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Miről írjak bevezetőt? – kérdeztem szerzőtársamat, a szintén e
lapok hasábjain publikáló Apát,
aki szemrebbenés nélkül rávágta, hogy a kocsonyáról. És valóban, milyen igaza van, mi másról is
szólhatna a január, mint erről a fantasztikus gasztronómiai csúcsmodellről! Hiszen finom, egészséges, vitamindús (pláne, ha sok citrommal esszük)
és bár nem egy fitneszmenü, néhány finom pohár
bor – uram bocsá' pálinka – mellé könnyen csúszik.
Az igaz, hogy kicsit macerás az elkészítése, de ha jó
sokáig főzzük – a profi séfek akár 12 órán át – akkor különleges finomságú étket kapunk. És amikor
az asztalra kerül ez a mennyei zsírzselé akvárium,
már abba sem kell okvetlenül belegondolni, hogy mi
mindenből készül. Fogadjuk meg hát, hogy bármit
is fogadtunk meg újévkor, egészséges életmóddal, diétával, sportolással, káros szenvedélyekkel kapcsolatosan, nem tagadjuk meg ezt a téli hungarikumot
– a kocsonya nem kerülhet le a januári menüsorról.
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Címlapon

Csukás István

 Ír még verseket?

A közelmúltban jelent meg egy
nagyon szép és érdekes verseskötetem, amolyan válogatásféle. Nem hagytam abba a
versírást, bár kevésbé vagyok
ismert költőként. Nincs ebben
semmi különös, egyszerű a
magyarázata: egy verseskönyv
2-3 ezer példányban szokott
megjelenni, egy mesekönyv
pedig – főleg ha tévéfilm is készül belőle – gyakran milliós
4

példányszámban. Ugyanazt az
idegpályát használom, amikor
verset írok, sőt, a hosszú évek
során rájöttem, hogy a jó mese tulajdonképpen olyan, mint
a jó vers: egy kicsit elemelkedik
a földtől. Valójában nincs műfaji különbség a kettő között.
Azt szoktam mondani összegzésként, hogy úgy érzem, két
szárnyam van: az egyik a vers,
a másik a mese, és ezekkel szépen repülök.

 Igaz, hogy fiatalon
bérverseket is írt?

Igen. Az egész versírás kamaszkoromban kezdődött, ahogy
másnál is. Azt szoktam mondani, hogy gimnazista korában mindenki versel, csak van,
aki kinövi. Én nem nőttem ki,
hanem folytattam. Sokféle magyarázat van rá, hogy miért lesz
az ember ilyen vagy olyan művész, én például sok-sok évig
hegedűművésznek készültem,
Fotó © Székelyhidi Balázs

és ezt nagyon komolyan vettem. Talán az a megfejtés – bár
nem biztos, hogy meg kell fejteni –, hogy amióta megtanultam, mindig nagyon szerettem
olvasni, hatalmas érzelmek és
élmények fűznek a betűkhöz.
Minden gyerekben legalább
két-három, vagy még több képesség van, csak sajnos nem
mindig hozzák ki belőlük. Úgy
érzem, hogy nagyon sok tehetség elvész a rossz körülmények
és az oda nem figyelés miatt.
Bennem legalább két képesség
volt, az egyik a zene, a másik,
mint kiderült, a költészet meg
az írás. Szerencsés vagyok, hogy
mindkettőt elkezdtem kiélni, és
a versírást a mai napig űzhetem.
De visszatérve a kérdésre: már
diákkoromban elég jól ment a
versírás, és voltak, akik megkértek rá, hogy helyettük, a nevükben írjak szerelmes verset.
 Annak ellenére, hogy
nem lett muzsikus, tudta
kamatoztatni a zenei
tanulmányait?

Persze. A zeneiskola, ahová jártam, nagyon jó iskola volt, igazi
művészképző. Egy csomó olyan
dolgot tanultam meg, ami nagyon fontos volt később a magán- és a művészi életemben is.
Például megtanultam a kiállás
bátorságát, amikor pár éves tanulás után az ember egy szál
hegedűvel kimegy a színpadra – azt azért meg kell tanulni.
Azt is megtanultam, hogy a zene nagyon nagy fegyelmet igényel. Furcsa ellentmondás van

A gyerekirodalom, a
gyerekeknek szóló
művészet azonos
értékű a felnőtteknek
szóló művészettel.
ebben, hiszen a muzsika egy
szabadon csapongó valami,
ugyanakkor nincs fegyelmezettebb, szigorúbb dolog a világon, mint a zene. Gondoljunk
bele: köti a ritmus, ha zenekari
vagy kórusműről van szó, akkor a szólamok, tehát szó sincs
arról, hogy csaponghatna az
ember. Amikor még énekkarban énekeltem – később kamarazenekarunk is volt –, bizony
nagyon be kellett tartani mindent, figyelni kellett mindenre.
Ennek is nagyon nagy hasznát
vettem. A művészekre azt szokták mondani, hogy szétszórtak.
Ez nem igaz, nagyon nagy fegyelem kell az alkotáshoz, erre is hamar rá kellett jönnöm.
Belső fegyelem, és mesterségbeli, fogalmazásbeli fegyelem
is kell, amikor az ember leül a
papír fölé az asztalhoz.
 Mindegy, hogy
gyerekeknek vagy
felnőtteknek ír?

Nem ez a kérdés. Weöres Sándornál sem igazán lehet megmondani, hogy melyek azok
a versek, amiket gyerekeknek szánt, és melyeket felnőtteknek. Ugyanaz a minőség,
ugyanaz a hőfok. De a lényeg
az – és ezt nagyon szigorúan akarom megfogalmazni és

fogalmaztam meg mindig –,
hogy a gyerekirodalom, a gyerekeknek szóló művészet azonos értékű a felnőtteknek szóló
művészettel. Bizonyításképp el
lehet mondani, hogy a magyar
gyerekirodalom többek közt
azért olyan csodálatos, mert
Vörösmartytól kezdve Petőfi
Sándor, Arany János, Móricz
Zsigmond, Móra Ferenc, Tersánszky Józsi Jenő és minden
igazán nagy és tehetséges író,
költő írt a gyerekeknek. Éppen
ezért nagyon magas a színvonal. Amikor fiatalkoromban először a kezembe került
Móricz Zsigmondnak, ennek a nagy és tragikus hangvételű írónak a Volt egy török,
Mehemed kezdetű gyerekverse, akkor egyrészt elámultam,
másrészt valamit megéreztem,
amit azóta is hirdetek. Hogy ez
igenis azonos értékű. Ezt azért
kell százszor elmondani, mert
a szakma szemében ez nem így
van. Persze a szakma véleménye nem érdekli a gyerekeket,
ők csak olvasnak, és élvezik.
De mégis fontos ezt kiemelni,
vagy legalább a helyére tenni.
Mégpedig azért, mert igazán
jó írókat csak akkor lehetne
erre a területre toborozni, ha
a szerkesztők valamit megcsillogtatnának előttük. Előttem is
megcsillogtatták, hogy az adott
helyre nagyon nagy írók írtak,
nem egy másodrendű dolog
ott publikálni. A magyar gyerekek járnak a legjobban, ha
igazán tehetséges művészek írnak nekik.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Forrás: Lokál
 Mennyire ismeri a kortárs
magyar gyerekirodalmat?

Elég jól, két okból is. Az egyik
az, hogy ami a kezembe kerül,
abba belenézek, a másik pedig, hogy évek óta többen folyamodnak hozzám ajánlásért,
és örömmel teljesítem, ha valaki egy kicsit is tehetséges. Ezért
sok kéziratot olvasok. Örömmel
tölt el az is, hogy a tehetségesebb
fiatalok is kedvet kaptak a gyerekirodalomhoz. Én ahol csak
lehet, biztatom őket – engem is
úgy biztattak. Kormos Istvánnak volt egy nagy mondása: a
dilettánsokat csak a tehetséges
emberekkel lehet kiszorítani.

 Nagyon gyakran találkozik
a gyerekekkel, ilyenkor órákig
dedikál. Nem fárasztóak ezek
a közönségtalálkozók?

Fárasztóak, de nagyon élvezem
6

őket. Egyrészt nekem is felüdülés az, ha egy kicsit rá tudok
hangolódni a gyerekek kedélyére, vidámságára, érdeklődésére, ez engem is fellazít.
Másrészt nagyon óvatosan, de
figyelem őket, a mozgásukat,
a gesztusokat és a beszédjüket, a szavaikat. Ezért is erőltetem mindig egy kicsit, hogy
ne csak a moderátor, de ők is
kérdezzenek. Hallani akarom
a hangjukat, ahogy beszélnek,
a szavakat, amiket használnak.
Hatéves koráig minden gyerek
zseni, sőt, nyelvalkotó zseni is
egyben. A gyerek még szabadon bánik a magyar nyelvvel,
kettévágja a szavakat, kifordítja, befordítja, összeragasztja, és
néha fantasztikus dolgokra lehet rábukkanni. Ezeket megjegyzem és rögtön bele is írom
a könyveimbe.

 Mondana egy példát?

„Bagoly mondja bögölynek,
hülye bögöly, dögölj meg”. Ez
ugye egy zseniális rím, a tartalomról nem is beszélve. Hál’
Istennek az ilyen vers csinálása gyerekeknél még működik.
Nem akarok senkit figyelmeztetni, de oda kéne figyelni, hogy
az ilyesmiket ne nyesegessük le
túlságosan. Mi felnőttek – bár
én nem – sajnos úgy tekintjük,
hogy ezek vadhajtások. Szó
sincs róla! Sokkal óvatosabban
kellene ezekkel bánni, mert
úgyis elpusztulnak maguktól,
szűkül az ember agya. Mire eléri a 20, 30, 40 évet, teljesen be
fog szűkülni. A felnőttek agya a
gyerekekéhez képest katasztrofális – az enyém is.

 Mások a mai gyerekek?

A gyerek az természetesen

örök, hiszen az ember se változott lényegileg, amióta létezik. Apróságokban változik,
mint ahogy a világ is változik körülötte. Ha a mesére
vagy meseirodalomra gondolunk, akkor a felállás is örök:
van a gyerek, aki kíváncsi, aki
meg akarja ismerni és hódítani a világot. Ez a gyerek legnagyobb és legszebb feladata,
hiszen így válik birtokává a
világ és az élet. Ebben segít a
mese. A felállásnak az a része
a meséé, hogy segítse a gyereket megismerni, megtanulni
a világot, önmagát megtalálni a világban, szavakat adni a
gondolataihoz, gondolatokat a
szavaihoz, és így tovább. Ebben nincs igazán változás, és
nem is kell ezt erőltetni. Amiben változás van, azt pedig
könnyű és élvezetes figyelni.
A szavaknál természetesen
ez előfordul, új szavak születnek, bár el is hervadnak, szóhasználatok is születnek, de
azok is elhervadnak gyakran.
Azzal a vitával kapcsolatban,
ami mindig felmerül e mögött
a kérdés mögött, hogy mi legyen a régi könyvekkel, arról
az a véleményem, hogy ne tessék kidobni a régi könyveket.
A gyerekeket kéne megtanítani a régi szavakra. Olvasni
többek között azért jó és azért
kell, mert annál sokkal több
szó van, mint amit a hétköznapi életben használunk. Nem
használunk többet ötszáz-hatszáznál, még annyit se. De ennél sokkal több szavunk van,

több a lakosság számánál is,
tízmillió felettire lehet becsülni. Ezeket a szavakat csak
úgy lehet megismerni, ha olvas az ember. Én mindig erre
biztatok mindenkit: népmeséket tessék olvasni, lehetőleg
nem átdolgozva. Meséket, írásokat, regényeket kell olvasni.

