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Magazinunk 
újrahasznosított 
papírból készül

Menthetetlenül itt az ősz, hulla-
nak a falevelek, meg a gyerekek 
az iskolából a felső légúti meg-
betegedéseknek köszönhetően. 

Viszont a jó hír az, hogy a leg-
felsőbb légúton közlekedő, és az 

október 12-én érkező, ház nagyságú aszteroida 
nem hullik a fejünkre, hanem elkerüli a Földet. 
Ez azért is tiszta szerencse mert, már bár az em-
beriség számos kiváló tömegpusztító fegyvert 
fejlesztett ki az évtizedek során, de bármilyen 
hihetetlenül is hangzik, és bármennyire is rácá-
folt erre Hollywood, jelenleg nincs olyan eszkö-
zünk, amellyel ezt a 30 méter átmérőjű sziklát 
eltéríthetnénk pályájáról. Ami azért így a XXI. 
század első negyedében elég lehangoló. De re-
ménykedjünk abban, hogy eljön egyszer az a kor, 
amikor nem egymást fogják nukleáris fegyve-
rekkel fenyegetni a népek, hanem például a vi-
lágűrből érkező aszteroidákat.

Jó egészséget, és kellemes olvasást kíván az egész 
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Címlapon

Amikor tizenkét évesen elol-
vastam, elhatároztam, hogy én 
el fogom játszani Shakespeare 
Júliáját. De mivel nagyon ko-
rán elkezdtem utánozni édes-
apámat, aki bűvészkedett, így 
mégsem lettem Júlia.

 � Az érettség abban is 
megmutatkozott, hogy már 
nagyon fiatalon rengeteg 
nyelven beszéltél...

Igen, mivel édesanyám gra-
zi születésű, a nagy múltú Ro-
senthal-család tagja, így nekem 
az anyanyelvem lényegében a 
német. Azzal, hogy az ember 
kétnyelvű családba születik, 
egyfajta készséget kap, hogy 
nyitottabb legyen a többi nyelv 
iránt is. Nem csak egy nyelven 
gondolkodsz, és ez óhatatlanul 
fejleszti a készségeket. Köny-
nyen jött az angol, és mivel 
sokat turnéztam latin orszá-
gokban, hamar megtanultam 
spanyolul, aztán olaszul. Ké-
sőbb öt évet töltöttünk Izrael-
ben, ahol szintén megtanultam 
azt az egzotikus nyelvet, pedig 
az írásjelek és az egész kultúra 
teljesen más. Szóval hihetetle-
nül gazdagnak érzem magam 
ilyen értelemben.

 � Édesapád kezdte 
el megtanítani az első 
trükköket?

Igen, ő a szó nemes értelmében 
amatőr volt, de megszállottan 
imádta a bűvészkedést, és na-
pi szinten gyakorolta is. Ő volt 

a bűvészklub elnöke, és a ma-
gyar teniszválogatott szövetségi 
kapitánya és edzője is az ötve-
nes-hatvanas-hetvenes évek-
ben. Ezt a két játékot imádta: a 
sportban megtalálta azt az örö-
möt, ami a valódi eredmények 
elérésében van, a bűvészkedést 
pedig mint a szó szoros értel-
mében vett játékot szerette.

Ahhoz a generációhoz tartozott, 
aki végigcsinálta a második vi-
lágháborút. Együtt volt mun-
kaszolgálatos Örkény Istvánnal 
Tambovban négy évig. Volt egy 
híres jazzdobos is velük, Beanter 
Bubi. Hárman együtt előadáso-
kat kreáltak, és bizonyos napo-
kon produkciókat szolgáltattak 
a tiszteknek, így kivételezett 
helyzetbe kerültek. Szóval volt 
mit megélnie. Azt hiszem, sike-
rült átadnia nekem azt a tudást, 
hogy a szörnyű, szélsőséges 
helyzetekben csak akkor tudsz 
felülemelkedni, ha valami kü-
lönlegeset, valami mást tudsz, 
mint az átlag. Gyakran mesélte 
a történeteit, és már gyerekko-
romban belém ivódott, hogy ő a 
bűvésztudásának köszönheti az 
életét. Ez segítette abban, hogy a 
lágerben nem kellett dolgoznia, 
ráadásul a hatalmas élni tudá-
sából és akarásából fakadóan 
a német és francia nyelvtudá-
sából hat nyelvet generált, bár 

időnként halandzsázva, de me-
részen, így gyakran tolmácsolt 
is a túlélésért. Örkény Két félidő 
a pokolban című írása is az itt 
megélt élményekről szól. Hihe-
tetlen személyiség volt. Tőle ta-
nultam az abszolút elfogadást, 
és azt, hogy érdemes mindig 
kilendülni a megszokott meder-
ből, és létrehozni valami jobbat. 

 � Hogyan kerültél a 
színpadra?

Édesapám folyamatosan gya-
korolt, voltak műsorai a bű-
vészklubban. Gyakran fellépett 
Rodolfo, Feleki Kamill, Alfonzó 
és Bilicsi Tivadar is a klub által 
rendezett esztrád-esteken. Én 
pedig benne voltam ezekben 
tizenhárom-tizennégy évesen, 
mint apu asszisztense. Aztán 
valahogy belefolytam ebbe az 
egészbe, és tetszett, hogy ott 
lehetek a színpadon, de vál-
tozatlanul a színművészetire 
akartam menni. Aztán tizenhat 
évesen meghívást kaptam a Ki 
mit tud?-ra – apukám nevezett 
be. Teljesen váratlan volt szá-
momra, hogy egy szakmai zsűri 
elismeri a tudásomat, és sike-
rem van. Ekkor kezdtem el jól 
érezni magam ebben a műfaj-
ban, és úgy gondolni, hogy jól 
áll nekem egy kicsit „másnak” 
lenni. Ennek a vetélkedőnek 

 � Még ma is nagyon kevés 
a női bűvész, ráadásul 
amikor te kezdted a pályát, 
a hölgyeknek csak a „csinos 
asszisztens” szerep jutott. 
Nem volt nehéz elfogadtatni 
magad bűvészként?

Valóban így van, először járha-
tatlannak tűnt ez az út. Amikor 
édesapám felfedezte bennem 

azt a bohócot, aki a színpadra 
termett – mert bár szerényte-
lenség, de ez az én helyem – na-
gyon boldogtalan voltam. Maga 
a műfaj idegen volt számomra, 
mert nem volt előttem minta, 
pedig az ember tizennégy-ti-
zenöt évesen kapaszkodót ke-
res, valamilyen ideált, akihez 
hasonló szeretne lenni, vagy 
legalábbis megihleti az illető.

 � De amikor édesapád 
felfedezte a tehetséged, nem 
vetődött fel, hogy színésznő 
vagy énekesnő legyél?

Alapvetően arra készültem. 
Koraérett lány voltam, korán 
érdeklődtem a komolyabb iro-
dalom iránt, és nagyon érde-
kelt a világ legszebb szerelmi 
története, a Rómeó és Júlia. 

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Szélsőséges helyzetekben csak 
akkor tudsz felülemelkedni, ha 
valami mást tudsz, mint az átlag.
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köszönhettem, hogy az Artis-
taképzőben levizsgázhattam, 
végzettségem szerint is bűvész 
lettem, és megkaptam azokat 
a bizonyos engedélyeket, amik 
szükségesek voltak akkoriban 
ahhoz, hogy valaki fellépjen. 

 � Mi a helyzet most? Egy 
kicsit visszavonultál?

Pár éve már nem vagyok any-
nyira aktív, hogy rendszeresen 
fellépjek, mert ez a szakma tel-
jes embert kíván. Amikor ak-
tív bűvész voltam, akkor csakis 
arról szólt az életem. Ahhoz, 
hogy mindig a topon legyek, 
részt vegyek a fejlődésben, és 
dübörögjenek a szerződéseim, 
teljesen erre kellett koncentrál-
nom, és persze figyelnem a világ 
történéseit. De amikor az em-
bernek családja lesz, megválto-
zik az értékrendje. Egyébként 
én már a kezdetekkor tudtam, 
hogy a bűvészkedés egy idő-
szakos dolog lesz az életemben. 
Sokszor elmondtam már, hogy 
ha egy nő bármilyen műfajban 
színpadra lép, az az elsődleges, 
hogy hogy néz ki, és csak utá-
na jön, hogy mit csinál. Ezt nem 
kell szégyellni, mert a nőiesség 
hat, és ha valaki még profin is 
csinálja a dolgát, akkor az egy 
tökéletes produkció. Húszéves 
koromban azt gondoltam, hogy 
a negyven egy eszméletlen kor, 
akkor már élni sem lehet... 
Tudtam, hogy a bűvészkedést 
csak bizonyos koromig fogom 
csinálni. Valódi életet akar-
tam élni, gyereket akartam és 

családot, nem akartam annyira 
önző lenni, hogy csak rólam és 
a főszereplésemről szóljon min-
den. Finom átmenettel ki is fa-
roltam ebből az egészből. A mai 
napig hívnak fellépni, és imá-
dom, amikor olyan helyre in-
vitálnak, ahol rám kíváncsiak. 
Tehát nem csak bűvészelőadást 
rendelnek, hanem szeretnék 
látni Ungár Anikót. Mert ak-
kor azt gondolom – legalábbis 
remélem –, hogy az én szemé-
lyiségem az, ami érdekli őket, 
miközben azért egész este bű-
vészkedünk. Az ilyen felkéré-
seket szívesen elvállalom. De 
a napi szintű bűvészkedés tel-
jes embert kíván, és akkor nem 
élhetném ezt az életet a fér-
jemmel és a gyerekekkel. Min-
denkinek vannak időszakai, 
amikor megérzi, hogy változni 
kell, vagy épp valamit abba kell 
hagyni. Én merek változtatni, 
életközösséget is többször vál-
tottam, mert nem szeretek min-
denáron kierőszakolni valamit. 

Édesanyám mindig azt mond-
ta, amikor hisztiztem valami-
ért, hogy az életben vannak 
dolgok, amik hozzánk tartoz-
nak, és vannak, amikhez nincs 
közünk. Minden embernek van 
egy tehetsége, készsége valami-
hez, amit könnyedén csinál. Ha 
ilyen feladat jön az életben, azt 
be fogod vonzani, és boldog le-
szel. De csak azért nem kell 
kierőszakolni magunkból vala-
mit, mert a szomszéd lány is azt 
csinálja. Érezd meg, hogy mi a 
tied az életben, és akkor boldog 
leszel. Ennek mentén nagyon 
sok mindent el tudtam engedni, 
és nyitott lenni olyasmire, ami 
viszont valóban az enyém volt. 
Persze vannak tévedések, ami-
kor az ember hiúsága egy kicsit 
jobban dolgozik, de az esetek 
többségében hallgatok a belső 
hangomra.

 � Apropó hiúság, te a 
divatszakmában is benne 
voltál...

A divathoz való érzékemet 
édesanyámtól örököltem, aki a 
divatintézetben végzett Graz-
ban. Az ínséges ötvenes évek-
ben ruhákat varrt, amiből elég 
jól megéltünk, mert hihetet-
lenül kreatív volt. Nekem is 
csodás ruhákat készített, és lé-
nyegében a stílusomat és az íz-
lésemet ő alapozta meg. Úgy 
döntöttem, hogy nem egy sima 
gimnáziumot végzek, hanem 
egy ruhaipari technikumot 
– így lett a divattervezés is az 
egyik ága az életemnek, amit 

Címlapon

lényegében a mai napig is gya-
korlok. Tizenegy évig volt egy 
saját üzletem a belvárosban, 
épp azért, mert fel akartam 
építeni egy hátországot, hogy 
amikor majd negyven évesen 
abbahagyom a bűvészkedést, 
legyen mivel foglalkoznom. De 
a plázák megjelenésével a bel-
városi boltokat elfelejtették, így 
amikor egyszer valaki besétált, 
és azt mondta, megvenné, nem 
gondolkoztam sokat – ezt is 
könnyen elengedtük. 

 � Ti is egy különleges 
családban éltek, hiszen 
a párod, Tibor is hozott 
a kapcsolatba négy fiút, 
és neked is volt már egy 
fiad. Hogyan tudtatok 
összehangolni egy ekkora 
családot?

