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Magazinunk 
újrahasznosított 
papírból készül

Van, ahol ilyenkor is kutya meleg van, azaz 
kánikula – biztos nem lepek meg soka-
kat azzal, hogy a kifejezés a latin canis 
[kutya] főnévből ered. (Akinek meg új 
lenne az információ, annak röviden: a 
Kutya csillagkép, ill. a Szíriusz regnálá-

sa a nyári égbolton idézte elő a kifejezést, 
amely számos európai nyelvben megtalálha-

tó.) Szóval nem mindenütt szürke a november, pl. a kutyákról 
elnevezett szigetcsoport tengerpartján kifejezetten kellemes az 
idő, olyannyira, hogy érdemes időnként megmártózni az At-
lanti-Óceán habjaiban.

Aki pedig még nem hallott a Kutya-szigetekről, az is biz-
tosan hallott a szigetekről elnevezett madarakról! Elég csak a 
leghíresebbet, a sárga tollú hollywoodi sztárt, Csőrikét említe-
nem. Igen, a Kanári-szigetekről van szó, amelyet az ott találha-
tó számos kutya (de lehet hogy fóka – a tengerészek pár hordó 
rum után sokszor nem foglalkoztak az apró részletekkel) után 
kereszteltek el. És hogy jön ide a Kanári-szigetek? Úgy, hogy 
ide utazhat az a szerencsés, aki résztvesz Fotózzz! játékunkon! 
Csupán szelfit kell készíteni egy Szimpatika gyógyszertár előtt, 
egy Szimpatika magazinnal, és egy szellemes címmel novem-
ber 15-ig feltölteni a honlapunkra, ahol a többi pályamű is lát-
ható már. Aki pedig inkább ítész, mint kreatív, az szavazzon 
a neki leginkább tetsző képre, november 16-tól. Megsúgom: 
ő se jár rosszul!

A fődij szerencsés nyertesét pedig ezúton kérem, hogy ha 
már a Kanári-szigeteken jár, készítsen egy szelfit egy kanári-
val... vagy egy fókával! Vagy legalább egy kutyával...

Az egész szerkesztőség nevében kanárifüttyös őszi napokat, 
és kellemes olvasást kíván:

Kalmár András főszerkesztő 
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Címlapon

Karcsi nem vágott ki, én pedig 
izgatottan hallgattam a rádi-
ót... végre én is bekerültem az 
adásba! Ezzel kezdődött min-
den. Aztán 1961-ben kirúgtak, 
mert Karcsival felvittünk a 
miskolci stúdióba két lányt éj-
szakára, és reggel rajtakaptak 
minket. Akkor nagyon zokon 
vettem, de utólag nagyon örül-
tem ennek az egésznek, mert ez 
rákényszerített arra, hogy ösz-
szekapjam magam. Nem en-
gedték sem azt, hogy külsős 
munkatárs legyek a rádiónál, 
sem azt, hogy Budapesten he-
lyezkedjek el, ezért lementem 
vidékre, a Veszprémi Naplónak 
kezdtem el írni. Később az ott 
írt cikkeim alapján hívtak át a 
Kisalföld szerkesztőségébe, már 
magasabb fizetésért.

 � Hogyan került vissza a 
rádióba?

A szerkesztőség mellett elkezd-
tem külsősként anyagokat ké-
szíteni nekik is, végül 1967-ben 
már könyörögtek, hogy lépjek 
be. Nem igazán akartam, mert 
akkor már jól kerestem a kül-
sős munkáimmal, nem volt 
főnököm, élveztem a szabad-
ságot, de végül visszamentem, 
és akkor kezdtem el a Táskará-
dió című műsort. Később még 
legalább ezer adást csináltam, 
például a Kettesben című hosz-
szú, beszélgetős műsort, ami 
új volt a műfajban, hiszen élő 
adásként ment le az interjú-
alany lakásáról, nem lehetett 
megvágni. 

 � A Rádió vezetése nem félt, 
hogy valami ellenőrizetlenül 
kerül adásba? 

A Kettesbent épp azért csinál-
tam élőben, hogy ne vághassa-
nak ki belőle semmit. Működött 
egy ún. lehallgatási rendszer... 
Később, a nyolcvanas években 
ez már szakmai alapon történt, 
minden műsort meghallgattak, 
de akkor már csak azért, hogy 
észrevegyék, például hol hosszú 
a zene. De amikor mi kezdtük, 
ez még politikai alapon zajlott.

 � Ennek ellenére 
engedélyezték ezt a műsort?

Hatalmas sikere volt, így egy 
ideig mehetett, mert különle-
ges vendégektől kérdeztünk 
meglepő dolgokat. Végül azért 
szűnt meg, mert egyszer Jancsó 
Miklós volt a vendégem, aki va-
lami negatív megjegyzést tett a 
politikai rendszerre. Én viszont 
tudtam, és meg is jegyeztem, 
hogy „De hát ti Aczél elvtárs-
nak Hernádival tortát csinálta-
tattok a születésnapjára, akkor 
miért szidod őket?” Ez nyilván 
Aczél Györgyhöz is eljutott. 
Másnap már be is hívott a rádió 
elnöke, és közölték, hogy köszö-
nik szépen, de ennek a műsor-
nak vége. Majd’ megszakadt 
a szívem. Aztán később jött a 
Halló, itt vagyok!, ami szintén 
újdonság volt, hiszen be lehetett 
telefonálni a műsorba. Akkora 
sikere volt, ami még engem is 
meglepett, nem is tudtam ke-
zelni a nagy rajongást.

 � Honnan jött a műsor 
ötlete?

Valamelyik értekezleten mond-
ták – akkor már a Szórakoz-
tató Osztályon dolgoztam –, 
hogy kéne valami késő estére. 
Én egyből rávágtam, hogy csi-
nálnék egy telefonos műsort. 
Az volt a lényeg, hogy min-
denki azt hitte, hogy ez egy 
élő adás. Bár a Rádióújságban 
megjelent, hogy lehet hívni a 
megadott telefonszámot, és 
én valóban a stúdióban ültem 
a készülék mellett, és fogad-
tam a hívásokat, csakhogy a 
beszélgetések a rákövetkező 
héten kerültek adásba, vagy-
is egy hét alatt én meg tudtam 
vágni mindent… De benne 
hagytam olyan elemeket, ami 
segített megtartani az élő ha-
tást. Ezt élőben nem lehetett 
volna csinálni, hiszen sok fe-
lesleges, unalmas rész is volt 
a beszélgetésekben, és nem is 
volt minden betelefonáló ér-
dekes. Néha úgy éreztem ma-
gam, mint egy horgász, akinek 
rá kell érezni, hogy mikor ér-
demes megrántani a halat, 
vagyis mikor érdemes elkez-
deni a tényleges interjút. De 
persze rengeteg olyan is volt, 
amit végül nem tudtam hasz-
nálni. Az egyórás műsoridő 
úgy állt össze, hogy négy órán 
keresztül lehetett telefonálni 
hétfő esténként, nyolctól éjfé-
lig. Ez azért is volt jó így, mert 
az emberek este már otthon 
vannak, nyugodtabbak, és ta-
lán nyitottabbak is.

 � A Magyar Rádiónál kezdte 
a pályát, hogyan került oda?

Egyetemre akartam járni, de 
ez akkoriban úgy működött, 
hogy egy parasztszármazású 
diáknak 150 pontot kellett el-
érni a felvételhez, egy polgá-
ri származásúnak 180-at. Én 
az utóbbiak közé tartoztam, 
162 ponttal nem ütöttem meg 
a mércét. Elkezdtem dolgozni, 

sokfelé jártam, például az 
MTI-nél is, de onnan három 
hónappal később egy nagy le-
építés miatt kirúgtak. Elvállal-
tam segédmunkákat is, aztán 
1957 környékén már szerettem 
volna egy komolyabb állást, 
ugyanakkor a szabadságra is 
vágytam. Nem akartam olyan 
helyen dolgozni, ahol nyolctól 
délután négyig egy asztal mö-
gött ülök. Először a filmgyárba 

szerettem volna menni, ahol ál-
lítólag színes élet zajlott, de köz-
ben felvettek a rádióhoz, mivel 
1956-ban a dolgozók fele disz-
szidált, a másik felét pedig ki-
rúgták, nem volt munkaerő. Így 
kezdődött az egész.

 � Mi volt az első nagy 
áttörés, amikor mindenki 
megtudta, hogy ki az a 
Szilágyi János?

Amikor már az ifjúsági osztá-
lyon dolgoztam, egyszer megje-
gyeztem az egyik értekezleten, 
hogy a Táskarádió című mű-
sort, amit minden héten más 
szerkesztett, inkább egy állan-
dó embernek kellene csinálnia. 
Amikor felmerült, hogy jó, de 
kinek, én lelkesen jelentkez-
tem, és végül ez lett az első si-
keres műsorom.

 � Akkoriban már volt 
mikrofonengedélye?

Ma már furcsának tűnik, de 
én először a hírszerkesztőség-
ben kezdtem el dolgozni, mert 
ott tényleg foglalkoztak a gya-
kornokokkal, beavatták őket a 
szakma fortélyaiba, nem csak 
kávét főzettek velük. Hosszú 
ideig jártam ki a riporterekkel 
interjúkat készíteni, figyeltem 
a munkájukat. Sokat dolgoz-
hattam együtt Kovalik Károly-
lyal, aki később a barátom is 
lett. Emlékszem, nagyon büsz-
ke voltam rá, amikor legelőször 
én is feltehettem egy kérdést – 
egy fővadásznak –, amit aztán 

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

SzilágyiJánoS



Olvassa el a teljes 
interjút a honlapunkon, 

 a szimpatika.hu-n!

Interjúkészítés közben Bujtor Istvánnal
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 � Akkoriban volt lehetőség 
arra, hogy a magyar műsor-
vezetők megismerjék más 
országok műsorait, esetleg 
ötleteket szerezzenek?

Nekem fogalmam sem volt, mi 
történik máshol a tévében és a 
rádióban. De ötleteim mindig 
voltak – most is ott van a szá-
mítógépemben milliónyi mű-
sorötlet és műsorcím.

 � És mi lesz velük?

Most már semmi. Egyáltalán 
nem vágyom már a médiában 
dolgozni. Egyetlen műsor van, 
amit szívesen megcsinálnék egy 
normális rádióban. Arról szól-
na, hogy minden héten leülnék 
ugyanazzal a három intelligens 
emberrel, ugyanabban az idő-
ben, és átbeszélnénk a hét tör-
ténéseit, az események hátterét. 
Nemcsak politikáról lenne szó, 
hanem minden egyébről is, 
ami az országban történt. Eh-
hez lenne kedvem, de nem hi-
szem, hogy valaha is lesz belőle 
valami.

 � Voltak olyan emlékezetes 
pillanatai, nem várt 
eseményei a műsorainak, 
amit a mai napig emleget?

Volt egy lecke, amit egy életre 
megtanultam: soha nem szabad 
olyan szituációt teremteni, hogy 
valaki bemondja a műsorban a 
telefonszámát. Ezt a pályám 
kezdetén nem tudtam, és eh-
hez több kellemetlen élményem 

is kapcsolódik. Egyszer felhívott 
a Halló, itt vagyok!-ban egy ke-
rekesszékes fiú, aki elmond-
ta, hogy egész nap egyedül van 
otthon, nincsenek barátai, nem 
érzi jól magát. Nem volt még ta-
pasztalatom, így felajánlottam 
neki, hogy adja meg a számát, 
hogy aki akarja, fel tudja hívni 
beszélgetni. Néhány héttel ké-
sőbb megtudtam, hogy valakivel 
annyira összebarátkozott, hogy 
meghívta az illetőt magához, aki 
a fiú szeme láttára ki is rabolta a 
lakást. Akkor azt mondtam ma-
gamban, hogy ilyet soha többet 
nem csinálok. De aztán egy-
szer felhívott egy háromgyere-
kes édesanya, hogy segítsek neki 
ismerkedni, hadd adja meg a te-
lefonszámát. Csakhogy idióták 
is elkezdték hívogatni, és amikor 
a gyerekei vették fel a telefont, 
obszcén dolgokat mondtak ne-
kik. Az anyuka sírva hívott fel, 
én pedig csak annyit tudtam 
mondani, hogy csak segíteni 
akartam. Ezt a hibát aztán so-
ha többet nem követtem el.

 � Mi volt a titok, miért vált 
olyan emblematikus műsorrá 
a Halló, itt vagyok!?

