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Magazinunk 
újrahasznosított 
papírból készül

Nem eszeltünk ki áprilisi tréfát, és 
ezúttal a nyomda ördöge sem pisz-
kált bele a munkánkba: egyszerűen 
az észszerűség, a környezettudatos 
gondolkodás és a lecsökkent igé-

nyek miatt hoztuk meg azt a döntést, 
hogy elhagyjuk a kivágható szelvényt a magazin végé-
ről. Természetesen a kvíz megmaradt, amellyel most 
görögországi utazást nyerhetnek, de a rejtvényt megfej-
teni, kitölteni már csak a szimpatika.hu oldalon lehet. 
Amúgy is érdemes ide gyakran ellátogatniuk, mert sok 
érdekes cikket, hírt és jó tanácsot olvashatnak online 
felületünkön.

Tudjuk, hogy vannak, akiknek problémát jelenthet ez, 
mivel nem minden Olvasónk járatos az informatika vi-
lágában, de biztos akad a környezetükben olyan kedves 
unoka, jó barát, rokon vagy szomszéd, aki segít a szá-
mítógép kezelésében.

A helyes válaszok kiválasztásához továbbra is az aktu-
ális magazinban találnak segítséget.

Nyereményekben gazdag, vidám áprilist, jó egészsé-
get, és kellemes olvasást kíván az egész szerkesztőség 
nevében:
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Címlapon

zsűriztem, voltam műsorvezető, 
de az az ismertség, ami a soro-
zatokkal jön, hihetetlen. Nagyon 
furcsa, hogy egyszer csak beköl-
tözünk az emberek nappalijá-
ba, és hirtelen mennyire sokan 
gondolják azt, hogy ismernek 
– amikor a Válótársakban sze-
repeltem, sokan doktornőnek 
szólítottak, én meg hirtelen fel se 
fogtam, hogy hozzám beszélnek. 
A tömegközlekedést használom, 
sokat járok piacra, játszótérre, és 
nagyon szerettem, hogy a Kor-
határos szerelemig volt egy tel-
jesen hétköznapi arcom, amivel 
Mátyás király módjára el lehet 
vegyülni a tömegben. Ez most 
elveszett, mert ebben a sorozat-
ban a saját arcomat láthatják a 
nézők. A kislányom mostaná-
ban gyakran kérdezgeti, hogy 
amikor felszállunk a villamos-
ra, miért néz minket minden-
ki? Ilyenkor mindig elmondom 
neki, hogy azért, mert láttak a 
tévében. Ma már viccelődöm 
ezen, de azért meg kellett szok-
nom, hogy folyton azt nézik, 
mit teszek a bevásárlókosaram-
ba, vagy mennyire vagyok tü-
relmes a postán. Ráadásul az 
emberek sokkal közvetlenebbek 
lettek – ameddig csak színház-
ban vagy filmen láttak, ha meg 
is szólítottak, zavarban voltak. 
Most ha egy boltban sétálok, si-
mán a nyakamba ugrik bárki, 
hogy „Te vagy az a nő a tévéből, 
csináljunk egy közös képet!”. 
Ezt a helyzetet néha nehéz ke-
zelni, de minden csoda három 
napig tart, a sorozat véget ért, és 
ez a lelkesedés majd kopni fog. 

Úgy érzem, most a helyemen 
vagyok, az viszont nagy válto-
zást hozott az életembe, hogy 
most már mindig eszembe jut, 
amikor felmegyek a színpadra, 
hogy nem engedhetem meg ma-
gamnak, hogy ne legyek jó az-
nap este. A tévés ismertség által 
sokkal nagyobb a nyomás raj-
tam, mert nem lehet megrántani 
a vállunkat, hogy lesz, amilyen 
lesz – mindig a száz százalékot 
kell hozni.

 � Mitől függ, hogy milyen 
szerepeket vállalsz el?

A színházban tudatos vagyok, 
a filmben viszont annyira nem 
lehet válogatni, de nyilván nem 
megyek el olyan castingra, ami-
ről tudom, hogy nem nekem va-
ló. Kevesen tudják rólam, de elég 
ügyesen mozgok, jól tudok es-
ni, ugrálni, szóval egy igazi ka-
landfilmben azért még szívesen 
kipróbálnám magam, például 
rendőrként vagy kémnőként. 
Tény, hogy nem szeretem ismé-
telni magamat; ha most végig-
nézem a szerepeimet, tényleg 
mindegyik egészen más női ka-
rakter, minden szempontból. Ma 
már ismerem a saját határaimat, 
és előre tudom, hogy ha olyan 
kollégákkal kellene együtt dol-
goznom, akikkel nem a legjob-
bat hozzuk ki egymásból, nincs 
értelme elvállalnom a szerepet. 
Csak a sárga csekkek miatt nem 
szabad elvállalni olyasmit, ami-
ben nem érezném jól magam, 
ezért ilyenkor inkább illedel-
mesen nemet mondok.

 � Ezért vagy szabadúszó 
2011 óta?

Akkor a Vígszínháznál voltam, 
ami egy hatalmas gyár, és a mű-
ködést nem lehet veszélyeztetni, 
ezért nem engedtek el semmi-
lyen forgatásra. Nem akartam, 
hogy mástól függjön az éle-
tem, impulzusokat és embere-
ket akartam megismerni, és a 
szabadságharcos akkor nagyon 
hangosan megszólalt bennem. 
Aztán megtaláltuk egymást az 
Orlai Produkciós Irodával, ami 
egy olyan konstrukcióval dol-
gozik, hogy együtt vagyunk, 
mégis szabadon. Ez azt jelenti, 
hogy én szabadúszó színészként 
szerződöm oda, mégis tudom, 
hogy Orlai Tibor évi két előa-
dásban biztosan számít rám. 
Ezt a két szerepet közösen meg 
is beszéljük, mert Tibor a szí-
nészeire keresi a darabokat és 
a rendezőt, míg az összes töb-
bi színházban ez fordítva mű-
ködik. Tibor bízik bennem, és 
közben biztonságot ad, hogy tu-
dom, itt évente két jó munká-
ban biztosan részt tudok venni. 
Nála játszom most a Vőlegény 
című darabban egy klasszikus 
szerepet, a Várj, míg sötét lesz 
című krimiben pedig egy vak 
lányt, ami nagy kihívás volt, és 
van egy modern előadásom is, 
Bocs, félrement címmel. Társu-
lati tag sehol nem vagyok, de a 
Centrál Színházban és a Játék-
színben is játszom. Legutóbb a 
Dühöngő ifjúságot mutattuk be, 
ami egy szélsőséges érzelmeket 
és családon belüli erőszakot 

Fotó © Emmer László

 � Az elmúlt néhány évben a 
színház mellett egyre többet 
lehet látni a televízióban, 
különböző filmekben, 
sorozatokban is. Ezeket a 
lehetőségeket te keresed, 
vagy Téged találnak meg a 
feladatok?

Ez nem egy úri huncutság a ré-
szemről, de nem én keresem a 
feladatokat, hanem egyszerű-
en megtalálnak ezek a felké-
rések. Ha hívnak, ugyanúgy 
elmegyek a castingokra, mint 
a pályakezdők, de nem törte-
tek, mert csak azzal szeretnék 
együtt dolgozni, akinek eszé-
be jutok, és szívesen kér fel egy 
szerepre.

 � A rengeteg 
munka mel-
lett jut időd 
a pihenés-
re is?

Nem taga-
dom, hogy 

nagyon fá-
radt vagyok, 

és a legutol-
só sorozatom, a Korhatáros 
szerelem forgatása után egy 
ideig nem vállaltam el újabb 
szerepeket, csak a meglévő-
ket csináltam tovább. Janu-
ár közepe óta újra próbálok, 
ha minden jól megy, lesz még 
egy darabom, nyáron pe-
dig újra filmet forgatok, szó-
val az megint zsúfolt időszak 
lesz. Ezt egy kisgyerekkel 
nem mindig egyszerű logisz-
tikailag megoldani, de igyek-
szem magamat mind testileg, 
mind lelkileg karban tarta-
ni, mert a kislányomnak egy 
nyugodt és kiegyensúlyozott 
édesanyára van szüksége.

 � Amikor megkapsz egy-egy 
filmes szerepet, a színházi 
munkáidat kicsit háttérbe 
szorítod?

A színház egyrészt a kenyéradó 
gazdám, másrészt számomra 
az jelenti a biztonságot, az ott-
hont. Nagyon jó dolog forgat-
ni, de soha nem tudnám úgy 
élni az életemet, hogy nem ját-
szom színházban, mert ott ér-
zem igazán a helyemen magam. 
Amikor elvállalok egy filmes 
szerepet, az alkotók elfogad-
ják, hogy egyeztetni kell miat-
tam a színházakkal, mert soha 
nem engedtem meg magamnak 
azt a luxust, hogy azért tanulja 
meg más a szerepemet, hogy én 
el tudjak menni forgatni.

 � Élvezed a tévés szereplés 
azt a fajta előnyét, hogy még 
szélesebb réteg ismert meg?

Tény, hogy a televíziónak, azon 
belül is a sorozatoknak elké-
pesztő erejük van. Korábban 

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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bemutató, nagyon fontos darab. 
Április 21-én pedig a Second li-
fe-ot, egy érdekes improvizáci-
ós előadást láthat a közönség.

 � A látásod nem tökéletes, és 
a Várj, míg sötét lesz kapcsán 
sokan próbáltak rábeszélni 
a szemműtétre. Tényleg ez 
motivált?