Ne tessék kidobni
a régi könyveket!
A gyerekeket kéne
megtanítani a régi
szavakra.
Azért beszélek erről ilyen hévvel, mert nagyon helytelennek
tartom, hogy ki akarják húzni,
vagy át akarják írni Mikszáth
vagy Gárdonyi Géza szavait.
Tessék a régi szavakat megtanulni! Amúgy a szavakkal is
csínján kell bánni. Én is követem az új szavakat, figyelem a
születésüket, még az ún. szlenget is. Ez is egy érdekes terület.
A gyerekeknek van egy saját
nyelvük is, tehát van egy rétegnyelv, egy titkos nyelv, amit
ők használnak. Vannak szavak, amiket csak ők értenek,
vagy esetleg csak egyes generációk. Ezt is érdemes figyelni, de makacsul nem érdemes
az új szavakra építeni valamit,
mert ezek egy év múlva már
teljesen érthetetlenek lesznek,
eltűnnek. De hogy a kérdésre
is válaszoljak, a gyerek kíváncsisága nem változik, és azt ki
kell elégíteni, ez a lényeg.

 Milyen volt az Ön
gyerekkora? Például milyenek
voltak a családi ünnepek?

Ezeket mindig megtartottuk,
ebbe beletartoztak a névnapok,
születésnapok, természetesen a
húsvét és a karácsony, és a többi
közös ünnep is. Ezek gyerekkorom nagy élményei és emlékei,
mert egy-egy ünnep ürügy és
alkalom volt arra, hogy ös�szegyűljön a szűkebb és a tágabb család is, ami elég népes
volt. Mi csak ketten voltunk az
öcsémmel, de édesapámnak sok
testvére volt, így engem rengeteg unokatestvér, nagybácsi és
nagynéni vett körül. Egy István
napot vagy a karácsonyt gyakran összekötötték egy disznótorral – mondhatom, hogy
ez szinte népünnepély volt.
Anyám tortákat és süteményeket sütött, főzött, és igen nagy
társaság ülte körbe az asztalt.
Mi gyerekek is ott ültünk, aztán
később az asztal alatt, nagyon
élveztük, és azt hiszem, értettük
is a dolog ünnepélyességét, tehát hogy ezek az alkalmak különböznek a hétköznapoktól,
hogy ezek kiemelt napok.

 Az édesapja mivel
foglalkozott?

Kovács volt, ami azt jelentette, hogy mindenki ismerte őt,
ezért nemcsak a rokonok köszöntötték föl például István
napkor, hanem a barátok és az
ismerősök is. Ez akkoriban még
egy nagyon fontos foglalkozásnak számított, a műhelyében
mindenki megfordult.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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a születésüket és a halálukat is. Ezt nem lehet mással
pótolni egy gyerek számára, ezt nem lehet tanítani,
élményként kell megélni,
hogy milyen, amikor egy
csibe vagy egy kismalac
megszületik. Máig közeli a
viszonyom a természettel.

 Szeretett ott lenni?

Meghatározó gyerekkori
élményem, és a sors ajándékának tartom. A kovácsműhely akkor is, de főleg utólag
visszanézve egy misztikus
hely. Ég a tűz, lágyul a vas,
szikrák repkednek, és a kovács meg a segédjei, akár a
régi istenek, alakítják a fémet. Ez a látvány, és a csengés, ami a munkát kísérte,
nagyon megfogott.

 Szerencsére egyre
többen érik meg a
nyolcvan éves kort. Mit
tanácsol a korosztályának?

 És közben ott van a
ritmus is…

Így van, sőt, máig pontosan
emlékszem rá, hogy apám
milyen ritmust kopogtatott az
üllő mellé, hogy a segédje mikor csapjon le a nagykalapác�csal a vasra. Ha úgy tetszik, ez
egy zenei élmény volt.

 Mit gondol, segített ez
abban, hogy később költő
lett?

Igen, maga a tűz látványa, a
mesterek látványa, a vas alakítása mind segített. A kovácsműhely tulajdonképpen egy
kaszinó is volt, odajártak az
emberek beszélgetni. Akkor
még megvolt a felnőttekben

Olvasni többek között
azért jó és azért kell,
mert annál sokkal több
szó van, mint amit a
hétköznapi életben
használunk.
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az a jó szokás, hogy a gyerekeket nem zavarták el, sőt, közöttük ülhettünk, és hallgattuk a
beszédüket. Én még hallottam
élő mesét, mindig volt egy-egy
ember, akinek volt ilyen hajlama és tehetsége, és katonatörténeteket, anekdotákat tudott
mondani. A szavakat, kifejezéseket, mesei fordulatokat ott tanultam. Nagyon nagy hatással
volt rám.
 Az állatok szeretete is
otthonról jött?

Gyerekként rengeteg ajándékot kaptam az élettől, ilyen
ajándék volt az is, hogy együtt
éltünk és lélegeztünk a természettel, ami azt jelentette,
hogy ismertük a háziállatokat, a madarakat, a növényeket. De az állatoknál az igazán
nagy élmény az volt, hogy azon
kívül, hogy simogattuk és közel voltunk hozzájuk, láttuk

A kiegyensúlyozott élet nagyon sokat számít, és ennek
elérése nemcsak a testünktől függ, bár az is nagyban
hozzájárul, de leginkább a lelki kondícióinkon áll. Ahogy a
testünket ápoljuk, tornáztatjuk és foglalkozunk vele, azt
tanácsolom, hogy tessék a kedélyünket, a lelkünket is tornáztatni. Akkor talán sikerül
egy kis időt nyerni.
 ...és mit üzen a
gyerekeknek?

A gyerekeknek azt üzenem –
bár nekik nem kell üzenni –,
hogy ameddig lehet, maradjanak gyerekek, tehát boldogok,
élénkek, vidámak, érdeklődők.
Éljék a gyerekkorukat, mert
ennél csodálatosabb életkoruk
– én most már tudom – nem
lesz soha. Ez a legszebb életszakasz, tehát tessék ezt még
álmukban is felhabzsolni. És
akkor talán marad bennük
annyi élmény és életöröm, ami
kitart életük végéig.
Kalmár András
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AJÁNLJA:

Leánydicsérő CD
Végre CD-n is megjelent Kiss Ferenc LEÁNYDICSÉRŐ
című műve Bognár Szilvia, Herczku Ágnes, Paár
Julianna, Szalóki Ági és az Etnofon Zenei Társulás
előadásában. A „hangépítész” így vall munkájáról:
„A neves énekesnőkkel már több nagy sikerű
produkcióban dolgoztam együtt. Novák Ferenc »Tata«
rendező-koreográfus ötlete volt néhány éve, hogy írjak
egy új dalciklust rájuk, s ő egy kis tánccal megbolondítva,
szívesen megrendezi a koncertet. Így született meg 2015-ben a Leánydicsérő, amit
a Budapesti Tavaszi Fesztiválon be is mutattunk. Másfél év alatt sokat csiszolódott
az anyag, és mindannyian úgy gondoltuk, hogy érdemes a produkciót stúdióban is
rögzítenünk.
A folklórihletésű dalokat jobbára Kiss Anna gyönyörű verseire komponáltam.
Az énekesnők hol szemérmesen, hol dévaj módon kitárulkozva, hol játékosan, hol
drámaian zengik-fújják az őszinte, tiszta szövegeket, attól függően, hogy egy-egy
hétköznapi, ünnepi vagy sorsfordító esemény mit hív elő a nőből. Másként rezdül
a gyermeki, az asszonyi, az anyai lélek, más a szerelmes és a sirató nő, a »bandázó«
lányok és megint csak más a magány tónusa. A egyórás előadás során a lányok
mesteri átváltozásainak lehet tanúja a hallgató. Sokat megtudhat róluk, de azért
marad titok és rejtelem is bőven körülöttük. A fiúk számára mindenképp. Kövessék
őket szeretettel!”

Kilenc évesek lettünk!
A Kultúrpart, Magyarország vezető kulturális
portálja, amely már nem csak online olvasható, de
on-air is hallgatható a Trend FM hullámhosszán.
Élő rádiófelvétellel egybekötött születésnapi
bulit tartunk január 23-án hétfőn, a Fonó Budai
Zeneházban. A kilenc évvel ezelőtt, a magyar kultúra napján, január 22-én alapított
portál munkatársaiként szeretnénk megünnepelni olvasóinkat és hallgatóinkat,
ezért 18 órától izgalmas vendégekkel, forró hangulatú koncertekkel, finom italokkal,
és gasztronómiai különlegességekkel várjuk a látogatókat. A belépés természetesen
díjtalan, de ajándékot hozni ér: legyen az költemény, zenemű, színdarab vagy
rövidfilm, teret fogunk adni a bemutatására ezen a rendkívüli születésnapon.
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

Fogyasszanak csak!

Más választás úgy sincs. De ha már így hozta az önsorsrontás,
legalább legyünk igényesek.
Új év, új remények, s bár az
előző esztendő népművelői
szándéka kulturális forradalomhoz nem vezetett, a magam részéről fel nem adnám
ezen oldal hasábjain. Sőt, tovább megyek! Idén – afféle divatosan populista irányt
szabva – a kedves olvasók zsigerileg dühödt igazságérzetére építek és számítok, lévén
mindannyian a piacról élünk.
Fogyasztói szokások tekintetében a szó szoros értelmében.
Business is business, kereslet, kínálat, adok-veszek;
ekképpen telnek mindennapjaink. Óráink. Perceink...
Szinte nincs olyan pillanat és
tevékenység, hol nem üzleti
alapon gondolkodnánk, vagy
gondolkodnának bennünk.
Mintha a született ösztönök,
képességek egyetlen parancsnak kívánnának engedelmeskedni ezentúl: öntsd a tőkét,
ne siránkozz (sic)!
Mennyiségileg tehát maximalizálva lennék. Mondjon
bárki bármit, a bevásárlókocsik csordultig telnek szüntelen, és még tovább. Miből?
Mindenből, akárhogy is. Nem
kell(ene) egymás zsebeiben
10

turkálnunk, s mondhatni a
kérdés sem releváns. Avagy
nem ez a releváns immáron,
szemben a minőség problematikájával! Az bizony izgalmas felvetés.
Egyrészt, mert végtelenül
aktuális a tízezer légy történetét elbeszélő tanító vicc,
miszerint trendmániások lettünk mindannyian, kiknek
torkán letolni nincs lehetetlen. Másrészt, hogy vannak
kötelező, szabályozott költések, és ezek nívója szintúgy
kétséges. Ráadásul korántsem
önként, s dalolva finanszírozzuk azokat, de finanszírozzuk. Mindkét esetben a
katalizátor saját, külön bejáratú pancserségünk, a velünk
élő töketlen, a nemtörődöm
bénaság, és mindenekelőtt a
rendszerbe vetett hitetlenség
átka. Nem csoda, hogy ki is
használnak minket...
De még mennyire! Itt kérem tucatnyi üveggyöngyért
anno egy egész kontinens
cserélhetett gazdát, mit számít manapság némi eltérés az
ígért és a kézhez kapott között? Hogy el- és megromlott,
hogy fel- és lemondták, hogy

át- és kivágták, stb.? Rengeteget. Elveinket, nehezen
megszerzett állampolgári jogainkat, hogy nem esik más
megítélés alá az ügyeskedés
és a gazemberség, különös tekintettel, hogy a törvény nem
csak a Colát védi! Legalább
tízből egyszer.
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, így hívják a szervet, mi érettünk vagyon, s
folytat szélmalomharcot egy
jellemzően gátlástalan világban. Érdemes néhány percet
honlapjuk tudástárával tölteni, ugyanis feketén-fehéren
olvasható, hogy mint annyiszor, most is mindent visz a
prevenció, s hogy utólag már
sopánkodni kár. Évekig húzódó pereskedések, vagy azon
kívüli megegyezés, békéltető
tárgyalás, és számos további
veszteség vár ránk anyagilag,
csak mert néhány apró betűt
sikerült gondosan elmulasztani. Vagy?
Vagy éppen valami eleve rosszul vagyon kitalálva, s
dacára mindennek tesznek a
fejünkre, mert nekünk így is
jó lesz. Hát nagyon nem! Mi
több, már most sem az.