Nem volt egyszerű, de Tibor-
ral bíztunk saját magunkban 
és egymásban is annyira, hogy 
tudtuk, együtt meg tudunk ol-
dani minden problémát. Per-
sze voltak súrlódások a kezdeti 
időszakban, de semmi olyan, 
mély nyomot hagyó konflik-
tus nem volt, amin ne tudtunk 
volna mindannyian túllendül-
ni. Tiborral éreztük, hogy nem 
egy futó kalandról van szó, és 
amikor először elvitt a házuk-
ba, és megláttam a gyerekeket 
a földön játszani, egyszerűen 
természetesnek éreztem a kö-
zeget. Hagytam, hogy gon-
dolkodás nélkül reagáljanak 
a helyzetre a receptoraim, és 
tudtam, hogy nem lesz semmi 

baj. Az ösztönösségről mindig 
Ármin, Tibor harmadik kisfia 
jut eszembe, akitől nyolcéves 
korában megkérdeztük, hogy 
mi az az ösztön? Azt válaszol-
ta, hogy az, amikor a tested 
beszél hozzád. És tényleg er-
ről van szó: amikor hallgatsz 
a receptoraidra.

 � Amikor összejött ez a nagy 
család, nyilván enni is kellett 
adni a növésben lévő fiúknak. 
Szeretsz főzni?

Ez tényleg nagy feladat volt, 
mert korábban legfeljebb négy 
főre főztem. Ráadásul min-
denki mást szeretett. De az-
tán megkedveltettem velük 
sok mindent, amit én szoktam 
csinálni, és persze én is nagyon 
kreatívvá váltam a konyhában. 
A mennyiségek megszokása, a 
bevásárlás tematikája hihetet-
len koordinációt igényelt, de 
én nagyon szerettem. Min-
den más házimunkát szíve-
sen kiadok a kezemből, de az 
éléskamra és az ételek az én 
dolgom! Azt gondolom, hogy 
ez egy olyan terület, ahol na-
gyon sokat tudsz adni magad-
ból. Ez egy nagyon összetett és 
kreatív tevékenység, és a pilla-
natok művészete: három órát 
főzöl, aztán negyed óra alatt el 
is fogy az egész.

 � Mit tanácsolnál a korodbeli 
nőknek?

Bevált receptem nekem sincs, 
de egy dolog biztos: akkor tudsz 
nő maradni esztétikailag és fej-
ben is, ha nem akarsz más lenni, 
mint aki vagy. Ha tudod, hogy 
ki vagy, és nem akarsz folyton 
másra hasonlítani, vagy önma-
gadat nagyon megváltoztatni. 
Azt gondolom, még egy má-
sok által kevésbé szépnek tar-
tott nőnek is vannak olyan testi 
adottságai, amire érdemes na-
gyobb hangsúlyt fektetni. Ez 
a gondolkodásmód tanulható. 
Elsősorban önmagunkat kell 
megtartanunk szellemi és testi 
egészségben ahhoz, hogy a csa-
ládunkat segíthessük.

Utálom az olyan mondato-
kat, főleg a nők szájából, hogy 
„Ugyan, az én koromban már 
hova…?” Nincs ilyen, mert 
minden kornak vannak megél-
hető szépségei. Ez egy nagyon 
komplex dolog, és én azt gon-
dolom, hogy méltósággal és jól 
kell elfogadni a kor múlását. 
Nem gondolom, hogy fiatalnak 
kell maradni, nem is szeretem 
ezt a kifejezést, mert a fiatalság 
egy időszak az ember életében. 
Nem tudunk ötven-hatvan éve-
sen fiatalok lenni, de aktuálisak 
igen. Fontos, hogy bele tudjunk 
simulni az adott kor ritmusába; 

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Akkor tudsz nő maradni 
esztétikailag és fejben is, ha nem 
akarsz más lenni, mint aki vagy.

Fotó © Karizs Tamás
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Ha bővebb információt szeretne, nézze meg a fenti művészek, események honlapját, 
vagy böngésszen a kulturpart.hu-n! 

Családi jazz-színház a Modern Art Orchestrával
Sok nevetés, humor, lehetetlen improvizációs helyzetek, virtuóz megoldá-
sok és sok jó zene várja a családokat október 29-én délelőtt 11-től. Hazánk 
legnépszerűbb jazz-zenekara, a Modern Art Orchestra, és az improvizáció 
egyik legtapasztaltabb színházi képviselője, Kálloy Molnár Péter közös szó-
rakoztató, családi műsort mutatnak be. Az Amerikából jöttem nem titkol-
tan a jazz alapvetéseit kívánja bemutatni, és a színház és humor erejével 
közelebb hozni a műfajt a jövő zenehallgató közönségéhez. Emellett ter-
mészetesen még az sem kizárt, hogy a gyerekeket elkísérő szülők is jól szórakoznak majd! A kétfel-
vonásos előadás első felében Kálloy Molnár Péter alkalomról alkalomra, újabb és újabb szerepbe 
bújik, amely a showbusiness egy-egy igazán jellemző karaktere lesz. Találkozhatunk majd vele 
például mint híres producerrel, vagy hangszerszállítóval, de akár koreográfus művészként vagy 
rendőrként is feltűnik majd, hogy ráncba szedje a zabolátlan jazz-zenészeket. Eközben mind a 
nagyzenekarral, mind a közönséggel kölcsönhatásban alakulnak majd a játékos történések.

Tárlat Esterházy Melinda életéről
A kismartoni Esterházy-kastélyban izgalmas kiállítással emlékeznek meg 
Eszterházy Pál, a Mindszenty-perben elítélt herceg feleségének életéről. A 
nagyszerű asszony, Esterházy Melinda idén lenne 97 éves.
Már fiatalon fény derült arra, hogy tehetséges táncos, első szerződését ti-
zennégy évesen írta alá az Operaházzal. Szólótáncosként Delibes Sylviájá-
ban debütált, majd eltáncolt minden fontos szerepet. Később Ritmus és tánc 
címmel könyve is megjelent, ebben a témában a Zeneakadémián előadást is tartott, melyet a rá-
dió is közvetített.
Előadásait folyamatosan látogatta Esterházy Pál herceg is, akivel 1946-ban házasodtak össze. Fel-
hőtlen boldogságuk csak két évig tartott, Esterházy Pált 1948-ban váratlanul letartóztatták, majd 
a Mindszenty-perben elítélték. Végül az 1956-os forradalom alatt szabadult ki, majd feleségével 
egyből Zürichbe menekültek. Melinda 2003-ban látogatott először újra Magyarországra, amikor 
az orosz állam visszaszolgáltatta az elhurcolt Esterházy-könyvtár egy részét. Elkötelezettsége a 
történelmi helyszínek megőrzése, a kulturális örökség minél szélesebb nagyközönség számára 
való bemutatása iránt példamutató volt. A kilencvenes évek elején az akkoriban újonnan létreho-
zott társasági forma, a magánalapítvány alapítása mellett döntve őrizte meg az új nemzedékek 
számára az Esterházy-család gazdasági és kulturális örökségét. 2014. augusztus 27-én hunyt el, 
a kismartoni ferencesek templomában található családi kriptában helyezték örök nyugalomra. A 
kiállítás minden nap 9-től 18 óráig látogatható a kismartoni Esterházy-kastélyban.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

ha azzal lépést tudunk tartani, 
az többet ér, mint a fiatalság 
konzerválása. Sokkal többet 
tudok, mint fiatalkoromban, és 
ezzel azért jó élni, mert én már 
nem izgatom magam bizonyos 
dolgokon, és már mást látok 
valamiben, mint húszévesen. 
Amikor valaki a múltba réve-
dezik, könnyen beleeshet abba 
a hibába – nagyon sok ilyen nőt 
látok –, hogy a legjobb idősza-
kában, tehát a húsz-huszonöt 

éves korában hordott frizurá-
ját, sminkjét, ruházatát a mai 
napig, hatvanévesen is vise-
li. Na, ilyenkor tényleg öreg. A 
divat folyamatosan változik, és 
nem csak az öltözködésre gon-
dolok, hanem az építészetre, a 
gasztronómiára. Ha részt tudsz 
venni a fejlődésben, és nem 
csak azt hajtogatod, hogy bez-
zeg a te idődben minden sok-
kal jobb volt, neked is könnyebb 
lesz. Egyébként pedig mitől lett 

volna jobb akkor? Változik a vi-
lág, most épp ez van soron. Fon-
tos a nyitottság, és hogy részt 
vegyél a világ működésében. 
Én például sosem politizáltam, 
de azt gondolom, vannak olyan 
történelmi időszakok, amikor 
tudnod kell, hogy miben élsz. 
Ez óhatatlan.

 � Annyira egyszerű és 
automatikus lenne így 
gondolkozni, miért nem 
ezt látjuk magunk körül a 
világban? 

Hát mert mindenki máshol tart 
fejben, más iránt vagyunk elfo-
gadóak, mást tartunk értéknek. 
És ez persze függ az önbecsülés-
től is. Talán a sikerélmény, ami 
nekem is megadatott az élet-
ben, elkényeztetetté tesz. Más-
részt az is sokat számít, ha azt 
csinálod, amihez van tehetsé-
ged, és amit szeretsz. Ha mega-
datik, hogy könnyedén végezd 
a munkád, hogy ne kelljen ma-
gad megerőszakolni. Ha a mun-
kád a hivatásod is. Müller Péter 
mondta egyszer, hogy amikor a 
saját sorsodat éled, akkor har-
móniában vagy önmagaddal és 
a világgal. Ezt én is így gondo-
lom, és így is élem meg. Látom a 
fiamon, Gáboron, aki már hat-
éves korában azt mondta, hogy 
színész akar lenni, hogy most a 
helyén van. Egyike a legjobb fi-
atal színészeknek, felterjesztet-
ték a Prima Primissima-díjra 
is. Szóval ő is a sorsát éli, és ez 
csodálatos.

Kalmár András
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Üzenet a Földről

Novák Péter

Control C, control V

Gondolnám én... Nem úgy a reklámo-
zók: szerintük „mi mind egyéniségek vagyunk” 
(Monty Python Csoport: Brian Élete – a szerk.), 
sőt, hol csapatjátékosként, hol egyéniben lehe-
tünk bajnokok, ekképpen élvezve ajánlott ter-
mékük támogatását. Egyazon szolgáltató akár 
más-más személyes névmással szólíthat meg 
eltérő felületein, azaz közhírré tétet a tévében 
mindenkinek, és intim jelel okostelefonom ké-
pernyőjén csak most, csak nekem.

Ki(k) vagyok? Költői a kérdés, hiszen dönt he-
lyettem a médiapiac, s mi tagadás, sokunk még 
örül is e természetellenes kiválasztódásnak. 
Gondoljunk bele, micsoda megkönnyebbülés, 
ha bele se kell gondolni! Abba viszont muszáj, 
s mihamarább, hogy miféle torzulások soka-
ságát okozza ez a fejekben össztársadalmilag.

Ott tartunk, hogy már kevésbé hatnak 
idegesítőnek az unos-untalan szajkózott per-
szonális parancsok – légy önmagad, válaszd 
az életet, nézz szembe a kihívásokkal, etc. –, 
mint a megszaporodott közösségi üzenetekben 
elemzett méretes rokonlélek életérzés. Mi Nők, 
Mi Férfiak, Mi Emberek, Mi Magyarok felütés-
sel gyakorlatilag bármilyen állítás ráhúzható 
egy jól láthatóan körvonalazott csoportra, akik 
tán varázsütésre ismernek ekképpen egymásra, 
összekacsintanak és borulnak nagy nyilvános-
ság előtt a lemenő napkorong fénypászmáiba. 
Én mondom, sírni kell.

Különösen, ha idény van! Kiemelt va-
dászszezon és maximalizálási engedély a 
vásárlók együttérzésére, mikor is menetrend-
szerűen békülnek ki családtagok, kerülnek elő 

kisállatok, telik meg derűvel vidék és város, 
óriás télapólábnyom körül jár körtáncot kicsi, 
nagy egyaránt a harminc másodperces keres-
kedelmi időkorlátok között. Ismét sírni kell, de 
most már kínunkban, miként is szolgáltatód-
nak ki legbelsőbb érzéseink egy olyan piacon, 
hol mindenki ugyanolyannak látszik.

Kutya, gyerek nézettségnövelő té-
nyező, ahogy televíziós berkekben mondani 
szokás, de ennyi sablonos, egyforma érzelem 
láttán még a legmeghatóbb pillanat is kiveri a 
biztosítékot.

Olybá tűnik, kifogyóban a hatáskel-
tés eszköztára, akárhogy is. Bő százesztendős 
e témaspecifikus pszichológia, midőn először 
merült fel a befolyásolás lehetősége a márkacik-
kek kapcsán. Az empátia és a fantázia együttes 
stimulálása már a kezdetektől hatásosnak bi-
zonyult, miszerint a minél nagyobb általános-
ságok és közhelyek váltanak ki reakciót – akár 
pont a változás, változtatás igényét –, mit végül 
kényszeres fogyasztással elégítünk ki. No, eny-
nyit a fantázia szabadságáról.

