónapja. Délben kel fel és éjfélkor megy le a
nap.) 2013 tavaszán 3 hónapig
utazgattam hátizsákkal ebben
a több ezer éves, ízig-vérig afrikai birodalomban, amely sosem
volt gyarmatosítva. A szurmák
földjén barangolni igazi időutazás és elképesztő élmény volt, de
az életem többször is hajszálon
múlt. Sosem felejtem el, amikor
öt szurma harcos szabályosan
foglyul ejtette a kerekesszékem.
Engem egyikük kilökött, vagy
inkább két ujjal kipöccintett
belőle, majd rám fogták a Kalasnyikovot, és váltságdíjat követeltek a székért. Egy harcos a
szakadék felett lóbálta, míg én a
sárban feküdtem, és ahogy telt
az idő, egyre több pénzt kértek.
Fizettem. Túléltem. Majdnem
sikerült elkészítenem életem képét, de beláttam, hogy ha megkísérlem a fotózást, lelőnek.

Forrás: Nagy Bendegúz

De elgondolkoztál rajta…

Igen. Számomra az a legnagyszerűbb az utazásban, hogy lopott találkozások révén egészen
különböző emberek életének a
részese lehetek. Ha végignézel a
fotóimon, ezt látod. Arra büszke
vagyok, hogy sokszor elértem
parancsoláshoz és erőszakhoz
szokott embereknél, bűnözőknél is, hogy ne bántsanak. Nagy
száj, humor és bátor kiállás
– esetemben meghökkentő kiülés – szükségeltetik ehhez. A
jó emberekkel könnyű zöldágra vergődni, elég magamat adni, de a gonosszal szemben, ha
egyáltalán létezik ilyen, nekem
is másképp kell viselkedni, meg
kell tagadnom önmagam, ha
jót akarok, ha túl akarok élni.
Rengeteg egyszerű kedves ember fogadott világszerte családtagként, és sok hozzám hasonló
mentalitású utazóval ismerkedtem meg: az ő arcuk formázza
bennem a világ fizimiskáját.
Ha nagyon muszáj lenne kiragadnom egy példát, akkor talán
Marokkóban, a Magas-Atlasz

Etiópia 2.
Farkasszemet nézünk. Megbabonázott, állom a tekintetét. A
mélyen lógó tágított fülcimpájában két, illetve három bőrdísz fityeg.
Rádöbbenek, hogy minket nem a teherkocsi ajtaja, hanem több ezer
év választ el. Ősemberrel állok szemben. Alkoholista gépfegyveres
ősemberrel. A lehető legveszélyesebb emberi kombináció.
Forrás: Nagy Bendegúz

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Forrás: Nagy Bendegúz

színpompás hegyei közt élő
berbereket mondanám (a bőrük nem ritkán patyolatfehér,
a szemük smaragdzöld!), akik
családtagként szerettek, önzetlenül, érdek nélkül. A világ innen nézve eldugott szögleteiben
– ahonnan nézve mi vagyunk
elérhetetlenek –, mivel csak európai nyelvet beszélek, marad
az egyetemes kommunikációs
csatorna, a szeretet nyelve.
Hogyan egyezteted össze az
utazást a munkával, az itthoni
életeddel?

Az útjaim minimális tervezés mellett maximális spontaneitással alakulnak. Néha
drámai gyorsasággal véget is
érnek, amikor kirabolnak Caracasban, lecsuknak Kongóban vagy Szudánban. Néha
saját vagy családtag betegsége miatt kell hazajönnöm. Jól
kezelem ezeket a hirtelen töréseket, a sokk után sokat és
hangosan káromkodok, de
mire a gép leszáll Ferihegyen,
mindig jobban vagyok. Soha
nem volt reguláris állásom, a
14

párom pedig megértő, kettesben is sokat utazunk. Egyébként ő is kerekesszékes. Itthon
átlagos állampolgárként élek
Miskolcon, építészként és rehabilitációs szakmérnökként
eseti megbízásokat teljesítek.
Sportolok, családot látogatok,
biciklit tervezek, harcolok a sérült emberek és mások jogaiért.
És belföldön is utazom.

támogatókat, egy szponzor
feltételrendszerébe inkább
bele se gondolnék. Erdélyi
proletárcsalád sarjaként okosan gazdálkodni nem esik
nehezemre. Minden hos�szabb utazás legnagyobb tétele a szállásköltség, ezt én
néha anorexiásra karcsúsítom. Meleg égövön előszeretettel alszom a természetben,
parkokban, magánszemélyeknél ingyen, szálláshelyeken, és csak ha tényleg nincs
más megoldás, szállodában.
Úgysem hiszed el, de az itthoni életem sokkal drágább,
tehát ha folyamatosan utaznék, sokat spórolhatnék. Idehaza elfogadtuk a modern
élet alapfeltételeit, és az azzal járó folyamatos pénzügyi
libikókát.

Etiópia 3.
Néhány pillanat múlva megenyhül az arckifejezése. A szája ugyan
nem mozdul, mégis úgy érzem, mosolyog belülről. A homlokát az
enyémnek nyomja, és egy pillanattal később szürke szellemként tűnik
el a bozótban.
Tudom, hogy ezt a pillanatot soha nem feledhetem. A drogos,
részeg sofőr, akinek a kezében van az életem, cinkos vigyorral az
ábrázatján a fülét majd a lába közét mutogatja, és közben úgy tesz,
mintha fegyverrel lőne. Kikerekedik a szemem, leesik a tantusz,
a sofőr nyerítve röhög rajtam. A szurma fülében az az öt „bőrizé”
megölt ellenségek levágott, szárított pénisze. Ugyan mi más lehetne
itt a bozótban, a vad szurmák földjén? Szárítva nem nagyobb a
kisujjamnál. Öt férfit ölt meg eddig, nagy harcos lehet.
Hogyan finanszírozod a
hosszabb útjaidat?

Magam teremtem elő az útiköltséget, sosem kerestem ún.

Amikor a barátnőddel utazol,
azért veszélytelenebb helyeket
választotok?

Igen. Az elmúlt két évben vagy

húsz országban jártunk együtt,
többnyire Európában. Veszélyes helyekre nem megyünk.
A kettes az társas helyzet: a figyelmünk nagy részét az útitársunknak szenteljük, plusz két
ember már csoportnak számít,
azt pedig nehezebben fogadják
el az idegen kultúrák.

Etiópia 4.
A zsugorított pénisz gondolata ugyan mellbevág, de ha jobban
belegondolok, nincs benne semmi különös. Ezen a földön a férfi a
teremtés koronája, és mint olyan, annak is a legértékesebb része a
nemzőszerve. Nem állom meg, hogy ne mosolyogjak magamban: itt én
több szempont miatt is egészen biztosan a ranglétra legalján állok…
de érdekes lehet bármelyik másik anglofon ország. Szeretnék
hinni benne, hogy én ott építészként, rehabilitációs szakmérnökként, fotóriporterként
hasznos munkát végezhetek
– hogy hozzátehetem a nagy
egészhez azt a bizonyos kis
mákszemet.

Forrás: Nagy Bendegúz

Egyedül utazni más műfaj, a
legtöbb ember nem szereti és
nem is bírja. Egyedül teljesen
fel tudsz oldódni a másféle közegben, a megtévesztésig képes
vagy asszimilálódni, simulni,
átélni, ismerkedni. Továbbá elkerülhetetlen a meditáció, önmagad tesztelése, megszeretése.
Ehhez képest gyermekjátéknak
tűnik a hétköznapi civil élet,
de mégsem az: a mindennapok
monotonitása sokakat kikészít.
Van, ahová még nagyon
szeretnél eljutni?

A Földön már nincs igazi „terra
incognita”, de még sok országot
szeretnék magamnak felfedezni. Pár éve érlelődik bennem az
Afrikába költözés gondolata:
Ghánára gondolok elsősorban,

Forrás: Nagy Bendegúz

Úgy élsz, hogy amiről a világ
azt mondja, nem lehet, arról
bebizonyítod, hogy de! A mai
napig hajt a „csak azért is”?