Abban az időben nem tudtam 
úgy leülni egy társaságban, 
hogy ne erről kérdezett volna 
mindenki. Haknisorozatokat 
csináltam egyetemeken, kul-
túrházakban, gyárudvarokon, 
ahol két-háromszáz embernek 
meséltem a műsorról. Soha nem 
azt mondtam, amit illik, hanem 
amit gondoltam. Ez volt a tech-
nikám, és ezt nagyon szerették 
a hallgatók. Tényleg úgy reagál-
tam mindenre műsorvezető-
ként, ahogy Szilágyi Jánosként 
reagálnék. Nagyon sokat tanul-
tam arról, hogy milyen módsze-
rekkel nyílnak meg az emberek. 
Szerettem ezt a műsort, éppen 
tíz évig ment, 1989 utolsó he-
téig. A rendszerváltással olyan 
témák is beszivárogtak – példá-
ul a politika –, amivel már nem 
akartam foglalkozni, így felad-
tam. De tény, hogy egy hatalmas 
sikersorozat volt.

Címlapon

 � Ezzel párhuzamosan mű-
sorvezető volt a tévében is.

Ebben az az érdekes, hogy ugyan 
a tévében dolgoztam, de sosem 
voltam igazán jó tévés. Később 
ki is elemeztem ezt, és rájöttem, 
ennek az volt az oka, hogy eről-
tettem a lazaságot. Olyan lezser 
akartam lenni mesterségesen, 
mint amilyen a való életben va-
gyok. A rádióban ez nem esett 
nehezemre, mert nem kellett 
figyelnem például arra, hogy 
hogy tartom a kezem, de a té-
vében hosszú évekbe telt, mire 
le tudtam küzdeni ezt a görcsös 
megfelelést. Az első műsor, ami-
ben fel tudtam oldódni, a Kávé 
habbal című vasárnap délutáni 
adás volt, ahol én voltam a szer-
kesztő is. Aztán jött a nagysi-
kerű Showbálvány, ahol profi 
csapattal dolgozhattam együtt: 
a rendező Gárdos Péter, a pro-
ducer Sándor Pál volt. Mindent 
megkaptam, műsorvezetőként 
kezeltek, és hála a csapatnak, 
már nem kellett arra figyelnem, 
hogy laza legyek.

 � Minek köszönhető, hogy 
még mindig ennyire fitt? 
Gyakran sportol?

Nyilván elsősorban a genetiká-
nak köszönhetem, de azért arra 
odafigyelek, hogy hetente há-
romszor ötven percet tempósan 
gyalogoljak. Régen futottam is, 
de azt már nem vállalom, a séta 
pedig túl lassú, de a gyaloglást 
úgy csinálom, hogy leizzad-
va érkezzek haza. Itthon pedig 
tornázom, és a szobabiciklit is 
rendszeresen használom.

 � A régi kollégákkal tartja a 
kapcsolatot?

Néhányukkal igen, például 
Friderikusz Sándorral és Boch-
kor Gáborral szoktunk talál-
kozni, és megmaradtak a régi 
barátságok is. Készítettem is 
egy tévéműsort Kollégák cím-
mel, amiből aztán egy könyv 
is született. Akkor jöttem rá, és 
azóta is tapasztalom, hogy ren-
getegen tisztelnek és felnéznek 
rám, ezzel pedig sokszor nem 

is tudok mit kezdeni, mintha 
nem nekem szólna. Sokan visz-
szakérdeztek, amikor meghív-
tam őket, hogy ezek szerint én 
kollégának tartom őket? Vagy 
amikor engem hívnak meg egy 
műsorba, elmondják, mekkora 
szívességet tennék a részvétel-
lel. Szóval érzem, hogy tisztel-
nek, ugyanakkor én ezt nem 
várom el, és nem is igazán ér-
tem. Fura érzés, amikor valakit 
királynak szólítanak, miköz-
ben ő csak egyszerű ajtónálló-
nak tartja magát.

 � De azért Ön mégis csak egy 
úttörő volt a szakmában…

Kénytelen vagyok tudomásul 
venni ezt ezekből a jelekből, 
én magam azonban nem ér-
zem úgy, hogy engem bármiért 
is tisztelni kell. Sokszor mond-
ják, hogy mennyire nagy dolog 
volt kitalálni ezt vagy azt a mű-
sort, milyen hatással volt egy-
egy műsorvezetőre. Én viszont 
közel se tartom magam annyira 
nagyra, mint amennyire a szak-
mabeliek tisztelnek. Teljesen 
váratlanul ért, amikor megkap-
tam a Pulitzer-díjat. Éreztem a 
gratulációkon, hogy őszintén 
örülnek velem, és ez nagyon jól 
esett – az ember mindig érzi, 
hogy mikor kamu a mosolygás.

Kalmár András

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Érzem, hogy tisztelnek, ugyanakkor 
én ezt nem várom el, és nem is 
igazán értem. Fura érzés, amikor 
valakit királynak szólítanak, 
miközben ő csak egyszerű 
ajtónállónak tartja magát.



A AJÁNLJA:

IBUSZ.HU
R-00967/1999/1999

A részletekről bővebb tájékoztatást irodáinkban  
vagy az ibusz.hu oldalon talál.

Válogasson kedvére csoportos 
indulású, egzotikus üdüléseink és 

körutazásaink közül vagy foglalja 
le nálunk a világ legszebb 

üdülőhelyein a szállását.

5* hotel foglalása esetén
55 000

FT/FŐ

3* hotel foglalása esetén
33 000

FT/FŐ

Városlátogatások és körutazások 
részvételi díjából

8%KEDVEZMÉNY

Gondoljon a téli pihenésére és foglalja le utazását,

most előfoglalási kedvezménnyel 
2017. november 15-ig! 

44 000
FT/FŐ

4* hotel foglalása esetén

Az akció a saját szervezésű katalógusban megjelent utakra, új megrendelések esetén érvé-
nyes, más kedvezményekkel nem összevonható. Egyéni szállásfoglalás esetén  az előfoglalá-
si kedvezmény nem vehető igénybe. Kombinált utazás esetén a választott szálloda kategóri-
ája alapján vehető igénybe a kedvezmény.

  KUBA  I  MEXIKÓ

MALAJZIA  I  BALI

PANAMA  I  MAURITIUS

ibusz_148x210_szimpatika_v3.indd   1 2017. 10. 12.   17:27
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Ha bővebb információt szeretne, nézze meg a fenti művészek, események honlapját, 
vagy böngésszen a kulturpart.hu-n! 

Ismét itt a Héttorony Fesztivál
A Makovecz Imre születésnapjához kötődő fesztivál 
idén is a mester épületei és szellemi hagyatéka köré 
szerveződve vonultat fel olyan hazai népzenei és vi-
lágzenei csúcsteljesítményeket, amelyek a Kárpát-me-
dence népi műveltségét, kollektív emlékezetét és 
kreativitását hivatottak szolgálni. A már megszokott 
módon több helyszínre utazó fesztivál idén is nyit a 
szomszédos országok magyarsága felé, így több határon túli állomást is tervez.

November 9. és 20. között határon innen és túl, tíz helyszín éled újjá a fesztiválnak köszönhető-
en. A nyitónapon Budapesten a Pro Musica Leánykar várja az érdeklődőket, másnap Csíkszeredán 
Berecz András és Berecz István lép fel, de megtekinthető lesz a Sevilla ’25 című kiállítás is, amelyet 
Csernyus Lőrinc építész nyit meg. 11-én Kolozsváron Makovecz Anna képzőművész kiállítására ke-
rül sor, de fellép a Szent Efrém Férfikar és a Balázs Elemér Group is. November 12-én Szigetvárott 
a Magyar Állami Népi Együttes Tánckánon – Hommage á Kodály Zoltán c. előadását láthatja a 
közönség.

November 13-án egy új helyszínen, Bécsben, a Hundertwasser Musemban Anthony Gall és He-
nics Tamás építészeti előadása után a Barabás Lőrinc Live Act játszik. 14-én Makón a Hagymaház-
ban Táltos dobok üzenetét hozza el a nemezművészeti kiállítás megnyitója, melyet a HuunHuurTu 
koncertje követ. November 15-én Zalaegerszegre érkezik a fesztivál, ahol Makovecz Imre naplója 
képeken és szóban szólal meg, az eseményt a Lajkó Félix Trió fellépése zárja. 16-án Pakson, a Szent 
Lélek templomban Makovecz templomairól nyílik kiállítás, a zenéről Csizmadia Anna és barátai, 
valamint a 20 éves Fonó Zenekar gondoskodnak.

17-én Siófokra érkezik a programsorozat, ezúttal Makovecz angyalairól szóló kiállítás nyílik, ezt 
követően a belgrádi testvérpár, a Braca Teofilovici énekel, este pedig  a Cimbalom Brothers lép 
fel. 19-én vasárnap a fesztivál visszatér a Fonó Budai Zeneházba, ahol egy monstre zenei vállalko-
zást hallhat a közönség: Vetettem gyöngyöt címmel Kiss Ferenc és az Etnofon Zenei Társulás lép a 
színpadra, vendégük Bognár Szilvia és Novák Péter lesz. November 20-án, Makovecz Imre szüle-
tésnapján az immár hagyománnyá vált gála várja a közönséget a Pesti Vigadóban: ezúttal Dresch 
Mihály koncertjével ér véget a 2017-es Héttorony Fesztivál. 

„Ami elragadó és igaz, azt azonnal lehet látni” – mondta Csík János – „…legyen szó egy jó kiál-
lításról vagy egy sokáig elraktározható koncertélményről.” És ha ez a kettő együtt valósul meg, az 
pedig nem lehet más, mint a Héttorony Fesztivál.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

HIRDETÉS
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Üzenet a Földről

Novák Péter

A fej nélküli macska 

Vagy? Ennyi volt és megöre-
gedtem, eljárt felettem a pilla-
nat, s állok szájtátva egy hajdan 
volt, széleskörű elfogadására ké-
pes személyiség üszkös romja-
in legott. 
A címben szereplő horror 
ugyanis maga a négy lábon já-
ró valóság lehetne, de mivel vég-
tagjai sincsenek, marad a farok, 
mi csóválja a szőrös kis torzót 
rendületlenül. Nem, hála Is-
tennek még nem Dr. Moreau 
szigetének génmanipulációs 
végterméke e véglény, egyelőre a 
robotika tart ott, ahol: dorombol 
a szentem, amíg bírja egyetlen 
feltöltéssel. Mindezt természe-
tesen az említett gerinccsont ki-
egészítővel, ellenben nyávogás, 
zabálás, piszkítás nélkül! Inter-
aktív kispárnának is gondolhat-
nánk, mégis a fejlesztő, gyártó 
kifejezett szándéka, hogy há-
zi kedvencként aposztrofálja 
termékét. 
A java azonban, az iga-
zi szoció-borzalom még hátra 
van, lévén a termék közösségi 
finanszírozással valósult meg, 
tehát igény az lenne rá... Mint 
minden másra, lehetőség szerint 
semmilyen, ha nagyon muszáj, 
minimális kockázatvállalással. 

Virtuális, azaz nem valódi a 
valóság, ahol agyunk, lelkünk, 
értelmünk, érzelmeink átveré-
sével érhetjük el a vágyott sti-
mulációt. Azon területekét, 
melyek a mai napig okoznak vé-
geláthatatlan fejtőrést megannyi 
tudományágban; mi végre, ho-
gyan, s egyáltalán mikképpen 
működnek? 
Hát így, Tisztelt Univerzum-
bíróság, fajunk nem egy ördögla-
kat! Önmaga meghazudtolására 
is hajlandó egy kis boldogság-
morzsáért, tudva tudván annak 
mibenlétét. Marslakó szemmel 
kétségtelen cukiság, innen néz-
ve viszont maga az önsorsrontás. 
Az érzelem szubjektív állapot, 

de a környezetünkben történt 
változásokra adott reakciók a to-
vábbi viselkedésünket határoz-
zák meg, és az finoman szólva is 
vegyes, már magától is. Verbá-
lis, nem verbális, metakommu-
nikációs eszközökkel fejezzük 
ki érzelmeinket, amire környe-
zetünk a saját eszközparkjának 
aktuális állapotával reagál. Ha 
valamelyikünk nem a realitások 
szintjén szocializálódik, mégis 
mennyire várhatunk tőle empa-
tikus reakciókat? 
Na most megy el minden-
ki a francba! – fedezem fel sa-
ját indulataimat, s félelmeimet 
is egyben az említett kritériu-
mok alapján, pedig az életem 

„hótreál”, avagy még egy kicsit 
sem virtuális. Hacsak... 
Hacsak nem számítom a kor-
látlan weben és mobilon lógást, 
a számtalan memóriafaló appli-
kációt, s a végtelen nyitottságot 
a legális tudatmódosító eszkö-
zök iránt, akarva akaratlanul 
is. Benne vagyok nyakig én is 
e modernitásban, vagy az éle-
tem megkönnyítésére, vagy a 
gyerekeimre hivatkozva. Lel-
kiismeretem figyelmébe a per-
ceptualitást és a korszellemet 
ajánlom, mélyen titkolva egyre 

határozottabb függőségemet. 
Mert mi a valóság, kérem? 
Egyes filozófiák szerint min-
den, ami létezik, illetve valaha 
létezett, függetlenül a megfi-
gyelő ismereteitől, értékítéle-
tétől. Mások illúzióként tartják 
számon, kivetüléseként nézete-
inknek. Tán egyvalamiben ért 
mindenki egyet: elveszni értel-
mezéstől függetlenül sem nehéz 
a világban...
Ha éhes vagy, egyél, ha 
szomjas, ígyál – csendesít le 
mindenkit, s késztet józan gon-
dolkodásra még mindig a jó Tao, 
vagy háromezer év távlatából, s 
figyelmeztet a felelősség szemé-
lyességére. Valahogy mértéket 
kellene tartani, észnél lenni a 

valódi öröm és a divat között, 
ha már az kivetkezett magából. 
Még annyi csodát és felfe-
dezni valót tartogat a világ, s 
remélem nem tűnik porosnak 
a gondolat, hogy szüntelen di-
menziókereséseink közepette 
fektessünk ezen mostani, há-
romdimenziós, kézzel-lábbal, 
szívvel és aggyal kitapogatható 

jelen megismerésébe is, 
mert megéri.