Egy blikkfangos cím, egy különleges 
helyzet, látszólag össze nem illő elemek párosí-
tása, mind-mind ezt a célt szolgálják több mint 
egy évszázada, s közismert, hogy a várt siker sem 
maradt el, egészen mostanáig. A helyzet ugyanis 
érezhetően megváltozott, leginkább a közössé-
gi média megjelenésével, hol mindenki maga a 
termék, s úgy reklámozza ezt, ahogy csak nem 
szégyelli. Leáldozóban a hagyományos felületek 
hagyományos üzeneteinek, utolsókat rúgja a sok 
kreatív agytröszt, s talán innen is eredeztethető 
a megfigyelt érzelmi gátlástalanság.

Nota bene, bár ezek szerint az ördög 
a készletekben van, tanulhatunk is valamit a 
parttalan manipuláció áradásából. Introspek-
ció, azaz az önmegfigyelés descartes-i gondola-
tát, amit a reklámpszichológia is újrahasznosít, 
hogy segítségével beleképzelje magát a termék 
leendő fogyasztójának személyébe. Ezek vol-
nánk mi! Mi több, mi magunk is megtehet-
jük ezt önvédelem gyanánt, mielőtt az említett 
kényszeresség úrrá lenne rajtunk. Láttathat-
juk énképünket, mit várunk el, s mit kom-
penzálunk a költés és birtoklás cselekvéseivel? 
Akarunk-e valaminek, valakinek a másolatai 
lenni, vagy mind egyéniségek vagyunk? Remé-
lem igen, s lehetek jó hazafi akkor is, ha nem 
eszek porcukrot a szalonnához, ahogy azt egy 
remek reklámban hallottam honfitársaimról, 
nemrégiben.

De jó tartozni valahová! Még ha a tömegekkel 
történő szüntelen összemosás a legkonformistább 
személyiségnek is nehezen viselhető.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Polgár Teréz Eszter

A helyszínelős sorozatok 
főszereplőinek mennyi közük 
van a valósághoz?

Az amerikai jog- és eljárás-
rendszer lényegesen eltér a mi-
énktől, de amit a filmekben 
mutatnak, még ott is meredek. 
Magyarországon meg vannak 
osztva a helyszínelés feladatai. 
Rendőrök biztosítják a hely-
színt, a helyszínelő technikusok 
pedig felmérik a terepet, be-
gyűjtik a nyomokat. Krimina-
lisztikai szakértő is jelen lehet, 

mint én, de minket már nem 
mindig és nem azonnal hív-
nak: csak amikor a nyomozás 
eljut addig, hogy szakkérdések-
re keressen választ. Az én szak-
területemen néha csak évekkel 
a bűncselekmény után szem-
lézünk, de ha a helyszín nem 
változik érdemben, akkor nem 
gond, mert az első helyszíne-
léskor készült leírást, fotókat is 
használjuk. Gyakran nélkülöz-
hetetlen a helyszíni szemle, sőt 
maga a helyszín is lehet bűnjel.

Szokták keverni a két kifejezést: 
kriminológia és kriminalisztika. 
Melyik mit takar?

A kriminológia társadalom-
tudomány: a bűnözés társadal-
mi vetületeivel, a bűnöző és ál-
dozat lélektanával foglalkozik. 
A kriminalisztika természettu-
dományos terület: különböző 
tudományterületek módszere-
ivel határozzuk meg, hogy tör-
ténhetett a bűneset. A rendőr-
ség alkalmaz például vegyészt,  
humánbiológust, botanikust, 

A bűnüldözés fizikája
közlekedési szakértőt; a rovar-
szakértő is fontos, aki egy te-
temről meg tudja állapítani a 
haláleset idejét, a kifejlődő ro-
varok, lárvák segítségével.

Ön pedig fizikus szakértő. 
Igen; belőlünk kevés van. A 

fizika nagyon széles szakterü-
letet fog át, és sok ága van. Én 
többek között rengeteg köz-
lekedési bűncselekménnyel 
foglalkoztam: gázolással, cser-
benhagyással. Főleg anyagma-
radványokat vizsgáltam, illetve 
a baleseti mechanizmust fizi-
kai szempontból. Sokszor már 
az kérdés, ki vezette az au-
tót egy balesetnél. Az érintet-
tek gyakran hazudják, hogy 
az, aki meghalt. Én azt tudom 
meghatározni, ki merre repült, 
hova ütközött, mijét hol verte 
be – ezek alapján megmond-
ható, ki hol ült. Ahogy az is, 
hogy a biztonsági öv be volt-e 
kötve. Nyoma marad a testen, 
másrészt ütközés után válto-
zik a szakítószilárdsága. (Bal-
eset után ki is kell cserélni az 
övet, mert legközelebb már 
nem fog hatékonyan.) A sérü-
lésekből gyakorlott orvosszak-
értőkkel együtt sok mindenre 
tudtunk következtetni, például 
az anyósülésen a térd mindig 
alaposan sérül. Nagy jelentő-
ségű, hogy az autóról anyagda-
rabok maradnak a ruhán vagy 

fordítva. A nadrág textilszálait 
meg lehet találni a kesztyűtar-
tón, de a textilbe is belenyomó-
dik a műanyag. A kormány, a 
légzsák szintén hagy mikrosz-
kopikus méretű maradványt. 
Pár tizedmilliméter festék vagy 
üvegrészecske rengeteg infor-
mációt hordoz. Magyarorszá-
gon még informatívabbak a 
festékek, mert rengeteg újrafes-
tett gépkocsi van. A német kol-
légák csak irigykednek. 

Az üvegmaradványok milyen 
információkat hordoznak? 

Üvegszilánkról nem is gon-
dolná az ember, mennyiféle 
lehet. Jól behatárolható, hon-
nan való. Gépkocsifeltörésnél, 
amikor egy gyanúsítottnak öt 
különböző üvegmaradványt 
találnak a ruháján, melyek az 
éjjel feltört öt autó üvegmin-
tájával egyeznek, az olyan bi-
zonyíték, mint az ujjlenyomat. 
Gyakran előfordul, hogy gyalo-
gosgázolásnál az áldozat bezúz-
za a szélvédőt. Mondjuk, a sofőr 
elüt valakit, majd lerakja az au-
tóját, és bejelenti, hogy ellopták. 

Ilyenkor a ruháin érdemes mik-
roanyag-maradványokat ke-
resni. Kevesen tudják, hogy a 
szélvédő két üvegtáblából és 
közöttük egy erős műanyag 
fóliából áll. Amikor betörik 
az üveg, a fólia többnyire nem 
szakad át. Akit elütnek, annak 
ruháin a külső, aki gázol, azon 
a belső üveg részecskéi marad-
nak meg. Valaki szándékosan 
elütötte a társát, majd direkt 
egy oszlopnak hajtott. Azt adta 
elő, hogy egymás mellett ültek 
a barátjával, aki kiesett az au-
tóból, mert nem volt bekötve. 
Elsőre ott van egy sérült, egy 
halott, nehéz rekonstruálni, mi 
történt. Az üvegvizsgálat dön-
tötte el. Több száz emberölést 
jegyeznek évente. 

Csak büntetőügyekkel 
foglalkozott?

Majdnem. De akadt dolgom 
büntetőügy-gyanús esettel is, 
amelyről kiderült, hogy bal-
eset. Egy 100 évesnél régebbi, 
mázsás kőkereszt állt az út mel-
lett, nagy talapzaton, egy méter 
magasban. Azt hinnénk, egy 

A televízióban évek óta hódítanak, sokasod-
nak a krimin belül már külön műfajt alkotó 
helyszínelő-sorozatok. Sikerük titka talán az, 
hogy a néző nemcsak a népszerű bűnügyi 
történetek izgalmát kapja, de úgy érezheti, a 
modern bűnüldözés tudományos kulissza-
titkaiba is betekintést nyer. A valóságos kri-
minalisztikai munkáról, annak vívmányairól, 
a helyszíni szemlék gyakorlatáról Tóth Péter 
fizikussal, kriminalisztikai szakértővel beszél-
getek, aki 2006-ban életműdíjat kapott. Ezt 
a kitüntetést általában 70-80 év fölöttiek 
vehetik át, ő 52 esztendősen alulról döntött 
életkorrekordot.

Figyelem, cikkünkben olyan esetekről is szó esik, amelyek a nyugalom 
megzavarására alkalmasak! 
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ilyet vastag acélhuza-
lok rögzítenek, hát nem: 
csak a saját súlya tartot-
ta össze. A kereszt rádőlt 
egy bácsira, aki meghalt. 
Nem értették, hogy 100 
év után hogy dőlhetett 
el hirtelen, felmerült az 
emberölés is. Ki lehetett 
számolni szépen, hogy 
egy ilyen súlyú, geomet-
riájú tárgy milyen erős-
ségű és irányú széltől 
tud eldőlni. A meteoro-
lógiai adatokból kide-
rült, hogy pont olyan szél volt. 
A 36 éves praxisom során kö-
zel 200 zuhanásos esettel fog-
lalkoztam. Ilyenkor három 
lehetőség van: az áldozat ug-
rik, esik vagy lökik. Többsé-
gében meg lehet határozni, 
melyik. Még fiatal krimina-
lisztikai szakértő voltam, ami-
kor ’81-ben az intézet vezetője, 
dr. Kertész Imre rendőrezre-
des, nemzetközileg elismert jo-
gászprofesszor megbízott, hogy 
dolgozzam ki a zuhanásos ese-
tek vizsgálati módszertanát, 
mert semmilyen szakirodalom 
vagy szakmai tapasztalat nem 
állt rendelkezésre. A számítási 
módszert, amit kifejlesztettem, 
azóta is használják. Kizuhaná-
sos ügyeknél mindig szükséges 
helyszíni szemle: nincs az a jó 
fotó vagy leírás, ami visszaad-
hatná a 3D-t. Az esés helyéből, 
a test geometriai adataiból na-
gyon szépen meg lehet határoz-
ni, hova milyen hatással eshet 
a test. Az öngyilkosok ugra-
ni vagy lelépni ritkán szoktak, 

nagy részük kiáll a szélre és 
egyszerűen kidől. Balesetben 
a test lecsúszik. Kiszámítha-
tó, hogy mikor hol kell, hogy a 
súlypont földet érjen. 

Nem lehet például egy 
emberölést balesetnek álcázni? 
A krimik gyakran operálnak 
ezzel.

Több mint húsz éve tör-
tént egy emlékezetes dubrov-
niki eset: a horvát hatóságok 
helyszíneltek, majd lezárták az 
ügyet balesetként. Fiatal ma-
gyar házaspár nyaralt, és kirán-
dulás közben a lány lezuhant 
egy szikláról. Meghalt. A férj el-
ment a rendőrségre sírva, hogy 
szegény felesége megcsúszott. 
Azt vallotta, hogy épp csóko-
lóztak a szirtfokon. A nő terhes 
volt. A hozzátartozói nem hagy-
ták annyiban, gyanakodtak – a 
férj korábban nagy életbizto-
sítást kötött a feleségére. Ami-
kor egy év után kimentünk a 
helyszínre, már az gyanús volt, 
hogy szúrós kaktuszféle nőtt 

ott, ahol elvileg a lány 
könnyű saruban álldo-
gált. A növényzet nem 
változott az eredeti fo-
tók alapján. A nyomozó, 
aki nekünk segédkezett, 
telis-tele lett tüskékkel. 
Egy sziklameredélyt 
matematikailag nem le-
het modellezni, úgyhogy 
csináltattunk egy bábut 
az áldozat paramétere-
ivel. Két ledobási kísér-
let után megállapítottuk, 
hogy a holttest csak ak-

kor kerülhetett oda és úgy, mint 
a fotókon, ha lelökik. Ha lecsú-
szik, nem. A védelem még egy 
szakértőt rendeltetett ki, aki 
pontosan ugyanerre jutott. 

Az ügyvéd ennyire hitt a 
védence ártatlanságában?

Valószínűleg tudta, hogy bű-
nös. De tökéletes, 100%-os tu-
dományos eredményt nehéz 
felmutatni. Ezért az ügyvédek 
gyakran arra játszanak, hogy 
gyengítsék a szakértő hitelessé-
gét. Jellemző, hogy ha a vádlott 
ártatlan, megpróbálják a lehe-
tő legjobb szakértőt felkérni, 
ha bűnös, akkor a leggyengéb-
bet. Előfordul, hogy alpári vitát 
provokálnak a bíróságon, mert 
ha egy szakértő elveszti a fejét, 
már nem olyan hiteles. Engem 
sosem tudtak így „bevinni az 
erdőbe”, higgadt alkat vagyok. 
A perrendtartás betartása is so-
kat segít: ha az ügyvéd kérdez, 
akkor is a bírónak kell válaszol-
ni. A dubrovniki ügyben két or-
vosszakértő próbált bezavarni, 

véleményt mondtak olyasmi-
ről is, ami nem az ő területük. 
Egyikük azt állította, hogy esés 
közben máshová is kerülhet 
egy élő test, mint egy élettelen. 
Hát, nem. Ugyanolyan kezdeti 
feltételekkel egy test súlypont-
ja ugyanazt a pályát írja le, ha 
élő, ha élettelen, ha zsiráf, ha kő. 
Persze, az élő másképp forog-
hat, de nem eshet máshová. A 
toronyugró vízbe érkezésének 
helye is az elugrás pillanatától 
fix. A fiatal férjet elítélték, ha jól 
emlékszem, 17 évet kapott.

