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ebédlőszagú, nappal is neonfényben úszó tantermes, kongó folyosós,
firkált padsoros, zörgőszékes. Hanem az igazi! Mert
a nyár a legnagyobb tanítómester. Ilyenkor lehet az
igazán fontos dolgokat megtanulni: horgászni, kerítésen átmászni, evezni, bulizni, sátorban aludni,
gyümölcsöt szedni – és szerelmesnek lenni... Ezekre a képességekre sokkal nagyobb szükség lehet az
évek során, mint a négy fal között tanultakra. Mi,
felnőttek pedig figyeljünk az önfeledt gyerekcsapatokra, nemcsak azért, hogy ne érje baj őket, de azért
is, mert ők szívesen adnak nekünk önfeledtségükből,
boldogságukból, szépségükből, játékosságukból. És
sose felejtsük el, hogy csináljanak bármit is, valami
rettenetesen fontos dolog történik most az ő életükben:
az, hogy szabadok. És tanulni csak szabadon lehet.
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Címlapon
 Bagon nőttél fel, vidéki
kislány vagy, mégis az
az érzésem, hogy te
kozmopolitának születtél...
hogy lehet ez?

Őszintén: fogalmam sincs. Ez
a legpontosabb válaszom arra,
hogy mi vezetett ide. De ötletem azért van: a családomban
generációk óta gyűlt a zene
iránti szeretet.

 Mindenki zenész volt?

Egyáltalán nem, a muzsika főként a két nagyapámhoz kötődik. Az anyai nagyapám
nagybőgőn játszott, amikor épp
nem a határban kapálta a kukoricát. Az apai nagyapám pedig,
aki a bagi ágat képviseli, a helyi
színjátszó csoportban volt zenetudó. Játszott hegedűn, citerán,
mandolinon. A szüleim nagyon
szerettek énekelni meg zenélni,
de én egy paraszti családból jövök, ott soha nem gondoltunk
arra, hogy a zene szakma is
lehet. Vagy ha a szüleim
gondoltak is rá, akkor az
inkább félelmet keltett,
és ezzel a pályám első
felében elég komolyan meg is kellett
küzdenem.
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 De aztán egyetemre is
jártál. Az azért megnyugtatta
őket egy kicsit?

Persze okos és jó kislány voltam, az Apáczai Csere János
Gimnáziumba jártam, aztán
elvégeztem az ELTE-t. De azért
az egyetemi, sőt, már a gimnáziumi évek alatt is ott volt
a népzene és a néptánc az életemben, ami mindenen átsegített. Már Bagon is énekeltem és
táncoltam, a Muharay együttesben, és miután feljöttem
Pestre, kb. fél év múlva elmentem a Bartók Táncegyüttesbe.
Ez egy faluról városba kerülő,
komplexusos kislánynak nagyon sok biztonságot adott,

hiszen minden többlettudásom az ének és a tánc területén
volt. Aztán találtam közösségeket, amik befogadtak, és fokozatosan rájöttem, hogy mi
az én önkifejezési módom. Azt
is mondhatnám, hogy kamaszkorom háborgó tengerén számomra életmentő volt a Bartók
Táncegyüttes.
 Ekkor kerültél sínre? Ez
jelentette a legnagyobb
mérföldkövet?

Tulajdonképpen már hétévesen elindultam a saját, zenéből
és táncból kikövezett utamon.
Ambiciózus kislány voltam, ahogy
egyszer az énektanárom mondta, és édesanyám is érezte, hogy
valami mocorog bennem. A Muharayban az volt a fantasztikus,
hogy utazhattak a gyerekek, felléphettek, megismerték a színpadi jelenlétet. Az alapokat ott
tanultam meg. Ráadásul szoros
kötelékek alakultak ki a gyerekek között, összehozott minket, hogy egy célért dolgozunk.
Jó emberekből is rengeteget
kaptam Bagon: Széphalminé
Igló Évát, Széphalmi
Zoltánt, a folkvilág
nagy sztárjait, a
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zenetanárunk pedig Rónai Lajos volt, aki elküldött a népdalénekesi versenyekre. Odaadta a
kazettát, hogy tanuljak, de nekünk akkor még nem volt otthon
kazettás magnónk. Csak egy hét
után mertem elmondani, hogy
nem tudom meghallgatni, akkor
odaadta a magnóját is. Kézhez
kaptam Simon Ferenc Józsefné
Fazekas Ilona hangját, és ez meg is
határozta a kezdeti lépéseket. Én
azt hallgattam ronggyá...
 Rádiótok, tévétek sem
volt?

De igen, és én is lelkesen hallgattam Whitney Houstont vagy
Michael Jacksont, ők hatalmas
énekesek, akiket gyakran „kagylóztam”, vagyis próbáltam megtanulni a szövegeiket. De az igazi
újdonságot a magnó hozta el, mert
végre vissza lehetett játszani a számokat. Innentől kezdve nagyon
különleges viszonyba kerültem
Ilona nénivel és az „Én felkelék
jó reggel hajnalba” kezdetű dallal, ezen tanultam énekelni. Sok
nagy felvételt köszönhetünk neki,
és az én életemet abszolút kitöltötte az, hogy meghallgattam a
dalait, megtanultam, aztán elénekeltem. Olyan volt, mint egy
mester és tanítványa viszony. Ő
mindennap ott volt velem.

 Gondolkodtál azon valaha,
hogy miért szeretted meg
ennyire az éneklést?

Kutatások bizonyítják, hogy amikor énekelünk, akkor nem félünk.
Ha rezegsz fizikailag, akkor a
félelem eltűnik, egyszerűen így

működik az agyunk. Én erre nagyon hamar rájöttem. Kiskoromban, és még most is, sok szorongás
és fájdalom van a lényem alján,
és amikor énekelek, ezt egyszerűen nem érzem. Nem véletlen
az sem, hogy énekelve altatunk
gyereket, vagy énekelve siratunk,
vigasztalunk másokat. Ez az érzelmi burok akkor is működik,
ha magadnak énekelsz, és akkor
is, ha másnak akarsz melegséget
adni a zene segítségével. Szóval amikor ezt felfedeztem, elkezdtem magamat vigasztalni.
A bennem forrongó, lávaszerű
dolgokat így tudtam csitítani.
Aztán később, amikor felköltöztem Pestre, megtapasztaltam azt is, hogy a népzenének
olyan hatása is van, hogy végre
egyszerűen ki tudom mondani
azt, ami éppen van, az emberek
pedig megértik az üzenetet, és
hirtelen minden könnyebb lesz.
Olyan, mint amikor egy baráttal
elmentek egy kávézóba, és kibeszélitek a problémáitokat. Nem
változik semmi, de már pusztán attól is jobban vagy, hogy
ki tudtad mondani, meg tudtad
osztani a gondjaidat valakivel.
Ez történik éneklés közben is,
ráadásul a népzenének vannak
témái, például a szerelem, ami
főleg kamaszkorban nagyon érzékenyen érinti az embert. Emlékszem, hogy az első szakításom
után ültem a diósgyőri várban a
Kaláka Fesztiválon, rengeteg pálinkát ittam, teleírtam húsz papírlapot széki népdalokkal – és
aztán könnyebb lett. Akkor újra
megtapasztaltam, hogy a lelket

lehet terelgetni a dalokkal. Ez
később, a dalszerzői munkám
során nagyon fontos volt, csak
egy idő után szűk lett a népzenei
keret, mert azt éreztem, hogy azt
kell énekelnem – jó cigányhoz
híven –, ami igaz. Az alapvető
élethelyzetek most is ugyanazok,
mint régen: szeretve akarsz lenni,
szeretni akarsz. Az, hogy elviszik
a babádat három évre, ugyanaz,
mint most távkapcsolatban élni.
Érzelmileg össze lehet párosítani
ezeket a helyzeteket. De nekem
arra is szükségem volt, hogy ne
azt énekeljem, hogy „Szánt a babám, csireg-csörög, sej-haj”, hanem azt, hogy „Minden mozdul,
mégis teljes a nyugalom, utazom,
nem félek, indulok már, autóval, busszal, repülőn, itt hagyok
mindent már”. Szóval hogy leképezzem azt, ami velem történik.
Persze ezt aztán meg kell formálni, de az én világomat formáló
dolgok már nem teljesen ugyanazok, mint a falun élő nagyanyám idejében.
 Ezek szerint igaz a
dalodban, hogy utazás
közben sem félsz? Gyerekkel
sem, óceán felett sem?

Utazás közben ugyanúgy nem
félek, mint éneklés közben. A három hónapos kislányom már két
másik országban is járt, szóval
gyerekkel sem félek az utazástól.
Bennem mindig jó érzéseket generál a mozgás, akkor érzek teljes
nyugalmat. Amit mi szerintem
nagyon jól csinálunk a férjemmel
– és a két gyerek is ebbe nő bele –,
hogy folyamatosan mozgatjuk a
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világot magunk körül. Vagy mi
megyünk, vagy hozzánk jönnek,
de rengeteget utazunk óceánokon, hegyeken túl.
 Sokat jársz Mexikóba,
miért pont oda?

Először szerelem vitt arra. Volt
egy mexikói-holland barátom,
akinek nemcsak az az érdeme,
hogy elvitt, hanem hogy akkor
először utaztam úgy, hogy nem
fellépni mentem. Korán kezdtem
utazni, a Muharayval voltunk
Törökországban, Csehszlovákiában, Kanadában, szóval én
tizennégy éves korom előtt is
rengeteg helyen jártam. De mindig fellépés miatt, tehát mindig
dolgozni mentem. Ez a mexikói fiú pedig megtanított utazni
csak úgy, az utazás öröméért. Ez
2005-ben volt, én pedig először
azt mondtam neki, hogy én most
nem utazgathatok, itt a pályám,
a fellépéseim, nem fogok tudni
semmit bepótolni. Annyit mondott: „Journey is good for doing
nothing”. Én pedig nem értettem,
miről beszél, mert nem tudtam,
hogy kell a semmit csinálni. A
paraszti véremmel csak azt tudtam, hogy szakadatlanul dolgozni
kell, apránként, véres verejtékkel lehet összerakni mindent.
Eddig az utazásig például nem
tudtam, milyen jó érzés megnézni egy naplementét. Tizenkét éve ott meg is fordult valami,
mert végre megtanultam, milyen
az, amikor nem csak fellépés és
munka van. De a mai napig gyakorolnom kell, hogy teljesen ki
tudjak kapcsolni.
6

 És hogyan próbálod
gyakorolni?

Most a baba szerencsére rá is
kényszerít, hogy lassítsak, de
egyébként beépítettem az életembe a meditációt, a jógát, a
különböző önismereti terápiákat.
Szerintem nekem ez volt a hiányzó elem az életemben, bár a mai
világban mindenkinek szükséges
lenne megnyugodni, egyensúlyba
hozni az ingereket, és figyelni az
emberi kapcsolatokra, nem csak
az online térben létezni. Én például elkezdtem olyan dolgok felé
fordulni, amik megnyugtattak, a
dalszerzés segített, de mindenfajta művészet már önmagában
is terápiás, hiszen kitesz valamit
a lélek túlburjánzó mondandójából, és akkor valami születik.

 A népzene után elkezdtél
saját dalokat írni. Hogy
kerültél kapcsolatba a
világzenével?