Nem haltam meg, amikor 10
méterről lezuhantam húszévesen, ezért megszeghetetlen
kötelességem tovább élni. Egy
kavicsot sem tudok a lábammal odébb pöckölni. De arra
képes vagyok, hogy önerőből,
kerekesszékkel bebarangoljam
a Kordillerák általam is hozzáférhető szegleteit. Az élet is
folyamatos zuhanás és mászás
vissza, fel. Aki lent akar maradni, azt semmivel sem lehet a
felszínre imádkozni, aki pedig
nem, azt hatökörrel sem lehet
visszatartani.

Döntés, elhatározás kérdése,
ami emberi erőfeszítéssel kivitelezhető. Ha nagyon őszintén
belegondolok, engem a soha
el nem fogyó testi fájdalomra
adott dacválasz visz előre. Hiányzik a régi jól funkcionáló
testem, de a lelkem és elmém
megvan, uralkodom, zsarnokoskodom a félig lebénult
testem felett. Itt bent nincs demokrácia, a megértés, az empátia a kívülállóké. A testem a
baleset óta folyamatos pihenést,
leállást, fekvést akar, ezt nem
engedhetem meg neki. Így fájdalom-elutasító pszicho-heroinista vagyok, aki akkor jut el a
csúcsra, amikor egy hosszú nap
végén végre lepihen. Ez a villanásnyi idő éltet ma is, mert ez
a rövidke testi boldogságpillanat emlékeztet arra, hogy én
még én vagyok. Ugyanakkor
az utazást, a kalandot mindig
is imádtam, és imádom ma is
– ahogy majd mindenki szereti, ha másképp nem, a fotelből a
tévében. Csak van, aki ennyivel
nem éri be.

Forrás: Nagy Bendegúz

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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FEBRUÁRI AKCIÓ!
Coldrex® Junior por belsőleges oldathoz

10 tasak

1 670 Ft
F

Visine® Classic 0,5 mg/ml oldatos

szemcsepp 15 ml

60 db

Csökkenti a szem égető érzését,
enyhe gyulladását, a viszketést,
fájdalmat és a nagyfokú
könnyezést

ACC® 200 granulátum
30×3 g

1 560 FFt

46,3 Ft/db

117 Ft/ml
hatóanyag: tetrizolin-hidroklorid
forgalmazza: Johnson & Johnson Kft.,
1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.

Megfázás és az influenza
tüneteinek rövid távú
enyhítésére, 6 éves kortól

Pajzsmirigy+Slim kapszula

2 775 FFt

1 755 Ft
F

167 Ft/t
Ft/tasak
t/tasak

Az akció 2017. február 1-jétől 28-ig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.

Organikus szelén tartalma
hozzájárul a pajzsmirigy
normál működéséhez, míg a
guarana kivonat a
zsíranyagcseréhez

Fokozott viszkoz
viszkozitású
zititás
ásúú
nyyáák
nyá
ákel
elvá
el
vála
vá
lasz
sztá
táss
tá
ssal
al,l, kö
kköhögéssel
öhö
högéss
gé ell
nyákelválasztással,
járó légúti betegségek
váladékoldást elősegítő
terápiájában javallt

17,3 Ft/g
hatóanyag: acetilcisztein
forgalmazza: Sandoz Hungária Kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Étrend-kiegészítő készítmény**

Vény nélkül kapható gyógyszer

Septofort tabletta

Stadalax® 5 mg bevont tabletta

Centrum® Energy A-tól Z-ig®

Rhinospray® Plus 1,265 mg/ml oldatos

24 db

1 175 Ft

50 db
Száj- és torokfertőtlenítő
készítmény

49 Ft/db
hatóanyag: klórhexidin

1 395 Ft

Hashaj
Hashajtó
ajtó készítmény, rövid
időtartamú kezelésre szolgál
székrekedés esetén

27,
27,9
7,9 Ft/db
hatóanyag: biszakodil

filmtabletta 30 db

2 415 Ft
F

1 690 Ft

80,5 Ft/db

Vitaminokat, ásványi
anyagokat, nyomelemeket,
ginseng- és ginkgo biloba
kivonatot tartalmazó
készítmény felnőtteknek
Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Dentinox® fogínygél gyermekeknek

Neo Citran® Cold and Sinus por

10 g

1 575 FFt
157,5 Ft/g

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

Étrend-kiegészítő készítmény**

1699 Ft/ml
hatóanyag: tramazolin-hidroklorid-monohidrát
forgalmazza: Boehringer Ingelheim
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.
orvosi információ: medinfo.hu@boehringer-ingelheim.com

Az orrnyálkahártya duzzanatának
mérséklésére szolgál meghűlés vagy
szénanátha esetén
Vény nélkül kapható gyógyszer

belsődleges oldathoz 10 tasak

1 780 FFt
178 Ft/ tasak
forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
CHHU/CHTHRFL/0004/17

Kifejezetten az orrdugulással és
melléküreg-problémákkal járó
megfázás és influenza tüneteinek
enyhítésére. Melegen
fogyasztandó erdei gyümölcs
ízesítésű gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

orrspray 10 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

ÜNK!
L
E
V
N
ERJE

NY

Februári
• 4 db kétfős wellnesshétvége
sshétvége
vé e a móri Hé
Hétkúti
éttkkúti W
Wellness
ellness Ho
Hotel
otel és
nyereményeink: Lovasparkban
ő i ál t a VitaHelp
Vit H l Egészségközpontban
E é é kö
• 2 db Lendület Szűrővizsgálat
További tudnivalók és részvételi szabályzatok a 34. oldalon és a www.szimpatika.hu/jatekok weboldalon.

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

FEBRUÁRI AKCIÓ!
Normaflore belsőleges szuszpenzió

30×5 ml

3 110 Ft
20,7 Ft/
Ft/ml
forgalmazza: SANOFI-AVENTIS Zrt.
1045 Budapest, Tó u. 1-5. Tel.: (+36 1) 505 0050

Kiegészítő
Kieg
Ki
eggés
észí
zítő
tőő kkezelésként
ezel
ez
elésként a bél
akktériumfló
i flóráájá
jána
nakk
na
normál bbaktériumflórájának
helyreállítására antibiotikumm való vagy antimikrobiális
mal
terápia során kialakuló
eltérések esetén. Bacillus
clausii-t tartalmaz

Aspirin® Ultra 500 mg bevont tabletta

20 db

1 235 Ft
61,8 Ft/db
hatóanyag: acetilszalicilsav
forgalmazza: Bayer Hungária Kft.,
1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Hatékony
Ha
atékonyy fájdalomcsillapítás
j
p a
hagyományos Aspirin®
tablettához képest
2× gyorsabban!

Az akció 2017. február 1-jétől 28-ig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.

Ocuvite® lutein forte tabletta
30 db

Komplex
p összetétel luteinnel,,
ti idá kk l és
é cinkkel.
i kk l
antioxidánsokkal
A cink hozzájárul a normál
látás fenntartásához

2 910 Ft
97 Ft/db

Aperisan® 200 mg/g szájnyálkahártyán
alkalmazott gél 10 g

1 775 Ft
177,5 Ft/g
hatóanyag: orvosi zsálya levél

Hagy
Ha
gyom
gy
yom
omáányo
ányos
y nö
övényi
é yi
Hagyományos
növényi
gy gy , kizárólagg a régóta
g
gyógyszer,
f álló használaton
h
ál t alapuló,
l ló
fennálló
meghatározott javallatokra
alkalmazható, úgy mint a
szájnyálkahártya
gyulladásainak helyi kezelésére

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Étrend-kiegészítő készítmény**

Vény nélkül kapható gyógyszer

Patikárium Vadgesztenye krém

Blend-a-dent extra erős protézisrögzítő

Cataflam Dolo® 25 mg bevont tabletta

Advil® Ultra Forte lágy kapszula

60 ml

krém 47 g

1 190 Ft

810 Ft

Szuper eerős
rős műfogsorrögzítő
krém

25,3
25,
5,3 Ft/g

13,5 Ft/ml

Elősegíti a fáradt és duzzadt láb
ápolását, védi és nyugtatja a bőrt. Javítja
a kezelt terület vérellátását, jótékony
hatással van az erekre, vénákra
Orvostechnikai eszköz*

Nasopax orrspray gyermekeknek

Stodal® szirup

1 395 Ft

85,8 Ft/db
hatóanyag: diklofenák-kálium
forgalmazza:
GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu

16 db

1 530 Ft

j
p
Láz- és fájdalomcsillapító,
gyulladásgátló hatású
készítmény

95,6
95,
,6 Ft/db
hatóanyag: ibuprofén

200 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Keresse a Szimpatikát az interneten is!