Tehát ő már szabad, de az 
egykori felesége még mindig 
halott. Ön az érzelmek alól 
minden ügyben ki tudta magát 
vonni?

Igen. Én mindig a valóság 
feltárását tartottam szem előtt, 
nem érdekelt, a szakvélemény 
kinek kedvez. De tény, hogy so-
kaknak bezavar az érzelem, ami 
baj. Egy házaspár bulit rende-
zett vidéken. Berúgtak, az anya 
annyira, hogy mikor lefeküdt 
egy vödröt tettek az ágya mellé, 
harmadáig vízzel, arra az eset-
re, ha hányna. A nő mellé fek-
tették a kisbabáját. Éjjel a baba 
leesett az ágyról, fejjel a vödör-
be, és megfulladt. Az eset annyi 
érzelmet váltott ki az azt vizs-
gálókban, hogy abból indultak 
ki, a gyerek biztos sírt és része-
gen vízbe ölték, nem eshetett 
le úgy, hogy a vödör fel ne dőlt 
volna. Elkészítettük a gyerek 
méretének és súlyának megfe-
lelő csecsemőformát, amit egy 8 
kilós sertéshúsból faragtam ki, 

ugyanis ez hasonlít leginkább 
az emberi szövetekhez. Lefoly-
tattuk a kísérleteket, és kiderült, 
hogy nem borul fel a vödör. 
Gondatlanság történt, nagyon 
szomorú, de nem gyilkosság. 
Sok ügyben a tanúk beszámo-
lói sem mentesek az előítélettől 
vagy az utólag szerzett informá-
cióktól. Vagy simán csak rosz-
szul emlékeznek. 

Tehát hazudniuk sem kell, hogy 
ne mondjanak igazat.

Én mindent szkepszissel fo-
gadok. Az elkövetők hazudnak, 
a szemtanúk tévednek. Pistike 
az iskolában azt feleli a meny-
nyi 3+2? kérdésre, hogy 6. Mire 
a többiek azt kiabálják: Hazu-
diiik! Egy baleset öt szemtanúja 
ötféleképp mondja el, mi tör-
tént. Pedig nem hazudnak. A 
laikus nem tud távolságot sac-
colni. Szerinte 20 méterre volt a 
másik autó, kimérjük, 200 mé-
ter. A 45 fokosnak mondott szög 
kimérve 5 fokos. Sajnos sokszor 
a láthatósági kísérletek sem hi-
telesek: aki tudja, mit kell nézni, 
előbb fogja azt észrevenni. 

2006-ban életműdíjat kapott. 
Ezt minek köszönhette 
szokatlanul fiatalon?

A dr. Kertész Imréről elneve-
zett díjat a Belügyminisztérium 
Rendészettudományi Társasá-
ga adja olyanoknak, akik a kri-
minológia vagy kriminalisztika 
területén nagyot alkottak. Én 
több új, azóta bevett krimina-
lisztikai módszert fejlesztet-
tem ki. Ilyen a festékmintákból 

kinyert metszet eljárása; a ki-
zuhanások matematikai mo-
dellje; az üvegmaradványok 
mikronyomelem-összetételé-
nek új vizsgálati módszere; és az 
elektromos tüzek vizsgálatának 
új eljárása. A lőmaradványok 
korszerű vizsgálatát szintén én 
vezettem be a hazai gyakorlat-
ba. Mindezek hatékonyságát 
a gyakorlatban komoly ügyek 
hitelesítették. Csak egy példát 
mondok: a paksi atomerőmű 
2-es blokk leállásával járó ká-
beltűz okának kiderítése.

Másfél éve nyugdíjba vonult: 
jut ideje a családra, a két 
unokájára. Nem hiányzik mégis 
a munka?

Nem. A Bűnügyi Technikai 
Intézetnél kezdtem, és ugya-
nonnan, új nevén a Bűnügyi 
Szakértői és Kutatóintézetből 
mentem nyugdíjba. Közben 
az átnevezések és különbö-
ző szakmai besorolások mi-
att olyan, mintha 6-8 helyen 
dolgoztam volna, holott szinte 
ugyanannál az asztalnál ültem. 
Amikor anno fizikusként vé-
geztem, gyakorlati szakmában 
akartam elhelyezkedni – ami-
vel ritka madár voltam –, látni 
szerettem volna a munkám ér-
telmét és hasznát. Én az életfel-
adatomat a társadalom ilyetén 
szolgálatában találtam meg. El-
végeztem, úgy érzem. Kinevel-
tem az utódaimat, és Leonardo 
da Vinci szavaival adtam át a 
helyem: „Semmit nem ér az a 
tanítvány, aki nem szárnyalja 
túl a mesterét.”
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További tudnivalók és részvételi szabályzatok a 34. oldalon és a www.szimpatika.hu/jatekok weboldalon.

Októberi 
nyereményeink:
Októberi 
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!
**Étrend-kiegészítő, nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: benzidamin-hidroklorid

Alkalmazható a száj, torok és a fogíny 
gyulladásánál közvetlenül. 

Fájdalomcsillapító és helyi 
érzéstelenítő egyidejűleg

72,3 Ft/db72,3 Ft/db

1 445 Ft1 445 Ft
AlkAlkAlkalmalmazhazható a száj, torok és a fogíny

ll dá á ál kö tl ül
AAA

1 445 Ft1 445 Ft

Tantum Verde® menta 3 mg 
szopogató tabletta  20 db
Tantum Verde® menta 3 mg 
szopogató tabletta  20 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

hatóanyag: amorolfin

Széles spektrumú gombaölő 
hatóanyaga a körömlemezbe és a 
körömágyba hatolva fejti ki hatását. 
Elég csak heti egyszer használni! 

1452 Ft/ml hatóanyag: amorolfin1452 Ft/ml

3 630 Ft3 630 Ft3 630 Ft3 630 Ft

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

Étrend-kiegészítő készítmény**

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

Cukormentes gumivitamin-készítmény, 
mely hozzájárul a gyermekek 
immunrendszerének normál 
működéséhez. Citrom és málna ízű

44,9 Ft/db44,9 Ft/db

2 245 Ft2 245 Ft2 245 Ft2 245 Ft

Béres Actival® Kid Gumivitamin
50 db
Béres Actival® Kid Gumivitamin
50 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

OCAL904/03.17

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

hatóanyag: kalcium

Kalciumhiány megelőzésére és kezelésére

71,8 Ft/db71,8 Ft/db

1 435 Ft1 435 Ft1 435 Ft1 435 Ft

Calcium-Sandoz® pezsgőtabletta
20 db
Calcium-Sandoz® pezsgőtabletta
20 db

Vény nélkül kapható gyógyszer
CHHU/CHOTRI/0019/17

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

hatóanyag: xilometazolin-hidroklorid

Gyorsan megszünteti az orrdugulást 
és hatása akár 12 órán át tart

166 Ft/ml1166 Ft/ml

1 660 Ft1 660 Ft1 660 Ft1 660 Ft

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

Aranyér kezelésére, tüneteinek 
enyhítésére 

71,8 Ft/g71,8 Ft/g

1 795 Ft1 795 Ft
Aranyér kezelésére, tüneteinnek Aranyér kezelésére, tüneteineknek

1 795 F1 795 F

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: ibuprofén

Láz- és fájdalomcsillapító, 
gyulladásgátló hatású készítmény

101,3 Ft/db101,3 3 Ft/db

1 620 Ft1 620 Ft
LáLáz- és fájdalomcsillapító,

ll dá áá ló h á ú ké í é1 620 Ft1 620 Ft

Advil® Ultra Forte lágy kapszula
16 db
Advil® Ultra Forte lágy kapszula
16 db

Vény nélkül kapható gyógyszer
DON/JUN/17/00 Lezárás dátuma: 2017. 06. 02.

hatóanyag: kristályos glükozamin-szulfát

Hatékonyan enyhíti az enyhe és 
középsúlyos térdízületi porckopás 

tüneteit

149,7 Ft/tasak149,7 Ft/tasak

2 995 Ft2 995 Ft
Hatékonyan enyhíti az enyhe és

ö é ú é í ü á2 995 Ft2 995 Ft

Dona® 1500 mg por belsőleges oldathoz
20 tasak
Dona® 1500 mg por belsőleges oldathoz
20 tasak

Étrend-kiegészítő készítmény**

forgalmazza: Penta Pharma Kft. 

C-vitamint liposzómális formában tartalmaz, mely lehetővé teszi a C-vitamin 
kiváló hatékonyságú felszívódását és hasznosulását a szervezetben

55,4 Ft/db55,5 4 F4 t/dbb

3 325 Ft3 325 Ft

Novo C plus® liposzómális C-vitamin lágykapszula
60 db
Novo C plus® liposzómális C-vitamin lágykapszula
60 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!

**Étrend-kiegészítő, nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

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

Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer
OSDZ724/07.16

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

Szedése gyomor-bélrendszeri fertőzés, 
antibiotikum-kúra esetén javasolt

106,4 Ft/db106,4 Ft/db

1 490 Ft1 490 Ft
zedése gyomor-bélrendszeri fertőzés,

tibi tik kú té j lt
Sz

1 490 Ft1 490 Ft

Linex® Forte élőflórát tartalmazó 
kapszula  14 db
Linex® Forte élőflórát tartalmazó 
kapszula  14 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

izomgörcs esetén, valamint 
sportoláshoz bemelegítésre

18,8 Ft/g

zú

18,81 Ft/F g

940 Ft940 Ft
Reumás izzom-o  és ízületi fájdalmak, 

ú ódá k á dd lá k i éú9940 Ft940 Ft

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: ketokonazol

Gomba okozta bőrfertőzések, pl. hajkorpásodás 
kezelésére, megelőzésére

29,7 Ft/ml29,7 Ft/ml

2 970 Ft2 970 Ft2 970 Ft2 970 Ft

Nizoral® korpásodás ellen 
20 mg/g sampon  100 ml
Nizoral® korpásodás ellen 
20 mg/g sampon  100 ml

Gyógyászati segédeszköz*

Vércukor meghatározására szolgál a 
megbízható Accu-Chek Active készülékkel, 
alkalmas betegek önmonitorozására. 
Rendszeres vércukorméréssel megelőzhetők a 
diabétesz súlyos szövődményei

53,7 Ft/db53,7 Ft/db

2 685 Ft2 685 Ft2 685 Ft2 685 Ft

Accu-Chek® Active tesztcsík
50 db
Accu-Chek® Active tesztcsík
50 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

CHHU/CHOTRI/0019/17

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

Komplex megoldás a megfázás és 
az influenza tüneteinek kezelésére

160,7 Ft/tasak160,7 Ft/tasak

2 250 Ft2 250 Ft2 250 Ft2 250 Ft

Neo Citran belsőleges por 
felnőtteknek  14 tasak
Neo Citran belsőleges por 
felnőtteknek  14 tasak

Étrend-kiegészítő készítmény**

11 féle ásványi anyagot, 13 vitamint, valamint 
10 mg zöld tea- és 5 mg vörösszőlő-kivonatot 
tartalmazó komplex készítmény, az 50 év 
felettiek igényeinek megfelelő összeállításban

22,7 Ft/db22,7 Ft/db

1 360 Ft1 360 Ft1 360 Ft1 360 Ft

Patikárium Multivitamin 50+ 
tabletta  60 db
Patikárium Multivitamin 50+ 
tabletta  60 db

Étrend-kiegészítő készítmény**

Komplex összetétel luteinnel, 
antioxidánsokkal és cinkkel. A cink 

hozzájárul a normál látás 
fenntartásához

96,8 Ft/db96,86,8 Ft/db

2 905 Ft2 905 Ft
Komplex összetétel luteinnel,

ti idá kk l é i kk l A i k2 905 F2 905 Ft

Ocuvite® lutein forte
30 db
Ocuvite® lutein forte
30 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

Fokozott immunvédelmet biztosít a 
betegségek megelőzésében és 
leküzdésében az egész család 
számára. Már 15 kg testsúlyt elérő 
gyerekek is kaphatják 
immunrendszerük támogatására

forgalmazza: Béré es Gyógyó szergyár Zrt.,
1037 B d t Mik i 2 4 b h

4 355 Ft4 355 Ft4 355 Ft4 355 Ft

Béres Csepp Extra 
+ C-vitamin Béres 50 mg tabletta
        4×30 ml + 120 db

Béres Csepp Extra 
+ C-vitamin Béres 50 mg tabletta
        4×30 ml + 120 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

hatóanyag: ambroxol-hidroklorid

Kellemes málna ízű szirup, mely kíméletes 
megoldást nyújt gyermekek számára hurutos 
köhögés esetén

12,5 Ft/ml112,5 Ft/ml

1 250 Ft1 250 Ft1 250 Ft1 250 Ft

Ambroxol-Teva 3 mg/ml szirup
100 ml
Ambroxol-Teva 3 mg/ml szirup
100 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: karbocisztein

Légúti megbetegedésekben 
a nyák oldására, köpetürítés 
elősegítésére szolgál

39,2 Ft/db39,2 Ft/db

1 960 Ft1 960 Ft1 960 Ft1 960 Ft

Mucopront 375 mg kemény 
kapszula  50 db
Mucopront 375 mg kemény 
kapszula  50 db

Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer

forgalmazza: Boiron Hungária Kft.