Mégis miféle jövőnek nézünk elébe, ha a szórakoztatóipar termékeit 
helyezzük fogyasztóvédelmi górcső alá? Leginkább riasztó, akárhogy is. 

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelôorvosát, gyógyszerészét!

Hosszan tartó C-vitamin

SZUPER ÁRON!*SZUPER ÁRON!*

* Forrás: IMS Pharmatrend, 2017. július-szeptember országos adatok; 
Áfával megemelt fogyasztói átlagárak: CETEBE 500 mg retard kemény kapszula, 120 db 
(4 021 Ft). ** Az ár maximált bruttó akciós ár, az akció időtartama: 2017. november 1-30.• Aszkorbinsav hatóanyagú 
vény nélkül kapható gyógyszer. GlaxoSmithKline-Consumer Kft. • 1124 Budapest, Csörsz u. 43. • Tel.: 225-5800 • www.gsk.hu 
CHHU/CHCET/0015/17 Elkészítés dátuma: 10/10/2017 • A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

2995 Ft**

egységár: 25 Ft/db

Cetebe hirdetes Szimpatika 128x92 2017OKT.indd   1 2017.10.17.   18:50:58
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Elmondom hát mindenkinek

Polgár Teréz Eszter

Miért költöztek Budapestről 
Békés megyébe?

A férjemnek egy baleset 
következtében duzzanat ke-
letkezett az agyában, és mun-
kaképtelenné vált. Szerencsére 
évekkel később meggyógyult, 
de ezt nem lehetett tudni. A 
négy gyerekünkkel nyugod-
tabb helyre kellett költöznünk. 

Mikor Mezőberényt választot-
tuk, magánkönyvelő lettem. A 
90-es évek eleje a betegség, az 
életformaváltás miatt nehéz 
időszak volt, de rányitotta a 
szemem arra, hogy egy pillanat 
alatt bármi megváltozhat, és ezt 
tudatosítani kell, mert nem le-
hetünk közömbösek a bajban 
lévők iránt. A kisvárosi lét is ezt 

erősítette.  Vidéken még létezik 
közösség, az emberek figyelnek 
egymásra. Mentem haza, ültek 
a nénikék a ház előtt, köszön-
tem, kérdeztem, mi újság, és 
konkrétan válaszoltak, hogy „a 
Henike lánya elment tornára, 
a Balázska 5 perce jött erre” – 
ők voltak a falurádió. Van, akit 
ez idegesít, én Budapest után 

„Ami ajtó nyílik...”
nagyon emberinek találtam. 
Mikor nyitva felejtettem a ker-
ti csapot, a szomszédom zárta 
el belemászva a másfél méteres 
jéghideg vízbe; vagy lógott egy 
cserepem, szó nélkül hozta va-
laki a létrát, hogy megigazítsa. 
Ilyen élmények fogadtak.

Hogyan indult útjára a Mécses 
Egyesület?

A keresztény baráti körünk 
rendszeresen kijárt a tarho-
si gyermekotthonba, egy nagy 
kastélyba, ahol értelmi fogyaté-
kos gyerekeket is elláttak. Kö-
zösen, családostól látogattuk 
az otthont: báboztunk, tanít-
gattuk a bent lakókat, játszot-
tunk velük. Úgy gondoltuk, 
hogy egészségesként tartozunk 
azzal, hogy segítsünk, és a gye-
rekeinket is ebben a szellemben 
akartuk nevelni. Én ezt a példát 
láttam gyerekkoromban. Édes-
anyám pedagógus volt Mo-
noron, minden gyerek életét 
követte, felelősnek érezte magát 
értük. Este hazahozta, akinek 
nem lett volna vacsorája, reg-
gel ruhát, könyvet, ceruzát vitt 
annak, akinek nem telt rá. Eb-
ben nőttem fel. A tarhosi gye-
rekek látogatása nem követelt 
óriási áldozatokat, a vízválasz-
tó az volt, amikor szembesül-
tünk azzal, mi történik, ha a 
bent lakók nagykorúak lesz-
nek: a súlyos sérülteket az idő-
sek otthonába viszik, az enyhe-, 
és középsúlyos fogyatékosokat 
viszont, ahogy a többieket, ki-
teszik az utcára. Kiderült, hogy 
akikhez kijártunk, akiknek 

Mikulás-műsort adtunk, me-
hetnek a Keleti pályaudvarra 
aludni, koldulni. Ezt nem tud-
tuk volna ölbe tett kézzel nézni. 
Volt egy ingatlan Mezőberény-
ben, amelynek részben tulajdo-
nosai voltunk, és üresen állt; 
megbeszéltük, hogy oda vihe-
tünk 10 sérült fiatalt. Így nyílt 
meg az első lakóotthonunk. 
Ugrás volt az ismeretlenbe, fo-
galmunk nem volt, mi mindent 
vállalunk, de hittem, hogy lesz 
gondoskodás. Ezt hit nélkül 
nem lehetett volna meglépni.

Milyen volt az első nap a 
házban, a mindenkinek új 
helyzetben?

A fiatalok előző nap tudták 
csak meg, hogy el kell hagy-
niuk a gyerekotthont. Minden 
felkészítés nélkül tették ki őket. 
Ha mi elköltözünk, van időnk 
rákészülni, elbúcsúzni. A trau-
ma kiből mit hozott ki, sírást, 
ordítást…, volt, aki a meglévő 
ablakainkat is kiverte. Mi pró-
báltuk érteni és megnyugtat-
ni őket. Mondtuk, hogy együtt 
vagyunk, és majd valamit kita-
lálunk, ez nem intézet, nincse-
nek bezárva, itt lesz mit enniük 
és hol aludniuk. Megértették, 
hogy jót akarunk nekik, na-
gyon aranyosak voltak. Segí-
tettek kimeszelni, füvet ültetni 
– az ilyen gyakorlati teendők-
kel az első időszak el is ment. 
Együtt végeztük a házimunkát 
is, de mindent meg kellett taní-
tani nekik. Nem jártak kony-
hában azelőtt, krumplit nem 
láttak, csak tányéron, sosem 

mostak. Együtt mentünk a 
boltba, együtt éltük, főztünk, 
mostunk. Az én négy ép gyere-
kem is ott segített. 

Ők mit szóltak ahhoz, hogy 
az anyukájuk ennyi feladatot 
vállal?

Az estéket mindig szűk csalá-
di körben töltöttük, egy másik 
barátunk vigyázott a fiatalok-
ra. A gyerekeim akkor 12, 11, 9 
és 5 évesek voltak, látták, hogy 
nekik igazi család jutott, és 
mennyi ruhájuk, játékuk van, a 
sérült fiataloknak pedig egy sza-
tyorban elfér mindenük. Meg-
tudták tőlük, hogyan kerültek 
intézetbe, és hogy rajtunk kí-
vül senkinek sem fontosak. A 
gyerekeim sosem voltak félté-
kenyek, játszottak velük, az in-
kább előfordult, hogy a sérült 
fiatalok mondogatták nekik, 
hogy „De jó nektek!”. Megért-
tettem velük, hogy a saját gyere-
keimnek anyuka vagyok, nekik 
meg keresztanyu, akiket Isten 
bízott rám, és nagyon szeretem 
őket is. Sokat beszélgettünk ar-
ról, hogy az ő életük is értékes, 
fontosak, és most ők is kaptak 
egy családot. Elneveztük Nap-
sugár-családnak, ezért is lett 
Napsugár a neve a gondozási 
központunknak.

Az otthon működtetését hogy 
tudták megoldani?

Eleinte pusztán önerőből. 
Semmilyen tapasztalunk nem 
volt egy lakóotthon üzemelteté-
sében. Otthonról vittünk mat-
racot, széket, asztalt, tányért, és 

„Végül azt vettem észre, hogy intézményvezető, fenntartó, gazdasági szakember és 
szociális munkás vagyok, de ezt nagyon sokára fogalmaztam csak meg, mert annyi 
mindennel foglalkoztam, hogy nem volt rá időm. Nem érzem, hogy bármi kimaradt 
volna az életemből, ellenkezőleg: rengeteget kaptam.” 

Balázsné Nelhübel Henriette budapesti közgazdászból lett 
mindaz, amit még felsorolni is hosszú. Négy saját gyermeket 
nevelt fel, sok-sok fogyatékos fiatalnak lett – ahogy ő nevezi 
magát – a keresztanyukája, és megszámolni is nehéz, hány ki-
látástalan életet töltött meg értelemmel, reménnyel, örömmel. 
Egész lényéből szeretet és valódi erő sugárzik. Magam is feltöl-
tődtem attól, hogy beszélgettem vele. 



Az egyesület munkájáról 
további információk:
 www.mecsesegyesulet.hu
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elég vegyesen, de berendezked-
tünk. A barátaimmal felváltva 
vigyáztunk a fiatalokra. Sze-
rencsénk volt, ma már tudom, 
mi minden történhetett volna, 
senkinek nem javaslom, hogy 
szakképzettség nélkül nyisson 
intézményt. Én is rögtön be-
iratkoztam Szegeden szociá-
lis munkás és ifjúságvédelmi 
főiskolai képzésre, ahol nagyon 
sokat tanultam, és mindent 
azonnal át is ültettem a gyakor-
latba. Hallottam a Kézenfogva 
Alapítványról, amely szakmai 
segítséget nyújt kis létszámú 
otthonok működtetéséhez. Már 
ők javasolták, hogy alakuljunk 
egyesületté, és akkor pályáz-
hatunk, képzéshez, 
segítséghez jutha-
tunk. Ahogy belelát-
tam kicsit a szociális 
szférába, egyértelmű 
lett, hogy rengeteg a 
probléma és a fela-
dat. Úgy éreztem, az 
a küldetésem, hogy 
ami ajtó nyílik, ar-
ra elinduljak, és kér-
tem Istent, hogy ha 
az én dolgom be-
menni rajta, akkor nyissa az aj-
tót. 2001-ben tudtunk pályázni, 
kifizettük a ház másik felét is, 
és végre be tudtuk rendezni az 
otthont. 

A második ház, a nappali otthon 
megnyitása hogyan merült föl?

A környéken híre ment a la-
kóotthonnak, és egyre több sé-
rült gyereket nevelő szülő jött 
be, hogy tudnánk-e vigyázni 

a gyerekre, míg ő elintéz vala-
mit. Akkor nyílt rá a szemünk, 
hogy értelmi fogyatékos gye-
rekkel mekkora nehézség a 
mindennapi ügyintézés, az 
utazás, sorban állás. Eldöntöt-
tem, hogy pályázunk nappa-
li intézményre is. Jó hasznát 
vettem a közgazdász-szak-
mámnak – nagyon szerettem 
mindig –, átláttam a finanszí-
rozási lehetőségeket, tudtam, 
hogy lehet több lábon állni, 
milyen feladatokat lehet össze-
kapcsolni. Láttam, hogy nem 
adott helyzeteket kell megolda-
ni, itt a problémák a szociális 
szakellátási rendszerből követ-
keznek. Békés megyében egye-

dül Békéscsabára lehet vinni 
egy gyereket, ha fejlesztésre 
van szüksége, vagy Budapest-
re. Máshol nincs szakellátás. 
Az első 3 életévben kardinális 
lenne a fejlesztés, de sok szülő-
nek nincs autója. Ezért elindí-
tottuk a Támogató Szolgálatot, 
hogy a gyerekeket eljuttassuk 
a városba. Pályázati forrásból 
pedig megnyitottuk a nappali 
házat. Egyik megoldás hozta a 

következő problémát: jó, a fia-
talok megtanulják ellátni ma-
gukat, tudnak mosni, főzni, 
stb., de hol van az értelmes, al-
kotó emberi élet? El kellett kez-
denünk munkahelyteremtéssel 
foglalkozni. 

Ebbe a fába is belevágták a 
fejszéjüket.