1 450 Ft

139,5 Ft/ml

7,3 Ft/ml

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

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

1 715 Ft

E y a fejfájást,
j j , fogfájást
g j és
Enyhíti
a menstruáció következtében
fellépő fájdalmat

CHHU/CHTHRFL/0004/17

Gyógynövényes készítmény

10 ml

20 db

Száraz és hurutos köhögés esetén,
2 éves kortól

Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer

szimpatika.hu

facebook.com/Szimpatika instagram.com/szimpatika_hu

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

Társaslány

Vág Bernadett

Varázsidő

A

február olyan áttetsző.
Ködös, jeges, havas, vagy
szürkén derengő és lucskos.
Átmeneti. Úgy tesz, mintha
sose múlna el, pedig elillan ám
egy szemvillanás alatt.

F

ebruárban, hiába a sok
farsangi bál, valahogy túl
nagy a csend. Mit lehet ilyenkor csinálni? Spirike barátnőm
szerint – aki amúgy
Pirike, csak heveny
spirituális érdeklődése miatt nevezzük
Spirinek – ilyenkor
kell varázsolni. Elővarázsolni mindazt,
amiről előzőleg álmot szőttünk. Ha hó
is van, az még jobb,
legalábbis
Spirike
szerint, aki nem közlekedik nap mint nap
a belvárosban, mert a
hó megtisztítja a teret és annál
fényesebben ragyog fel a varázs.

S

pirike egyébként úgy szokott varázsolni, hogy lemegy alfába. Bármikor le tud
menni, múltkor is ott ült velem
szemben a kávézóban, teát ittunk és csacsogtunk, amikor
hirtelen lebukott a feje és megkukult. Ilyenkor nem szabad
zavarni, mert fontos dolgot
20

intéz egy másik valóságban,
ahol a saját tudatalattijával
kommunikál, de az is lehet,
hogy pont átszáguldott a világ
összes élő és nem élő emberének a nagy közös tudatalattijába, mert neki ahhoz is van
hozzáférése, és kiguglizza a
szükséges infókat. Például az

én jövőmet, miszerint tavaszra igenis le fogok dobni négy
kilót. Vagy simán megmondja, hogy hova lett már megint
a slusszkulcsom. Vagy a szomszéd asztalnál ülő, vadidegen
kalapos pasi testébe zuhan
bele, ahol meglátja a kezdődő bélhurutot. (Ha pedig már
úgyis meglátta, gyorsan elárasztja a pasi belsejét arany
fénnyel, és meggyógyítja neki.)

V

isszatérve a februárhoz,
Spirike, a nagy varázsló
úgy véli, a gondolatunkkal teremteni lehet, de nem akármikor, mert mindennek megvan
a maga ideje. A napos, nyári idő például a kívánalmak
szívben való megszületésének
pillanata, az örömök létrejötte, az óhajok kirajzolódása, de varázsolni
ilyenkor még nem lehet. Az ilyen idő arra
való, hogy megérlelődjön szívünkben a
hit, hogy ami ma csak
álom, az nemsokára valóra válhat. Nagyon fontos ez a hit,
őrizd meg magadban!
– szokta mondogatni átszellemülten sutyorogva. Aztán jön
az őszi szomorkodós
időszak, de ez se hiábavaló. Ekkor megnézhetjük, elég erősek-e a
vágyaink. Próbaidő ez, próbára teszi a szíveket. Elég elszánt vagy? Elég bátor vagy
ahhoz, hogy boldog legyél? Jól
vigyázz, ha most erejét veszti benned az elszánás, balul is
elsülhet a dolog! Na, ilyeneket
mond. Nagyon félelmetes ám,
amikor a kis öklét felemeli, a
mutatóujjával bököd és villog
a szeme.

É

s hát itt ez a tél végi január, február. Ez a borús,
mozdulatlan, néma ködös idő
a teremtés, a varázslat ideje.
Mintha festmény lenne a táj,
mintha minden élő szívverése leállt volna, megdermed az
élet. Ez a mozdulatlanság óriási feszültséget rejt magában,
mint egy megfeszített íj. Ilyenkor nem szabad ám lustálkodni, mélabúzni, elcsüggedni.
Munkára fel! Most kell elővenni a napos időben megálmodottakat, és útjukra bocsátani.
Megkezdődik a varázs! Ha volna olyan szemüvegünk, ami a
legapróbb szikrákat is megmutatja, tisztán megmutatkozna minden óhaj-sóhaj, ahogy
százmillió kis szikrával rohan
a légbe, és ott új szinapszisokat
alkot, új térképet rajzol, galaktikus ösvényeket a mindenségbe, hogy a vágyaink valósággá
lehessenek!

csettintésre, mert ez nem kisnyúl a kalapban. Tehát leült és
várt. Köztereken, könyvtárakban, plázákban, kávézókban,
minden lehetséges helyen,
ahol a kiválasztott felbukkanhat. Vagy négy napig. Aztán
az egyik alfás utazása során
nagy megvilágosodása volt,
melynek folytán felrohant a
netre, és beírta a társkeresőbe
a megálmodott herceg minden paraméterét. Legalább is
azokat, amikre vonatkozott
rubrika. A rendszer
pedig, láss csodát, kidobta a Misit. Igaz,
Misinek nincs bernáthegyije, se cuki
kis romos faháza
a Mátrában, még

csak nem is szabadúszó kutatóorvos, ahogy az Spirike
álmaiban meg volt írva, de helyes és kedves, és bejön neki a
Spirike minden bosziságával.
Már öt teljes napja boldogok.

Ó

vatosan megjegyeztem,
hogy a netről történő
pasi letöltés talán nem számít
igazi varázslásnak, ám Spirike állítja, hogy de. Merthogy
ő megálmodik, az univerzum
pedig manifesztál, kit érdekel, hogy milyen hálózaton.
Én pedig ne kukacoskodjak
folyton, hanem varázsoljak már végre valamit,
mert a február olyan
ám, hogy elillan egy
szemvillanás alatt.

É

s így tovább, és így tovább… De hogy szavaimat egymásba ne öltsem, a
Spirike a nyáron megálmodott
magának egy férfit. Halálos
pontossággal megrajzolta, a
legapróbb hajszála is a helyére
volt simítva, még a szavajárása
is meg lett tervezve. És most,
hogy eljött a teremtés ideje, elő
is varázsolta. Volna…

S

pirike szerint nem kell
kapkodni, mert a nyáron
megálmodott dolgok téli elővarázslásához kell azért néhány nap. Nem megy csak úgy
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Anyaszemmel

Apaszemmel

Szonda Györgyi

V

Küttel Dávid

Kétélű kaland

égre befagyott a tó, erre vártunk hetek óta, hogy mikor
éri el végre a biztonságosnak mondott 10 cm-es jégvastagságot. Hála
az évek óta nem tapasztalt mínuszoknak és annak, hogy itt nem
esett jelentős mennyiségű hó, hihetetlen sima és gyönyörű lett a
Velencei-tó. Gyerekkoromból emlékszem ilyenre, amikor keresztül-kasul lehetett korcsolyázni a
szuper minőségű jégen, órákig
kószáltunk az öcsémmel egy hátizsákkal és egy termosz teával…

koriját használta, kell egy 44-es,
sínadrág rövid, majd kölcsönadom az enyémet, nekem jó egy
ódivatú is… A nagyobb fiúknak
hirtelen más programja lett,
nem tartanak velünk, de ahogy
elnézem a sportfelszerelés készletünket, nem is baj, mert csak
felváltva tudnának a jégre menni. Bori korijának tavaly levált a
talpa, a ragasztás nem segített,
sajnos kuka, 40-es női is a listára!
Sosem volt még hokiütőnk, azt is
jó lenne szerezni…

a tóhoz, tetőtől talpig sarkvidékre
öltözve, 2 termosz teával, 100-as
papírzsepivel, zselés kézmelegítő párnákkal a zsebünkben. Az
indulás így csak 10 percet vett
igénybe, ugyan Apával mindketten leizzadtunk a készülődésben,
de akkor még nem sejtettük, hogy
a neheze a parton vár ránk, ahol
jeges szélben próbáltuk elgémberedett ujjakkal befűzni a kisebbek
koriját, miközben (én aggódva) kiabáltunk Bencének, hogy ne menjen messze, várjon meg minket.