Soha életemben nem láttam 
igazán jól, mindig kontaktlen-
csét vagy szemüveget hordtam. 
Amikor ezt a darabot próbál-
tam, sokat jártam a Vakok Ál-
lami Intézetébe, „megtanulni 
vaknak lenni”. Bár korábban 
rettegtem a műtéttől, hogy mi 
van, ha én a hibaszázalékba 
tartozom majd, és elveszítem 
a látásom, de az, amit a próbák 
alatt tapasztaltam, elképesztő 
erőt adott. Azt éreztem, hogy 
akkor sem állna meg a világ, 
ha nem sikerülne a műtét, mert 
már nem tűnt annyira miszti-
kusnak a vakság. A rendező, 

Novák Eszter a próbák alatt fo-
lyamatosan mondogatta, hogy 
higgyem el, minden rendben 
lesz, így aztán a bemutató után 
két héttel megműttettem a sze-
mem, és azt hiszem, ez volt éle-
tem egyik legjobb döntése.

 � Sok mindenben 
kipróbáltad magad, például a 
Félvilág című film mérföldkő 
volt a karrieredben. 
Sokat gondolkoztál, hogy 
elvállald-e ezt a szerepet?

Bennem ez nem volt kérdés, 
inkább azt nem értettem, hogy 
az alkotók miért rám gondol-
tak – akkor már egy éve otthon 
voltam a lányommal, tejfoltos 
tréningruhában kinek is juthat-
nék eszébe? Nehéz volt elhinni 
magamról, hogy én jelenthetek 
egy olyan démont is, mint Mág-
nás Elza, de annyira hitt ben-
nem mindenki, hogy lassan 
én is máshogy láttam magam 
a tükörben. Jó volt kipróbál-
ni magam egy ilyen szerepben. 
Egyébként is mindig az vezérel, 
hogy ha most elüt a villamos, és 
lepereg az életem, nem akarom 
azt érezni, hogy valamit nem 
mertem megcsinálni.

 � A saját testképednek jót 
tett ez a szerep?

Nekem akkor nagyon sok ba-
jom volt magammal, a szülés 
után rám csúszott tíz kiló, szó-
val nem az volt az énképem, 
hogy egy démoni nő vagyok. 
De úgy éreztem, az az időszak 

csak a kislányomé, érte csinálok 
mindent, és majd később foglal-
kozom magammal. A Félvilág-
hoz kellett az a plusz tíz kiló, a 
dússág. Mágnás Elza nem egy 
inas, izmos nő, hanem egy pu-
ha, omlós torta. Én akkor pont 
így néztem ki, és megkockáz-
tatom, hogy a saját filigrán al-
katommal nem kaptam volna 
meg a szerepet. Szóval a sze-
repnek szüksége volt erre, de a 
saját nőiességemről alkotott ké-
pemet nem ez tükrözi – most 
vagyok önmagam.

 � Szakmailag úgy érezted, 
ezzel a szereppel a csúcson 
vagy?

Azt éreztem, hogy végre meg-
érkeztem: ennél jobb stábbal és 
alkotógárdával nem is lehetne 
dolgozni ma Magyarországon. 
De érdekes, hogy Mágnás Elza 
egyébként minden ízében más, 
mint én. Jó volt egy kicsit meg-
tapasztalni, milyen gátlástalan-
nak, merésznek és lehengerlően 
elviselhetetlennek lenni, amit 
egyébként sosem engednék meg 
magamnak.

 � A sport az életed szerves 
részét képezi?

Most már igen, de régebben ez 
nem így volt. Ma már odafi-
gyelek arra, hogy mit eszem, és 
hogy rendszeresen sportoljak, 
mert rájöttem, hogy persze sok-
szor jobb lenne egy kicsit még 
az ágyban maradni, de hosz-
szú távon jobb befektetés, ha az 

ember inkább elmegy mozog-
ni. Számomra ez az egészségem 
és a külsőm miatt is fontos. A 
testem mégis csak egy hang-
szer, amire vigyáznom kell, hi-
szen az előadásokat fizikailag is 
bírni kell. Ha eljutok az edzőte-
rembe, akkor általában a saját 
testsúlyos edzéseket részesítem 
előnyben, de szeretem a pila-
test és a TRX-et is. Ha pedig 
nincs időm, akkor főzés közben 
lábgyakorlatokat csinálok, vagy 
tornázom, miközben a kedvenc 
sorozatomat nézem. Szerencsés 
alkat vagyok, szintre rög-
tön meglátszik rajtam az 
edzés, de csak annyi a 
célom, hogy a jelenlegi 
formámat tartsam, mert 
úgy gondolom, van igaz-
ság az ép testben ép lélek 
elvében. A Suhanj Ala-
pítványban tapasztaltam 
meg igazán, hogy milyen 
hatalmas energiákat fek-
tetnek be azért a sérült 
emberek, hogy mozog-
hassanak. Szóval akkor elgon-
dolkoztam, hogy ha én itt állok 
egészségesen, egyszerűen nem 
tehetem meg, hogy lustaságból 
nem vigyázok magamra.

 � A Suhanj Alapítványt a volt 
férjeddel közösen hoztátok 
létre. Mi volt a célotok?

Igen, ez az ő régi, dédelgetett 
álma volt. Politikusként talán 
megvádolták volna, hogy ha-
szonszerzés céljából alapítja, 
de amikor felhagyott a politi-
kai pályával, nem volt kérdés, 

hogy megcsináljuk. Evidens 
volt, hogy a sport lesz a fő irány-
elv, és azért hoztuk létre, hogy a 
mozgásukban korlátozott em-
bereknek és családtagjaiknak 
segítsünk abban, hogyan mo-
zoghatnak közösen. Boldogan 
álltam oda a kezdeményezés 
mellé, mert egész életemben 
igyekeztem megvédeni azokat, 
akik kisebbségben vagy hátrá-
nyos helyzetben vannak, vagy 
olyan védtelenek, mint az ál-
latok. Akit bármilyen sérelem 
ér a helyzete miatt, az számít-

hat rám. Ez a hozzáállás sze-
rintem otthonról jött, illetve 
meghatározó volt számom-
ra, hogy gyerekként egy olyan 
helyre jártam iskolába, ahol a 
játszótéren sérült gyerekekkel 
is találkoztunk. Teljesen más-
hogy gondolkozik felnőttként 
az, akinek ez nem egyfajta kü-
lönlegességet jelent. Én már 
gyerekként magamba szívtam, 
hogy nemcsak két lábon járó, 
egészséges emberek léteznek, 
akik mindig szépek és boldo-
gok, hanem sokfélék vagyunk, 
és el kell fogadnunk egymást.

 � Nem volt mindig 
magától értetődő, hogy 
szeretnél édesanya lenni. 
Visszatekintve a régi énedre, 
miért nem érezted ezt annyira 
nyilvánvalónak?

Előre féltem, de nem attól, hogy 
nem lennék jó anya, nem köt-
ne le a gyerekem, vagy hogy 
mi lenne a karrieremmel. In-
kább azzal volt problémám, 
hogy egy csodálatos anyukám 
van, aki az életem minden fon-
tos pillanatában jelen van. Ben-

nem az a kép élt, hogy a 
jó édesanya mindig ott 
van, mindig figyel. Ne-
kem viszont a színészet a 
szakmám, ami egy kul-
túrrabszolgaság: hekti-
kus az időbeosztás, sok 
az éjszakázás. Úgy érez-
tem, hogy nem tudnám 
követni azt a mintát, 
amit én a tökéletes anya-
ságról gondolok. Mivel 
ez állandó feszültséget 

generál, egy időben azt gondol-
tam, nekem talán ebben az élet-
ben az a dolgom, hogy színész 
legyek, és ennyi. Ráadásul min-
dig összeszorul a szívem, ami-
kor egy gyerek a színházban nő 
fel. Tudom, hogy sokan ezt nem 
tudják megoldani másképp, 
ezért este tízkor megy haza a 
gyerek, és az öltöztetők neve-
lik. De én azt éreztem, hogy ezt 
nem tehetem meg a még meg 
sem született gyermekemmel. 
A volt férjem, Péter viszont azt 
hajtogatta, hogy én annyira 
kreatív, kedves és laza vagyok, 

Várj, míg sötét lesz
Forrás: Orlai Produkciós Iroda

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Házassági leckék középhaladóknak
Forrás: Centrál Színház – Fotó © Horváth Judit
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Ha bővebb információt szeretne, nézze meg a fenti művészek, események honlapját,
vagy böngésszen a kulturpart.hu-n!

Április 7-től látogatható a Pesti Vigadóban Salamin 
Ferenc építész életmű-kiállítása. Az épületek, 
tervek megjelenítésén túl az alkotótársak, 
valamint a tanítványok munkáit is bemutatja 
a tárlat. A kiállító életműve egységes, alkotói 
korszakai szervesen épülnek egymásra. Salamin 
indulását mestere, Makovecz Imre szellemisége 
határozta meg, az, hogy az építés jóval több önmagánál, kifejezi a világnézetet, a közösség erejét, a 
hely szellemét, a Kárpát-medencei gondolatot.

A későbbi munkák a helyi identitás megőrzését és folytatásának fontosságát mutatják. A tokaj-hegy-
aljai karakter kutatása, és értő, indirekt, mondhatni művészi prezentálása adja épületeinek fő gondo-
latát. Napjainkra Salamin Ferenc építészete egy olyan csendes, méltóságteljes építészetté nemesült, 
amely figyel a hely szellemére, de játékosságával mégis mindig frissnek hat. Munkássága alkalmas a 
„magas építészet” és az általános közízlés között tapasztalható szakadék áthidalására. A kiállítás má-
jus 15-ig tekinthető meg. További információ: www.vigado.hu

Salamin Ferenc kiállítás

A művészeteket számos alkalommal megihlető titá-
nium ellenálló, szilárd struktúrájú anyag. Minden élő-
lényben, a vízben és a talajban is megtalálható. Erejét, 
ellenállóságát szerkezete adja, melyre építkezve a ti-
tánium kvarcformában kitárulkozó színgazdagsága 
lenyűgöző szabadságot sugall. Áprilisban lehetőség 
nyílik arra, hogy megismerjük a Pannon Filharmoni-
kusok Titánium-évadának műsorát.