A következő tizenegy hónapban jellemző példákon
keresztül próbálom felhívni
vigyázó figyelmüket az anomáliákra, hogy miként maradhat minden a régiben, ha
nem szólunk érte, teszünk
ellene, vesszük a bátorságot.
Tudom, tudom, nagy dolgokra kár pazarolni a drága időt
– azok megtörténnek elégedetlenségünk mértékétől
függetlenül – de a bosszantó

apróságok akár változhatnak
is, legalább magunk előtt bizonyítandó, hogy van élet az
üvegplafon alatt. A lélektelen
bürokrácia halála a kommunikáció, midőn szembesítve
érzik magukat, mikor válaszolniuk kell, dolgozni vele,
ahogy sorra visszakérdezünk,
s lassan kiviláglik a kiskirályok meztelensége. Már megérte, nem? Írjanak hát, hívják
fel a figyelmet önök is, legyen
platform, hol ugrálni lehet és
érdemes. Kapjunk őszinteségi
rohamot, legyünk javíthatatlan idealisták, mint az üveggyöngyök kapcsán korábban
felidézett indián testvéreink,

kik legutóbb csak keresztbe feküdtek a szent földjeiket szétdúlni készülő olajvezetékek
előtt, sikerrel!

HIRDETÉS

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Polgár Teréz Eszter

Székhez kötve, szabadon

„Szeretem a kétszeresen vesztes helyzeteket,
innen szép a győzelem. Nem vagyok túl óvatos, sem körültekintő. Ha az lennék, nem éltem volna át azt a rengeteg kalandot. Néha,
szó szerint, épp csak túléltem. Sok afrikai országban a fehér bőr-kerekesszék-Nikon kombináció halálos lehet. Csuktak le Tunéziában,
Mauritániában, Kongóban, Szudánban és
Etiópiában. Többnyire fényképezés miatt.”
Nagy Bendegúz 20 éves kora óta nem
tud lábra állni, mégsem ismerek nála
szabadabb embert. Ha nem a világban
csavarog, Miskolcon él mint építész és
rehabilitációs szakmérnök. A maga ura.
Bárhol.
Erdélyi vagy. Mikor
települtetek át?

1990-ben. Déván a 11. osztályt szakítottam meg, amikor Baja mellé, Érsekcsanádra
költöztünk. A bajai főtéren kifaggattam a diákokat, melyik a
legjobb gimnázium, majd bementem az igazgatójához, elmondtam, ki fia-borja vagyok,
és hogy ide akarok járni, mert
ez a legjobb suli. Akkor még
a líceum szót használtam. A
kommunista Románia után
Magyarország igazi nyugat volt.
Imádtam a friss zsemlét tejföllel, Boci csokival! És hihetetlen
szabadság szakadt a nyakamba! A tanárok már nem vertek
és szidtak, mert makacs magyar
vagyok, és az utcán sem kellett
12
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verekedni, amiért „bozgornak”
csúfolnak. Baján viszont „román” lettem, ami nagyon bántott, de nem verhettem laposra,
aki ilyet mondott.
Balhés srác voltál?

Nem voltam simulékony, de
mindenkivel kijöttem. Jól tanultam, sportoltam, Déván
bokszoltam is. Nem ittam, nem
cigiztem, kissé különc voltam,
aki azzal akarta a szíve választottját lenyűgözni, hogy fejen
áll egy szirt tetején. Az akadályokat mindenhol könnyen
vettem, így maradt időm olvasni, utazni, segíteni odahaza. Gyermekkorom óta saját
keresetem volt, ahogy a két bátyámnak. (Emlékszem, egyszer,

még Déván „itt a piros-hol a piros” vitte el hétszáz lejemet, ami
életre szóló lecke volt.) Nyáron
dinnyét árultam Kalocsán: hajnalban felpakoltam a földeken,
aztán piac, késő este elszámolás. Nagyon büszke voltam,
mert friss jogsival rám bíztak
egy új kocka-Ladát utánfutóval. Hétvégente és néha éjszaka
is dolgoztam, teherfuvarozók
mellett. Téglát és betongerendát
utáltam pakolni, jobban szerettem az ötven kilós cementet, az
jó szapora volt.
Mi akartál lenni gyerekként?

Felfedező, varázsló, békeharcos, űrhajós, autótervező-pilóta, gépészmérnök. Kőműves is,
mert nagyapám az volt, nagyon

szerettem őt és a házukat – de
látva a családom küzdelmeit, eldöntöttem, hogy egyetemre megyek. A szüleim szeretetben és
józan szigorban neveltek. Feltétel nélkül megbíztak bennünk,
az adott szó szentség volt. Néha kijárt a megérdemelt pofon,
de nekem a legnagyobb büntetést a szobafogság jelentette.
Izgága, kíváncsi gyerek voltam, az összes gyengéd és szigorú módszer ellenére mindent
megtettem, hogy ne érjem meg
a felnőttkort. Nem lázadtam,
és nem volt bennem önpusztító hajlam, de vonzott az ismeretlen, a magasság és mélység. A
barátaimmal a „mászni” szót az
összes igekötővel ellátva éltünk.
Pl. egy tízemeletes ház tetején
tenyérnyi széles betongerendákon sétálgattunk.

az erőmmel, elgémberedtem,
begörcsöltem, és lezuhantam
– ’92. november 14-én 15:03
perckor. Kb. tíz méterről, amit
nem lehet túlélni. Az volt a
szerencsém, hogy összegömbölyödve a lapockámra estem.
Nem ájultam el, rögtön éreztem, hogy a lábam lebénult.
A szegedi kórházban megoperáltak, de ilyenkor csak
stabilizálják a törött gerinccsigolyákat, a károsodás maradandó. Húszévesen tudomásul
kellett vennem, hogy többé
nem fogok járni, felállni sem.
Elsős voltam a pesti Műegyetem építészmérnöki szakán.
Úgy terveztem, megnősülök,
családom lesz, a hegyekben lakunk majd. A baleset mindent
megváltoztatott.

Hogyan történt a
baleset?

Már Felsőszentivánon
laktunk, próbáltunk
otthont teremteni a kissé romos házunkból. A
falu mellett, fákra kifeszített köteleken függeszkedve edzettem,
általában egyedül, de
aznap a szomszéd kisfia
is velem tartott, ő hívott segítséget. Hideg
volt, rosszul számoltam

Lelkileg hogyan viselted?

’93 tavaszán Budakeszire küldtek rehabilitációra. Itt is főleg
fektettek. Dühös kívülállóként
néztem a működésképtelen
új testem és életem. Egy pszichológus azt szajkózta, fogadjam el, hogy többé nem leszek
önálló ember, egyetemre ne is
gondoljak, és sosem lesz normális párkapcsolatom: senki
vagyok. A harmadik foglalkozáson kilátásba helyeztem egy
orrbaverést, mire többet nem
jött, de felírta, hogy kezelhetetlenül agresszív vagyok. Nem
bírtam tovább, legurultam a
Moszkva térig az akkori nagy
mammutkergető vas-kerekesszékkel, ott kaptak el, és mentővel vittek vissza. Szerencsére
a családom és az a kevés régi és
új barát mellettem állt. Kevés,
mert az addigi barátaim, pár
kivétellel, lemorzsolódtak. Sokuk nem is köszönt. Ez nagyon
megviselt, letörte az önbizalmam. Majd rádöbbentem, hogy az új ismerősök
sokkal inkább elfogadnak,
mert nincs összehasonlítási alapjuk.
Mennyi ideig tartott,
míg feldolgoztad, hogy
kerekesszékben fogsz élni?

Fotó © Nagy Bendegúz

’92-ben a nulláról kellett
újratanulnom az életet. Két
év alatt 14 hónapot töltöttem kórházakban, mire annyira összeszedtem
magam testileg-lelkileg,
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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hogy visszairatkoztam a Műegyetemre. Az évfolyamtársaim cipeltek föl-alá a lépcsőkön.
Évekig nem volt akadálymentes zuhanyzó, de vécé sem az
egyetemen és a kollégiumban,
így alaposan meg kellett terveznem a napjaim. Sokszor inkább
nem ettem-ittam, hogy ne történjen baj. Amikor elromlott a
lift, a felső emeletre pedig már
nem akartam-tudtam felcipeltetni magam, a tanárok gyakran csak bevésték az elégtelent
zh-n vagy vizsgán. Harmadévben egy tárgyból a liftjavítási naplóval fellebbeztem. De
mindvégig állt mellettem néhány elkötelezett, empatikus
tanár, aki egyengette az utamat,
így végül mégis építész lettem.
Mikor merült fel benned, hogy a
kerekesszékkel utazz?

’92 telén a szegedi kórház ablakából irigykedve néztem a
Tisza jegén csúszkálókat. Rávettem a gyógytornászt és egy
nővért, hogy vigyenek le a Tisza-partra; majdnem kicsapták őket. Ez volt az első utam
14

kerekesszékkel. Friss gerincsérültként, aki még öltözködni és
pisilni sem tudott, a Tisza túlpartja, Afrika és a Hold egyformán elérhetetlennek tűnt. Soha
nem felejtem el, amikor először
megláttam magam a kórház folyosóján: pizsamában, pipaszár,
csont és bőr lábszárral. Megrémültem, undorodtam, és azt
hittem, mások is ezt érzik majd.
Néhány évig álmomban még
jártam, később kerekesszékben ültem, de ha akadály jött,
kiugrottam, majd a leküzdése
után, mint aki jól végezte dolgát, visszahuppantam a székbe.
Ma, 24 évvel a baleset után teljesen elfelejtettem, milyen járni, ez az állapot természetes. De
egy ilyen traumát, ami minden
reggelt önreflexióval indít, nem
lehet feldolgozni. Az új állapotból kell a maximumot kihozni. Engem is, ahogy általában
a baleseteseket, rendkívül erős
bizonyítási vágy hajtott. Hajt.
Az első útjaid hová vezettek?

A legelső Budapestre,1993-ban.
Mellbe vágott, hogy a főváros

tökéletesen alkalmatlan a kerekesszékes létre. Az emberek
reakcióit pedig a bénulásnál is
nehezebben szoktam meg. Az
idegenek máig háromféleképp
reagálnak rám. Elkapják a fejüket, kotorászni kezdenek, elfordulnak, majd ha visszanézek,
valószínűleg bámulnak. Vagy
kérdés és beleérzés nélkül „segítenek”: így törtem be a fejem
az áruházban, mert valaki nekitolt a pultnak, így szóródnak
szét dolgaim, és nemegyszer én
magam is az úttesten, mert jóindulatú erőszakkal át akarnak
tolni; így nyomnak aprópénzt a
markomba, ha várok valakit…
Szerencsére vannak, akik láthatóan tudomásul veszik, hogy
más vagyok, mint ők, de elsősorban ember, mint ők. És felnőtt ember.
Úgy tíz évig a környező országokban utazgattam. Rengeteget vezettem, élveztem az autó
adta szabadságot. Aztán a ’98as svédországi utam hatására kezdtem elhinni, hogy nem
kell feladnom a régi világjáró-álmaimat. Egy nagy svéd

kerekesszék-gyártó cég alapítója és tulajdonosa végtagok nélkül született: nagy fej a keskeny
törzsön; első látásra a természet
fintora. De a fej, az nem akármilyen! Bo maga által tervezett autót, helikoptert és repülőt vezet
– hang-, fej- és szemvezérléssel;
„normális” embernek felfoghatatlan sci-fi. Malmőben találkoztunk, ami meghatározó volt
a további életemre nézve. Példaképem lett. Mivel saját szememmel láttam, el kellett hinnem,
hogy az élet nem kar és láb, sokkal inkább szív és gondolkodás
kérdése. Ha ugyanolyan életet
nem is élhetünk, mint az épek,
néha rendkívüli képességekre
teszünk szert. Én pl. képes lettem ájulásig tűrni a fájdalmat,
napokon át nem enni vagy inni.
Hány utad volt mostanáig?