Alvászavar, szorongás, ingerlékenység 
tüneteinek kezelésére. Ajánlott 
stresszes, túlhajszolt életvitel esetén, 
illetve hiperaktív gyerekeknek

32,8 Ft/db32,8 Ft/db

1 310 Ft1 310 Ft1 310 Ft1 310 Ft

Sedatif PC® bukkális tabletta
40 db
Sedatif PC® bukkális tabletta
40 db
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Egy boszorka van, három fia van. Ezt a bizo-
nyos boszorkát Timinek hívják, és igazából 

nem is tartozik a pénteki csapatba, csak néha 
esik be közénk, ha Márti magával hozza. Márti 
és Timi gyerekkori barátok, valamint lelki tár-
sak, amit abból következtettek ki, hogy az első 
fiúgyermeküket egyazon napon hozták a világ-
ra. Timi azóta világra hozott még kettőt, így már 
három van neki, de sanszos, hogy lesz egy negye-
dik fia is, mert annyira szeretne végre egy lányt. 

Na, de miért is boszorka ez a Timi. Timi kicsit 
sem szerintünk boszorka, hanem a 3 fia 3 kis 

barátnője szerint. A kisleányok 16, 17 és 19 évesek, 
szőkék, karcsúak, bombázók, és szinte már egé-
szen benne laknak a 3 fiú három szobájában. A 
három fiú szintén 16, 17 és 19 éves, foglalkozásu-
kat tekintve tanulók, bár iskolába nem túl gyak-
ran járnak, hanem inkább a 3 lánnyal járnak, meg 
ugyebár haza késő éjszakánként vagy kora hajna-
lonta. Ilyenkor nagy robajjal viháncolva, trappol-
va meg tűsarok kopogtatva elfoglalják a 3 felső 
szobát, amit másnap délig el sem hagynak. Mi-
re Timi délután hazaér – fáradtan a munkától, a 

kialvatlanságtól meg a bevásárlószatyor cipeléstől 
– elégedetten állapíthatja meg, hogy a gyerekek 
szépen ettek, még a lábost is kinyalták, amiről 6 
kicsi ragacsos tányér, 12 evőeszköz, 2-3 mocskos 
fazék, 6 pohár meg némi kenyérmorzsa tanúsko-
dik az étkező különböző pontjain. Ha Timi netán 
aggódna, hogy a fiúk az előző napi pólóban keltek 
útra, hamar megnyugodhat, mert a nappali ajtajá-
tól a szobákig 3 koszos póló, 3 koszos gatya, 3 pár 
szanaszét zokni, valamint 3 tanga bugyi, 3 csip-
ketop, cicanadrág és miniszoknya fetreng, amiből 
egyenesen következik, hogy nem az van rajtuk. 

Na, de mostanra kitört a világháború. Az tör-
tént ugyanis, aminek már sokkal előbb meg 

kellett volna történnie, hogy Timi felszólította a 
3 kis menyjelöltet, illetve 3 saját fiúgyermekét, 
hogy szíveskedjenek azon nyomban és ezután is 
mindig elpakolni, mosogatni, szennyesbe dobál-
ni, beágyazni maguk után. Ezzel még nem is lett 
volna baj, mert a 3 fiú meg a 3 kislány a füle bot-
ját sem mozdította az unalomig csépelt szavak-
ra, de Timi ekkor hozzátette azt a 3 szót is, hogy: 
– Mert ha nem... 

Vág Bernadett

Bezzeg a mi időnkben…
Társaslány

HIRDETÉS

Erre aztán egyszerre kapták fel mind a 6 fe-
jüket, és néztek tágra meresztett szemmel 

Timire. Timi meg csak állt, mutatóujját felemel-
ve, és megdermedt. Érezte, hogy be kell fejeznie 
a mondatot, különben az egész intelem csupán 
falra hányt borsó marad, de hirtelen nem volt 
ötlete, mi is legyen a kilátásba helyezett szank-
ció. A falióra mutatója kattant egyet, a 3 lányból 
2 pislantott, majd meresztett tovább, a 3 fiúból 
egy kivette a használt rágót a szájából és zsebre 
tette, de ezen kívül mozdulatlanul néztek to-
vább Timire. 
– Mert ha nem… – ismételte el még erőteljesebb 
hangon –, akkor a fiúknak szobafogság, a lányok-
nak kitiltás! 

Majd csípőre tette a kezét, és körbenézett 
a megdermedt seregen. Volt még pár 

pillanatnyi szeppenés, aztán a 3 lány rákez-
dett, hogy ne már, ilyen nincs, ez szemétség, 
meg most milyen tányér, az nem is volt ko-
szos, és jaj, nem kell már annyira parázni meg 
túrázni, meg lehet szépen nyugodni, aztán az 
egyik még azt is odamakogta, hogy irigy vén 
boszorka. 

Naná, hogy mind kikeltünk magunkból, 
egymás szavába vágva háborogtunk és 

sápítoztunk, és szidtuk ezt az új nemzedéket. 
Bezzeg a mi időnkben! Először is nem volt di-
vat tini korban a fiús házban aludni, nem hogy 
életmódszerűen ott tartózkodni. Másrészt, 
ha tetszett az anyós jelölt, ha nem, igyekez-
tünk elnyerni a kegyeit, ezért erőn felül is házi 
tündérkének tettettük magunkat. Én például 
még almás pitét is sütöttem, életemben elő-
ször az opcionális anyósnak, amit büszkén át 
is vitt a szomszédba (az egészet). Nem is lett 
az anyósom. 

Szaki elmesélte, hogy ő bizony szétszerelte 
az Ági néni eldugult csapját, hogy kidugít-

sa, Spirike a kezéből áradó energiával (meg né-
mi tápszerrel) meggyógyította a mama halódó 
szobanövényeit, Márti meg vasalt és vasalt, csak 
hogy egy kicsit tovább lehessen a fiúnál. Hogy 
nem mosogattunk volna el magunk után? Hogy 
szétdobáltuk volna a szennyesünket? Ilyesmi még 
rémálmunkban sem történt volna soha. – Ször-
nyű, érzéketlen, lusta, trehány, tiszteletlen egy 
nemzedék ez a mai ifjúság – summáztuk végül. 
– Na, de aztán mi lett? – néztünk Timire.

Az lett, hogy a 3 fiú szó nélkül elkezdett mo-
sogatni, pakolni, söpörni. A 3 kisleány egy 

darabig bámult, majd sietve távozott. Végleg. Az 
elsőszülött fiú kent egy szép darab szendvicset, és 
bevitte Timinek a tévé elé. A középső megmasszí-
rozta a vállát. A legkisebb pedig csak odakuporo-
dott mellé, és a fülébe súgta, hogy szeretünk, anyu. 
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Fél éve lettünk kutyás család, 
talán emlékeznek az olvasók, hogy 
mennyire voltam lelkes ebben a té-
mában… Nos, azt elmondhatom, 
hogy most már elég lelkes vagyok 
(néha túlzottan is), de nem tagad-
hatom, hogy rengeteget aggódom 
Maiaért. Tényleg olyan, mintha 
újra erre járt volna a gólya, csak 
más batyut hozott, mint eddig, 
vagy talán nem is annyira mást?

A család nagy része akkor örül 
a kutyának, akkor foglalkozik Ve-
le, ha kedve van, máskor a „Csá 
Maia!” felkiáltás az egyetlen köz-
vetlen kapcsolatuk Vele. Bori nem 
mindig van már itthon, pedig Ma-
ia imádja azt a kényeztetést, amit 
Tőle kap: dögönyözés, szőrsimítás, 
titkos falatok és egy csomó puszi. 
A kisebbek felszólításra szívesen 
játszanak Vele, Dávidkám kutya-
ként rohangál és ugat neki, Réka 
inkább tréningezi a nála már nem 
sokkal kisebb labilányt, vagy amíg 
meleg volt, rajta fekve nézte a csil-
lagokat, egyszer pedig el is alud-
tak összebújva egy matracon, na 
az elég cuki volt!

Akkor vajon miért is aggódom 
folyton? Magam sem értem, de ha 
egyszer családtag, nem lehet meg-
feledkezni róla. Igenis menni kell 
Vele az erdőbe, a rétre vagy a tó-
ra úszni, kell, hogy kutyák között 
is lehessen, és igen, minden nap! 
Néhányszor megkaptam Apától 

és Bencétől, hogy „Anya, ez egy 
kutya… kibírja!” Szerintem pedig 
nem jó Neki sokáig egyedül, és az 
sem, ha kimarad a napi futás. Tud 
magányos lenni és szomorkodni, 
láttam már félni, és volt már rosz-
szul altatás után. Persze legtöbb-
ször nagyon édes, annyira örül, ha 
valaki hazaér hozzá, imád játszani 
és próbál szót fogadni is, nagyokat 
fut és ugrik, imád úszni, és visz-
szahozza a játékát, már ha kedve 
van hozzá. 

Azt azért kimondhatjuk, hogy 
hamar felmérte a családi felállást, 
és egyértelműen Apa a falkavezér, 
neki engedelmeskedik leginkább, 
szerintem Őt szereti a legjobban. 
Rám inkább, mint anyára tekint, 
hozzám jön, ha szeretne valamit, 
én ápolom a bundáját, figyelem a 
súlyát, iratom be a kutyasuliba, és 
én vagyok, aki nem egészen ku-
tyaként tartja számon. Én megfo-
galmazom, hogy mit érezhet, mit 
gondolhat, ezért a kamasz fiaim-
nál már családi poén, hogy „Maia 
mondta neked?”

Ezzel kapcsolatban egy nyári tör-
ténetet osztanék meg: elmentünk 
egy napra a Balatonhoz a nagyszü-
lőkhöz, ahová vittük magunkkal 
Maiát is, és mivel ottalvós volt a 
látogatás, vittük a tálkát, a kaját, a 
játékokat és a helyét is. Nagyon jól 
érezte magát, késő estig mászkált, 
szaglászott, élvezte, hogy együtt 

vagyunk. Azután eljött a lefekvés 
ideje, mindenki szépen bement a 
házba, Maiának megmutattuk a 
helyét, és kint hagytuk… hiszen 
olyan jól alszik a kertben itthon. Én 
persze megkezdtem az aggódást, 
és lám-lám, fél óra múltán ugatni 
kezdett, jó hangosan. Apát bökdös-
tem, hogy nézzük meg, mi lehet. 
Szerinte majd abbahagyja, persze, 
hogy ugat, hiszen kutya! Na, há-
romszor mentem le megnyugtatni, 
de láttam, hogy le se fekszik szegény, 
mindig újrakezdte húsz percen be-
lül… Fél háromkor megsajnáltam, 
egy takaróval lementem hozzá, és 
azt éreztem, nem tud egyedül, is-
meretlen helyen aludni, úgyhogy 
kinyitottam a kocsi csomagtartóját, 
azonnal beugrott a saját megszo-
kott helyére, megvárta, míg el-
helyezkedek a hátsó ülésen, 
és már horkolt is. Ő is ve-
lem aludt, mint min-
den gyermekem, 
amikor nem 
érezte jól  
 
 
 
 
magát… és 
szólt is. Én 
voltam az 
egyetlen, 
aki meg-
értette…

Tavasszal többször is rosszul 
éreztem magam, ezért családi un-
szolásra úgy határoztam, alávetem 
magam a megfelelő szűrővizsgála-
toknak. A leleteim alapján azonnal 
kiderült, magas a vérnyomásom. 
Nagyon nehéz volt magamat rá-
venni a szűrésre, mert az ember 
mindig izgul, hogy találnak vala-
mit, meg várni kell, meg minden 
férfi hipochonder, én pedig nagyon. 

