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Címlapon
 Minden kisfiú életében van
az a korszak, amikor rendőr
szeretne lenni. Önnél meg is
maradt ez a vonzalom?

Dr. Garamvölgyi
László
4
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Persze én is szívesen lettem volna rendőr, katona, tűzoltó, meg
vadakat terelő juhász, de amikor később, középiskolásként
dönteni kellett, én nem rendőrnek készültem, hanem az újságírói pálya érdekelt. Ez sokaknak
furcsa volt, mert egy műszaki
szakközépiskolába jártam, ahol
általános gépésztechnikusi végzettséget szereztem, bár később
egyetlen napot sem dolgoztam
a szakmában. De szerettem az
iskolát, sok hasznos dolgot tanultam, és rájöttem, hogy jó a
kézügyességem – ennek a mai
napig nagy hasznát veszem. Abban az időben is volt életpályamodell: ha beálltam volna egy
gyárba dolgozni, néhány éven
belül középvezető lehettem volna az érettségimmel. De engem
az írás vonzott, ráadásul a magyar irodalmat és nyelvet Kárpáti Béla tanár úrtól tanultam,
akivel nagyon jó viszonyban
voltunk, az írásaimat még országos pályázatokra is elküldte.

pályamunkákat, például azt is
ennek köszönhettem, hogy már
az első egyetemi évben gyakorlatilag el is készült a szakdolgozatom. Adódott egy olyan
lehetőségem, hogy a TDK-ra
beadott dolgozatot egy bizottság előtt megvédhettem a jogi
karon, így meg is szereztem a
diplomát. Egyébként ma már
azt mondom, az lenne az ideális, ha mindenki kipróbálná
magát az írásban. Nem véletlenül elemzik a bűnügyek esetében is nemcsak a kézírást,
hanem a stílust is. Rengeteg személyiségjegyre következtethetünk belőle.

ezredrádió műsorát, az már
egy egészen komoly feladat
volt. Húszévesen leszereltem,
de először persze nem újságírónak vettek fel, hanem gyakornoknak. Imádtam azokat
az oknyomozó filmeket, ahol
egy újságíró kriminalisztikai eszközökkel nyomozott
ki egy-egy bűnügyet. Váratlanul megismertem egy történetet egy ózdi területről, ahol
sugárzó salakanyagból építettek fel bérházakat, utána akartam járni, mi ebből az igazság.
Amikor felvetettem az ötletet
a szerkesztőnek, azt válaszolta, hogy ha nyomozni akarok,
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 Az írás sikerélményt is
jelentett?

 A jogi kart követte az
újságírás?

Nekem ez mindig is jól ment,
hatalmas élmény volt, amikor nyolcadikosként bekerült
egyik írásom a legjobb tíz közé
egy országos versenyen. Később
rengeteg Tudományos Diákkörön vettem részt, adtam be

A középiskolában már én szerkesztettem az iskolai újságot,
de az érettségi után jött a katonaság – azon mindenképp
túl akartam lenni –, hogy aztán újságírást tanulhassak. A
seregben én szerkesztettem az

menjek el rendőrnek. Ezen
annyira elgondolkoztam, hogy
nem sokkal később jelentkeztem is a második kerületi kapitányságon, ahol közölték,
hogy a bűnügyi osztályon épp
nincs üresedés, de ha van kedvem, addig is legyek járőr, és
ha felszabadul egy hely, majd
átvesznek.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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volt, és az egyik lakót nagyon rég nem látták. Nyár
volt, a bácsi pedig gyakran elutazott, de a szomszédoknak feltűnt, hogy
ő, aki a nyugdíj postázására mindig hazament,
abban a hónapban nem érkezett vissza. Betörtük az
ajtót, de sajnos már csak
a holttestét találtuk meg:
rablógyilkosság áldozata lett, de a tettest sikerült
elfognunk.
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 Elég volt a katonaság és az
érettségi ahhoz, hogy valaki a
rendőrségnél dolgozhasson?

Abban az időben ez még így
működött, ezek voltak az alapkövetelmények. Felvettem az
egyenruhát – bár azt már a katonaságnál sem szerettem, mert
pacifista vagyok –, és egy hét
múlva már egy tapasztaltabb
rendőrrel róttam az utcákat
járőrként. Másfél évig csináltam, de aztán az előmenetelhez
el kellett végezni a Rendőrtiszti
Főiskolát is.
 Vannak emlékezetes
pillanatai a járőrözési
időszakból? Kellett valaha
fegyvert használnia?

Nem, abban az időben még
nem fordult elő ilyesmi. Az első
nagyobb bevetésemre szívesen
emlékszem vissza: a járőrszolgálatom kezdete után fél évvel
már egyedül jártam az utcákat. A Margit körúton (akkor
6

Mártírok útja) volt egy rádió-tévé szaküzlet, ahova betört egy
ittas fiatalember, és ellopott egy
kétkazettás magnót, ami akkoriban nagy értéknek számított.
Hajnali kettőkor persze ez hatalmas zajjal járt, észre is vették
a lakók, és mivel én épp arra
jártam, nekem szóltak a kollégák a központból. A tettes futva távozott és behúzódott egy
kapualjba, arra számítva, hogy
a rendőrautók majd elmennek
mellette, de azt nem sejtette,
hogy gyalogosan érkezik majd
egy rendőr. Elfogtam, megbilincseltem, hívtam a járőrkollégákat, bevitték – nekem
pedig reggelig biztosítanom
kellett a helyszínt. A második
kerületben egyébként mindenki a Kalefra, vagy más néven
Moszkva térre járt, ott mindig
akadt munka a rendőrök számára. Egyszer egy gyilkost is
sikerült elfognom a társammal
a Frankel Leó utcában. Azért riasztottak, mert egy körfolyosós
ház földszintjén nagyon büdös

 Hogy lehet az ilyen
eseteket fizikailag és lelkileg
bírni?

Idővel ezt is könnyebben kezeli az ember. Járőrkoromban ki
kellett mennem egy kigyulladt
házhoz, hogy az oltás után azonosítsam az áldozatokat – ennek a látványához hozzá kell
szokni ebben a szakmában. De
a technikusoknak még nehezebb dolga van: a kilencvenes
években Kutason egy autóbuszt ötszáz méteren át tolt
maga előtt egy személyvonat,
mert nem zárták le a sorompót
időben. Volt, akit csak a karikagyűrűje alapján sikerült azonosítani. Akkor azt gondoltam, ez
kibírhatatlan, de aztán rá kellett
jönnöm, hogy évek múltával
rutinosabban állunk ezekhez a
megrázó feladatokhoz is. Persze meg is kérgesedik az ember lelke, de ez nem azt jelenti,
hogy immunis lesz a szörnyűségekre. Azért ha egy baleset
után oda kell menni valakihez,

és azt mondani neki,
hogy asszonyom, a fia
vagy a férje meghalt, az
mindenkit megvisel.
Egyébként ezt sosem
szabad elodázni, mert
minél később tudja meg
valaki a tényeket, annál
rosszabb, ráadásul előfordulhat, hogy először
a hírekből értesül, ami
még elviselhetetlenebb.

a baleseteket és a
bűncselekményeket
jobb megelőzni, mint
utánuk helyszínelni

 Mikor kezdett el
publikálni?

Miután felvettek a második kerületi kapitányságra, azután
sem hagytam abba az írást. A
Zsaru magazin elődjébe, a Magyar Rendőr című képes hetilapba kezdtem el írni, a végén
már szerkesztettem is, és a mai
napig jelennek meg ott írásaim.
Eljutottam a gyakornokságtól
a főszerkesztőségig – protekció
nélkül. A rendszerváltás után
minden átalakult a rendőrségen
is, rendhagyó módon egy civil,
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bűnmegelőzési osztály, ami hatalmas áttörés volt, engem pedig
különösen érdekelt ez a
terület. Azt gondolom,
bármilyen
globális
problémából lehet lokális, gondoljunk csak
a migrációra, és ez fordítva is igaz. Fontos,
hogy már gyerekkorban elkezdjük ezt oktatni, és talán nem
nagyképűség, ha azt állítom,
hogy én igyekeztem mindent
megtenni azért, hogy fejlődjön
a bűnmegelőzés, mert mindig
azt vallottam, hogy a baleseteket és a bűncselekményeket
jobb megelőzni, mint utánuk
helyszínelni.

Szabó Győző lett az országos
rendőrfőkapitány. Ő ismerte fel
először, hogy a média is liberalizálódott, létrejöttek a bulvárlapok, és hirtelen minden nagy
nyilvánosságot kapott. Rengeteg gyilkosságról, balesetről
szóló hír jelent meg – a sajtó
nem tett mást, csak megírta azt,
amire a nép kíváncsi volt. Az
ORFK-nál megalakult a sajtóiroda, majd a kommunikációs
igazgatóság, aminek a vezetője
lettem – összesen 27 éve foglalkozom kommunikációval.
Aztán 1990-ben megalakult a

 Nagy port kavart, amikor
a kilencvenes években
megjelent József Attiláról
szóló könyve, amelyben azt
állítja, hogy Szárszón baleset
történt.