A

z apaság nagyon sok nyűggel
jár, és bizony néha baromi
nehéz megőrizni a nyugalmunkat. Olvasva a magazinokat a
trendi apák elképesztő nyugalommal, tréfákkal megspékelt
szerepjátékokkal nevelgetik
gyermekeiket. Mindig higgadtan
megmagyarázzák a gyermeknek,
hogy valamit miért nem szabad,
mit kell helyette tenni, stb., és ha
netalán hisztizik a kis poronty,
akkor kivárják, amíg befejezi és
nyugodtan átbeszélik vele, hogy
miért nem volt helye a hisztinek.
ost lehet, kiábrándító leszek, de én nem mindig
tudom megőrizni a nyugalmamat, és kérem szépen, én sajnos
néha ordítok! Uff. Kimondtam.
lyen alapvető konfliktushelyzet
például az indulás előtti öltözés,
pláne télen. A hétköznap reggelek
második számú megkeserítője a
harisnya, a harmadik a sínadrág,
majd holtversenyben jön az ötujjas kötött kesztyű és a fűzős hótaposó, aminek mindig kikötődik

M
G

ondoltam megmutatom ezt
az életérzést kicsiny családomnak is, úgyhogy elővettük a
korcsolyás zsákot, és a sínadrágokat, hogy tartsunk egy leltárt,
ki mit nőtt ki, mennyi az annyi,
mit kellene beszerezni. Dávidkám (9) pipa, ő jár korizni a sulival, Rékának (6) direkt nagyobb
korit hozott az angyalka tavaly,
ruházat napi használatban, sisaknak a bicajos remek lesz, pipa!
Bence (13,5) 20 cm-t nőtt a nyáron, lába Apáéval egyforma, az ő
22

A

pa és Bence sikeresen teljesítették a férfi szakasz hiányosságait, Apa kapott egy új
korcsolyát, „ezt nem adom kölcsön” cetlivel, és három leértékelt
hokiütő is érkezett, igaz balkezes, de a mi szintünkön szerintem mindegy. Női korcsolya nem
volt két nagy sportboltban sem,
így Bori is visszatáncolt a hidegre
hivatkozva…
gaz, a mínusz 12 fok és a szél
nem kedvez a parton ácsorogni, úgyhogy csak öten indultunk

I

M

ire mindannyian a tó jegén
voltunk, én nem éreztem a
lábam a 30 éves műkoriban, a kezem pedig zsibbadt a kesztyűben,
de fantasztikus volt a látvány és
az érzés, hogy az öbölben, ahol
nyáron fürdeni szoktunk, most
egy „magán jégpályán” korcsolyázunk, a gyerekek és Apa önfeledten hokiznak, Réka ismerkedik a
csúszós fogalmával, míg én a rég
elfeledett forgásokat próbálgatom,
persze aggódva kémlelve a repedéseket, a jég színét és hangjait…

I

Pályaszállás
a fűzője. Joggal kérdezi az olvasó,
hogy miért a másodikkal kezdtem a felsorolásom, és vajon mi
lehet a reggeli családi hangulat
elsőszámú „veszélyforrása”? Hát
bizony a lánygyermek. Valóban
gyönyörű érzés, amikor hajnalban mellénk bújik és fantasztikus,
amikor este hazaér az ember, és a
nyakába ugrik a lánya! De reggel?
Két esélyes az uralkodó hangulat: vagy csoda, vagy maga a pokol. Sajnos a hétköznapokon ez
hatványozott, mert akkor bizony
mindenkinek be kell érni időre
az oktatási intézménybe, és az is
hozzátartozik, hogy az én stressztűrő képességem reggel hatkor bizony nem minden esetben jeles.
Hétvégén az ember persze sokkal toleránsabb, és próbálkozik
jobb-rosszabb trükökkel.
dén végre van igazi tél, hóval és
befagyott Velencei-tóval. Szerencsére kb. 5 percre lakunk a
tótól, így mostanában már napi szinten tudtunk korizni a természetben. Úgy döntöttem, hogy

I

nem hagyom magam, és az öltözködés körüli vitákat megelőzve
semmit sem bíztam a véletlenre!
Már otthon az előszobában mindenki beöltözött, és korcsolyában
szállítottam le őket a tóhoz. A kicsiket ölben elvittem az autóig, a
nagyoknak pedig leterítettem gumiszőnyegeket a kőre, így ahogy
megérkeztünk a partra, már mehettek is a jégre.
z akkora „bulinak” bizonyult, hogy egész januárban mindegy volt, a piros vagy
a fekete sínadrágot vesszük-e
föl. A nadrágok színeinek kérdése persze bagatellnek tűnik,
ha az embernek nincs hat éves
lánya! Számomra viszont akkora
sikerélményt jelent a probléma
megoldása, amit nehéz szavakba
foglalni. Gyakorlatilag kitaláltam
a korcsolyázás pályaszállását, ami
remek mókának bizonyult minden korosztály számára! Mostantól, ha egy trendi magazin
interjút készít velem, akkor én
ezzel a sztorival kezdek…

E

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Méregtelenítés

Sallai Ervin

Okosjövő

– Szervusz Magdikám! De
rég láttalak. Nem jársz mostanában az SZTK-ba. Csak nincs
valami baj?!
– Szervusz Irénkém! Nyugodj meg, minden a régi: hasogat a hátam, görcsöl az epém,
a vérnyomásom olyan magas,
hogy naponta jár hozzánk a
piócás Pista, de nincsen nékem
időm mostanában magammal
foglalkozni.
– Hát?!?
– Valentin napra az uramtól kaptam egy startupot.
– Jaj, milyen romantikus.
Az a kis kétszemélyes autó? Az
gyönyörű, én is szemezgettem
vele, csak a tyúkketrecek nem
férnek bele, amit az Ignisben
mink a hátsó ülésen tartunk.
– Eszed tokja! Az a Smart,
amire te gondolsz.
– Ejnye no, összekevertem,
mint ahogy a spaklit meg a
spanglit szoktam. Csodálkoztak is a múltkor a kőművesek,
amikor kaparó helyett a kisunokám füves cigijét vittem ki
nekik, de aztán sokat nevetgéltek, ahogy körbeadták. „No
para mutterka” – így mondták,
meg hogy „zsírkirály minden”,
de végül az olajfestéket nekem
kellett lekaparnom.
– A startup az olyan, mint
a vállalkozás, csak a végén
nem kerül az ember börtönbe.
– Az jó, mert aki vállalko24

zó volt itt a faluban, azt végül
mind elvitték. A Klezner Bandi is hogy örült, amikor kapott
egy liter pálinkát, és egy rakás
kft.-ben ügyvezető igazgató
lett. Még nyakkendőt is kötött
a mackófelsőjéhez, úgy járt itt
peckesen, aztán jött a levél,
hogy fizessen be hatvanmilliárdot áfára, meg adóba. Le is
foglalták a kemping biciklijét,
mert hogy csak az volt neki.
– A startup nem olyan. Kitalálsz valamit, aztán jönnek a
kockázati tőkebefektetők, adják a sok pénzt, ha csinálod,
ha nem.