Mindennek tetejében január óta 
társadalmi munkában egy egész-
ségügyi szűréseket népszerűsítő 
kampány PR-munkáit végezzük. 
A vállalásnak köszönhetően fo-
lyamatosan kapom jóváhagyásra 
azokat a cikkeket, sajtóközle-
ményeket, amiben azt taglalják 
a szakértők és a kollégáim, mi-

lyen iszonyú veszélyeztetett 
korosztály vagyunk mi. Na, 

meg férfi is vagyok, és a 
napi stressz sem áll 

távol a minden-
napjaimtól.  

M i nd-

ezek te-
tejében 
a z t  a  
sokkoló 
ne ve t 
a d t a 

a kreatív csapat a kampánynak, 
hogy „4ből3”. Elszomorító tény, 
hogy a vezető halálokok közül 4 
emberből 3 olyan betegségben hal 
meg, amely szűréssel megelőzhető 
lett volna. Ezen én is komolyan 
elgondolkoztam, hiszen nem kell 
őrült logika kikövetkeztetni, hogy 
ha egy betegséget időben diag-
nosztizálnak, akkor azt időben 
elkezdhetik kezelni. 

Annyit el kell árulnom, hogy a 
kiváló kardiológus szakorvosom 
maga a keresztapám, ezért a szív- és 
érrendszeri problémák tekintetében 
a család állandó felügyelet alatt áll. 
Szóval kivizsgált, figyelmeztetett, 
én pedig megfogadtam a tanácsait, 
és próbálom azokat betartani. A mi 
családunkban soha nem volt feles-
leges kenyérfogyasztás, és a test-
véreimmel úgy nőttünk fel, hogy 
nem lehetett válogatni, mindent 
meg kellett kóstolni, ezért nekem 
lételemem a változatos táplálkozás. 
A gyermekeimet soha nem vittem 
gyorsétterembe, mert rettenetesen 
károsnak tartom. Persze nem va-
gyok hülye, és tudom, egy mozi 
után ők is beülnek egy kólára vagy 
egy hamburgerre a barátokkal. 

A mozgáshoz már nagyobb lelki-
erő kell, mert bár heti rendszeres-
séggel szoktam sportolni, azt azért 
bevallom, hogy az őszi hideg regge-
lek beköszöntével már nehezebben 
indulok el futni vagy bicajozni. De 

hál’ Isten, mióta beköltözött hoz-
zánk Maia, a csokibarna kölyök 
labradorlány, az életem gyakorla-
tilag megváltozott, mert minden 
nap, időjárástól függetlenül mi-
nimum fél órát a szabadban töl-
tök. Maiával nem lehet álldogálni, 
és elmélkedni az élet értelméről, 
mert tíz hónaposan is jellemző rá 
a gyermeki kíváncsiság. Szerinte 
az erdőben csatangolni, minden 
dombra felmászni, minden tócsá-
ba belemenni nagyon izgalmas! 
Szeptemberben elkezdtem hoz-
zászoktatni, hogy hetente egy-két 
alkalommal együtt fussunk. Na, 
az első alkalmakat remélem, senki 
sem látta, mert gyakorlatilag egy 
burleszkfilmet le lehetett volna for-
gatni. Elindultunk pórázzal, majd 
Maia gondolt egyet, és megfordult 
egy vadnyúl után. Én pedig utána 
át a szántáson. A következő alka-
lommal kipróbáltam póráz nélkül, 
és egy darabig csodálatosan ment. 
Mígnem ő úgy gondolta, hogy ez 
a kocogás uncsi, inkább legyen fo-
gócska. Először elszaladt és várta, 
hogy utolérjem, persze nem ment, 
majd úgy döntött, hogy ő a fogó, és 
az út végén, egy tisztáson letepert, 
és rávett, hogy birkózzunk. Tisz-
ta sarasan értünk haza mindket-
ten. Lassan elkezdem kerékpárhoz 
szoktatni, és úgy döntöttem, hogy 
erről készítek videót. Tuti siker lesz 
a Szimpatika Facebook-oldalán!

Apaszemmel

Küttel Dávid

Kutyával az egészségért

Anyaszemmel 

Szonda Györgyi

Maiával az élet 
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Méregtelenítés

Kedves Lakótársak!

Bármilyen banálisan hangzik, beköszöntött az ősz hozzánk is. 
Hamarabb sötétedik, a Schulteisz ikrek csak este 8-ig rugdossák a 
sáros labdát a falnak, rövidülnek a kártyapartik is az udvaron, ezért a 
mentőautó is korábban érkezik a verekedéshez. Ugyanakkor ez persze 
azt jelenti, hogy az angol legénybúcsús hordák is korábban kezdenek 
hányni a kapualjunkban, ha sikerül lemászniuk a sörbicikliről. 

Az ősz beállta természetesen megannyi feladatot ró a ház lakóira. 
Felkérem Cseszlai Miki bácsit, önkéntes karbantartónkat, hogy 
szokás szerint kezdje el átfújni lombfújóval a faleveleket a 32/B-be, 
majd azok megoldják valahogy az elszállítását. EU-s rendelet tiltja a 
falevelek égetését, ezért a Sebestyén és társa könyvelőiroda idén nem 
tudja a hamis számlákat és szerződéseket a levelekkel együtt eltüzelni. 
Javasolnám nekik, hogy darálják le iratmegsemmisítővel a papírokat, 
és éjszakánként hajigálják be zsákostul a 27/A-ban épülő ház alapjába, 
mint az utca többi rendes adócsalója.

Kérem, ne felejtsék el, hogy hónap közepén óraátállítás. Mint mindig, 
most is 15-én érkezik Totó bá’ visszapörgetni a villanyórákat.  
Idén egy kis meglepetéssel kedveskedünk neki, amiért immár 20 
éve spórol nekünk az áramon: együtt elénekeljük a „Kék a szeme” 
kezdetű lakodalmas slágert.

Örömmel jelentem be, hogy idén nagy megújulás várható: kerületi 
program keretében a homlokzaton található második világháborús 
lövedékbecsapódások helyét a csúnya omladozó vakolattal együtt 
modern ’56-os lövedékbecsapódásokra cseréli az önkormányzat.  
Kis lépés a történelemben, nagy lépés lakóközösségünknek.

A fejlesztések azonban nem állnak meg itt. Térfigyelő rendszerünk 
is modernizálásra kerül az ősszel: A ház biztonsága érdekében 
Weizenhoffer néni új, multifokális lencséket kap szemüvegébe, így 
újra teljesen belátja a második emeleti gangot.

Apropó biztonság: a kukások üzenik, hogy ha elkapják azt, aki a 
szelektív papírgyűjtő kukát minden héten kétharmadig tölti építési 
törmelékkel, majd újságpapír fecniket szór a tetejére, leverik a veséjét.

Pár szó a parkolásról. Mint tudják a kedves lakótársak, nyáron 
fizető övezetté nyilvánította a polgármesteri hivatal a környező 
utcákat. Azonban mivel minden este felfeszegették a parkolóórák 
perselyét, és kilopták az aprópénzt belőlük, a testület úgy döntött, 
inkább visszaállítják a korábbi ingyenes parkolást. Nem keresik 
az elkövetőket tovább, én pedig nem említettem meg nekik, hogy 
a harmadik emelet 8-ban, Cserszegiék hónapokon keresztül 
tízforintosokkal fizették a közös költséget.

Fontos hír a házunkban lakó külföldieknek, hogy a Bábelhal Fordító 
Bt. kedves felajánlásának köszönhetően jövő héttől már három 
nyelven is kint lesz „A lift nem működik” tábla. Ígéretet kaptunk 
továbbá, hogy segítenek lefordítani kínaira és oroszra a faliújság 
cetlijeit, így idegen nyelvű lakótársaink is megtudják a jövőben, hogy 
a virágokat lopkodó rohadékoknak azt kívánjuk, hogy családtagjaik 
sírjára vigyék az eltulajdonított növényeket.

Köszönöm, hogy megjelentek, amennyiben van kérdés, azt szívesen 
megválaszolom, ha nincs, kezdődjön szokásos lakógyűlés-záró 
eseményünk: egymás zajos becsmérlése és az eredménytelen szavazás.

Sallai Ervin

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

HIRDETÉS

Lakóköz(ömb)össég
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Milyen sajátosságai vannak a 
gyermekkori diabétesznek?

Bár az utóbbi években – fő-
képp a kamaszkorú és túlsúlyos 
gyerekeknél – találkozunk a 
2-es típusú cukorbetegséggel is, 
de a gyermekkori cukorbetegek 
túlnyomó része 1-es típusú in-
zulinfüggő diabéteszes. Az 1-es 
típusú cukorbeteg gyermekek 
száma az utóbbi évtizedekben 
világszerte háromszorosára 
nőtt, mára az egyik leggyako-
ribb krónikus gyermekbeteg-
séggé vált. Ma Magyarországon 
minden hatszáz újszülött közül 
egy számíthat arra, hogy 15 
éves kora előtt cukorbeteg lesz, 
ráadásul egyre fiatalabb kor-
ban.  A gyermekek 60 százalé-
ka tíz évnél fiatalabb, negyedük 
pedig még csak bölcsődés és 
óvodás korú. 

A gyermekkori diabéteszt 
a vércukorszint nagyfokú in-
gadozása jellemzi, az egymást 

követő napok eredményei is 
különbözhetnek, de az értékek 
akár egyetlen napon belül is 
széles határok között mozog-
hatnak. Maga a gyermekkor 
sem egy egységes, homogén 
életszakasz, hanem különbö-
ző életkor szerinti ciklusokra 
osztható, melyeknek eltérőek 
a sajátosságai. A különböző 
életkorokban az inzulinigény 
megváltozik, valamint a vér-
cukor-ellenőrzési lehetőségek 
is eltérhetnek. 

Mitől alakulhat ki a 
gyermekkori cukorbetegség?

A pontos oka még nem fel-
tárt. A jelenlegi ismeretek sze-
rint, a genetikailag hajlamos 
egyénekben külső tényezők 
hatására, egy hosszú, évekig 
tartó, az inzulintermelő sejte-
ket megbetegítő, úgynevezett 
autoimmun folyamat indul el. 
Ilyenkor az immunrendszer a 

szervezet saját alkotóelemeit 
„idegen testnek” érzékeli, és az 
elpusztításukra törekszik. Ez 
az immunmechanizmus egy 
gyűjtőfogalom, melybe a di-
abétesz is beletartozik. Ebben 
az esetben maga az immun-
folyamat a szervezet sejtjei és 
szövetei közül a hasnyálmirigy 
inzulintermelő sejtjeit támadja 
és semmisíti meg, ez vezet az 
inzulin egyre nagyobb, majd a 
későbbiekben teljes hiányához. 
Az elégtelen inzulinmennyiség 
miatt a cukor a vérből képtelen 
bejutni a sejtekbe, emiatt ala-
kulnak ki a jellegzetes, köny-
nyen felismerhető tünetek. 
Ilyen a bőséges vizeletürítés, 
a nagy mennyiségű folyadék-
fogyasztás, fáradékonyság és 
levertség, illetve habár az érin-
tettek jó étvágyúak és sokat 
esznek, ennek ellenére is fogy-
nak, mert a vérben lévő cukor 
nem tud hasznosulni.  

Mi jellemzi a különböző 
életkorokat a diabétesz 
tekintetében?

Három korcsoportot külön-
böztetünk meg: csecsemő vagy 
kisded, iskolás, illetve serdülő. 
Mindegyiknek külön jellegze-
tességei vannak. A kisdedek 
még egy nagyon esendő kor-
csoportot jelentenek a külön-
böző (leggyakrabban légúti és 
enterális) betegségek szempont-
jából, sokkal érzékenyebbek, 
könnyebben betegednek meg, 
emiatt akár hosszabb időre is 
kikerülhetnek a közösségből. 
Emellett teljesen más az inzu-
linigényük, mint a többi kor-
csoportnak, és a diétájukat is 
sokkal nehezebb betartani, hi-
szen náluk még nem egyszerű 
elérni azt, hogy adott időben és 
mennyiségben étkezzenek. Egy 
iskoláskorú gyermektől már 
könnyebben elvárható, hogy 
meg tudja mérni a vércukrát, 
értékelje, majd az eredmény 
függvényében eldöntse, hogy 
szükséges-e lépnie, és ha igen, 
akkor képes önállóan beadni 
az inzulint. Ezért ez az időszak 
már kiegyensúlyozottabb a di-
abétesz tekintetében. Sok gye-
rek ebben az életkorban lesz 
cukorbeteg, ezért fontos, hogy 
a tanárnak és osztálytársaknak 

is ismernie kell magát a gyer-
mekkori diabéteszt. A ser-
dülőkor ismét egy nehezebb 
időszak, többek közt azért, mert 
egyrészt ebben az élettani sza-
kaszban jelentősen megnő az 
inzulinigény, másrészt sokszor 
tapasztalunk elutasító magatar-
tást a serdülő részéről a diabéte-
szével szemben.