Egyrészt volt bennem természetes kíváncsiság, már gyerekkoromban is ilyen voltam, de abban,

hogy ennyire messzire mentem,
szerintem az is benne van, hogy
olyan emberekkel találkoztam,
mint Monori András, Sebő Ferenc
vagy Gryllus Samu, akik más-más
oldalról, de kinyitották ezt a világot. Egyébként nagy generációs különbség van a népzenészek között
is, konkrétan az internet miatt. Mi
még átjártunk egymáshoz Szalóki Ágival lemezeket és kazettákat
cserélni, akkoriban csak gyűjtéssel
lehetett megszerezni egy-egy felvételt. Ma már minden elérhető a
neten. Persze idő kellett, mire az
engem érdeklő dolgok is felkerültek, de például azok a szefárd
dalok, amiket Franciaországban
megvásároltam, most már mindenki számára elérhetőek, de akkor még lejártam értük a lábam.
Szóval a társak segítségével hoztunk létre számtalan projektet,
ott volt a Sebő együttes, a Folkestra, a Hólyagcirkusz, és ezek
mind azért jöhettek létre, mert
sok olyan emberrel találkoztam,
akivel inspiráltuk egymást, és aztán elkezdtünk együtt dolgozni.
 A párizsi ösztöndíjad után
szólókarrierbe kezdtél. Ez
tényleg ennyire éles váltás
volt?

Nem, már korábban is készült és
érett bennem a dolog, de ahogy
korábban is mondtam, önbizalom-hiányos paraszt kislány vagyok, ezért nem hittem el, hogy ez
valóra válhat. Közben forrongott
bennem a vágy, már akkoriban
írtam saját szövegeket, dalokat.
Egyre többen mondták, hogy jó
és unikális, amit csinálok, de én
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mindig csak azt mondtam, hogy
ok, de még tanulnom kell. Végül
a francia Juliette Camps kiadta az
első, Ágról-ágra című lemezemet,
és aztán valahogy elkezdett sűrűsödni az élet, egyre többet kérték,
hogy énekeljek, és lassan én is elhittem, hogy itt van valami. A párizsi ösztöndíj arra nagyon jó volt,
hogy megnézzem magam egy másik nézőpontból. Hogy vajon az,
amit én tudok, érdekes lehet-e egy
olyan hallgató számára, aki nem
érti a szöveget, de a zenei sík meg
tudja fogni. Kialakult bennem egy
mondanivaló, ami magyar népzenéből, versekből, bolgár népzenéből és cigányzenéből állt össze, sőt,
az első lemezemen még perzsa dal
is van. Nem érdekeltek a trendek,
ahogy most sem. A divattal sem
tudok foglalkozni, ahogy a népzenei sztenderdekkel sem tudtam
soha mit kezdeni. Túlmozgásosnak gondoltak a színpadon, mert
a népzenénél az az elvárás, hogy
mozdulatlanul állj a színpadon. De
azért sok évbe tellett, mire annyit
tanultam, és lett annyi önismeretem, hogy rájöjjek, csak azt szabad csinálni, ami igaz és őszinte.
Gyakran rosszulesett, hogy kívülállónak bélyegeztek, de – talán a
cigányvérem miatt – bennem volt
egy nagy adag igazmondásra való
hajlam, hogy azt mondjam ki, ami
nekem őszintének tűnik, ahogy belőlem jön. Nyilván ehhez ki kellett
alakítanom egy saját formanyelvet, és bár visszatekintve egyenesnek tűnik az idáig vezető út, sok
kanyar volt benne, rengeteg magánnyal, ugyanakkor hatalmas
szabadsággal.
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Címlapon

 Felléptél az athéni
olimpián, és a Carnegie
Hallban is. Mindig külföldről
jöttek ezek a nagy
megkeresések?

Az athéni olimpia esetében igen,
azt egy belgiumi munkának köszönhetem. Részt vettem egy karaván-produkcióban, jártuk az
országot egy trióval, és az ottani
producer történetesen az athéni
kulturális olimpia szervezője volt.
Imádta a zenészeket, akikkel dolgozott, azt a koncertet ő szervezte le, én pedig a mai napig úgy
tekintek rá, mint egy hatalmas
ajándékra, amit az élettől kaptam. Életre szóló barátságok és
kapcsolatok köttettek ott.

 És hogyan kerültél be a
Django című filmbe? Érdekelt
a színészet?

Nagyon várom, hogy ezt a filmet
itthon is bemutassák, Párizsban
már megy a mozikban. Érdekes,
hogy pont erre kérdezel rá, mert
az athéni olimpia bizonyos értelemben nagyon hasonló volt a

Django című film forgatási folyamatához. Kiszakadtam az itteni
világból, elmentem egy másik
országba, nézőpontot váltottam.
Teljesen máshonnan ránéztem
arra, ami én vagyok, hiszen másképp reagálnak rám Franciaországban, annak ellenére, hogy
jól beszélem a nyelvet. Szóval
ez is egy kiszakadás volt az itthoni pályámból, és ezt az élet
hál’ istennek időről időre megadja nekem.
 Ennyire szerencsésen
alakult minden, vagy te
kerested a lehetőséget?

Egy szalmaszálat sem tettem keresztbe ezért a szerepért, még
castingon sem jártam. Egyszerűen kaptam egy emailt, hogy
eljátszanám-e Django feleségét.

 Mennyire kellett
színésznek lenned? Vagy elég
volt csak magadat adnod?

Valószínűleg ez a figura a rendező
fejében nagyon hasonlított rám,
de azért sokat beszélgettünk a
karakterről, és olvastam is róla
egy Django életrajzi könyvben.
Bár nem vagyok színész, szerintem mindig félúton találkozik a
színész és a szerep. Csak az okozott nehézséget, hogy franciául és
szintó cigánynyelven kellett játszanom, de végül nagyon jól sikerült, megdicsértek a franciák, és
a cigányok is azt mondták, hogy
nem lehet észrevenni szinte semmilyen különbséget. Valamen�nyi akcentusom persze van, de
az a figurába beleillett, neki sem
volt anyanyelve a francia. Csak
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Címlapon
azt sajnáltam, hogy azért
annyira nem ismerem
a nyelvet, hogy tudjam,
hol játszhatok például a
hangsúllyal. De nagyon
élveztem ezt a munkát,
remélem, nem ez volt az
utolsó ilyen feladatom
az életben, de azért sokszor szükségem van bátorításra. Például először
ezt a filmet sem akartam
elvállalni.
 Ki győzött meg
végül?

A férjem, aki mindenben
támogat. Azt mondta,
jó lesz nekem ez a film,
és ha úgy alakul, akár
utánam is tud költözni
a lányunkkal. Erre végül nem
volt szükség, mert úgy jött ki
a lépés, hogy tudtam ingázni.
Egyébként vicces volt, amikor
megkaptam a forgatókönyv első
verzióját, mondtam a férjemnek,
hogy van két problémás jelenet.
Az egyikben szeretkezni kell. A
férjem megkérdezte, hogy mi a
másik, erre mondtam neki, hogy
autót is kell majd vezetnem. Azt
válaszolta, hogy az a nagyobb
baj, mivel azt egyáltalán nem tudok. Szóval tényleg mindenben
támogat, de végül egyik jelenet
sem került be a filmbe.

 Nemrég megszületett a
második kislányod, Panni is.
A nagyobbik lányod, Lili hogy
viselte a kistestvér érkezését?

Leírhatatlan érzés, amikor először találkozott a két gyermekem,
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jelentő koncert a Bazilikában, a Szent Efrém
férfikar partnere leszek,
akikkel tíz évvel ezelőtt
már dolgoztunk együtt,
de örülök, hogy most egy
szakrális térben is kiengedhetjük a hangunkat.
Fellépek majd az Everness
Fesztiválon, lesz egy nagy
koncertem a Városmajori
Szabadtéri Színpadon, és
persze a kapolcsi koncert
is szívügyem. Aztán fellépek majd Tállyán is, amiről nekem először nem a
bor, hanem Weöres Sándor Psychéje jut eszembe.
A hozzá kapcsolódó, tíz
évvel ezelőtt megzenésíFotó © Emmer László
tett versciklusokat most
nagy sírás volt, de örömkön�- újra elénekelem majd.
nyeket hullattunk. Azóta már
túl vagyunk a nagy féltékeny-  Mire vagy a legbüszkébb a
ségi hullámokon is, szerintem rengeteg sikered közül?
nagyon hamar, néhány hét alatt Nem tudom, hiszen nem main
Lili is elfogadta, hogy négyen va- stream zenét játszom, a közöngyunk, és meg kell osztanunk az ségem egy szűkebb réteg, és én
energiáinkat, így néha apa, né- magam sem vagyok mindennaha anya megy vele fogat mosni, pi figura. De az biztos, hogy ma
nem pedig mindketten. Nagyon már megtelnek a koncerttermek,
jó kis csapat lettünk, és annak is ahol játszom, és ötvenezer köveörülök, hogy Lili már kicsit na- tőm van a Facebookon, akikkel
gyobb, és nem él velünk teljes kommunikálok, megosztom veszimbiózisban, hanem megvan lük a gondolataimat és az életem
a saját maga kis ovis élete.
fontosabb eseményeit. Mára kialakult egy csoport az oldalon, akik
 Most a baba miatt nyilván
ugyanolyan érzékenyen hallgatják
a szöveget és a zenét, a közönség
kevesebb fellépésed van,
tagjai egymással is kommunikálazért láthat a közönség
nak, én pedig nagyon büszke vanyáron?
Egy-egy nagyobb koncertet min- gyok arra, hogy ilyen közösséget
denképp elvállalok. Június 11-én hozott össze a zeném.
Kalmár András
lesz egy számomra nagyon sokat

A

AJÁNLJA:

10. Jubileumi Kispesti Városünnep
Az idén június 10-én, szombaton délután és
11-én, vasárnap egész nap várja látogatóit a
10. jubileumi Kispesti Városünnep a XIX. kerületi Templom téren, Kispest Önkormányzata és a
KMO Művelődési Ház közös szervezésében. Népszerű hazai előadók, izgalmas kísérő programok
– furfangos csudavilág, autószimulátor, muzeális tűzoltóautó, színes hintayo, kalandpark, ökojátszótér, legosátor, babasátor – gazdagítják az
eseményt. A színpadon fellép többek közt: a
Maszkura és a Tücsökraj, az Ocho Macho, Szalóki Ági, Veres Mónika,
Kökény Attila, az Irie Maffia, valamint SZIKORA ROBI ÉS AZ R-GO.
Részletes program és információk a Művelődési Ház weboldalán: www.kmo.hu

Nemzetközi tisztelgés Kodály előtt
A Budapest Music Center az Eötvös Péter
Kortárs Zenei Alapítvánnyal együttműködve
Kodály Zoltán halálának 50-ik, és születésének
135-ik évfordulóján fiatal karmestereknek szervezett nemzetközi mesterkurzussal idézi meg
a nagy zeneszerző és zenepedagógus alakját,
nagyzenekari darabjain keresztül. A kurzuson
tanító professzorok, Eötvös Péter és Vajda
Gergely karmesterek fogják kiválasztani a legjobb fiatal karmestereket, akik a zárókoncerten, június 15-én az Óbudai Danubia Zenekart vezényelhetik. A zárókoncertet a BMC koncertterméből élőben is követhetik az érdeklődők live streamingen keresztül.
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

Utazni gyönyörű, utazni szép

Ebből a jóból sosem elég – szól a valamikori sláger, s felvetése pont
annyira igaz, mint annak ellenkezője!
Bár fogyasztóvédelmi ciklusom örömmel keres
fogást másokon – jelen esetben az utazást, utaztatást, laktatást, étkeztetést, mindösszesen az ún.
„lehúzást” szolgáltatókkal kötekedve –, de itt a
nyár, és nem árt a súlyos önvizsgálat: mindent jól
csinálok ezen a területen (is)? Hiába, nagy úr az
egó, és bizony nehezen vallja be magának a gyakorló családfő, hogy nem ő szülte az univerzumot... Sőt! Egyedülálló lehetőségei nyílnak az
amúgy pihenést, feltöltődést, rekreációt szolgáló szabadidős tevékenység kapcsán, hogy emberi
kapcsolatai elmérgesedjenek, s tetszőleges generációkból válasszon ellenfeleket.