– És ti mit találtatok ki
Magdikám?
– Okosgané.
– Hogy mi?
– Okosgané. Angolul smartshit, mert hogy angolul is kell,
attól ilyen nemzetközi izé. Az
uram intézi az egészet.
– Ő a gané?!
– Nem.
– Akkor az okos.
– Valahogy úgy. De az a
lényeg, hogy precízen megtervezzük a gané útját a tehén

farától a földekig.
– Mer’ eddig hogy volt?
– Hát kiszarta a Gréti,
mink meg kitalicskáztuk és
szétgórtuk. De ennek most
vége. Be leszen kamerázva az
istálló, úgyhogy egyből látjuk, mikor pottyant a Gréti. A
valagába bedugunk még egy
hőmérőt is, az már előre jelzi nekünk, ha jön a gané. Namármost, amikor kipottyanik,
fölszedi egy drón, és egyből
viszi a gőzölgő kupacot oda,
ahova a legjobban kell.
– Mi az a drón?
– Ilyen kis négypropelleres helikopéter, amivel a Sanyika szokott berepülni a
Grósz Ildiék kertje fölé, hogy
lekamerázza, amikor az Ildi
monokiniben napozik, amíg
az Ildi férje le nem vert egy
tockost neki.
– Értem, akkor most a szarkupacot rápottyantjátok az Ildi monokinijére bosszúból.
– Nem. Azt csak példaként
mondtam. A drón a magos égből kamerázza a szántóföldet,
oszt ahol ritkás a gabona, oda
pottyantja a ganét.
– De nektek nincs is szántóföldetek, csak az a kis konyhakert a ház végibe.
– Gyakorlatilag nincs, de a
startup az elméletről szól.
– Elméletről?
– Bizony.
– És erre adják a pénzt a
kockázati tőkések.
– Meg a közösségi finanszírozók.
– Az meg mi a rosseb?

– Feltesszük az internetre,
hogy kellene az okosganéhoz
ménkű sok pénz. Az emberek
meg a világ minden pontjáról
összegyűjtik, és nekünk adják.
– Mint mikor kalákában
építik a barátok valaki házát?
– Pont úgy, csak idegenek.
– Mi ebben nekik a jó?

– Fogalmam sincs. De ha
űrhajó formájú gofrisütőre,
gördeszkává alakítható hátizsákra és titokzoknira ös�szejön a pénz, akkor az uram
szerint az okosganéból olyan
milliomosok leszünk, hogy lecserélhetjük a vízeséses tapétát

a tisztaszobában pálmafásra.
– Várod már, hogy gazdag
legyél?
– Hogyne várnám?! Végre
lesz időm egész nap veled üldögélni az SZTK-ban.
HIRDETÉS

a p ok
N
s
s
e
n
l
2 éjszaka szállás, félpanzióval
Wel

i Érkezés napján forralt bor felnőtteknek, gyermekeknek 1 pohár „Mustlica”
Tél A félpanzió keretén belül 1x 3 fogásos ínyenc téli vacsora Öreg Prés Éttermünkben,
h

Éd

es

h

h

majd 4 tételes vezetett borkóstoló eredeti Présház Borospincénkben
Személyenként 1 kávé, tea vagy forró csokoládé kupon Zöld Alma Bárunkban
h Felnőtteknek 1 alkalommal hidromasszázs kádfürdő választható téli kényeztető aromával 20’
h Szauna rituálék péntekenként ajándék frissítővel
már 14 950 Ft/fő/éj-től
h Gyermekeknek 1 alkalom lovaglás: futószáron vagy pónin
on
h

up
ak l
ó
áb
ár
ói ink ött
s
a
a
z
lat
olv
kö
in aján .31
az
A foglalásnál kérjük előre jelezze, hogy érvényesíteni kívánja a kupont,
yt
ag mag 7.03
én
01
a m so
ellenkező esetben sajnos nem áll módunkban elfogadni azt!
tik val c 01-2 vezm k!
a
.
p
á
d
un
Bővebb információ, foglalás:
02
ás
im
ke
sít
sz lead 017.
A
Hétkúti Wellness Hotel és Lovaspark - 8060 Mór, Dózsa Gy.u.111.
5% izto
2
b
Tel: +36 22 563 083 - sales@hetkut.hu - www.hetkut.hu

A csomag érvényes 2016.11.21 - 03. 12-ig 2 teljes árat fizető személy esetén, kivéve
2016.12.19-27-ig és a szálloda által meghatározott kiemelt időszakokban.
A kedvezmény egyéb kedvezményekkel nem vonható össze!

ére

z
rés

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

25

Kérdezze meg kezelőorvosát!

Szentkuty Nikolett

Felelősség az egészségért

M

a Magyarországon az Európai Unió átlagához képest kétszer annyian halnak meg túl
korán, vagyis 65 éves koruk előtt, olyan egészségügyi okok miatt, amelyek szűréssel, védőoltással
kivédhetőek lennének, vagy időben felismerve
gyógyíthatóak. Arról, hogy miért rendkívül fontosak a szűrővizsgálatok, és milyen tendenciák figyelhetőek meg hazánkban, dr. Kincses Gyula
fül-orr-gégészt kérdeztük.

Még egy autónak is éves
ellenőrzésre van szüksége
a megfelelő működéshez.
Mi, emberek, miért nem
tartjuk elég fontosnak, hogy
rendszeresen karbantartsuk a
szervezetünket?

Valóban ennek a szemléletnek
kellene elterjednie a magyar
emberek körében, hogy az autót sem akkor viszem szervizbe, amikor már nem működik,
hanem rendszeres átvizsgálásra van szükség. El kell menni a
háziorvoshoz, a szervezett szűrésekre, és ha kell, kis beavatkozással megelőzni a nagy bajt. De
sajnos jelenleg Magyarországon
a lakosság jelentős része vagy
egyáltalán nem, vagy nem kellő rendszerességgel jár szűrésre.
Sokan nincsenek tisztában azzal sem, hogy milyen szűrések
járnak nekik ingyen, „hivatalos” helyen. Az alkalmi szűrések ugyan népszerűek, de ezek
26

általában nem a veszélyeztetett
csoportokat érik el, és a szűrések eredménye sem garantált,
hogy hasznosul.
Melyek azok az egészségügyi
területek, ahol kiemelten
fontosak, akár életmentőek
lehetnek a szűrővizsgálatok?

Azzal mindenki tisztában van,
hogy bizonyos nőgyógyászati betegségek, pl. az emlőrák, a méhnyakrák, és bizonyos férfiakra
jellemző betegségek, mint pl. a
prosztatarák, szűréssel időben
felismerhető és sokkal könnyebben kezelhető, mint egy későbbi,
elhanyagolt állapotban. Azt azonban már kevesen tudják, hogy
sokkal egyszerűbb szűrésekre
is szükség van. Ha rendszeresen
ellenőriztetjük a vérnyomásunkat, a koleszterinszintünket, és
az eredményeknek megfelelően gyógyszert szedünk, elkezdünk mozogni, egészségesen

A szűrések lényegesek, de pl. a
kötelező tüdőszűrés korhatárát
kitolták. Miért?

táplálkozni, akkor sokkal több élet
menthető meg ezzel, mint kizárólag a rákszűrésekkel. Ugyanígy a
cukorbetegségre való szűrés is nagyon fontos, hiszen a rejtett vagy
kezdődő diabéteszről kevesen tudnak, és későbbi stádiumban súlyos
szövődményei lehetnek: érbetegségek, látássérülés. Ezen kívül a bőrgyógyászati vagy szájüregi szűrést
sem szabad elhanyagolni, hiszen
egy könnyen szűrhető, jól látható
területről van szó. Ráadásul bizonyos bőrrák típusoknak későn
felismerve nagy a halálozási arányuk. Tehát az alapszűréseknek
nagyon komoly jelenőségük van.
Ezeket a vizsgálatokat bármelyik
háziorvosi rendelőben, vagy akár
egyes patikákban is el lehet végeztetni, nem szükséges hozzájuk
szakorvosi segítség. A szűrővizsgálatok annyira fontosak, hogy
úgy tudom, idén a Médiaunió Alapítvány is ebben a témában indít
kampányt.

A tüdőszűrésről azt kell tudni,
hogy a TBC népbetegség volt
Magyarországon, de ma már
az oltások és a higiénés viszonyok javulása miatt nem jelent
globális fenyegetettséget. Viszont vannak olyan lakossági
csoportok, pl. a hajléktalanok, a
mélyszegénységben élők, bizonyos sűrűn lakott, de kis területek, ahol célzott szűrésekre van
szükség. Ezeket a csoportokat
érdemes szűrni, nem az általános tüdőszűrésre van szükség.
Ma már a korszerűbb technikával a rákbetegséget is ki tudjuk
szűrni, de egyelőre ezt a módszert nagy általánosságban még
nem alkalmazzuk.
Megfigyelhető bármilyen
különbség a két nem egészségi
állapota között?