A neves zenekar szeptemberi első hangversenyén a 
Müpa közönsége bécsi ikonok műveit hallhatja Bo-
gányi Tibor vezényletével, valamint olyan világhírű 
szólistákkal, mint Alexander Zemstov (brácsa) és Ben-
jamin Schmid (hegedű). Novemberben Bogányi Gergely zongorafutamain a regényes romantiká-
tól a drámai monumentalitásig jutva csodálkozhat rá a hallgatóság a zene végtelen gazdagságára. 
A mindig zajos sikert arató Maestro Gilbert Varga könnyed eleganciával kelti életre a műveket 2019 
januárjában Benjamin Beilman hegedűművész közreműködésével. Márciusban a Pannon Filharmo-
nikusok szerzői esttel köszönti Eötvös Pétert 75. születésnapja alkalmából. A koncertet természete-
sen a művészóriásnak is tekinthető zeneszerző-karmester dirigálja. Az áprilisi évadzáró koncerten a 
cselló lelkét kelti életre Marie-Elisabeth Hecker, Vass András vezényletével.

Az elmúlt évadokban több mint 1000 ember váltott bérletet a Müpában a koncertsorozatra. A Titá-
nium-évadban is várja új és valamennyi korábbi bérletvásárlóját a Pannon Filharmonikusok.

Titánium-bérlet a Pannon Filharmonikusokkal

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

hogy minden problémát meg 
tudunk majd oldani, és ha egy 
gyerek épp hozzám akar jönni, 
ne féljek előre a feladattól. Any-
nyira sokszor mondta, hogy vé-
gül elhittem neki. A terhesség 
alatt csak azt akartam megélni, 
hogy anya vagyok, egy évig ott-
hon is maradtam a kislányom-
mal, aki ebbe a cirkuszi életbe 
született bele. Vannak korsza-
kok, amikor kicsit nehezebb, 
de kialakult négyünk saját 
rendszere: Hanna, Péter, édes-
anyám és én. A válás ellenére 
a lányunk életében ugyanúgy 
jelen vagyunk, és Hanna elfo-
gadja, ha el kell mennem dol-
gozni. Ha viszont velem van, 
akkor csak rá figyelek, pihenni 
pedig a színházba járok. Annyi-
ra biztonságban érzi magát az 
apukájával és édesanyámmal, 
hogy azt hiszem, néha inkább 
nekem nehéz a különválást 
megélni, de ezen is mindig túl-
jutunk valahogy.

 � Negyedszerre vettek fel 
a Színművészeti Egyetemre, 
és ebben Ascher Tamásnak 
is nagy szerepe volt. Utólag 
mit gondolsz erről, miért nem 
sikerült korábban?

Én se vettem volna fel magam az 
előző három évben. A személyi-
ségemnek kellettek azok a po-
fonok, hogy megtapasztaljam, 
hogyan reagálok a visszautasí-
tásra, és kiderüljön, mennyire 
vagyok kitartó. Gyerekszínész 
voltam, odamentem hatalmas 
önbizalommal, de ideje volt, 

hogy rájöjjek, milyen, amikor 
hátraküldenek. Ez olyan, mint 
amikor egy sportoló az olimpi-
ára készül: nehéz, de ha feladja, 
mert nem bízik magában, vagy 
mert fáj, soha nem lesz belőle 
semmi. A negyedik az utolsó 
próbálkozásom volt, már be-
adtam a jelentkezésem kom-
munikáció szakra, de minden 
évben elmentem Ascher Tamás 
legendás nyári színésztáborába, 
és abban az évben megkértem, 
hogy készítsen fel a felvételire. 
Végignézte a felvételi anyagom, 
és közölte, hogy teljes tévedés az 
egész. Hazaküldött azzal a fel-
adattal, hogy nyissam ki a szí-
nészlexikont, és keressem meg, 
milyen darabokban játszott 
Eszenyi Enikő 25 és 35 éves ko-
ra között, azokat olvassam el, és 
válasszak öt monológot, aztán 
jöjjek vissza. Amikor visszakér-
deztem, hogy miért, annyit vá-
laszolt: „Nézz magadra, ötven 
kiló vagy, kicsi, törékeny, sző-
ke, zöldszemű, ez az alkatod.” 
Ha egy ilyen lány odaáll a fel-
vételin, hogy ő egy görög hősnő, 
a tanárok azt fogják mondani, 
hogy ez a szerep egyszerűen 

leugrik róla. Elkezdtük gyako-
rolni a monológokat Eszenyi 
darabjaiból, felvettek, én pedig 
örökre hálás leszek Aschernek.

 � Sok helyen elmesélted, 
hogy tizenévesen gyakran 
szeretted volna más életét 
élni. Ez is szerepet játszott 
abban, hogy színésznő lettél?

Az egy kamaszkori megborulás 
volt, de a mai napig azt gondo-
lom, hogy nekem ez az egész egy 
utazás. Nincs bennem semmi 
karakteres, és nagyon élvezem, 
hogy sokféle ember bőrébe be-
lebújhatok. A saját magam szó-
rakoztatására csinálom, mert 
gyerekkorom óta imádom, ha 
más hangon szólalhatok meg, 
más szerepben. Olyankor az 
ember bátrabb, szélsőségesebb, 
és végre nem kell jó kislánynak 
lenni. De nem azért vagyok 
színész, hogy a saját lelkemet 
gyógyítsam, ahogy azt sokan 
teszik. Számomra a játék miatt 
fontos ez: imádom ezt az uta-
zást, és hogy mindig máshova 
dob ki a gép.

Szentkuty Nikolett

Címlapon

A Dühöngő ifjúság próbáján
Forrás: Orlai Produkciós Iroda
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Üzenet a Földről

Kalmár András

Az úgy volt...
É

n egy csodálatos környéken nőttem fel. 
Először is ott volt a házunk: ma úgy mon-
danánk, panel, akkor úgy hívták torony-

ház. Torony, mert tízemeletes volt, és az emeletek 
között csattogott egy rozoga lift. Ez a jármű volt 
minden kalandunk helyszíne, állandó játszóte-
rünk. Lehettünk vagy heten-nyolcan, tíz-tizenkét 
év körüli gyerekek, és ami időt nem az udvaron, 
azt a liftben töltöttük. Lehetett benne bújócskáz-
ni, üzeneteket, csomagokat, sőt foglyokat külde-
ni egymásnak, és meg lehetett állítani két emelet 
között, ha kinyitottuk az ajtót. Bátorságpróba is 
volt, ha erősen kitámasztottad magad úgy, hogy 
nem ért a világítást kapcsoló padlóhoz a lábad, 
akkor a töksötétben fel-alá zakatolhattál az eme-
letek között. Ezt sokszor egyszerre négyen öten 
játszottuk, a felnőttek legnagyobb bosszúságára, 
mivel iskolaidőn kívül a személyfelvonó gyakor-
latilag elérhetetlen volt a számukra.

A 
ház lakói is különlegesek voltak. Például 
István apukája egyszer végigkajakozott a 
Níluson, és a folyam deltájában fölfede-

zett egy addig ismeretlen ágat. Tomi és Ági apu-
kája pedig görög volt, és csak nehezen lehetett 
kiejteni a nevét. Aztán ott volt Mező Laci bácsi, 
a csellóművész, akinek játéka átszőtte minden 
kalandunkat. Éva néni a fogkrémgyár igazgató-
ja volt, és az ő kézírása adta az Amodent logót 
a fogkrémes dobozokon. A legkülönösebb lakó 
azonban észrevétlenül költözött be a kilencedik-
re. Hüledezve néztük az új, öntapadós műanyag 
szalagra nyomott nevet a postaládán: Károlyi Mi-
hályné. Károlyi Mihályról már mindenki hallott, 
de hogy felesége lenne, aki egyszer csak kilép a 
törikönyv lapjai közül, és beköltözik a mi há-
zunkba, azt nem hitte volna senki. De mivel épp 
udvari pingpongasztalra gyűjtöttünk, jó alkalom 

adódott rá, hogy fölkeressük Andrássy Katinkát. 
Igaz, csak a francia házvezetőnőjével sikerült 
beszélnünk („Wir wolten pingpong, Sie haben 
zwanzig forint?”), de kaptunk tíz schillinget.

A 
házban rengeteg kutya is lakott, akik a 
környékbeli ebekkel egyetemben a kétut-
cányira lévő kiserdőbe jártak futkározni. 