Egyszer kihívtak a Ganz-gyárba, ahol történt egy vonatbaleset. Szeretem az irodalmat,
József Attila költészetét különösen, így az eset után a látottak alapján megfogalmazódott
bennem, hogy a rendelkezésre
álló adatok alapján egyszerűen nem életszerű, hogy a költő
öngyilkosságot követett el, mivel aki öngyilkos akar lenni, az
a vonat elé ugrik, nem pedig bemászik alá. Persze az irodalomtörténészek nem kriminalista
fejjel gondolkoznak, ahogyan
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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még volt egy felvételem,
ahol arról nyilatkozott,
hogy szó sincs semmiféle
öngyilkosságról, ő maga
látta, ahogyan a költő átmászott a sorompón, aztán
be a vonat alá. A könyv bemutatójára meghívtam Juhász
Ferenc Kossuth-díjas költőt is,
aki méltatta a fáradozásaimat.
Persze sokan mást mondtak,
hiszen József Attila mítoszához
hozzátartozott a tragikus halál,
az irodalomtörténészek más
szempontból közelítik meg ezt
a történetet. De mivel ha ismert
emberek öngyilkosságot követnek el, utána sokan követik a
példájukat, ezért nagyon fontos
az ilyen téves információk eloszlatása. Juhász Ferenc nyilatkozata megadta a kezdőlökést, így
bekerült a tankönyvekbe, hogy
lehetséges, hogy baleset történt.
Örülök, hogy sikerült fényt deríteni erre a rejtélyre.
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volt szó. A barátom a történetet címlapra vitte, csakhogy ez
a bulvárlap 110 ezer példányban
jelent meg, én pedig akkoriban
elég ismert voltam szóvivőként,
szóval ezek után rengeteg levelet
kaptam. El is kezdtem nyomozni, sikerült megtalálnom egykori szemtanúkat, ismerősöket,
olyan dokumentumok jutottak
hozzám, amik ugyan a nyomozást nem segítették elő, de irodalmi értéket képviseltek, át is
adtam őket a Petőfi Irodalmi
Múzeumnak. A rengeteg ös�szegyűjtött információ alapján
bizonyítást nyert az állításom.
A koronatanú, Budavári János
ekkor már sajnos nem élt, de
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nem áll tőlem távol
a keleti filozófia

titokban kellett
tartani,
csak késő este
lehetett eljárni,
hiszen a szocializmusban
ez egy idegen,
ráadásul ázsiai
sport volt. Féltünk tőle, mert
nem ismertük,
eleve messze
állt a magyar
kultúrától, ráadásul mi nyomozóként is
azt tanultuk,
hogy ezek az emberek kézzel
is tudnak ölni, tehát – most
persze túlzok, de – ha ilyennel
találkozunk, lőjük le. Ennek ellenére engem elkezdett ez érdekelni, ezért amikor Gallai
Ferenc, a Testnevelési Főiskola
rektorhelyettese engedélyezte a
fiataloknak, hogy kipróbálják
a karate különböző technikáit,
elkezdtem járni ezekre
az órákra. Egyébként
nem áll tőlem távol
a keleti filozófia, ami
ezeknek a sportoknak
az alapja. A shaolinban, a taoizmusban és
a buddhizmusban hatalmas szellemi muníció van. Ráadásul egyik
sem egy térítő vallás,
nem megjavítani akarják a világot, hanem
élhetőbbé tenni. Ezzel
pedig maximálisan tudok azonosulni.
Kalmár András

 A szobája tele van
különböző japán kardokkal,
harcművészeti díjakkal.
Honnan a vonzalom a
küzdősportok iránt?

A díjakat és kardokat nagymesterektől kaptam, az egyiket
egy shaolin főpaptól. Fiatalon
nagyon sok sportot kipróbáltam, de azt, hogy végül a
karatét választottam, egy
balesetnek köszönhetem.
Négyéves koromtól kezdve fociztam, de egy porcsérülés miatt meg kellett
volna műteni a térdem.
A kórházi váróban szóba
elegyedtem egy fiúval, aki
elmesélte, hogy hasonló
problémája van, és a sokadik műtétjére vár. Én ettől
annyira megijedtem, hogy
azonnal hívtam a szüleimet, vigyenek haza. Ki is
hagytam egy évet a versenysportból, bár a focival

nem szakadt meg végérvényesen a kapcsolatom, ORFK-bajnokságon is voltam, és ma is a
Rendőrségi Labdarúgó szakosztály elnöke vagyok, de olyan
komolyan már nem foglalkoztam vele, mint azelőtt.
Amikor a karate a hetvenes
években megjelent Magyarországon, az első edzéseket még
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én sem elemzek verseket, de azt gondolom, nem mindegy,
mi terjed el egy olyan
ikonikus emberrel
kapcsolatban, akinek a halála beindíthatja a Werther-effektust,
vagyis hogy többen követnek
el hasonló módon öngyilkosságot. De nem foglalkoztam
a témával komolyabban, egészen addig, míg egyszer úgy
alakult, hogy egy barátom, aki
szerkesztő volt, szóba hozta,
hogy közeledik a költészet napja, és jó lenne valamit közölni
a lapjában József Attiláról, aki
sajnálatos módon tragikus körülmények között hunyt el. Én
akkor megjegyeztem, hogy az
alapján, amit egyszer egy vonatbalesetnél láttam, és amit
olvastam József Attila halálával kapcsolatban, ez képtelenség, és egyszerűen balesetről
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Elmondom hát mindenkinek

Polgár Teréz Eszter

„Hallom a teret”

„Múltkor elmentem tévét venni.
Az eladó srác azt hitte, hülyéskedek. Bizonygattam, hogy nekem
tényleg tévé kell. »Nagyképernyős?« Mondom, nem, 3D-s se
legyen. Végül csak megkérdezte, minek nekem tévé. Hát, azon
nézem a meccset! Vagyis hallgatom, de fölösleges más nyelvet kitalálni a látássérülteknek. A
magyar azt mondja, »tévét néz«
vagy »viszontlátásra«, tehát én is
azt mondom.”
A 23 éves Fóris Norbert nem
lát, mégis önállóbb és aktívabb,
mint sok kortársa. Egyetemre
jár, túrázik, dzsúdózik, fut; tavaly teljesítette az El Camino
zarándokutat. A mindennapok
nehézségeiből, furcsaságaiból
viccet csinál, groteszk élethelyzeteit stand up fellépéseiben
kamatoztatja.
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Látássérüléssel
születtél, vagy
elveszítetted a
látásodat?

Nem szeretem
a „világtalan”
kifejezést.
Ugyanebben a
világban élek, csak
van, amit máshogy
kell megközelíteni.

Koraszülött voltam,
soha nem láttam. Szerencsére a szüleim
mindenben segítettek, hogy teljes életet
éljek. Nagyon fontos
volt nekem is, hogy
ne a vakságom határozzon meg. Óvodába integráltan jártam,
elfogadtak, szerettek.
Mászókáztam, verekedtem, mint a többi
gyerek. A szüleimnek határozottan megmondtam, hogy ne
aggódjanak, mindent akarok,
amit a látók. A legdurvább
talán az volt, amikor biciklit
kapott az ikertesóm – akit utánoztam és követtem –, addig
hisztiztem, amíg én is kaptam.
Megtanultam biciklizni, és nagyon boldogan tekertem. Kis
faluban laktunk, a pici utcánkban alig volt forgalom.
Alig?! Rosszul hangzik ám.

Én kiskorom óta úgy gondolom, a vakság egy állapot, ebből kell a legtöbbet kihoznom.
Fára másztam, sokat estem,
gurultam árokba, tele voltam
sérülésekkel, de nem érdekelt. Azóta is azt vallom, hogy
mindent ki kell próbálni. Így
kóstoltam bele a vitorlázórepülésbe, a korcsolyázásba, vagy
jártam meg a Caminót.

Miért pont a repülés és a
korcsolya?

A vitorlázórepülés a stand
up műfajon keresztül jött. Jelentkeztem egy humortechnikum nevezetű bajnokságra.
Az egyik versenyzőtársam azt
mondta, ha bejutok és dobogón
végzek, elvisz repülni. Sikerült.
Imádtam, picit kormányozhattam is. Egyszer a tandemugrást
is sorra kerítem. Tériszonyom
biztos nem lesz. A kori szintén
nagyon bejött, még az iskolában szervezték látássérült gyerekeknek – kipróbálhatta, aki
akarta. Azóta sem félek a jégen, érzem az embereket, hallom őket, merre vannak. Ha
meg nekem jönnek, nem baj.
/Nevet./ Nem szeretem a „világtalan” kifejezést, nagyon
pejoratív. Ugyanebben a világban élek, csak van, amit
máshogy kell megközelíteni,

megoldani; pl. másképp
kell átadni nekem a tananyagot az egyetemen.
Jó, nem mindig tudok
ilyen pozitívan gondolkodni, néha elkeseredem
én is, amikor leejtek valamit és nem találom, vagy
sokadszorra megyek neki valaminek. De két másodpercnél tovább nem
vagyok hajlandó sajnálni
magam.
Az integrált óvoda
után milyen iskolákba
jártál? Mik voltak a
tapasztalataid?

Vakok általános iskolájába jártam, amit utólag kicsit bánok,
a szegregált környezet miatt.
Megtanultam sok mindent,
ami most fontos segítség, viszont belső, védett világban
éltem, alig érintkeztem látókkal, ami hatalmas hátrányt jelentett. Három középiskolába
jártam. Az első közgazdasági
volt, nem tetszettek a gazdasági tárgyak, és nem tudtam beilleszkedni hirtelen, a szegregált
iskola után. A másodiknak a
színvonalát találtam gyengének, végül a harmadik, a Neumann János Számítástechnikai
Szakgimnázium bevált. Egyedül voltam látássérült, de kaptam digitális tananyagokat,
külön foglalkoztak velem, ha
kellett. Nagyon szerettem. Tanított egy látássérült informatikatanár, neki köszönhetően
lett meg az ECDL vizsgám, ami
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Elmondom hát mindenkinek

Főleg a fülemmel
szerzem az
információt. Hallom
a teret.

a munkakeresésben
nagyon hasznos. Így
elhiszik, hogy tudok
számítógépet használni, mert egy ép
ember nem tudja elképzelni, hogy érthetek a komputerhez, ha
nem hallott még a látássérülteknek szóló
fejlesztésekről. Az előbb hallottad, ahogy a telefonom beolvasta az üzenetemet. A gépem,
ahogy a mobilom, mindent
beolvas a netről, így mindent
használok. Még a képről is elmondja, mi látható rajta, kint
vagy bent készült, stb.
Most a Testnevelési Egyetemre
jársz, emellett aktívan
sportolsz.

