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Kedves Olvasó!
Halra magyar! Hí a tavak! – szólhatnék Pe-

tőfivel, mert ami igaz, az igaz, a statiszti-
kákat nézve kiderül, hogy omega-3 ide, 
foszfor, jód, szelén oda, a magyar ember a 
karácsonyi ponttyal kipipálja az éves hal-

fogyasztást, maximum egy-egy tonhalkré-
mes szendvics, strandhekk vagy panírozott 

pontypatkó töri meg a sertéskaraj-csirkecomb diktálta egyhangú 
ritmust. Pedig ilyenkor, nyáron juthat az ember legkönnyebben 
friss halhoz, főleg, ha tagja annak az előkelő, és sokszázezer lelket 
számláló kasztnak, akik nem átallanak a nap bármely szakában a 
vizek partján üldögélni fantasztikus felszereléseikkel, és figyelni 
az égi, pontosabban vizi jelet, amely a zsákmány közeledtét jelzi. 
Bár újabban az a trend, hogy a szerencsés horgász nem bográcsba, 
hanem halsimogató matracra helyezi a megakasztott pikkelyest, 
és a közös portré elkészítése után útjára bocsájtja a mázlista jó-
szágot. A bennem lakó harcos állatvédő pedig átadja a helyét a 
halimádónak, ha arról van szó, hogy a nyurga potykát, a kövér 
dévért, vagy a fogassüllőt meg is lehetne enni. Nem beszélve ten-
geri társaikról, akik nem csak méreteikkel, de ízükkel is kenterbe 
verik édesvízi rokonaikat – legalábbis szerintem. E havi címlap-
interjúnk alanya, Besenyei Péter, olyan kapitális példányokat fo-
gott világjáró útjai során, hogy mindenképp szerettem volna a 
hatalmas szörnyekről készült képeket megosztani olvasóinkkal. 
Ám mivel e magazin keretei szűkösnek bizonyultak a gigantikus 
jószágok bemutatására, így az internetre szorult a zsákmány. Aki 
szívesen nézegetné a világbajnok hatalmas halait, az kattintson 
a szimpatika.hu-ra!

Egészségben és halban gazdag nyarat kíván az egész szerkesz-
tőség nevében:

Kalmár András főszerkesztő 
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Címlapon

Megígérték, hogy amikor fel-
oldják, engem biztosan felvesz-
nek majd. Erre végül hat évet 
kellett várni. Elmentem a teszt-
re, ami tökéletesen sikerült, de 
nagyon sokáig várattak a vá-
lasszal. Április vége felé már el 
kellett döntenem, hogy mi lesz 
velem abban az évben. A szpon-
zorokkal alá kellett írnom a 
szerződéseket, a Malévtől pe-
dig csak ígéreteket kaptam. Így 
aztán a műrepülést választot-
tam, aláírtam a szponzorokkal, 
és leszerződtem többek közt az 
„ILA Berlin Airshow”-ra is. Az-
tán két héttel később jött a le-
vél, hogy felvettek a Malévhez, 
de addigra már késő volt.

 � Nem sajnáltad?
Azt hiszem, a sors abban a pil-
lanatban fogta a kezemet, és 
jó irányba húzott. Ma már azt 
mondom, hál’ Istennek, hogy 
nem lettem Malév-pilóta. Így 
az életem sokkal érdekesebb és 
színesebb lett, szerintem min-
den szempontból jobban jár-
tam. Egyébként érdekes, hogy 
többször is előfordult, hogy 
amit nagyon akartam, az végül 
nem jött össze, és utólag min-
dig kiderült, hogy ez így volt jól. 
Én pedig megtanultam elfogad-
ni ezt, és azt is, hogy ami első-
re kudarcnak tűnik, nem biztos, 
hogy tényleg az. Persze küzde-
ni kell, de ha mindent megtet-
tünk, akkor el kell fogadni, ha 
valami nem sikerült. El kell 
tudni engedni dolgokat. Ne-
kem is hosszú időbe telt, mire 
erre rájöttem.

 � És miért nem lettél 
vadászpilóta? Az ember azt 
hinné, hogy az MHSZ-ből 
egyenesen oda visz az út.
Na, ez egy másik olyan „ku-
darctörténet”, amiről utólag 
kiderült, hogy valójában sze-
rencse. Tizenöt évesen kezdtem 
el repülni vitorlázórepülővel, 
két évvel később pedig jelent-
keztem vadászpilótának, mint 
akkoriban sok más kollégám. 
Fontos befolyásoló tényező volt, 
hogy akkor ment a tévében az 
Őrjárat az égen című sorozat 
Huszti Péter főszereplésével. 
Nem lövöldözni vagy bombá-
kat szórni akartam, hanem a 
technika érdekelt: a hangsebes-
ség feletti repülés, a vadászpi-
lótaság miliője és idillje. El is 
mentem a válogatásra, ahol 
rögtön hetven embert kiszór-
tak a száz jelentkezőből, a ma-
radék harminc pedig lement 
egy háromnapos orvosi elle-
nőrzésre és alkalmassági vizs-
gálatra Kecskemétre. Az utolsó 
napon négyen maradtunk. En-
gem délután hazaküldtek arra 
hivatkozva, hogy alkalmatlan 
vagyok, mert a gerincem nem 
bírja a nagy terheléseket. Ak-
kor nagyon el voltam kese-
redve, de aztán tizenhét évvel 

később, amikor már rég Eu-
rópa- és világbajnokságokon 
szerepeltem műrepülőként, az 
akkori MHSZ-főnök kitalálta, 
hogy menjünk le orvosi vizs-
gálatra a kecskeméti katonai 
bázisra, mert fokozott terhe-
lésnek vagyunk kitéve. Aggód-
tam, hogy hiába húzkodom a 10 
G-ket, most majd kiderül, hogy 
alkalmatlan vagyok a repülés-
re, de a vizsgálatok alapján sem-
mi bajom nem volt, a gerincem 
is egészségesnek bizonyult. Az 
orvos azt mondta, annak ide-
jén biztos létszám feletti voltam, 
egyszerűen nem fértem bele 
akkor a keretbe. De erre is azt 
mondom, jobb, hogy így ala-
kult. Más lett volna az életem, 
ha vadászpilótának megyek...

 � Hogy született meg a 
Red Bull Air Race? Igaz az, 
hogy ezt tulajdonképpen te 
találtad ki?
Ez egy hosszú történet. Már 
régóta a Red Bull pilótája vol-
tam, és nagyon jó viszonyt 
ápoltam a tulajdonossal, Diet-
rich Mateschitz úrral, ami-
kor felkért rá, hogy találjak 
ki valami újat. A klasszikus 
műrepülő-világkupákat úgy 
kell elképzelni, hogy zenére 

Besenyei Péter

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

 � A műrepülés mestere vagy, 
de hogy érzed magad egy 
nagy utasszállítón, tízezer 
méter magasban, amikor nem 
te irányítasz?
Tudomásul kell venni, hogy a 
légi közlekedés a legbiztonsá-
gosabb a világon. Akár hajóra, 
vonatra vagy buszra szállunk, 
esetleg autóba ülünk, sokkal 
nagyobb veszély leselkedik 
ránk. Tünde párom például 
nem félt engem, amikor a saját 
gépemmel repülök, de ha ko-
csival megyek, akkor aggódik. 
Ott meghalhatunk önhibán-
kon kívül is, elég, ha egy kami-
on áttér a szemben jövő sávból. 
Ettől függetlenül utasként egy 
közforgalmú repülőn, a 39. sor-
ban, nem érzem magam any-
nyira jól. Nem félek, de tudom, 
hogy befolyásoló tényező pél-
dául az, hogy kik a pilóták és 

hogy aludtak az előző éjjel. A 
légi katasztrófák kilencvenki-
lenc százaléka emberi ténye-
zőkre, hibákra vezethető vissza. 
Persze ehhez több dolog szeren-
csétlen együttállása szükséges. 
Az egész világ felkapja a fejét, 
ha egy géppel történik valami, 
míg a közúti balesetnek lassan 
nincs is hírértéke. Szeretem, ha 
én fogom a kormányt, és nálam 
van a döntés.

 � Soha nem vágytál arra, 
hogy utasszállítógépet vezess?
Ez egy bonyolult történet. Én 
1982-ben kerültem Budaörsre 
mint oktató és berepülő pilóta. 
Közel tíz évig dolgoztam ott. 
1990 környékén a Malév nagy 
létszámban vett fel pilótákat, 
több reptéri kollégám is akkor 
kezdett el ott dolgozni. Engem 
is hívtak. Akkor már megvolt 

minden szükséges képzettsé-
gem, és több ezer repült óra 
volt mögöttem, sokféle jogosí-
tás, tehát megvolt minden, ami 
ahhoz kellett, hogy közforgal-
mú utasszállító repülőt vezes-
sek. Személyesen a főpilóta 
hívott a céghez, de én köszö-
nettel nemet mondtam, és bár 
tudtam, hogy ez egy felelős-
ségteljes és szép munka, még-
is maradtam a botkormánynál, 
mert nekem a három dimenzió 
és a kisgép jelentette az igazi 
repülést. Csakhogy nem sok-
kal később megszűnt a Ma-
gyar Honvédelmi Szövetség, a 
sporttevékenységeket akkori-
ban támogató szervezet, én pe-
dig rájöttem, hogy ez nem egy 
nyugdíjas állás. Akkor jelent-
keztem a Malévhez, de épp ak-
kor cserélődött a vezetőség, és 
létszámstopot léptettek életbe. 
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repülünk, látványos elemeket, 
koreográfiákat mutatunk be 
a világ legjobb műrepülőinek 
társaságában. A közönség na-
gyon szerette ezeket a verse-
nyeket, de aztán a kilencvenes 
évek vége felé a siker kezdett 
alábbhagyni, és a főszervező, 
Jean-Louis Monnet egyre töb-
bet küszködött a szponzorok-
kal, kevesebb lett a futam, és 
az egészből egy vergődés lett a 
pénzhiány miatt. Minden al-
kalommal, amikor találkoz-
tam Mateschitz úrral, rágtam a 
fülét, hogy szálljunk be, legyen 
ez Red Bull műrepülő-világku-
pa. Mateschitz úr végül hallga-
tott rám és leültünk Jean-Louis 
Monnet-vel, a világkupa igaz-
gatójával hármasban erről tár-
gyalni. Eleinte tetszett a Red 
Bull tulajnak a dolog, de némi 
húzódozás után azt mondta, ő 
nem akarja valaki másnak az 
ötletét támogatni, inkább csi-
náljuk meg a saját versenyün-
ket. Menjek haza, és találjak ki 
valamit, ami az időről és a se-
bességről szól, csináljuk egy légi 
Forma-1-et! Ezt megint kudarc-
ként éltem meg, mert nem sike-
rült beszerveznem a világkupát 
a Red Bullhoz. Viszont meg-
kaptam a „házi feladatot”, így 
aztán otthon elkezdtem külön-
böző ákombákomokat rajzol-
gatni, az első ilyen rajz még meg 
is van. Start-, cél-, vízszintes- és 

függőleges kapukat, gyűrűket 
rajzoltam, aztán visszamentem 
Mateschitz úrhoz, hogy valami 
ilyesmi pályát kellene csinálni, 
amit időre kell teljesíteni. Na-
gyon tetszett neki az ötlet, és 
azt mondta, ezt dolgozzuk ki. 
Összeállt egy hattagú kreatív 
csapat, amiben csak én voltam 
pilóta, és háromnegyed év alatt 
megalkottuk a Red Bull Air 
Race szabályrendszerét. A leg-
nehezebb kérdés az volt, hogy 
miből készüljenek a kapuk. Én 
azt mondtam, hogy acélcső-
ből, mert akkor legalább nem 
lesz vita, hogy ki ért hozzá és ki 
nem, ráadásul a nézettségünk 
is növekedni fog. Persze ezt én 
sem gondoltam komolyan, de 
jót nevettünk rajta.