Lehet-e kezelni, segíteni az 
„iskolai-stresszből” fakadó 
vércukorszint ingadozást? 

Maga az iskola minden gye-
reknél hatással van a szénhid-
rát-anyagcserére, de egy ilyen 
stresszhelyzet vércukoremelő 
hatása egyénenként eltérő. Mi-
után a cukorbeteg gyerekek ma 
már nagyon modern vércukor-
mérő eszközökkel rendelkez-
nek, így egy gyors méréssel meg 
lehet állapítani, hogy mi legyen 
a következő teendő.

Mi a tapasztalata, mennyire 
nyitottak a közösségek a 
diabéteszes gyermekekkel 
szemben?

Rendkívül vegyes az elfoga-
dás. A saját gondozó hálóza-
tunkban lévő gyermekek döntő 
többségének gond nélküli a be-
illeszkedés, de tudunk olyan 
családokról, akiknek sajnos jó-
val nehezebb volt olyan óvo-
dát vagy iskolát találni, ahol 
fogadják a gyereket. A legtöbb 
esetben az ok a félelem, mely a 
cukorbetegség ismeretének hi-
ányából fakad. A pedagógusok 
tanulmányaik során nagyon ke-
veset hallanak a diabéteszről, és 
habár rohamosan emelkedik a 
cukorbeteg gyermekek száma, 
mégis általában ritkán találkoz-
nak ilyen esetekkel, így rutinjuk 
sincs benne. De tapasztalataink 
szerint ez a félelem megfelelő in-
formációátadással leküzdhető.  
A pedagógusoknak leginkább 
azzal kell tisztában lenniük, 
hogy helyesen értelmezzék és 
szakszerűen kezeljék a tünete-
ket, hiszen ezek időben történő 
felismerése megelőzheti a súlyo-
sabb állapotot, de ha ez mégis 
bekövetkezik, tudják, hogy mi-
lyen lépéseket tegyenek. Erre 
remek alkalom a személyes el-
méleti és gyakorlati oktatás.

Gyermekkori diabétesz
Napjainkban egyre több gyermeket di-

agnosztizálnak cukorbetegséggel, mely 
nagyban megváltoztatja a családjaik életét is. 
Jellemzőiről és az érintett fiatalok hétköznapja-
iról a gyulai Pándy Kálmán Kórház csecsemő- 
és gyerekgyógyász, diabetológus főorvosát, 
a Richter Aranyanyu-díjas dr. H. Nagy Katalint 
kérdeztük. 

Tompa Diána



Dr. Bartus György
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

29

Az e-recept gyermekbeteg-
ségeinek kinövése után, a 
gyógyszerre szorulók helyze-
tét várhatóan javító rendszer 
használata az orvosoktól és 
gyógyszerészektől is további 
tanulást, és saját forrásaikból 
finanszírozott technikai fej-
lesztést is megkövetel. A hasz-
nálathoz el kell sajátítaniuk a 
szükséges új számítógépes is-
mereteket, majd ezek ismere-
téről számot is kell adniuk. A 
működtetés mind az internet-
kapcsolat bővítését, mind az 
egészségügyi szolgáltatók és 
a gyógyszertárak számítógé-
peinek cseréjét is szükségessé 
teheti.

A kezdeti időszakban a be-
tegellátás esetlegesen előre 
nem látott helyzetek miatt ki-
csit több időt is igénybe vehet, 
azonban ez átmeneti jellegű 
kell, hogy legyen.

De mit is jelent az olvasók 
szempontjából az e-recept 
a gyógyszerfelírástól annak 
kiváltásig?

Elképzelhető, hogy az orvos 
egy ideig még változatlanul 
papíralapú vényen rendeli a 
gyógyszert a betegeinek. Ilyen-
kor a papíralapú vények adata-
it az EESZT számára, azaz „az 
adatfelhőbe” a gyógyszertá-
rak rögzítik, így ezek is elérhe-
tőek lesznek a gyógykezelést 

végzők számára. Ugyancsak 
papíralapú vény kiállítása vár-
ható akkor is, ha az orvos ház-
hoz megy.

Ha az orvos az e-receptet 
alkalmazza, akkor az elekt-
ronikus adatbevitelen kí-
vül a gyógyszer rendeléséről 
mindenképpen egy „felírá-
si igazolást” is kiállít, amely 
2018. december 31-ig formá-
ját tekintve egy már ismert pa-
píralapú recept lesz. E dátum 
után a „felírási igazolás” már 
csak a beteg kérésére kerül 
kinyomtatásra. Kinézetét te-
kintve azonban ekkor is egy az 
orvos által aláírt és lepecsételt, 
jogszabályban meghatározott 

Mit érdemes tudni az elektronikus receptről? II. rész

formátumú dokumentum ma-
rad. A „felírási igazolást” most 
csak jegyezzük meg, szerepe 
később válik világossá.

A gyógyszerek gyógyszer-
tári kiadására vonatkozóan 
ugyanazok a szabályok érvé-
nyesek az e-recepten történő 
rendelés esetén, mint ame-
lyek a papíralapú receptekre 
érvényesek. Például: három 
hónapos érvényesség, 
egyhavi mennyiség ki-
adhatósága, helyettesít-
hetőség stb.

Az e-recept adatál-
lományhoz bármelyik 
gyógyszertár hozzáfér-
het, így a kiváltásra va-
ló jogosultság igazolása 
után az ország bárme-
lyik patikájában kivált-
hatók a rendelt gyógyszerek.

E-recept esetében az EESZT-
ből letöltődnek a rendelt 
gyógyszerek adatai (nevük, 
hatáserősségük, mennyisé-
gük, napi adagolásuk), így a 
gyógyszer kiadójával együt-
tesen kiválaszthatók a kivál-
tandó gyógyszerek. A ki nem 
váltott készítmények továbbra 
is az EESZT-ben maradnak, és 
az e-recept érvényességi idején 
belül bármikor kiválthatók.

Az e-recept, mint minden 
számítógépes rendszer, a vele 
dolgozókat pontos és szabály-
követő munkára kényszeríti, 

azaz a papíralapú vényekkel 
szemben az elektronikus vény 
utólag nem javítható, az kizá-
rólag az orvos által törölhe-
tő az EESZT-ből, aki helyette 
újat írhat fel. A rossz hír az, 
hogy amennyiben az orvos pl. 
telefonon nem érhető el, hibás 
e-recept esetén arra gyógyszert 
kiadni csak a jogszabályi elő-
írások szigorú betartásával le-

het. A jó hír viszont az, hogy 
amennyiben az orvos telefonon 
elérhető az e-recept kiváltása-
kor, a gyógyszerész kezdemé-
nyezheti a hibás vény törlését 
és javított adatokkal történő 
felírását, tehát a betegnek nem 
kell visszamennie a rendelőbe.

Az e-recept kiváltása, hason-
latosan a papír alapú recepté-
hez, a beteg vagy megbízottja 
(bárki, akinél a vény van) által 
történhet. 

A jelentős különbséget az je-
lenti, hogy amennyiben a beteg 
személyesen váltja ki gyógy-
szerét, papírra már nem lesz 

szükség. Elegendő lesz a beteg 
személy azonosítása TAJ kár-
tyával és személyi igazolvány-
nyal, így az e-recept adataihoz 
történő hozzáférés biztosított 
lesz a gyógyszertár számára.

Amennyiben a gyógyszert 
nem a beteg, hanem megbí-
zottja váltja ki, úgy a „felírá-
si igazolást” kell bemutatni a 
gyógyszerek kiadásához.

Itt mindenképpen szót 
kell ejteni a „felírási iga-
zolás” egy további fontos 
funkciójáról. Ez ugyanis 
nem csak a beteg megbí-
zottja számára biztosítja 
a gyógyszer kiváltható-
ságát, hanem az EESZT 
elérhetetlensége esetén is 
(például az internetelérés 
zavara miatt) lehetővé te-

szi a szükséges gyógyszerek 
kiváltását.

Összességében úgy gondo-
lom, hogy a rendszer beüze-
melése után a sorban állás 
rövidülni fog, a gyógyszerek 
kiadása biztonságosabbá válik, 
és a szükséges adminisztrációs 
munkák felgyorsulásával több 
idő maradhat betegeink prob-
lémáival érdemben, szakmai-
lag foglalkozni.

Folytatjuk az előző számunkban megkezdett, az e-recepttel kapcsola-
tos változások ismertetését dr. Bartus György segítségével, aki a Magyar 

Gyógyszerészi Kamara alelnöke. Ezúttal a gyógyszerek felírásáról, kiváltásáról 
tájékoztatjuk olvasóinkat.
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Kovács Ágnes olimpiai bajnok 
úszó, kétszeres világ- és hét-
szeres Európa-bajnok, világ-
kupa győztes, örökös magyar 
bajnok. Az Aquaworld – Ko-
vács Ági Úszóakadémia szak-
mai vezetője.
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Mozdulj!

Szereti is, vagy csak főzi a 
lecsót?

Mindkettő, főzöm is és szere-
tem is a hazai ízeket. 

Hol és főleg mikor tanulnak 
meg a világklasszis úszók főzni?

Négy évet éltem Amerikában 
a 20-as éveim elején, ott kezdtem 
a főzéstudásomat csiszolni. Rá-
kényszerültem, mert hiányoztak 
a hazai ízek, a magyaros ételeket 
fokról fokra tanultam. Nagy elő-
relépést persze a családanyává 

válásom hozott, egy egészen 
más dimenzióba kerültem.

Az országváltás, az egyetem és 
az olimpiára készülés mellett, 
hogy fért mindez az idejébe?

Rengeteg időm ment el úszás-
sal valóban, napi 6 óra edzés, 
plusz az egyetem és a tanulás 
nem volt könnyű időszak. De 
nagyon elszánt voltam, muszáj 
volt jól gazdálkodnom az idő-
vel. Ennek a mai napig nagy 
hasznát veszem. 

Nemcsak az uszodában van a 
gyerekekkel, hanem az üzleti 
élet résztvevőit is tréningezi. 

Korábbról kezdeném, már él-
sportoló koromban is tudatosan 
készültem a civil életre. 2009-
ben a Testnevelési Egyetemre 
kerültem, a Nemzetközi Igazga-
tóságra. Nagyon örültem a felké-
résnek, mert a sport és a tanulás 
végigkísérte az életemet, auten-
tikus volt számomra a megbí-
zás. Később pedig a hosszú évek 
óta dédelgetett tervemet is el-
kezdtem, nekivágtam a PhD 
megszerzésének. Ezzel párhuza-
mosan eldöntöttem, hogy embe-
rekkel szeretnék foglalkozni. Az 
egyetemi tanítás mellett az üzleti 
vállalkozások, cégek tréningezé-
se lett a hivatásom. Ahhoz, hogy 
professzionális szintű képesítést 
szerezzek, az Egyesült Államok-
ba, Berkeley-be utaztam, és ott 
elvégeztem egy toplistás képzést. 
Két hét intenzív oktatás után on-
line tanulhattam itthonról. 

Emellett van egy iskolám, az 
Aquaworld – Kovács Ági Úszó-
akadémia, most már 4. éve, ahol 
gyerekeknek és felnőtteknek 
egyaránt van lehetőségük ta-
nulni szakemberek segítségével. 

Felnőtteknek? 
Igen, van masters csoportunk 

is, lelkes felnőtteknek. Az aka-
démia lényege, hogy élmény le-
gyen az úszás, a mozgás szeretetét 

hangsúlyozom. Nálunk az infra-
strukturális feltételek is adottak, 
így egy-egy órába a csúszdázás is 
belefér, ez persze a gyerekeknél 
óra végén. De volt már nekünk 
nagypapánk is! Jött, meg akart 
tanulni úszni, és meg is tanult. 

Szerencsés vagyok, a tevé-
kenységeim minden területen 
emberközpontúak, sikerül átad-
nom olyan tapasztalatot, melye-
ket elsajátítottam, és a mai napig 
alkalmazok. 

Mit szól a család? A kisfia nem 
követeli magának anyukája 
szabadidejét?

A kéthetes távollétben a csa-
lád segített. Azért ezek nem túl 
gyakoriak, de segítség nélkül na-
gyon nehéz lenne. Próbálom úgy 
összerakni a teendőimet, hogy 
a fontossági sorrendemben a 
család és a kisfiam a lista elején 
legyenek. Sok és hasznos időt töl-
tünk együtt.