Majdnem 90 országban jártam
– kb. 30 utazás során. Európát
többször keresztül-kasul átszeltem, mielőtt Amerikába, Ázsiába, majd Afrikába eljutottam.
Minden létező közlekedési eszközzel utaztam már, a repülőtől
a ladikig. Ha a járművek elfogynak, állathátra ülök, legyen az
ló, öszvér, szamár, láma, teve,
disznó. Ha állat sincs, marad a
segítő emberi kéz. Ha az sincs,
hazajövök. Általában hasraütés-szerűen választok úti célt, és
nem nagyon tervezem az utakat. Van, hogy Pakisztánba készülök, de Mexikóban kötök ki.
A világ mindenhol szép. Szeretek fotózni, főleg az embert, de

nem vetem meg a szép tájakat
sem. A képekkel magamat emlékeztetem arra a kegyre, amiben az élet minden nap részesít,
de nem bánom, ha ki is állítják
a fotóimat.
Hogyan közlekedsz
kerekesszékkel ott, ahol fel sem
merül az akadálymentesítés?

A szék óriási áldás: mechanikus
testrész. Lehetővé teszi, hogy
emberként éljek, amire Afrikában döbbentem rá igazán:
nélküle én is csúsznék-másznék. Sokszor, amikor járműre
szálltam, külön jegyet akartak
fizettetni a kerekesszékért. Jobban belegondolva, ők értik meg
igazán a fontosságát, mert emberszámba veszik. A világon
nagyon kevés az akadálymentes jármű. A székem összecsukom, vagy ha kell, darabokra
szedem pillanatok alatt. A terepbusz lépcsőjét pl. fokról-fokra, hátrafelé mászom meg, bent
feltornázom magam az ülésbe,
míg valaki elpakolja a széket.
Állandó probléma, hogy főleg Afrikában minden nagyon
hamar tönkremegy. A kerék is
sokszor lyukad ki, azt is azonnal javítom. Kambodzsában
négy éve fotózás közben elgázoltak, a szék ripityára ment,
én fejjel landoltam a mocsokban. Hálát adtam, hogy érzem
mindkét karom. Az emberek
jöttek-mentek mellettem, míg
nagy sokára valaki segítséget
hívott... Nem egyszerű a vándorok élete.
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Az élmény mindig megéri a
megpróbáltatásokat?

Ha mérlegelnék, sosem indulnék el. És akkor soha nem jutok
el Marrakeshbe, ahol bebarangolva a város rejtett zugait, többet meg lehet érteni az életből,
mint máshol évek alatt. Ha nem
szenvedek hetekig Mauritániában a hófehér és vérvörös homoksivatagban, nem töltene el
boldogsággal, hogy nem oda
születtem. Ha nem tévedek el a
Száhel nyomasztó, félsivatagos
sztyeppéjén Maliban, a végtelenül kedves helybéliek nem tanítanak meg a Szenegál folyónál
rendesen ruhát mosni. Ha nem
tévedek el Etiópiában, soha nem
látom a „vad” fekete törzseket.
Összességében: igen, megéri. A
rosszat hamar elfelejtem, átalakítom magamban, a sok jó pedig
világít bennem életem végéig.
Cikkünk folytatását a februári Szimpatika magazinban
olvashatják!
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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JANUÁRI AKCIÓ!
C-vitamin Béres 1000 mg filmtabletta
90 db

1 995 Ft

Magas
Ma
M
agass hatóanyag-tartalom:
haató
ható
tóanya
óanya
yaag-ta
tart
artalom
rtalom
om:
m: 1000
100000 mg
mg
C-vitamin filmtablettánként

22,
22,2
2,22 Ft/db
Ft/d
t/dbb
hatóanyag: aszkorbinsav

Vény nélkül kapható gyógyszer

Pharmaton Vital lágy kapszula
®

100 db

7 385 Ft
73,
73,9
3,99 Ft/db
Ft/ddb
forgalmazza: Boehringer Ingelheim
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.
orvosi információ: medinfo.hu@boehringer-ingelheim.com

A szervezet
szzerveze
sze
errvezeet sz
szám
számára
zámáára
raa ke
kkedvező
ked
edvez
dvez
ező
ző ös
öösszetételben
össz
ssz
szetét
zetétel
tel
elben
elben
tartalmaz standardizált ginzeng kivonatot,,
vitaminokat, ásványi anyagokat és
nyomelemeket. Növeli a fizikai és szellemi
teljesítőképességet

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

Calcium-Sandoz® pezsgőtabletta
20 db

1 290 Ft

NY

Januári
• 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.

60 db

2 390 FFt

64,5 Ft/db
hatóanyag: kalcium
forgalmazza: Sandoz Hungária Kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

39,8 Ft/db

Vény nélkül kapható gyógyszer

Étrend-kiegészítő készítmény*

Algoflex® Rapid 400 mg lágy kapszula

Imodium® 2 mg kemény kapszula

20 db

1 545 Ft
77,3 Ft/db
hatóanyag: ibuprofén

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

Gyógyszerformájának
Gyógys
Gyóg
gyysze
zerf
rfor
ormá
májá
jjánakk
köszönhetően könnyen
y
lenyelhető
lenyelhető.
A lágyzselatin-kapszulában
lé oldott hatóanyag azonnal
lévő
fe
felszabadul,
így gyorsan űzi el
a fejfájást.

20 db

1 175 Ft

Különböző eredetű akut és
ó
é tüneti
krónikus
hasmenés
kezelésére

58,8
58,
8,8 Ft/db
hatóanyag: loperamid-hidroklorid

SAHU.IBU.15.11.0495
Lezárás dátuma: 2015. 12. 21.

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer
err

Panadol® Rapid 500 mg filmtabletta

Tantum Verde® 1,5 mg/ml

24 db

ÜNK!
L
E
V
N
ERJE

Kalciumhiányy
m
megelőzésére
és
kezelésére

MEMOlife MAX® kapszula

760 FFt

PParacetamol
Para
Pa
arace
ceta
tam
ta
mol tartalmú
mol
tart
ta
rtallmúú fájdalomfájda
ájdalomés lázcsillapító
p gyógyszer.
gy gy
Optizorb® formulával a
gyorsabb felszívódásért – a
hagyományos paracetamol
p
tablettákhoz képest

31,7 Ft/db
hatóanyag: paracetamol
forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest Csörsz u. 43. Tel.: 225-5800 www.gsk.hu

szájnyálkahártyán alkalmazott spray 30 ml

1 430 Ft
F
47,7 Ft/ml
hatóanyag: benzidamin-hidroklorid

Alkalmazható a száj, torok és a fogíny
gyulladásánál közvetlenül..
Fájdalomcsillapító és helyi érzéstelenítő
egyidejűleg

CHHU/CHZOV/0003/16

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

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.

JANUÁRI AKCIÓ!
Eurovit® Oliva-D 2200 NE kapszula

60 db

2 065 Ft

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

Sinupret® bevont tabletta
50 db

1 755 FFt

A orrmelléküregg és a légutak
Az
g
he
heveny és idült gyulladásainak
kezelésére

35,1 Ft/db

34,4 Ft/db
Ft/

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

Bánó®-féle fokhagyma-galagonya-

fagyöngy kapszula 100 db

2 995 Ft

29,9 Ft/ml

ÉÉrelmeszesedés
megelőzésére, a vérr
koleszterinszintjénekk
csökkentésére, magas
vérnyomás és
szívpanaszok kezelésénél
a gyógyszeres terápia
kiegészítőjekéntt

Az immunrendszer
működésének támogatására,
meghűléses
megbetegedésekben,
influenza idején

er
Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer

Vény nélkül kapható gyógyszerr

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény

Dulcolax® 5 mg gyomornedv-ellenálló

Nasopax orrspray felnőtteknek
ek

Advil® Cold 200 mg/30 mg bevont

bevont tabletta 30 db

10 ml

1 365 Ft

1 115 Ft
37,2 Ft/db
hatóanyag: biszakodil
forgalmazza: Boehringer Ingelheim
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.
orvosi információ: medinfo.hu@boehringer-ingelheim.com

tabletta 20 db

1 310 Ft

136,5
136
36,5 Ft/ml

65,5 Ft/db

oldatos cseppek 4×30 ml

3 590 Ft

30 Ft/db

A D-vitamin zsírban oldódó vitamin..
Ezért az Eurovit Oliva-D kapszula
LAHB (Lipid Alapú Hatóanyag
Bevitel) rendszere extra szűz
olívaolajat tartalmaz, melyben a
D-vitamin eleve oldott, a szervezet
számára jól hasznosítható
formában található

Béres Csepp Extra® belsőleges

Csökkenti a megfázáshoz
g
és
fl
áh tá
ló orr-,
az iinfluenzához
társuló
ililletve orrmelléküreg-dugulást,
mely fejfájással, lázzal és
fájdalommal jár

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

Lyxio 200 mg por belsőleges oldathoz

30 db

1 015 Ft
33,8
3,8 Ft/db
hatóanyag: acetilcisztein
forgalmazza: Teva Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Köptető
Köpt
Kö
ptet
tet
etőő hatóanyaga
ható
ha
tóan
anya
yyaga
gga gyorsan
gy
gyorsan
felszívódik,, melyy segíti
g a
váladék kiürülését
kiürülését,
fe
felköhögését,
illetve elősegíti a
légcsőben és a légutakban
lerakódott sűrű váladék
gy könnyíti
y a légzést
g
oldását, így

Két hatóanyag kombinációjával küzd megg
az orrdugulással és a hevenyy
m
arcüreggyulladással. Kíméletes, nem
szárítja a nyálkahártyátt

Helyileg ható hashajtó szer
székrekedés esetén.
6-12 órán belül fejti ki hatását
Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Zovirax® ajakherpesz krém

Sedatif PC® bukkális tabletta

Mucopront szirup

Linex® Forte élőflórát tartalmazó kapszula

2g

1 245 Ft

Gyorsan
G
a bőrbe jutó
j formula.
A száj és arc területén
jelentkező herpeszfertőzés
helyi kezelésére

622,5 Ft/g
hatóanyag: aciklovir
forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest Csörsz u. 43. Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
k.hu

40 db

1 310 Ft
F
32,8 Ft/db

200 ml

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

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

CHHU/CHZOV/0003/16

Vény nélkül kapható gyógyszer

Alvászavar,, szorongás,
g
i
ingerlékenység
esetén

Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszerr

Vény nélkül kapható gyógyszer

28 db

2 190 Ft

Szedése antibi
antibiotikum-kúra,
biot
otikum-kúra,
bél ndd i fertőzés
f tő é
gyomor-bélrendszeri
esetén javasolt

78,2 Ft/db
forgalmazza: Sandoz Hungária Kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
7.

Speciális – gyógyászati célra szánt
á – tápszer
á

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Társaslány

Mit akarsz?