 � Miért volt ez ennyire nehéz 
kérdés?
Tudtuk, hogy a kapunak olyan 
anyagból kell lennie, ami jól 
látható nappal is, de ha ütkö-
zés van, akkor sem a gép, sem 
a pilóta nem sérül meg. A ré-
gi képeket és videókat nézve 
ma már csak mosolygok, mik-
kel próbálkoztunk: különbö-
ző vízszintesen összefűzött 
luftballonokkal, kartonpapí-
rokkal, lézerfénnyel, vízsugár-
ral, szárazjég gőzével, sőt még 
füsttel is. De végül a felfújható 
ballonok arattak sikert. Ezeket 
később évről-évre fejlesztettük, 

egyre stabilabbak és biztonsá-
gosabbak lettek. A versenyben 
való alkalmazás előtt termé-
szetesen tesztelni kellett őket, 
és ez a feladat rám hárult. Na-
gyon hálátlan dolog volt. Bor-
zasztó érzés egy pilótának – aki 
egész életében kerülgeti az aka-
dályokat –, hogy szándékosan 
nekirepüljön valaminek. Mind-
egyiken be volt jelölve, hogy a 
gép milyen részével és hol talál-
jam el, hiszen minden helyzetet 
imitálnunk kellett, hogy lássuk, 
hogyan reagál a ballon és a re-
pülőgép. Van erről egy kedves 
történetem is: egy alkalommal 
Tökölön teszteltük a kapukat, 
de mivel veszélyes üzemről van 
szó, kirendelt mentő és tűz-
oltó is volt a helyszínen, de ők 
nem tudták, hogy pontosan 
mi is történik a levegőben. Az 
egyik kávészünetben egy idő-
sebb tűzoltó odasomfordált 
hozzám, és megkérdezte, hogy 
tényleg ennyire nehéz dolog-e 
átrepülni a kapuk között, mi-
vel látja, hogy minduntalan ne-
kimegyek az egyiknek, vagy a 
másiknak. Mosolyogva mond-
tam neki, hogy most ez a feladat 
és milyen jó, hogy megkérdez-
te, különben hírét vitte volna, 
hogy mennyire béna vagyok. 
Az első tesztfutam Zeltwegben, 
Ausztriában volt, ami hatalmas 
sikert aratott a média és a né-
zők körében is. Egy hónappal 

később már meg is tartottuk az 
első hivatalos futamot a tököli 
reptéren – ez 2003-ban volt. A 
közönség gyorsan megszerette, 
és már a második évtől gyakor-
latilag globális versennyé vált: 
ma már szinte minden konti-
nensen van Red Bull Air Race.

 � Fantasztikus fejlődésen 
ment keresztül a repülés az 
utóbbi évtizedben, siklóruhás 
emberek, ernyők, drónok 
repkednek mindenfelé, 
legalábbis elképesztő 
videókkal találkozik az ember 
az interneten. Te mit gondolsz 
erről?
Én ennek csak örülni tudok, 
és kívánom, hogy találjanak ki 
minél több új dolgot. A fejlődés 
nem áll meg a repülés semmi-
lyen ágában sem. Például a ma-
gyar versenygépem tervezője, 
Voloscsuk András is egy drón és 
egy repülőgép ötvözetén dolgo-
zik, ami várhatóan már ebben 
az évben képes lesz a személy-
szállításra. A különlegessége 
az, hogy a rotorok segítségével 
helyből fel tud majd emelkedni, 
de a szárnyainak köszönhetően 
egy nagysebességű repülőgép-
pé alakul, és nem szükséges 
hozzá, hogy a használója pilóta 
legyen, ugyanis csak fe-le, elő-
re-hátra és oldalirányú mozgást 
kell vele végezni, az emelkedést 
és süllyedést automatikusan 

szabályozza. Ez már maga a jö-
vő. Én is libabőrös lettem a gyö-
nyörtől, hogy kipróbálhatom, 
pedig már kevés repülőgép tud 
felcsigázni. Szóval fejlődik ez is, 
és ki tudja, hol lesz a vége. 120 
éve még az is szinte elképzelhe-
tetlen volt, hogy az ember egy-
szer felemelkedjen a levegőbe, 
ma pedig már akkora légi for-
galom van, hogy alig van hely 
az égen. Az egyetlen dolog, amit 
sajnálok, hogy a közforgalmú 
repülőgépek nem igazán fejlőd-
nek. A hatvanas évek óta nem 
lettek sem gyorsabbak, sem ké-
nyelmesebbek, sőt, a gazdasá-
gosság miatt szűkebbek lettek 
az ülések. És még így is zsúfo-
lásig van minden gép, nem vé-
letlenül találták ki a hatalmas 
Airbus A380-ast. 

 � Elmúltál hatvan éves, de 
hihetetlenül sportos vagy. Az 
egészségedet nem viseli meg 
a repülés?
A mai napig rengeteget repülök, 
külföldön és itthon is, szinte 
minden hétvégén. Úgy gondo-
lom, hogy maga a műrepülés 
egy egészséges dolog, mert át-
mozgatja az embert. Nagyon 
jó értorna, főleg a pozitív-ne-
gatív terhelés, hiszen rugalma-
san tartja az érrendszert, nem 
engedi lerakódni a meszet az 
érfalon. Én még nem hallot-
tam arról, hogy egy műrepülő 

pilóta agyvérzést kapott volna. 
Egyébként nem ritka a hatvan 
év feletti műrepülő, én sem ér-
zem ennek semmilyen negatív 
hatását.

 � A belőled áradó buddhista 
nyugalmat otthonról hoztad?
Alapvetően én egy elég izgága, 
örökmozgó ember vagyok. De 
tény, hogy van egy belső, lelki 
békém, pont abból fakadóan, 
hogy helyén tudom kezelni a 
dolgokat. Az ember idővel vagy 
bölcsebb lesz, vagy elbutul. Re-
mélem, én az előbbi kategóriába 
tartozom. Otthonról egyébként 
nagyon erős erkölcsi tartást, 
tisztességet hoztam. A becsüle-
tesség alapelv volt az egész csa-
ládban. Megtanultuk, hogy az 
adott szónak súlya van. Az ígé-
reteket akkor is be kell tartani, 
ha összedől a világ. 

 � 1982-ben történt egy 
súlyos baleset a budaörsi 
reptér közelében, ami téged 
is nagyon megrázott…
1981 őszén kerültem be a mű-
repülő válogatott keretbe. Si-
mon László, becenevén Sinya, 
az akkori edző tisztelt meg az-
zal, hogy bevett a csapatba. Én 
voltam a legfiatalabb. Szinte 
még be se fejeztem a műrepü-
lő kiképzést és már repülhettem 
az egyszemélyes versenygép-
pel, ami nagy csoda volt abban 

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Mesterségek Ünnepe
Idén 31. alkalommal változik a Budavári Palota a ha-
gyományőrző kézművesség legkiválóbb képviselő-
inek találkozóhelyévé augusztus 17. és 20. között. A 
sokak által már jól ismert Mesterségek Ünnepe az év 
várva várt családi fesztiválja, ahol kicsik és nagyok is-
merkedhetnek meg a népi tárgyak kultúrájával, cso-
dálhatják meg a mesterek munkáit, és megízlelhetik 
a gasztronómiai különlegességeket. 

2017-ben a magyar mesterek mellett hét ország kép-
viselteti magát a rendezvényen: Mongólia, Jakutföld, 
Oroszország-Szahalin szigetek, Üzbegisztán, Tadzsi-
kisztán, Kirgizisztán, és Kazahsztán lesz a rendezvény 
vendége. 

Az érdeklődő nézősereget idén is egész napos prog-
ramokkal, gyermekjátszókkal, koncertekkel, zenével 
és finomságokkal várják a Budai Várban. Fellép Lajkó 
Félix, a Szent Efrém Férfikar és Szokolay Dongó Ba-
lázs, Csizmadia Anna, az Ifjúszívek Táncegyüttes, Pályi János, a Tükrös Együttes, a 
Budafolk Band, a Folk Embassy, Zsikó Zoltán és zenekara, a Bara Zenekar, Kátai Zol-
tán, a M.É.Z., és még sokan mások. 

A Mesterségek Ünnepén a legkiválóbb magyarországi hagyományőrző népmű-
vészek tárgyalkotó tevékenységét nyitott/látvány műhelyekben tekintheti meg az 
idelátogató közönség. A nagy népszerűségnek örvendő rendezvénynek évente 
közel 80 000 látogatója van.

Az augusztus 17-20. között tartó seregszemlén a kiemelt mesterség a hímzés lesz, 
valamint a reformáció 500 éves évfordulójának okán, a programokban és a tárgyi ki-
állítók körében kitüntetett figyelmet kapnak a protestáns egyházak hagyományai is. 

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

az időben. 1982 tavaszán már 
a kerettel tudtam felkészülni. 
Minden kedden volt Budaör-
sön egy ún. keretnap, függet-
lenül az egyéb edzőtáboroktól. 
Ez azt jelentette, hogy Sinya ve-
zetésével a repülőtér felett gya-
korolhattunk. Ez a májusi nap 
is erről szólt volna, de rossz volt 
az idő, alacsonyan szálltak a fel-
hők, egyszóval nem volt alkal-
mas az időjárás a műrepüléshez. 
A reptér vezetése viszont kita-
lálta, hogy mivel az előző hét-
végén Dunakeszin maradtak 
egy túrabajnokságon használt, 
kétszemélyes gépek, ha már itt 
van ennyi remek pilóta, hozzák 
vissza őket Budaörsre. Egy nagy 
An-2-sel indultak, nekem pe-
dig felajánlották, hogy menjek 
velük, hiszen valamelyik gép-
pel vissza tudtam volna jönni, 
mint utas. Sinya azt javasolta, 
hogy azért kérdezzem meg a 
reptérparancsnokot, hogy el-
mehetek-e, úgy illik. Feri bácsi 
nem volt egy túl vidám ember, 
azt mondta, nem enged el, ne 
ugráljak. Sinya is és én is mér-
ges voltam, hiszen nem volt egy 
logikus döntés, nem is volt rá 
magyarázat. Elköszöntünk egy-
mástól, a barátaimmal megbe-
széltük, hogy másnap délután 

együtt zenélünk és 
sörözünk majd. Ők 
felszálltak, én pedig 
elmentem horgászni. 
Este azzal fogadtak 
otthon, hogy hallot-
tam-e, mi történt? 
Egyből ráéreztem, 
hogy az An-2-essel 

történt valami. Nekiment az Új-
laki-hegynek, és senki nem élte 
túl a katasztrófát. Egy csapásra 
ment el mindenki, aki nekem 
ott fontos volt. A példaképeim, a 
barátaim, az edzőm, az oktatóm. 
Négy hónapig nem mentem ki a 
reptérre, és ezt a tragédiát a mai 
napig nem tudom megemész-
teni. Hogy „KisHaray” bará-
tomnak miért kellett 25 évesen 
meghalnia, Vegének itt volt a 
menyasszonya, Witek Petit ak-
kor vették fel a Malévhez... Mi-
ért kellett nekik elmenni ilyen 
korán és hirtelen? Én akkor azt 
mondtam, és ez mostanra már 
filozófia, hogy ha egy esemény-
ből bármilyen szemet kikapsz és 
megváltoztatsz, akkor az egész 
felborulhat. Ha akkor engem 
elenged az öreg velük, lehet, 
hogy meg se történik az egész. 
Ha egy méterrel balra mennek, 
vagy egy méterrel feljebb, meg 
sem érzik, hogy milyen veszély-
ben voltak. Az Újlaki 
csúcsa felhőben volt, 
nem látszott, de ha 
pár perccel később 
indulnak, például 
miattam, akkor egy 
más szélfuvallat ar-
rébb tolja a gépet és 
talán nem történik 

meg a baleset. Persze ez már csak 
a képzelet utólagos játéka, és va-
lószínű, hogy ha felszállok, én is 
meghalok velük együtt. Négy 
hónappal később is csak azért 
mentem vissza, mert megkértek, 
hogy hozzuk haza Csehszlová-
kiából a korábban megrendelt, 
új műrepülőgépeket. Aztán szép 
lassan, és nagyon nehezen, egy-
mást támogatva, de felépítettük 
az új csapatot. Ez a tragédia 
nem csupán a magyar sportre-
pülést, de az én pályafutásomat 
is évekre visszavetette, hiszen 
hosszú ideig nem volt kitől ta-
nulni, nem volt egészséges kon-
kurencia. Ha ezek nincsenek, az 
ember nem fejlődik. Sokáig rá-
gódtam rajta, hogy miért nem 
mentem velük aznap délután, 
hiszen mindig együtt voltunk, 
de ennek köszönhetem, hogy 
most itt vagyok. Ha lekésel egy 
buszt, átkozódsz, hogy peched 
van, de ha a busz öt perccel ké-
sőbb szakadékba zuhan, áldod 
a sorsod. Soha nem lehet tud-
ni, hogy az először negatívként 
megélt történések később meny-
nyit érnek majd. Ebből a tragé-
diából is megtanultam, hogy 
soha ne ítéljük meg túl korán 
az életünk történéseit.

Kalmár András
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Üzenet a Földről

Novák Péter

Szűretlenül

ŐSZINTÉN SZÓLVA, 
márpedig egy egészségügyi 
krízis a szembesítés legerő-
sebb pillanata, évek óta tud-
tam, hogy baj van. Avagy lesz. 
Persze a vakszerencse kedvez-
ményezettjeként az önbizalom 
hal meg utoljára, hisz minden 
másokkal történt, az én sor-
som nem ez, és egyáltalán: 
majd kicsattanok! Csattantam 
is, jó, hogy nem egy öt láb mély 
sírgödörben...

CSAK AZ A FENEKET-
LEN BENDŐM – gondol-
tam magamban, majd egyre 
hangosabban, mikor már na-
pok óta gyomorszájtáji feszült-
séget generált a sok háztáji falat. 
Bár heves izzadságrohamaim 
kétségtelenül új elemmel gaz-
dagították a tünetegyüttest, a 
szokásos „múló rosszullétnek” 
diagnosztizálva vettem tudo-
másul, hogy immáron egyre 
gyakrabban indul nehézlégzé-
sek közepette a reggel. Azon a 
napon is, mikor közel egyórás 
agglomerációs araszolást kö-
vetően a kórház ajtajában 

zuhantam ki a kocsiból. Végál-
lomás, nem megy tovább.  