éghajlati sajátosságok váltanak ki ellenérzéseket,
lévén télen nagy a hó, nyáron nagy a sár, hogy
ezúttal egy népdallal tartsam számon széteső
közérzetünket.

Hová menjünk nyaralni? Iskolapélda az ún. preventív veszekedés témakörében, mely jócskán
megelőzi és előkészíti a helyszínen kialakuló állóháborút. Kultúra, kaland, szórakozás, romantika, nyugalom – vágyaink a résztvevők számával
arányosan hatványozódnak, közös
nevezőjük nincs.
Ha valami isteni elrendelés folytán
mégis egy helyen,
egy helyben elérhető
a mindenség,
egész biztosan az

Szállás az nincs, vagy van, de nem olyan, mint
a neten.

A mikor kérdésével meg aztán csak a legnaivabbak rukkoljanak elő! A kedves vezető tudja, hogy
soha, semmikor nem optimális; az iskola után
korai, előtte késő, a főszezon drága és élhetetlen,
mint mi magunk.
Kocsival hosszú, repülővel félelmetes, vonattal
kiszámíthatatlan, hajó nem jár arra.

Az étel ehetetlen.
Folytassam?
Muszáj lesz, mert a nyaralás egy teljes esztendő
központi témája, nincs az a karácsony vagy évforduló, amit annyi kis logisztikai szakértő követne nyomon, mint ezt. Márpedig csalódást
okozni gyerekeknek nem lehet, ha nem muszáj, s tán a gyakorlat sem mindig igazolja, de a szervezésen sok múlik,
akárhogy is.

Komoly pofátlanság júniusban felhívni a figyelmet az időbeniség fontosságára, maradjunk hát
annyiban, hogy soha nem késő elkezdeni! Különösképp, ha képesek vagyunk a fent említett
harcos arcoskodásból letenni valamennyit, elfogadni a realitásokat, avagy koncentrálni az esemény melléknévi vonzataira (értsd: gyönyörű,
szép stb.)
Lesz gond így is, elég. Hahaha. Individuális törekvésünk hiábavalóságával, miszerint saját
képünkre formálnánk a világot egy utazás kapcsán, szembesülünk csak igazán, s bölcs az, aki
minden élethelyzetből tanulni próbál. Még akkor is, ha az alkalmazkodás címszavával sem lehet, kell mindent lenyelni! Ehhez persze nem árt
a kurázsi, az érdekérvényesítési képesség, nyelvtudás, hogy el ne felejtsem, és persze pénz, pénz,
pénz, mint egy háborúhoz. Nem másodszor merül fel, hogy véres összecsapásként definiáljak
egy békességéről elhíresült időtöltést? Dehogy
nem. Szánalmas.

úton útfélen botlunk bele, de végig sosem
olvassuk őket, akár az apró betűt. Pedig érdemes. Ezen közhelyes tudásbázisok birtokában magabiztosságunk otthoni fényétől
tündökölhetünk, holott nem történik más,
mint hogy lementjük a célállomás térképét
a mobiltelefonunkra. Például. Amit némi
szívességkérés után egy étterem tévéjének
USB-csatlakozójáról töltöttünk fel. Például. Lévén nem kontakthibás készülékünk
vezetéke, hiszen még idejekorán golyóstollrugót
húzunk a csatlakozóra. Például.
A teljesség igénye nélkül, de ennyi? Meg egy bambi, ahogy mondani szokás.
Meg hogy fától az erdőt... Egy nyaralás leginkább
az osztálykiránduláson megtanult kártyajátékra
emlékeztet, melynek szabályai minden körben
változnak. Aki biztosítékokat akar, kössön. Szerződést utazási irodával, biztosítóval, és ettől jobban is érezheti magát. Tényleg! De egy kalandban
kevés a kiszámítható elem, éppen ezért nevezzük
így. Közepette érdemes hát arra gondolni, hogy
úgyis mindenből egy jó sztori lesz egyszer!
HIRDETÉS

Multivitamin nem csak
Dohányosoknak
OGYÉI szám: 16533/2015

Maradjunk hát a részleteknél, mert akárhogy is
rejtőzik bennük az ördög, összeadó detonációjuk
igenis elkerülhető! Gondolnám, számos rossz élmény generálja azon utazási tanácsokat, amibe

www.nicovit.com

Nicovit étrend-kiegészítőt
keresse a patikákban!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet,
és az egészséges életmódot.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Elmondom hát mindenkinek

Polgár Teréz Eszter

„Első földrengésem”

Volt egyszer egy fiatal lány, aki elindult világot látni. Egészen pontosan Vácról Japánba. Az ott töltött év azonban – amellett, hogy
életre szóló élményekkel szolgált – olyan nehézségek és akadályok
elé állította, amik a jóval tapasztaltabbakat is megtörhették volna.
Ő kiállta a próbákat. Helyén volt az esze és szíve, s úgy jött haza,
hogy nemcsak 18 éves lett, hanem felnőtt is. Ami manapság an�nyira ritka, hogy Molnár Fanni már önmagában ezért érdekes lenne. De nem csupán ezért az.
Miért éppen Japánba szerettél
volna menni?

Már kiskoromban is nagyon
vonzott az ázsiai kultúra. Az
egész régió érdekelt, de különösen szerettem a japán filmeket,
mert teljesen más világba vittek, mint amilyen Európa: én
egészen varázslatosnak találtam. Vác kapcsolatban áll egy
Japán nevű japán várossal, először oda mehettem ki két hétre, iskolai szervezésben. Olyan
nagy élmény volt, hogy hazaérve
vissza sem váltottam a pénzemet
– tudtam, hogy Japánban szeretnék tölteni egy évet. Az utolsó
előtti pillanatban jelentkeztem
egy nemzetközi cserediák-programra, amellyel végül tavaly
márciusban sikerült kiutaznom
Dél-Japánba, Kobayashiba. Ez
egy Vácnál kétszer nagyobb, kb.
45 ezres város.
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Kicsit sem féltél?

Nem, csak izgultam. A kiutazást
hosszú procedúra előzte meg, közben tanultam japánul, lelkileg is
készültem. Az indulásomkor a
családom és barátaim sírtak, de
én nem: már alig vártam, hogy
Japánban legyek. Tudtam, hogy
egy év hosszú, de gondoltam,
interneten tartjuk a kapcsolatot.
Ehhez képest az első fél évben
alig tudtunk kommunikálni, mert nem volt internet se
a fogadócsaládomnál, se egy
kávézóban. Ezt nehéz elhinni
Japánról. Néha telefonon beszélhettem anyuékkal, de nagyon
röviden. A kapcsolattartást a
fogadószülők szabályozzák a
csereévben, ahogy mindent
– a saját értékrendjüknek megfelelően, amely sokszor teljesen
más, mint a miénk. Én csak három hónapot töltöttem az első
családnál, azután szerencsére
máshová kerültem, de az első időszak iszonyú nehéz volt.
Az anya elvárta, hogy segítsek
a háztartásban, és foglalkozzak
a három kisgyerekkel, holott a
cserediákság nem erről szól. Én
reggel 6-kor keltem, az iskolában
töltöttem az egész napot, mert a japán diákok szinte ott élnek. Új volt
minden, a környezet, az órák, a
nyelv, és mire hazaértem 7-8 körül,
annyira elfáradtam, hogy gyakran enni se maradt erőm, pedig
borzasztó éhes voltam.

Mi volt számodra a
legnehezebb?

Lehet, hogy furcsa, de a biciklizés az iskolába és vissza: egyegy órás út a hegyes-völgyes
tájon. Nem szoktam hozzá ilyen
fizikai terheléshez, ráadásul jóval kevesebbet ehettem, mint
itthon. Minden gyerek hazulról vitt ebédet, a félórás szünetben ettünk. Én leginkább rizst
meg tojást kaptam, ezzel kellett estig kibírnom, otthon meg
gyakran még két óra eltelt, míg
vacsoráztunk. Sokszor elaludtam addigra.

Nem tudtál magadnak külön is
vásárolni?

Nem nagyon voltak boltok útközben, úgy, mint nálunk.
Mikor viszont mégis sikerült beszereznem valami kis
életmentő nasit, abból csak
konfliktus lett, hogy a szobámban „morzsázom”. De azt nem

engedték, hogy a konyhában
tartsak bármit. Japánban más
az életforma, mások a szabályok, és a gyerek dolga a szabálykövetés. A fogadóanyám
nem éheztetni akart, csak nem
értette, hogy az a terhelés, ami
nekik természetes, nekem nem
az. Le is fogytam alaposan.
Nyáron elestem a biciklivel, elájultam, és kórházba kerültem,
mert csúnyán megsérült a térdem. Akkor infúziót is kaptam, hogy feljavítsák a fizikai
állapotomat.
Próbáltál fogadócsaládot
váltani?

Szerettem volna, de nem egyszerű. Minden cserediákra
egy patrónus vigyáz – őrangyaloknak hívják őket –, de
én alig láttam az enyémet.
Mikor kijött látogatni, csak a
család jelenlétében találkozhattam vele; nem mertem
szólni. Egy srác próbált másik családhoz kerülni, mindenre panaszkodott, ami
nekem is ellenszenves volt,
és nem ért el semmit. Én inkább nem panaszkodtam, de
megszerveztem, hogy a nyarat máshol töltsem. A cserediákok nem utazhatnak év
közben, ez is szabály, de jutalomként egyvalakivel kivételt
tesznek. A 150 diák közül engem választottak. Azt nézték,
ki meddig jutott a japán nyelvben, hogyan bánik a kisebb
gyerekekkel, mennyi önkéntes
munkát vállalt. Én sokat önkénteskedtem, már csak azért
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Elmondom hát mindenkinek
is, mert nem szerettem otthon
lenni. „Szórakozni” nem engedtek el a szülők, de iskolai
programra igen. Ennek köszönhetem életem legfantasztikusabb nyarát.
Hol töltötted?

Eljutottam Tokióba, amivel régi vágyam teljesült! Az ottani
vendéglátóim nagyon aranyosak voltak, mindennap vittek
kirándulni, egyetemi nyílt napokra. Esti programokhoz meg
a közösségi oldal cserediák-csoportjában kerestem társaságot.
Tokió pezsgő világváros, tele
külföldiekkel, nyitott, de hagyományszerető – én ilyen Japánra készültem. Ősszel vissza
kellett mennem Kobayashiba,
de sikerült családot váltanom.
Cserediáknak lenni akkor ideális, ha veled kb. egykorú gyerek
van a családban, aki majd szintén utazik, tudtok tanulni egymástól, gyakoroljátok a nyelvet.
Én a túlhajszolt kisgyerekes
szülők után egy nagyon kedves
gyermektelen házaspárhoz kerültem. Kicsit a ló másik oldalára estem: agyonkényeztettek.
A japán iskolában hogy
boldogultál?

Egy erős gimi legjobb osztályába tettek be, jómódú családok
top egyetemekre készülő gyerekei közé. Első nap be kellett
mutatkoznom az egész iskola előtt japánul. Nagyon sokan
odajöttek hozzám más osztályokból, bulikat szerveztek nekem. Sajnos a fogadócsaládom
14

nem nézte jó szemmel, ha későn mentem haza, úgyhogy a
hívások aztán elmaradtak. A
tanárok aranyosak, segítőkészek voltak, igyekeztek bevonni mindenbe. Nem kellett az
összes tantárgyat tanulnom,
viszont tanítottam angolt alsósoknak. Részt vettem egy angol nyelvű vitakörben is, amit
irtóra élveztem. Főleg mert oda
a nagyon kedves fiú osztálytársaimmal jártam, akik kezdettől elfogadtak, segítettek. Más
osztályokból lettek barátnőim
is, de velük csak az ebéd utáni
kötelező iskolatakarításon tudtam együtt lenni. A saját osztálytársnőim kiközösítettek,
ami borzasztóan fájt. „Probléma” voltam a szemükben, aki
nem beszéli jól a nyelvet, nem
ismeri a szokásokat, eltéved –
akivel fárasztó foglalkozni. Egy
osztálytársnőm iskolán kívül
mindig kereste a társaságomat,
barátkozott, de az osztályban
úgy tett, mintha semmi köze
nem lenne hozzám. Mondta,
hogy ne haragudjak, de különben ő is perifériára kerülne.
Ez talán rosszabb, mintha valaki
nyíltan ellenséges.