Igen, sportszervezőnek tanulok, amihez hozzá tartoznak a
közgazdasági tárgyak – szóval,
ezeket nem úsztam meg. Én
vagyok az első nappali tagozatos látássérült az egyetemen.
Most fejezem be az alapképzést, megyek tovább mesterszakra. Nemrég harmadik
lettem az országos tudományos diákköri konferencián:
„A sport hatása a fiatal felnőtt
látássérültek életminőségére”
témámmal. Nagyon érdekel
ez a terület. Mindig imádtam
a sportokat, szeretek meccsekre is járni. Előfordult, hogy az
ellenfél szurkolói közé keveredtem, úgy szólt valaki, hogy
ne örüljek hangosan a gólnak,
mert megvernek.
12

Hét éves korom óta dzsúdózok, kipróbáltam az atlétikát,
csörgőlabdát, a vaksakkot. Azt,
hogy megtanulok úszni, kisgyerekként döntöttem el, amikor
egy medencében a fokozatosan
mélyülő vízben hirtelen nem
ért le a lábam, és pánikba estem.
Most főleg futok és teljesítménytúrázok, integráltan. Tavaly
lefutottam két félmaratont a Suhanj alapítvány színeiben. Ők
kimondottan a fogyatékossággal
élő emberek sportéletét segítik
elő. Volt egy látó vezetőm, együtt
futottunk. A dzsúdó még gyerekkoromból maradt. Nagyon
szerettem a csattanó hangokat,
és amikor valaki esik a dzsúdóban, csattan a tatamin. Én is
akartam ilyen hangot kiadni.
2007-ben, a világjátékokon második lettem, az európai ifjúsági
játékokon pedig megnyertem a
para-dzsúdót. Ezen gyengén látók és vakok vehetnek részt; a
normál dzsúdóhoz képest kötelező kétkezes fogásból indulni
és tartani a kétkezes kontaktust.
Most integráltan dzsúdózom,
ahol persze hátrány, hogy nem
látok, viszont én talán jobban érzem az ellenfél mozgását, merre
húz, merre készül lépni.

Azt mondják, hogy
aki nem lát, egyéb
képességeket fejleszt ki.

Igen, én főleg a fülemmel
szerzem az információt.
Hallom a teret. Hallom,
milyen messze van tőlem
a fal, ahogy körülöttem
mozog a levegő. Neked
van térlátásod, nekem térhallásom. Te nézed az autókat, hogy
átmehetsz-e az úton, én hallom,
mikor indulnak el nekem merőlegesen. Másra figyelek. Ami
információt össze tudok szedni
füllel, tapintással, bőrérzékeléssel, azt szűröm, hogy a legtöbb
használhatót fölfogjam. Ha letapogatom a tárgyakat, a hibáikat is hamarabb kiszúrom
néha, mint a látók. Pl. hogy jó-e
egy alma.
Egyedül élsz? Mindennel
elboldogulsz önállóan?

17 éve vagyok kollégista, kimondani is sok. Hatévesen,
mikor Pestre írattak a vakok
iskolájába, sokat sírtam, bebújtam az asztal alá, hogy ne
kelljen menni. De rendkívül
önálló és céltudatos lettem,
amit ma nem adnék semmiért. Nagyon fontos volt mindig, hogy ne függjek senkitől,
és igazi sikerélmény napi szinten, hogy mindent megoldok.
Emlékszem, mikor először
hazamentem, vagy először sikerült pénzt felvennem az automatából, irtó büszke voltam.
Van, amihez segítség kell, de én

szervezem az életem. A bevásárlást például úgy oldom meg,
hogy a vevőszolgálaton elmondom, mit szeretnék, vagy ös�szebarátkozom az eladókkal, és
legközelebb már jönnek segíteni, ha meglátnak. Tájékozódni
általános iskolában tanultunk,
megismertük a város főbb útvonalait, most meg a telefonomon minden menetrendet
megtalálok. Régebben sokat
kalandoztam, míg bottal közlekedtem, de már inkább ismert
utakat választok. A bolyongás
sok plusz idő.
Mikor váltál meg a fehér bottól?
Amikor meglett a kutyád?

Igen. Több évet vártam
egy segítő labradorra, miután beadtam
rá az igényt. Nehéz
volt az átállás, mert a
bottal egész máshogy
kell közlekedni. Most

a kutyát kell irányítani, ami folyamatos kommunikációt jelent. Már négy éve, hogy a kis
Lunával együtt vagyunk, mindenhová jön velem. Nagyon jó
érzés, hogy felelősséget vállalhatok érte.
Mindenhova beengedik?
Milyenek a tapasztalataid?

Jók, és egyre pozitívabb a kép.
Az emberek hozzáállása a sérültekhez nagyon sokat változott – tényleg érezni a fejlődést.
Találkozom azért vicces helyzetekkel, persze. Mondjuk,
segítőkészen megragadják Luna hámját, és húzzák, hogy

„gyere”, vagy a kutyának kezdik el magyarázni az útvonalat.
Klasszikus vicc, hogy átkísérik a
vakot az úton, aki nem menne át.

Ez velem is megtörtént. Idős
néni ragadott meg, és már a
túloldalon is voltunk. Hiába mondtam, hogy forduljunk
vissza, azt felelte, hogy „de
mindjárt piros lesz!”, és átvitt.
Ilyenekből építkezem a stand
up fellépéseimen. Eleve úgy indult ez a vonal, hogy meséltem
a sztorijaimat a barátaimnak,
akik nevettek, hát, gondoltam, talán nagyobb közönség
is fog. 2015-ban jelentkeztem
a humorbajnokságra,
21 évesen: második lettem, a közönségdíjat én
nyertem. Azóta társulati szerződéssel havi egyszer-kétszer lépek fel.
Nagyon izgulok mindig,
de megéri.

Nagyon fontos volt
mindig, hogy ne
függjek senkitől.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Tehát történik veled
mindenféle, és ezeket
építed össze a stand up
előadásaidban?

Pontosan. Én nem tudok fiktív
dolgokról beszélni, csak az élményeimet elmesélni. De mindig
van elég muníció. Múltkor például egy kisgyerek meghallotta
Luna nyakában a csengőt, és azt
mondta: „ott egy vakvezető bárány". Érdekes egyébként, hogy
a fellépéseim elején nem mernek
nevetni az emberek. Keletkezik
valami zavar, miután regisztrálják, hogy vak vagyok. Amikor
semmilyen vakos poént nem
mondtam, egyáltalán nem is nevettek. Azóta mindig olyasmivel
kezdek, hogy pl. „látom, megint
jó sokan vagyunk”, és ennyi elég
is, hogy megtörjem a jeget.

Mesélj kicsit a Caminóról.
Tavaly végigjártad.

Óriási élmény volt, 26 napig tartott. Nem az én ötletem volt, az útitársam, Géza
kereste meg a Suhanj alapítványt, hogy egy látássérülttel szeretné teljesíteni a távot,
aki nélküle nem tudná megtenni. Géza nagyon zárkózott
ember, úgy akart nyitottabbá válni, hogy napi 24 órában együtt van valakivel és
így muszáj kommunikálnia.
Neki ez volt a kihívás. Rengeteget beszélgettünk, tényleg sokat nyílt. Egyébként
mindenki azt hitte, apa meg
fia vagyunk. Nekem nagyon
nyitott a személyiségem, számomra más jelentett nehézséget. Kiszolgáltatottságnak

éltem meg, hogy minden este
máshol éjszakáztunk, mindig
új helyet kellett kitapasztalnom. Nem akartam problémát csinálni ebből Gézának,
mondtam, hogy mutassa
meg, mit hol találok, és pihenjen nyugodtan, én meg
volt, hogy aztán elkeveredtem. De nem baj, az is izgalmas volt. Egyszer egy órán
keresztül kerestem a vécét.
Az udvaron találtam meg, de
addig bementem több szobába. Hallottam a horkolást,
gondoltam, „ez nem vécé”.
Legalábbis reméltem. Nyilván voltak unalmas részei az
útnak, de ez is a kihívás része volt. És bár jó kondiban
vagyok a sportnak köszönhetően, azért megéreztem a
rengeteg vízhólyagot a talpamon. Megérte! Ugyan nem
láttam a tájakat, éreztem az
illatokat, hallottam a hangokat, Géza elmondta, mi
történik, mi látható körülöttem, megtapogattam mindent, amit lehetett, éreztem
az út köveit. A legnagyobb
élmény mégis az volt, hogy a
többi zarándokkal beszélgettem. Meg amikor állatokat
simogathattam.

mindenki azt
hitte, apa meg
fia vagyunk

A

AJÁNLJA:

Leánydicsérő a Müpában

Kiss Anna - Kiss Ferenc:

Június 1-jén a Müpában három neves énekesnőnk,
Bognár Szilvia, Herczku Ágnes és Szalóki Ági ismét
közös koncertet ad, melyen Kiss Ferenc Leánydicsérő
című dalciklusát mutatják be. A folklórihletésű, korszerűen hangszerelt dalok gerincét Kiss Anna őszinte, tiszta szövegei adják. A dalok a három énekesnő
százféle hangján szólalnak meg, hol szemérmesen,
hol dévaj módon kitárulkozva, hol játékosan, hol
drámaian, attól függően, hogy egy-egy hétköznapi, ünnepi vagy sorsfordító esemény mit hív elő a
lányokból. Másként rezdül a gyermeki, az asszonyi, az anyai
lélek, of
másGirls
a szeIn Praise
relmes és a sirató nő, a bandázó lány és a magányos asszony.
A
Leánydicsérő
Bognár Szilvia,
című előadás a három énekesnő és az Etnofon Zenei Társulás közös koncertHerczku Ágnes,
je. A közel 70 perces előadás során majd mindenre kapunk példát, mesteri
átváltozások tanúi lehetünk. Persze azért marad titok ésSzalóki
rejtelem Ágnes
is bőven.