ILLETVE IGEN. A belgyó-
gyászaton belül a kardiológiára, 
kíséretében a nekem szegezett 
gépek és kérdések sokaságának. 
Persze hogy! Igyekeztem! Part-
nernek, jó páciensnek, tudatos 
betegnek mutatkozni! Mégis, 
valójában egyetlen válaszom 
volt készen; az óhaj, hogy ne 
most, ne ott adjam be felmon-
dásomat. Pedig azt hittem, jó-
ban vagyunk, mármint én és... 
az élet! Tán halált illene írnom, 
mutatva valamiféle heroikus 
bátorságot, de sajnos nincs. Il-
letve szeretnék később megba-
rátkozni a gondolattal. Sőt, a 
minden téves híresztelés ellené-
re csodálatos, és nem csak köz-
életi személyemmel figyelmes 
orvosok, ápolók is így gondol-
ták, hála Istennek.

Ó, HA EZT ELŐRE 
TUDOM!  Sajnos a szó leg-
szorosabb értelmében. Min-
denesetre lett időm rá, hogy 
végiggondoljam. 

HOVÁ TŰNTEK NAP-
JAINKRA eleink fenn em-
lített intelmei? Többek között 
erre a kérdésre keres választ és 
szembesít megoldással a Mé-
diaunió idei kampánya, ami a 
„4-ből 3” kijózanító címet vi-
seli. Az elszomorító adat maga 
a valóság, hiszen a vezető ha-
lálesetek háromnegyede korai 
stádiumban felismerhető, így 
nagyrészt gyógyítható. Lenne! 

EHHEZ AZONBAN MI 
IS KELLENÉNK; férfiak 
és nők, teltek és vékonyak, fél- 
és egészségesek, idősek és fiata-
lok egyaránt. Meglepő, hogy ez 
utóbbi, felnövekvő generációk 

leginkább. Minél hamarabb 
ismerjük be a prevenció fon-
tosságát, annál korábban lesz 
mindennapjaink része a fele-
lős tudatosság önmagunkkal 
szemben.

GENETIKAI SAJÁTOS-
SÁGOK, vírusfertőzések, de 
a táplálkozás, a mozgásszegény 
életmód, különböző függősé-
geink is hozzájárulnak szerve-
zetünk leépüléséhez. Kevesen 
tudják, hogy a rendszeresen aján-
lott szűrővizsgálatok általában 
ingyenesek, bizonyos típusaik 

az egészségügyi központok mel-
lett patikákban is elérhetőek, hol 
mindemellett a védőoltásokkal, 
gyógyszeres megelőzéssel kap-
csolatos tanácsadással is rendel-
kezésünkre állnak.

HOGY MIT FOGUNK 
OTT HALLANI? Sem-
mi jót, csak hogy minden jó 
legyen!

MA MAGYARORSZÁ-
GON az Európai Unió 
átlagához képest kétszer any-
nyian halnak meg korábban, 

vagyis 65 éves koruk előtt, 
olyan egészségügyi okok miatt, 
amelyek szűréssel, védőoltással 
kivédhetőek lennének. 

A TUDOMÁNY feltar-
tóztathatatlan fejlődése okán 
egészségügyeink előtt is új táv-
latok nyílhatnak hamarost, 
mikor nanotechnológiai be-
rendezések vizsgálják majd 
szervezetünket, s hívják fel a 
figyelmet okos telefonjainkon 
keresztül: eddig, és ne tovább! 

DE ADDIG...?

Nincs időd az egészségre, lesz időd a betegségre – tán az írott 
történelemmel egyidős közhely, hogy a hosszú élet titka a megelőzés; 
nincs kultúra, ahol ne találnánk nyomát az efféle bölcsességek 
sokaságának. 

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Elmondom hát mindenkinek

Polgár Teréz Eszter

Személyes érintettség kell 
ahhoz, hogy valaki az Ön 
hivatását válassza?
Ezt szokták gondolni, de nem. 
Viszont mindig erős elköte-
lezettség élt bennem a perifé-
rián élők iránt. Egy barátom 
indította el az alapítványt 

Magyarországon ’94-ben, nála 
volt családi érintettség. Én ké-
sőbb csatlakoztam, ma heten 
vagyunk alkalmazottak. Egy 
nemzetközi szervezethez tar-
tozunk, de pénzügyi kapcso-
lat nincs köztünk; a központ 
’69-ben nyílt Amerikában. 

Akkortájt a pszichiátriai kezel-
tek ügye nagyon elhanyagolt 
terület volt. Megjelentek ugyan 
már az emberi jogi mozgalmak, 
de a mentális betegekkel senki 
nem törődött, el voltak ásva az 
intézetekben, aki bekerült, az-
zal bármi megtörténhetett. Ma 

A mentális betegek méltóságáért
már ismertek a CIA kegyetlen 
kísérletei is, hogyan próbáltak 
emberekbe új személyisége-
ket beültetni, hogy fel lehessen 
használni őket a hidegháború-
ban. A szervezet megalakulása 
után, rögtön az elején történt 
egy magyar vonatkozású eset: 
valakit bevittek a pszichiátri-
ára, azt hitték, elment az esze. 
Embertelenül bántak vele. Há-
la Thomas Szász, magyar szár-
mazású pszichiáter professzor 
közbelépésének, kiderült, hogy 
amit össze-vissza hablatyolás-
nak hittek, az volt, hogy a páci-
ens magyarul beszél. 

Szükség van arra, hogy a 
betegjogok mellett külön 
szervezet képviselje a 
pszichiátriai kezeltek jogait?
Volt idő, amikor egyszerűen 
bolondnak nyilvánították, aki 
kilógott a sorból. Ma az embe-
ri méltósághoz való jog elvileg 
mindenkinek kijár, de a beteg 
ember nagyon kiszolgáltatott, 
és a legkiszolgáltatottabbak ta-
lán éppen azok, akik az elmé-
jükben sérültek, vagy akiket 
úgy kezelnek, és nem tud-
nak kiállni magukért. Ezt sa-
ját tapasztalatból is mondom. 
A „bolond” szavahihetősége 
mindig kétséges. Egész más 
jogok vonatkoznak a pszichi-
átriai kezeltekre, mint más be-
tegekre; ez az egyetlen terület, 

ahol a kezelés kényszeríthető, 
ill. ahol meg lehet fosztani a 
pácienst a szabadságától. 

Ezt hosszú, nehéz 
procedúrának képzeli az 
ember. Inkább a másik 
oldal történeteit hallani, 
hogy valaki nyilvánvalóan 
beszámíthatatlan, és a 
környezete tehetetlen.
Nyilván létezik ez utóbbi is. 
Nagyon kellemetlen, az em-
ber idegeire megy. Erről sokat 
beszélnek. Azt látom, hogy az 
elmebetegséget félelem öve-
zi. Ha valakinek pont a józan 
gondolkodási képességét érin-
ti egy zavar, az a legijesztőbb, 
mert úgy hisszük, a tiszta el-
me teszi emberré az embert. 
Ha egy családtag mentálisan 
megbetegszik, az félelmetes, 
taszító a környezete számára. 
Az első reakció olyasmi, hogy 
„Vigyék a pszichiátriára, majd 
ott meggyógyítják”. Még ha 
sejti is a család, hogy ott nem 
„meggyógyítani” fogják. Két 
nagy gond van. A pszichi-
átrián rá lehet kényszeríteni 
valakire egy kezelést, de kény-
szerrel nemigen lehet valaki-
nek az elmeállapotát javítani. 
A kényszer-beutalás pedig 
egyáltalán nem olyan bonyo-
lult és bürokratikus, mint so-
kan gondolják, plusz sokszor 
vissza is élnek vele. Tudnék rá 

rengeteg példát. Egyet elme-
sélek. Egy fogorvosnő vette fel 
velünk a kapcsolatot. A férje 
összeszűrte a levet a bébiszit-
terrel, és egy ismerős orvossal 
beutalót íratott a feleségének, 
aki nemkívánatossá vált. Be 
is vitték kényszerrel. Bent 
volt pár hétig, kiengedték, de 
az elinduló válóperben már 
hátránnyal indult a gyerekel-
helyezés, vagyonmegosztás vi-
tájában: megkérdőjeleződött a 
szavahihetősége. Három évig 
dolgoztunk, míg kiderült, mi 
történt. Nem tudom, egyedül 
meddig jutott volna. Törvény 
szerint azt lehet bevinni, aki 
súlyosan ön- és közveszélyes. 
A gyakorlatban azt, hogy vala-
ki veszélyes volt-e mielőtt be-
vitték, azt senki nem ellenőrzi, 
ha született egy beutaló.

Hogy születnek ilyen beutalók?
Nem mindig kell ehhez rokon. 
Egy nő keresett meg minket, 
aki szintén válófélben volt. Kb. 
10 évvel korábban járt pszi-
chiáterhez, de már csak kont-
rollon jelent meg időnként. A 
férje elment a nő orvosához, 
és mesélt neki mindenfélét, 
hogy a feleségének milyen tü-
netei vannak. A pszichiáter jó-
hiszeműen, de látatlanban írt 
egy beutalót, hogy ha súlyos-
ra fordul a helyzet, vigyék be a 
nőt kórházba. A férj bevitette. 

Tíz éve, hogy bezárt az OPNI (Orszá-
gos Pszichiátriai és Neurológiai In-
tézet) – közkeletű nevén a Lipót. A 
döntést máig sokan kritizálják, az 
utca emberének félelmeit pedig újra 
és újra kihangosítja a média. A té-
ma érthető módon erős érzelmeket 
kavar, hiszen valóban fontos, hogy 
zavart embertársaink ne veszélyez-
tethessék a környezetüket – ami a 
mentális betegek megfelelő ellátá-
sán múlik. Erről azonban, a tényleges 
pszichiátriai gyakorlatról és a kezeltek 
jogairól már kevesebb szó esik. Ha azt 
hinnénk, a Száll a kakukk fészkére tí-
pusú filmek világa mindenestül a rég-
múlté, tévedünk; de az Állampolgári 
Bizottság az Emberi Jogokért több 
mint 20 éve azon dolgozik, hogy úgy 
legyen. Dobos Jánossal, az alapít-
vány elnökével beszélgetek.



További információkat talál a 
www.emberijogok.hu-n!
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Nehéz elképzelni, hogy hasonló 
tömegesen megesik. 
Régen, 2003-ban készítettünk 
átfogó statisztikát utoljára. Ak-
kor 15 ezer kényszerbeszállítás 
történt: ez naponta több mint 
40 ember! Ami azt jelentené, 
hogy ennyien válnak beszámít-
hatatlanná és veszélyeztetővé. 
Ez nonszensz. Az adataink a bí-
róságokról származtak, ugyan-
is ha valakit kényszerrel visznek 
be, 24 órán belül értesíteni kell 
a helyileg illetékes bíróságot, és 
annak 72 órán belül helyszíni 
szemlét kell tartania, hogy elle-
nőrizze a jogszerűséget. 

Ebbe a rendszerbe tehát 
elvileg be vannak építve a jogi 
garanciák. 
Igen, ez a szándék, de a gyakorlat 
a futószalag. Kimegy egy bírói 
szemle a pszichiátriai osztályra: 
egy bíró, valaki, aki a páciens 
jogait képviseli, egy igazságügyi 
szakértő és ott a kezelőorvos. A 
bírónak el kell döntenie, hogy a 
beszállított veszélyeztető állapo-
tú-e. Egyrészt 3-4 nap után már 
senki nem az, tehát ennyi erővel 
bárkit kiengedhetnének. A bete-
gek 95%-ban le vannak szedálva. 
Amit a szemle lát, az van, a 
pszichiáter mond valamit, 
a bíróság szinte mindig au-
tomatikusan jóváhagyja a 
beutalást. 

Mi jelenthetne megoldást?
Törvény szerint „az észle-
lő orvos” írhat beutalót, de 
tapasztaljuk, hogy sokszor 
nem is látta személyesen 

a beutaltat. Fontos lenne, hogy 
írásban, büntetőjogi felelősség-
gel tanúsítsa az „észlelést”. A 
másik, hogy a beszállítottat ne 
lehessen a bírói szemléig szedál-
ni, legfeljebb elkülöníteni, mert 
a legyógyszerezése megakadá-
lyozza az állapota megítélését. 
Sajnos kialakul egy mindenna-
pos rutin a pszichiátrián, és a 
bírói szemle is ennek része. Mi 
jogi szervezet vagyunk, ebből a 
szempontból vizsgáljuk ezt a te-
rületet, de azért leszűrődik egy 
általános tapasztalat. Nekem a 
legfontosabb, hogy amit keze-
lésképpen adnak, az a tünetek 
kémiai elnyomása: nem jelent 
orvosi értelemben gyógymó-
dot. Nem emlékszem olyanra, 
hogy valaki meggyógyult volna 
tőle úgy, mint ahogy egy szoma-
tikus betegségből. Ha bemész 
egy pszichiátriára, szedált, ká-
ba embereket látsz. A kezelésük 
addig tart, míg elnyomják a tü-
neteket, de azért valamennyire 
érzékelik a világot – akkor kien-
gedik őket. Ma, amikor az ápo-
lók képzésének meghatározó 
része, hogyan szedáljuk, kény-
szerítsük és kötözzük le a páci-
enst, addig nem várhatjuk, hogy 

ne ez legyen az uralkodó a gya-
korlatban, hanem az empátia, az 
emberi bánásmód: hogy oda-
figyeléssel kezeljék a beteget, 
meghallgassák, ha érthetően 
beszél, ha nem, és foglalkozza-
nak a testi bajaival is. Egyálta-
lán olyan törődést kapjon, ami 
egy emberi lénynek járna. Pedig 
ez lehetséges, nagyon jó példák 
vannak rá a világban. 