Tényleg nagy fa volt. Min-
denfélét figyelembe kellett 
venni: a sérült emberek életfor-
máját, hogy mire képesek, mit 
tudnak megtanulni, milyen 
gyógyszert szednek. A Kézen-
fogva képzései sokat segítettek 
megtalálni a támogatott foglal-
koztatásokat. Elutaztam Graz-

ba, ahol a kis létszámú 
otthonok szakmai mű-
ködtetéséhez, illetve a 
munkahelyteremtés-
hez rengeteg segítséget 
kaptam. A grazi ott-
hon vezetője a kezembe 
adott egy locsolót, hogy 
locsoljam a palántákat, 
majd megkérdezte, ki 
locsol jobban, én vagy 
a mellettem dolgozó 
down-szindrómás lány. 

Ugyanolyan jól locsoltunk. Le-
het, hogy az ép ember 100 terü-
leten helyt áll, a sérült meg csak 
pár helyen, de meg lehet azokat 
találni.

Sőt, egy értelmi sérült, aki nem 
bánja a monotóniát, hosszabb 
távon talán jobban is locsol.

Így igaz. Elkezdett a dolog 
összeállni. A saját Kft-nket 
rögtön bevontuk a programba, 

hogy megfeleljen a támogatott 
foglalkoztatás feltételeinek. Az 
udvaron lévő melléképületeket 
felújítottuk, és a különböző 
munkahelyek feladatait össze-
hangoltuk, hogy jól illeszked-
jenek egymáshoz. Ma van egy 
másfél hektáros kertészetünk, 
három éve egy nagy konyhánk, 
ahol 180 adag ebédet főzünk 
minden nap… 

A munkahely ráépül az 
intézményekre. 

Igen, a termelés 60%-a bel-
ső igényt lát el, de a 40% külső 
piacot céloz, ami segít tartani a 
minőséget. Az ebédet sok hely-
re, a polgármesteri hivatalba is 
mi szállítjuk. A takarítóink ná-
lunk is és máshol is dolgoznak, 
ahogy a kertészeink is. Műkö-
dik kis kosárfonó üzemünk, 
beszerelő munkákat végzünk, 
csomagolást készítünk. Két 
munkatársam irányítja a fog-
lalkoztatást, amilyen munkára 
igény van, azt próbáljuk beve-
zetni. Mára négy bentlakásos 
otthonunk van, ahonnan a sé-
rült emberek munkába járnak. 
Az ún. „támogatott lakhatás” 
kis közösségben élést jelent; a 
cél, hogy a lakók úgy élhesse-
nek, mint otthon, ne egy zárt, 
külön világban. Eljárnak dol-
gozni, fodrászhoz, orvoshoz, 
csak segítséget kapnak.  A 
nappali intézmény főleg mun-
kahelyként funkcionál, az ott 
dolgozó 70 ember annak éli 
meg, de a háttérben ott vannak 
a szakemberek, akik figyel-
nek rájuk. Mióta pszichiátriai 

betegeket is fogadunk, ez több 
szempontból fontos, nekik kü-
lön kell ügyelnünk a gyógy-
szerezésükre, már a közösség 
védelme érdekében is. 

A pszichiátriai betegekkel 
hogyan kerültek kapcsolatba?

Bejöttek a nappali intézmé-
nyünkbe, hogy ők is le vannak 
százalékolva, és ők is szeret-
nének dolgozni. A hátrányos 
helyzetű térségekben rengete-
gen vannak, mert a szociális 
problémák mindig halmozód-
nak. Egyes kistelepüléseken az 
ott élők ötöde leszázalékolt, 
mivel az egészséges fiatalok 
elvándorolnak. A nappali in-
tézményünk engedélye min-
denféle fogyatékosságra szólt, 
és ugyan a leszázalékolás nem 
tesz különbséget, már csak 
a képzések miatt is tudtam, 
hogy a pszichiátriai betegek-
kel egész másképp kell fog-
lalkozni. Nekik is helyük van 
a világban, csak segíteni kell 
megtalálni. Az hamar kide-
rült, hogy ami ezeket az em-
bereket hozzánk vonzza, az a 
munka. Nem is lenne szabad 
másként működtetni sérül-
teket segítő intézményt, csak 
munkalehetőséggel. A munka 
mindent ad. Időkeretet, mert 
föl kell kelni, fel kel öltözni 
stb.; térbeli struktúrát, hisz el 
kell otthonról menni. Ad sza-
bályokat, közösséget, kom-
munikációt, megbecsülést, 
visszajelzést. Ki akar napközi-
be vagy ideggondozóba járni? 
Munkába mindenki akar. Mi 

csak annyit írtunk ki, hogy 
Gondozási Központ. Nem 
stigmatizálunk. Emlékszem, 
nem sokkal nyitás után egy fi-
atalember jött hozzánk, és kér-
dezte egy már ott dolgozótól, 
hogy „Mit nyerek én azzal, ha 
ide jövök?”.  A másik azt felel-
te: „Mit nyersz?! Ember leszel!” 
Ez nekem olyan megható volt. 
Ha elfáradok, az ilyen élmé-
nyekből merítek erőt. 

A férje, a gyerekei mennyire 
vesznek részt a Mécses 
Egyesület munkájában?

Az első férjem partner volt 
ebben is, később a házassá-
gunk sajnos tönkrement. Na-
gyon hálás vagyok azért, hogy 
a második férjem bekapcsoló-
dott a munkába, és bár nemrég 
Parkinson-kórral diagnosz-
tizálták, segít, amit tud. A 
gyerekeim mind megházasod-
tak, hárman itt élnek a régió-
ban. A kisebbik fiam szociális 
munkás, a nagyobb lányom 
közgazdász, nálunk projekt-
koordinátor. A legkisebb lá-
nyom gyógytornásznak tanul, 
az idősebb fiam programo-
zó Pesten. Nagy öröm, hogy 
mindnyájukban ott él az ele-
settekre való odafigyelés. Em-
lékszem, a kislányom egyszer 
azt mondta: „Anya, minden 
vak engem vár az út szélén.” 
Nem, csak ő vette észre őket.
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További tudnivalók és részvételi szabályzatok a 34. oldalon és a www.szimpatika.hu/jatekok weboldalon.

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

• 2 db Lendület Szűrővizsgálat a VitaHelp Egészségközpontban
• 2 db kétfős wellnesshétvége a móri Hétkúti Wellness Hotel és Lovasparkban
• 2 db Lendület Szűrővizsgálat a VitaHelp Egészségközpontban
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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!

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

Az orrmelléküregek és a légutak heveny és 
idült gyulladásainak kezelésére szolgáló 
gyógyszerkészítmény. 
Hatóanyagai gyulladáscsökkentő, nyákoldó 
hatásúak, megkönnyítik a letapadt váladék 
felköhögését és kiürülését 

32 Ft/ml32 Ft/ml

1 600 Ft1 600 Ft1 600 Ft1 600 Ft

Sinupret® belsőleges oldatos cseppek
50 ml
Sinupret® belsőleges oldatos cseppek
50 ml

Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer

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

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

39,3 Ft/db39,3 Ft/db

2 355 Ft2 355 Ft
forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt. 

4042 Debrecen, Pallagi út 13., g

2 355 Ft2 355 Ft

Eurovit® Oliva-D 2200NE 
kapszula  60 db
Eurovit® Oliva-D 2200NE 
kapszula  60 db

Orvostechnikai eszköz*

Szuper erős műfogsorrögzítő krém
23,2 Ft/g23,2 Ft/g

1 090 Ft1 090 Ft1 09900 Ft1 090 Ft

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

Vény nélkül kapható gyógyszer
SAHU.MGP.17.01.0078 (2017.02.17.)

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

Az eredeti Magne B
6
 hatóanyagainak 

kiváló kombinációja révén hatékonyan 
pótolja a szervezetből hiányzó 

magnéziumot
41,3 Ft/db

kiv

441,3 Ft/db

1 240 Ft1 240 Ft
Az eredeti Magne B

6
 hatóanyagainak 

áló kombinációja ré én hatékon an
6

A
ki1 240 Ft1 240 Ft

Magne B6
® bevont tabletta

30 db
Magne B6

® bevont tabletta
30 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

OACC744/07.16

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

hatóanyag: acetilcisztein 

Napi egy pezsgőtabletta hatékonyan 
segít már a hurutos köhögés 

kezdetén! Célzottan a lerakódáson 
hat, feloldja a hurutos váladékot és 

megtisztítja a légutakat181 Ft/db181 Ft/db

1 810 Ft1 810 Ft
Napi egy pezsgőtabletta hatékonyan

ít á h t köhö é1 810 Ft1 810 Ft

ACC® long 600 mg pezsgőtabletta
10 db
ACC® long 600 mg pezsgőtabletta
10 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: naproxén

Izom- és ízületi fájdalomcsillapító gél, 
lokális alkalmazásra a bőrön

15,8 Ft/g

Iz

15,8 Ft/g

1 580 Ft1 580 Ft1 580 Ft1 580 Ft

Apranax Dolo 100 mg/g gél
100 g
Apranax Dolo 100 mg/g gél
100 g

Vény nélkül kapható gyógyszer
SAHU.RHIN.17.03.0159 (2017.03.13.)

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

A benne lévő ginzeng G115-nek köszönhetően 
növeli a szellemi és a fizikai teljesítményt

87,6 Ft/db87,68 Ft/F db

5 255 Ft5 255 Ft5 255 Ft5 255 Ft

Pharmaton® Vital lágy kapszula
60 db
Pharmaton® Vital lágy kapszula
60 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: biszakodil

Hashajtó készítmény, rövid időtartamú 
kezelésre szolgál székrekedés esetén

29,2 Ft/db

k

29,2 Ft/db

1 460 Ft1 460 Ft
Hashajtó készítmény, rövid időtartamú

é á é é é
H

1 460 Ft1 460 Ft

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

CHHU/CHCET/0015/17

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

hatóanyag: aszkorbinsav 

Hosszan tartó C-vitamin, amely 
98,6%-ban hasznosul

25 Ft/db252 Ft/Ft db

2 995 Ft2 995 Ft
Hosszan tartó C-vvitamin, aammeeelyyy

98 6% bb h l
H

Cetebe 500 mg retard kemény kapszula
120 db
Cetebe 500 mg retard kemény kapszula
120 db



SZIMPATIKA GYÓGYSZERTÁR

Határidők, nyeremények, fontos tudnivalók: 
www.szimpatika.hu/fotozzz

FOTÓZZZ!

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!

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

A szájnyálkahártya gyulladásainak helyi 
kezelésére. Hagyományos növényi 

gyógyszer, kizárólag a régóta fennálló 
használaton alapuló, meghatározott 

javallatokra alkalmazandó178 Ft/g

g

178 Ft/g

1 780 Ft1 780 Ft
ssszázájnyálkahártya gyulladásainak helyi

k lé é H á ö é i
A sA sA sA s

1 7800 Ft1 780 Ft

Aperisan® 200 mg/g szájnyálkahártyán 
alkalmazott gél  10 g
Aperisan® 200 mg/g szájnyálkahártyán 
alkalmazott gél  10 g

Vény nélkül kapható gyógyszer
CHHU/CHCET/0015/17

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

hatóanyag: aciklovir

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

647,5 Ft/g647,5 Ft/g

1 295 Ft1 295 Ft1 295 Ft1 295 Ft

Zovirax ajakherpesz krém
2 g
Zovirax ajakherpesz krém
2 g

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény

Érelmeszesedés 
megelőzésére, a vér 
koleszterinszintjének 
csökkentésére, magas 
vérnyomás és szívpanaszok 
kezelésénél a gyógyszeres 
terápia kiegészítőjeként

30,9 Ft/db30,93 Ft/F db

3 090 Ft3 090 Ft33 00990 Ft33 0990 Ft

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

Fogzáskönnyítő gél, az első fogak 
kibújásakor jelentkező tünetek helyi 

kezelésére alkalmas készítmény

157,5 Ft/g157,5 Ft/g

1 575 Ft1 575 Ft
Fogzáskönnyítő gél, az első fogak 
ú á ő1 575 Ft1 575 Ft

Dentinox® fogínygél gyermekeknek
10 g
Dentinox® fogínygél gyermekeknek
10 g

Vény nélkül kapható növényi gyógyszer

hatóanyag: macskagyökér száraz kivonat

Természetes hatóanyagával enyhítheti 
az alvászavarokat

54,5 Ft/db54,5 Ft/db

1 635 Ft1 635 Ft
ermészetes hatóanyagával enyhítheti

l á k t
Te

1 635 Ft1 635 Ft

Baldivian® Night bevont tabletta
30 db
Baldivian® Night bevont tabletta
30 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

Csökkenti a lázat, mérsékli az orr és 
az orrmelléküregek dugulását, 

csillapítja a fájdalmat és 
gyulladáscsökkentő hatású

85,8 Ft/db85,8 Ft/db

1 715 Ft1 715 Ft
Csökkenti a lázat, mérsékli az orr éés

llékü k d lá áát1 715 Ft1 715 Ft

Advil® Cold Rapid 200 mg/30 mg 
lágy kapszula  20 db
Advil® Cold Rapid 200 mg/30 mg 
lágy kapszula  20 db

Gyógyászati segédeszköz*

HU1709696424  Lezárás dátuma: 2017.09.11.