Azt gondolom, hogy a nők gondoskodóbbak, jobban odafigyelnek a családjuk és a maguk
egészségre. Így nemcsak a speciális női betegségekre figyelnek
jobban oda, de hamarabb elmennek általános szűrésekre is.
A gyereknél indokoltak-e a
szűrővizsgálatok?

A szűréseknek nem csak a fertőző, vagy később kialakult

betegségekkel
kapcsolatban
van
jelentősége.Léteznek
olyan velünk
született problémák, amelyek
időben felismerve könnyen
korrigálhatóak,
később viszont
súlyos károsodásokat okozhatnak. Tipikusan
ilyen pl. a csípőficam-szűrés,
aminek a kialakulását egyszerű
eszközökkel meg lehet előzni,
később viszont mozgáskárosodással kell számolnunk. A korán felismert halláskárosodás
terápiával, korán felhelyezett
hallókészülékkel, a hallásmaradvány fejlesztésével szintén jól
kezelhető. Ugyanez igaz számtalan „táplálkozási” betegségre
is. Tehát a gyerekek szűrése nagyon fontos, de szerencsére ez a
védőnői és házi gyermekorvosi rendszernek köszönhetően
alapvetően megoldott.
Van-e eltérés a vidéki és a városi
lakosság szűrővizsgálaton való
részvételi szokásai között?

Általában a városi lakosság
egészségtudatosabb, és kön�nyebb is a hozzáférése az
egészségügyi ellátáshoz. Tehát vélelmezhető, hogy ők

gyakrabban járnak vizsgálatokra is. Ha a potenciálisan elvesztett életévek adatait nézzük,
ami az idő előtti elhalálozások
mutatója, akkor láthatjuk, hogy
nagyon súlyos összefüggés figyelhető meg a településszerkezet és az elveszett évek között.
Minél kisebb egy település, annál rosszabb a lakosok életesélye, és ez vélhetően egyébként a
szűrésekhez való hozzáféréssel
is összefügg.
Nemzetközi
összehasonlításban mennyire
vagyunk egészségtudatosak?

Azt gondolom, a volt szocialista országokban nagyon gyenge
az öngondoskodásra való hajlam, az egyén felelőssége a saját egészségére nézve. Tőlünk
nyugatabbra ez sokkal inkább
beépült a mindennapokba, előnyös lenne a mi egészségkultúránkat is így fejleszteni.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

27

Kérdezze meg gyógyszerészét!

Tompa Diána

Nem gyerekjáték

A

gyerekek gyógyszeres kezelése kiemelt figyelmet és hozzáértést kíván. Erről kérdeztük dr. Somogyi Zsoltot,
a csongrádi Jakabházy Gyógyszertár szakgyógyszerészét, aki a téma egyik legtapasztaltabb szakértője, hiszen nemcsak
gyógyszerész, hanem gyermekorvos is.
Gyógyszerészként és
gyermekorvosként is praktizál.
Miben segíti Önt a két szakma
ismerete?

Gyógyszerészként nagyon nehéz úgy felelősséget vállalni
bármiért, hogy a gyógyszertárban nincs lehetőség arra, hogy
megvizsgáljuk a gyereket. A
szülők elmondják a panaszokat, és ez alapján kell gyógyszert adnunk vagy orvoshoz
küldeni a gyereket. Nehéz feladat gyógyszerészként meghatározni, hogy hol húzzuk meg
a határt, hiszen előfordulhat,
hogy a panaszokra adott készítmény akár súlyosbítja is a
betegséget, ezért nagyon fontos
ilyen esetekben kihangsúlyozni, hogy ha egy-két napon belül
nem enyhülnek a tünetek, vagy
rosszabbodnak, akkor azonnal
forduljanak orvoshoz.
28

Mik azok a meghűléses tünetek,
amikkel azonnal orvoshoz kell
fordulni egy gyerekkel?

Orvosként pedig segít, hogy
ismerem a gyógyszerkészítés
technológiáját, így tudom, mi
hogyan készül, és minek hol van
a helye. Ilyenek pl. egyes kúpok
vagy tabletták, amiket bizonyos
esetekben nem írok fel, mert
olyan bevonatuk van, hogy ha
megfelezik őket, akkor fontos
technológiai komponens sérül.

A magas láz és a bőrkiütések
esetén mindenképpen orvoshoz kell menni. Ha a gyermeknél csak láz nélküli enyhe
orrfolyást és hurutos köhögést
tapasztal a szülő, akkor arra
lehet adni vény nélküli, tüneti
szereket. Viszont ilyen esetekben is nagyon fontos, hogy ha
egy-két napon belül nem enyhülnek a tünetek, akkor forduljanak orvoshoz.
Melyek azok a hatóanyagok,
amikre fokozottan oda kell
figyelni?

A paracetamol alapú készítmények a legveszélyesebbek, hiszen ezek túladagolása esetén
súlyos májelégtelenség léphet

fel. A legtöbb meghűlésre kapható forró italpor ezt tartalmazza, ezért az ezek mellé szedett
lázcsillapítóknál fokozottan
figyelni kell arra, hogy semmiképpen ne tartalmazzanak
paracetamolt, mert ez a men�nyiség már könnyen toxikus
dózissá válhat.

szülő nem a receptre írt adagot
adja a gyerekének, hiszen kön�nyen túladagolást okozhat,
vagy esetleg nem lesz hatásos a
készítmény.

Sok szülő elutasítja az
antibiotikumokat, Önnek mi a
véleménye erről?

Sokan tévesen azt hiszik, hogy
már az is túlérzékenységnek
számít, ha az antibiotikumtól
hasmenése van a gyereknek,
pedig a hányás vagy hasmenés
csak egy mellékhatás. De gyakran előfordul ál gyógyszerérzékenység is, mert vannak olyan
vírusos fertőzések, amik bőrkiütést okoznak. Összességében elmondható, hogy ha a
bőrpirosság, bőrpír egy ponton
jelentkezik, illetve az érintett terület fel is hólyagosodik, akkor
valószínűleg gyógyszerérzékenység áll fenn. Az első adag
után általában még nincsenek
tünetek, mert a szervezet csak
ezután reagál. Nagyon gyakran
nem is magával a hatóanyaggal
van a baj, hanem a gyermekeknek készült gyógyszerekben
található egyéb adalékanyagokkal, pl. a gyümölcsízesítésekkel.

Fontos, hogy antibiotikumot
csak indokolt esetben adjunk
a gyerekeknek. Bakteriális fertőzések esetében ajánlott, természetesen csak az orvos által
felírt formában. Viszont sokan „csodaszernek” hiszik, és
bármilyen megfázás esetén ezt
adják a gyermeküknek, pedig
vírusfertőzéskor nem használ!
Az pedig nagyon veszélyes, ha
valaki megelőzésképpen adja a
gyermekének.
Mennyire fontos a gyógyszerek
használatánál a gyerekek
életkora és testtömege?

Nagyon fontos és hasznos, hogy
a kicsiket gyermekorvosok látják
el hazánkban, hiszen esetükben
kiemelt szerepe van annak, hogy
a beszedendő gyógyszer men�nyisége személyre szabottan legyen meghatározva. Ezt nem az
életkor, hanem a testtömeg szabja meg, ezért nem helyes, ha egy

Hogyan lehet észrevenni
a kiskorúaknál a
gyógyszerérzékenységet?

Ajánlott-e a
vitaminkészítmények szedése
gyermekkorban?

A legfontosabb a helyes táplálkozás. Ha egy gyerek egész éven

át megfelelő mennyiségű zöldséget, gyümölcsöt fogyaszt, akkor ezek szedése nem indokolt.
Természetesen az őszi-téli időszakban, amikor nehezebben
hozzáférhető a friss, vitamindús
zöldség, gyümölcs, akkor kiegészítésképpen jó alternatíva lehet.
E mellett a gyermek közösségbe
való bekerülése előtt is érdemes
fokozni a vitaminbevitelt, akár
gyógynövénykészítményekkel,
akár gyümölcsteákkal. A vitamintartalmú szerek esetében
nagyon sok jó és komplex készítmény van, de fontos hozzátenni,
hogy ezeket a megfelelő helyen
kezeljék a szülők, és ne várjanak
tőle csodát. Arra viszont érdemes odafigyelni, hogy a megvásárolandó vitaminkészítmény
mindenképpen tartalmazzon
D-vitamint, hiszen ez nemcsak a
csontrendszer felépülésében és a
kalcium-anyagcserében fontos,
hanem kiemelt szerepe van az
immunrendszer erősítésében is.
Sok szülő veszélyesnek tartja
a védőoltásokat a későbbi
mellékhatások miatt. Ön mit
gondol erről?