Kik fordulnak Önökhöz? 
Hogyan kezdenek hozzá egy 
ügyhöz?
Vagy a beteg, miután kikerült a 
pszichiátriáról, de legtöbbször a 
családtagjai. Heti egy-két meg-
keresést kapunk. Először azt 
kérjük, hogy írják le, mi történt, 
abból látszik, ténylegesen van-e 
ügy. Ezután kikérjük az orvosi 
dokumentációt, és felgöngyölít-
jük, mi történt, tehát nem arra 
hagyatkozunk, mit mond, aki 
úgy érzi, sérelem érte. Sokszor 
nyilvánvaló logikátlanságokat 
találunk az orvosi papírokban, 
utánanyomozunk, és ha tényleg 
történt jogsérelem, megkeressük 
az illetékes hatóságot. Vannak 
akut esetek is. Egy januári nap 
telefonált egy férfi, hogy most 

lépett meg a pszichiátriá-
ról. A felesége pszichiátriai 
páciens volt, szerinte a fér-
jének is szüksége lett vol-
na kezelésre, aki nemrég 
bukott bele a vállalkozá-
sába és rossz idegállapot-
ban volt. Amikor elkísérte 
a feleségét a kórházba, őt is 
elkezdte az orvos kérdez-
getni, majd javasolta, hogy 

maradjon bent. Jogilag viszont 
sürgősséggel utalták be, tehát 
jött a bírói szemle. A bíró azt 
mondta neki, hogy ne ugrál-
jon, mert olyan helyre kerülhet, 
ahol sűrűbbek lesznek a rácsok. 
Ez után szökött meg. A szemle 
elrendelte a kényszergyógykeze-
lését, majd kiadták ellene a kö-
rözést. Egy szál ruhában volt, 
bujkált, közben a felesége elindí-
totta a gondnokság alá helyezési 
eljárást. Két hónapba került, de 
sikerült visszavonatnunk min-
dent. Márciusban hazamehe-
tett. Így be tud valakit darálni 
a rendszer. Az is nehézség ezen 
a területen, hogy nagyon sok az 
átmeneti állapot. Egy veszélyez-
tető embert különítsünk el, per-
sze, de ez szerintem rendészeti, 
nem egészségügyi kérdés. A rá-
erőltetett kezelés ebből nem kö-
vetkezik. Elektrosokkot is a mai 
napig használnak. Magyaror-
szágon szerencsére nagyon ke-
veset – szoktunk ilyen ügyeken 
dolgozni –, de nyugaton abszo-
lút bevett. Az USA-ban is. 

Mik a tipikus jogsértések? 
Ha valaki azzal fordul 
Önökhöz, hogy helytelenül 
gyógyszerezték, ki dönti el, 
hogy így történt-e?
Ezek mindig nehéz ügyek, mert 
még ha világos is, hogy a páci-
ens rosszabb állapotba került 
a kezeléstől, mint volt, akkor 
is ki lehet magyarázni a dol-
got. Sokszor viszont a szak-
irodalomban feketén-fehéren 
le van írva, hogy egy bizonyos 
gyógyszer nem adható együtt 

egy másikkal, és kiderül, hogy 
együtt adták. Van gyógysze-
rész szakértőnk, van pszichiá-
ter, neurológus, akivel együtt 
dolgozunk. De nehéz, ha az 
egyik orvos szava áll a másiké-
val szemben. Megfoghatóbbak a 
jellegzetes emberi jogi sérelmek: 
a jogtalan kényszerbeszállítás, 
a lekötözés, szexuális visszaélés 
vagy a haláleset. Mondok példá-
kat. Volt egy autista fiú, akit kb. 
20 évesen helyeztek el egy ott-
honban a szülei. 8 hónap múlva 
meghalt a rossz bánásmód kö-
vetkeztében. Vagy egy férfi ápo-
ló rendszeresen túlzásba vitte a 
női páciense gyógyszeradagját, 
és szexuálisan visszaélt az el-
kábított beteg helyzetével. Ott-
hon kezdett derengeni a nőnek, 
mi történt. Végül a férfi vallo-
mást tett, de mielőtt ítélet szü-
letett volna, külföldre szökött. 
Most találták meg Spanyolor-
szágban, és hazahozták. Más. 
Egy fiút hiperaktív gyerekek-
nek kifejlesztett pszichostimu-
lánssal gyógyszereztek: lebénult 
a fél oldala mellékhatásként. 
Sorolhatnám. 

Több mint 20 éve ezen a 
területen dolgozik. Sosem 
érezte, hogy vidámabb 
munkára váltana?
Én nagy örömömet lelem a 
munkámban, ami az ismerő-
seim zömének elképzelhetet-
len. De nekem, ha feltárunk 
egy jogtalanságot, az motivá-
ló. Lehet látványos eredménye-
ket elérni. Kifejezetten érzem, 
hogy változik a kép, az emberek 

hozzáállása, hogy már nem le-
het bármit megtenni. Amikor 
kezdtem, nemigen esett szó 
a túlkapásokról, a fölösleges 
gyógyszerezésekről. Nagyon 
sokaknak segítettünk. Mielőtt 
dolgozni kezdtünk, nem volt 
rá precedens, hogy egy pszi-
chiátert elítéltek volna. Először 
egy idős hölgy ügyében történt 
meg, akinek kontroll nélkül 
adagolta az orvosa a lítiumot, 
végül egy másik kórházban 
mentették meg az életét, mert a 
családja felismerte, hogy nagy a 
baj, és átvitte.

A szabadidejében mivel 
töltődik?
A természettel. Világéletemben 
a rovarokat szerettem legjobban, 
ezen belül a lepke a kedvencem. 
Alapítottunk egy lepkész egye-
sületet, nemzeti parkoknak is 
dolgozunk, kutatásokat vég-
zünk. Úgy vagyok ezzel, mint 
ahogy az ember bármivel, ami-
be belemélyed. Nekem már nem 
a nagy és szép példányok a legér-
dekesebbek – egy ritka, másnak 
csúnyácska lepke felfedezése vi-
szont óriási öröm.
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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!

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

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

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

MAG1707SZ

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

Magnéziumhiány megelőzésére és 
kezelésére

24,1 Ft/db24,1 Ft/db

2 165 Ft2 165 Ft2 165 Ft2 165 Ft

Béres Magnézium 250 mg
+B6 filmtabletta  90 db
Béres Magnézium 250 mg
+B6 filmtabletta  90 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: biszakodil

Hashajtó készítmény, rövid időtartamú 
kezelésre szolgál székrekedés esetén

29,3 Ft/db29,3 Ft/db

1 465 Ft1 465 Ft
Hashajtó készítmény, rövid időtartamú 
kezelésre szolgál székrekedés esetén1 465 Ft1 465 Ft

Stadalax® 5 mg bevont tabletta
50 db
Stadalax® 5 mg bevont tabletta
50 db

Kozmetikai termék

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

Erős izzadásra kifejlesztett izzadásgátló, de bőrápoló 
összetevője miatt normál bőrtípusra is hatékonyan 

alkalmazható. 24/7 hatás heti 2 alkalmazással. 
Illatmentes

104,5 Ft/ml104,55 Ft/ml

3 135 Ft3 135 Ft3 135 Ft3 135 Ft

Idros 5 hatékony izzadásgátló spray
30 ml
Idros 5 hatékony izzadásgátló spray
30 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

hatóanyag: amorolfin

Gombás körömfertőzések 
kezelésére, felnőttek számára.

 Elég csak hetente egyszer 
használni

1412 Ft/ml11412 Ft/ml

3 530 Ft3 530 Ft33 530 Ft3 530 Ft

Amorolfin-Teva 50 mg/ml 
gyógyszeres körömlakk  2,5 ml
Amorolfin-Teva 50 mg/ml 
gyógyszeres körömlakk  2,5 ml

Orvostechnikai eszköz*

Szuper erős műfogsorrögzítő krém

25,3 Ft/g25,3 Ft/g

1 190 Ft1 190 Ft
SzuuSzupeperper erős műfogsorrögzítő krém

1 19900 Ft1 190 Ft

Blend-a-dent extra erős 
protézisrögzítő krém  47 g
Blend-a-dent extra erős 
protézisrögzítő krém  47 g

Vény nélkül kapható gyógyszer

Reumás izom- és ízületi fájdalmak, 
zúzódások, rándulások, izommerevség, 

izomgörcs esetén, valamint sportoláshoz 
bemelegítésre

18,8 Ft/g

iz

18,8 Ft/g

940 Ft940 Ft
Reumás izom- és ízületi fájdalmak, ,

ú ódá k á d lá k i é940 Ft940 Ft

Nicoflex 0,15 mg/20 mg/90 mg kenőcs
50 g
Nicoflex 0,15 mg/20 mg/90 mg kenőcs
50 g

Vény nélkül kapható gyógyszer

CHHU/CHOTRI/0014/17

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

hatóanyag: diklofenák-kálium

Enyhíti a fejfájást, fogfájást és menstruáció 
következtében fellépő fájdalmat

89,7 Ft/db89,7 Ft/db

1 795 Ft1 795 Ft
y j j g jyyhíthíti ai a fefejfájfájásjásttt, fogfofogfájfájástást ésé  menstruáció 

következtében fellépő fájdalmat
yEnyEnyEn

1 795 Ft1 795 Ft

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

Orvostechnikai eszköz*

Kettős hatású komfort szemcsepp, 
amely hosszantartó komfortérzetet nyújt 

a vörös, irritált, száraz szem számára

299 Ft/ml299 Ft/ml

2 990 Ft2 990 Ft2 990 Ft2 990 Ft

Optive™ szemcsepp
10 ml
Optive™ szemcsepp
10 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

forgalmazza: Johnson & Johnson Kft., 
1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.

hatóanyag: loperamid-hidroklorid

Különböző eredetű akut és krónikus 
hasmenés tüneti kezelésére

58,7 Ft/db58,7 Ft/db

1 175 Ft1 175 Ft
KülKüKülönbönbözőöző ereredee tű akut és krónikus 

hh é tü ti k lé é1 175 Ft1 175 Ft

Imodium® 2 mg kemény kapszula
20 db
Imodium® 2 mg kemény kapszula
20 db

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény

Érelmeszesedés megelőzésére, a vér 
koleszterinszintjének csökkentésére, magas 

vérnyomás és szívpanaszok kezelésénél a 
gyógyszeres terápia kiegészítőjeként

30,9 Ft/db

kkole
vé

30,0,9 Ft/db

3 090 Ft3 090 Ft
gÉÉreÉrelmelmeszeszesedés megelőzésére, a vér 

eszterinszintjének csökkentésére magaskkole33 00990 Ft33 090 Ft

Bánó®-féle fokhagyma-galagonya-
fagyöngy kapszula  100 db
Bánó®-féle fokhagyma-galagonya-
fagyöngy kapszula  100 db



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!

Keresse a Szimpatikát az interneten is!

facebook.com/Szimpatikaszimpatika.hu instagram.com/szimpatika_hu

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

Gyulladáscsökkentő és bőrnyugtató 
hatásának köszönhetően segíti a 

pelenkakiütés gyorsabb gyógyulását és 
megelőzését

38,8 Ft/g38 8 Ft/g

970 Ft970 Ft
Gyulladáscsökkentő és bőrnyugtató 

hatásának köszönhetően segíítit a9970 Ft970 Ft

Neogranormon kenőcs
25 g
Neogranormon kenőcs
25 g

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

Kiegészítő kezelésként a bél normál 
baktériumflórájának helyreállítására 

antibiotikummal való vagy antimikrobiális 
terápia során kialakuló eltérések esetén. 