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

Száraz szem kezelésére szolgál: átmenetileg 
megszünteti a szemszárazság okozta égő 
érzést és irritációt. Lágy kontaktlencsék 
nedvesítésére is alkalmazható

219 Ft/ml
f l N i H á i Kf
219 Ft/ml

2 190 Ft2 190 Ft2 190 Ft2 190 Ft

Systane® Ultra nedvesítő szemcsepp
10 ml
Systane® Ultra nedvesítő szemcsepp
10 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

Hatékonyan csökkenti a megfázás 
és az influenza tüneteit

180,5 Ft/db18080,5 Ft/db

1 805 Ft1 805 Ft1 88005 Ft1 805 Ft

Wick TriActin citrom ízű por 
belsőleges oldathoz  10 db
Wick TriActin citrom ízű por 
belsőleges oldathoz  10 db

Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer
OSDZ724/07.16

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

Több milliárdnyi élőflóra sejtet tartalmaz, 
melyre a bélflórának az antibiotikum 
kezelés első napjától szüksége lehet

82,3 Ft/db882,3 Ft/db

2 305 Ft2 305 Ft
bb milliárdnyi élőflóra sejtet tartalmaz,
melyre a bélflórának az antibiotikum

Töb

22 305 Ft22 305 Ft

Linex® Forte élőflórát tartalmazó 
kapszula  28 db
Linex® Forte élőflórát tartalmazó 
kapszula  28 db

Orvostechnikai eszköz*

Enyhíti az aranyeres panaszokhoz 
társuló tüneteket, mint az irritáció, 

viszketés, égő érzés

50,7 Ft/g50,7 Ft/g

1 520 Ft1 520 Ft
y y pEnyEnyhíthíti ai az aaz aranraranyeryereses panaszokhoz

tártársuls ó tüneteket, mint az irritáció, 1 520 Ft1 520 Ft

Mastu® kenőcs
30 g
Mastu® kenőcs
30 g

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: klórhexidin

Száj- és torokfertőtlenítő készítmény

49,4 Ft/db49,4 Ft/db

1 185 Ft1 185 Ft
Száj- és torokfertőtlenítő készítményS

1 185 Ft1 185 Ft

Septofort tabletta
24 db
Septofort tabletta
24 db
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Megállt a szoba közepén, majd kihúzta ma-
gát, a hasát meg be, rá is csapott kettőt, hogy 
odavonja értetlen tekintetünket, és azt mondta: 

– Vége a kínszenvedésnek. Látjátok? Már 
alig van hasam. Mind lefogyunk, csajok! La-
posak és áramvonalasak leszünk, és még csak 
éheznünk se kell hozzá. 

– És tornáznunk se? – pislogott rá Pistike, 
és azonnal meg is igazította újonnan beszerzett 
műszempilláját. 

– Azt se! – csettintett Spirike. Szaki, aki, 
mint tudjuk, sportfüggő, erre alig hallható-
an, de annál gúnyosabban felröhögött. Én, az 
örök fogyózó, aki már húsz évvel és húsz ki-
lóval ezelőtt, zörgő csontokkal is igazságtala-
nul dagadtnak éreztem magam, és mindezért 
a Mindenhatót okoltam, meg a hetedíziglen 
tartó bibliai átkot, meg az összes hízékony fel-
menőmet, felkaptam a fejem. Nem vagyok egy 
(túlzottan) naiv alkat, de amiben jólesik hinni, 
abban azért hiszek. 

– Mi a nagy áttörés? – kérdeztem.
Spirike hálásan és megkönnyebbülve nézett 

rám, az egyetlenre, aki komolyan veszi őt, és 
akinek a kedvéért végre leülhet a padlóra helye-
zett párnájára, amin spirituális kaktuszülésben 
(vagy lótusz?) tud leledzeni, kellő teret enged-
ve mind a hét csakrájának, és nagyot sóhajtott. 

– A megoldás bennünk van – suttogta. 

Ismerve a csajt, nem számítottam különöseb-
ben átfogó magyarázatra, de ennél azért töb-
bet vártam. Pistike, aki szintén érintett, mert 
bár karcsú, mint a nádszál, véleménye szerint 
farnehéz, és bárhogy igyekszik, képtelen úgy 
fogyni, hogy ne felül laposodjon, hanem alul 
keskenyedjen, ásított egy nagyot, és legyintett. 
Szaki, aki bár meglepően izmos, mégse egy fi-
ligrán, és egyszer elárulta, hogy bármit meg-
adna, ha tíz kilóval kevesebb lenne újra, ismét 
felröhögött, én viszont adtam még egy utolsó 
esélyt:

– Vagyis? 
– Vagyis arról van szó, hogy nem a testünk 

hájasodik, hanem a lelkünk! – Itt tartott né-
mi hatásszünetet, de nem jött be. Ezért aztán 

Vág Bernadett

Lélekháj
Társaslány
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tovább szőtte a szálat. – A test hája csak egy 
tünet, a lélek hájának háromdimenziós ma-
nifesztációja, ami arra való, hogy sekélyes fi-
gyelmünket ráirányítsa a probléma gyökerére, 
miszerint a lelkünk az, ami túlsúlyos, mert a 
bánat súlya nyomja. És most jön a varázslat! – 
tette hozzá Spirike. – Ha eloszlatjuk a lelkünk-
ről a nagy kövér bánatot, a testünk is fogyni 
kezd, mint a fogyó hold. 

– Hm – feleltem. Szaki is valami hasonlót 
reagált, de nem lehetett érteni, hogy mit, mert 
pont beletömött a szájába egy marék ropit. 
Pistike viszont, mintha áramot vezettek volna 
belé, hirtelen előredőlt, Spirire bámult átható 
tekintettel, és csak annyit mondott: – Tudtam! 

Aztán el is sírta magát, hogy ő már látja is, 
mi ül mázsaként a lelkén ezer éve, mert ami-
kor még csak tizenkettő volt, és sehol semmi 
női domborulat, idom, hajlat nem látszott rajta, 
és akár fogpiszkálónak is alkalmas lett volna, 
akkor a Szendei Pisti azt mondta neki az isko-
lában, egész pontosan a 6. b osztály középső 
padsorának negyedik padjában, hogy vonszold 
már odébb azt a hatalmas valagadat, mert nem 
férek ki tőled. Pistike arcán ma is lángra gyúlt a 
szégyen, amiért őnéki valaga van, ráadásul ha-
talmas, amit csak vonszolni lehet, legalább is a 
Szendei Pisti szemszögéből nézve. 

Elcsendesedtünk. Ez a történet úgy fájt ne-
künk, mintha mi lettünk volna ott a 6. b kö-
zépső padsorában, a negyedik padban, és 
nekünk mondták volna ugyanezt, bár nekem 
például nem pont ugyanezt mondta a Holló 
Ferike harmadikban, a szélső padsor második 
padjában, hanem azt, hogy hülye koca combú. 
A Szakinak pedig a tornatanár mondta kötél-
mászás közben, a hetedik évfolyam elején, hogy 
egy grizzly is gyorsabban felmászna nálad, pe-
dig te se vagy sokkal kisebb darab. 

Ugye, hogy mennyire fáj mindezt csak olvasni is? 

Hát fájt nekünk 
is, akkor is, most is, a sa-
ját sztorink is, meg a másikunké is, az 
egész női nemé vissza meg előre, méghozzá sa-
jogva. És ha fáj, akkor mi mást lehet tenni, mint 
zsíros deszkát enni, jó sok lilahagymával. És mi-
közben majszoltunk és faltunk, még száz meg 
száz fájó emlék hozakodott elő a régmúltból és 
a közelmúltból, és a sok-sok elfojtott fájdalom 
aranyló cseppekben gördült ki a szemünkből, rá 
egyenesen a csípőn illatozó lilahagyma karikák-
ra, és tisztán éreztük, hogy már fogyunk is. Pe-
dig kit érdekel az a pár centi itt, meg pár kiló ott, 
ha nevetni is tudunk, zsíros kenyérrel teli szájjal, 
fulladozva, szóval búsuljon a tehén! 

Spirike azzal száguldott be pénteken, hogy 
megvan a nagy áttörés! Kivágta az aj-

tót, a szanaszét haja sleppként lobo-
gott mögötte, mindig álmoskás 
szemében most az eltökéltség 
fénye villogott, mint egy láng-
szóró, a hátizsákját csak úgy odahajította az asztal közepére, a pogá-
csák és ropik meg röpködhettek, amerre láttak.
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Nagyon furcsa, hogy a hat gyer-
mekünkből már csak kettő 

igényli az esti mesét, Réka (6) és 
Dávid (10). Ők viszont nagyon lel-
kes hallgatók. Amikor nincs öt-
letem, akkor általában a családi 
történetekből merítek ihletet. A 
gyermekeink számára gyakorla-
tilag elképzelhetetlen, milyen lehe-
tett Anya vagy Apa kicsinek, vagy 
esetleg nem tudnak belegondolni 
abba, hogy amikor a Nagyi meg a 
Papa megismerkedtek, akkor még 
nem volt mobiltelefon. Azt már pe-
dig végképp nem tudják elképzelni, 
hogy amikor a Dédi született, még 
az embereknek nem volt autója.

Szerencsémre rengeteg időt töl-
töttem a nagyszüleimmel, mert nem 
várt gyermek voltam, és szüleim ja-
vában végezték még az egyetemet, 
amikor megszülettem. Így életem 
első három évét nagymamáimnál 
töltöttem. Nekik köszönhetően gya-
korlatilag két éves koromra kifo-
gástalanul ettem késsel-villával, és 
folyamatosan tudtam társalogni a 
’80-as évek aktuális politikájáról. 
Imádtam velük lenni, mert min-
dig jelen volt a családi történelem. 
Mindkét nagypapám aktívan ku-
tatta a családfát, amit én az általuk 
érzett rajongásom miatt kitüntetett 
érdeklődéssel figyeltem. 

16 éves koromban halt meg apai 
nagyapám, akivel Szombathelyen 
és Vonyarcvashegyen tölthettem a 

fent említett korszak nyarait. Küttel 
Nagyapám szobájában volt egy régi 
szekrény telis-tele izgalmas edény-
nyel, irattal és beazonosíthatatlan 
régiségekkel. Nekem mindig any-
nyit mondott, hogy ennyi maradt a 
patikánkból, mert a többit ‘50-ben 
az államnak és a patikamúzeum-
nak „ajándékoztuk”. A szekrény 
általában zárva volt, és a kulcsot 
nagyapám a sublótjába rejtette, de 
amikor vendégek érkeztek, akkor a 
szekrény ajtajai kitárultak. Ilyen-
kor megfoghattam a több száz éves 
üvegeket, edényeket, belelapozhat-
tam a receptekbe, és egyszer nagy-
mamámmal kipróbáltunk egy 300 
éves ostyanyomót is…

A rögtönzött családi esti mesék-
hez én kifogyhatatlan sztorikkal 
rendelkezem, de ha mégis elakad-
nék, akkor tudok honnan meríteni. 
Apám öccsének köszönhető, hogy 
nagyapám születésének száz éves 
évfordulójára megszerkesztette a 
családi krónikát. Ez a mai világ-
ban igen ritka, mert az embereket 
már csak nagyon felületesen érdek-
li a múlt. A gyermekeimnek pedig 
megadatott, hogy egy ilyen könyv 
kapcsán megismerjék családunk öt-
száz éves történetét. És persze nem 
gondolom, hogy holnap felmondja 
a négy kamasz fiam az évszámokat, 
de egyszer ők is felnőnek, meghá-
zasodnak, és én minden bizonnyal 
nagypapa leszek. 

Abban viszont titkon reményke-
dem, hogy amikor az unokáim le-
töltik a fenti „doksit” a felhőből, 
akkor azt jelenti majd nekik ez a 
digitális emlékkönyv, amit nekem 
nyújtott nagyapám szekrényének 
titokzatos világa.

Drága férjem családi kró-
nikáját olvasva, és a ré-

gi képeket nézegetve kerített 
hatalmába egy érzés, hogy 
életünk melyik pillanata jel-
lemez vajon bennünket, me-
lyik az a kép, ami megmarad 

az unokáinknak, melyik fotót 
fogják előhúzni, ha rólunk me-
sélnek majd a gyerekeiknek?

Persze tudom, hogy nem pa-
pírképek lesznek, és valószínű-
leg nem egy-kettő, hanem több 
ezer kép lesz, ami a családunk-
ról a „felhőben” megtalálható, 
de akkor is lesz néhány, ami-
re azt mondják: nézzétek, de jó 
kép, itt a nagypapátok mind az 
öt testvérével, és milyen szépek 
a dédszüleitek!