Itt népes társaság verődött össze délutánonként, 
gyerekek, nyugdíjasok, középkorúak vegyesen. 
Volt itt Ausztráliából hazatelepült ’56-os feke-
te tacskóval, és éppen Amerika felé kacsintgató 
egyetemista magyar vizslával, vállalatigazgató 
dán doggal és katonatiszt pulival, zöldséges és 
tévéoperatőr mindenféle keverék kutyával. Az 
Amodentes Éva néni is itt cammogott elhízott és 
mindenkire vicsorgó dalmatájával, Lénával. Én 
a meglehetősen arrogáns Füles nevű spániellel, 
Lóci barátom pedig egy Szálem nevű afgán agár-
ral színesítette a társaságot. Lóci szerint Szálem-
nek nem volt agya, viszont szélsebesen vágtázott 
a szélrózsa minden irányába kontrollálatlanul. 
(A korszak emblematikus politikai vicce volt a 
Hogy hívják az afgán agarat? Igyi szudá! – utalva 
Afganisztán szovjet megszállására.) Apropó kor-
szak: egyszer állítólag maga Moldova György is 
erre sétált, de én akkor nem voltam ott. Állandó 
tagnak számított viszont Cserépfalvi bácsi és né-
ni, két meghatározhatatlan korú és fajtájú, szép-
nek egyáltalán nem mondható kutyával. Róluk 
nem lehetett pontosan tudni, hogy mivel foglal-
koznak, de Cserépfalvi bácsi sokat mesélt olyan 
alakokról, akik Károlyi Mihályhoz hasonlóan az 
iskola világához tartoztak, és egyáltalán nem volt 
semmi keresnivalójuk a valóságban. Például so-
kat mesélt Attiláról, de ez az Attila teljesen más 
volt, mint a szigorú, magas homlokú, bajuszos 
figura, akinek a képe kint lógott az osztály falán. 

Az a József Attila, akit ő ismert, akinek a verse-
it egykor kiadta, itt lakhatott volna a környéken. 
Talán épp a mi házunkban, a hetediken. És biztos 
lett volna kutyája is, és biztos ő is beszállt volna a 
pingpongasztalba.

E
zzel a gondolattal annyira el tudtam ját-
szani, hogy elkezdtem leszedegetni a köny-
vespolcról a köteteit. Meglepődtem, hogy 

mennyi minden van a kis Balázson túl... A Han-
gya („A bábok között elaludt a hangya…”), a Két 
hexameter („Miért legyek én tisztességes...”) stb.

A
ztán levettem másokat is: Weöres Sán-
dort, Pilinszkyt, Bari Károlyt. A könyvek 
lassan bekerültek a liftbe, aztán az udvar-

ra, és mint Tomi bárányhimlője, én is végigfer-
tőztem a csapatunkat. Úgyhogy amikor végre 
elkészült a vaslábú, betonfedlapos pingpongasz-
tal, vers-versenyt rendeztünk rajta. Itt már túl-
nyomóan saját szerzemények  domináltak, meg 
átköltések, de sebaj… Ha van füled a rímhez, és 
érzed a ritmust, már jó úton jársz.

P
ersze ez a korszak sem tartott örökké, 
mert jött a mindent elsöprő játék, a tiki-
taki, ami két madzagon függő golyóból 

állt, és géppuskaerejű hangon szólt, ha sikerült 
gyors csuklómozdulatokkal egymáshoz veretni 
a műanyag golyókat. Emellett nemhogy szavalni, 
de élni sem lehetett. Be is tiltották, mint a Boney 
M.-től a Raszputyint. De valami nekünk akkor, 
ott elkezdődött.

A 
házban, ahol most lakom, kevés lift van, 
viszont sok a gyerek, meg a kutya. Hogy 
nekik ki húzza majd elő a tankönyvek lap-

jai közül, és ki teszi élővé a magyar- és a világiro-
dalom figuráit, nem tudhatom. Ahogy azt sem, 
hogy olvasnak-e majd verseket, novellákat, egyál-
talán könyvet. De sokat gondolkodom rajta. Nem 
csak így, a költészet napja táján.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet, és az egészséges életmódot.

Keresse a gyógynövényboltokban és patikákban!

www.vitaking.hu

BIOTIN   B7 vitamin
A biotin részt vesz a normál energiatermelő 
anyagcsere-folyamatokban, hozzájárul az 
idegrendszer normál működéséhez, a pszi-
chológiai funkció fenntartásához továbbá a 
nyálkahártyák illetve a haj és a bőr állapo-
tának fenntartásához.
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Elmondom hát mindenkinek

Polgár Teréz Eszter

Amikor kiskoromban megkér-
dezték, mi akarok lenni, azt 
válaszoltam: orvos-színész. A 
színészi pályáról ötödikes ko-
romban tettem le. Addig sorra 
nyertem a szavalóversenyeket, 
de átkerültem a Radnótiba, 
ahol mindent Huszárik Kata és 
Tímár Andor nyert. Végleg el is 
tűntek a prózai ambícióim. Vi-
szont négyéves koromtól egye-
sületben korcsolyáztam, és pont 
ebben az időszakban váltottam 
műkorcsolyáról jégtáncra; fel-
nőtt partnerem lett, és egyre több 
sikerélmény ért. A korcsolya ki-
egészítéseként balettoztam és 
társastáncoltam, edzésről edzés-
re jártam; a nyarat is két hét szü-
nettel edzőtáborban töltöttem.

Miért szakítottál mégis a 
jégtánccal?

Rájöttem, hogy nem leszek 
világbajnok. Nem, az igazi oka 
az volt, hogy anorexiás lettem 

tizennégy évesen. Lefogytam 
nyolc kilót egy nyár alatt. El-
kezdtem fejlődni, és úgy érez-
tem, már nem nézek ki olyan jól 
kűrruhában. A háttérben, persze, 
ott volt a kamaszkor és a családi 
problémák… Hiperaktív anore-
xiás voltam, két sziget-kört fu-
tottam és nem ettem egész nap. 
Ez testileg tönkreteszi az embert. 
Rajtam nem nagyon látszott, mit 
művelek, mert izmos voltam, de 
mikor kimaradt a menzeszem, 
egyik nőgyógyásztól vittek a 
másikig. Persze, lelepleződött 
az ok, de az orvosok csak ilye-
neket mondtak, hogy: „Azonnal 
egyél, mert nem lehet gyereked!”

Hogyan sikerült legyőznöd az 
anorexiát?

A tánccal. Abbahagytam a 
korit, és váltottam jazzbalettre. 
A jégtáncban a verseny domi-
nál, a táncban meg az önkife-
jezés: akkor vagy a legjobb, ha 

közben elfeledkezel az önkont-
rollról. Megvannak a szabályok, 
de például nem pontoznak, mint 
a jégtáncban vagy társastáncban. 
Bakó Gáborhoz jártam jazzba-
lettezni, aki elküldött klasszi-
kus balettre Jeszenszky Endre 
mesterhez. Ő nem tánctechni-
kákra tanított, hanem táncolni. 
Egyszer csak ott tartottam, hogy 
ugyanannyit gyakorlok, mint a 
korinál. Kilenc előtt sosem értem 
haza, akkor tanultam. Tizenhat 
évesen az akkori barátom renge-
teget segített az evészavar leküz-
désében, és biztatott, hogy már 
nincs szükségem pszichiáterre. 
Tényleg nem volt. Szintén sokat 
adott, hogy zsinagógába kezd-
tem járni, pedig csak lázadás-
nak indult. Holokauszt-túlélő, 
zsidó és kommunista családból 
származom, és a nagyszüleim, 
akiknél tizenöt éves koromtól 
laktam, már attól kiakadtak, 
hogy nem léptem be a KISZ-be. 

Az „itt és most”-ban
A Radnótiban szerencsé-
re nem volt kötelező, és 
az önbizalmammal so-
sem volt baj. Egyébként 
a nem-evéshez is vasaka-
rat kell, csak rossz célra 
irányul. Mindig belevág-
tam abba, amit a fejembe 
vettem... ’89 júniusában 
például, tizenhat évesen, 
könyvet árultam a kör-
úton, pénzt gyűjtöttem, 
hogy aztán bestoppoljuk a ba-
rátommal Európát. Nem bír-
tam kivárni, hogy felnyíljon a 
vasfüggöny.

Hogy orvos légy, attól a tánc 
soha nem tántorított el?

A 80-as évek végén a kor-
társ- vagy moderntánc mint 
pálya-perspektíva, nem nagyon 
létezett. Imádtam táncolni, de 
készültem az orvosira. Volt egy 
rövid kilengésem, amikor la-
tin szakra akartam jelentkezni 
az ELTE-re – megint kiakasz-
tottam a családot. Nagyapám-
nak nagyon fontos volt, hogy 
mint a fia, az unokája is orvos 
legyen: azt mondta, lehetek la-
tintanár, majd ha elvégeztem az 
orvosit. Jó, nem? Nehéz, amikor 
kondicionálják az embert kora 
gyerekkorától. Igazából bármi 
lehettem volna, mindenben jól 
teljesítettem, és azt, hogy ezzel 
tisztában voltam, vagyis a ma-
gabiztosságomat, a Radnótinak 

köszönhetem. Biosz, fizika, latin 
fakultációra jártam végig, mel-
lette külön angolra – elsőre fel 
is vettek az orvosira.

Hogyan vált a tánc mégis 
hobbiból hivatássá?

Vizsgaidőszak előtt a barát-
nőm, akivel épp balettről jöt-
tem ki, elcipelt a West Side Story 
válogatására a Vígszínházba. 
Attól kezdve minden táncos 
Víg-produkcióban szerepel-
tem, és a Pesti Színházban is 
táncoltam. Közben elvégeztem 
egy kontakt improvizációs kur-
zust Goda Gábornál, ami erő-
sen hatott rám: szinte mindent 
el kellett engednem, amit ad-
dig tanultam, és egész más test-
tudatot tapasztaltam meg. Az 
improvizáció új irányokat mu-
tatott. Akkoriban láttam a DV8 
előadását is – ők a brit kortárs 
fizikai színház megalkotói –,  
utána úgy éreztem: én is ezt 
akarom!

Az egyetemmel 
megfértek a színházi 
munkák – próbákkal, 
kurzusokkal?