Ne ódzkodjunk tőlük, mert
szükség van rájuk, hiszen bizonyos betegségek így megelőzhetők. Ha van egy betegség, ami
ellen rendelkezünk védőoltással, akkor éljünk vele, mert
a hiánya később komolyabb
problémát okozhat.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Mozdulj!

Karancsi Ildikó

Kell a megbízható háttér
A

kézilabda nagyasszonya, az olimpiai
ezüstérmes Kökény Beatrix a munkája
mellett két iskolás, Szofi és Bence édesanyja, és nem mellesleg az olimpiai ezüstérmes
Imre Géza párbajtőrvívó felesége. Elfoglaltságai miatt hetekig üldöztem, mire sikerült
beszélgetnünk.

Mit csinál Sidney ezüstérmes
csapatkapitánya mostanában?

Szakmailag a Fradi kézilabda
szakosztályának utánpótlás-vezetője vagyok, a sportban maradtam. Visszavonulásom óta
Gézuról szól az élsport a családban. Próbáljuk megteremteni a
hátteret, hogy nyugodtan tudjon készülni, utazni. A gyerekek
is remekül alkalmazkodnak,
nekik ez lett a természetes, ebbe
születtek bele. Apukájuk gyakori távolléte azt is jelenti egyben, hogy mindig nagy öröm,
ha hazajön. Aktív éveim lezárásakor fő szempont volt, hogy
ne kelljen sehova utaznom. Én
vagyok itthon a biztos pont.
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Hiányzik a játék? Van lehetőség
pályára lépni?

A kézilabdához egy kicsit rossz
gyereknek kell lenni?

Lehetőség lenne, mert az edzői
kör alkotja a Fradi öreglány
csapatát. Jóban vagyunk, napi
szinten találkozunk, dolgozunk
együtt. Hívnak is, de másfél éve
nem vállaltunk meccset, mert
most már a korunk miatt egy
komolyabb edzésmunkára lenne szükség.

Valami vagányság, szemtelenség biztosan kell. Az a gyerek,
aki leül reggel a sarokba, elvan,
játszik, alkot és délután föláll,
nem biztos, hogy jó labdás lesz.
Lányoknál is kell a huncutság.

Mikor indult a kézilabda
karrier?

Mindenképpen. Én azért kezdtem, mert valamit szerettem
volna csinálni, mozogni, jó
társaságban lenni. A mai gyerekeknél fontos szempont a
hírnév, a reflektorfény. A sport
népszerű, tele van a tévé közvetítésekkel és sportból lett sztárokkal. De ha nincs alapvető
elszántság, a jó körülmények és
a hírnév utáni vágyás nem elég.
A gyerekek motiváltsága attól is függ, sikerül-e fenntartani az érdeklődést. Nem szabad

Tizenkét évesen az iskolában.
Tetszett, de igazából focizni,
vagy karatézni szerettem volna, csak oda senki nem ment az
ismeretségi körömből. Nagyon
rossz kislány voltam, fiús beállítottságú, rendkívül eleven. A
sporttal rögtön megváltozott
minden, olyan terhelés alá kerültem, ami mellett nem maradt energiám tombolni.

Változott a motiváció a korábbi
évekhez képest?

megelégedni a kitűzött céllal, a folytonosságot kell őrizni. A norvég válogatott ebben
a legerősebb: töretlen a motivációjuk. Ugyanúgy állnak egy
edzőmeccshez, mint egy világversenyhez. A sportolók maguk miatt sportolnak, nem az
egzisztenciális gyarapodás miatt. Nekünk ehhez még fel kell
nőnünk.
Komoly elismerés, hogy Kökény
Bea mezét, a 9-est a Fradi
visszavonultatta. Mi lesz vele?
Megörökli Imre Szofi?

Eddig hármunk mezét vonultatták vissza: Szarka Éváét, Pádár Ildiét és az enyémet, a 9-est.
Éva unokahúga, Szarka Adri
nálunk játszik, és Évi szeretné, ha Adri viselné, és újra
pályán lenne a meze. De azt
hiszem, Szofi nem lesz élsportoló, az ő lelki alkata nem
olyan. Bár gyerekbajnokságon 9-esben áll a kapuban,
mégsem hinném, hogy a sport
lesz az élete. Másban kiváló,
kreatív, remek a kézügyessége, rengeteg dolog érdekli. De
cáfoljon rá!
És Bence?

Bence nagyon ügyes, neki abszolút fekszik a sport és a kézilabda. Olyan típusú, aki nem

fél, simán beáll egy
óriás elé is. Apja fajta,
vékonyka. Komoly a sebessége, sok mindenre
lehet majd használni, bár balkezes, belső
posztokon nem játszik
majd.
Van-e félelem
anyaként? Komoly
sérüléseket lehet
összeszedni
kézilabdában.

Kökény Beatrix – Európa-bajnok, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes kézilabdázó, nyolcszoros magyar bajnok. Az év
kézilabdázója (3-szor), a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt, Ferencvárosért emlékérem, a Magyar Köztársasági
Érdemrend lovagkeresztje, Fair Play díj,
ISM Miniszteri Elismerő Oklevél birtokosa. Jelenleg az FTC kézilabda szakosztályának utánpótlás-vezetője.

Nem féltem őket,
örülök, hogy sikerült kialakítanunk bennük a mozgás szeretetét. Persze valóban komoly
sérülésekkel járhat ez a sport.

sikerült az évek során a koronát
leamortizálni. A technikámnak
köszönhettem ezeket a sérüléseket. Fejjel mentem mindig
előre, azt találták el. Ami gyakori, az a bokasérülés, 4-6 hét,
illetve a gerinc- és vállproblémák. Ha a váll megsérül, nagyon nehéz visszajönni.
Tudunk valami biztatót is
mondani a kézilabdázni
vágyó gyerekek szüleinek?

Nekem elől négyszer verték
ki a fogamat. A legelső Szegeden történt, akkor még csak 22
éves voltam. Pályára lépés után
öt perccel mehettem a szájsebészetre. Utána még párszor

A támogatásoknak köszönhetően nálunk van egy fizikoterapeuta, aki az utánpótlással
foglalkozik, és van egy kiváló gépünk. Megkönnyítjük a
gyerekek és a szülők dolgát
egy-egy sérülésnél, nem kell
kórházba járniuk gyógytornára, regenerálódásra.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Üzenet a Földnek

Varga Julis

Megosztani ér!