Engem is nagyon bántott. A
mélypont talán az volt, amikor
ebédszünetben le akartam ülni
egy csoport lányhoz, és egyikük rám szólt, hogy nem ehetek velük. A fiúk sajnos külön
ebédeltek. Szóval, egyedül ettem…, aztán felfedeztem, hogy
csomó lány egyedül eszik, sőt,
egész nap egyedül van. Először

furcsálltam, de néha tényleg
jobb egyedül, mint elviselhetetlen hangadók táborában.
Sikerült azért igazi, mély
barátságokat kötnöd?

Igen. Így kevésbé szenvedtem a
lányoktól is, akik átnéztek rajtam. Rengeteget segített, hogy
táncolni kezdtem. Megismerkedtem egy hetven körüli apró nénivel, aki tradicionális
gésa-táncot tanított. A gésa szó
talán megtévesztő. Ez a néni
nem gésa volt, hanem táncművész. A gésák ismerték ezt a táncot, de tőlük sok mást is vártak.
Önmagában a tánc az érzelmek
kifejezéséről szól, nem a csábításról. Minden apró mozdulat
konkrét jelentést takar, szigorú szabályok alapján épülnek a
gesztusok és a mimika. Én régen balettoztam, de most már
a gésa-tánc sokkal közelebb
áll hozzám: életem egyik legnagyobb élménye, hogy megtanulhattam. A néninek már
az otthona is olyan, amilyet a
filmekben láttam, kimonókkal, szárított virágokkal…
Beléptem, és azt éreztem: ez,
önmagában megérte a megpróbáltatásokat. Nagyon ös�szebarátkoztunk, felajánlotta,
hogy ingyen tanít. Magánórára
jártam hozzá naponta. Mint kiderült, régi álma volt, hogy egy
európai lánynak átadhassa a tudását. Unokájaként bánt velem,
sütivel etetett, ha esett, hazavitt.
Csodálatos volt tanulni tőle. És
mielőtt eljöttem, megajándékozott egy valódi kimonóval!

Nézem a fotóidat, nagyon jól áll
Neked a kimonó. Hogy kerültél
esküvői kimonó-bemutatóra?

A tanárnőt gyakran hívták jótékonysági estekre a tánccsoportjával, és általában engem is
vittek. Részt vehettem a táncbemutatókon a csoportjába járó
többi lánnyal, akikkel szintén
jóban lettem. Egy fellépés után
a szervezők megkerestek, hogy
lenne-e kedvem az őszi fesztiválon kimonómodellnek lenni.
Persze igent mondtam! Nagyon élveztem; ezekben a gyönyörű ruhákban vonultunk át
a városon.

Igaz, hogy nem fűtenek
Japánban?

Igen. Az nagyon kemény volt.
Beszereztek a kedvemért egy
olajkályhát a szobámba, de
amúgy nem fűtöttek. Az iskolában sem. Ültünk a mínuszokban nyitott ablaknál, hogy az
influenzajárvány alatt szellőzzön a terem, és ne legyünk betegek. Mindenkinek lila volt a
keze. Egyenruhában kellett lenni, szoknyában, harisnyában,

egyencipőben. A sapka is tilos
volt. Pulcsit fel lehetett venni,
de nem sokat számított. Az utcán is kötelező a diákoknak az
iskolai egyenruha, látszódnia
kell, kabátot sem vehetnek. Ezt
nem tudtam megszokni. Egész
Japánban ez lehet a helyzet,
mert az a csereprogramos fiú,
aki a legészakibb szigetre került, mesélte, hogy mínusz 1020 fokban sem volt fűtés.
Átéltél egy földrengést is…

Igen. Ez volt az első földrengésem; először azt sem tudtam, mi
van. Éppen a szobámban aludtam. Olvastam, mit kell
ilyenkor csinálni, de átélni nagyon
más. Nálunk
6-os, a mellettünk lévő megyében
7,3-as erősségű rengést
mértek. Nem
lehetett megállni, elestem.
Átmentem a családhoz, ők is
megijedtek, úgy volt, hogy evakuálnak minket, de mégsem. A
3-as, 4-es rengésekhez ők hozzá voltak szokva, de ez nekik is
félelmetes volt. Bent kellett maradni a házban, lefeküdni és a
fejünket védeni. Japánban mindenkinek bepakolva áll egy hátizsákja, és ha bemondják a
tévében, hogy menekülni kell a
legközelebbi evakuációs pontra,
kész a túlélőcsomag.

Sosem akartál az egy év alatt
hazaszökni? Én lehet, hogy
megfutamodtam volna.

Nem, mert mindig volt olyan
ember, aki segített, és mindig
történt valami jó is. Azt éreztem: igen, nehéz, de ha kibírom,
akkor mindent végig tudok majd
csinálni. Tényleg úgy jöttem haza, hogy sokkal erősebb vagyok,
jóval többet bírok, mint hittem.
A japánok sosem panaszkodnak. Megtanultam tőlük, hogy
ne nyavalyogjak, meg kell oldani a feladatokat. A diákok
embertelen mennyiségű tanulnivalót kapnak egyik napról a
másikra. A magyar gimiben a tizedétől hőzöngünk, hogy ezt „lehetetlen megtanulni”. Japánban
zokszó nélkül nekiülnek, hogy
együtt megtanulják. Addig nem
mennek haza. Európa nagyon
énközpontú Japánhoz képest. A
csereévem alatt egyre jobban átláttam a szabályokat, és lassan,
de sikerült beilleszkednem. Barátaim lettek, sőt, még az a barátnőm is kimutatta az osztályban,
hogy kedvel, aki hónapokig nem
merte. Nekem is kellett változnom. Elfogadóbb lettem, türelmesebb, céltudatosabb.
Mik a legközelebbi céljaid?

Nemzetközi érettségi, aztán
egyetem Tokióban. Oda visszavágyom. Imádok nyelvet tanulni, az angol, olasz és japán után
a kínait fogom elkezdeni. Az
még a japánnál is érdekesebb
lehet. Még idén nyáron szeretnék kijutni Kínába. Éppen ezt
szervezem.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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JÚNIUSI AKCIÓ!
Visine® Classic 0,5 mg/ml oldatos

szemcsepp 15 ml

Béres Porcerő Forte
+ D3-vitamin filmtabletta

4 780 Ft

1 755 Ft

1177 Ft/ml
hatóanyag: tetrizolin-hidroklorid
forgalmazza: Johnson & Johnson Kft.,
1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.

2×60 db

Voltaren® Emulgel 1% gél

100 g

2 120 Ft

Enyhíti
Enyhít
Eny
yhítii az
az ízületi
ízül
ízületi
ület
eti és izomfájdalmakat,
izomf
iz
om ájdalmakat,
j
ökk ti azokk gyulladását
ll dá át és
é
csökkenti
duzzanatát

21,2 Ft/g
hatóanyag: diklofenák-dietilamin
forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest Csörsz u. 43. Tel.: 225-5800
www.gsk.hu

39,8 Ft/db
forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt.,
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. www.beres.hu

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

Az akció 2017. június 1-jétől 30-áig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.

Ízületi megbetegedésekben vagy
fokozott ízületi terhelés
következtében kialakuló porc-,
illetve ízületi rendellenesség esetén
javasolt

Advil® Ultra Forte lágy kapszula

16 db

1 530 Ft

Láz- és fájdalomcsillapító,
fájdalomcsillapí
j
p tó,,
pító,
ll dá átló hatású
h tá ú készítmény
ké ít é
gyulladásgátló

95,6 Ft/db
hatóanyag: ibuprofén

CHHU/CHVOLT/0027/17

Vény nélkül kapható gyógyszer

Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Linex® Forte élőflórát tartalmazó

Dentinox® fogínygél gyermekeknek

Dermazin® 10 mg/g krém

Idelyn® Beliema® Effect

kapszula 28 db

Szedése gyomor-bélrendszeri
f tő é antibiotikum-kúra
tibi tik kú
fertőzés,
esetén javasolt

2 230 Ft

10 g

1 575 Ft

Fogzáskön
Fogzáskönnyítő
önnyítő gél, az első fogak
kibújá
k jjelentkező
l tk ő tü
t k hhelyi
li
kibújásakor
tünetek
kezelésére alkalmas készítmény

1 245 Ft
24,9 Ft/g
hatóanyag: ezüst-szulfadiazin

157,55 Ft/g

79,6 Ft/db

50 g

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

O
Orvosi
ellátást nem igénylő sebek és
má
á bő
é ülé k (h
lá k ki
bb
más
bőrsérülések
(horzsolások,
kisebb
sérülések, vágások) fertőzéseinek
megelőzésére és kezelésére

hüvelytabletta 10 db

33
335
35 Ft

3333,5
33,5 Ft/db

A hüvelyflóra bármilyen átmeneti
megváltozásakor alkalmazható,
bakteriális és gombás fertőzés
esetén is

Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Teva-Candibene 10 mg/g krém

Kitonail® 80 mg/g gyógyszeres

20 g

895 Ft

44,8 Ft/g
hatóanyag: klotrimazol
forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Alkalmas gombás fertőzések helyi
k lé é és
é enyhíti
híti a viszketést
i k té t is
i
kezelésére,

Orvostechnikai eszköz*

körömlakk 3,3 ml

4 830 Ft

1463,6 Ft/ml
hatóanyag: ciklopirox

A körmök enyhe, illetve középsúlyos
gombás fertőzéseinek kezelésére

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

ÜNK!

VEL
N
E
J
R
YE

N

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

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

JÚNIUSI AKCIÓ!
Panadol® Rapid 500 mg filmtabletta
24 db

C-vitamin Béres 500 mg retard
filmtabletta 100 db

1 980 Ft

780 Ft
32,5
2,5 Ft/db
hatóanyag: paracetamol
forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest Csörsz u. 43. Tel.: 225-5800
www.gsk.hu

C-vitamin
AC
-vi
vitam
tamin
in las
lassan és fokozatosan
b d l ffel,l ezért
é t hhosszabb
bb idő
szabadul
időn át
állandó C-vitamin szintet biztosít

19,8 Ft/db
hatóanyag: aszkorbinsav
forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt.,
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
www.beres.hu

CHHU/CHVOLT/0027/17

Az akció 2017. június 1-jétől 30-áig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.