Bacillus clausii-t tartalmaz21,2 Ft/ml

aa

21,2 Ft/ml

3 185 Ft3 185 Ft
gKieKiegésgészítzítő kő kő kezeeezelésléskénké t a bél normál

baktériumflórájának helyreállítására3 185 Ft3 185 Ft

Normaflore belsőleges szuszpenzió
30×5 ml
Normaflore belsőleges szuszpenzió
30×5 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

Jódmentes, fertőtlenítő hatású sebkezelő szer, 
mely elősegíti a gyors sebgyógyulást

34,5 Ft/ml34,5 Ft/ml

1 725 Ft1 725 Ft1 725 Ft1 725 Ft

Octenisept® külsőleges oldat
50 ml
Octenisept® külsőleges oldat
50 ml

Orvostechnikai eszköz*

Víz- és szennyeződésálló 
ragtapasz, amely lélegzik. 
Jó tapadású és rugalmas

20,2 Ft/db20,2 Ft/db

565 Ft565 Ft565 Ft565 Ft

Salvequick® Aqua resist vízálló 
sebtapasz  28 db
Salvequick® Aqua resist vízálló 
sebtapasz  28 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

hatóanyag: naftifin-hidroklorid

A bőr gombás fertőzésének külsőleges 
kezelésére

90,7 Ft/g90,79 FFt/g

1 360 Ft1 360 Ft
A bőr gombábás fertőzésének külsőleges 

kezelésére1 360 Ft1 360 Ft

Exoderil® 10 mg/g krém
15 g
Exoderil® 10 mg/g krém
15 g

Vény nélkül kapható gyógyszer

Aranyér kezelésére, tüneteinek enyhítésére 

71,8 Ft/g

Ara

771,8 Ft/g

1 795 Ft1 795 Ft1 795 Ft1 795 Ft

Sperti Preparation H® 
végbélkenőcs  25 g
Sperti Preparation H® 
végbélkenőcs  25 g

Vény nélkül kapható gyógyszer

DON/JUN/17/00 Lezárás dátuma: 2017. 06. 02.

hatóanyag: kristályos glükozamin-szulfát

Hatékonyan enyhíti az enyhe és középsúlyos 
térdizületi porckopás tüneteit

75,4 Ft/db75,45,4 Ft/db

4 525 Ft4 525 Ft4 525 Ft4 525 Ft

Dona® 750 mg filmtabletta
60 db
Dona® 750 mg filmtabletta
60 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

CHHU/CHOTRI/0014/17

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

hatóanyag: xilometazolin-hidroklorid

Gyorsan megszünteti az orrdugulást és 
hatása akár 12 órán át tart

157 Ft/ml157 Ft/ml

1 570 Ft1 570 Ft1 570 Ft1 570 Ft

Otrivin 1 mg/ml adagoló oldatos 
orrspray  10 ml
Otrivin 1 mg/ml adagoló oldatos 
orrspray  10 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

CHHU/CHOTRI/0014/17

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

hatóanyag: diklofenák-kálium

Enyhíti az izom- és ízületi fájdalmakat, 
hátfájást, a megfázás és az influenza 
következtében kialakuló fájdalmakat

77,25 Ft/db77,25 Ft/db

1 545 Ft1 545 Ft
Enyhíti az izom- és ízületi fájdalmakat,
hátfájá t fá á é i fl1 545 Ft1 545 Ft

Voltaren Dolo 25 mg bevont 
tabletta  20 db
Voltaren Dolo 25 mg bevont 
tabletta  20 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: fentikonazol-nitrát

A hüvely, illetve a külső nemi szervek 
gombás fertőzéseinek kezelésére 

alkalmas

588,3 Ft/db588,3 Ft/db

1 765 Ft1 765 Ft1 765 Ft1 765 Ft

Gynoxin® 200 mg lágy hüvelykapszula
3 db
Gynoxin® 200 mg lágy hüvelykapszula
3 db
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Végre újra itt a mi Katinkánk. Katinka 
rendesen Lisszabonban éldegél, amióta 

hozzáment egy Portugáliába szakadt hazánkfi-
ához. Évente egyszer, ha láthatjuk, olyankor 
külön csak neki rendezzük a péntek esti par-
tit, szigorúan húsmentesen főzünk és szénsav-
mentesen iszunk, mert Katinka nagyon vigyáz 
a szépségére. 

Egy kicsit mind irigyeljük Katinkát, mert ő 
amolyan életművésznő, imád szép lenni és 

utazgatni, költekezni, adakozni, szürreálisan 
magas tűsarkúban topogni, mindig szép barna 
a bőre és arany a haja, és ha nevet, szétfutnak a 
felhők a szmogos Pest felett. 

Katinkának nem csak aranyélete van 
amúgy, hanem szigorú elvei is. Egyik ilyen 

elve, hogy nem szül, míg nem muszáj, mert ad-
dig kell élni az életet, amíg csak lehet, nem pe-
dig kakis pelusokba temetkezve punnyadni a 
négy fal között. 

Szóval itt a mi Katinkánk újra, Szaki to-
jáskrémet kreált meg sült padlizsánt, ezt 

a kettőt tudja elkészíteni, Spiri alkoholmentes 
mentás limonádét mixelt, Márti bioalmás dió-
morzsát szolgált fel, Pistike pedig a zenét hoz-
ta, múltidéző Ergót. És leültünk Katinka köré, 
és áhítattal bámultuk őt, hogy most is milyen 
szép, és nem fog rajta az idő, huszonötnek se 
néz ki, pedig az érettségin még ő is pont any-
nyi volt, mint mi. És csak csodáltuk és dicsér-
tük, és vártuk, hogy szétfusson a szája a füléig, 
ahogy mindig szokott, meg ahogy a felhők az 
égen. De most nem jött a mosoly. Csak a köny-
nyek. Aztán a nagy vallomás, hogy addig-addig 
halogatta a bébi ügyet, mígnem kiderült, hogy 
már egyetlen valamire való petesejtje sincs. És 
ennyi. Sose lehet kisbabája.

Márti, aki sose tudja befogni, rá is vág-
ta, hogy na ugye, ő megmondta, hogy 

nem kell olyan hosszúra nyújtani a gondta-
lan ifjúkort, bezzeg ő már 22 évesen szült, 

Vág Bernadett

Majd mindjárt, oké? 
Társaslány

HIRDETÉS

és azóta is még kettőt, de még mielőtt elso-
rolta volna, hogy mi mindenről mondott le, 
mint mártír anya, és hogy mindezek dacára 
megérte, mert…, lepisszegtük. Katinka pe-
dig sírt, sírt, mint a záporeső, hogy ő mind-
végig csak hazudott nekünk és önmagának, 
mert nem is igaz, hogy azért nem szült, mert 
sajnálta volna feláldozni az ifjúságát, hanem 
azért, mert ahányszor csak eszébe jutott a 
kisbaba, összerándult a gyomra, mert hogy 
is volna ő képes arra a csodára, hogy embert 
hozzon a világra, és még ha sikerült is vol-
na, milyen anya lett volna belőle, aki csak a 
boldogsághoz ért.

Jött egy pár perces néma csend, és a döbbe-
net, hogy Katinka mindvégig félt. 

Aztán a sok felismerés, hogy mennyi 
mindent halogatunk mi is. Szaki pél-

dául nyolc év alatt végezte el az egyetemet, 
mert minden vizsgát folyton elhalasztott. 
Nem azért, mert nem tanult, hanem mert 
rettegett, hogy nem kap ötöst. Pistike két 
éve halogatja az igent az ő Pistijének, frászt 
azért, mert imád szingli lenni, hanem mert 
fél az elköteleződéstől. Spirike fél éve nem 
járt az anyjánál Zalában, mert fél, hogy az-
óta sem bocsátotta meg neki, hogy Pestre 
költözött. 

Én már megszületni is késlekedtem, ki 
tudja, mi tartott odabent, vagy mi ri-

asztott idekint. Azóta is mindent az utolsó 
pillanatban kezdek el megoldani, nem csak 
azért, mert láblógázva filmeket nézni olyan 
jó, hanem mert félek, hogy nem lesz elég jó, 
amit csinálok végül. 

Halogatunk mindent, a kivizsgálást, a fo-
gyózást, a sportot, a rendrakást kívül 

és főleg belül, halogatjuk a nagy vallomá-
sokat, az őszinte tükörbe nézést, az őszinte 
egymásra nézést, a szeretést is talán, mert 
hisszük, lesz még sok-sok pillanat, esély, 
csak még hadd ne, majd mindjárt, picit ké-
sőbb, oké? Aztán halogatjuk majd a halált 
is, és megdöbbenünk, mikor felbukkan fe-
kete köpenyében az ablak előtt, légyszi, ne 
most, várj még, ma szombat van, a kedvenc 
napom, gyere, mondjuk hétfőn, azt úgyis 
utálom, vagy inkább egy másik hétfőn, so-
hanapján. A halál meg röhög, ránk legyint és 
békén hagy még egy kicsit, de nem mozdul 
már onnan, rákönyököl a kaszájára, ahogy 
az útkarbantartó munkások szoktak az ásó-
ra délidőben, és irtó idegesítően bámul hol a 
pofánkba, hol meg az órájára, hogy tik-tak. 
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Elolvastam néhány régi íráso-
mat az elmúlt nyarakról, és jó-
kat derültem, hogy milyen volt 
az életünk, míg kicsik voltak a 
gyerekeink. Amíg csak egy-ket-
tő volt tizennégy év fölött, a ki-
csikhez szabtuk a programokat, 
ők szabályozták a nyaralás dina-
mikáját. Idén először van olyan 
nyár, amikor hat iskolásról kell 
gondoskodnunk, mind a szó-
rakozásukat, mind az élelme-
zésüket tekintve, és a hatból 
bizony négyen már tizennégy 
év felettiek…

Tavaly több tényező szeren-
csés összjátéka kellett, hogy 
eljussunk együtt a horvát ten-
gerpartra. Tudtuk, hogy ez ki-
vételes lehetőség volt, és sajnos 
nem tudjuk minden nyáron 
megismételni.

Idén több táborba is mennek 
(főleg a kisebb) gyerekek, és 
ami nagyon szívmelengető, 
hogy egy ilyen kis településen 
támogatja az önkormányzat a 
napközis tábort és a németor-
szági utazást is, ezekért még 
jelképes összeget sem kell a 
szülőknek fizetni, pedig több 
mint színvonalas a program!

Bence és Dávid így el tud 
menni a részemről csak „ki-
képzőtábornak” nevezett ken-
do edzőtáborba, és talán belefér 
Rékának a lovaglás is.

Itthon pedig anya újraélesz-
ti az építőtáborok régi emlékét, 
hiszen ennyi megtermett ka-
maszfiú csodát tud tenni a kert-
tel és a szomszéd romos házzal. 
Így talán elkészül a terepren-
dezés, a kocsibeálló, a na-
gyobb kifutó Maia kutyának, 

a csöpögtető öntözőrendszer a 
kútból, és lesz helye (és vize) a 
vágyott medencének is.

Mielőtt még valaki nagyon 
megsajnálja a gyerekeinket, 
jelzem, hogy nálunk minden 
nap gyereknap! Főleg, mikor 
kimondjuk, hogy nyaralunk, 
így nem részletezném, hány 
kiló jégkrém fogy el, mennyi 
palacsinta, pizza vagy lángos 
sül, milyen koktélok készülnek 
(szigorúan életkorhoz kötve), 
vagy hogy hányszor szaladunk 
le „csak úgy” fürdeni a tóhoz, 
hány filmet nézünk meg óri-
áskivetítőn a kertünkben, mi-
lyen kalandpályát csinálunk a 
telek meredek oldalában, vagy 
hogy mennyi ismerősét hívja 
fel Apa, hogy jegyet szerez-
zen a nagyoknak legalább egy 
fesztiválra…

Több barátunk megjegyezte 
már, hogy mi gyakorlatilag a 
nyaralónkban élünk, és ez igaz. 
Nagyon szeretem a házunkat! 
Imádok hazaérni, de nem min-
dig könnyű egyből a figyelmes, 
érdeklődő apa szerepébe átlé-
nyegülni. Sokszor túl ingerült 
vagyok, ami semmilyen szin-
ten sem segítség a gyermekek 
megértéséhez.

Tizenéves kortól minden 
normális embernek vannak 
barátai, és tartozik valamilyen 
jó társasághoz. Megjelennek az 
első szerelmek, és közeledve a 
nagykorúsághoz, az első tartós 
párkapcsolatok is. Szerencsé-
re úgy alakult, hogy a sráca-
imnak nagyon helyes a baráti 
köre, így tudom, hogy jó embe-
rekkel töltik az időt. Ez viszont 
egyre több programot jelent, 
amihez bizony alkalmazkodni 
kell az egész családnak. Verse-
nyek, szülinapok, közös mo-
zi, folytathatnám a sort, és el 
kell fogadnom, hogy sokszor 
az osztálytársakkal kínálko-
zó lehetőség izgalmasabbnak 
ígérkezik, mint velünk lenni. 
A kedvesükkel közösen töl-
tött idővel pedig nem tudok 

versenyezni, és nem is akarok. 
Én is voltam tizenhét-nyolc-ki-
lenc… és tekertem át Veszp-
rémbe az első olyan lányhoz, 
akiért érdemes volt megkerül-
ni bringával a fél Balatont. Be-
vallom, nem kis tolerancia és 
leleményesség kell ahhoz, hogy 
az együtt töltött időben egy ek-
kora társaság minden tagjának 
megfeleljünk, térben és minő-
ségben egyaránt. Pedig nin-
csenek teljesíthetetlen vágyak, 
csak a nagy számok törvénye 
okán a hat gyerek kívánságából 
legalább kettő mindig ütközik. 
A kamaszkor pedig egy válto-
zó kor, annak minden gyönyö-
rűségével és minden pokoli 
velejárójával.