L E Á NY

DICS
É R Ő

Integráció Határok Nélkül Fesztivál

és az Etnofon
Zenei Társulás
koncertje

Több száz magánszemély és az Ntone Event
immár negyedik alkalommal valósítják meg
május 31-én a sárkányhajó fesztivált, amely
kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekek és felnőttek számára jött létre. Közel
3000 vendégüket Sukorón, gyönyörű természeti környezetben 18 darab séta sárkányhajóval, színpadi koncertekkel, irodalmi műsorokkal, kézműves foglalkozásokkal, autós,
motoros bemutatókkal és programokkal várják. Az akadálymentes megvalósításban számos cég, alapítvány, civil szervezet vesz részt. A programon
történő részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött.
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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MÁJUSI AKCIÓ!
Multi-Tabs® Immuno KID rágótabletta
30 db

3 350 Ft
F
111,77 Ft/db
F

Systane® ultra nedvesítő szemcsepp

10 ml

Claritine® 10 mg tabletta
30 db

2 095 FFt

2 190 Ft
219 Ft/ml

Vitaminokat és ásványi
anyagokat tartalmazó
készítmény, 4 éves kortól

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

Száraz szem kezelésére szolgál.
Átmenetileg megszünteti a
szemszárazság okozta égető
érzést és irritációt.
Kontaktlencsék nedvesítésére is
alkalmazható

Napi
Nappi 1 tabletta
N
tab
able
lettttaa a szénanátha,
szén
sz
énan
anát
átha,
a házipor
p és állatszőr okozta
alllergia tünetei ellen,
ellen valamint
valaami
mint
nt
allergia
a krónikus csalánkiütésekkel
szemben

69,8 Ft/db
hatóanyag: loratadin
forgalmazza: Bayer Hungária Kft.,
1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Anthelios SPF 50+ naptej babáknak

50 ml

3 585 Ft
F
71,7 Ft/ml

Nagyon magas fokú védelem a babák és
gyerekek érzékeny bőrére, arcra és testre

Étrend-kiegészítő készítmény**

Gyógyászati segédeszköz

Vény nélkül kapható gyógyszer

Napozókészítmény

Magnesium-Sandoz® 243 mg

Nailner® körömgomba elleni stift

Cataflam Dolo® 25 mg bevont tabletta

Lopedium® 2 mg kemény kapszula

pezsgőtabletta 20 db

1 250 Ft
62,5 Ft/db
hatóanyag: magnéziumot tartalmazó ásványianyag-készítmény
forgalmazza: Sandoz Hungária Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

4 ml

4 540 Ft

20 db

1 715 Ft
F

1135
113
35 Ft/ml

Gombás körömfertőzés
kezelésére

EEnyhíti
nyhíti a fejfájást, fogfájást és
menstruáció következtében
fellépő fájdalmat

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

20 db

1 195 Ft
F

Különböző eredetű akut és
krónikus hasmenés tüneti
kezelésére

59,8
,8 Ft/db
hatóanyag: loperamid-hidroklorid
forgalmazza:
Sandoz Hungária Kft.
1114 Budapest,
Bartók Béla út 43-47.

Magnéziumhiány kezelésére
CHHU/CHFENI/0006/17

Vény nélkül kapható gyógyszer

Strepsils® eperízű cukormentes

szopogató tabletta 24 db

1 285 Ft
F
53,5 Ft/db

Vény nélkül kapható gyógyszer

Apranax Dolo 100 mg/g gél

100 g

1 580 FFt
15,8 Ft/g
hatóanyag: naproxén

Alkalmazható a torok-,
garat-, mandulagyulladás,
fogínygyulladás,
szájnyálkahártyagyulladás kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Orvostechnikai eszköz*

Izom- és ízületi
f
fájdalomcsillapító
gél, lokális
alkalmazásra a bőrön

LÜNK!

EN VE
NYERJ

• Fődíj: családi
di nyaralás** Rodoszra az IBUSZ
IB
BUSZ
B
USZ
US
SZ Uta
Utazási
Utazási Irodák KKft. jóvoltá
jóvoltából
Májusi
nyereményeink: • 2 db kétfős wellnesshétvége a móri Hétkúti Wellness Hotel és Lovasparkban
• 2 db Lendület Szűrővizsgálat a VitaHelp Egészségközpontban

Vény nélkül kapható gyógyszer

**A fődíj két felnőtt és két 14 év alatti gyermek nyaralását tartalmazza.
További tudnivalók és részvételi szabályzatok a 34. oldalon és a www.szimpatika.hu/jatekok weboldalon.

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

MÁJUSI AKCIÓ!
Ocuvite® lutein forte tabletta

30 db

2 905 Ft
96,8 Ft/
Ft/db

Komplex
p ös
össz
összetétel
szet
etét
et
étel
el lluteinnel,
uttei
einn
nnel
nn
el,,
el
aantioxidánsokkal és cinkkel. A
ccink hozzájárul a normál látás
fenntartásához

Algoflex® forte filmtabletta
20 db

1 590 Ft
79,5 Ft/db
hatóanyag: ibuprofén
forgalmazza:
SANOFI-AVENTIS Zrt. 1045 Budapest, Tó utca 1-5.
Gyógyszerinformáció
tel.: (+36 1) 505 0055 www.sanofi.hu

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

Otrivin® Menthol 1 mg/ml adagoló

11,5×-es
,,55×-e
-ess ha
ható
hatóanyagtóan
anya
yyagggtartalmával*** hatékonyan
y
ill ítj a fejfájást!
f jfájá t! (***Az
(***A
csillapítja
Algoflex 400 mg filmtabletta
hatóanyagtartalmához képest.)

oldatos orrspray 10 ml

1 550 Ft
155 Ft/ml
hatóanyag: xilometazolin-hidroklorid
forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43. Tel.: 225-5800
www.gsk.hu

Neogranormon kenőcs

100 g

2 540 Ft
25,4 Ft/g

Gyulladáscsökkentő
y
és
ő
ó hatásának
áá
bőrnyugtató
köszönhetően segíti a
pelenkakiütés gyorsabb
gyógyulását és megelőzését

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

Gyorsan megszünteti az orrdugulást és
hatása akár 12 órán át tart
SAHU.IBU.16.05.0202b (2016.06.21.)

CHHU/CHFENI/0006/17

Étrend-kiegészítő készítmény**

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Salvequick® tyúkszemtapasz

Fenistil® 1 mg/g gél

MEMOlife MAX® kapszula

Béres Csep
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Társaslány

Vág Bernadett

Színleljünk!

A

csajok teljesen ki vannak bukva. Folyton
azon durrognak, hogy eltűntek a pasik.
Nem mintha tényleg eltűntek volna, hiszen a
Szakin kívül mindenkinek van otthon egy példány, de szerintük ez a fajta pasi már nem az a
fajta pasi.

M

ert az a fajta pasi, akire a világ kezdetekor
rá lehetett bízni a barlangot tüzestől, meg a
bölény kupán nyomását, az tántoríthatatlan, felelősségteljes, erős, jóképű, ápolt, kedves, megértő
és vicces volt, és mindenhez értett. Is.

D

e ez a fajta pasi, aki a nappaliban található
vízszintes állapotban, ez se nem tántoríthatatlan, se nem erős, se nem ért semmihez. Se. A
Pirike elárulta, hogy az ő pasija például képtelen lyukat fúrni a falba, hiába kapott célzatosan
karácsonyra egy szép kis piros fúrógépet, mert
amint a falhoz tartja a hegyét, a fal elkezd porzani, a lyuk meg nem mélyül, csak tágul, és
minden méretű tipli kiesik belőle. A Pisti
legújabb pasija pedig képtelen megfőzni
egy virslit, ha meg mosogat, akkor csak
tör-zúz. A Márti pasija százas számkörben sem tud összeadni, nincs kocsija, se
jogsija, nem tud úszni, és még a fészbukra se bírta felrakni magát.

A

z egész balhé amúgy onnan
indult, hogy volt egy
műsor a tévében. Egy női
műsorvezető beszélgetett
egy női pszichológussal a halódó szerelmi kapcsolatokról, és
arra jutottak, hogy a baj a férfiakkal van, akik megszűntek férfiak
lenni, mert mi, nők, annyira okosak,
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ügyesek és talpraesettek lettünk az évek során,
hogy elfogyott az önbizalmuk. Hovatovább azt
is megállapították, hogy egyetlen megoldás maradt, a színlelés. Vagyis úgy kell tennünk, mintha
a férfi ma is férfi volna, és ma is simán fejbe tudna vágni egy bölényt fél kézzel. Hogy nem tud,
az nem baj, mert akkor is csináljunk úgy, mintha
tudna, és amikor, mondjuk, pont mellé üt a baltájával, és a bölény röhögve elszalad, akkor fogjuk
rá a bölényre, hogy milyen egy hülye bölény volt.
És tegyük hozzá, hogy ő viszont milyen ügyes és
erős, bármit baltázik is el, és akkor majd elhiszi,
hogy tényleg ügyes és erős. És idővel úgy is lesz.

S

zóval bízzuk csak rá nyugodtan az ablakmosó folyadék betöltését, mert nem gond, ha,
mondjuk, az olajtartályba önti az egészet, és ettől bekrepál a vadiúj kocsink,
meg az se baj, ha eldugítja a porszívócsövet, mert lusta volt lehajolni a zoknijáért,
vagy elárasztja a fürdőszobát, mert a
vécébe dobálta a csirkepörkölt maradékát csontostól, nem baj, nem baj!
Nem kell kétségbeesni, csak egy mély
levegőt venni, édesen, szendén mosolyogni és dicsérni, dicsérni, dicsérni.
A pasik Mártika szerint ugyanis bármit képesek elhinni, ha az
arról szól, hogy milyen ügyesek,
és ha túl nyilvánvaló, hogy nem, akkor pedig valami vagy valaki mást
kell hibáztatni. Például sosem a pasi,
hanem a csontoktól eldugult vécé a hibás, mert túl szűk csőben folytatódik
a lyuk, ami megtévesztő, mert ha felül
tág, akkor legyen ott is tág, ahol nem látszik, hogy szűk. Vagy dehogyis öntötte
ő rossz helyre az ablakmosó folyadékot,

hanem az olajtartály van rossz helyen, mert ha
nem ott lenne, hanem ott pont az ablakmosó folyadék tartálya lenne, akkor tuti, hogy jó helyre öntötte volna. És a porszívócső is egy agyrém,
mert milyen béna porszívócső az, amelyik kisebb
átmérőjű, mint a szívóerő wattban, mert ha a szívóerő pont annyi watt lenne, amennyi nem, vagy
a porszívócső lenne tágabb, mint amennyi watt
a szívóerő, akkor a dolgok szépen beszippantódnának örökre. És az sem igaz, hogy a Pisti pasija
nem tud fúrni, hanem a fal egy trágya, mert egy
rendes fal az lyukad, és nem omlik, és minek a
fúró, ha van pillanatragasztó.

É

s miközben a csajok visszatértek a kis életükbe, hogy ott agyondicsérgessék a szegény, önbizalomhiányos pasijukat, bennem felkavarodott
egy régi emlék. Egy régi-régi kép az egyik férjemről, aki órák óta csiszatolt a porszívóval a még
mindig teljesen retkes lakásban, míg meg nem
sajnáltam, és ki nem kaptam a kezéből a gépet,
hogy megcsináljam én pikk-pakk, és azután is
mindig, mindig csak én. Csakhogy egy bulizást
követő őszinte hajnalon röhögve bevallotta, hogy

csakis azért porszívózott hat évvel azelőtt olyan
rettentő bénán, hogy ne kelljen neki többé soha.