Lesznek fotók, ahol nagyon 
fiatalok a dédszülők, és egy-
két-három-négy kisgyerek 
mosolyog a kamerába egy fő-
városi társasház tetőtéri laká-
sában vagy a balatoni kertben, 
jó néhány képen pedig a régi 
Városliget látszik. Dédmama 
ölében majdnem mindig van 
kisbaba, dédpapa pedig egyre 
több hangszerrel és gyerekkel 
muzsikál a fotókon. Találnak 
majd albumot „szeleburdi va-
káció” címmel, ahol a dédszü-
lők már hat gyerekkel indulnak 
nyaralni, a családfő éppen egy 
mikrobuszt pakol teli csoma-
gokkal, egy hadseregnyi biciklit 
rögzít az utánfutón, dédmama 
kéttáskányi szendvicset oszt ép-
pen egy erdő közepén, vagy pe-
lenkáz egy farönkön.

Lesz olyan kép is (nemrég 
készült anyósoméknál a három 

gyerekük népes családjairól), 
ahol erősen kell majd gondol-
kozni, ki kicsoda, mert a tizen-
három gyerekből egyik lesz a 
nagyi vagy a nagypapi, a nyolc 
felnőtt között pedig az üknagy-
szülőket is megtalálják majd. 

Később olyan képek kerül-
nek elő, ahol már ősz hajszálak 
vegyülnek dédiék hajába (bár 
ők ritkán láthatók), négy sár-
mos pasi, egy gyönyörű fiatal 
hölgy, egy szépséges kislány és 
egy cuki kutya veszi körül őket, 
egy tó partján állnak, vagy egy 
zöld spalettás házikó előtt. Egy-
re többször már csak két gyerek 
szerepel a fotókon, fürdenek, 
bicajoznak, lovagolnak, kor-
csolyáznak, kirándulnak, ker-
tészkednek. A nagyobbak már 
autóval, robogón, udvarlóval, 
barátnővel, haverokkal, kosár-
pályán, szörfdeszkán láthatók, 
és azokon a családi fotókon, 
ahol együtt ülnek majdnem fel-
nőttként is egy szülinapi torta 
körül, vagy egy pikniktakarón 
a tóparton. 

És ígérem, találnak majd 
olyan képet is, ahol az egész 
család, Apa, Anya, hat ki-
sebb-nagyobb gyermek és Maia 
kutya együtt szépen mosolyog 
a kamerába, épp úgy, ahogy a 
családi történelemkönyvben 
elődeink a múlt évszázadban…

Küttel Dávid

Apaszemmel 

Családmese
Szonda Györgyi

Anyaszemmel

Nosztalgia
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Méregtelenítés

Eredeti hirdetés
Bontószökevényt szeretnél? A legjobb helyen 
jársz. Vedd meg az én autómat. Tavaly ünnepek-
kor a bejglitúladagolás okozta cukorvakságban 
vásároltuk. Megbolondított bennünket a mazso-
lamámor, vagy mégis csak az EU-nak van igaza, 
és kábszer a mák, nem tudom, lényeg az, hogy egy 
derűs januári napon itt állt a ház előtt. Rövidesen 
kiderült, hogy 1985 óta nem tapasztalt vezetési 
élményt nyújt. Utoljára Trabant kombi vezeté-
se közben éreztem, hogy nem irányítója, hanem 
része vagyok a gépezetnek. Igazából egy dologra 
alkalmas: baromi trendi, ablakon kikönyökölős 
képeket lehet róla kitenni az Instagramra. Ezt na-
gyon tudja. Sréhen szemből fényképezve, ha egy 
kicsit kihajolsz az ablakon, te leszel a Facebook 
császára. Mondjuk a belső tükör is tetszetős, az 
vitathatatlan. Olyannyira, hogy a feleségem elő-
rehaladás közben is többet nézte, mint az utat. 
Meg is lett a képeken látható eredménye. Sike-
rült rommá törni az elejét. Sminkigazítás közben 

a falevelektől csúszós novemberi úton nekiment 
egy kivilágítatlanul elé ugró keresztutcának. 

Így most menni nem lehet a kocsival (mondjuk 
eddig sem az volt a legfőbb vonzereje), de szűkebb 
kivágású képeken még mindig kiposztolhatod 
magad a fácséra vagy az instára. A futómű meg-
adta magát, de a gyári virágtartó a műszerfalon 
hibátlan. Tegyél bele minden nap egy szál virá-
got, és feledteti a bosszúságot, hogy mozgáskép-
telen az autó. A kesztyűtartó igazi meglepetéseket 
tartogathat, mert az előző tulaj lecsavarozta (sze-
rintem a hetvenes években), mi meg nem fesze-
gettük a kérdést se szó szerint, se képletesen. Van 
benne egy CD-tár, mi nem jöttünk rá, hogy mű-
ködik, de talán majd te. Ha mázlid van, erede-
ti Bunyós Pityu lemezekből sorakozik benne hat 
darab. A hifi nem szakítja be a dobhártyádat, ro-
mantikus sercegése kellemesen festi alá a motor-
hangot, ami viszont elképesztően zajos. Egyszer 
kapcsoltuk be a légkondit, olyan forró levegőt fújt 
be, hogy szalonnát lehetett rajta sütni. 

A motor fogyasztását leszorítottuk 20 literről 
10-re. Ebben az ütemben fejlődve, ha nem ka-
rambolozunk, lehet, hogy már 3 liter lenne. Bár 
így, hogy törötten egy helyben áll, a legkedve-
zőbb. Van hozzá téli és nyári gumi garnitúra, 
az kb. behozza az árát, és a fél tank benzin je-
lentősen növeli az értékét, úgyhogy összejön az 
extraprofit.

Trailerrel bárhova elmegy. Vedd meg, ha 
csak fotózkodni akarsz vele, vagy kettéfűré-
szelve felraknád az irodád falára, mert baromi 
kreatív vagy. Én az utóbbit javasolnám, mert 
mostanában egy valamire való cég mindenkép-
pen teleteszi az irodáját méregdrága, használ-
hatatlan design tárgyakkal. Azt nem hinném, 
hogy az életben még az egyszer ebből a rom-
halmazból vezethető gépjárművet szerelhetsz, 
de hidd el, nem veszítesz vele sokat. Ha alkudni 
szeretnél, az is lehetséges, csak akkor 50 ezerrel 
több az induló ár, és abból engedünk egy 50-est. 

A feleségemet tudod hívni. Azért szerette a 
kétajtóst, mert így 50% esélye volt, hogy jó he-
lyen száll be a kocsiba, ezért szerintem ne mű-
szaki dolgokról beszélgess vele, hanem inkább 
a színházakról, mert abban nagyon büfé. Bár-
mikor meg tudod nézni a verdát, mert kint áll 
esőben, hóban a telikamerázott utcán, ha érted, 
mire gondolok.

Egy héttel később a kereskedői 
hirdetés
Megkímélt ékszerdarab törés és karcmente-
sen, újszerű állapotban eladó idős orvosnő tu-
lajdonostól. Az autót garázsban tartották, csak 
a vidéki otthon és a rendelő között közlekedett. 
A család újabb unokával bővül, ezért válnak 
meg imádott kedvencüktől. Vezetett szerviz-
könyv, és korát meghazudtolóan kevés kilomé-
ter. Alacsony fogyasztással, és kiváló vezetési 
tulajdonságokkal várja szerető új tulajdono-
sát. Ajándékba adunk hozzá 6 darab dedikált 
Bunyós Pityu CD-t. Tok nélkül.

Sallai Ervin
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Iránytű az onkológiában!

Molekuláris
diagnosztika

5 év 
terápiás 
döntés-

támogatás

Nemzetközi 
precíziós 

onkológiai 
hálózat

Egyedülálló 
orvosi 

szoftver

Célunk, hogy minél több beteg részesül-
jön személyre szabott onkológiai 
ellátásban. 

Hisszük, hogy minden daganatos 
betegnek joga van tájékoztatást kapni a 
daganatának megfelelő személyre 
szabott terápiás lehetőségekről. Ennek 
érdekében akár ingyenes* konzultáció 
keretében tájékoztatjuk a betegeket a 
személyre szabott lehetőségekről. 

Feltérképezzük a daganatok molekuláris 
hátterét (molekuláris diagnosztika) és a 
kapcsolódó terápiás lehetőségeket. 19 
hazai kórházzal való együttműködés 
alapján további segítséget nyújtunk a 
terápiához való hozzáférésben.

Kérjen konzultációt még ma!

*Az ingyenes konzultáció feltétele a jelen hirdetésre 
történő hivatkozás
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Kik a különösen 
veszélyeztettetek? Van-e 
nemek közti különbség?

A daganatos megbetegedé-
sek esetében mindig az idősebb 
korosztály a legveszélyezte-
tettebb. Nemek tekintetében 
is mutatkozik némi eltérés, a 
férfiaknál gyakoribb ez a rák-
fajta, aminek több oka lehet: 
egyrészt az életmódbeli ténye-
zők náluk fokozottan fennáll-
nak, másrészt a tapasztalatok 
szerint a szűrési hajlandóság is 
csekélyebb, mint a nők körében. 
Mint ahogy minden rákos meg-
betegedésnél, itt is meghatáro-
zó a genetika: akinek a felmenői 
között vagy rokonságában 
gyakrabban előfordult, annál 
jelentősen nő a kockázat. Lé-
tezik egy betegség, a familiáris 
polyposis, ami az egész család-
ra terjedhet. Ha egyvalakinél 

diagnosztizálásra kerül, akkor 
az az orvosi protokoll, hogy az 
összes vérrokont szűrni kell, 
mert garantáltan nekik is van, 
és ha nem kezelik, akkor ez 
később vastagbélrák kifejletig 
juthat. 

Az időben történő 
diagnosztizálással mennyire 
visszafordítható a betegség, és 
milyen tünetek esetén érdemes 
azonnal orvoshoz fordulni?

A vastag- és végbélrák az 
egyik olyan rosszindulatú da-
ganatos megbetegedés, melynél 
óriási jelentősége van a korai 
diagnosztizálásnak, hiszen az 
orvostudománynak hatékony 
módszerei vannak a kezelésé-
re. Amennyiben korai stádi-
umban sikerül bizonyítani a 
betegséget, szinte nyom nélkül 
gyógyítható. 

Meg lehet-e előzni, és ha igen, 
hogyan?

Ezek a daganatok mindig a 
vastag- és végbélpolipból indul-
nak ki, mely a bél nyálkahártyá-
jának a kisebb kiboltosulása. A 
betegek kezdetben akár évekig 
tünetmentesek lehetnek, na-
gyon sokan nem is tudnak ró-
la, hogy ilyen polipok vannak 
a vastag- vagy végbelükben. 
Ezeknek a rákká való átalaku-
lása több évet is igénybe vesz, 
ezért kiemelten fontos a rend-
szeres szűrés és megelőzés. Má-
ra Magyarországon is kiépültek 
az egészségfejlesztési irodák 
hálózatai, ahol olyan dieteti-
kus szakemberek vannak, akik 
hasznos tanácsokat tudnak ad-
ni étkezés és életmód tekinteté-
ben, hiszen a táplálkozás döntő 
szerepet játszhat ennek a daga-
natfajtának a kialakulásában. 

Általánosságban elmondha-
tó, hogy a nagyon erős, fűsze-
res, füstölt ételek kerülendők, 
illetve egyes álláspontok sze-
rint a vörös- és disznóhúsok 
sem ajánlottak, viszont a nagy 
mennyiségű halfogyasztás ja-
vasolt. Természetesen, mint 
ahogy minden daganattípus, 
úgy a vastag- és végbélrák koc-
kázati tényezőjét is növeli a fo-
kozott alkoholfogyasztás és 
dohányzás, hiszen károsítják 
az emberi szervezetet. 

Hogyan zajlik egy 
vastagbélszűrés, jár-e 
fájdalommal? 

2016 tavaszán elindult Ma-
gyarországon egy rendkívül 
fontos kezdeményezés, mely a 
vastag- és végbélszűrésre össz-
pontosít, és célja, hogy főképp 
a lakosság nagyobb kockázattal 
rendelkező csoportjait szűrje. Ez 
már elkezdődött háziorvosok és 
különböző szakrendelések fel-
készítésével, felmérésével. Ezen 
szűrés által mikroszkópos mód-
szerekkel kimutatható a széklet-
ben az úgynevezett okkult vér, 
ami szemmel nem látható, de la-
boratóriumi körülmények kö-
zött felismerhető. Amennyiben 
a páciens székletében vért ta-
lálnak, vastag- és végbéltükrö-
zésre küldik, ahol egy speciális 
eszköz segítségével a végbél felől 
gyakorlatilag a teljes vastagbelet 
meg tudják nézni, és kimutatni 
az esetleges polipokat és dagana-
tokat. Ez a vizsgálat akár altatás-
ban is elvégezhető, de minden 
esetben adnak fájdalomcsilla-
pító injekciót. 50 év felett a pa-
naszmenteseknek is érdemes 
elmenniük prevenció jelleggel 
rendszeresen szűrővizsgálatra.