Panthenol külsőleges spray

130 g

30 db

11,2 Ft/g
hatóanyag: dexpantenol

32 Ft/db

960 Ft

1 450 Ft

forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest Csörsz u. 43. Tel.: 225-5800
www.gsk.hu
CHHU/CHVOLT/0027/17

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

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

Corega® műfogsortisztító tabletta

Műfogsortisztító tabletta, mely elpusztítja a
kellemetlen szájszagot okozó baktériumokat,
eltávolítja a lepedéket és elszíneződéseket

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Orvostechnikai eszköz*

Supraderm 10 mg/g gél

yes.pharma Pajzsmirigy+Slim

Patikárium Magnézium B6

Mastu® végbélkúp

20 g

1 185 Ft

Naapfény okozta bőrgyulladás, elsőfokú
Napfény
éégések,
é k rovarcsípések,
í é k csalánkiütés,
lá kiüté
vviszkető ekcéma és bárányhimlő helyi
kezelésére

kapszula 60 db

2 780 Ft

1 010 Ft

16,8 Ft/db

4 FFt/db
46,3
t/db

59 3 Ft/g
59,3
hatóanyag: difenhidramin

Organikus szelén-tartalma
hozzájárul a pajzsmirigy normál
működéséhez, míg a
guaranakivonat a zsíranyagcseréhez

Septofort tabletta

Aperisan® 200 mg/g szájnyálkahártyán

1 175 Ft

alkalmazott gél 10 g

1 780
0 Ft

49 Ft/db
hatóanyag: klórhexidin

178 Ft/g
hatóanyag: orvosi zsálya levél
forgalmazza: Penta Pharma Kft.

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

1 715 Ft

Enyhíti az aranyeres panaszokhoz
tüneteket mint az irritáció,
irritáció
társuló tüneteket,
viszketés, égő érzés

1171,5
71,5 Ft/db

Étrend-kiegészítő készítmény**

Étrend-kiegészítő készítmény**

SSzáj- és torokfertőtlenítő készítmény

10 db

A magnézium és a B6 vitamin
hozzájárul a fáradtság és a
kifáradás csökkentéséhez

Vény nélkül kapható gyógyszer

24 db

tabletta 60 db

Orvostechnikai eszköz*

Keresse a Szimpatikát az interneten is!

A szájnyálkahártya gyulladásainak
helyi kezelésére. Hagyományos
növényi
gyógyszer, kizárólag a régóta
n
fennálló használaton alapuló,
meghatározott javallatokra
alkalmazandó

szimpatika.hu

facebook.com/Szimpatika instagram.com/szimpatika_hu

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

Társaslány

A

Vág Bernadett

A

Szívügyek

júniusról jutott eszembe. Hogy régen milyen drága volt, milyen várva várt, milyen
szívdobogtató. Már áprilisban elkezdtük számolgatni, mikor jön már el. Aztán betoppant, persze,
mivel úgyis minden eljön, de mégse volt annyira jó, legalábbis eleinte, mert előbb még ki kellett
bírni azt a keveset, felelni
a kettesért, igazolásokért
könyörögni a dokinál
visszamenőleg, na meg
bejárni akkor is, ha száz
ágra süt a nap.

A

napról jut eszembe. A Ligetbe
jártunk ki csíkos törülközőkkel, hevertünk egymás mellett, mint a
heringek, kentük egymás
hátát bronzolajjal, ötpercenként vizslattuk, ki a
barnább. És szívügyekről
sugdolóztunk. Volt egy
Viki nevű lány, ő csalt,
mert a Liget után még kiszaladt a Duna-partra is
sülni. Nem a színügyért,
csak egy szívügyért.

D

e a június közepe az már tényleg jó volt,
felírtuk a táblára, hogy Ó, visítva ös�szeolvastuk, hogy VAKÁCIÓ, és röhögtünk.
Kirobbantunk a suli falai közül, mint üvegből
a pezsgődugó. És azon is röhögtünk. Na nem,
pezsgőről szó sem volt, legfeljebb ha almaborra
futotta, de kit érdekelt, fő, hogy röhögtünk bármin, ha meg nem volt min, akkor meg azon. És
majd kiugrott a szívünk, csak mert élünk.
20

J

a, a szívről jut eszembe. Hogy hányszor ragyogott fel és hányszor tört darabjaira azóta,
de ki bánja, ami nem öl meg, az erősít. És amikor már azt hisszük, tényleg megszakad, elnémul,
kivérzik, akkor érkezik valaki, a két kezébe veszi, leheletével melengeti. Nincs hülyébb lény a
szívnél.

J

a, és még az almaborról
akartam
mondani. Hát, az tényleg szörnyű volt. Fanyar,
büdös, de olcsó. Mi, az
elvetemültek csak azért
is ittuk, mi több, be is
csempésztük a suliba,
nehogy már a tízórai
szünetben kiszáradjunk,
és elrejtettük a vécétartályban. Tízpercenként
kéredzkedtünk ki pisilni
az órákról, és tántorogva, émelyegve mentünk
vissza, na, az már nem
volt olyan jó. Vagyis de.
Mert igazi harci sérülés
volt ez, szétváló szülőkért vívott véres-kön�nyes háború hozadéka,
amit keményen álltunk, hősiesen, bár csukladozva. Véd- és almaborszövetség, szívhasadásra irtó jó. A Kari mászott fel az üvegért mindig,
kihalászta a tartályból, jól meghúzta, aztán
öklendezett egy picit, majd belebandzsított
a semmibe, a szeméből könny csorgott, nem
az öklendezéstől, hanem a fájó szerelemtől, és
Adyt szavalt ordítva. A fájó szerelem is olyan
rohadt jó. Meg Ady is. Bizsereg tőle alélva a szív.

ztán június kellős közepén, már kint, a suli előtt, szabadon, szépen, röhögve... Már
nem is kellett se bor, se Ady, se semmi, elég volt
a levegő, a nyár, a fény, a rengeteg zöld, a szagos
eső, a csillagok, a szeptemberig tartó örökkévalóság.
Első szerelem, titkos
randi a sétányon, fába
vésett irkafirkák, átszúrt szív.

A

ztán egy kis tanulgatás a pótvizsgára, üdvrivalgás, mert
sikerült, szívszaggató búcsú a
reptéren, Ferkót nyaralni viszik
Bulgáriába, mi lesz velem nélküle,
szerelmes levelek a postaládában, paperheart. Szerelmes levelek hiánya ugyanott, a
Ferkó menjen a fenébe, mondogatja anya, inkább
csomagolj. Apa dühös, hogy itt a jugó tenger egy
vagyonért, én meg zokogva Ferkózok, repítem a
napokat, hullámtörésből jósolok, vagy ki se megyek a szobából, szívbénulás. De végre eljön a nap,
végeláthatatlan autózás hazafelé a tömött pályán,
na tessék, Ferkó már négy órája vár a házunk előtt,
szívdübörgés. Csokibarna, mily gyönyörű, mégis
szeret, szívből.

mi, vagy dicsekedhetünk is ugyanezért dagadó
szívvel, vágyhatunk másra, mint ami van, vágyhatunk abba, ami volt, írhatunk panaszlevelet háborogva, vagy oszthatunk alamizsnát, adományt,
áldást. Oszthatunk-szorozhatunk. Akár meg is bocsáthatunk. Vagy vehetünk
szemet szemért, gyógyíthatunk szőrével
kutyaharapást, vagy
haraphatunk szőrével kutyát, izzadhatunk
szitkozódva vagy bekapcsolhatjuk a klímát,
vagy csak simán örülhetünk
csendben, szépen, szívrepesve,
nagyot szippantva az üde zöldbe,
esőszagba, a júniusi nyárba.

T

udták, hogy százezerszer dobban a szívünk egyetlen nap alatt?

HIRDETÉS

R
M

ég volt, bár június volt, drága, várva várt,
szívdobogtató. És most tessék, mi van,
mi nincs?
i lenne? Futja borra, napfényre, egy-egy
mosoly is belefér, ugye, de harc is van
doszt, hogy a gyerek becsempészte, kicsempészte, válhatunk is, ha úgy alakul, persze, szív(ás),
vagy élhetünk picit dohogva együtt örök szerelemben. Tántoroghatunk hőségtől, röhögéstől,
köhögéstől, sírhatunk szívszakadva egy megszépült régiért, függhetünk veszélytől, piától,
pénztől, sikertől: szívrohanás-szívkihagyás-aritmia. Futhatunk maratont vagy versenyt az idővel, korral, panaszkodhatunk, hogy miért pont
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Apaszemmel

Anyaszemmel

Küttel Dávid

Szonda Györgyi

Vizsgadrukk
z elmúlt években annyiA
ra átalakult az érettségi
rendszer, hogy nekem több nap-

ba telt felfogni. Annyi a lényeg,
hogy – leszámítva egy-két szakmát – gyakorlatilag pontszámok
alapján bárhová be lehet kerülni.
z izgalom viszont a régi,
A
mint amolyan kötelező
elem, engem például inspirál a

vizsgadrukk, sőt néha szórakoztat is, ha feszített helyzetben
vagyok. Bori hál’ isten teljesen
természetes izgalommal indult
neki a megmérettetésnek, és szerencsére egy hét alatt túl volt az
írásbeli vizsgákon. A feleségem
elég izgulós típus, és azt hiszem,
most nagyon óvatosan fogalmaztam. Gyakorlatilag jobban
aggódott az ominózus héten,
mint a nagylányunk, akit nem
lehetett kimozdítani a saját tempójából, amit elképesztő profizmussal diktált önmagának.
Matekból az utolsó hétig előkészítőre járt, amit maximálisan
támogattam, mert bizony van
genetika is, és sajnos nem csak
a jó tulajdonságok öröklődnek.
22

Remélem, hogy Györgyi nem
sértődik meg, ha azt állítom,
nem erőssége a matematika.
Bori gyakorlatilag az esélytelenek teljes nyugalmával evickélte végig matekból a gimnáziumi
éveket, én pedig ezt tudomásul
vettem. Mivel a többi tárgyból
sikeresen teljesített, engem soha nem érdekelt, milyen jegyet
hoz haza matematikából, an�nyit vártam el tőle, hogy ne
bukjon meg. Ahogy közeledett
az érettségi, egyre gyakrabban
tette fel azt a kérdést, vajon mi
történik azzal, aki az érettségin
megbukik.

A

z utolsó félévben odajött
hozzám egy hirdetéssel,
ahol két egyetemista fiú az alábbi szöveggel promótálta magát:
Matematika bullshit nélkül! Nálunk mindenki egy jegyet javít
az érettségin önmagához képest!
Pénzvisszafizetési garancia! A
hirdetés alapján még Borcsa
is kiszámolta, így garantált lehet a kettes. Az én szakmámnak is része a marketing, de
bevallom, megtetszett a szöveg.

Belementem.
a négy alkalom, és
Lzseniezajlott
nem állítom, hogy mateklett a lány, de legalább

négy hétre egy kicsit megszerette
a tantárgyat. Máig nem tudom,
mit tudhatott a két ELTE-s fiatalember, de így ismeretlenül is
jövök nekik egy sörrel!
matekot átvészeltük, a csaA
lád is túlélte anyu aggódását, én pedig arra a hétre vállaltam

Borcsa szállítását, így a hajnali
autósoknak sem kellett rettegni egy aggódó „anyaoroszlán”
sietős vezetési stílusától. Bori
minden szempontból megérett,
mert olyan tempót diktált magának a véghajrában, amit csak
felnőtt sportolóktól szoktam látni. Tudatosan beosztotta az erejét, pihent, ismételt, lazított, stb.
Nagyon jó volt nézni, hogy ilyen
profi.
ár csupán a szóbelik vanM
nak hátra, melyeknek része a felvételi is, amihez tovább
szurkolok neki!