A gyerek mellett még jobban 
megerősödött bennem, hogy 
tudjam, mi a dolgom, és különb-
séget tudjak tenni fontos és ke-
vésbé fontos tennivalók között. 
Az idő menedzselése különösen 
hangsúlyos, erre például reme-
kül megtanít az élsport. Ha üz-
leti tréningeket tartok, sokszor 
hozok fel példákat a sportból; 
hogy mi módon tudtam fejleszte-
ni magam időbeosztásban, céltu-
datosságban, és hatékonyságban. 

Nincsenek megilletődve Önnel 
szemben a tréningeken? Fiatal 
nő, és nem mellesleg olimpiai-, 
többszörös világ- és Európa-
bajnok.

Mivel már évek óta vagyok 
ezen a területen, az üzleti élet-
ben saját vállalkozásaimmal is 
jelen vagyok, úgy gondolom, a 
hitelesség megvan. A bajnoki 
címek inkább hasznára válnak 
mindannyiunk számára; a saját 
bőrömön tapasztaltakat tudom 
átadni, amelyből a hallgatósá-
gom közvetetten tanulhat. 

Jók ezek a beszélgetések, az in-
terakcióból én is profitálhatok. 
Azért választottam ilyen terüle-
teket magamnak, mert élvezem, 
amit csinálok. Ha az ember meg-
találja a hivatását, összekapcsolja 
azzal, amit szeret, akkor maxi-
mális erőbedobással, átéléssel 
tudja képviselni. Örömét lelhe-
ti benne, talán ez a legfontosabb. 

Úszásra marad ideje, vagy kedve?
Szoktam, igen, de a wellness 

részét már jobban szeretem, a 
szaunában kikapcsolódom. Nem 
hiányzik a napi 6 óra edzés, de 
azért a mozgás így is megvan, 
főleg futok. 

Kisfiam úszik, egyelőre hobbi 
szinten, aztán majd meglátjuk. 
Érdemes megmutatni több spor-
tot, és majd ő választ. Az úszás 
nemcsak alapsport, de életmen-
tő funkciója is lehet egyben. A 

gyerekeknek később erősebb lesz 
az immunrendszere. Télen a víz-
ből, a fűtött uszodából mennek ki 
a hidegbe, mégis kevesebbet be-
tegek, mint akik nem sportolnak. 

Van-e olyan dolog, amit nem 
tehetett meg a sportkarrier miatt?

Biztos maradt ki az életemből 
sok minden, de ezzel nem fog-
lalkoztam. Boldoggá tett, amit 
csinálok, mentem előre. Aki va-
lamiben profi szeretne lenni, mu-
száj korlátoznia tevékenységeit. 
Ha túl sok mindenbe kezd az em-
ber, akkor semmiben nem lesz 
professzionális.

Ha egy úszást kellene említenie 
pazar pályafutásából, melyiket 
tenné? 

Sidney arany. 

A piros-fehér-zöld körmökre 
valószínűleg sokan emlékszünk!

Én festettem!

„Tudatosan készültem a civil életre”

Kovács Ágnes olimpiai bajnok úszó, fegyelmezett él-
sportoló múltját lezárva, szintén szoros napirendet 
követő üzletasszonyként él. Úszóakadémiát vezet, vál-
lalkozások élén áll, a PhD megszerzésére készül, és az 
üzleti élet résztvevőit tréningezi. Rövid beszélgetésün-
ket megelőzően pedig egy lecsófesztiválon főzött.

Karancsi Ildikó
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Üzenet a Földnek
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Dr. Garamvölgyi László

Századunk szédületes technológiai fejlődését 
még a szakembereknek is nehéz követni, külö-
nösen az alkalmazott innovációk rizikófaktorait 
illetően, mert bizony ezzel is komolyan számolni 
kell. Már-már közhelyszerű az internet, a digitá-
lis világ, egyáltalán a Neumann-galaxis veszé-
lyeiről beszélni, hiszen naponta özönlenek ránk 
a különböző hírcsatornák tudósításai, amelyek 
gyanútlan felhasználók átveréséről, kifosztásá-
ról és egyéb a világhálón fogalmilag elkövethető 
gazságokról szólnak. 

Mégis, mintha az emberi elme immunis lenne 
a kriminális események megelőzésével kapcsola-
tos kommunikációra, agyunk nehezen dekódolja 
a kockázatos élethelyzeteket, a figyelmeztetése-
ket, talán azért, mert az egész egy virtuális térben 
játszódik le. Pedig a fenyegetettség sajnos reális, 
valós és mindennapi, elég a nemrégiben tapasz-
talt világméretű számítógépes vírustámadásra 
utalni. Ismeretes a WannaCry-attak néhány nap 
alatt, több mint százötven országban pusztított, 
válogatás nélkül okozott mérhetetlen károkat, 
emlékszünk például a brit kórházak – egyébként 
meglehetősen elavult – informatikai rendszerei 
teljesen lebénultak. Azt természetesen eddig is 
tudtuk, hogyha valamilyen technológia (talál-
mány, újítás, fegyver stb.) rossz kezekbe kerül, 
akkor azzal vissza is lehet élni, rombolni, károkat 
okozni és így tovább, mert ilyen a fajunk eredete. 

Találóan jegyezte meg, kiváló Nobel-dí-
jas tudósunk, Szent-Györgyi Albert, hogy „Az 

emberiség fejlődéstörténete egy nagy valódi 
bűnügy”, amely világosan rámutat a genomja-
inkba kódolt erőszakra és agresszióra. Eleinte 
persze sokan úgy vélekedtek, hogy a hackerek 
célja pusztán a működő mechanizmusok szét-
roncsolása, amely toxikus magatartás mögött 
rendszerint azért mindig meghúzódott valami-
lyen bűnös szándék, illetve az elkövetői oldalon 
igen komoly anyagi érdekeltség. Tény a vírusok-
ra jellemző, hogy láncfertőzéssel támadják meg 
az egymással összeköttetésben álló számítógépe-
ket gyorsan és rafináltan. A kiberbűnözők azon-
ban vérszemet kaptak; szakemberek mintegy öt 
éve figyeltek fel arra, hogy a zsarolóvírusok szá-
ma intenzíven növekszik, döntően azért, mert az 
elkövetőket a nagy nyereség reménye mellett a 
viszonylag egyszerű végrehajtás, és a lebukás mi-
nimális kockázata csábítja. Látható, hogy a fenye-
getések abszolút száma folyamatosan növekszik, 
a módszerek pedig egyre titkosabbá, erőteljeseb-
bé és pusztítóbbá válnak.

Kezdetben a zsarolóvírusos támadások leg-
inkább cégek ellen irányultak, mert a bűnözők 
abból indultak ki, hogy egy-egy multinacioná-
lis vállalkozás hamarabb és többet fizet azért, ha 
a számítógépes rendszereik blokkolását mielőbb 
feloldják. (Nyilvánvaló, hogy az optimális mű-
ködés gátja elmaradt hasznot eredményez, ami 
valójában kár.) Várható módon a magánszféra is 
a kiberbűnözők látókörébe került, az egyéni fel-
használóktól adatokat, kedves családi fotókat, 

emlékezetes pillanatokat 
megörökítő felvételeket 
lopnak el, amelyeket 
csak váltságdíj fejé-
ben adnak vissza. 

Ennek kivédésére is 
alakult, jó egy éve 
a No More Ran-
som (Soha töb-
bé váltságdíjat!) 
nevű kezdeményezés, ami a holland rendőrség, 
az Europol és a Kaspersky Lab együttműködé-
seként jött létre. Azóta több mint száz szerve-
zet csatlakozott hozzájuk, kormányok, nemzeti 
hatóságok, vállalkozások és nem utolsósorban 
magánszemélyek fognak össze az internetes zsa-
rolóvírusok terjedése ellen. Kétségtelen, új harc-
modort kell alkalmazni a kibertámadásokkal 
szemben, aminek lényege, hogy elsősorban azt az 
üzleti modellt kell tönkretenni, amelynek alapján 
a gazfickók végrehajtják a bűncselekményeket, 
majd dekódolni és lefoglalni szervereiket.

A taktika úgy tűnik eredményes, mert az el-
múlt bő egy évben 28 ezer készüléket sikerült de-
kódolni, egyébként a projekt weboldalán jelenleg 
104 zsarolóvírusra nyújtanak megoldást, de ez 
folyamatosan bővül. Megfigyelhető az is, hogy 
az intézmények, cégek és pénzügyi szervezetek 
mind többet költenek IT-rendszereik és ügyfele-
ik adatainak védelmére. Úgy hiszen ez a költség 
nekünk, állampolgároknak sem spórolható meg, 
viszont megéri időről-időre szakemberrel átné-
zetni privát rendszereinket, biztonsági szoftve-
reket telepíteni.

A hatóságok arra is felhívják a figyelmet, hogy 
senki ne fizessen a zsarolóknak, mert ezzel csak a 
bűnözők zsebét tömi, és egyáltalán nincs garan-
cia arra, hogy visszakapja adatait. Ajánlják, hogy 

ha már bekövetkezett a 
baj, észleltük a támadást, 

minél hamarabb forduljunk 
a rendőrséghez, ezt még ak-
kor is tanácsos megtenni, ha 

a támadás kísérleti stádi-
umban maradt, mert a 

felderítés szempont-
jából ez is releváns 
információ lehet. 

Végezetül érdemes megfontolni a No More 
Ransom kezdeményezés szlogenjét, miszerint a 
megelőzés a legjobb védelem, de ez így van – te-
szem már én hozzá –, az élet minden területén, 
ahol a kriminalitás egyáltalán felmerülhet.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Vírustámadás 2.0

HIRDETÉS

Itt az ősz, jön a rossz idő és vele egyetemben megjelennek a 
különböző vírusok is, amelyek szervezetünket veszik célba. A 
tudomány mostanra már szinte minden emberi nyavalyára ta-
lált vakcinát, illetve azért mégsem…



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)*:  .................

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

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

•  Gyimesi Csabáné, Tata 
Angyal Patika, Tata

•  Kulman Györgyi, Budapest 
Pharma Patika – Újpest Gyógyszertár, Budapest

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

•  Csölleyné Antalóczi Ilona, Esztergom 
Szent Imre Gyógyszertár, Esztergom

•  Huszár Enikő, Ludányhalászi 
PatikaPlus Gyógyszertár Balassagyarmat

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

Az augusztusi kvízjátékunk nyertesei:

1   Hány évig volt Ungár Anikónak 
üzlete a belvárosban?
a) 5
b) 11
c) 14

2   Ki szerelte szét Ági néni eldugult csapját?
a) Szaki
b) Timi
c) Márti

3   Ki hasonlította az emberiség 
fejlődéstörténetét egy bűnügyhöz?
a) Napóleon
b) Karl Wittgenstein
c) Szent-Györgyi Albert

4   Mi épül a 27/A-ban?
a) iskola
b) ház
c) uszoda

5   A cukorbeteg gyerekek hány százaléka  
10 évnél fiatalabb?
a) 40
b) 60
c) 70

Karikázza be 
a helyes
válasz 

betűjelét!

34

Októberi 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. október 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. november 10., délelőtt 10 óra, helyszíne a Szimpatika szerkesztőség 

(1116 Budapest, Sztregova utca 1.)

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

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. október 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.



G Y Ó G Y S Z E R E K  É S  É T R E N D - K I E G É S Z Í T Ő K  H A Z A I  G Y Á R T Ó J A

Jó tudni!
A vas hozzájárul a gyermekek kognitív fejlődéséhez. A vas, a tiamin (B1-vitamin) 
és a B6-vitamin részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban. A  
vas hozzájárul a normál vörösvérsejt- és hemoglobin-képződéshez, valamint az 
immunrendszer normál működéséhez. 
2,5 ml fedezi a csecsemők napi vas szükségletét, vashiányos állapot esetén. Fel-
nőttek vaspótlására is alkalmas, különösen azok számára, akiknek nehézséget 
jelent a tabletták bevétele, lenyelése. Vegetáriánusok és vegánok is fogyaszthatják.

Speciális - gyógyászati célra szánt - tápszer

Keresse a termékcsalád többi tagját a 
patikákban és a gyógynövényboltokban!

Fémes mellékíz nélkül!
A készítmény csak orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható! Egyedüli tápanyagforrásként nem használható!A készítmény csak orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható! Egyedüli tápanyagforrásként nem használható!A készítmény csak orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható! Egyedüli tápanyagforrásként nem használható!A készítmény csak orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható! Egyedüli tápanyagforrásként nem használható!

Vaskészítmény 4 hónapos kortól

Keresse a termékcsalád többi tagját a 

ajánlásávalkár tyára  is  kapható
!EP