Ön, mint a Bonyhádi Kórház és 
Rendelőintézet főigazgatója, 
hogy látja, mennyire része az 
emberek hétköznapjainak az 
egészségmegőrzés?

Mi a Bonyhádi Kórház és Ren-
delőintézetben speciális hely-
zetben vagyunk, mert 2013 óta 
működik nálunk Egészségfej-
lesztési Iroda, ami még 58 más 

helyen van az országban. Szep-
tember 30-án volt városunkban a 
Richter Egészségváros, és a prog-
ram által kínált szűrővizsgála-
tokon, előadásokon rengetegen 
részt vettek, ami azt bizonyítja, 
hogy a mi térségünkben a lakók 
fontosnak tartják az egészség-
megőrzést és prevenciót. Több 
mint nyolcmillió forint gyűlt 
össze a kórházunk számára, me-
lyet elsősorban a kisebb műsze-
rek megvásárlása és a krónikus 
ágyak modern multifunkcioná-
lis ágyakra történő lecserélésére 
fordítunk, ami nagyban javítja 
majd a betegek ellátási színvona-
lát, illetve a szakdolgozóinknak 
is nagy segítséget nyújt majd az 
ápolási munkájukban.

A bélrák nem válogat
Magyarországon a vastag- és végbélrák a daganatos 

megbetegedések körében az első három helyen 
szerepel, a tüdő- és emlődaganatok mellett. Egész-
ségtudatos életmóddal és rendszeres szűrővizsgálattal 
– melyre a Médiaunió Alapítvány idei kampánya is fel-
hívja a figyelmet – csökkenthető lenne a megbetege-
dések aránya. Erről dr. Barcza Zsoltot, a Bonyhád Kórház 
és Rendelőintézet főigazgatóját kérdeztük. 

Tompa Diána

 » megváltozott emésztés

 » székrekedés

 » hasmenés

 » haspuffadás

 » bizonytalan hasi 
fájdalmak

 » véres székletürítés vagy 
végbélvérzés

 » végbéltáji idegentest 
érzése

Mik lehetnek vastag- 
és végbélrák tünetei?

Amennyiben a fenti tüne-
tek valamelyikét rendsze-
resen tapasztalja, kérjük, 
keresse fel háziorvosát!



Szentkuty Nikolett
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Kérdezze meg gyógyszerészét!
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Mi az oka annak, hogy a leg-
több gyógyszer a mai napig 
tabletta formájában kapható, 
bár elterjedt nézet, hogy a fel-
szívódása nem ezeknek a legha-
tékonyabb?

A hatékonyságot illető felte-
vés nem teljesen igaz. Mert mi 
is az elvárás egy gyógyszer-
rel szemben? Egyrészt a ható-
anyagnak szabaddá kell válnia 
a gyógyszerformából, másrészt 
a szabaddá vált hatóanyagnak 
a felszívódás helyére kell jutnia, 
majd onnan a szövetekbe kell 
hatolnia. Ezt követően pedig 
be kell kerülie a vér- és nyiroke-
rekbe, ahonnan aztán eloszlik 
a szervezetben, és eljut a hatás 
szempontjából fontos helyre. 
Ahhoz, hogy ezek a folyamatok 
létrejöhessenek, fontos az adott 
gyógyszerforma, illetve az al-
kalmazott segédanyagok, és a 
gyártás technológiája is. 

A gyógyszerek halmazállapo-
tuk szerint külön csoportokra 
bonthatóak. Melyek ezek?

A tablettáknak ma már igen 
sokféle változata ismeretes, mi-
vel sok kritériumnak kell meg-
felelniük. Forgalomban vannak 
bevonat nélküli tabletták, film-
tabletták, drazsék, kapszulák, 
sőt, léteznek hüvelytabletták is. 
A szublingvális formák a szájü-
regből a nyál hatására oldódnak 
és szívódnak fel, az implantáci-
ós tabletták pedig sterizilálás 
után, a bőr alá ültetve fejtik ki a 
kívánt hatást. De a hatóanyago-
kat más gyógyszerformákban is 
be lehet vinni a szervezetbe, így 
léteznek például szirupok, olda-
tok, injekciók, cseppek és pezs-
gőtabletták is.

Mikor indokolt a hatóanyagok 
zselatin tabletta, drazsé, vagy 
kapszula formában való gyár-
tása?

A  készítmények szájon át tör-
ténő bevitelénél a készítmény 
a gyomorban, illetve a bél-
nedvekben esik szét. A tablet-
ták előállításakor  figyelembe 
kell venni a hatóanyag kémiai 
és fizikai sajátosságait. Nagyon 
fontos szem előtt tartani, hogy 
egyes hatóanyagok a gyomor 
savas ph-közegében elbomla-
nak, így nem tudják kifejteni 
az elvárt hatást. Ezért ezeket a 
tablettákat különböző bevonat-
tal kell ellátni, hogy megkímél-
jük a gyomor savas hatásától, és 
onnan továbbjutva a vékony-
bélben – már egy lúgosabb kör-
nyezetben – oldódjanak ki.

Melyik gyógyszert válasszam?
Mikor szükséges a kúpok hasz-
nálata, és milyen előnyei van-
nak az injekcióknak a tabletták-
kal szemben? 

Kúpokat a végbélen vagy a hü-
velyen át alkalmazunk. Abban 
az esetben szükséges a hasz-
nálatuk, ha a beteg tartósan 
nem képes szájon át bevenni a 
gyógyszert, a hüvelykúpok ese-
tében pedig közvetlen, helyi ha-
tást szeretnénk elérni.

Ha a betegnek nem adha-
tó szájon át gyógyszer, pél-
dául azért, mert eszméletlen, 
egy injekció segítségével, az 
emésztőkontraktust megke-
rülve juttathatunk gyógyszert 
a szervezetbe, amivel gyors ha-
tást érhetünk el – egy allergiás 
rohamnál például ez rendkívül 
lényeges. Ezek a készítmények 
minden esetben szigorú steri-
litási folyamaton mennek át. A 
különböző hatóanyagokat bőr 
alá, izomba, vagy vénásan kell 
beadni, de életmentés céljából 
akár közvetlenül a szívbe is. 

Szirupokat csak a gyermekek-
nél alkalmazhatunk?

Gyakran találkozunk ezzel a 
gyógyszerformával is, amit fő-
leg a gyermekgyógyászatban al-
kalmaznak, mivel a különböző 
ízesítésekkel a kis páciensek szí-
vesebben beveszik a gyógyszert, 

könnyebben le tudják nyelni. 
De persze a felnőttek esetében 
is találkozunk folyékony hal-
mazállapotú készítményekkel, 
például cseppekkel, oldatos 
gyógyszerformákkal. Ezek-
nél is elengedhetetlen a pontos 
hatóanyag-adagolás. Konkré-
tan meg kell határozni, hogy 
1 csepp vagy 1 ml oldat bevé-
telével mennyi hatóanyagot 
juttatunk a szervezetbe. Eze-
ket a gyógyszerformákat több-
nyire akkor alkalmazzuk, ha a 
betegeknek valamilyen oknál 
fogva nehezített a nyelési kész-
sége, vagy egyszerűen szíve-
sebben alkalmazza a folyékony 
készítményeket.

A folyékony készítményeknél 
mi a különbség a szuszpenzió 
és az emulzió között?

A szuszpenziók előállításá-
nak egyik célja lehet, ha folya-
dékban oldhatatlan anyagot 
kívánunk bevinni a szerve-
zetbe, vagy abban az esetben, 
ha többféle hatóanyagra van 
szükség a kezeléshez, de ezek 

inkompatibilis, vagyis ösz-
szeférhetetlenek egymással. 
A folyékony gyógyszerek má-
sik formája az emulzió. Ezek 
két fázisból álló folyékony ké-
szítmények, melyek eredeti ál-
lapotukban nem elegyednek 
egymással. 

Abban az esetben, ha egy olda-
tot a beteg saját magának ada-
gol, mire kell nagyon ügyelni?

Bármilyen gyógyszerformát is 
rendel a kezelőorvos, nagyon 
fontos, hogy a beteg betartsa 
az adagolásra vonatkozó orvo-
si és gyógyszerészi utasításo-
kat. Nem mindegy, hogy evés 
előtt vagy után kell bevenni a 
gyógyszert, vagy milyen idő-
közönként, hogy a hatóanyag 
megfelelő vérkoncentráció-
ja optimális szinten maradjon. 
Fontos szempont az eltartásra 
vonatkozó hőmérsékleti utasí-
tás betartása, hiszen sok ható-
anyag már szobahőmérsékleten 
is instabil lesz és elbomlik. Csak 
az utasítások betartásával érhe-
tő el a gyógyulás.

A gyógyszerek formáját több dolog is meg-
határozhatja: a tárolás, a hatóanyagok ösz-

szetétele és felszívódásuk hatékonysága. Arról, 
hogy melyiket mikor érdemes használni, és mi-
ért létezik egy-egy gyógyszerből többféle típus 
is, dr. Horcel Gyöngyit, a miskolci Aranykehely 
Gyógyszertár gyógyszerészét kérdeztük.
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Baji Balázs világbajnoki 
bronzérmes, Európa-bajnoki 
ezüstérmes és Universiade 
győztes magyar gátfutó. 
2012-től Fair Play díjas 
sportoló. 
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Mozdulj!

Van kedvenc állata?
Kifejezetten kedvenc nincs. 

Kutyákat, macskákat nagyon 
szeretem, a kutyán belül az aga-
rak állnak a szívemhez legkö-
zelebb. Majd, ha az életem úgy 
hozza, hogy lesz felesleges időm 
és energiám, akkor biztos lesz 
egy kis agaram.

Mennyire jellemző az atlétikai 
elitben a doktori végzettség? 

Nem az. Egyetemi végzettség 
többnyire van, de ha jelentős tu-
dományokkal foglalkoznának 

az ismert atléták, értesülnénk 
róla. 

És a munka? Nehéz elképzelni, 
hogy a szupersztár futók 
Amerikában, Jamaicában egy 
nemzetközi megmérettetés 
után hétfőn reggel munkába 
induljanak. 

Nem tudok róla, hogy bár-
melyikük is dolgozna. Egy-két 
olyan sportolóról hallottam, 
akik orvosként végeztek, konk-
rétan egyről, aki állatorvosira 
járt, de nem jellemző. 

Mit gondol, ha Önnek csak 
a sporttal kellett volna 
foglalkoznia, milyen eredményt 
ért volna el eddig, vagy érne el 
a jövőben?

Nem vagyok benne biztos, 
hogy előrébb lennék. Ameny-
nyit elvesz az egyetem és a hi-
vatás, annyit vissza is ad. Az 
sem feltétlenül egyszerű, ha va-
laki csak a sportban él, a pályán 
tölti minden idejét. Többet tud-
nék pihenni, és jobban kipihen-
ném magam munka nélkül, de 
nem lenne ott az a megnyugtató 
tudat, hogy van egy hosszútá-
von végezhető hivatásom. Nem 
leszek bajban, ha bármi törté-
nik velem a versenyzés vagy az 
edzések során. Egy sérülés ket-
tétörheti, vagy véglegesen leszá-
molhat a sportkarrierrel. 

Nemcsak az anyagi kiesést 
érzi meg az ember az élsport 
befejezésével, hanem egyik 
pillanatról a másikra elmarad 
a lendület, megszűnik a min-
dennapi feladat és a kihívás. 
Elveszettek lesznek a világban 
visszavonuláskor az élsportban 
éveken keresztül magas szinten 
teljesítők, ha nincs meg a he-
lyük a leköszönés után. 

Nekem ilyen problémáim 
nem lesznek, itt van az állat-
orvoslás, amit választottam, 
és amelyben örömömet lelem. 
Nyugdíjas állás, a sport sajnos 
nem az. A megnyugtató háttér 

olyan plusz, ami egyensúlyba 
hozza, hogy esetleg nincs ele-
gendő időm pihenni. Ad any-
nyit, amennyit elvesz. 

A sérüléseket említve muszáj 
megkérdeznem, milyen élmény 
volt először nekifutni a gátnak? 
Szorongóbb gyerekeknek akár 
ijesztő is lehet.

Nekem nem volt nehéz. De 
persze el lehet esni a gátakban. 
Kialakulhat a félelem és bizony 
hosszabb távon a szorongás is. 
De ugyanúgy muszáj nekifutni 
újból, mint ahogy a lóra is visz-
sza kell ülni esés után. 