Érettek
ú, azért ha a gyermekünk
H
megy érettségi vizsgára,
az már más dimenzió! Em-

lékszem, én annak idején az
ájulás határán voltam hétfő reggel, mikor megkezdődött az írásbeli vizsgák hete,
a szóbeliről emlékeim is alig
maradtak, annyira izgultam. Nem szoktam meg, nem
jöttem bele, ahogy mondani szokták, az államvizsgáig
így aggódtam végig minden
megmérettetést. A körülöttem élők viszont megtanulták, hogy nem kell szólniuk
hozzám, nem nyugtattak,
csak legyintettek, aztán mosolyogtak a jó jegyeimen.
ori lányom más típus, és
B
egy új korszak szülötte, a
természetes vizsga
drukk is

csak első nap látszott rajta.
Én persze mindennap ötpercenként olvastam a híreket,
találgattam, hogy mehet neki, miről írhat, és vártam
a telefonhívást, hogy túl
van rajta. Az ő osztálya öt
évig járt gimnáziumba, így

tizenkilenc-húsz éves fiatalok
már, tényleg felnőttek, felkészültek, tájékozottak, szerintem élmény lesz őket szóban
vizsgáztatni tanárként.
olt szerencsém őket jobV
ban megismerni ebben
az utolsó évben, mert elvál-

laltam a szalagavató táncuk
betanítását, és néhány osztályfőnöki órára is meghívást
kaptam, hogy beszéljek nekik
a felelős gyermekvállalásról,
a szülés-születés csodájáról és
a kisbabákról. Nagyon nagy
élmény volt velük dolgozni, látni, ahogy elfogadnak,
hallgatnak rám, poénkodnak velem, kérdeznek és beszélgetnek, nem egy anyukát
vagy pedagógust látnak bennem, hanem partnerként
kezelnek.
észese lehettem az öltöR
zői izgalmaknak, ahogy
a jelmezeiket igazítottam,
ahogy egy utolsó nagy kiabálással készültünk a bemutatóra, ahol még mindenkiből

kibújt az a kisgyermek, aki
nemrég volt, azután egymás
nyakába borultunk, hogy
mennyire jól sikerült a tánc,
milyen jók így együtt. Később pedig, az órán, ahol
arról beszéltem, hogy talán
nem is olyan sok év múlva
néhányuk szülője lesz egy új
életnek, megláttam bennük
az anyákat és apákat, köztük
a saját lányommal, őszintén
elérzékenyültem…
egható részese lenM
ni a pillanatnak, amikor
„szárnyra
kelnek”,

amikor elkezdődik az életük
egy nagyon izgalmas és meghatározó időszaka, amikor
megtalálják a hivatásukat, találkoznak életük szerelmével,
saját otthonuk és családjuk
lesz, amikor egyre kevésbé
leszünk fontosak, mi, szülők. Engedjük Őket, bízzunk
bennük, megtettük, amit tehettünk, és elnézve ezt a
harmincnégy fiatalt, így a
szóbelik előtt is kijelenthetjük, megérettek…
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Méregtelenítés

Sallai Ervin

Falusi wellness

Köszöntöm a pihenni vágyókat a polgármester nevében.
Szenflében Attila vagyok,
avagy ahogy a környékbeliek ismernek: Pityókás Lacika. Nagy örömünkre szolgál,
hogy kuponos falusi üdülést választottak fél áron,
amiből persze látszik, hogy
garasos népek. Mielőtt elszállásolnánk önöket leendő házigazdáikhoz, elmondanám a
napirendet.
Holnap reggel öt óra tíz
perckor Kunhalmi Jóska bácsi
hangulatos flexeléssel ébreszti
a kakast. Ettől még maguk zajhoz szokott pesti népek vissza
tudnának aludni, de Irénke
néni zsörtölődése, hogy „a
bánatos Szűzmáriáért nem
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képes ez a vén szeszkazán egyszer a büdös életben normálisan délben flexezni!” – no, az
már életet csal a csipagyáros
szemekbe.
5.30-kor könnyű reggeli.
Szalonna bőrrel, zsíros kenyér
hagymával, pálinka, kotyogós
kávé házi tejjel, savanyú bor és
mákos kalács pörköltszafttal.
5.40–8.00-ig vécéhasználat.
Nyolc óra után megkezdődnek a színes vidéki programok. Először a hagyományos
falusi, már-már kihalóban lévő mesterségekkel ismerkedhetnek meg. A közmunkás
szemétszedő, a motoros fűkaszás és az uniós pályázatíró ősi
szakmák titkaiba nyerhetnek
betekintést.

Ezután platós motoroskapával átvisszük önöket a falu
szívébe, a hagyományok házába. Itt önök is együtt énekelhetik az asszonykórussal Kis
Grófó népdalait, és megtanulhatják tánckarunktól a Gangnam Style-t.
A dalolástól és tánctól
könnyen megéhezik az ember. Délben degusztációs menüként megkóstolhatják az
általános iskola menzaebédjét, majd sűrű szitkozódások
közepette átfáradnak a főtérre, ahol szerény helyi menüvel
várjuk önöket. Zseblámpával fogott fácán-leves, enyhén
fűszeres gázolt őz-pörkölt
szlovák áfa-import lisztből készült galuskával, fujtós

tészta pudingporos vaníliasodóval. Az enyhén fűszeres
pörköltbe ízlés szerint kérhetnek egy kis erős paprikát,
de már alapból olyan pikáns,
hogy tavaly átmarta a tányérokat, ezért idén lábosban
szervírozzuk.
Tele hassal nem szívesen
mászkál az ember. Ebéd után
a helyi szokásoknak megfelelően leheveredünk az árokba.
Hogy a szundítás ne legyen
hasztalan, a helytörténeti kiállítás házigazdája, Thang
Szun Yen kisasszony mesél településünk múltjáról. Szavaiban megelevenednek az olyan
fontos vidéki ünnepek, mint
például a tablettásbor-szüret
vagy a mézhamisítás.
Az okosodás után a

sporttevékenységé a terep.
Örömmel tanítjuk meg önöket PB-palackkal vagy kaszával kerékpározni. Az
ügyesebbek hátára nehezítésképpen permetezőtartályt
is szíjazunk. Instruktorunk
Imi bácsi lesz, aki bemutatja, hogy kell autentikusan felszállni a biciklire fröccsözés
után. Ez egy nagyon vidám
harmincperces koreográfia,
ami alatt a falusi férfiak szókincse ismerszik meg, kitérve a kerékpártervezők teljes
rokonságára.
A jóleső mozgástól természetesen megszomjazik az ember, így estére irány a 9823-as
számú italellátó közintézmény, helyi nevén a Taknyos
Varjú. Sajnálatos módon a

törvényváltozásokat követve már nem tudjuk prezentálni önöknek az igazi vidéki
szórakozást, a félkarú rablózást. Ennek hiányában marad
a színtiszta, őszinte ivászat.
A program animátora Bacskai Guszti, asztalos, aki egy
korábbi munkahelyi baleset
következtében egy kézzel tud
három sört és két fél pálinkát rendelni. A kulturált alkoholfogyasztási program
hajnalig tart, amikor fakultatív választhatnak a bicskázás
vagy a gajdolós hazatántorgás
programok közül. Csekély felárral a helyi szokásokat követve álomra hajthatják fejüket a
komposztáló tetején vagy a
ganéjdomb aljában is.
Kellemes kikapcsolódást
kívánok mind magam, mind
a falu teljes lakossága nevében.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Tompa Diána

Háromévente egyszer

I

jesztően magas a méhnyakrákban
elhunyt nők száma Magyarországon. Ennek okairól és a szűrések fontosságáról – melyre a Médiaunió idei
kampánya is felhívja a figyelmet –
Dr. Lengyel Erzsébetet, a Bajcsy Zsilinszky Kórház onkológusát kérdeztük.
A női nemi szerv mely részét
hívjuk méhnyaknak, és milyen
funkciót tölt be?

A méh elkeskenyedő nyakát
nevezzük méhnyaknak, mely
két részből áll: egy hüvelyben
elhelyezkedőből és egy hüvely
felettiből. A méhnyaknak három funkciója van: egyrészt a
menstruációs vér ezen keresztül
távozik, másrészt mintegy szűrőként vesz részt a fertőzések elleni védekezésben, harmadrészt
a szülés alatt kinyílik, és a baba
ezen keresztül születik meg.
Miben különbözik a
méhnyakrák korai, illetve késői
fázisa, és ennek milyen tünetei
vannak?

A méhnyakrák esetében a tünetek általában későn jelentkeznek, ezért akik nem járnak
szűrésre, azoknál gyakorlatilag
csak előrehaladott állapotban
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kerül felfedezésre a betegség.
De ami már a korai szakaszban is figyelemfelhívó lehet:
szokatlan vérzés a nemi aktust követően vagy két menstruációs ciklus között, illetve
a fájdalommal járó szexuális
együttlét; ezekben az esetekben
mindenképpen érdemes nőgyógyászhoz fordulni. A késői
tünetek már elsősorban a méhnyakrák környező szervekre való kiterjedésével függnek
össze. A rák ráterjedhet a végbélre, ami a székelési habitus
megváltozásával jár; a hólyagra, ami véres vizeletet vagy inkontinenciát eredményezhet;
illetve a húgyvezetékek nyomása következtében, következményes vesekárosodás is
kialakulhat. Emellett daganat
hatására étvágycsökkenés, hátés csontfájdalom, fáradtság és
energiahiány is felléphet.

Megelőzhető-e a méhnyakrák?

Átlagosan hány áldozatot
szed a méhnyakrák
Magyarországon?

Évente körülbelül ezer-ezerötszáz új beteget diagnosztizálnak, és ebből mintegy
ötszázan meghalnak, mert
sajnos a legtöbben már csak
nagyon előrehaladott stádiumban keresik föl az orvost.
A nők körében a második
leggyakrabban előforduló
megbetegedés, a méhnyakrák-szűréseken részt vevők
aránya mégis csak harminc
százalék Magyarországon.
Mely korosztály a
legveszélyeztetettebb?

Általában a negyvenes korosztály, de életkor szerint két
nagy kritikus korcsoportot különböztetünk meg: a fiatalabb
30-39 éveseket, és a 60-69 év
közöttieket.

Az egy tévhit, hogy a méhnyakrák genetikailag kódolt, hiszen
a kialakulásáért szinte kizárólag a humán papilloma (HPV)
vírusfertőzés felelős. A HPV-vírusnak több mint száz típusa
van, ezek közül két típus felelős
a méhnyakrákos megbetegedések hatvan-hetven százalékáért. Az elsődleges prevenció a
HPV elleni védőoltás, melynek
több típusa van attól függően,
hogy kettő-, négy- vagy kilencféle vírus elleni oltóanyagot
tartalmaz. Ez utóbbi kilencven
százalékos védettséget nyújt,
de Magyarországon még nem
igazán alkalmazzák, viszont
a használatban lévő négyes típusú oltóanyag is nagyfokú védettséget nyújt. Ezt az oltást
célszerű még az első szexuális aktus előtt beadatni, de legkésőbb 45 éves korig, hiszen a
méhnyakrák kilenc-tíz év alatt
alakul ki. A védőoltás beadása
egy egyszerű bőr alá adott injekció formájában, három fázisban történik, és az első és az
utolsó között hat hónapnak kell
eltelnie.
Milyen kockázati tényezők
növelik a kialakulás esélyét?

Minden nő, aki szexuális életet
él, körülbelül 70-80%-ban hordozza a HPV-vírusfertőzést.

Ez ellen a kondom használata
sem véd teljes körűen, tekintve hogy a vírus nem a testnedvekkel terjed, hanem bőrön
keresztül. Azoknál, akik a szexuális partnerüket gyakran
váltogatják, vagy fiatal korban kezdték meg a nemi életet,
esetleg ahol a férfi partnernek
több szexuális kapcsolata van,
sokkal nagyobb a megbetegedés kockázata. Kialakulásában továbbá szerepet játszhat
a dohányzás, különböző gyulladások, a legyengült immunrendszer és a fogamzásgátló
tabletták szedése is.
Milyen gyakran ajánlott részt
venni a szűrésen, és ennek mi a
menete?