Mindent lehet, csak akarni kell.
Ezt szoktam mondani a gyerekemnek. Nekem is mindig ezt
mondta az anyám. Lehet, hogy
mindenki ezt mondja mindenkinek. És ha nem sikerül, amit
akarunk, akkor azt gondolják,
biztos nem akartuk eléggé.
Azt mondják, szabadságot
kaptunk odafentről. Meg van
ugyan írva, mi a helyes és mi
helytelen, de ettől még szabad
az akarat. Hát, nem tudom. Én
például nagyon akartam volna
pszichológus lenni. De akárhányszor próbáltam, mindig
elsodródtam onnan. Hiába
akartam emberek lelkét gyógyítani, csak a saját lelkem maradt,
azóta is próbálok megbirkózni
vele. Vagy nagyon akartam a
férjemmel megöregedni, sok
gyereket szülni, unokákkal ülni a nagy cseresznyefa alatt és
pitét enni. A fát el is ültettük,
talán óriásira nőtt azóta, ki
tudja, egyikünk se ment el a régi házhoz, hogy megnézze. Minek mennénk? Nem közös a sok
gyerek.

Egyik nap akarunk valamit,
aztán holnap meg már mást
akarunk. Hol ezt, hol azt, míg
végül már nem is tudjuk, mit
akarunk. Ráadásul ki mondja meg, jó lesz-e nekünk, amit
akarunk, hasznunkra lesz-e,
nem ártunk-e másoknak vele.
Vagy hagyni kéne inkább a fenébe az egészet, és várni, hogy
mi lesz.
Melinda barátnőm kávézót
akart nyitni. Nagyon. Mindennap új ötletei voltak, milyen
képeket tesz majd a falra, milyen párnákkal díszíti a székeket, hova helyezi majd a csiszolt
szélű tükröt, hogy a délutáni
napfényt szétszórja a kis helyiségben. Megkapta a hitelt is.
Aláírták a bérleti szerződést is.

Kiírta az ajtóra, hogy nyitás ekkor és ekkor. Aztán elment az
éves szűrésre, ahogy mindig.
Mellrák. Na, ezt ki akarta?
Melinda negyvenkét éves, új
20

életet akart kezdeni. Immár
egyedül, egy kamasz gyerekkel. Csak még mielőtt az új
életet akarta volna, nagyon
meg akart halni. Felborult a
világa, rázuhant a mellére a
magány és a kétségbeesés. Diagnosztizált depresszió. Halálvágy. Ezt se akarta senki.
De ha senki se akarta, miért
kapta mégis? Mondogattuk
neki, hogy elég a nyafogásból, akarjon felállni, akarjon
új életet, meg tudja csinálni.
Bármit meg tud csinálni, csak
nagyon kell akarni. Hitt nekünk. Felöltözött és elindult,
pedig húzta vissza az ágy, a
félhomály. Feltápászkodott
a hamvaiból csak azért is.
Megszületett a szívében az új
álom, az új akarás. A kávézó.
Kivirult, megszépült, rohangált ügyvédtől a bankig, meg
mindenféle hivatalokhoz, látta magát, ahogy helyes kis fekete szoknyában tüsténkedik
a vendégek között, friss pogácsát visz ki nekik, és habos
kávét. Elmosolyodott, amikor
erről beszélt. Hogy az ő kávézójában melegség lesz és béke. Nem akar többet, mondta.
Csak ennyit, békét és meleget.
Aztán, ki tudja, egyszer majd
jön valaki, aki egyre gyakrabban téved be egy kávéra, és
aki ott is marad vele örökre,
és soha de soha nem csapja be.

Ha valaki ennyire akar, az
győzni szokott. Nem mellrákot
kapni. Vagy talán ez még az előző akarása volt? Az teljesült be
hirtelen?
Bekötött szemmel száguldunk,
amikor akarunk.
Új évet kezdtünk, új tervekkel, fogadalmakkal, megedzett akaraterővel, fiókba
rejtett kívánságlistával. Holnaptól nem eszünk, nem
iszunk, nem cigizünk, viszont
kocogunk, gyúrunk, angolt
tanulunk, gyalog megyünk
fel a lépcsőn. Vállalkozásba
kezdünk, házasodunk, esküdözünk, lakást veszünk, ahol

majd új terveket szövünk, új
sikereket álmodunk, és akarunk, és akarunk. Ki sok
pénzt, ki utazást, gyereket,
új szerelmet. Ki pedig csak
meggyógyulni.
Ha Melindáról hollywoodi
film készülne, akkor példás
akaraterővel szépen legyőzné
a gyilkos kórt, és miközben
küzd és harcol, a kórházban
összeismerkedne egy férfival, aki szintén a halálból tért
vissza, és egymásba szeretnének. Megsúgnák egymásnak
az álmaikat, és jé, az a férfi
is pont kávézót akar, pont
olyat, amilyen Melindáé, csak
kétszer akkorát, még több

szikrázó fénnyel, még izgalmasabb választékkal, lágy
zenével, puha szőnyegekkel, és a pénze is megvan rá.
És együtt, kéz a kézben meg
is csinálnák, és nyitás előtt
mindig kettesben kávéznának a legszebb asztalnál, és
fahéjat is szórnának a tejhab
tetejére, és élnének boldogan,
amíg csak akarnak. És akkor
értelmet kapna a szörnyű betegség, meg hogy nincsenek
véletlenek, meg az a sok akarás. Mármint a filmben.
Az életben pedig nem marad más, csak az, hogy legyen
meg a Te akaratod, Miatyánk.
HIRDETÉS

minőség kedvező áron!
Töltse fel szervezetét
a hideg időben
Béres C-vitaminnal!

90db-os
csomag

1995 Ft*

(22,2 Ft/db)

www.beres.hu
* Maximált akciós ár, mely az ÁFA-t tartalmazza.
Az akció idôtartama: 2017. január 1-31. vagy az akciós készlet erejéig.
Az akcióban a Szimpatika Gyógyszertárak vesznek részt.
Vény nélkül kapható aszkorbinsav-tartalmú gyógyszer.

CO1701AD

Vág Bernadett

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT,
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELÔORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Anyaszemmel

Szonda Györgyi

Küttel Dávid

Nehézség?

Tehetség!
Ú

jra itt a középiskolai felvételi, idén Bencénknek lesz
nehéz másfél órája, amikor tudása legjavát kell adnia matekból
és magyarból, a vágyott gimnáziumba kerülés terhével megpakolva… Nem tudok azonosulni ezzel
a módszerrel, nem hiszem, hogy
egy tizenhárom-tizennégy éves
kamaszról egy egyszeri írásbeli
vizsga alapján kellene eldönteni,
hogy hol kap esélyt a tanulásra.
orzasztónak tartom azt a
stresszt, amivel szembesülnek a
diákok (és az aggódó szülők) minden
év végén és félévkor, mert a „pontszerző jegyek” igenis számítanak,
a híresztelésekkel ellenben ezen, és
azon a bizonyos másfél órán múlik,
hogy melyik intézménybe kerülhet
be a gyermek. Persze vannak kitűnő tanulók, akik ötösöket kaptak, és
még jól is teljesítenek a vizsgán. Ők
lesznek azok, akik válogathatnak
a legjobb iskolák, legjobb tagozatai
között, és ez így is van rendjén. Kérdésem csak annyi, mi van azzal a
diákkal, aki jó tanuló (vannak azért
négyesei), és vizsgahelyzetben szorong, várhatóan alulteljesít, de bizonyítottan kimagasló intelligenciával
bír, érdeklődő, tanulni vágyó, de a jegyei és az írásbeli eredménye alapján

B
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egyik kiválasztott iskola sem találkozik vele személyesen? Kénytelen lesz
egy „gyengébb”, távolabbi céljainak
kevésbé megfelelő intézménybe járni, és továbbra is az átlagos, négyes,
azaz jó címkével ellátva evezgetni a
langyos vízben…
ence fiam BTM-es tanuló, azaz
papírja van arról, hogy bizonyos részképességei nem megfelelőek, ezért tanulási zavarral küzd.
A gyakorlatban nehezebben olvas,
olvashatatlanul ír, és a nyelvtani tudása ellenére elég rossz a helyesírása.
Törvényben előírt, hogy lehetőség
szerint a szóbeli számonkérést kellene előnyben részesíteni nála, illetve több időt kellene biztosítani
a feladatai elvégzésére, de ez a valóságban elvétve tud megvalósulni. Természetesen ez befolyásolja a
kapott osztályzatokat, ami viszont
ugye számít a továbbtanulásnál…
lyen esetekben az írásbeli felvételi
előtt kérvényezhet a szülő néhány
kiváltságot a szakvélemény alapján.
Nálunk Bence nem szeretne „kitűnni” a többiektől, ezért a szóbeliséget
nem, de plusz negyed órát kértünk a
magyar feladatokra. Az íráskép miatt azért aggódom még, remélem,
megpróbálja a javító tanár kibogarászni a betűit, és nem húzza át és

B

I

nullázza le, mondván olvashatatlan.
Nem akarom még ezt is szajkózni
neki, így is nagy „csomagokkal a
vállán” indul majd ennek a délelőttnek. Szíve szerint belesimulna a
rendszerbe, de azt megértette, hogy
ez a tizenöt perc neki bizony olyan
pontokat jelenthet, ami a nyelvtan
hármast kiegyenlítheti.
ence speciális helyzete kapcsán merült föl először, hogy
megnézzünk alternatív oktatási rendszerű középiskolát is, ahol
a szóbeli felvételi egy komplex,
személyiséget feltáró, rejtett képességeket is vizsgáló, több órás
„kaland”, ahol meg is ismerkednek a leendő diákokkal, és nem
egy arctalan pontszám kerül az
osztályba. Végtelenül elszomorító, hogy ilyen intézmény jelenleg
csak alapítványi fenntartással tud
működni, nem kevés tandíj befizetése mellett, és hogy ezt a lehetőséget ezért csak a vastagabb
pénztárcával rendelkező családok
kaphatják meg. Ezúton is várom
olyan intézményvezetők jelentkezését, ahol szükség van a tehetséges, de nehézséggel küzdő fiamra,
aki „csak” négyes tanuló, nehezebben tanul könyvből, de kreatív, és
imádja a biológiát és a kémiát…

B

Az én
kedvenc
számaim

Apaszemmel

T

isztában vagyok a gyermekeim képességeivel, és reálisan
látom őket. Egyikük sem kiemelkedően tehetséges egy vagy két
konkrét tantárgyból, nincs köztük
matekzseni, sem irodalom OKTV
első helyezett, sem élsportoló vagy
például zongoravirtuóz.
zt viszont állítom, hogy okos,
érdeklődő, a világra nyitott
gyermekeim vannak. Szeretnek
tanulni, élvezik a tudás megszerzését, tájékozottak a napi politikában, képben vannak az egészséges
táplálkozással, imádnak mozogni,
motiváltak minden téren. Nyelveket tanulnak, szeretik a zenét, sőt
nagyon élvezhető, amikor muzsikálnak. De bizony néha lusták,
elfelejtenek házi feladatot csinálni, olyan is megesik, hogy otthon
hagynak valamit az iskolai felszerelésből, és bizony mindezekért néha
rossz jegyet is szereznek. Gyerekek,
kamaszok, emberek, mint mi. A
következő félévben két megmérettetés vár ránk családilag, egy gimis
és egy egyetemi felvételi, emelt szintű érettségivel. Nem értem, hogy
a gimnáziumok jelentős részében
miért nincs szóbeli felvételi! Hogy
a ménkűben alakul egy iskolában
a tanulók összetétele és ezáltal az