M

it mondjak, kissé mellbevágott ez az emlék, fel is hívtam a csajokat rögtön. Mert
mi van, ha évekkel ezelőtt is volt már egy hasonló műsor a tévében, csak akkor férfi műsorvezető
vezette, és férfi volt a pszichológus is, akit kérdezgetett, méghozzá arról, hogy mit tegyen a férfi,
hogy a nő ne ugráltassa folyton, hanem hagyja már békében tévézni meg sörözni. És akkor
a férfi pszichológus talán azt javasolta az összes
tévé előtt ülő férfinak, meg az ismétléseket végignézőknek is, hogy színleljenek! Tegyenek úgy,
mintha tök hülyék lennének, és nem tudnának se
szerelni, se dugítani, se porszívózni, se mosogatni, és ha mi nők megcsináljuk helyettük, dicsérjenek meg minket, borzolják meg a fejecskénket, és
akkor mi majd örülünk, és egyre ügyesebbek és
dolgosabbak leszünk, ők pedig nyugodtan vis�szadőlhetnek a fotelba.
HIRDETÉS

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Anya-, apaszemmel

szöveg: Szonda Györgyi
fotók: Küttel Dávid

F

ogalmam sincs, mi ütött belém, hogy nem
álltam a sarkamra azon a bizonyos szombat
délelőttön… Igen, tündéri volt, ahogy ugrándozott a kis barna gombóc, szaglászta a gyerekeket,
dörgölőzött a lábamhoz, mintha tudta volna,
hogy engem kell megpuhítani. Egy darabig szajkóztam, hogy javában tart a házunk szigetelése,
festése, mindenhol szerszámok, ecsetek, vödrök,
törmelékek, megjelenő mesteremberek, egy káosz az otthonunk még néhány hétig… Családom minden tagja leígérte még a csillagokat is
az égről, hogy majd ők rendet tesznek, építenek
kutyaházat, kennelt, veszélytelenítik a terepet,
csak ne hagyjuk itt a kiskutyát!
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A

Az új családtag

z autóban megtörtént a keresztelő is, fél óra
alatt megegyeztünk a Maia névben, amit a
lányaim még j-vel akartak, de mivel a szülők is
és a bátyja is mitológiai nevet viselnek, így lett
egy görög nimfáról elnevezve a kutyus. Hazafelé
megvásároltuk az alapfelszerelést, a házikóhoz
az alapanyagokat, és ugyan már sötétben, de elkészült Maia háza, megvarrtam a puha kutyapárnát, kapott vacsorát, és szépen el is aludt.
Ellentétben velem, aki éjszaka kétszer mentem
zseblámpával megnézni, óránként füleltem, hogy
sír-e, izgultam, hogy fázik, hogy szomjas… Született már néhány gyerekem, de még soha nem
aggódtam ennyire, mint a kiskutyusért.

M

ost, hogy eltelt két hét, végképp nem értem,
mit gondoltam… Azt hiszem, kimondhatjuk: lett egy kutyám. Nyolcból az egyetlen,
aki nem volt oda az ötletért. Persze mindenki
foglalkozik vele, ha hazaér, a kakit is összeszedik, ha még találnak, de én vagyok itthon vele a
legtöbbet. Én olvasom a könyveket, én ápolom a
szemét (van egy kiskori szemsérülése, ami, bevallom, sokat nyomott a latban, hogy elhozzuk,
úgy éreztem, ezért nem kellett másnak…), én
számolom, hogy mennyit ehet (diétáznia kell),
én próbálom kutyamama módra fegyelmezni,
és persze túlaggódom a dolgokat. Alig merem
néhány percre itthon hagyni, szabadságot vettem ki, és el sem tudom képzelni, mi lesz, ha
mégis el kell indulnom egy szüléshez…

K

icsit bizonytalan vagyok a következő hónapokat tekintve, bár mindjárt vége a sulinak,
lesz ideje a gyerekeknek, mindjárt megkapja az
összes oltást, akkor végre mehetünk hosszú sétákra és úszni a tóhoz, mindjárt mehet a kutyasuliba, akkor engedelmes, jó kutya lesz. Remélem,
nem hiú ábránd, hogy lesz még kimenőnk, hogy
megmarad a kerti bútor és a virágaim, hogy tudunk nyugodtan sütögetni Maia mellett is, és
szívből remélem, tényleg kutyabarát munkahely
lesz Apánál a közeljövőben, mert akkor talán
megnyugszom, hogy azért nem fordult fel fenekestül az életünk…

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

23

Méregtelenítés

Sallai Ervin

Lakásmustra

N

a, hát örülök, hogy eljöttek ezen a madárcsicsergős, rügyfakadós napon
megnézni jövendő otthonukat. Még időben érkeztek, bár
sok az érdeklődő. Régóta foglalkozom ingatlanértékesítéssel, de ilyen vonzó ajánlattal
ritkán találkozik az ember,
állíthatom.

J

öjjenek utánam! Lift sajnos
nincs, de egy ilyen sportos
családnak fölöslegesen is zajongana a lépcsőházban egy
fémmonstrum.
Pikk-pakk
felszaladnak a negyedikre,
nem?! Látom, jön a baba, érdemes lesz talán kis székeket rakni a lépcsőfordulókba,
hogy megpihenjen a kismama.

Majd láncolják le. Mármint a
székeket.

Í

gy ni. Szépen kinyitjuk a két
rácsot, a vasajtót és a hevederzárat. Nem mintha szükség lenne rá: Kerekes néni
sokat tesz a ház biztonságáért.
Mivel állandó álmatlanságban szenved, figyeli a folyosón a mozgást, így nem is volt
itt betörés, mióta az eszemet
tudom. Pedig a környékbeli
házakba naponta járnak helyszínelni a rendőrök, de ez, kérem, a nyugalom szigete.

T

essék befáradni! Fejre vigyázni, kicsit alacsony az
ajtó, hopp, itt pedig egy lépcső. Na kérem: valóságos kis

ékszerdoboz ez a lakás. Kiváló lehetőség akár egy, akár két
gyerekkel. A papíron kevés
négyzetméter ellenére olyan
nagyszerű a belső terek elrendezése, hogy lakott itt már
egyszerre 12 kínai ügyvezető
igazgató is.

A

propó belső elrendezés.
Az előző tulajdonos
egy skandináv lakberendező
volt. Az ő ötlete ez a divatos
megoldás, hogy a fürdőkád a nappali közepére
került, a toalett pedig a spájzba, azonban természetesen önök a saját igényüknek
megfelelően építhetik át. A
gipszkarton falak könnyen
mozgathatók, csak a hét oszlop, a kémény és a hálószoba
falán végigvonuló szemétledobó helye fix.

K

icsit felkapcsolom a villanyt, mert bár világos
a lakás, de leginkább hajnalban és nyáron este hét
után. Roppant kedvező, mert
ha szunyókálnának a babával délben egy kicsit, nem
kell behúzni a függönyöket.
Ezekben az erős UV-sugárzásos napokban nem is baj,
ha nem tűz be feszt a nap.
Hát ki akarná még otthon is
naptejjel kenni magát?!
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R

A

omantikus alkonyati borozáshoz tudom ajánlani
ezt a hangulatos erkélyt. Vagy
baromfitartáshoz, ahogy a
többi lakó használja. De nagyobb jószágokat a társasházi alapító okirat értelmében
csak a pincetárolóban szabad
tenyészteni.

rezsi gyakorlatilag elhanyagolható. A földszinti pékségnek köszönhetően
fűtésre nem is nagyon kell
költeni, bár nyáron nem biztos, hogy jól jön az a plusz
húsz fok, de hát nyáron úgyis egész nap a szabadban van
az ember.

Ö

C

sszetartó, jó szomszédság lakja az épületet,
így hát nem is probléma a
falak hangszigetelésének hiánya. Szüksége van például
sóra a főzéskor? Még kiáltani sem kell, csak hangosabban maga elé sóhajtja, és
már át is hozza Csombó bácsi a 13b-ből.

sendes környék. Jó időben, ha nem a vágóhíd
felől fúj a szél, tisztán lehet
hallani a kiránduló kisvonat
csilingelését. Közel az iskola,
az óvoda, a közért, az italbolt
és a fegyház. A közlekedés fantasztikus. Három átszállással
eljuthatnak a külvárosba, onnan pedig már megy a HÉV.

A

lakáshoz tartozik egy kis
közös használatú kert.
Közösen használhatják a lakók az itt parkoló szippantós
kocsival.

P

arkolási lehetőség bőven
van a környéken. Bár fizetős az utca, az itt lakók csekély
összegért éves bérletet válthatnak ki a polgármesteri hivatalban, vagy az összeg feléért
okosban meg lehet beszélni a
közterületesekkel. Ahogy dönteni tetszik, én csak mondom.

N

a ugye, hogy ugye?! Én
megmondtam! Csak aztán sietni kéne a vételárral,
mert sok az érdeklődő.
HIRDETÉS

1%
ADD AZ ÁLLATOKNAK,

MERT MEGÉRDEMLIK!

18008481-2-42
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Tompa Diána

Ne görcsölj!

E

gyre többek életét keserítik meg a
különböző gyomorpanaszok. Ezek
feltárásáról, megelőzéséről és vizsgálati
módszereiről dr. Stankovics Évát, a hatvani Albert Schweitzer Kórház főigazgatóját
kérdeztük, ahová hamarosan ellátogat a
Richter Egészségváros is.

Mik azok az okok, amik
kiválthatják a panaszokat, és
meg lehet-e ezeket előzni?