Ezen a nyáron ezért tudatosan el-
kezdtem figyelni arra, hogy azt 
az időt, amit otthon töltök, való-
ban megéljem az éppen otthon lé-
vő gyerekekkel. Vigyáznom kell, 
hogy minden problémát hagyjak 
bent a munkahelyemen, nem csu-
pán a gyerekek miatt, hanem a 
saját egészségem okán is. 

A házikóban élő korosztá-
lyok igényeinek megismerése 
miatt rendszeresen összehívom 
a nagy családi konzultációt, ahol 
mindenki egyenlő megszólalási 
idővel és azonos szavazati joggal 
rendelkezik. Kijelentem, hogy ed-
dig 100%-os a részvétel és a siker. 
Nyáron nincs a reggeli indulások-
ból fakadó stressz, tehát napi egy 
rizikófaktor kihúzva az elmeba-
jom kialakulásának lehetőségéből. 

Egy tóparton élünk, egy cso-
dás kis faluban, így minden reg-
gel örülök, ha nem kell dolgozni. 
Amikor meg muszáj, akkor pedig 
tudni kell hazamenni!

Apaszemmel

Küttel Dávid A családi konzultáció
Anyaszemmel 

Szonda Györgyi Itthon nyaralunk
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 – AZ ÉN SZEMCSEPPEM

Bármely típusú kontaktlencsével 
használható.
Felbontást követően 6 hónapig  
alkalmazható.
A szemfelszínen lebomló  
tartósítószert tartalmaz.

jeles orvostechnikai eszköz

•

Kettős hatású  komfort szemcsepp, 
amely hosszantartó  komfortérzetet 
nyújt a vörös, irritált, száraz szem 
számára.

•

•

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

Allergan Hungary Kft.
1122 Budapest, Bíró u. 7. 
T: +36 1 810 1564 F: +36 1 810 1199
info.hungary@allergan.com

Amennyiben készítményünkkel kapcsolatosan váratlan esemény lépne fel, kérjük, 
késedelem nélkül az alábbi telefonszámon jelentse be: (06) 80 100 101

Lezárás dátuma: 2017. június
IM/0052/2017

Maximált bruttó akciós ár:  
2990 Ft

2017. július 1-31-ig, illetve a készlet erejéig.
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Méregtelenítés

Sallai Ervin

MUTASD csak a tenyered! 
A szórakozás vonaladon sötét 
folt éktelenkedik, végig felhős 
lesz az idő a tengerparton, hi-
deg a víz, és tele medúzákkal. 
Hopp, ezt az ezrest elteszem, 
várjál, lehet, hogy a sötét fol-
tod csak piszok. Rendesen 
kellene kezet mosni – ki is de-
rül az idő rögvest a strandon, 
meglátod.

IDENÉZZ, mit adok ne-
ked: páviánagyar. Ezt kell bo-
rostyán láncon a nyakadba 
lógatni, és mindig lesz hely a 
pokrócodnak félárnyékban, 
közel a vízhez. A matracot 
mindig szájjal fújd, különben 
elvész az ereje, áttrappolnak 
a sáros gyerekek a törölkö-
ződön, és rád rázza a szőrét a 
szomszéd vizes kutya. 

ITTEN van még holdra né-
ző citromfű. Azzal, ha beke-
ned a gyerekeid bőrét, nem 
találják meg az ajándékboltot, 
hogy papírsárkányt, huszadik 
strandlabdát, meg névfelira-
tos szilikonkarkötőt vegye-
nek. Kend be az orrukat, és 
nem érzik meg a vattacukor, 
meg a kürtőskalács szagát.

OLYAN IS kéne, amitől a 
nejed nem vesz minden stran-
doláskor új bikinit? Azért 

mindent a szellemek sem tud-
nak elintézni. Nesze itt egy 
varangybőr pénztárca, ebben 
talán benne hagyja a feleséged 
a pénzt, de ígérni nem ígérek.

OLCSÓÉRT kapsz tőlem 
akasztott ember köteléből egy 
szálat. Tedd a hűtőládád aljá-
ra, és rövid lesz a sor a büfé-
nél, és nem a tejfölös oldalára 
esik a lángosod. Nem viszel 
hűtőládát a strandra? Ak-
kor te gazdag ember vagy, 
tudsz több pénzt is áldozni a 
szellemeknek.

LÁTOK, látok, egy utazást 
látok. Egy ötezresért luxusu-
tazást látok. Nem adsz? Ak-
kor marad a fapados a szűk 
helyekkel, kis csomagok-
kal, lekésett gépekkel. Na lá-
tod, csak jobb így: luxus utat 
látok. Nagy bőröndöket vi-
szel, de más cipeli, átengedik 
a határon a naptejedet, pe-
dig több mint 100 milliliter, 
és az útlevélvizsgálatnál má-
sik ablakhoz megy a japán 
turistacsoport.

ÉS MOST szépen mondd 
utánam a varázsszöveget: 
Szellemek, segítsetek! Ne ül-
jön mellénk a repülőn a da-
gadt német turista, a hányós 
osztrák és a piálós orosz! 

Egyáltalán ne legyen a gé-
pen síró csecsemő, se femi-
nista anya, aki az ülésen teszi 
tisztába a gyerekét! Szelle-
mek, tartsátok távol tőlem a 
fokhagymáskolbász lehele-
tű derék földművest, bőbe-
szédű asszonyával! Tűnjenek 
el a kollégák, akik véletle-
nül ugyanabba a szállodába 
utaznak, szeretném egy hétig 
nélkülözni őket az év során! 
Segítsetek, hogy a vízibicikli 
csúszdáján is fent maradjon a 
fürdőgatyám!

ÍGY, NI! Tartsd ezt a fok-
hagymafüzért, addig én megfo-
gom a pénztárcádat! Ismételd: 
A Mars és a Vénusz együttál-
lása segít, hogy ne hasas legyen 
az a fejes, amikor pont néz a 
kellemes negyvenes. Működni 
fog a légkondi és bármekkora 
a sor, marad ingyen sör a bár-
ban. Ha a gyerek megsimogatja 
a cirkuszos tevét, nem lesz pe-
netráns büdös egész szabadság 
alatt, és a kalandpark sisakjá-
tól sem szed össze annyi tetűt, 
hogy még ősszel is vegyszerek-
kel kenjük a család haját. Erő-
sen bízom a gyomrunkban, 
még a tenger gyümölcse pizza 
ellenére is.

HÚZZ egy kártyalapot! 
Várj, mert a karkötő elviszi a 

szerencsédet. Add csak ide, 
anélkül húzz! Szív dáma. Rád 
kacsint nyáron a szerelem. Van 
feleség? Kell-e még egy? Pont 
tudnék egy takarost. Ennek is 
elég lesz fizetni a koktélokat? 
Gyerekeket látok. Nyugi nem 
születik több, ezek a meglévő 
gyerekeid. Látom, ahogy hagy-
nak aludni a nyugágyban, egye-
dül játszanak a kismedencében, 
nem kell nekik összevágnod 
a rántott húst, és kiszolgálják 

magukat a svédasztalon ame-
rikai palacsintával. Ha még azt 
az ötszázast is ideadnád, amit 
markolászol, azt is látnám, 

ahogy korán, mélyen elalsza-
nak, hogy az asszonykával 
lángra lobbanhasson tücsök-
szóra a l’amour.

Nyaralásrontás levétel

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Mikor és miért vezették be 
Európában a tüdőszűrést?
A korábban népbetegségnek 
számító tuberkulózis vissza-
szorítására, az 1930-as évek-
ben, Németországban jelentek 
meg az első szervezett ernyő-
képszűrések. Ez azt jelenti, 
hogy a röntgen átvilágító ké-
szülék ernyőjéről egy kismére-
tű fénykép készül, amit utána 
szakértő orvosok kiértékelnek. 
Magyarországon az 1920-as 
években kezdték el a tüdőgon-
dozói hálózat megszervezését, 
majd 1960-ban született meg 
az általános tüdőszűrés beve-
zetéséről szóló Egészségügyi 
Minisztériumi utasítás.

Milyen betegségeket lehet 
kimutatni a tüdőszűréssel?
Korábban a tüdőszűrés legfőbb 
célja a tuberkulózis kimutatása 

volt, mára viszont előtérbe ke-
rültek a vizsgálat által feltárha-
tó, egyéb megbetegedések is. 
Ilyen például a tüdőgyulladás, 
az emfizéma, a szív-, mellhár-
tya- vagy mellkasbetegségek, 
de nagyobb méret esetén a 
tüdődaganatok is.

Kik számára kötelező a 
rendszeres tüdőszűrés? Kik 
kapnak hivatalos beutalót?
A tüdőszűrés a tuberkulózis 
szempontjából veszélyeztetett 
emberek és csoportok számára 
kötelező, a jogszabály által pon-
tosan meghatározva. Például a 
TBC-s betegek szűk környe-
zetében élők kötelesek tüdő-
szűrésen megjelenni, ahogy 
évente egyszer az olyan veszé-
lyeztetett csoportba tartozók 
is, mint a hajléktalanok, a fog-
vatartottak és az egészségügyi 

dolgozók. Ha egy térségben 
halmozódik a TBC-s betegek 
száma, akkor a tisztifőorvos 
elrendelheti a kötelező szűrést 
az adott településrészen. A kö-
telező tüdőszűrés ingyenes. A 
mezőgazdaságban, az élelmi-
szeriparban és a kereskede-
lemben dolgozók esetében, a 
munkáltató gyakran megkö-
veteli az érvényes tüdőszűrési 
leletet. 

Beutaló nélkül is el lehet menni 
vizsgálatra? Ha igen, mi a 
menete, és milyen költséggel 
jár?
Foglalkozás-egészségügyi al-
kalmassági vizsgálat céljából 
történő mellkasröntgen-vizs-
gálat végzésére, és a lelet ki-
adására orvosi beutalóval 
kerülhet sor, 1700 Ft térítési díj 
ellenében. 

Ezen túlmenően, 40 éves kor fe-
lett igénybe lehet venni a tüdő-
szűrést évente egyszer, mely a 
tüdőrák korai felismerésének 
támogatása érdekében biztosí-
tott, bár nem számít hatékony 
szűrővizsgálati módszernek. A 
korszerű alacsony dózisú CT-
vel történő tüdőrákszűrés be-
vezetéséig azonban lehetőséget 
ad – esetlegesen panaszmen-
tes állapotban is – a betegek 
kiemelésére.

Mikor ajánlott a 
mellkasröntgen, és mely 
esetben a CT-vizsgálat? 
Az ernyőképszűrés, illetve a 
hagyományos röntgenvizsgálat 
hátránya az, hogy a kisméretű 
tüdődaganatok kimutatására 
technikai okok miatt nem al-
kalmas, illetve néha nagyobb 
elváltozások sem kimutat-
hatók vele, ha például a szív 
fedésében vannak. A tüdőbe-
tegségek diagnózisának fel-
állítását forradalmasította a 
komputertomográf, vagyis a 
CT elterjedése, ami az adott 
szervekről rétegvizsgálatot vé-
gez. A technika fejlődésével ma 
már van lehetőség arra is, hogy 
a hagyományos CT sugárterhe-
lésénél jóval alacsonyabb szin-
tű, ún. alacsony sugárdózisú 
vizsgálatokat végezzünk szűré-
si jelleggel. Ezeket a technikákat 

úgy fejlesztet-
ték ki, hogy a 
tüdőállomány-
ban levő gócos 
e lvá ltoz á so-
kat pontosab-
ban ki lehessen 
mutatni, hogy 
alkalmas legyen a kicsi –  re-
mélhetőleg  –, még műthető 
tüdődaganatok felfedezésére. 
A vizsgálat nem egyenértékű 
az ún. diagnosztikus CT-vizs-
gálattal, ami kifejezetten a 
tüdőállományt vizsgálja.

Milyen újdonságok vannak a 
tüdőszűrés területén?  
Az Országos Korányi Pulmo-
nológiai Intézetben jelenleg fo-
lyik egy vizsgálat HUNCHEST 
néven, melynek során az 50-75 
éves korosztály számára lehető-
ség van egy ingyenes, alacsony 
dózisú tüdőrákszűrő CT-vizs-
gálaton részt venni, melyhez 
csak előzetes bejelentkezés 
szükséges. A vizsgálat ma-
ga fájdalommentes, és körül-
belül öt perc fekvést igényel 
a CT-készülék vizsgálóaszta-
lán, pár másodperces levegő-
vételi szünettel. A vizsgálatot 
követően két radiológus kiér-
tékeli az elkészült felvételeket, 
és amennyiben eltérést észlel-
nek – ami nem feltétlenül je-
lent daganatos megbetegedést! 

–, annak mértékétől függően, 
három hónapos felülvizsgálat-
ra, vagy pulmonológus szak-
orvosi kontrollra hívják vissza 
a pácienst. Negatív szűrés ese-
tén, egy év múlva ellenőrzésre 
hívunk vissza minden részt-
vevőt, melynek keretében egy 
gyors – nagyjából tíz perces – 
légzésfunkciós vizsgálatot is 
elvégzünk.