Pazarolok, tehát vagyok – mi mást mondhatna egy
modern ember, hogy létezését bizonyítsa. Túlköltekezik, túlfogyaszt, megpróbál lépést tartani a kínálattal, a kínálat pedig megpróbál lépést tartani
vele. Az eredmény: felesleg és pazarlás.
Ez nagyjából senkinek sem mond újat, aki
egy kicsit is megpróbál odafigyelni arra, mit jelent az ökológiai lábnyom, a fenntarthatóság és
az ésszerűség, hiszen a dolog annyira egyszerű:
nincs többre szükségünk annál, mint amit felés elhasználunk. Hogy hol a csapda? Ott, hogy
hova lőjük be magunknak azt a szintet, ami felett már kellemetlenül érezzük magunkat a túl
drága és túl sok ingóságunk miatt, és ami alatt
viszont úgy gondoljuk, hogy ez már nem emberhez méltó élet.
Van, aki bizonyos keretek között szabadon mozoghat, hogy megtalálja magának a megfelelő és
ésszerű életszínvonalat, de jóval többen vannak
azok, akiknek nem áll rendelkezésükre ez a luxus: teljesen mindegy, hogy milyen okból kifolyólag kényszerülnek kiszolgáltatott helyzetbe, a
lényeg az, hogy segítségre szorulnak.
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Az alapötlet egyszerű: ha nekem egy kicsivel
több jut, mint másnak, és nincs rá szükségem,
akkor megosztom valaki olyannal, akinek nincs,
de szüksége van rá – nem egy bonyolult filozófia.
Nem kell firtatni, hogy a másiknak miért nincs,
hogyan került ebbe a helyzetbe, miért nem tud
rajta egyedül változtatni, illetve nem kell rögtön
arra gondolni, hogy az egész csak az anyagi helyzetről szól. Nem csak azért lehet vagy kell közösködni, mert amúgy egyedül nem tehetnénk meg
valamit – lehet azért is, mert nem szeretnénk feleslegesen terhelni a környezetet.
Ezt bőven elég kicsiben kezdeni, nem kellenek
hozzá nagy tettek és önfeláldozás, hiszen pont nem
arról van szó, hogy megfosztom magam valamitől,
amire egyébként alapvetően szükségem van, hanem
arról, hogy a felesleget adom tovább. Ám ennek a
rendszere és kultúrája itthon még csak most alakul,
de szerencsére egyre látványosabb méreteket ölt. Magánemberek, cégek, szervezetek és kezdeményezések
próbálják meg ésszerűen hasznosítani a felesleget,
hogy vagy látványosan tátongó társadalmi lyukakat
tömjenek be, vagy azért, mert ezt diktálja a józan ész.

A januári extrém és hosszan tartó hideg például sok embernél szólaltatta meg a vészcsengőt:
felesleges kabátokat, takarókat, tartós élelmiszereket gyűjtöttek össze, hogy enyhítsenek az utcán
élők helyzetén. Ez ugyan csak akut kezelés, nem
oldja meg egyből egy egész társadalom gondjait,
de önzetlen és azonnali reakció volt.
Néhány szervezet régóta és egyre szervezettebb formában próbálja meg felhívni a figyelmet
a túlfogyasztás problematikájára vagy a rászorulók helyzetére és kínál erre alternatívákat: ilyen
többek között a Budapest Bike Maffia, a Segítő
Angyalok vagy a kiterjedt nemzetközi kezdeményezés, a Food Not Bombs budapesti szervezete
is. Céljuk és küldetésük röviden annyi, hogy jusson annak, aki rászorul.
A Food Not Bombs egy közel harminc éve létező szervezet, amelynek fő üzenetei közé tartozik,
hogy „az étel nem kiváltság”, és amely önkéntesei úgy próbálnak meg segíteni, hogy a felesleges,
de emberi fogyasztásra még tökéletesen alkalmas
alapanyagokból készítenek meleg, vegán ételt, és
osztják ezt meg a rászorulókkal. Az állati alapanyagoktól mentes étel két szempontból is fontos a szervezet számára: egyrészt elhatárolódnak
az erőszak minden formájától, márpedig az ipari állattartás nem csak a húsukért leölt, hanem
a tejükért tartott marhákkal és a tojásukért tartott csirkékkel is kegyetlenül bánik. Másrészt a
fenntarthatóság és a túltermelés elleni küzdelem
egyik fontos szempontja az, hogy a növényi alapú étrend jóval kevésbé terheli meg a környezetet,
mint az állati alapú, emellett a csomagolást és az
ételszállítást is próbálják a lehető leginkább környezetbarát módon kivitelezni.
Ám másokkal megosztani nemcsak ételt, ruhát
vagy meleget lehet, jól lehet ezek olyan alapvető
dolgok, amikre mindenkinek szüksége van, hanem
gondolkodhatunk olyan használati tárgyakban is,
amiket nem használunk rendszeresen, de időnként
szükségünk van rá – és most nem a speciális eszközök bérlésére gondolok. A hosszabb-rövidebb
útra induló autók megosztása egy egyre inkább
bejáratott dolog, de a tárgyak megosztásában ennél

sokkal több lehetőség rejlik. Az angol Library of
Things egy berlini eszközkölcsönző ötletét ültette
át Londonba 2014-ben: a közösségi kezdeményezés
sikerének hála, azóta saját helyen tudnak működni,
és nem csak a legváltozatosabb konyhai, kertészeti
vagy szakmunkákhoz szükséges tárgyakat kölcsönöznek alacsony áron, hanem tudást is. Tudatosan
építik a közösségüket és nyilvánosságukat, hogy
ez a pofonegyszerű, de annál hasznosabb ötlet és
szemléletmód máshova is beszivárogjon.
Hogy mit akar és mit tud az ember megosztani
és továbbadni, az mindenkinek a saját döntése: lehet ez pénz, ingatlan, szaktudás, idő, energia vagy
bármi, amiből feleslegünk van. A lényeg az, hogy
megosztani ér – jót tesz a lelkünknek, az egészségünknek és a környezetnek is.
HIRDETÉS

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Játsszon velünk és nyerjen!

Ha Ön 2017. február 1. és 28. között
a túloldalon található Szimpatika kvízünket
kitölti és postai úton vagy a szimpatika.hu/jatek
oldal segítségével a válaszokat beküldi
nekünk, sorsoláson vesz részt.
Játékunkkal megnyerheti az alábbi
nyeremények egyikét:
• 4 db kétfős wellnesshétvége a móri
Hétkúti Wellness Hotel és Lovasparkban
• 2 db Lendület Szűrővizsgálat a VitaHelp
Egészségközpontban
Februári játékunk sorsolásán azon játékosaink vesznek részt, akik legalább négy
Szimpatika kvízkérdésre jól válaszolnak, és a *-gal megjelölt mezőket nyomtatott
nagybetűvel, olvashatóan kitöltik, és a kivágott szelvényt 2017. február 28-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. március 10., délelőtt 10 óra, helyszíne a Szimpatika szerkesztőség
(1116 Budapest, Sztregova utca 1.)
Január havi számunk kvízkérdéseinek helyes megfejtései:
1.: b) 2.: a) 3.: a) 4.: a) 5.: c)
A játékos a kvízben történő részvétellel feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Szimpatika magazinban és a nyereményjátékot közzétevő weboldalon
nyilvánosságra hozzuk.
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1

Milyen
autóval utazott a Filmszemlére

Jiří Menzel?
a) Škodával
b) Volvoval
c) Trabanttal

2

Mennyit
kell egyetlen megállóért fizetni?

a) annyit, mint másnak tizenötért
b) 1500-2000 Ft-ot
c) hat drachmát

3

4

5

Mi
 került a beszerzendők listájára?
a) 20 dkg párizsi
b) 40-es női
c) 23-as sport
Mi
 volt népbetegség Magyarországon?
a) a TBC
b) a tubifexitis
c) a Sciurus allergia
Melyik
városból származik a Londonba

átültetett eszközkölcsönző ötlete?
a) Budapest
b) Bukarest
c) Berlin

Karikázza be
a helyes
válasz
betűjelét!

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

A decemberi kvízjátékunk nyertesei:
• Kirchkopfné Gebhardt Hedvig, Albertirsa
PatikaPlus Gyógyszertár Albertirsa
• Kiss Gábor, Szigetszentmiklós
Elixír Gyógyszertár, Szigetszentmiklós
•L
 ejer Antal, Vác
Alsóvárosi Gyógyszertár, Vác
•d
 r. Ráboczki Andrásné, Budapest
Szarvas Gyógyszertár, Budapest
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló
wellnesshétvége a móri Hétkúti Wellness Hotel
és Lovaspark felajánlásával.

• Borics Tiborné, Verpelét
Érsek Patika, Eger
• Sebetich Zsuzsanna, Budapest
Fodor Gyógyszertár, Budapest
Nyereményük: egy-egy Lendület Szűrővizsgálat
a VitaHelp Egészségközpont felajánlásával.

teseket
Gratulálunk, a nyer
k!
telefonon értesítjü

y
kosaink figyelmét, hog
Felhívjuk kedves játé
nlétében,
jele
yző
jeg
köz
ása
a nyertesek sorsol
alapján csökkenő
a nyeremények értéke ténik!
tör
n
dbe
sorren
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JÓ EGÉSZSÉGET
KÍVÁNUNK
FEBRUÁRBAN IS!
Szimpatika szerkesztőség