Megoldottam. A 
West Side Story után 
egyik dolog hozta a 
másikat. Több ösztön-
díjat kaptam, éltem 
Párizsban, halasztot-
tam is az orvosin, de 
Angers-ba, a kortárs-
tánc főiskolára például 
úgy jártam, hogy meg-
beszéltem az orvosin a 
gyakorlatvezetőkkel: 
csak vizsgázom majd, 

és a gyakorlataimat hétvégente 
és a vizsgaidőszakban leügye-
lem. Péntekenként tehát haza-
buszoztam, buszon nagyon jól 
tudtam tanulni. Itthon alud-
tam, bementem ügyelni, ahol 
tényleg betegekkel foglalkoz-
hattam, és visszafele a buszon 
aludtam ki magam. Hatodéves 
medika koromban Frenák Pál 
látott egy saját darabomban, 
odajött, és azt mondta, hogy: 
akkor holnap lejössz velünk 
Győrbe, a táncfesztiválra, és 
megcsinálod, amit itt imp-
róztál! Így indult a munka-
kapcsolatunk, majd együtt 
alapítottuk meg a magyaror-
szági Frenák Pál Társulatot. 
Ő akkor még kint élt Párizs-
ban, én intéztem, amit kellett, 
írtam a pályázatokat. Intenzív 
nyolc év következett. Bejártuk 
a világot, emellett három éven 
át rezidens társulatként mű-
ködhettünk egy Párizs mel-
letti színházban.

Orvos. Táncos. Koreográfus. Táncoktató. Moz-
gásterapeuta. Nem utolsó sorban feleség és 
anya. Kevesen ismerhetik jobban és több aspek-
tusból az emberi testet, mint Juhász Kata. Tán-
cosként 1998-ban a magyarországi Frenák Pál 
Társulat alapító tagja, majd nyolc éven keresz-
tül szólistája volt. Saját társulatával 2006-tól 
dolgozik. Bejárta a világot – stoppal, ösztöndí-
jakkal és táncelőadásaival turnézva. Fotó © Bánhalmi Árpád
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Elmondom hát mindenkinek

A gyerekeid születése mennyire 
befolyásolta a pályádat?

A kisfiamnál szinte a szín-
padról mentem szülni. Min-
denki sipítozott, én meg éreztem, 
hogy vigyázok a babára, együtt 
mozgunk, és semmi baj nincs. 
Pénteken még előadásom volt, 
másnap este megszületett a fi-
am. A lányomnál már tizenöt he-
tes terhesen azt éreztem, hogy 
mostantól nem táncolok, viszont 
szülés után olyan gyorsan rege-
nerálódott a testem, hogy három 
hétre rá már színpadon álltam. 
Ő kb. negyed óra alatt született 
meg, és adta magát a visszatérés. 
Hallgatok a testemre.

Koreográfusként kívülről látod 
a produkciót. Ez mennyire más 
üzemmód, mint táncosként 
belül lenni?

Csak másfajta kifejezés. An-
gers-ban különböző koreográ-
fusokkal dolgoztunk, rengeteg 
előadást láttunk, és duót, szó-
lót, többszereplős darabokat ko-
reografáltunk. Hazajövet ez az 
alkotásvágy is működött már 
bennem. Én nagyjából a Frenák 
Palinál megtapasztalt formanyel-
vet használtam, majd fejlesztet-
tem tovább a magam számára. Itt 
a koreográfus nem úgy dolgozik, 
hogy a tükör előtt állva kitalál-
ja, majd megmondja, hogy ket-
tőt jobbra, kettőt balra lépjen a 
táncos. Mindenki a testéből adja 
önálló alkotóként, amit ő tud. Az 
Újratölthető című darabomban is 
strukturált improvizációt láttál, 
csak a szenior, amatőr táncosok 
mozdulatai fixek.

Az orvosi pályád 
hogyan alakult?

28 évesen ért egy ge-
rincbaleset, ami után 
megmártózhattam a 
magyar közegészség-
ügyben. Kétségbeejtő 
tapasztalat volt, pedig 
mint végzett orvost, 
protekciósként kezel-
tek. Úgy éreztem, nem 
akarok ezzel a közeggel 
még egyszer találkoz-
ni, orvosként sem. Az 
is letört, hogy sokáig nem láttam 
olyan orvos-példaképet, akire azt 
mondtam volna: én is ilyen aka-
rok lenni! Táncost rengeteget.

Mi fordított mégis vissza az 
orvosi hivatás felé?

Egyrészt az, hogy a trau-
ma elhalványult, másrészt egy 
konkrét élethelyzet. 2010-ben 
a társulatomtól elvonták a már 
megítélt támogatást. Függet-
lenként ilyenkor már futnak a 
próbák, ki kell fizetni az embe-
reket. Ott álltam, hogy kell a sta-
bilitás, a havi fizetés. Elmentem 
tanítani Győrbe, pilates-stúdi-
ót nyitottam, és elkezdtem új-
ra tanulni, hogy orvosként is 
folytathassam a pályám. Én 
eredetileg gyerekorvosnak ké-
szültem. Még az egyetem első 
nyarán kimentem Amerikába, 
Columbus Ohióba, hogy az ápo-
lástani gyakorlatomat egy otta-
ni gyerekkórházban teljesítsem. 
Írtam a Columbus Balettnek is: 
délutánonként járhattam hoz-
zájuk órákra, délelőtt a kórház-
ban dolgoztam. Kint beteghez 

nem nyúlhatnak a gyakorno-
kok, én sem tanultam meg pél-
dául vénát szúrni, viszont láttam 
a legújabb terápiákat, mert min-
dent megmutattak, és idejében 
rájöttem, hogy nem nekem való 
a gyermekgyógyászat. Ha egy 
gyereknek fáj valamije, nem tu-
dom elviselni, könnybe lábad a 
szemem. Láttam krónikus be-
tegséggel élő gyerekeket, láttam 
nyitott szívműtétet, és meghal-
ni kisgyereket, akihez nekem is 
közöm volt…

Ebbe talán csak beletörni lehet, 
vagy a spiritualitás segíthet.

Nem is tudom. Most az van 
bennem, hogy gyógyítanom 
kell, tenni, amit én tehetek. 
A halált el tudom fogadni, de 
nem gyerekeknél. Említettem 
a balesetemet: nyolc métert 
zuhantam, egy produkcióban 
a bokámnál felfüggesztve lóg-
tam, amikor elszakadt a kötél. 
Lepergett életem filmje. Csak 
elájultam, de szubjektíven ha-
lálközeli élmény volt. Ez április 
elején történt, és augusztus-
ban színpadon álltam. Eltört 

a gerincem, de a rehabilitációs 
szakaszban már napi 14-20 órá-
ban dolgoztam azért, hogy újra 
táncolhassak. A kórházban egy 
8-10 ágyas teremben apatikus 
idős nőkkel feküdtem együtt, a 
gyógytornász kétnaponta jutott 
csak el hozzánk. Miután meg-
mutatta a gyakorlatokat, én fél-
óránként „edzettem”, és lassan 
azt láttam, hogy az egész kór-
terem tornázik. Hat-nyolc hét 
után fizikoterápiára jártam, és 
mindenféle testtudati technikát 
kezdtem tanulni. Egyébként a 
baleset előtt gyakran fájt a há-
tam, azóta sem. Több rendszer-
ből vettem át gyakorlatokat, és 
kiépült, hogy nekem mi segít. 
Elvégeztem egy pilates-oktatói 
és McKenzie-terapeuta kép-
zést is, de amivel most karban 
tartom magam, az a jóga. Iga-
zából minden a jógából jön. A 
jógának pedig a rendszeres gya-
korlás és mentális figyelem a lé-
nyege. Táncos közhely, de egy 
baleset tényleg elősegíti, hogy 
még jobb táncos légy.

Hogyan?
Sokkal inkább a testembe ke-

rültem. Amit ki lehet gya-
korolni, az a technika, de 
a lényeg, hogy az „itt és 
most”-ban legyek minden 
pillanatban. Egyszerre 
tudatában minden por-
cikámnak és mégis ösz-
tönösen. Egy kisgyerek 
esik-kel, nem üti meg ma-
gát, igazán a testében van, 
organikusan mozog. A fel-
nőttnek ezt sok munka 

újra megtalálni. 38 évesen ért 
egy másik baleset. Elszakadt a 
térdszalagom, és egy hónap múl-
va színpadra kellett állnom. Ta-
láltam egy gyógytornászt, aki 
megtanította olyan kontrolláltan 
használni a lábizmaimat, hogy 
összetartsák a térdem. Néhány-
szor ment csak ki az ízületből, 
amikor elengedett a figyelmem, 
de vissza tudtam tenni. Előadás 
után egy héttel megműttettem, 
de addig kitartott.

Hogyan fér bele a tánc, a 
gyógyítás és a család az idődbe?

Most minden nap 8-tól 4-5-
ig gyakorlaton vagyok egy bel-
gyógyászati osztályon háziorvos 
rezidensként. Utána jön a tánc. 
2015-ben tértem vissza az orvosi 
pályára, és azóta sok valódi or-
vossal találkoztam – végre. Akik, 
amíg van meló, nem mennek 
haza. Ilyet csak táncosok közt 
láttam. Ez most nagyon sűrű idő-
szakom, ha meglesz a szakvizs-

gám, háziorvosként talán 
több időm lesz. De az em-
bernek mindig jut ideje ar-
ra, ami neki fontos. Remek 
férjem van, minden mun-
kát megosztunk otthon, és 
a darabjaimban is alkotó 
módon vesz részt az ötlete-
ivel. Én nem tudom elkép-
zelni az életemet másképp. 
Ilyen intenzitással élem ti-
zenöt éves korom óta.

15Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Fotó © Németh Gyula
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További tudnivalók és 
részvételi szabályzatok a 

szimpatika.hu/jatekok 
oldalon.

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.

Egészségpénztári kártyára is kapható. Az egyes gyógyszertárakban elfogadott egészségpénztári kártyák eltérőek, vásárlás előtt kérjük, érdeklődjön gyógyszertárában!EP 

kártyára

✓

Az akció 2018. április 1-jétől 30-áig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.ÁPRILISI AKCIÓ!

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 a 
gyomor-bélrendszeri fertőzés 
vagy antibiotikum kezelés során 
szüksége lehet

84,6 Ft/db

f
1114

EP 

kártyára

✓

84,6 Ft/db

2 370 Ft2 370 Ft
EP 

kártyára

✓✓
ká

2 370 Ft2 370 Ft

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: ibuprofén

Fájdalomcsillapító, lázcsillapító, emellett 
gyulladáscsökkentő hatása is van. 
Modern lágy kapszulája folyékony 

formában tartalmazza a hatóanyagot, így 
akár 10 perc alatt elkezdi csillapítani 

fájdalmát
109,7 Ft/db

EP 

kártyára

✓

form
109,7 Ft/db

1 755 Ft1 755 Ft
ájdalomcsillapító, lázcsillapító, emellett 

gyulladáscsökkentő hatása is van
Fá

1 755 Ft1 755 Ft

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

Vény nélkül kapható gyógyszer
CHHU/CHVOLT/0018/18

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

hatóanyag: 
diklofenák-dietilamin

Enyhíti az ízületi- és izomfájdalmakat, 
csökkenti azok gyulladását és duzzanatát

22,1 Ft/g

EP 

kártyára

✓

csö

222,1 Ft/g

2 205 Ft2 205 Ft

EP 

kártyára

✓✓

2 205 Ft2 205 Ft

Voltaren Emulgel 1% gél 
alumínium tubusban  100 g
Voltaren Emulgel 1% gél 
alumínium tubusban  100 g

Vény nélkül kapható gyógyszer

Csillapítja az aranyér kellemetlen 
tüneteit. Kizárólag természetes 

hatóanyagokat tartalmaz

183,8 Ft/db

EP 

kártyára

✓

183,8 Ft/db

2 205 Ft2 205 Ft
Csillapítja az aranyér kellemetlen 

tü t it Ki á ól t é t2 205 Ft2 205 Ft

Sperti Preparation H® végbélkúp
12 db
Sperti Preparation H® végbélkúp
12 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

forgalmazza: Valeant Pharma Mo. Kft., 1025 Budapest, Csatárka út 82-84.

hatóanyag: biszakodil

Hashajtó készítmény, rövid időtartamú 
kezelésre szolgál székrekedés esetén33,8 Ft/db

EP 

kártyára

✓

Ha
ke33,8 Ft/db

k1 690 Ft1 690 Ft
EP 

kártyára
k1 690 Ft1 690 Ft

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

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

hatóanyag: tramazolin

Hatóanyaga percek alatt felszabadítja és hosszú 
órákon át tisztán tartja orrát

182,5 Ft/ml

EP 

kártyára

✓

182,5 Ft/ml

1 825 Ft1 825 Ft EP1 825 Ft1 825 Ft

Rhinospray Plus 1,265 mg/ml 
oldatos orrspray  10 ml
Rhinospray Plus 1,265 mg/ml 
oldatos orrspray  10 ml

Étrend-kiegészítő készítmény**

Hatóanyagai támogatják a 
fogyókúrás diéta 
eredményességét, a 
testsúlykontrollt

27,2 Ft/db27,22 Ft/db

2 175 Ft2 175 Ft2 175 Ft2 175 Ft

Jiangzhi Tongshu san szűztea 
forte kapszula  80 db
Jiangzhi Tongshu san szűztea 
forte kapszula  80 db

Gyógyászati segédeszköznek is minősülő orvostechnikai eszköz*
OEXO970/05.17

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

2az1-ben hatással körömgombára: kezeli a körömgombát 
és fényesíti a körmöt. Nincs szükség a köröm reszelésére. 
Kb. 300 alkalmazásra elegendő. Enyhébb körömgomba 
fertőzés esetén javasolt

931 Ft/ml

EP 

kártyára

✓

931 Ft/ml

4 655 Ft4 655 Ft
EP 

á tyára4 655 Ft4 655 Ft

Exo Medibrush 2in1 körömecsetelő
5 ml
Exo Medibrush 2in1 körömecsetelő
5 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

Gyulladáscsökkentő és bőrnyugtató 
hatásának köszönhetően segíti a 

pelenkakiütés gyorsabb gyógyulását és 
megelőzését38,8 Ft/g

EP 

kártyára

✓

pelpel
38,8 Ft/g

970 Ft970 Ft

EP 

kártyára

✓✓

9970 Ft9970 Ft

Neogranormon kenőcs
25 g
Neogranormon kenőcs
25 g

ACT1804LFSZ

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

Multivitamin ásványi anyagokkal és 
nyomelemekkel 50 éven felülieknek

40,1 Ft/db

EP 

kártyára

✓

40,1 Ft//ddb

4 810 Ft4 810 Ft
EP 

kártyára

✓✓

4 810 Ft4 810 Ft

Actival® Senior filmtabletta
90 db + 30 db
Actival® Senior filmtabletta
90 db + 30 db

Vény nélkül kapható gyógyszer



Keresse a Szimpatikát az interneten is!

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

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

Egészségpénztári kártyára is kapható. Az egyes gyógyszertárakban elfogadott egészségpénztári kártyák eltérőek, vásárlás előtt kérjük, érdeklődjön gyógyszertárában!EP 

kártyára

✓

ÁPRILISI AKCIÓ! Az akció 2018. április 1-jétől 30-áig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.

Vény nélkül kapható gyógyszer OCAL904/03.17

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

hatóanyag: kalcium

Víztisztán oldódik, így biztosítja, hogy szervezete a legjobban 
hasznosíthassa a bevitt kalciumot

73,8 Ft/db

EP 

kártyára

✓

73,8 Ft/db

1 475 Ft1 475 Ft EP 
a1 475 Ft1 475 Ft

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

Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz*

ART-KN-HU-1803-03 Lezárás dátuma: 2018.03.13.

forgalmazza: Valeant Pharma Mo. Kft., 
1025 Budapest, Csatárka út 82-84.

Frissíti és megnyugtatja a szemet. A szemfelszín 
nedvesítésére szemszárazság, égő érzés vagy 
szemfáradtság esetén. Kemény kontaktlencsék 
nedvesítésére is alkalmas

111,5 Ft/ml111,5 Ft/ml

1 115 Ft1 115 Ft1 115 Ft1 115 Ft

Artelac® CL szemcsepp
10 ml
Artelac® CL szemcsepp
10 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer CHHU/CHVOLT/0018/18

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

hatóanyag: diklofenák-kálium

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

következtében kialakuló fájdalmakat

102,8 Ft/db
EP 

kártyára

✓
102 8 Ft/db

EP
ty

2 055 Ft2 055 Ft
Enyhíti az izom- és ízületi fájdalmakat,

hátfájá t fá á é i fl
E

2 055 Ft2 055 Ft

Voltaren Dolo 25 mg lágy kapszula
20 db
Voltaren Dolo 25 mg lágy kapszula
20 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: loperamid-hidroklorid

Már egy adag (2 db kapszula) 
megszüntetheti a különböző 
eredetű hasmenés tüneteit

58,8 Ft/db

EP 

kártyára

✓

58,8 Ft/db

1 175 Ft1 175 Ft
EP 

ára1 175 Ft1 175 Ft

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

Vény nélkül kapható gyógyszer
CEV1804LFSZ

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

hatóanyag: aszkorbinsav

Szedése biztosítja az 
egészség megőrzéséhez 

nélkülözhetetlen C-vitamin 
megfelelő mennyiségű 

bevitelét21,3 Ft/db

EP 

kártyára

✓

211,3 Ft/db

k640 Ft640 Ft
Szedése biztosítja az 

egészség megőrzéséhez

EP 

kártyára
ká640 Ft640 Ft

Béres C-vitamin 500 mg filmtabletta
30 db
Béres C-vitamin 500 mg filmtabletta
30 db

Vény nélkül kapható gyógyszer CHHU/CHVOLT/0018/18

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

hatóanyag: diklofenák-kálium

Enyhíti a fejfájást, fogfájást és 
menstruáció következtében 

fellépő fájdalmat

89,8 Ft/db

EP 

kártyára

✓89,8,8 Ft/db ká

1 795 Ft1 795 Ft
Enyhíti a fejfájást, fogfájást és

menstruáció következtében1 795 Ft1 795 Ft

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

forgalmazza: Valeant Pharma Mo. Kft., 
1025 Budapest, Csatárka út 82-84.

hatóanyag: karbocisztein

Légúti megbetegedésekben a 
nyák oldására, köpetürítés 
elősegítésére szolgál

40,4 Ft/db

EP 

kártyára

✓

40,4 Ft//ddb

2 020 Ft2 020 Ft
EP 

kártyára2 020 Ft2 020 Ft

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: naproxen-nátrium

Fájdalomcsillapító és 
gyulladáscsökkentő gyógyszer. 
Fejfájás, fogfájás, menstruációs 
fájdalom, ízületi fájdalom, 
izomfájdalom esetén javasolt, 
fájdalomcsillapító hatása rövid 
időn belül jelentkezik és akár 12 
órán át tart

62 Ft/db

EP 

kártyára

✓

62 Ft/db

1 240 Ft1 240 Ft
EP 

ára1 240 Ft1 240 Ft

Analgesin® Dolo 220 mg filmtabletta
20 db
Analgesin® Dolo 220 mg filmtabletta
20 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