A

intézmény szellemisége, ha pusztán
pontok alapján, név nélkül veszik
fel a gyermekeket. Így arra jutottam, hogy mi évek óta nagyon helyes „oktatási azonosító számokat”
etetünk, itatunk, nevelgetünk és
iskoláztatunk.
lyan jó lett volna, ha tudta volna a felvételiztető intézmény,
hogy a 15432160231-es nagyon éles
észjárású matekból és logikából,
érdekli a közgazdaság, kérdezgeti a
cégvezetési dolgaimat és elképesztően gitározik. Egy az egyben megtanulta a gitárszólamokat néhány
Hendrix, Rolling és jó pár Kimnowak lemezről. A 89165432012-es
gyönyörű természetfotókat készít,
baromi jól dobol, most elkezdett
tanulni brácsázni, ja és elképesztő a humora. A 89-es végződésű
pl. lány és már 2 idegen nyelven
beszél, amiről van dokumentumunk is, és kiválóan vitatkozik(!),
amit azért emelek ki, mert az ő iskolájában legalább van vitaóra! És
van egy olyan is, amelyik azonosítója 23-mal kezdődik, ő a macerás, mert kihagy betűket, ha siet,
és irtó rondán ír, akár az apja. Az
íráshibák miatt vizsgálták is, majd
147-es IQ tesztet írt. Valóban tanulási zavarokkal küzd, de fizikai

O

kísérleteket végez, jobban tudja a
csillagászatot, mint a nővére, és országos második kendóból. Na, félre
a tréfát! Számomra minden gyermekem több mint egy szám vagy
egy osztályzat, és ők tényleg jó tanulók, nem panaszkodom.
z egyetemi felvételiről még
nem tudok nyilatkozni, mert
az majd csak tavasszal lesz esedékes. A felvételire jellemző személytelenség engem a felsőoktatásban
is elborzaszt. Számomra érthetetlen, de emberek úgy mennek el
pedagógusnak, hogy nem látnak
gyermeket az első próbatanításig,
illetve egyáltalán nem tudják a felvételiztetők, hogy szereti-e a leendő tanár a gyerekeket? Ezt el lehet
mondani az egészségügyi szakmákra is és megannyi foglalkozásra, ahol lehet, hogy papíron
megvan a felvételihez szükséges
tárgyi tudás, de az adott szakmához szükséges kompetenciák
– pl. általános műveltség, empátia,
kommunikációs készségek, kombináció, logika, stb. – hiányoznak
a felvételiző diákból.
an egy kis szöszink, akinek
még van neve: Réka, aki jövőre iskolás, így a rendszerben ő is egy
helyes kis számsor lesz átmenetileg.

A

V

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Méregtelenítés

TAXI

Sallai Ervin

Ez az év is jól kezdődik

– Hiéna Taxi, tessék, miben
segíthetek?
– Panaszt szeretnék tenni.
– Felhívom a figyelmét, hogy
a fogyasztóvédelmi törvény
értelmében a beszélgetésről
hangfelvételt kellene készítenünk, de én most manuálisan kikapcsolom a magnót.
Hallgatom.
– Kérem szépen, én régóta
használom az önök taxitársaságát, és mindeddig elégedetten. Rendszeresen hosszabb
úton vittek, alaposan megvárattak, és időnként meg is
vertek.
– Igen, ezek alapszolgáltatásaink, bár a verési igényt előre
kell jelezni a diszpécser kollégák felé, mert csúcsidőben
nem mindig tudjuk garantálni a robosztus fizikai erőnlétű sofőrt.
– Persze, de mint mondtam,
ezzel eddig minden rendben
is volt. Azonban újév reggelén keserűen csalódtam önökben. Egy szilveszteri buliból
rendeltem autót. Már akkor
gyanút kellett volna fognom,
amikor időben érkezett
kollégájuk.
– Kérem, az teljességgel kizárt. Különös gondot fordí24

tunk arra, hogy télen vagy
szitálónál sűrűbb esőben
hosszan az utcán várakoztassuk ügyfeleinket.
– Magam is így gondoltam,
de legnagyobb döbbenetemre pontosan megjött a taxi, kiszállt a kollégájuk, odalépett
társaságunkhoz, és köszönt.
– Köszönt? Biztos, hogy a mi
taxink volt?
– Kétszer is leellenőriztük,
annyira meglepődtünk magunk is.
– Valószínűleg nagyon fáradt volt a kolléga, elnézését
kérem.
– Ha csak ennyi lett volna,
nem is telefonálok, maximum
kidühöngöm magam a Facebookon, és lerontom az értékelésüket, de a kálváriám
folytatódott. Mindenkit sokkolt, amikor a sofőr segített
bepakolni a csomagtartóba,
majd udvariasan betessékelt
bennünket a felháborítóan
tiszta és jó minőségű autóba.
– Hihetetlen.
– De még mennyire! Főleg,
hogy külföldiek is voltak velem, és a kollégájuk angolul és
németül is beszélt hozzájuk.
– Az lehetetlen! Felvételi követelmény, hogy még magya-

rul is csak nyelvtanilag hibás
tőmondatokban beszéljenek,
de idegen nyelven maximum
káromkodni tudjanak.
– Képzelheti, milyen kínos
volt ez nekem a külföldi vendégeim előtt. Még akcentusa
sem volt. Több nyelven társalgott kedélyesen egész úton. A
Vígszínház előtt Shakespeare
idézeteket mondott angolul. A
pofámról leégett a bőr.
– Roppantul sajnálom. Ebben
a nehéz gazdasági versenyben a profi sofőrök külföldön vállalnak munkát, ahol
kamatoztathatják csak-magyar-tudásukat, ezért egyre
gyakrabban előfordul, hogy
egy-egy nyelvtanár jelentkezik hozzánk eltitkolva múltját.
– Rettenetes élmény volt így
kezdeni az évet.
– Legalább a hosszabb úton
vitte önöket?
– Sajnos nem. Először esett
meg velem, amióta a Hiéna Taxit használom, hogy
csak egy hídon mentünk át.
Megszoktam, hogy ha a belvárosból megyek át Budára,
minimum három, de néha öt
hidat is érintünk, valamint
megtekintjük a repteret. De
most a legrövidebb úton ha-

ladtunk. Kérem, attól, hogy
az ember egy kicsit kapatos,
ne gondolják, hogy nem veszi
észre a csalást!
– Szégyellem magam a kolléga nevében is. Remélem, revansot vettek és összehányták
a kocsit.
– Próbáltuk, hátha legalább
alaposan megver minket, de
addigra teljesen összezavarodtunk. A végén már attól is
elment a kedvünk, hogy a nyitott ablakokból petárdákkal
ijesztgessük a kertekben a kutyákat, ami pedig szilveszter-

kor minden becsületes vígadó
polgár szívbéli szórakozása.
– Tökéletesen megértem bos�szúságát. Hirtelenjében nem is
tudom, hogyan kompenzáljuk. Amennyiben megvannak
számítógépes rendszerünkben a bankkártya adatai,
megpróbálok utólag egy jelentősebb összeget lehúzni
róla, esetleg hajnalonként telemarketinges kollégáink zaklathatják hívásokkal, ha ezzel
kiengesztelhetjük.
– Azt hiszem, most már minden mindegy, önök elveszítet-

tek egy törzsvendéget. Utolsó
próbálkozásként szándékosan
az autóban hagytam kiszálláskor a pénztárcámat az összes
iratommal. Még egy kicsit be
is erőltettem félig az ülés kárpitja alá, de a maguk sofőrje
megtalálta, és utánam rohant a
lépcsőházba, hogy visszaadja.
– Te jó ég!
– Ott álltam sóbálvánnyá dermedten, és ekkor tudja, mit
mondott?
– Már előre rettegek.
– Azzal búcsúzott, hogy: Boldog új évet!
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Mazányi Eszter

A tartós rekedtség okai

D

r. Mészáros Krisztinával, az Országos Onkológiai Intézet Fül-orr-gégészeti és Fej-nyak
Sebészeti Osztályának foniáter specialistájával
beszélgettünk hangképzésről, mutálásról és arról, hogy mikor menthetetlenek a hangszálak.
Mi pontosan egy foniáter
feladata?

A foniátria a fül-orr-gégészetnek egy speciális ága, ami a
hangképzéssel, nyelés- és beszédzavarokkal foglalkozik.
Milyen esetekben fordulnak
Önhöz, mikor van szükség
speciális szakemberre?

Amikor nemcsak fül-orr-gégészeti, hanem más feladatok is
vannak. Pl. ha valaki tartósan
rekedt, akár néhány héten
át, és az orvosok nem találnak szervi elváltozást sem
a gégéjében, sem a torkában, sem ideg- vagy belgyógyászati betegséget,
akkor azt úgy nevezzük, hogy funkcionális diszfónia,
tehát olyan rekedtség, aminek
egy funkciózavar
az oka. Ekkor kell
hangterápiát végezni, tehát különböző
gyakorlatsorokat,
26

amivel vissza lehet állítani az illető eredeti élettani fiziológiás
hangképzését, például pedagógusoknál, tanároknál, akiknek
sokat kell beszélniük. Egy tornatanárnak például nagy térben kell a hangját használnia,
egy zenetanár sokat énekel, tehát ilyen esetekben fordulnak
hozzánk.

Miért baj a tartós rekedtség?

Egyrészt a tartós rekedtség mindenképp arra kötelezi az orvost,
hogy kizárja valamilyen súlyos
betegség, pl. a gégerák jelenlétét.
Ezért javasolható, hogy néhány
hetes rekedtség után mindenki
forduljon orvoshoz, és nézesse meg a hangszálait. A rekedtséghez persze hozzájárulhatnak
a káros szenvedélyek, például a
dohányzás okozta gégegyulladás, az ún. Reinke-ödéma, ami
egy hangszalag vizenyő, főleg nőknél fordul elő. Ez
egyértelműen összefüggésbe hozható a dohányzással. A dohányzásról
való leszokás fontosságát nem győzöm hangsúlyozni, mivel egy
nagyon sok szempontból károsító szokás.
A túlzott alkoholbevitel is
károsíthatja a hangszálakat?

Az alkohol inkább nyálkahártya-károsító, de természetesen
ez sem ajánlott.

Több a rekedt beteg télen, vagy
ennek semmi köze az évszakok
váltakozásához?

Olyan szempontból lehet köze, hogy a felsőlégúti hurutok
ősszel-télen gyakrabban fordulnak elő. Ha valaki ráerőltet
egy felsőlégúti hurutra, például
egy tanárnő, aki nem gyógyul
meg otthon, és a gyulladt gégéjével beszél, akkor ott idővel
megszűnik ugyan a hurut, de
a rekedtség megmarad. Ilyen
értelemben lehet összefüggés.
Hivatásos énekesek gyakran
keresik fel önt? Esetleg a
hangterjedelem bővítésében is
tud segíteni?

Nem vagyok énektanár, a hangterjedelem szakszerű tágítása
pedig nagyon komoly énekpedagógiai feladat. Abban tudok
segíteni, hogy megfelelő pozícióba kerüljön az illető hangja, és
így ez a feladat könnyebben elvégezhető legyen.
Kik azok, akiknek már
menthetetlenek a hangszálai?
Lehet általánosítani?

Az, akinek rosszindulatú daganatos betegsége van. Ebben az
esetben akár a hangszálak vagy
az egész gége eltávolítására is
szükség lehet, esetleg sugárkezeléssel is gyógyítható, ám ez
már nem tartozik a foniátria

hatáskörébe, az onkológia foglalkozik vele.
Igaz az az elmélet, hogy ha
egy embert bizonyos korig
nem tanítanak meg beszélni,
akkor az már soha nem fog
megtanulni?

Igaz. Emellett a beszédkészség elvesztése egy nagyon
komoly probléma. Ha halláscsökkenés miatt valaki nem
tud megtanulni beszélni, akkor az olyan szempontból is
súlyos, hogy nem képes felfogni az információkat. Tehát
hatással lehet a fejlődésére,
nemcsak a beszédére, hanem
a szellemi képességek elsajátítására is. Ezért nagyon fontos
a csecsemők korai hallásszűrése. Ha valaki nem beszél,
akkor azt ki kell vizsgálni,
és a beszédfejlesztést el kell
indítani.
A demenciának elsősorban lelki
okai vannak, vagy ez is vezethet
hangszálkárosodáshoz?

A demenciának beszédtünete
lehet, ami azt jelenti, hogy a kifejezésmód károsodik.