A gasztroenterológiai betegségeknek (gyomor-bélrendszer,
máj, epeutak, hasnyálmirigy)
számtalan kiváltó oka van. Egy
részük megelőzhető, más részük viszont sajnos nem. Van,
ami szűrhető, de létezik olyan
is, amely gyakorlatilag már a
felfedezése pillanatában megpecsételi a beteg sorsát. Általánosságban elmondható, hogy a
rendszertelen étkezés, a szélsőséges mennyiségű és minőségű
ételek fogyasztása, a túlhajszoltság és a végletes diéták
számos betegség melegágyai
lehetnek. Ilyenek a fekélybetegségek, a savtúltengéssel
járó kórképek, a hasnyálmirigy-gyulladás, az epebetegségek egy része, a túlzásba vitt
hashajtás, vagy a székrekedés
elhanyagolása is.
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A gasztroenterológia szűréseket preventív jelleggel is érdemes elvégeztetni, vagy csak a
panaszok megjelenésekor?

Mindenképpen indokolt preventív jelleggel gasztroenterológiai szűrésen részt venni
azoknak, akiknek a családjában
korábban valamilyen emésztőszervi betegség előfordult, hiszen több betegség genetikailag
determinált. Ilyen például a lisztérzékenység, a familiáris adenomatózus polyposis (a vastagbél
örökletes betegsége) és általában
a vastagbéldaganatok is. Ezekben az esetekben nem szabad
megvárni a panaszok megjelenését, hanem ajánlott rendszeresen szűrést végezni.
Milyen betegségeket lehet
kiszűrni, és milyen vizsgálatok
tartoznak hozzá?

Amit lehet, azt már gyermekkorban fontos kiszűrni, ezért

a kórházunkban minden újszülöttnél végzünk hasi ultrahangos vizsgálatot. Így számos
fejlődési rendellenesség kiszűrhető, mely később akár az
emésztőrendszerben okozhat
tüneteket.

A lisztérzékeny betegek gyermekeit már két éves kor körül
szoktuk szűrni, amielőször
egy vérvételt jelent, a továbbvizsgálatok csak eltérés esetén
szükségesek. Minden vastagbéldaganat polipból alakul ki,
amely endoszkópos vizsgálattal (vastagbéltükrözés) jól
szűrhető, és a polypus már a
vizsgálat alatt eltávolítható.
Ezeket a betegeket ezt követően gondozásba vesszük, és

meghatározott időnként ismételt vizsgálatot végzünk.
A familiáris adenomatózus
polypozis estében a beteg
utódainál már gyermekkorban genetikai vizsgálatot kell
végezni, és a pozitív lelet esetén rendszeresen endoszkóppal vizsgálni, mert a nem
kezelt esetekbena betegség
akár már 40 éves kor előtt halálos lehet.
Idén a Médiaunió is fel kívánja
hívni a figyelmet az idejében
elvégzett szűrővizsgálatokra.
Van-e különösen
veszélyeztetett korosztály?

Daganat tekintetében a legveszélyeztetettebb korosztály
az ötven év felettiek, viszont
egyes genetikailag determinált betegségeknél, a kór már
fiatalabb életkorban is
megjelenhet.
Sok vizsgálat fájdalommal jár. Léteznek-e
olyan újdonságok,
amelyekkel csökkenek a vizsgálattal járó kellemetlenségek?

A diagnosztika az utóbbi
év tizedben
rengeteget
fejlődött az
ultrahang, a
CT, a PET CT és
az MR vizsgálatok
terén, így egyre modernebb és pontosabb gépek állnak

rendelkezésre. Ezek a vizsgálatok nem fájdalmasak, sok
kérdésre tudnak választ adni,
de nem minden esetben váltanak ki minden más –esetleg
valóban ezeknél kellemetlenebb – vizsgálómódszert.
Általában az emberek legjobban a tükrözésektől félnek,
legyen az gyomor-, vagy vastagbéltükrözés. Pedig ezek a
vizsgálatok nagyon hasznosak, hiszen direkt betekintést
jelentenek a vizsgált szervbe,
és azonnali beavatkozásra is
van mód (pl. polipeltávolítás).
Sokan mégis inkább hónapokig szenvednek, mintsem egy
– kétségtelenül kellemetlen, de
igazából nem fájdalmas – vizsgálatot bevállalnának. Azoknál
a betegeknél, akiknél ez szakmailag indokolt, a vizsgálatot
altatásban végezzük, illetve
korlátozott számban arra
is van lehetőség, hogy
akik nagyon félnek, azokat is elaltassuk. De fontos tudni, hogy
az altatásnak
is lehetnek
szövődményei,
e z ér t
főleg
gyomortükrözés
esetében,
– ami kb.
három percig tart – erről
a pácienseket lehetőség szerint le
szoktuk beszélni.

Ön a hatvani Albert Schweitzer
Kórház főigazgatója. Hogy
látja, mennyire óvják az
emberek az egészségüket,
és járnak el rendszeresen
szűrővizsgálatokra?

Tapasztalatainkszerint egyre gyakrabban vesznek részt
szűrővizsgálatokon az ellátási
területünkön élő lakosok. Köszönhető ez annak is, hogy az
Egészségfejlesztési Irodánk révén folyamatosan szervezünk
szűrőnapokat, melyek alkalmával mi megyünk ki az adott településre, illetve folyamatosan
kommunikáljuk a szűrések fontosságát, a prevenciót.
Véleményem szerint nagyon fontos lenne a szűrések
lakossági kommunikációjának
további fejlesztése, felhasználva a kor adta lehetőségeket, hiszen sokan még mindig
nem élnek a prevenció adta lehetőségekkel, mellyel számtalan betegség megelőzhető,
gyógyítható.Intézményünk
nagyon örömmel értesült a
lehetőségről, hogy Hatvan
városába is ellátogat a Richter Egészségváros. Ez a kórháznak gyűjtött adományon
túl, kiemelten fontos a térség lakosságának is, hiszen
mindenki számára elérhető
szűrőprogramokat és tanácsadásokat nyújt.A szűrőnapon
minden szűrésen való részvételért pont jár, melyekután
a kórházunk támogatást kap,
amit a gasztroenterológia és a
sebészeti eszközparkunk fejlesztésére fordítunk.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

Szentkuty Nikolett

Kicsi, de veszélyes: a kullancs

I

Milyen tünetei lehetnek, ha
megfertőződtünk?

smét elkezdődött a kullancsszezon, amikor
még többen kérnek ellenük oltást, de a védekezéssel kapcsolatban sok tévhit terjedt el.
Arról, hogy miért annyira veszélyesek, milyen
betegségeket terjesztenek, és egyáltalán helyes-e kullancs elleni védőoltásról beszélni,
dr. Ivicsics Katalint, a gödi Inczeffy Gyógyszertár vezetőjét kérdeztük.

Mitől véd valójában az
oltóanyag, és milyen
betegségeket terjesztenek a
kullancsok?

A hétköznapi nyelvben kullancs elleni védőoltásként emlegetett oltás alatt valójában egy a
kullancs által terjesztett, gyakran súlyos tünetekkel és következményekkel járó, vírusos
agyvelő- és agyhártyagyulladás
ellen védelmet nyújtó oltást kell
érteni, amely nem magát a csípést, hanem a betegség kialakulását előzi meg. Azonban tudni
kell, hogy beadásával nem leszünk védettek a kullancsok
által terjesztett egyéb betegségekkel szemben, mint például a
Lyme-kór (amely százszor gyakoribb, mint az agyvelőgyulladás), a tibola vagy a nyúlpestis,
amelyek ellen jelenleg nincs
védőoltás.
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Miért rendkívül veszélyes
a kullancs által terjesztett
agyvelőgyulladás?

Mert a betegség egy százalékban halálos, tíz százalékban
maradandó bénulással jár, és
további 30-40 százalékban szellemi és fizikai károsodás marad
vissza. A legsúlyosabb esetekben gépi lélegeztetésre is szükség lehet.
Mikor szükséges beadatni az
oltást, és kiknek javasolható?

Feltétlenül konzultáljunk a háziorvosunkkal, hiszen az oltást
csak receptre vásárolhatjuk
meg a gyógyszertárban. Azoknak érdemes beadatni, akik
huzamosabb ideig tartózkodnak köztudottan fertőzött területen, vagy a foglalkozásuk
miatt veszélyeztetett személyek

(erdészek, állatbefogással vagy
növénygyűjtéssel foglalkozók).
Az alapimmunizálás három oltásból áll, és csak a teljes oltási
sorozat beadását követően válunk védetté. Célszerű már a
tél végén megkezdeni a beadásukat, viszont ha gyors védettség kialakítása szükséges, az
oltások között eltelt idő csökkenthető, de ez legjobb esetben
is körülbelül egy hónapot vesz
igénybe. Kullancscsípés után is
érdemes beadni az oltást, de ebben az esetben orvosi konzultáció szükséges, és a csípés után
egy hónapot várni kell az oltási
sorozat megkezdésével.
Az oltások beadását nem
javasoljuk egyévesnél fiatalabb korban, illetve súlyos tojásfehérje-érzékenység esetén.
Mellékhatásként helyi bőrpír,
rövid ideig tartó láz és fejfájás
jelentkezhet.

A kullancscsípés következtében
fellépő betegségek tünetei igen
változatosak, időben elhúzódóak
is lehetnek. Csak a leggyakoribbakat említve: ha a csípés körül
vagy a test egyéb részein bőrpírt,
gyulladást, duzzanatot látunk,
ha lázasak leszünk, fejfájás, hányás jelentkezik, szokatlan ízületi vagy izomfájdalmaink vannak,
esetleg nyirokcsomó-duzzanatot
észlelünk magunkon, és olyan területen élünk vagy jártunk, ahol
kullancsok előfordulhatnak, mihamarabb kérjük ki orvosunk
véleményét.
A Lyme-kórt is a kullancsok
terjesztik, ami ellen nem létezik
védőoltás. Milyen tünetei
vannak a betegségnek, és mit
tehetünk, ha észleljük ezeket?

A Lyme-kórnak egyik jellemző,
de nem törvényszerű tünete a csípés körül kialakuló bőrpír, hos�szú – akár egyéves – lappangási
ideje is lehet, és igen változatos
további tüneteket eredményezhet, ami nagymértékben nehezíti a felismerését. Ilyenek lehetnek
az ízületi gyulladás, vándorló fájdalmak, érzészavarok, fejfájás,
hányinger. A kullancscsípés ténye sokszor rejtve marad, például
nem veszik észre a hajas fejbőrön,

de gyanú esetén mihamarabb forduljunk orvoshoz, hiszen korai
stádiumban, antibiotikum-kúrával kezelhető a betegség.