Szerencsés vagyok, mert el-
került a sérülés, az élsportban 
ez ritka, és estem én is sokszor. 
Komoly terhelés éri a szerve-
zetet, a gátakat megtanulja az 
ember átlépni, de attól még le-
het sérülés. Ráadásul egyoldalú 
mozgás, nem kiegyenlített. Az 
achilles ín és a vádli nagy igény-
bevételnek van kitéve, sprintről 
lévén szó az izomsérülések sem 
ritkák. El lehet kerülni, én ma-
gam is sokat foglalkozom vele, 
de valószínűleg adottság is.

Mindig is gátfutó akart lenni?
Nem, sok sportot kipróbál-

tam. Kisgyerekként nagyon 
vágytam rá, hogy felfedezze-
nek. De konkrétan engem nem 
hívtak sehova. Egy jó barátomat 
vitték, mert jó mozgású fiú volt, 

és mentem vele. Engem effektí-
ve nem fedeztek fel, fokonként 
kellett fölkapaszkodnom, hogy 
észrevegyenek. 

Hogy fogadta a sikert 
környezete?

Drasztikus változás nincs az 
életemben, néha felismernek, 
kedvesen kérnek közös képet. 
A közvetlen környezetem a ko-
rábbi sikereimet is figyelemmel 
követte, de persze nagy volt az 
öröm. A munkámtól próbálom 
tudatosan távol tartani, ezért is 
élvezem az állatorvoslást. Ebből 
a miliőből ki tudok szakadni, 
és ott állatorvos vagyok, nem 
sportoló. 

Usain Bolt ugyanolyan színű 
érmet vitt haza erről a vébéről, 
mint Ön, és ez volt az utolsó 
versenye. Mit gondol, mi lesz az 
atlétikával az ő visszavonulása 
után?

Jó kérdés... Az ő személyét 
nem lesz egyszerű pótolni. 
Nemcsak az eredményei mi-
att, hanem a személyisége és 
a karaktere hiányzik majd. A 
riói olimpián az ő számainál 
megtelt a lelátó, de bizony vol-
tak olyan napok, amikor héza-
gos volt a nézőtér. Ilyen figura 
nem születik minden bokor-
ban. Lazasága népszerűsítette 
az atlétikát, kíváncsiak voltak 
rá, megtöltötte a stadionokat. 

Ő meg tudta oldani. Extatikus 
hatással volt a szurkolókra. 

És az Ön extázisa meddig 
tartott a bronz után? Hány 
reggel ébredt úgy, hogy 
zsebben van a vb harmadik 
hely?

Mostanában egyre kevésbé, 
de nyilván ott van a gondola-
taim között. Elértem, és büsz-
ke vagyok, de van tovább. Akár 
lehetne még egy ezüst, vagy 
egy újabb bronz. Aranyat nem 
mondanék. Nem azért, mert 
nem akarok világbajnok lenni, 
dehogynem akarok, de az más 
kérdés, hogy mennyire reális.

Mennyire reális?
Mindig az adott verseny előtt 

tud megfogalmazódni. Nem le-
hetetlen, de természetesen na-
gyon nehéz feladat a világon a 
legjobbnak lenni. Folyamatos 
a motiváció, és ez a közeg akut 
függőséget okoz.

 „Ez a közeg akut függőséget okoz”

Idén Londonban harmadik lett 110 méteres gátfu-
tásban, megszerezve Magyarország első érmét futó-
számban az atlétikai világbajnokságok történetében. 
Egyben ő lehet a világ leggyorsabb állatorvosa, ha len-
ne ilyen verseny. Dr. Baji Balázzsal beszélgettünk.

Karancsi Ildikó
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Üzenet a Földnek
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Szentkuty Nikolett

Mennyire jellemző manapság hazánkban az 
avarégetés gyakorlata?

Budapesten egy ideje már tilos. A Levegő 
Munkacsoport javaslatára a Fővárosi Közgyűlés 
2011-ben betiltotta a város teljes területén az ava-
régetést. Ennek ellenére néha még érkeznek beje-
lentések, hogy éget a szomszéd, és kérdések, hogy 
mi a teendő? Ilyenkor azt tanácsoljuk, hogy hív-
ják ki a tűzoltókat, akik akár kétmillió forintig 
terjedő tűzvédelmi bírságot szabhatnak ki, illet-
ve jelentsék a levegővédelmi hatóságnak, a kor-
mányhivatal kerületi hivatalának, amely akár 
százezer forintos levegővédelmi bírsággal is bün-
tethet. Az agglomerációban és különösen vidé-
ken ez sajnos továbbra is egy bevett népszokás. 
Még él a rossz beidegződés, hogy az avart el kell 
égetni. Az önkormányzatok törvényi felhatalma-
zást kaptak ennek szabályozására, de ez nem egy-
séges, és a legtöbb esetben nem veszi figyelembe 
az egészség- és környezetvédelem szempontjait. 

Mi a megfelelő módszer az avar kezelésére?
Ez egy hulladékgazdálkodási tevékenység. Az 

Európai Uniós jogszabályok szerint az elérhe-
tő legjobb technikát kell alkalmazni a környe-
zetet terhelő tevékenységek során. Ha az avart 
hulladéknak tekintjük, környezeti szempont-
ból az elérhető legjobb megoldás egyértelmű-
en a komposztálás. Az égetés csak megfelelő 

szűrőberendezéssel tekinthető elfogadhatónak, 
ez azonban csak erőművekben és hulladékége-
tőkben áll rendelkezésre. Az egyetlen indok az 
égetésre az az eset, ha növény-egészségügyi zár-
lat vagy hatósági intézkedés keretében írják elő a 
fertőzött avar, nyesedék szervezett, hatósági fel-
ügyelettel végzett begyűjtését, és az égetést.

A kertes házban élők kötelessége létrehozni 
egy komposztálásra alkalmas területet a saját 
udvarukon?

Erre nincs kötelezettsége az ingatlantulajdo-
nosnak. Azt viszont tudni kell, hogy ha az avart 
otthagyjuk a kertben, tavaszra eltűnik, ezt meg-
tapasztalhatjuk az erdőben sétálva is. Az elhalt 
növényi részek elsősorban talajjá alakulnak át, 
és ezzel a föld humusztartalma bővül. Ez egy 
olyan folyamat, ami emberi beavatkozás nél-
kül is működik, mert a természet a saját maga 
által generált hulladékot képes teljes mértékben 
feldolgozni. Erre egyébként nagy szükség van, 
hiszen Magyarországon a talajok tizenhétszer 
gyorsabban pusztulnak, mint ahogy képződ-
nek. Természetesen akit zavar, hogy avarral bo-
rított a kertje, összegyűjtheti egy kupacba, így 
ott fog végbemenni a komposztálódási folya-
mat. Vagy az erre rendszeresített kukába he-
lyezheti, és amennyiben az adott településen 
erre van mód, a közszolgáltató elviszi.

Milyen légszennyező hatása van az avarégetés-
nek, miért annyira veszélyes?

Az avarégetés légszennyezése nagyon ha-
sonló a dohányzáséhoz, ezért a hatását is eh-
hez lehet leginkább hasonlítani. Csakhogy egy 
kupac avar százezer szál cigarettának felel meg. 
Az avarégetés légszennyezésre gyakorolt hatását 
nemzetközi kutatások során is vizsgálták. Két 
szennyezőt emelnék ki különösen: a részecs-
keszennyezés rendkívül káros, száz kiló avar 
elégetése akár kilencvenmillió köbméternyi le-
vegőt is elszennyezhet. Ez azt jelenti, hogy egy 
őszi estén, amikor a légrétegzettség miatt a ta-
lajtól néhány tíz méterre gyűlik fel a légszeny-
nyező anyag, akár egy tízezres település teljes 
légterét is képes beszennyezni egyetlen kupac 
avar – meghaladva az összes autó szennyezésé-
nek mértékét. A másik veszélyes anyag a benz(a)
pirén, amiből jelentős mennyiség képződik az 
égetés során. Ez az egyik legsúlyosabb rákkeltő 
hatású anyag. Egy teljesen átlagos szervezetben 
is képződhetnek rákos sejtek, de ezeket a szer-
vezet rendre legyűri, a benz(a)pirén viszont ezt 
a mechanizmust iktatja ki, így szabad utat enged 
a rák terjedésének.

Létezik olyan növény, amelynek az égetése ki-
emelkedően veszélyes?

A légszennyezés mértékét inkább a nedves-
ségtartalom növeli, mert a vizes levelek miatt tö-
kéletlenebb lesz az égési folyamat. Alacsonyabb 
lesz a tűz hőmérséklete, és főleg a rákkeltő aro-
más szénhidrogénekből szabadul fel sok. Fon-
tos tudni, hogy ezek a káros anyagok húsz perc 
alatt bejutnak a véráramba, 24 óra alatt lerakód-
nak a gyulladt érfalakon, vérrögképződést okoz-
nak, így növelik a szív- és érrendszeri betegségek 
kockázatát.

Tapasztalataik szerint mennyire van tisztában a 
lakosság az égetés veszélyeivel?

Úgy látjuk, hogy lehet tiltani valamit, de a 
szemléletformálás még fontosabb lenne. Az 
egyik Pest megyei településen egy tagszerveze-
tünk kérdőíves felmérést készített, hogy kell-e 
tiltani az avarégetést. A lakosság fele enged-
né, a másik fele tiltaná. Ők valószínűleg tisztá-
ban vannak a kockázatokkal, ez nem egy rossz 
arány, de lehetne még sokkal jobb. Dolgozni 
kell azon, hogy ez a téma elérje azt az ingerkü-
szöböt, amikor valóban mindenhol betiltják az 
avarégetést.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Az avarégetés káros hatásai

HIRDETÉS

Manapság is sokan gondolják úgy, hogy a kertben 
összegyűlt avar feldolgozásának legjobb módja az 
égetés. Arról, hogy ez mennyire szennyezi a környeze-
tet, engedélyezett-e, és milyen más módok léteznek a 
zavaró növényi hulladék eltüntetésére, Lenkei Pétert, a 
Levegő Munkacsoport szakértőjét kérdeztük.
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Bővebb információ, foglalás:
Hétkúti Wellness Hotel és Lovaspark
8060 Mór, Dózsa Gy.u.111. - www.hetkut.hu
Tel: +36 22 563 083 - sales@hetkut.hu

Együtt a Család Hétkúton
h 2 éjszaka szállás, félpanzióval tágas szobákban
h Családi meglepetés a szobában
h 1 órás lovaskocsizás a városban vagy lovaskocsis kirándulás
     a móri szőlődombok érintésével
h Gyermekeknek  1 alkalom lovaglás futószáron vagy pónizás 
h Hétvégén szombatonként délután gyermek játszóház: 14:00-
     16:00 óráig változatos kézműves programok, vagy 15:00-
     16:00 Bábos Mesekuckó: bábos, mesés kreatív foglalkozás 
     1,5-4 éves gyerekeknek
h Wellness részleg korlátlan használata

A csomag érvényes 2017.03.13 - 12.17-ig hétvégenként, 2 teljes
árat fizető személy esetén, kivéve a szálloda által meghatározott 
kiemelt időszakokban. A kedvezmény egyéb kedvezményekkel
nem vonható össze! 

már  15 950  Ft/fő/éj-től



Gratulálunk, a nyerteseket 

telefonon értesítjük!

Felhívjuk kedves játékosaink figyelmét, hogy 

 a nyertesek sorsolása közjegyző jelenlétében,  

a nyeremények értéke alapján csökkenő 

sorrendben történik!

34 3535

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Ferencz Károlyné, Pécs 
PatikaPlus Gyógyszertár Pécs

•  Keszei Anita, Budapest 
Bessenyei Gyógyszertár, Budapest

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

•  Békési Pál, Kistelek 
Kígyó Gyógyszertár, Kistelek

•  Szollár Ilona, Albertirsa 
PatikaPlus Gyógyszertár Albertirsa

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

A szeptemberi kvízjátékunk nyertesei:

1   Hány adag ebéd készül Henriette-ék 
konyháján naponta?
a) 180
b) 64
c) 262

2   Hol ült Holló Ferike?
a) Sopronkőhidán
b) a 73-as trolin
c) a szélső padsor második padjában

3   Mit lehetett sütni a légkondin?
a) rántottát
b) szalonnát
c) szalonnás rántottát

4   Mikor ment a Kávé habbal?
a) vasárnap délután
b) hétfő este
c) szombat délelőtt

5   Meddig várjuk Fotózzz! pályázatunkra a 
fényképeket?
a) november 15-ig
b) december 31-ig
c) március 15-ig

Karikázza be 
a helyes
válasz 

betűjelét!

34

Novemberi 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. november 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. december 4., délelőtt 10 óra, helyszíne a Szimpatika szerkesztőség 

(1116 Budapest, Sztregova utca 1.)

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

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

Játsszon velünk és nyerjen!

Játékunkkal megnyerheti az alábbi 
nyeremények egyikét:

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

• 2 db Lendület Szűrővizsgálat a VitaHelp 
Egészségközpontban

Ha Ön 2017. november 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.