Mi a helyzet a mutálással?
Tényleg mindenki átesik rajta?

Igen, az egy teljesen normális
élettani állapot, a hormonok
termelése az oka. A fiúknál sokkal könnyebben észrevehető, hiszen náluk sokkal több hormon
termelődik, ezért nagyobbat
nő a gégéjük, és sokkal mélyebb a hangjuk. A gyerekhang
az szoprán, illetve mezzoszoprán, ez szokott megváltozni a
mutálással. Telefonban sokszor
meg sem tudjuk különböztetni egy három-négy éves kisfiú
vagy kislány hangját egymástól.
Amikor a mutálás beindul, akkor a fiúknak megnő az ádámcsutkájuk, mélyül a hangjuk, de
azért a lányoknál is észrevehető,
hogy felnőttesebb lesz a hangjuk, ha nem is olyan feltűnően.
A mutációval együtt járó kellemetlenségek, a hang csúszkálása, a rekedtség – ez sajnos
ezzel jár. Igaz, csak akkor probléma, ha énekel az illető, mert
ilyenkor nem szabad erőltetni a
hangszálakat. De énekelni már
a mutálás előtt is érdemes, nem
véletlenül működnek világhírű
gyerekkórusok.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

Szentkuty Nikolett

Megoldások köhögésre
köhögéssel jelentkezik több, főként vírusfertőzést követő
légúti megbetegedés,
de kezdődő gyulladásos folyamatok, például garat-, hörgő-,
légcső-, tüdőgyulladás
első tünete is lehet. Már
lezajlott vírusfertőzések
után is jelentkezhet ez a
köhögéstípus, amikor
a köhögési ingert már
csak a nyálkahártya károsodása okozza.

A

téli időszakban gyakori megfázásos betegségek sokszor köhögéssel járnak. Ezt a kellemetlen
tünetet igyekszünk minél hamarabb megszüntetni, pedig komolyabb betegséget is jelezhet. Hogy
mikor szükséges valóban a köptetők használata, arról dr. Dedinszky
Csabánét, az Újpalota Gyógyszertár
szakgyógyszerészét kérdeztük.
Miért van szüksége az emberi
szervezetnek a köhögésre, és
valójában mi történik ilyenkor a
szervezetben?

A köhögés lényegében egy védekező reflex, amelynek célja,
hogy a légutakban keletkező és
felgyűlő váladék, vagy az oda
jutó idegen anyagok eltávolításával szabaddá tegye a légutakat. A köhögés egy rövid, mély
belégzést követő erőltetett kilégzés, melynek során a tüdőből
zárt hangrés mellett gyorsan,
nagy mennyiségű levegő kezd
kiáramlani. A megnövekedett
nyomás megnyitja a hangrést
és a nagy sebességgel kiáramló
levegő magával sodorja az irritáló anyagokat.
28

Milyen típusú köhögéseket
különböztethetünk meg?

A köhögés, eredményességét tekintve alapvetően kétféle lehet:
»»Az improduktív, más néven
száraz- vagy ingerköhögés
során nem távozik váladék a
légutakból, nincs köpetürítés. Ez a köhögés a szervezet
számára nem hasznos, ezért
csillapítani kell, de tünete lehet sokféle, a háttérben húzódó megbetegedésnek, ezért az
okát fel kell deríteni.
»»A produktív, más néven
hurutos köhögéssel a légutakban keletkező, lerakódott
váladék távozik. Ez a köhögéstípus hasznos, ezért általában nem szabad csillapítani.

Krónikus, száraz köhögés, vagy szakaszosan jelentA köhögés időtartama szempontjából szintén két típust
különítünk el: a két hétnél rövidebb ideje fennálló köhögést akut köhögésnek, a nyolc
hetet meghaladót, krónikus
köhögésnek nevezzük. A betegek gyakran nincsenek tisztában köhögésük típusával,
ezért erről konzultálni kell a
gyógyszerészekkel.
Mik lehetnek a köhögés kiváltó
okai?

Akut, száraz köhögést

legtöbbször a légutak nyálkahártyájának irritációja okozza.
Ezt előidézheti például száraz levegő, por, szmog, de allergének is (parlagfű). Száraz

kező száraz köhögés kialakulhat
gyógyszerek mellékhatásaként,
például egyes vérnyomáscsökkentő tabletták szedése esetén,
de reflux-betegség, krónikus
szívelégtelenség, asztma és a
tüdő daganatos megbetegedése is állhat a háttérben.
Akut, hurutos köhögést a
légutakban már kialakult gyulladások okoznak. A gyulladásos folyamat következtében
a hörgőkben nagy mennyiségű, viszkózus váladék képződik. Ez a váladékképződés
egy védekező mechanizmus,
amelynek során a nyálkahártya csillószőreivel igyekszik
eltávolítani a gyulladást keltő
anyagokat. A váladék felköhögése a tüdő öntisztulási folyamatának része.

Krónikus, hurutos
köhögés hátterében

több, súlyos megbetegedés állhat. Ilyen például az idült hörghurut,
esetleg a folyamat súlyosbodásával kialakuló, ehhez társuló
tüdőtágulat
következménye (COPD).
Krónikus, hurutos köhögést okozhat a tumorok néhány típusa és a
TBC is.
Mikor van szükség
köptetők használatára?

Köptetők
használata
akut, hurutos köhögés esetén
javasolt. A köptetők csökkentik a letapadt váladék viszkozitását, ezzel könnyebbé teszik
annak felköhögését. A légutak
szabaddá tételén túl megakadályozzák, hogy a visszamaradó
váladék másodlagos fertőzések
forrása legyen. Fontos, hogy a
beteg éjszakai nyugalmának érdekében köptetőket csak napközben alkalmazzunk.
Vannak természetes
gyógymódok a köhögésre,
például teák, gyógyfüvek?

A köhögés enyhítésére számos
természetes gyógymód létezik.
Csak néhányat említenék meg a
teljesség igénye nélkül:
»»Száraz köhögés enyhítésére alkalmazható a környezet párásítása, hideg sóoldat belégzése.
»»A torok nyálkahártyájának
bevonásával csökkenthetjük
a köhögési inger kialakulását.

Ennek érdekében szopogathatunk izlandi zuzmó, orvosi ziliz tartalmú készítményeket.
»»Klasszikusnak számító gyógymód a méz alkalmazása. Köhögéscsillapító hatása mellett
erős gyulladáscsökkentő, vírus- és baktériumölő tulajdonsága torokfájásra is javasolt.
»»A hurutos köhögést jól csillapítják a lándzsás útifű-,
a pemetefű-, a kakukkfűés az édesgyökér-tartalmú
készítmények.
»»A kamillavirág főzetének inhalálása felszabadítja a légutakat, nyugtatja az irritált
nyálkahártyát, csökkenti a
nátha tüneteit.
»»Az eukaliptusz illóolaj gőzének belégzése az egyik leghatékonyabb nátha ellenes szer,
megnyitja az eldugult orrot,
ezáltal megkönnyíti a légzést. Erős fertőtlenítő, csillapítja a köhögést, valamint a
torokfájást.
»»A teafa illóolaj párologtatva
segít a nátha miatt bedugult
orrlégzés felszabadításában,
mérsékli a torokfájást. Fertőtlenítő és nyugtató hatású,
éjszakára szintén ajánlott.
Összegezve, a köhögésre való gyógyszer vásárlása bonyolultabb, mint gondolnánk.
Javaslom, hogy mindenképpen konzultájon szakemberrel,
mielőtt kiválasztja a megfelelő készítményt. Kérdezzen rá,
hogy a rendszeresen szedett
gyógyszereivel együtt használhatja-e az adott köptetőt/
köhögéscsillapítót.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Mozdulj!

Karancsi Ildikó

Szorgalommal a csúcsra

L

ehet-e arra nevelni a feltörekvő generációt, hogy elégedettek legyenek az ezüstéremmel, a bronzzal, a döntőbe kerüléssel, adott esetben egy érem nélküli, ám remek szerepléssel? Vagy
csak az arany számít? Erről beszélgettünk Imre Géza világ- és Európa-bajnok párbajtőrvívóval.
Milyen sportággal kezdte?
Rögtön vívással?

Nem, úszással próbálkoztam,
de csak azért, hogy ne süllyedjek el a vízben. Mozgékony gyerek voltam, a hétköznapokban
eljártunk biciklizni, focizni, a
játszótéren bandáztunk, szaladgáltunk, mint mindenki abban az időben. Próbálkoztunk a
testvéremmel egy rövid ideig tenisszel is. Majd anyukám levitt
egy vívóterembe, ahol játékos
vívásoktatást hirdettek. Tulajdonképpen neki köszönhetjük
az érmeket.
Hány éves volt ekkor?

Kilenc és fél. Nem nagyon érdemes előbb. Az ajánlott kor 9-11
év, ez tűnik ideálisnak. Akkor már meg tudják tanulni a
gyerekek ezt a kissé bonyolult
mozgásformát. Korábban nem
nagyon.
Van kizáró ok? Zavaró lehet
például a túlsúly, vagy a
szemüveg?

Nincs, abszolút nincs ilyesmi.
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Legfeljebb a személyiség, vagy
a hozzáállás lehet kizáró tényező. De azok a gyerekek,
akik utálják ezt a sportot, vagy
egyáltalán a mozgást, netalán
a szülők kényszerítik bele valamibe, elég hamar lemorzsolódnak maguktól. A túlsúly
semmiféle akadályt nem jelent gyerekkorban. Van olyan
olimpiai bajnokunk, akit eltanácsoltak anno kislányként,
ami nagyon bántotta és vis�szasírta magát. Eleinte nem
is volt eredményes, de a lelkesedése miatt maradhatott;
jelenleg olimpiai aranyérem
birtokosa.

Az olimpia évében, a nyarat
követően érződik a sport iránti
megnövekedett érdeklődés?
Több gyerek látogat el a
termekbe kipróbálni magát?

Abszolút érezhető! Nemcsak
nálunk, a Honvédban, hanem
a többi egyesülettől is hallom,
hogy telnek a vívótermek, lassan kiakaszthatóak az ajtókra a
megtelt táblák. Sok gyerek jött/
jön, fiúk, lányok vegyesen. Mikor Nagy Tímea lett olimpiai
bajnok, lányok jöttek többen,
Szilágyi Áron győzelme után
pedig a kisfiúk álma volt, hogy
Szilágyi Áronok legyenek. Erős
az olimpia hatása. Nem tart ki

persze a következő négy évben
folyamatosan, de segíti a szülőket, hogy mozgással, sporttal
tudják lekötni a gyerekeket.
Nehéz pillanatok?

Szerencsés voltam, gyerekkoromban és fiatal versenyzőként
nekem igazán nehéz pillanataim nem voltak. Ugyanakkor,
ha egy-egy verseny nem úgy
sikerült, ahogy szerettem volna, esetleg nem én nyertem,
az mindig komoly motivációt
jelentett a következő felkészülésben. Nem voltam sérülékeny
alkat, felnőttként már inkább.
Szerencse, vagy adottság, vagy
genetika – ki hogy nevezi, mindenesetre az eddigi pályafutásomat segítette.
Van-e a fizikális és a mentális
adottságokon túl olyan
plusz, amely segítheti a
sportpályafutást?

Nem hátrány, ha az ember
olyan családba születik, ahol
hagyománya van a sportnak.
A versenysport áldozatot kíván időbeosztásban, energiában, anyagilag stb. Nálam az
idő nehézkes, a gyerekeimmel,
nejemmel (Kökény Beatrix Európa-bajnok, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes kézilabdázó)
töltendő hasznos együttlét néha
kevesebb, mint amennyit szeretnénk, hogy legyen. Most már ők

is sportolnak, megértik, mivel
járnak a távoli versenyek. Ha
sikeres eredménnyel zár az
édesapjuk vagy az édesanyjuk, könnyebben elviselik a
távolságot.
Mit sportolnak a gyerekek?