Két antibakteriális, gomba- 
és vírusellenes hatóanyagot 
tartalmaz, melyek segítik a 
torokfájás és a szájüregi 
fertőzést okozó kórokozók 
elpusztítását

58,8 Ft/db58,8 Ft/db

1 410 Ft1 410 Ft1 410 Ft1 410 Ft

Strepsils® citromízű cukormentes 
szopogató tabletta  24 db
Strepsils® citromízű cukormentes 
szopogató tabletta  24 db

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény

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

31,8 Ft/db

EP 

kártyára

✓

31,8 Ft/db

3 180 Ft3 180 Ft EP 33 18800 Ft33 180 Ft

Bánó®-féle fokhagyma-galagonya-
fagyöngy kapszula  100 db
Bánó®-féle fokhagyma-galagonya-
fagyöngy kapszula  100 db
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Nagy László: Tűz
részlet

tűz
te gyönyörű,

jegeken győztes-örömű,
ne tűrd, hogy vénhedjünk sorra

lélekben szakállasodva,
hűlve latoló józanságban,
ahol áru és árulás van,

öltöztess tündér-pirosba,
röptess az örök tilosba,

jéghegyek fölé piros bálba,
ifjúság királya,

tűz!
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Márciusban egy szokatlan 
ötlettel állt elő Kiss Ferenc 

zenekarvezetőnk. Nagy László 
halálának negyvenedik évfor-
dulója alkalmából áthangsze-
relte a költő Sebő Ferenc által 
megzenésített verseit, és maga 
is feldolgozott jó párat azokból.

Zenészként elsőre azt hit-
tem, belebukok a feladat-

ba, mert számomra a balkáni 
zenei világ eddig kipróbálatlan 
műfaj volt, de a rengeteg gya-
korlásnak meglett a gyümölcse. 
Muzsikusként régen fejlődtem 
ennyit, de ami fontosabb, újra 
beleszerettem Nagy László ver-
seibe. Nálunk a családban gye-
rekkorom óta előkelő helyen 
voltak a könyvek, de a költőket 
igazán kamaszkoromban sze-
rettem meg, két tanáromnak 
köszönhetően. Általános isko-
la hetedik osztályában Juhász 
Iván tanár úr egyszerre nyom-
ta a kezembe a verses köteteket 
és az elektromos gitárt, ezért 
nekem azóta az irodalom maga 
a rock ’n’ roll. 15 éves koromtól 
már más nem is nagyon érde-
kelt, és bevallom, a gimibe kizá-
rólag Takáts Ervin atya magyar 
órái miatt jártam be.

Most éppen a Nagy László mű-
sorunk apropója miatt jöttek 

ki belőlem ezek a gondolatok, de 
pár éve játszunk Weöres Sándor 
verseivel egy koncertszínházat 
kamaszoknak, melyen az előa-
dások valóságos rockkoncert-
té változnak, ami a darab zenei 
stílusán túl köszönhető Weöres 
hihetetlenül aktuális és érthető 
szövegeinek. Saját gyerekeimen 
azt látom, hogy a II. világhá-
ború utáni költészettel baromi 
könnyen meg lehet szólítani a 
tizenéveseket. Külön megtisz-
telő számomra, hogy a 18 éves 
nagyfiam segített odapakolni a 
hangszereimet, és – a hangpró-
bán hallott dalok hatására – a ha-
verjaival tervezett sörözés helyett 
a koncertet választotta.

Mindig is közel állt hozzám 
a költészet, de amikor az 

ember előadóként foglalkozik 
egy alkotóval, akkor teljesen el-
mélyül benne. Ezeket a klasszi-
kus verseket valójában írhatta 
volna a mi generációnk is, mert 
rólunk szólnak: szerelemről, ha-
lálról, függésről, lázadásról, 
k r i t i k á-
ról…

Fontosnak tartom felhívni a 
figyelmet jelenleg is alkotó 

kortárs költőinkre, mert bi-
zony abban sincs hiány…

Manapság gyak-
ran elfelejtünk 

verset olvasni, pe-
dig nagyon klassz 
és inspiráló idő-
töltés. Próbál-
ják ki!

Egy csodálatos előadást 
hallgattunk kamasz 

gyerekeinkkel, ahol történe-
tesen Apa is a színpadon volt, 
és Nagy László megzenésített 

verseit kísérte 
hol pengetős 
hangszere-
ken, hol har-
monikán. 

A műsor 
u t á n 
erősen 
elgon-

d o l -

koztam az irodalom mai 
helyzetén, és nem lettem túl vi-
dám, ahogy gimnazista gyere-
keimmel beszélgettem erről.

Tényként kell megállapíta-
nom, hogy a mai tizenéves 

korosztály (eltekintve néhány 
kivételtől) alig vesz a kezé-
be könyveket, versekkel pedig 
szinte csak kötelezően, a szö-
veggyűjteményben találkozik. 
Aztán arra az elképesztő igaz-
ságra is rádöbbentem, hogy a 
trendi lakberendezésben nem 
szerepel a könyvespolc, mint 
bútordarab… Persze minden 
elérhető egy monitoron, és én is 
online olvasom az újsághíreket, 
de számomra elképzelhetetlen 
az otthonunk könyvek nélkül. 
Lakásunk minden helyiségében 
találhatóak könyvek, és nagy 
részüket nem csak nagytakarí-
táskor emelem le a helyéről. Én. 
Mire én fellapozom, kikeresem, 
ők már rég mutatják a telefon-
jukon… Be kell látnom, lexiko-
nokra, szótárakra, atlaszokra 
és tankönyvekre egyre kevésbé 

lesz szükség, hiszen 
remek 

programokkal, applikációkkal 
pillanatok alatt elérhető és meg-
érthető a keresett információ.

Verseket és regényeket olvas-
ni azonban igazi könyvből 

kellene, mert ezek nem csak a 
szemünknek és az agyunknak 
szólnak, hanem egyszerre ér-
zékelve a papírlapok felületét, 
illatát és zizegését, négy érzé-
künkre hatnak, így találva utat 
a lélekhez és a szívhez. Mit te-
gyünk, ha mégsem élnek ezzel a 
remek időtöltéssel a gyerekek és 
a fiatalok? Próbáljunk a kezük-
be adni olyan könyveket, ame-
lyek megszólítják őket, de ha ez 
nem jön be, ne keseredjünk el, 
keressünk más utakat! Megze-
nésített verseket a rockzenében 
is találunk, hála néhány elhiva-
tott előadónak, jó pár kötelező 
dráma pedig fellelhető modern 
színházi feldolgozásban, van-
nak nagyon jó filmek és kon-
certek, keressük meg, és nézzük, 
hallgassuk, beszélgessünk róla! 
A lényeg, hogy több érzékük-
re hasson, legyenek megszólít-
va, legyenek felállítva a padból, 
az irodalom nagyon cool most 
is, csak közelíteni kell ehhez a 
generációhoz…

Küttel Dávid

Apaszemmel

Irodalmat minden 
háztartásba!

Szonda Györgyi

Anyaszemmel

Ki viszi át a 
költészetet?
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Márti álmot látott, és nem is tud más-
ra gondolni azóta, csak Adélkára, aki 
az álomból rámosolygott, és megpas-

kolta az arcát, hogy jól van, ügyes lányka vagy, 
büszke vagyok rád, te tücsök. Pont, ahogy vagy 
harminc évvel ezelőtt. Mi lehet Adélkával, kér-
dezgeti azóta.

Márti tíz éves se volt, amikor egyik éjjel 
jött a telefon, a nagyi sokáig hallózott, 
aztán azt ismételgette, hogy jajiste-

nem, jajistenem. Fekete téli éjszaka volt, rohantak 
a kórházba, a nagyi végigsírta az utat a taxiban. 
Márti lomhán hagyta, hogy végigvonszolja a fe-
hér folyosókon, aztán előkerült egy orvos, suttog-
va beszélt, a nagyi felzokogott, majd eltűnt egy 
fehér ajtó mögött. Márti kint várta a fehérben 
végtelen sokáig, aztán már csak arra emlékszik, 
mondja, hogy leesett a hó, a temető is vakító fe-
hér, amilyen a kórházi folyosó, a nagyi magához 
öleli, ne félj, apa és anya fentről vigyáz rád. Mártit 
a nagymama nevelte fel, meg Adélka, a nagyi ba-
rátnője. Senki nem tudott olyan almás pitét sütni.

Aztán még pár év, és nagyi is elköltözött 
a Mennyországba, Márti meg a főváros-
ba idegen rokonokhoz, hetente írt levelet 

Adélkának, hogy milyen a gimnázium, Adélka 
hetente háromszor válaszolt, aztán elfogytak a le-
velek is, és csönd. Egészen mostanáig, az álomig.

– Mi lehet Adélkával?
– Látogasd meg, aztán megtudod – dörmögte 
bele a megilletődött csendbe Szaki, de Márti el-
pityeregte magát, hogy az nem olyan egyszerű, 
mert már nem is emlékszik pontosan, hol lakott 
Adél néni, és mi van, ha már nem is él, vagy nem 
is emlékszik őrá.

Kopasz, ágas-bogas fák és párát lehe-
lő szántók között vezetett az út Pestről 
a Börzsönybe, korán reggel indultunk, 

Szaki feszesen a volánnál, Spirike mellette, mint 
élő GPS, hátul pedig Márti és én, meg egy gyű-
rött, régi levél gyöngybetűkkel. A feladó Kiss 
Adél.

Véznácska néni nyit ajtót, nevet a kék sze-
me. A haja fényes ezüst. Bevezet a szobá-
ba, kérdi, ettünk-e, ittunk-e, mit hozzon. 