Jár-e fájdalommal, vagy 
egészségügyi veszélyekkel a 
szűrés?
Mint minden CT-vizsgálat, ez 
is sugárterheléssel jár a szer-
vezet számára, de például mi-
vel nem kell kontrasztanyagot 
adni a résztvevőknek, így nem 
muszáj éhgyomorra érkez-
ni, és bármely napszakban 
elvégezhető, ráadásul labor-
vizsgálat sem szükséges előt-
te. A HUNCHEST-programba 
bekapcsolódott egy magán-
szolgáltató cég is, akiknek a se-
gítségével már Debrecenben és 
Szegeden is kérhető az ingyenes 
vizsgálat.

Vegyünk nagy levegőt!
Egyes tüdőbetegségek a korai szakaszban 

tünetmentesek, ezért kiemelt fontosságú, 
hogy a negyven év felettiek évente részt ve-
gyenek a térítésmentes tüdőszűrésen, amelyre 
a Médiaunió idei kampánya is felhívja a figyel-
met. A lehetséges betegségekről és vizsgálati 
módszerekről dr. Kerpel-Fronius Annát, az Or-
szágos Korányi Intézet Radiológiai Osztályának 
főorvosát kérdeztük. 

Tompa Diána
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Sokan már tavasszal 
bekapcsolják a klímát, amikor 
a hőmérséklethez az emberi 
test még sokkal könnyebben 
tud alkalmazkodni. Milyen 
hőfoknál indokolt a 
légkondicionálók használata?

Egyeseknek már a 25 fok is el-
viselhetetlen, de van olyan, aki 
még a 35 fokot is bírja, tehát 
abszolút az egyéni igényeinktől 
függ, hogy mikor kapcsoljuk be 
a klímaberendezést. Az alapve-
tő szabály az, hogy maximum 
hat-nyolc fok különbség legyen 
a külső és a belső hőmérséklet 
között.

Milyen tünetekkel járhat, ha 
valaki hosszabb időt tölt a tűző 
napon, és felhevül?

A beteg fáradtságot, kimerült-
séget érez, majd egyre erősö-
dő fejfájás és hányinger kezdi 
gyötörni. Komolyabb esetben 
hányás, láz, tudatzavar, eszmé-
letvesztés is társulhat az előbbi 
tünetekhez, és az is gyanúra ad-
hat okot, ha zavarónak érezzük 
a fényt, esetleg szédülünk.

Milyen természetes 
módszerekkel hűtsük 
magunkat, mielőtt valamilyen 
eszköz segítségét vennénk 
igénybe?

Amikor tehetjük, tartózkod-
junk árnyékos helyen, és nyáron 
mindenképp próbáljunk len-
gébb öltözetet viselni. Igyunk 
hideg vizet, de csak óvatosan, 
kis kortyokban. A sóveszteség 
elkerülése érdekében fogyasz-
szunk ásványi anyagokban gaz-
dag, lehetőleg szénsavmentes 
ásványvizet. Alkalmazhatunk 
langyos zuhanyt, majd hideg 
vizes borogatást a homlokra és 
a tarkóra, és praktikus időnként 
a test vizes szivaccsal való át-
törlése is. Amennyiben viszont 
napszúrás gyanúja áll fenn, fon-
tos, hogy rögtön menjünk hű-
vös, szellős, árnyékos helyre, és 
ilyenkor hasznos a ventilátor 
vagy légkondicionáló berende-
zés használata is.

Ezek tisztítása viszont nagyon 
fontos. Milyen panaszokat 
okozhat az elhanyagolt 
légkondicionáló használata 
otthon, illetve az irodában?

A légmozgás közvetlenül hat a 
szervezetünkre, így a megfázás 
mellett tüdőgyulladás, és kelle-
metlen izom-, illetve ízületi fáj-
dalmak is jelentkezhetnek. 

A hűsölés alapszabályai
A legtöbb klíma működési el-
véből következően szárítja is a 
levegőt, ami leginkább a szem 
és a torok szárazságán érezhető, 
ezért érdemes a munkahelyün-
kön is odafigyelni, hogy ne vi-
gyük túlzásba a használatukat. 
A nyálkahártyák kiszáradása 
irritáló, könnyen gyulladás-
hoz, fertőzéshez vezethet. Ha 
pedig a berendezések tisztítá-
sa elmarad, a beltéri egy-
ségben megmarad a por, 
ami a szűrő telítődésével 
visszakerülhet a légtérbe, 
fokozva az allergiás tüne-
tek kockázatát. A por mel-
lett baktériumok, gombák 
is megragadhatnak az el-
használódott szűrőben, 
ami komoly fertőzésve-
széllyel jár.

A nagy melegben gyakran 
utazunk lehúzott ablakok 
mellett, ami később 
fülgyulladáshoz vezethet, 
illetve a huzat idegzsábát 
okozhat. Hogyan 
kerülhetjük el az ilyen súlyos 
következményeket, illetve 
hogyan hűsítsük magunkat 
utazás közben?

Ha nincs beépített hűtőrend-
szer a kocsiban, akkor az ab-
lakokat sűrűn, de csak rövid 
időre húzzuk le. Ha van lég-
kondicionálónk, és hosszabb 

autóútra indulunk, akkor fon-
tos a fokozatosság elve: 5-10 
percenként csökkentsük az au-
tó belső hőmérsékletét egy-egy 
fokkal, majd a megérkezés előtt 
fokozatosan melegítsük vissza 
a járművet, hogy kiszállva ne 
lépjen fel rosszullét a 35-40 fo-
kos hőség miatt. A nagy meleg 
– ahogy a test hirtelen lehűtése 
is – akár hirtelen szívmegállást 
is okozhat, ezért érdemes a nya-
kunkba hideg vizes törölközőt, 
az ülésre pedig pamut textíliát 
vagy törölközőt tenni, hogy fel-
fogja az izzadtságot.

A nyaralás alatt hajlamosak 
vagyunk elfeledkezni 
arról, hogy nem szabad 
hirtelen bemenni a hideg 
vízbe. Miért, és milyen 
egyéb óvintézkedéseket 
tehetünk, amikor hirtelen 
hőkülönbségnek van kitéve a 
testünk?

Nyaralás közben tartózkodjunk 
inkább árnyékos helyen, ahol 
van légmozgás is. Viseljünk 
valamilyen fejfedőt, és igyunk 
sok vizet. A hideg vízbe törté-
nő ugrást azért kell elkerülni, 
mert a szív teljesítőképességé-
nek ilyenkor azonnal, komoly 

mértékben kell növekednie. 
Egyrészt magasabb lesz a vér-
nyomás az erek falának ösz-
szehúzódása révén, másrészt 
emelkedik a szívfrekvencia. Ha 
az ereink nem tudnak összehú-
zódni, vagy a szívfrekvenciánk 
nem tud a helyzetnek megfelelő 
mértékben emelkedni, az olyan 
komoly gondot okozhat, ami a 
legtöbb esetben halálhoz vezet.

Ha az elővigyázatosság 
ellenére is megfázunk a 
nyári időszakban, annak 
kezelése mennyiben tér el 

a téli betegségeknél 
megszokottaktól?

A nyári megfázás kóroko-
zóinak a magas hőmérsék-
let ideális. Amit viszont 
sokan nem tudnak, hogy 
a nap ugyan felmelegíti 
a testünket, de a vele járó 
UV-sugárzás, amelynek 

nyáron szervezetünk nagyobb 
mértékben van kitéve, gyen-
gíti az immunrendszerünket. 
A nyári megfázást általában 
ugyanúgy vírusfertőzés okoz-
za, mint az őszi vagy a téli 
megbetegedéseket, ám azokkal 
ellentétben kevésbé veszélyes, 
és csak a legritkább esetben jár 
lázzal. Mivel a tünetek rendsze-
rint enyhék, így pár nap alatt el 
is múlnak. Ezen időszak alatt 
azonban pihenjünk sokat félár-
nyékban, a gyermekeket pedig 
ne engedjük futni, úszni. Fon-
tos a bő folyadékfogyasztás és 
a vitaminok szedése, láz esetén 
pedig a megfelelő lázcsillapítás.

A nyár beköszöntével 
a legtöbben bekap-

csolják a klímát az autó-
ban, a munkahelyükön, 
de még a lakásban is. Bár 
a kánikula okozhat rosz-
szullétet és a koncentrá-
lóképességet is ronthatja, 
a helyiségek túlzott hű-
tése vagy a hirtelen hő-
különbség is károsíthatja 
a szervezetünket. Arról, 
hogy milyen veszélyei 
vannak a hűsölésnek, mi-
kor érdemes bekapcsol-
ni a légkondicionálást, 
és milyen módokon te-
hetjük elviselhetőbbé a 
hőséget, dr. Patrik Zsu-
zsannát, az őrbottyáni 
Rezeda Patika gyógysze-
részét kérdeztük.
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Mozdulj!

Mit csinál, amikor épp nem 
vízen van?
Mindig ott vagyok. Na jó, nem 
mindig, de heti hatszor igen. 
Az MTK edzőjeként fiatalok-
kal foglalkozom, őket készítem 
fel, tavasztól őszig kint vagyunk 
a telepen. Télen is edzünk, de 
akkor úszás, futás, erősítés, er-
gométer, tornatermi feladatok 
vannak. Pont ettől nem egy-
hangú, hanem változatos dolog 
kajakozni. 

Nem megy el a kedv télen?
Nem, de az tény, hogy a lelke-
sedés tavasztól mindig intenzí-
vebb. És várjuk is rendszerint 
a sötét napok után, hogy új-
ra kint legyünk a nyílt vízen, 
napsütésben. 

Mire kell figyelni, ha valaki 
hirtelen kedvet kap, de előtte 
egy métert nem evezett? 
Kimehet a vízre?
Persze, nyugodtan. Amit nem 
lehet figyelmen kívül hagyni, 
az a biztonság. Mindenkitől ké-
rem, hogy használjanak mentő-
mellényt. Úszástudás alap, de a 
Duna közepén egy borulás a 
kezdőknél olyan stresszt válthat 
ki, hogy még a legjobb úszók is 
pánikba eshetnek. 

Idősebb korban érdemes 
belevágni, vagy hagyjuk az 
élményt a fiatalokra?
Simán belevághatnak! A túra-
kajakot ajánlom, nem kell so-
kat lapátolni, egy órát, max. 
kettőt, bőven elég, és rendkívül 

egészséges. Más szemszögből 
látja az ember a vízről a világot, 
másként tekint a párjára, ön-
magára a folyó közepén. Befelé 
figyelésre késztet. 

Nemcsak kajakban lehet 
gondolkodni, hanem sárkány-
hajóban, túrakenuban és szé-
les indiánkenuban is. Épülnek 
folyamatosan a túra helyek, az 
országos vízitúra hálózat fan-
tasztikus lehetőségeket kínál, 
érdemes használni!

Nem hiányzik az aktív sport?
Egyáltalán nem. Tizenkét éve-
sen kezdtem, 24 évig lapátol-
tam, ebből 20 évig válogatott 
kajakosként. Amióta edzőskö-
döm, minden versenyt, résztá-
vot átélek ugyanúgy, mint aktív 

koromban. Ha edzés van, akkor 
a motoros hajóból, vagy a part-
ról irányítom a fiatalokat, ott 
vagyok köztük mindig. Én már 
megtettem, amit kellett, és örü-
lök, hogy átadhatom a tudást. 

A magyar kajaksport évtize-
dek óta sikeres, sokan az aktív 
évek után edzőként is a vízite-
lepen maradnak, úgyhogy van 
ebben az egészben valami plusz, 
amit a sport szeretete generál, 
ha ez ilyen jól megy. 

Mennyire megterhelő 
érzelmileg, hogy másért kell 
izgulni a versenyeken? 
Az örömöket és a kudarcokat 
másként éli át az ember a hajó-
ban, mint segítőként. Meg kel-
lett tanulnom kezelni ezeket 
a helyzeteket. Mostanra némi 
bölcsességgel és sok szakmai 
tapasztalattal a hátam mögött 
könnyen, vagy inkább köny-
nyebben túllendítem a nehéz-
ségeken a versenyzőket, mint 
annak idején magamat. Olim-
piai bajnok versenyzőként más 
az elvárás, néha az ezüstérem 
is fáj. Edzőként képes vagyok 
és kötelességem is lelkesíte-
ni keményebb pillanatok után 
a gyerekeket, hogy ők arccal a 
következő menet felé tudjanak 
fordulni, és önbizalommal visz-
szaülni a hajóba. Persze az attól 
még fáj, később elő is jön, kell 
vele foglalkozni. 

Kik a szívósabbak, a fiúk vagy a 
lányok?
Inkább egyénekre bontható, de 
a lányok talán jobban tolerálják 
a munkát. De meg lehet találni 
mindkét nemnél a kapcsolatot, 
a motivációt, máshogy persze, 
főleg a kamaszoknál. Kedvcsi-
nálóként üzenem a lányoknak, 
hogy nagyon csinosak a kajakos 
fiúk és üzenem a fiúknak, hogy 
bombázók a kajakos lányok. A 
szüleiknek pedig azt, hogy va-
gány, önálló, magabiztos felnőt-
tek lesznek a hajóban edződött 
fiatalok.