Sok állattartó aggódik, hogy kedvencére is veszélyt jelentenek a
fent említett betegségek, illetve
hogy az állat által a lakásba hurcolt vérszívó később őt is megcsípi. Jogosak ezek a félelmek?

Sajnos igen: a kutyáknál a babesiosis (vörösvértesteket megtámadó élősködő), a Lyme-kór, az
agyvelő- és az agyhártyagyulladás a legelterjedtebb – kullancs
által terjesztett – betegségek. A
Lyme-kór ellen az állatok számára már van védőoltás, de a babesiosis ellen még nincs. A kutyától
vagy háziállatoktól a kullancs által terjesztett fertőzéseket közvetlenül nem lehet elkapni, de
valóban hazavihetik az élősködőket a bundájukban. Kutyáknál nagyon fontos valamilyen
védekezés az akár halált okozó
babesia miatt, és hasznos az eb
bundájának átfésülése is, hiszen a
kullancs vérszívás előtt 2-4 órán

keresztül még a szőrben haladva keresi a megfelelő helyet, nem
fúrja be magát a bőrbe. Macskáknál jóval ritkábbak ezek a betegségek, de őket is fontos megóvni
környezetünk érdekében is. Lényeges, hogy ne alkalmazzunk
náluk kutyáknak való készítményt, mert súlyos mérgezést
okozhatunk vele.
Ha köztudottan fertőzött
területre megyünk, milyen
megelőző lépéseket tehetünk?

Ha tehetjük, időben kérjük háziorvosunktól a védőoltást, hiszen a legsúlyosabb szövődményt
így nagy valószínűséggel elkerülhetjük. Fontos, hogy megfelelő ruházatot, cipőt viseljünk:
zárt cipő, bokánál zárt, lehetőleg világos színű öltözet, sapka.
Megelőzésként elterjedt a B-vitaminok szedése, azonban ennek kullancstávoltartó hatása
bizonytalan. A védekezés másik módja, hogy a ruházatra és a
szabad bőrfelületekre kullancsriasztó szereket alkalmazunk, itt
figyeljünk a használati utasításra.
Kirándulás után vizsgáljuk át a
testünket, és a lehető leghamarabb távolítsuk el a fellelt vérszívókat. Sajnos akár a kertben
is megjelenhetnek, ezért igyekezzünk karbantartani a bozótos területeket, ezzel csökkentve
megtelepedésük esélyét.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

29

Mozdulj!

Karancsi Ildikó

A

Váltsd valóra az álmod!

lovas életforma egész embert kíván. Czink
György lovasedzőként, oktatóként, lótartóként, lovardatulajdonosként minden napját az állatok mellett tölti. Az ő nevéhez fűződik a Rióban
aranyérmet nyert öttusázó lány, Chloe Esposito lovaglásának sikere, ő készítette fel a sportolónőt az
olimpiára. Természetesen lovak között, a Gyömrői
Tövesmajor Lovardában beszélgettünk.
Hogy lesz valakiből lovasedző?

Öttusázó múltam van, országos bajnok vagyok a legendás
Fábián–Martinek-érából. Ha
abban az időben ők nem en�nyire erősek, akkor talán én
is odaértem volna az olimpiára, világbajnokságra. Aranycsapatnak hívták őket, és én
úgy láttam egy idő után, hogy
nincs esély. Váltottam, kifejezetten a lovassport irányába
mentem.
Mennyire népszerű itthon a
lovaglás?

Egyre inkább, bár túlnyomórészt a lányok körében. Kevés
fiút hoznak lovagolni. De azt
is látom, hogy a lányok terhelhetőbbek, kitartóbbak, nem riadnak vissza hamar a kezdeti
nehézségektől. Plusz az életkori érés is meghatározza, sokáig előrébb vannak a kislányok
ügyességben, mentálisan és
erőben is, aztán persze idővel
elhúznak a fiúk.
30

Nem lehet, hogy azért kevesebb
a fiú, mert mást sportolni,
focizni esetleg egyszerűbb?

De, ez is az egyik oka. Sőt futni, biciklizni, focizni nemcsak
egyszerűbb, de könnyebben
mozgatja együtt a családokat.
Ráadásul nálunk nincsenek
szupersztárok, a gyerekek híres
focistákhoz vagy úszókhoz próbálnak felnőni.
A magyar lovassport eddig egyetlen olimpiai érme az
1936-os berlini olimpián született: bronzérem díjugratásban,
amely Platthy József nevéhez
fűződik.
Kinek ajánlható, és meddig
lehet lovagolni?

Mindenkinek! Bármilyen korban kezdhető és bármeddig
lehet lovagolni. Ha valakinek
megtetszik, sikerül felvennie
a lóval a kontaktust, kialakul
a közös ritmus, onnantól övé
a világ. Nem lehet kiöregedni, mindenki a saját tempója,

Czink György lovasedző,
országos bajnok öttusában. Chloe Esposito olimpiai aranyérmes öttusázó
lovas számának felkészítője, miniszterelnöki gratuláció és a Magyar Lovassport
Szövetség kitüntetésének a
birtokosa. A TRION SC alapítója és lovaglásoktatója.
fizikai állapota szerint lovagolhat. Kisgyerekek esetében érdemes megvárni, míg annyira
megerősödnek, hogy a szárat
meg tudják tartani.
Aki lovagol, gondoskodóbbá
válik. Ha egy gyereket rendszeresen lovagoltatnak, kialakul
közte és a ló között egy olyan
kapcsolat, ami felelősségteljessé
teszi őt. Megtanulják a lovakat
gondozni, ápolni, a patájukat rendben tartani, tisztítják
a szőrüket, fésülik a sörényüket, nyergelik a lovakat, és csak
utána ülnek fel rájuk. Ez a ráhangolódás meg is hozza a kedvet mindkét élőlény számára a
lovagláshoz.
Gyakran hallani, hogy esés után
muszáj visszaülni a lóra. Milyen
balesetekkel kell számolni?

A fent említett szertartás segíti a balesetek és a lóbetegségek
megelőzését. Ezt is megtanulják
a gyerekek. A gondoskodást érzi a ló, és meg is hálálja, óvja

lovasát. Persze előfordulnak
esések, de kellő felkészültséggel,
jó oktatással ez kiküszöbölhető. Ma már olyan felszerelések
is vannak, amelyek szinte teljes
egészében hárítják a bajt. Kobak nélkül tilos lovagolni, ez
alapszabály.
Chloe Esposito ausztrál
öttusázó aranyérmet szerzett a
riói olimpián. Lovas számban te
készítetted fel, hogy élted meg
a győzelmét? Egyáltalán hogy
talált rád Ausztráliából?

Chloe és Max Esposito ausztrál
öttusázó testvérpár az édesapjukkal edzett Magyarországon,
a Honvédnál. Onnan kerültek
hozzám. Az öttusázó múltam
is segítette a felkészülést. Két
évig én foglalkoztam velük,
nálam készültek a lovas számra. Plusz a lovardában felállított mobil lőtér is hozzájárult a
kombinált szám gyakorlásához.
Chloe aranyérme és Max hetedik helye a legcsodálatosabb

emlékeim közé tartozik. Sírtam, üvöltöttem otthon a nappaliban a képernyő előtt. Két
tévén ment, a fiamék szobájában hamarabb jött a közvetítés, ők már tudták, hogy Chloe
hibátlanul lovagolt, majd lelőtte
mind az ötöt, és elindult futni.
Csodálatos, felkavaró, extatikus
élmény felidézni.

Chloénál tökéletesen szép idő
volt Rióban, gyönyörűen lovagolt, meg is lett az eredménye.
Másnap Max lovaglását a kocsiban hallgattam, és tudtam,
hogy szakad az eső. Gondoltam
magamban, nem gond, arra is
fel vagyunk készülve. Ekkor a
közvetítő bemondta, „Nézzük
meg, Max Espositónak hogy tanította meg Czink György a lovaglást”. Hibátlan pályát ment,
álomszerű élmény, elérzékenyülök, ha visszagondolok.

Hiányoznak?

Ó, rettenetesen. Nagyon kötődöm hozzájuk. Chloe aranyérme után miniszterelnöki
gratulációt kaptam, ami nagy
megtiszteltetés. Max pedig tizenhét éves korában került
hozzám, majdhogynem nálam
tanult meg lovagolni. Ők mindent feltettek egy lapra, a család a vállalkozását is itthonról
próbálta irányítani. Két teljes év
Magyarországon, a karácsonyt
is együtt töltöttük.
Ilyen kvalitású sportolók
ritkán kerülnek az ember kezei közé. Van már itthon is néhány elszánt tehetség, akikhez
nagy reményeket fűzünk, de az
Esposito testvérek edzésmunkája, felkészültsége példamutató volt. Ordító hidegben, jeges
pályán is állták a sarat, várták
az utasítást. Mikor elutaztak
Rióba, Chloe írt nekem egy levelet, amelyben megköszönte
a felkészítést. A levél átadása
volt az utolsó találkozásunk,
nagyon közeli kapcsolatba kerültünk, nehezen engedtem
el őket. Chloénak a levél után
annyit mondtam: váltsd valóra az álmod!
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Üzenet a Földnek

Dr. Garamvölgyi László

S

Az „unokázós-trükkök”

okszor kezdjük úgy, hogy már az ókorban is,
amiben azért van valami. Tehát állítom, hogy
anno az antik társadalmakban is megjelentek a
csalók, akik visszaéltek embertársaik bizalmával,
azóta különben úgy is hívják őket, hogy a hiszékenység vámszedői.

R

égi igazság, hogy folyton változik a bűnözés,
évszázadok óta megfigyelhető, hogy mind az
elkövetők magatartásában, módszereiben, mind
pedig a különféle bűncselekmény-kategóriákban
szakadatlan a kriminalitás formálódása. Mondhatni a bűnözési trend kiválóan jellemzi a civilizációk fejlődését is, hiszen amint megjelennek
a technológiai újítások, a bűnözők szinte azonnal adaptálják azokat, elég mostanság az internetre utalnunk; amit a világhálón fogalmilag el
lehet követni, azt a bűnös szándékú felhasználók
meg is teszik. Kézenfekvő tehát, hogy a csalás,
mint az egyik legelterjedtebb vagyon elleni bűncselekmény is rengeteg változáson ment át (emlékezzünk; ezrek dőltek be, mikor a szélhámosok
Isaura rabszolgaság alóli felszabadítására „gyűjtöttek”). A cél viszont mindig ugyanaz: különféle
trükkökkel rászedni embereket, kicsalni pénzüket, értékeiket, vagyontárgyaikat.