Kézilabdáznak mind a
ketten.
Nem esett rosszul, hogy
a gyerekei mindketten a
felesége nyomdokaiba
léptek?

Nem. Dehogy. Sőt, én is
szeretem a kézilabdát.
Ők pedig ügyesek, jól
csinálják, szeretik csinálni. Jól van ez így.

Imre Géza világ- és
Európa-bajnok, kétsz
eres olimpiai ezüstér
mes, kétszeres olimp
iai
bronzérmes magyar
párb
Köztársaság Ezüst Ér ajtőrvívó. A Magyar
de
Köztársasági Érdemr mkereszt, a Magyar
end lovagkereszt, és
a
Magyar Érdemrend
közé
sek birtokosa. Az év pkereszt elismeréma
nak tagja (1998), az gyar sportcsapatáév
2. helyezett (2015) és magyar sportolója
kétszer az év magyar
vívója (1996, 2015).
Huszonöt éve, 1991
-től
folyamatosan jelen va
n
világversenyek élvon a felnőtt nemzetközi
alában.

Lehet-e arra nevelni a feltörekvő generációt, hogy elégedettek legyenek az ezüstéremmel,
a bronzzal, a döntőbe kerüléssel, adott esetben egy érem nélküli, ám remek szerepléssel?
Vagy csak az arany számít?

Egyre jobb a helyzet itthon.
Európában vannak országok,
melyek az olimpián jó esetben
egy-egy érmet szereznek, ilyen
például Ausztria. Náluk mégis
óriási az elismerése már a kijutásnak is. Hazai viszonylatban
nagyon elkényeztettek minket a nemzetközi eredmények,
sokszor jelentkezik az elvárás az
aranyérem, az abszolút győzelem felé. Az én esetem jó példa
az ellenkezőjére is, mert a riói ezüst- és bronzérmem után
túláradó szeretettel viszonyultak és viszonyulnak hozzám a

mai napig.
Mennyire sikerül az élsportot
összeegyeztetni az iskolával,
munkával? Mihez kezdenek a
vívók, ha leköszönnek?

Közülünk jó néhányan a privát
szférában helyezkedtek el, orvosi, jogi pályán, pénzügyi területen, ami mutatja, hogy a vívás
mellett meg lehet oldani a tanulást. Érdekesség, hogy egykori
csapattársam, Kulcsár Krisztián
egy bank vezetői pozíciójában
volt hosszan, majd jelentkezett
a nemzetközi szövetségben egy
állásra, amit meg is kapott. Megkérdeztem, hogy érzi köztünk
magát újra, annyit mondott:
hazaérkeztem.
A teljes interjút megtalálja honlapunkon, a szimpatika. hu-n!

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Üzenet a Földnek

Szentkuty Nikolett

Ünnepek után

J

anuárban a szokásosnál is több hulladék keletkezik
– Budapesten különösen nagy mennyiségben, de
a probléma az egész országot érinti. Az újrahasznosításban és a szemét minél gyorsabb összegyűjtésében
azonban mi is segíthetünk. Hogy hogyan, arról a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. szóvivőjét, Dorogi Gabriellát
kérdeztük.

Legkésőbb vízkeresztkor szinte mindenki
megválik a karácsonyfájától. Hova szállítja a
kidobott és kiszáradt fákat az FKF?

Karácsonyt követően az FKF Nonprofit Zrt.
szervezetten gyűjti be és szállítja el a fenyőfákat,
becsléseink szerint mintegy 500-600 ezer darabot. Az igazi dömping vízkeresztet, vagyis január 6-át követően kezdődik el, és körülbelül egy
hónapig tart. Ilyenkor úgynevezett fenyőfa-járatokat üzemeltetünk, amelyek csak a kidobott
karácsonyfákat gyűjtik össze. A kiszolgált tűlevelűeket a Fővárosi Hulladékhasznosító Műbe szállítjuk, ahol az aprítást követően elégetjük,
hiszen a magas gyantatartalom miatt a fenyő kitűnő tüzelőanyag.

rakják le. Ezek olyan közterületek – kb. 250 helyszínen –, amelyek alkalmasak nagyobb men�nyiség elhelyezésére, illetve a gyűjtőjárművel is
könnyen megközelíthetőek. Ezek listáját már karácsonyt megelőzően is közzétesszük honlapunkon és Facebook-oldalunkon is.
Az ünnepeket követően, főleg szilveszterkor szintén megnő a hulladékok mennyisége. Ez mennyire érzékelhető a Közterület-fenntartó számára?

Milyen mértékben újrahasznosíthatóak a
fenyőfák?

A begyűjtött fák 100 százalékosan hasznosulnak,
elégetésükkel villamosenergiát és fűtési gőzt biztosítunk, amely több tízezer háztartás ellátását
biztosítja. Tehát ilyen szempontból hasznos hulladéknak minősülnek.
Milyen módon váljunk meg a fától, ha környezetünket is szeretnénk megóvni a felesleges hulladéktól?

A lakosoknak több lehetőségük is van megválni
karácsonyfájuktól. Az egyik mód az, hogy a kukák mellé helyezik ki úgy, hogy az ne akadályozza
sem a gyalogosok, sem a gépkocsik forgalmát. A
másik lehetőség, hogy a kijelölt gyűjtőpontokon

A karácsonyt követően munkatársaink számára jól érzékelhető módon megnő az elszállítandó hulladék mennyisége, döntően a csomagolási
hulladéké, hiszen ilyenkor kerülnek kidobásra
az ajándékok díszpapírjai, csomagolóanyagai.
Szilveszterkor a közterületek szennyezettsége nő
meg, leginkább a szabadtéri rendezvények helyszínein, illetve az odavezető útvonalakon.
Hogyan igyekeznek ilyenkor minél hamarabb
visszaállítani a közterületek tisztaságát?

Szakembereink az érintett helyszínek ismeretében, valamint hosszú évtizedek tapasztalatával a
hátuk mögött tervezik meg a takarítás logisztikáját, hogy rendelkezésre álljon a megfelelő men�nyiségű takarító- és szállítójármű, valamint a kézi
erő. Mire az éjszaka ünneplők délután ébredeznek, munkatársaink általában már befejezték az
érintett területeken a takarítási feladatokat, és eltüntették az előző éjszaka keletkezett hulladékot.

a „termelt” hulladék mennyiségét. Ennek első lépcsője a hulladékképződés megelőzése, amely a
mai fogyasztói társadalomban rendkívül nehezen kivitelezhető. A második lehet a tudatos vásárlás, hiszen megtervezve a bevásárlást, például
saját bevásárlószatyrok használatával, vagy csak
a ténylegesen szükséges termékek megvételével
csökkenthetjük a kidobásra kerülő zacskók, illetve egyéb hulladékok mennyiségét. De még sok
ilyen aprósággal tehetünk a környezetünkért, ami
talán eszünkbe sem jut elsőre. Például az is sokat
segít, ha az adott dolgot többször is felhasználjuk.
Ilyen megoldás lehet karácsonykor, hogy cserepes
fenyőt bérelünk, amit majd az ünnepeket követően
visszaviszünk. Arra is érdemes figyelni, hogy vajon újra tudjuk-e hasznosítani a hulladékot azzal,
ha új funkciót találunk neki: például madáretetőt,
vagy gyermekjátékot csinálunk a PET palackból.
Egy kis egyéni odafigyeléssel rengeteg szeméttől
kímélhetjük meg a természetet, a nagy változásnak pedig a gondolkodásunkban kell elkezdődnie.
HIRDETÉS

Melyek az év azon időszakai, amikor több munkavállalót igényel a városok megtisztítása? Például
a farsangi programok is sok hulladékkal járnak?

Minden olyan alkalom kiemelt feladatot jelent
társaságunknak, ami sok, akár több százezer
embert mozgat meg. A szilveszteren kívül ilyen
például május 1-je, vagy augusztus 20-a is, de
bármilyen más, nagyobb szabadtéri rendezvény
érzékelteti a hatását ilyen szempontból is.
Mit tehetünk mi magunk azért, hogy kevesebb
felesleges szeméttel terheljük a környezetünket?

Környezettudatos gondolkodással csökkenthetjük
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Játsszon velünk és nyerjen!
1

Kinek
a halálát kívánja a bagoly?

a) a szúnyogét
b) a bögölyét
c) a légyét

2

Hol
 tanult meg Botond ruhát mosni?
a) a Szenegál partjainál
b) a Nílusban
c) a Fekete-tengerben egy lapos kövön

3
Ha Ön 2017. január 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.
Játékunkkal megnyerheti az alábbi
nyeremények egyikét:
• 4 db kétfős wellnesshétvége a móri
Hétkúti Wellness Hotel és Lovasparkban
• 2 db Lendület Szűrővizsgálat a VitaHelp
Egészségközpontban
Januári 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. január 31-ig postai
úton visszaküldik szerkesztőségünkbe (Szimpatika szerkesztőség: 1116 Budapest,
Sztregova u. 1.), vagy a www.szimpatika.hu/jatek oldalon válaszolnak a kérdésekre.
A részletes játékszabály a www.szimpatika.hu/jatek/szabalyzat oldalon olvasható.
A nyilvános sorsolás időpontja:
2017. február 13., délelőtt 10 óra, helyszíne a Szimpatika szerkesztőség
(1116 Budapest, Sztregova utca 1.)
December havi számunk kvízkérdéseinek helyes megfejtései:
1.: b) 2.: c) 3.: c) 4.: a) 5.: b)
A játékos a kvízben történő részvétellel feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Szimpatika magazinban és a nyereményjátékot közzétevő weboldalon
nyilvánosságra hozzuk.

34

4

5

Min
segít a hideg sóoldat?

a) a száraz köhögésen
b) a viszkető körömágyon
c) a duzzadt szemhéjakon
Mutálnak-e
a lányok?

a) igen, felnőttesebb lesz a hangjuk
b) nem
c) csak a sötét hajúak
Mit
 készít a 89165432012-es?
a) hímzett párnahuzatokat
b) finom süteményeket
c) gyönyörű természetfotókat

Karikázza be
a helyes
válasz
betűjelét!

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

A novemberi kvízjátékunk nyertesei:
• Centner János, Gödöllő
Egyetemi Gyógyszertár, Gödöllő
•K
 ötcsei Gabriella, Komárom
Aranykígyó Gyógyszertár, Komárom
•P
 etrik Ádámné, Őrbottyán
Rezeda Gyógyszertár, Őrbottyán
•P
 inczel Lajosné, Üllő
Szent Ilona Patika, Üllő
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló
wellnesshétvége a móri Hétkúti Wellness Hotel
és Lovaspark felajánlásával.

• Horváth Pál, Marcali
PatikaPlus Gyógyszertár Marcali
• Kovács Margit, Szombathely
Árkádia Gyógyszertár, Szombathely
Nyereményük: egy-egy Lendület Szűrővizsgálat
a VitaHelp Egészségközpont felajánlásával.
• Barabás Józsefné, Zalaegerszeg
Zalai Gondviselés Gyógyszertár, Zalaegerszeg
Nyereménye: páros belépő a Máté Péter emlékkoncertre a Budapest Kongresszusi Központba.

teseket
Gratulálunk, a nyer
k!
telefonon értesítjü

y
kosaink figyelmét, hog
Felhívjuk kedves játé
tében,
nlé
jele
yző
jeg
köz
a nyertesek sorsolása
alapján csökkenő
a nyeremények értéke ténik!
sorrendben tör
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JÓ EGÉSZSÉGET
KÍVÁNUNK
AZ ÚJ
ESZTENDŐRE!
Szimpatika szerkesztőség