Van úgy, hogy a szülő lelkesebb, 
mikor először viszi a gyereket?
Van, és az elég baj. Illetve, ha a 
gyerekre is átragad a lelkesedés, 
és boldogan marad a telepen, 
akkor nem. De az óriási elvárá-
sokkal érkező, túlontúl agilis szü-
lők inkább önmaguk elveszített 
sportoló éveit akarják feltétlenül 
a gyerekben megvalósítani. Na, 
ők ritkán járnak sikerrel. 

Amennyiben odaadja a gyere-
két sportolni, döntött az edző mel-
lett, bízza az edzőre! Ha a gyerek 
tehetséges, jó kezekben lesz a tré-
nernél, és igyekezzen együttmű-
ködni a gyerek és a sportkarrier 
érdekében az oktatókkal. A gye-
rekek könnyen alkalmazkodnak, 
a sportolók rendszerességet tanul-
nak. Minden sport jó, és nyilván 
hazabeszélek, amikor a kajakot 
említem, de biztosan állíthatom, 
hogy kiváló! Önbizalmat szerez-
nek a mindennapos lapátolással, 
a leevezett kilométerekkel, küzde-
nek az erejükkel, és nap mint nap 
győznek önmaguk felett. 

Az is igaz, hogy aki nem érzi 
jól magát, nem szereti a terhelést, 
kiszóródik. Viszont aki marad, 
egyre terhelhetőbb lesz. Fontosak 
a példaképek, akiket próbálnak 
a gyerekek megközelíteni, netán 
utolérni. Személyiségfejlesztésre, 
önbizalom erősítésre kifejezetten 
hasznos, és amit már mondtam, 
a kajakosok vagányak és nagyon 
jól néznek ki!

„A kajakosok vagányak és nagyon jól néznek ki!”
Nyár közepén ke-
vés szabadidővel 
rendelkezik a kajak-
történelem egyik 
legsikeresebb spor-
tolója, Kőbán Rita, 
mégis mosolyogva 
mesélt nekünk az 
evezés gyönyörű-
ségeiről.

Karancsi Ildikó

Kőbán Rita világklasszis ka-
jakozó. Kétszeres Európa 
bajnok, kilencszeres világ-
bajnok. Négy olimpián össze-
sen 6 érmet gyűjtött, ebből 
kettő aranyat. A Los Ange-
les-i olimpiára 3 számban 
szerzett indulási jogot, de a 
magyar csapat nem utazott 
a játékokra. Jelenleg az MTK 
kajak-kenu szakosztályának 
edzője.
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Mi motivált abban, hogy a vidékre költözzetek?
A feleségemmel mindketten városban nőttünk 
föl, én a 8. kerületben, a negyedik emeleten, 
Judit egy nyíregyházi panelben. Az egyete-
men találkoztunk, ahol környezetgazdálkodá-
si agrármérnökként végeztünk. Én mindig is 
vonzódtam a természethez és a vidéki élethez, 
tanulmányaim alatt sok olyan tanyán jártam, 
ahol biogazdálkodás folyt. Megfogott ez az 
életvitel, a vélt vagy valós szabadságával és ter-
mészetközeliségével. Mgyomiután összeháza-
sodtunk, elhatároztuk, hogy szeretnénk mi is 
vidékre költözni és gazdálkodni, ami kézenfek-
vőnek tűnt, hiszen elméletben értettünk hozzá. 
Ez négy éve meg is valósult, amikor elköltöz-
tünk a Nógrád megyében található, mindössze 
380 lelket számláló aprófaluba, Terénybe. Azért 
ide, mert meghirdettek egy programot olyan 
családok számára, akiknél óvodás korú gye-
rek van, annak érdekében, hogy a még műkö-
dő óvodát meg tudja tartani a település. Minket 
is beválogattak a programba, amivel megismer-
tük a közösséget és egy évig lakhatási támoga-
tást kaptunk. Ezután édesanyám segítségével 
vásároltunk egy gazdálkodásra alkalmas, nagy 
kerttel rendelkező saját parasztházat, és a fiatal 
gazdák induló gazdasági támogatásának segít-
ségével elindítottuk a kertészetünket. 

Milyen nehézségekkel szembesültetek 
kezdetben?
Alapvetően az egész élethelyzet számos kihívást 
hordozott magában, pusztán az újdonság erejénél 
fogva. Nemcsak a vidéki lét, hanem a gazdálkodási 
és vállalkozási életforma is ismeretlen volt addig 
számunkra. Például a zöldségtermesztés esetében 
kezdetben nem tudtuk felmérni, mibe érdemes be-
lekezdeni, mihez mi kell pontosan, mekkora terü-
leten ajánlott egy adott növényt termeszteni, ezért 
sok olyan dolgot csináltunk, ami felesleges volt. 
A legnagyobb tanulság az volt számunkra, hogy 
csak akkora területet érdemes bevetni, amit meg 
tudunk művelni, hiszen nem elég csak elültetni az 
adott növényt, hanem utána folyamatosan gondoz-
ni is kell a területet. Mi nem használunk gyomirtó- 
és szintetikus növényvédő szereket, így jellemzően 
csak kapálással tudunk védekezni a gyomok ellen. 
Ez rengeteg munka, főleg olyan területek eseté-
ben, amit korábban hosszú ideig nem használtak.

Miben különbözik az ökológiai gazdálkodás, és a 
hagyományos mezőgazdaság?
A biogazdálkodás jóval több odafigyelést igényel. 
A termesztés számos elemét kell optimalizálni 
ahhoz, hogy egy egészséges növénykultúrát le-
hessen létrehozni, ami az egészséges talajélettel 
kezdődik. A biogazdálkodásnál az a lényeg, hogy 

egy életteli, erős immunrendszerrel rendelkező 
növényállományt alakítsunk ki, ami ellenállóbb 
a kártevők, kórokozók támadásával, és más kör-
nyezeti stresszhatásokkal szemben.

A biogazdák is permetezhetnek, mert van-
nak olyan szerek, amik engedélyezettek, ezeket 
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
oldalán lehet megtalálni az Ökológiai gazdál-
kodásban használható szerek listáján. Az a fő kri-
térium, hogy természetes anyagból készüljenek, 
vagyis nem szintetikusak, és jellemzően sokkal 
szelídebb a hatásmechanizmusuk, mint a többi 
növényvédő szeré, amit a konvencionális gazdál-
kodók használnak. Pl. algakivonatokat, baktéri-
umtrágyákat, kén- és rézalapú készítményeket 
mi is használhatunk. Lényeges, hogy ezek nem 
felszívódó szerek, ezért humán-egészségügyi és 
környezeti kockázatuk nincs, vagy elenyésző.

A biogazdálkodásban az odafigyelés kulcs-
kérdés, hogy akkor és azt csináljuk, amit éppen 
kell, mert ha késlekedünk, később vagy nem lehet 
megoldani a problémát, vagy sokkal nehezebben.

Mi történik a betakarított a terménnyel?
A közösség által támogatott mezőgazdaságnak 
nevezett rendszer keretében toboroztunk egy 
állandó tagsági kört (zöldségközösséget), akik 
tavasztól őszig kapnak tőlünk friss, szezonális 
zöldségeket. Mi csak nekik termelünk a teljes 
szezonban, vagyis amit betakarítunk, azt csü-
törtök délután felhozzuk Budapestre két átadó-
pontra, és egyenlő arányban elosztjuk a tagjaink 
között. Jellemzően hat-nyolcféle zöldséget tartal-
maznak ezek a heti egység adagok, és ezért a ta-
gok minden hónapban tagsági díjat fizetnek. Így 
finanszírozzák a termelést, miután előre fizetnek 
és legalább fél szezonra (áprilistól-augusztusig) 
elköteleződünk egymás felé. Más rendszeren ke-
resztül nem értékesítünk, mert az nem lenne fair 

a tagjainkkal szemben. Mindent, amit betakarí-
tunk, azt köztük osztjuk szét. 

A kezdeti nehézségek után, hogy érzed, megérte 
belevágni?
Mindenképpen, de azért még sok dolog kialakuló-
ban van, hiszen ez a négy év gyorsan eltelt. Most a 
legfőbb célunk az, hogy teljesen meg tudjunk élni 
a gazdaságból, és mellette ne kelljen Budapesten 
is dolgoznom. Terveink szerint a következő évben 
már otthon tudok maradni, mert úgy fest, lesz any-
nyi biztos bevételünk, hogy az otthonmaradás be-
leférjen a családi költségvetésbe. 

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Egy ökofarm mindennapjai
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Bővebb információ, foglalás:
Hétkúti Wellness Hotel és Lovaspark
8060 Mór, Dózsa Gy.u.111. - www.hetkut.hu
Tel: +36 22 563 083 - sales@hetkut.hu

Aktív Családi Vakáció
h 5 éjszaka szállás, félpanzióval tágas szobákban
h Érkezéskor felnőtteknek hűsítő limonádé, gyermekeknek jégkrém
h Lovaskocsis kirándulás a városban vagy a móri  
    szőlődombok között
h Belépő és tárlatvezetés a megújult barokk Lamberg-Kastélyba
h 3 órás Kerékpárhasználat térképpel a Móri Borvidék új  
    kerékpárútján (Csókakő és Csákberény érintésével) 
h Gyermekeknek 1 alkalommal ismerkedő lovaglás: futószáron  
    vagy pónin 10’
h Legyél fitt! Sportolj velünk! - Strandröplabda  
    pálya futball és tollaslabdapálya, fittnessterem  
    és ping-pong felszerelés használata

A csomag érvényes 2017.06.05 - 09.10-ig, 2 teljes árat fizető személy 
esetén, kivéve a szálloda által meghatározott kiemelt időszakokban. 
A kedvezmény egyéb kedvezményekkel nem vonható össze!  
A foglalásnál kérjük előre jelezze, hogy érvényesíteni 
kívánja a kupont, ellenkező esetben sajnos nem áll  
módunkban elfogadni azt!

már  13 980  Ft/fő/éj-től

Tompa Diána

Mi visz rá két embert, hogy az egyetem 
elvégzése után a gyerekeikkel leköl-

tözzenek egy pár száz főt számláló faluba, 
és biogazdaságot hozzanak létre? A terényi 
MagosVölgy Ökológiai Gazdaság alapítójával 
és tulajdonosával, Dezsény Zoltánnal beszél-
gettünk az életformaváltásról, hétköznapjaik-
ról és a „bio” mibenlétéről.



Gratulálunk, a nyerteseket 

telefonon értesítjük!

Felhívjuk kedves játékosaink figyelmét, hogy 

 a nyertesek sorsolása közjegyző jelenlétében,  

a nyeremények értéke alapján csökkenő 

sorrendben történik!
34 3535

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Bóka Tamásné, Pápa 
Várkert Gyógyszertár, Pápa

•  Goórné Nagy Mária, Szob 
PatikaPlus Gyógyszertár Vác

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

•  Szibilla Józsefné, Isaszeg 
Liget Gyógyszertár, Isaszeg

•  Túri Zsuzsanna, Budapest 
Bazsalikom Gyógyszertár, Budapest

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

•  Kecskeméti Istvánné, Budapest 
Corvina Patika, Budapest

Nyereménye: családi nyaralás Rodoszra  
az IBUSZ Utazási Irodák Kft. jóvoltából

A májusi kvízjátékunk nyertesei:

1   Mi a klímahasználat alapvető szabálya?
a) hat-nyolc fok különbség legyen a külső és a 
 belső hőmérséklet között
b) párás időben ne használjuk a berendezést
c) a terelőlapátokat bórvizes szarvasbőrrel 

kell tisztítani

2   Mit alapított János?
a) gyógyszertárat
b) jógaiskolát
c) lepkész egyesületet

3   Hol mutatják be augusztus 17-20. között 
munkáikat a kazah mesterek?
a) a MÜPA-ban
b) a Mesterségek Ünnepén
c) a hűvösvölgyi Nagyréten

4   Hány év alatt végezte el az egyetemet Szaki?
a) 4
b) 8
c) 6

5   Hova megy Bence és Dávid?
a) kendótáborba
b) kempótáborba
c) kempingsátorba

Karikázza be 
a helyes
válasz 

betűjelét!

34

Júliusi játékunk sorsolásán azon játékosaink vesznek részt, akik legalább négy 
Szimpatika kvízkérdésre jól válaszolnak, a *-gal megjelölt mezőket nyomtatott 
nagybetűvel, olvashatóan kitöltik, és a kivágott szelvényt 2017. július 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. augusztus 10., délelőtt 10 óra, helyszíne a Szimpatika szerkesztőség 

(1116 Budapest, Sztregova utca 1.)

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

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

Játsszon velünk és nyerjen!

Játékunkkal megnyerheti az alábbi 
nyeremények egyikét:

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

• 2 db Lendület Szűrővizsgálat a VitaHelp 
Egészségközpontban

Ha Ön 2017. július 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.



Szimpatika szerkesztőség

JÓ EGÉSZSÉGET 
KÍVÁNUNK 

JÚLIUSBAN IS!