Magyarországon háromévente
ajánlják a szűrésen való részvételt a nőknek. A vizsgálat államilag finanszírozott, nem jár
fájdalommal és rövid időt vesz

igénybe. A méhnyakszűrés során a HPV-vírust automatikusan nem határozzák meg, csak
citológiai sejtmintát vesznek,
és ha ezen a keneten gyanús,
rákot megelőző állapotot fedeznek föl, akkor végzik el a
HPV-tesztet.
A diagnosztizált méhnyakrák
kezelhető-e, és ha igen, milyen
módon?

A méhnyakrák kezelése megegyezik a többi rákfajta kezelési
módszereivel: műtét, sugárterápia és kemoterápia. Ha korai stádiumú a méhnyakrák,
akkor főleg műtéti úton kezelik, majd ez után, a szövettan
függvényében, esetlegesen egy
sugárkezeléssel egészítik ki.
Ha már a rák kiterjedt a környező szervekre is, akkor az
elsődleges kezelésfajta a radiokemoterápia, amivel szintén jól
gyógyítható a betegség.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

Szentkuty Nikolett

Epegörcs vagy valami más?

S

Milyen természetes
gyógymódokkal segíthetünk a
problémán?

okakat kínoznak különböző emésztési zavarok, de az epegörcsöt nem mindenki ismeri fel elsőre, pedig ennek akár
komoly szövődményei is lehetnek. Arról,
hogy hogyan kerülhetjük el, és milyen kezelések állnak rendelkezésre, dr. Topa Nórát, a hajdúszoboszlói Kígyó Gyógyszertár
gyógyszerészét kérdeztük.

Milyen tünetek esetén
gyanakodhatunk epegörcsre,
illetve hogyan lehet
megkülönböztetni a has más
jellegű fájdalmaitól?

Epegörcsre gyanakodhatunk,
ha a görcsös és erős fájdalom a
jobb bordaív alatt jelentkezik,
nem sokkal zsíros, nehéz ételek fogyasztása után, illetve ha
a görcsök ismétlődnek, és a fájdalom a jobb váll irányába sugárzik. A görcsös fájdalomhoz
gyakran társul émelygés, hányinger, hányás. Amennyiben láz
is jelentkezik, akkor valószínűleg már epehólyag-gyulladás
is kialakult.

Mi válthatja ki elsősorban az
epe görcsölését?

Epegörcsöt leggyakrabban az
epekövek okozhatnak. A fájdalom oka, hogy az epe összehúzódása során a nagyméretű kövek
elmozdulnak, ezért részlegesen
vagy teljesen elzárhatják azokat a vezetékeket, amelyeken
át az epe a vékonybélbe ürül.
Ritkábban kialakulhat a görcs
epekövesség nélkül is, abban az
esetben, ha az epehólyag működése nem megfelelő. Ilyenkor az
epe összehúzódása nem elégséges, ezért az epe nem ürül kellőképpen. Mivel az ételek az
epehólyagot összehúzódásra
ingerlik, bizonyos, főleg nehéz
és zsíros ételek fogyasztása után
könnyen jelentkezhet görcs.

Mielőtt elkezdenénk bármilyen gyógymódot, mindenképp érdemes orvoshoz
fordulni, hogy kiderüljön,
kövesség okozza-e az epegörcsöt, vagy az elégtelen epehólyag-működés, esetleg a
nem megfelelő mennyiségű
epetermelés.

Milyen meglévő betegségek
hajlamosíthatnak
epekövességre?

Az epekő kialakulásának okai
nem tisztázottak, de hajlamosító tényező a magas koleszterinszint, az elhízás, a túl
sok étel fogyasztása, a cukorbetegség, a májbetegség, az
epehólyag gyulladása, és a genetikai hajlam is befolyásoló
tényező.
Mit tehetünk, ha epegörcsöt
tapasztalunk? Segít-e a
görcsoldó az ilyen jellegű
fájdalom enyhítésében?

Enyhébb görcs esetén segíthet
a meleg borogatás és a mas�százs is, de az esetek nagy
részében nehezen múlik el magától. Többnyire szükség van
görcsoldóra és fájdalomcsillapítóra is.

Ha epekő okozza a problémát,
akkor az epekőoldó szerek feloldhatják a köveket, de siker
csak hosszas, általában egykét éves, folyamatos kezelés
után várható, és a kezelés
abbahagyása után sajnos gyakori a kiújulás.
Léteznek az epe termelését fokozó szerek,
ezek hatására általában
hígabb epe termelődik, nő
az epeutakban az epe áramlása és csökken az epe pangása. A fokozott epekiválasztás
könnyebbé teszi az emésztést,
csökkenti a teltségérzetet,
így görcs sem fog kialakulni.
Ilyen hatása lehet a mentolnak, a fekete reteknek, a glaubersónak, illetve különböző
teakeverékeknek. Ezeken kívül az epehólyag összehúzódását és kiürülését fokozza az
orvosi füstike kivonata és a
kurkumagyökér is.

Mikor indokolt orvoshoz
fordulni, milyen veszélyekkel
járhat az epegörcs?

Ha rendszeresen jelentkezik
epegörcs, mindenképp orvoshoz kell fordulni, hogy kiderüljön, milyen probléma áll a
háttérben, és ennek megfelelően részesüljön kezelésben a
beteg. A kezeletlen epegörcs,
melynek hátterében epekő áll,
mindenképp kezelést igényel,
mert az epeutak könnyen elzáródhatnak, ezzel gyulladást és
fertőzést okozva, ami jóval erősebb fájdalommal jár.

Általános vélekedés, hogy az
epekövek eltávolítása után túlzott érzékenység lép fel bizonyos élelmiszerekkel szemben,
ráadásul a görcsök is visszatérhetnek. Valóban nagy odafigyelést igényel a táplálkozás a műtétet követően?

Az epehólyag eltávolítása után
diétát kell tartani, és csak fokozatosan szabad „visszaszoktatni”
a szervezetet a vegyes étrendhez.
Erre azért van szükség, mert az

epehólyag eltávolításával az epe
nem tud tárolódni, így folyamatos lesz az elfolyása. De szerencsére idővel az epevezeték
kitágul, és többé-kevésbé újra lesz tároló funkciója. Az étrendről az orvosok részletes
tájékoztatást nyújtanak, de a
későbbiekben a zsíros, nehéz
ételeket mindenképpen kerülni
kell, és inkább kisebb adagokat
szükséges fogyasztani, bőséges
folyadékbevitel mellett. Előtérbe kell helyezni a könnyen, gyorsan felszívódó szénhidrátokat,
például a teljes kiőrlésű lisztet,
a burgonyát, a rizst. Ezen kívül
figyelnünk kell a saját szervezetünket, mert az egyéni
érzékenységtől függően
bizonyos élelmiszerek
problémát okozhatnak
egy-egy betegnél, például
a tej, a tojás, a mustár, a paradicsom, a káposzta és a karalábé. Mivel az epe folyamatosan
ürül, előfordulhat, hogy nagyobb
mennyiségű vagy zsírosabb étel
fogyasztása után fájdalom jelentkezik, ilyenkor hasnyálmirigy-enzimeket tartalmazó
készítmények segíthetnek. Ha
viszont a panaszok továbbra
is fennállnak,
mindenképp
szükséges felkeresni az orvost,
hogy a kiújulást
kizárhassuk.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Mozdulj!

Karancsi Ildikó

„Normális anya nem csinál ilyet”

L

ubics Szilvi ultrafutó, igazából
dr. Lubics Szilvia fogorvos három gyerekkel, két kutyával és
egy férjjel éli a mindennapjait.
Időnként megnyeri a Spartathlont
(246 km) vagy az Ultra Milano–Sanremo-t (287 km). Mindezt úgy,
hogy az egyetem elvégzéséig
semmit nem mozgott. Éreztem,
hogy nem lesz könnyű utolérni,
terepen semmiképp, de még telefonon sem egyszerű.
Hogy tud ennyi mindent
összeegyeztetni a rengeteg
futással?

A fogászat legalább annyira
benne van az életemben, mint
a futás, csak nem olyan érdekes. Nagykanizsán lakunk, és
Hahóton dolgozunk, a férjem
ott háziorvos, és ott van a fogászati rendelőm is. Egy-egy nap,
mikor itthon vagyok, akkor tudok az elmaradt ház körüli teendőkkel foglalkozni. Akinek
pedig három gyereke van, tudja, mivel jár egy ekkora család.
A gyerekek 12-15-18 évesek,
fiúk, nagyon jó fejek, igazából
sok gondom nincs velük. Kamaszok, a szennyest nem hozzák le, nem ágyaznak be, de
ha morgolódom, akkor picit
megmozdulnak, mondjuk egy
30

napig. Mosnivalóhegyek mindenütt, a fiúk mindig éhesek,
edzésük van, zeneórájuk van,
meg kell nézni a neten valamit, meghallgatni az új számot, amit tanultak. Ez mind
idő, és a családi vacsorákra is
igyekszünk figyelni. Ha elromlana a mosógépem, összeomlana a rendszer.
És ott vannak még a kutyák,
a vizslával épp egy közös
versenyre indulnak.

Igazából ez egy olyan verseny,
ahonnan nincsenek kirekesztve a kutyák. A szervezőknek is
van kutyájuk, és viccesen úgy
küldtek meghívót, hogy Marcipánt, a vizslát hívják mint
sztárvendéget a versenyre, és
vihet kísérőt.

Ön szerint kiből lesz jó
ultrafutó?

Őszintén hiszem, hogy bárkiből.
Egyetem végéig nem mozogtam
semmit, ha lehetett, a tesiórát is
megpróbáltam megúszni, át sem
öltöztem. Antisportoló voltam,
nem értettem, miért mennek a
lányok aerobicozni. Úgy voltam
vele, hogy egy sportszelettel kevesebbet eszem, de nem fárasztom magam. Egyetem után
Zalaegerszegen kezdtem dolgozni, volt ott egy jó kis csapat,
szerettem velük lenni, még aerobic-órákra is elráncigáltak, és alkalmanként futni is elmentem.
Nem tartott hosszú ideig a
közös sport, mert veszélyeztetett terhes lettem az első fiammal, és abba kellett hagynom.
A második gyerek is hamar jött,

de akkor már éreztem, hogy mozognék. Sok időm nem lévén a
gyerekek alvásidejét használtam
ki, és otthon videokazetták segítségével tornázgattam. Amikor
a középső kétéves lett, én pedig
28, kimentem a Balcsira futni, és
akkor kezdődött igazán. Pár hét
múlva kitaláltam, hogy indulok
félmaratonon, onnantól pedig
jöttek a versenyek. Közben még
szültem egy harmadik fiút, de ott
már végig sportoltam a terhesség
alatt, és szülés után pár héttel újra indultam.
Gyenge voltam korábban, beteges, tudtam, hogy kell valamit
csinálni. Sokáig szoptattam, és
a futás segített, megerősödtem.
Élethosszig tartó mozgásforma a
futás, nem kor- vagy súlyfüggő,
távban, tempóban egyénenként
változó, aszfalton vagy erdőben
változatosan sok lehetőséget kínál. Sok ismerősöm száz kiló fölött kezdett futni. Fontos, hogy
semmit nem szabad szégyellni, a
totyogást, a sétát, a lassú tempót
sem. Azokat az embereket tartom legtöbbre, akik nagy súlyfelesleggel indulnak, és kitartanak
évekig, akár élethosszig futásban.
Jobb lesz tőle az élet, sok rizikófaktor csökken. A fokozatos terhelésre figyelni kell, eleinte fájhat
a sarokcsont, a térdek, az ízületek. Kezdetben nekem is fájt, de
most már a kétszáz fölötti távo
kon sincs semmi problémám.

Ki tudja kapcsolni a munkát,
a családot nagy versenyen, a
Spartathlonon?