Ú

jabban azonban aljas fordulatot vett a bűnügyi irányvonal, ugyanis a csalók az
időskorúakra utaznak, ezért a módszer kriminalisztikai elnevezése is „unokázós-trükk”. Tény,
nálunk pár éve jelent meg ez a társadalomra igen
veszélyes bűncselekmény, azonban Európában
nem annyira új keletű, mert ezt a módszert jó
húsz éve azonosította a német bűnügyi rendőrség, a Bundeskriminalamt (BKA), innen az eredeti Enkeltrick, unokázós-trükk név is. Talán
mondani sem kell, hogy a nemzetközi szervezett bűnözés mindenre azonnal ráteszi mocskos
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kezét, amiben extraprofitot lát, így hamarosan a
német nyugdíjasok mellett
más európai országokban
is rohamosan nőtt az áldozatok száma. A híradások
szerint 2015-ben Svájcban
74 idős ember dőlt be a galád trükköknek, és összesen négymillió (!) frankjuk
bánta. A csúcs azonban
tavaly Felső-Ausztriában
történt, amikor egy hetvenéves férfitől csaltak ki
ötszázezer (!) eurót. Nem
véletlen, hogy az eset „FatBooty”, azaz zsíros fogásként (szó szerint kövér
zsákmány) vonult be a bűnügyi krónikák történetébe.

A

potenciális sértetti kör védelme kiemelt helyen szerepel a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában is, hiszen ők azok, akik a bűnmegelőzés
szempontjából speciális célcsoportot jelentenek.
Az időskorúakat más kommunikációs eszközökkel
és csatornákon lehet elérni a prevenció érdekében,
ugyanis akik egy életen át becsülettel dolgoztak,
önkéntes jogkövetők voltak, senkinek sem ártottak, nehezen tudják elképzelni, hogy bárki javaikat
akarná. Másképp szocializálódtak, így empátiájuk,
együttérzésük és családtagjaik iránti felelősségérzetük is magas hőfokú, ezért a szeretteikkel kapcsolatos negatív információ drámaian hat rájuk.

A

trükknek pedig épp ez a lényege, azzal hívják
fel vezetékes (hagyományos) telefonon – nagy
keletjük van mostanság a régi telefonkönyveknek –,
rendszerint a hajnali órákban az idős személyeket,

hogy unokájukat (olykor
más közvetlen hozzátartozójukat) valamilyen baj érte.
A legenda szinte kimeríthetetlen – balesetet szenvedett
az unoka, bűncselekmény
áldozata lett, lerobbant a
kocsija –, teljesen mindegy,
hiszen állandóan változik a
mese, a lényeg, hogy azonnal
pénz kell, amiért már el is indult valaki, ezért szedjenek
össze mindent, ami csak otthon van. Nagy szerepe van
a lelki és pszichés faktornak
is, ugyanis lehetetlen időben
ilyen hírrel ébreszteni idős
embereket, eléggé sokkoló.
Rendszerint fel sem tűnik,
hogy a zsaroló hang még csak nem is hasonlít az
unokáéra, mert kizárólag arra koncentrálnak, hogy
baj van és segíteni kell, mégpedig azonnal. Ez a fajta
csalás azért konkrétan életveszélyes – szerencsére
még bekövetkezett tragédiákról nem tudunk –, mert
az idős sértettek rendszerint magas vérnyomásban
szenvednek, sokuknak van szív- és érrendszeri vagy
egyéb krónikus betegsége, tehát egy megrendítő
hír súlyos egészségügyi következményekkel járhat.

A

már vázolt sajátos sértetti kör miatt jelentős
lehet a latencia is, hiszen az idős emberekben
erősen munkálkodik a szégyenérzet, így családtagjaiknak sokszor el sem mondják, hogy rászedték őket.
Ez persze további szorongást, pszichés feszültséget,
akár hosszan tartó lelki vívódást is eredményezhet,
ami által megint csak amortizálódik egészségük.

P

edig az alattomos bűncselekmény ellen viszonylag egyszerű a védekezés; rögvest vissza kell hívni

az unokát (vagy azt a hozzátartozót, akinek nevében
beszéltek), illetve más elérhető családtagot, és meg�győződni arról, hogy valóban történt-e bármiféle baj.
Kiváló módszer az is, amikor a rokonok baj esetére
megállapodnak valamilyen jelszóban (kedvenc háziállat
neve, nyaralási helyszín, filmcím stb.), illetve a vezetékes telefon mellett mobil „forródrótot” is használnak.

J

ó hír viszont, hogy az utóbbi időben növekedett
azon hatósági bejelentések száma, amelyek csalási
kísérletekről szóltak, tehát a sértettek nem dőltek be a
trükknek, viszont jelentkezésükkel nagyban hozzájárulhatnak az ilyen típusú bűncselekmények eredményes felderítéséhez, hogy az illetékesek minél előbb
oda jutassák a becsteleneket, ahová valók: rács mögé.
HIRDETÉS

Család Hé
Együtt amár 15 950 Ft/fő/éj-től tkúton

h
h
h
h
h

2 éjszaka szállás, félpanzióval tágas szobákban
Családi meglepetés a szobában
1 órás lovaskocsizás a városban vagy lovaskocsis kirándulás
a móri szőlődombok érintésével
Gyermekeknek 1 alkalom lovaglás futószáron vagy pónizás
Hétvégén szombatonként délután gyermek játszóház: 14:0016:00 óráig változatos kézműves programok, vagy 15:0016:00 Bábos Mesekuckó: bábos, mesés kreatív foglalkozás
1,5-4 éves gyerekeknek
Wellness részleg korlátlan használata

h
A csomag érvényes 2017.03.13 - 12.17-ig hétvégenként, 2 teljes
árat fizető személy esetén, kivéve a szálloda által meghatározott
on
up
kiemelt időszakokban. A kedvezmény egyéb kedvezményekkel
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é
z
áb
és
ár
hogy érvényesíteni kívánja a kupont, ellenkező esetben
ir
só aink ött
a
z
sajnos nem áll módunkban elfogadni azt!
lat
olv
kö
in aján .30
t
az
ag mag 7.06 ény
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8060 Mór, Dózsa Gy.u.111. - www.hetkut.hu
ke osít
sz lead 017.
A
t
%
2
z
5
Tel: +36 22 563 083 - sales@hetkut.hu
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Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Játsszon velünk és nyerjen!
Ha Ön 2017. május 1. és 31. között
a túloldalon található Szimpatika kvízünket
kitölti és postai úton vagy a szimpatika.hu/jatek
oldal segítségével a válaszokat beküldi nekünk,
sorsoláson vesz részt.
Játékunkkal megnyerheti az alábbi
nyeremények egyikét:
• Fődíj: családi nyaralás** Rodoszra
az IBUSZ Utazási Irodák Kft. jóvoltából

1

Hány
napig tartott Norbertnek az El Camino?

a) 26
b) 31
c) 19

2

Ki
 lakik a 13b-ben?
a) Peppermünthy úr
b) Csombó bácsi
c) Zirge néni

3

4

• 2 db kétfős wellnesshétvége a móri
Hétkúti Wellness Hotel és Lovasparkban
• 2 db Lendület Szűrővizsgálat a VitaHelp
Egészségközpontban
**A fődíj két felnőtt és két 14 év alatti gyermek
nyaralását tartalmazza.
Májusi 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. május 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. június 12., délelőtt 10 óra, helyszíne a Szimpatika szerkesztőség
(1116 Budapest, Sztregova utca 1.)
Április havi számunk kvízkérdéseinek helyes megfejtései:
1.: a) 2.: c) 3.: c) 4.: b) 5.: b)
A játékos a kvízben történő részvétellel feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Szimpatika magazinban és a nyereményjátékot közzétevő weboldalon
nyilvánosságra hozzuk.
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5

Mi
 volt a lovardában?
a) mobiltelefon
b) mobilgát
c) mobil lőtér
Hol
 lett járőr dr. Garamvölgyi László?
a) Angyalföld
b) II. kerület
c) Miskolc
Miből
alakul ki a vastagbéldaganat?

a) polipból
b) fonémából
c) zoditicisz-túltengésből

Karikázza be
a helyes
válasz
betűjelét!

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

A márciusi kvízjátékunk nyertesei:
• Kárner János, Pécs
Háromkirályok Gyógyszertár, Balatonboglár

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

• Keszthelyi Tiborné, Kiskunhalas
PatikaPlus Gyógyszertár Kiskunhalas
• Marschalek Edit, Vác
Váci Levendula Gyógyszertár, Vác
• Németh Ferenc, Budapest
Klinikák Gyógyszertár, Budapest
•R
 igó Lászlóné, Gyula
Aranykereszt Gyógyszertár, Gyula
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló
wellnesshétvége a móri Hétkúti Wellness Hotel
és Lovaspark felajánlásával.

• Mándoki Róbert, Mende
Szent Erzsébet Patika, Gyömrő
• Rózsa Árpádné, Komárom
Aranykígyó Gyógyszertár, Komárom
Nyereményük: egy-egy Lendület Szűrővizsgálat
a VitaHelp Egészségközpont felajánlásával.

teseket
Gratulálunk, a nyer
jük!
sít
te
telefonon ér

y
kosaink figyelmét, hog
Felhívjuk kedves játé
en,
közjegyző jelenlétéb
ása
sol
sor
sek
rte
a nye
alapján csökkenő
a nyeremények értéke ténik!
sorrendben tör
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KERESSEN MINKET
AZ INTERNETEN IS!

WWW. www.facebook.com/Szimpatika
.HU

www.instagram.com/szimpatika_hu

Hasznos funkciók honlapunk mobilverzióján*:
az Önhöz legközelebb található
Szimpatikák listája és térképes
nézete
útvonaltervezés
nyitvatartási információk
Szimpatika kvíz kitöltése

honlap

facebook oldal

instagram oldal

* Támogatott böngészők: Chrome, Safari, Android Browser,
Internet Explorer, Firefox, BlackBerry