Fura helyzet. Olyan anya vagyok, aki nagyon szeret jelen
lenni a gyerekei életében. Ők
az akkumulátoraim, elég csak
néznem őket és töltődöm. De
a Spartathlonon fókuszálnom
kell a 246 km-re, teljesítenem
kell a távot, ott megszűnök
anyának lenni. A terhelés nem
fér össze semmivel. Normális
anya nem csinál ilyet.

elmentünk, és annyira rosszul
éreztem magam, arra vágytam,
hogy éjszaka az erdőben futkározzak, az való nekem. Persze,
ha lenyomjuk a 36 órás Spartathlont, egy napot pihenünk,
de este mi is partizunk. Akkor
már újra lábra állnak a futók,
járjuk a szirtakit, feltöltődve
ugrálunk összevissza, ez az én
bulim.

Mindezt miért? Feltette már
magában a kérdést?

Gyakran igen, és lila gőzöm
sincs. Legutóbbi versenyem felében rosszul voltam, megszenvedtem, de sok a pozitív élmény
is. Gyönyörű helyekre jutok el,
és szeretek is futni. Extatikus élmény megélni, hogy az ötvenkilós testemen kívül van bennem
valami, ami sokkal erősebb, és
ami a versenyeken előjön. Az
ember a lelkével olyan dolgokat tud művelni, hogy többre
lesz képes, mint amire a fizikuma engedné. A test hamarabb
feladja, bemondja az unalmast,
reklamál, ellenáll, de azt le lehet nyomni, mert van egy erősebb részünk. Páratlan élmény
ezt megélni.
Nem érzem lemondásnak,
hogy nem járok bulikba, hogy
nem fér bele. Egyszer pár éve

Dr. Lubics Szilvia ultrafutó, hatszoros válogatott 100 km-en,
illetve 24 órás futáson. Háromszoros Spartathlon győztes. Első helyen végzett az Ultra
Balaton (212 km), az Ultra Milano–Sanremo (286 km) és az
Ultra Marin (177 km) versenyen. Négyszer kapta meg „Az
év ultrafutója” címet Magyarországon, és 2014-ben ő volt
„Az év ultrafutója a világon” 3.
helyezettje.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Üzenet a Földnek

Dr. Garamvölgyi László

Kuruzslás vagy természetgyógyászat?

N

agy műveltségű királyunknak, Könyves
Kálmánnak (1074–1116) tulajdonítják
a mondást, miszerint „boszorkányok pedig
nincsenek”, amit ő valójában a strigákra (varázserővel bíró, repülő, vérszívó, a boszorkányok veszedelmesebb fajtája) értett, mondván,
hogy mivel ilyenek nincsenek, ezért róluk semmiféle említés ne essék. Szélhámosok viszont
mindig is lesznek…
iharos történelmünk során még a késő középkorban is voltak boszorkányüldözések,
mi több, az utolsó boszorkányégetés 1756-ban
történt, s talán még később is lett volna, ha
Mária Terézia 1786-ban be nem tiltja az ilyen
eljárásokat. A világ némely részein, Dél-Afrikában, Indiában, Kongóban,Tanzániában, Haitin
most is zajlanak hasonló vegzatúrák, aminek
nemegyszer lincselés a vége. Nyelvünkben számos kifejezés található a „démoni” erővel rendelkező nőkre és férfiakra, úgymint sarlatán,
bosor, striga, de még a javasasszonyokat is idevették. Utóbbiakról viszont gyakran kiderült,
hogy noha boszorkányként elégették őket, sokuk rendelkezett valódi gyógyítási tudással is.
oha abban az időszakban már önálló diszciplína volt az orvostudomány, a kóklerkedés tovább folyt, s folyik egészen a mai napig,
hiszen mindig akad, aki hivatásos gyógyítói
szerepben akar tetszelegni. A legutóbbi eset
még elképesztőbb, hiszen a Nógrád megyében lefülelt R. Ákos nemcsak orvosi képesítés
nélkül praktizált hónapokon keresztül, hanem
dr. R. Rita Tímeaként, nőnek öltözve kezelt,
nyilvánvaló módon mindig félhomályban. A
simlisek eddig is alkalmaztak kézrátételes gyógyítást, távolba nézést, ám az áldoktor követte a kor szellemét, így például mobiltelefonnal
ultrahangozott. Sajnos rendszerint találnak
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hiszékeny pácienst, sokan nincsenek tisztában a kuruzslás veszélyeivel, és olyan terápiának vetik alá magukat, amely később súlyos
egészségromlást is okozhat.
jogalkotó rég felismerte a kuruzslás társadalmi veszélyességét, tehát bünteti azt, aki
az orvosi gyakorlat körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul végez (Büntető Törvénykönyv, 187. §.), minősített esetben pedig, ha
az elkövető azt színleli, hogy orvos, három év
börtönt is kaphat. Az internet világában persze
egyre nehezebb kiszűrni, hogy valódi orvosról,
természetgyógyászról vagy kuruzslóról van szó.
A bűnös szándékúak mostanság már rendkívül
széleskörű ismeretekre tehetnek szert a világhálón viszonylag könnyen és gyorsan, s az így
megszerzett információkkal, ha nem is orvosként, de számos esetben természetgyógyászként házalnak. (Miközben az orvosi
karokon is megjelentek az alternatív medicinák, illetve a keleti gyógymódokkal
kapcsolatos tárgyak.) Tekintélyes tudósok is úgy vélekednek, hogy
a hagyományos orvoslás és a
természetgyógyászat jól kiegészítheti egymást, a szokásos
módszerek mellett létjogosultsága
van az alternatív terápiáknak is.

A

álunk 1997 óta a természetgyógyászat
törvényben, illetve kormányrendeletben, tehát államilag szabályozott és hivatalosan elismert egészségügyi tevékenység. Jó
tudni azt is, hogy a különböző szakmodulok
mindegyike tanuláshoz kötött, tehát például
akupresszőr, reflexológus vagy kineziológus
csak az lehet, aki ilyen papírral rendelkezik,
illetve a Gyógyszerészeti és Egészségügyi
Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetnél (GYEMSZI) vizsgát tett. A természetgyógyászat gyakorlásához (működéséhez)
engedélyekre is szükség van, amit az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) adhat ki. Megnyugtató tehát a
szakterület szabályozása, ami persze a csalókat hidegen hagyja, mert mindig találnak hiszékeny embereket.
zért is aljasak, mert sokak utolsó reményükben fordulnak „alternatív” megoldásokhoz, de a gazemberek a gyógyíthatatlan
betegségeket is vállalják a busás haszon reményében. Legyen ez az első gyanús jel – különösen a közvetlen hozzátartozók számára –,
hiszen ha a tradicionális orvoslás tehetetlen, a tudomány jelen állása szerint minden ellenkező ígéret szélhámosság.
Kedvenc módszere a csalóknak, hogy ismert emberekre (celebekre) hivatkoznak, akiket „speciális” módszerükkel
meggyógyítottak, azzal is hencegnek, hogy naponta hoznak vissza a
halálból olyanokat, akikről
már lemondtak. Gyanús lehet az is, hogy a konkrét
panaszokra egyszerre számtalan természetes varázsanyagot és sokféle terápiát ajánlanak

A

(hazudnak), de azt is nehéz komolyan venni,
hogy az aranyárban kínált csodaszer mindenre jó. Nagy buzgalommal szokták azt is
ecsetelni, hogy türelemre van szükség, csak
a többszöri kezelés hozhat javulást – a gyógyír szedése mellett –, azonban a teljes felépülés még így sem garantált. Érdemes tehát
több forrásból is tájékozódni, mielőtt bárki
is aláveti magát bármiféle alternatív kezelésnek vagy gyógymódnak, vagy beszedné a
mindenható pirulákat. Általában is igaz, de
jelen témánknál különösen, hogy a gyanús
személyekkel kapcsolatban legyen bennünk
egészséges gyanakvás, hiszen az egészségünk a tét.
HIRDETÉS

ciós Vakáció Hé
Szenzá már 15 950 Ft/fő/éj-től tkúton

2 éjszaka szállás, félpanzióval tágas szobákban
Érkezéskor frissítő limonádé
1 alkalommal ajándék választható program:
Egyéni programlehetőség: Hölgyeknek: klasszikus arc-nyakdekoltázs masszázs, uraknak és hölgyeknek egyaránt: peelinges
frissítő masszázs citrus illatal, 1 alkalom futószáras lovaglás
Páros vagy családos programként választható: lovaskocsizás
a városban vagy a móri szőlődombok érintésével, belépő és tárlatvezetés a megújult barokk Lamberg-Kastélyban, kerékpárhasználat térképpel a Móri Borvidék kerékpárútján ajándék piknikcsomagot biztosítunk!
h Vízi Világ és homokos napozóterasz teljeskörű használata
h
h

A csomag érvényes 2017.05.26 - 09.10-ig, 2 teljes árat fizető személy
esetén, kivéve 2017.08.18-20 között. A kedvezmény egyéb
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Hétkúti Wellness Hotel és Lovaspark
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Tel: +36 22 563 083 - sales@hetkut.hu
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Játsszon velünk és nyerjen!
Ha Ön 2017. június 1. és 30. között
a túloldalon található Szimpatika kvízünket
kitölti és postai úton vagy a szimpatika.hu/jatek
oldal segítségével a válaszokat beküldi nekünk,
sorsoláson vesz részt.

1

Kinek
a feleségét alakította Palya Bea?

a) Bihari János
b) Django Reinhardt
c) A Viszkis rabló

2

Hogy
folytatódik a népdal? Télen nagy a hó...

a) ...nyáron nagy a sár.
b) ...dunna alatt hunyni jó.
c) ...vélem esett el a ló.

3

Játékunkkal megnyerheti az alábbi
nyeremények egyikét:

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

5
• 2 db Lendület Szűrővizsgálat a VitaHelp
Egészségközpontban

Karikázza be
a helyes
válasz
betűjelét!

Ki
 mutatja be a vidám, 30 perces koreográfiát?
a) a japán néptáncos csapat
b) Medina és férje
c) Imi bácsi
Hogy
hívják a vizslát?

a) Marcipán
b) Mogyoró
c) Manka
Melyik
fokozza az epehólyag-működését?

a) a hornyos aranka
b) a tauplitz kenőcs
c) az orvosi füstike

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

Az áprilisi kvízjátékunk nyertesei:
Júniusi 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. június 30-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. július 10., délelőtt 10 óra, helyszíne a Szimpatika szerkesztőség
(1116 Budapest, Sztregova utca 1.)
Május havi számunk kvízkérdéseinek helyes megfejtései:
1.: a) 2.: b) 3.: c) 4.: b) 5.: a)
A játékos a kvízben történő részvétellel feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Szimpatika magazinban és a nyereményjátékot közzétevő weboldalon
nyilvánosságra hozzuk.
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• Németiné Montlika Gyöngyi, Debrecen
Menta Gyógyszertár, Debrecen

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

• Ardó Mária, Budapest
Caruel Újlak Gyógyszertár, Budapest
• Csepregi Lajosné, Gyula
Aranykereszt Gyógyszertár, Gyula
• Gubicz Józsefné, Jászladány
Mária Gyógyszertár, Jászladány
•S
 zendrey Ildikó, Budapest
Medicina Patika, Budaörs
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló
wellnesshétvége a móri Hétkúti Wellness Hotel
és Lovaspark felajánlásával.

•C
 zina Ibolya, Dunaújváros
Zöldkereszt Gyógyszertár, Dunaújváros
• Rajcsányiné Gernedl Brigitta, Székesfehérvár
PatikaPlus Gyógyszertár Székesfehérvár
Nyereményük: egy-egy Lendület Szűrővizsgálat
a VitaHelp Egészségközpont felajánlásával.
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JÓ EGÉSZSÉGET
KÍVÁNUNK
JÚNIUSBAN IS!
Szimpatika szerkesztőség