Hiába ellenkezünk, apró tányérokon még apróbb 
almás pitéket tesz elénk, alig várja, hogy megkós-
toljuk. Nagyon finom, bólogatunk, ő pedig már 
mondja is, hogy liszt, margarin, egy kis víz, pici 
ecet és pici só, ilyen egyszerű. Aztán leül, és gyö-
nyörködik, hogy milyen szépen eszünk.

Nézem Mártit, mikor szólal már meg, de ő 
csak bámulja Adélkát némán, Szaki nyo-
matékosan rákrákog, de semmi, Spirike 

végre megszólal: – Meg sem tetszik kérdezni, 
hogy kik vagyunk?

Vág Bernadett

Almás pite
Társaslány

Adélka felnevet: – Biztosan titeket is taní-
tottalak valamikor – mondja –, gyakran 
felkeresnek ám a régi tanítványaim.

Márti végre feláll, odalép Adél néni elé, 
és átadja a régi levelet, aminek az a 
vége, hogy vigyázzanak rád az an-

gyalok, kislányom. Adél néni szemüvegért nyúl, 
figyelmesen elolvassa a levelet, aztán megint, 
aztán Mártira néz, arcáról eltűnik a mosoly, 
úgy nézi őt, mint egy jelenést, aztán nagyon 
lassan, nagyon sokáig magához öleli. Onnan-
tól fogják egymás kezét, Adélka Szakit küldi ki 
újabb tál pitéért, el ne kelljen engednie Már-
tit, Márti dicsekszik munkával, családdal, két 
gyerekkel, aztán fényképeket mutogat, Adélka 
pedig magához húzza, össze is csókolja, és azt 
mondja: – Jól van, ügyes lányka vagy, büszke 
vagyok rád, te tücsök.

Aztán mesél és mesél, hogy nincs ám egye-
dül, mert a régi gyerekek visszajárnak, 
pedig már száz éve nyugdíjban van, és 

bejár a kórházba is az öregekhez felolvasni, meg 
egy kicsit vigasztalni őket, mert olyan sok a szo-
morúság, a kétség a szívekben. Aztán hirtelen iz-
gatott lesz, Szakit kiküldi öt terítékért, mindjárt 
hozzák a finom ebédet az önkormányzattól, jóízű 
is, meleg is, zöldségleves és makaróni, de Adélka 
nem tudja megenni, hatalmas adag az. Na, szép 
is lenne, ha megennénk az ebédjét, nézünk össze 
a lányokkal, de ő szigorúan asztalhoz parancsol, 
csak előbb még kezet mosni, az almás pitét pedig 
félreteszi, ebéd előtt már tilos.

Csengetnek is, ételhordóban az ebéd, Adél-
ka szalad, mit neki a közel nyolcvan év, 
szép szalvétákat tesz a tányérok mellé, az-

tán gondosan öt felé meri a levest. Mielőtt enni 
kezdünk, kis kezét imára kulcsolja az asztal alatt.

Sötét van, mire elbúcsúzunk, lekísérne az au-
tóig, mondja, de mostanában nehezebben 
mozog a lépcsőn, a nyáron baleset érte. A 

közért felé biciklizett, mikor egy suhanc el akar-
ta venni a táskáját, és ahogy megrántotta, elesett. 
A fiú a járdára fektette, végül a táskát se vitte el. 
Combcsonttörés, műtét. De azóta jó útra tért ám 
az a fiú, nem iszik, nem csavarog, és Adélkához 
is ellátogat néha.

– Ajándék volt a betegség is – mondja –, igaz, 
csak háromlábú bottal tudtam járni, kérdeztem 
is a gyógytornászt, hogy engedhetném el. Azt 
mondta, tegyem össze a két kezem, mint mi-
kor imádkozom. Hát így tettem meg újra az el-
ső lépéseket.

És Adélka siet azóta is, hogy eljusson oda, 
ahol szükség van rá, beteghez, öreghez, 
fiatal tévelygőhöz. És ha megjön a jó idő, 

Mártiékhoz is elmegy biztosan, ott is marad né-
hány hétig, süt majd jó kis pitét az unokáknak, 
megígérte.

HIRDETÉS
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Mit értünk hidrokefalusz alatt?
A hidrokefalusz, hétközna-

pi nevén vízfejűség jelentése, 
hogy több agyvíz gyülemlik fel 
az agykamrákban a kelleténél, 
ami nyomja a környezetét, túl-
nyomást, illetve tágulatot okoz 
az agykamrákban, ez pedig tü-
neteket okoz. Normális esetben 
az agykamrákban annyi agyvíz 
termelődik, amennyi fel tud szí-
vódni az erre szolgáló felülete-
ken, azonban a két folyamat 
nincs mindig egyensúlyban. 
Egyik esetben több agyvíz ter-
melődik, mint ami fel tud szí-
vódni, máskor pedig az agyvíz 
lefolyása ütközik valamilyen 
akadályba. Ilyen például, ami-
kor – jellemzően valamilyen 
daganat következtében – el-
záródik az agyvízáramlás út-
ja. A leggyakoribb az, amikor 
maga a felszívó felület károso-
dik agyvérzés vagy valamilyen 
gyulladás, például agyhártya-
gyulladás következtében. A 
koraszülöttek esetében nagyon 
gyakori az agyvérzés, és a véres 

agyvíz tönkreteheti a szóban 
forgó terület működését.

Mik ezek a bizonyos tünetek, 
amiket említett?

Fejfájás, hányás, illetve – 
mivel a nyomás a szemre is 
áttevődik – szemtünetek a leg-
jellemzőbbek. Például a beteg 
nem tud felfelé nézni, kancsa-
lítani kezd, méretkülönbség áll 
be a pupillái között, netán ket-
tős látás jelentkezik.

Ezek meglehetősen általános 
jellegű kellemetlenségek. 
Hogyan lehet megállapítani, 
hogy hidrokefaluszról van szó?

A diagnózis csak képalkotó 
vizsgálatokkal lehetséges. Ha 
még nyitott kutacsú csecsemő-
ről, kisgyerekről van szó, már 
egy koponya-ultrahangon is 
látszik, miről van szó, ha azon-
ban bezáródott a koponya, már 
csak MR-rel vagy CT-vel – a 
sugárterhelés miatt elsősorban 
az előbbivel – mutatható ki a 
hidrokefalusz.

A hidrokefaluszt elsősorban 
a gyermekkorhoz kötjük. 
Helytálló csecsemő-, illetve 
kisgyermekkori betegségnek 
titulálni?

Elsősorban valóban gyer-
mekkori betegségről beszélünk, 
de ez nem kizárólagos: veleszü-
letett és szerzett, csecsemőkori 
és öregkori változat egyaránt 
létezik. Agydaganat például 
okozhat hidrokefaluszt felnőtt-
korban is: ez az imént említett 
eset, amikor a daganat akkorá-
ra nő, hogy összenyomja a terü-
letet, ahol tovább tudna folyni a 
megtermelődött agyvíz. De lé-
tezik egyfajta leépüléses válto-
zat is, amikor – jellemzően idős 
korban, hetven év felett – felbo-
rul az agyvíztermelődés és -fel-
szívódás egyensúlya.

Viszont a fejforma jellegzetes 
változása nyilván csak 
gyermekkorban jelenhet 
meg…

Igen, mivel a babák kopo-
nyacsontja nem teljesen zárt 

rendszer, mint a felnőtteké: 
nemcsak a kutacsuk van nyit-
va, hanem vannak a koponya-
csonton úgynevezett varratok 
is, így amikor a túlnyomás át-
tevődik az agyállományra, il-
letve a csontra, rohamosan 
nőni kezd a csontos koponya 
is. Ez nagyjából tíz-tizenkét 
éves kortól már nem fordul-
hat elő, mert a varratok ek-
korra bezáródnak, és nem 
képesek szétnyílni – viszont 
maga a vízfejűség így is kiala-
kulhat, csak éppen normál mé-
retű koponyával. Amennyiben 
egyébként megszüntetik a túl-
nyomást, babakorban még le-
állhat a növekedés, és beállhat 
a normális koponyaméret.

Mennyiben befolyásolja a 
fejlődést ez a fajta elváltozás a 
kicsiknél?

A nyomás minden telje-
sítményt ront, és akár halál-
hoz is vezethet, ha azonban a 

túlnyomást megszüntetik, a 
fejlődést maga a vízfejűség ön-
magában nem befolyásolja. Vi-
szont a problémát ilyenkor az 
jelenti, hogy maga a hidrokefa-
lusz sokszor csak tünet valami-
lyen alapbetegségből kifolyólag: 
például az említett agyvérzés 
nyomán alakul ki, amely mi-
att egyébként is mozgássérült, 
értelmi sérült, epilepsziás lehet 
az adott gyermek. Vagyis maga 
a fejlődés és a későbbi élet is az 
októl, az alapbetegségtől függ.

Miként lehet megszüntetni a 
beállt egyensúlytalanságot?

Attól függ, mi okozza a 
problémát. Létezik például egy 
veleszületett fejlődési rendelle-
nesség, amikor egy hártya fe-
szül a harmadik és a negyedik 
agykamra között, és ez okozza 
a megfelelő működés zavara-
it: a kitáguló harmadik kam-
ra és oldalkamrák nyomják 
az agyállományt, és tüneteket 

okoznak. Ilyenkor egy en-
doszkópos eszközzel átszakít-
ják a harmadik kamra fenekét, 
és el tud folyni az agyvíz más 
irányba. Más esetekben pedig 
az úgynevezett sönt beülteté-
se jelenti a megoldást. Nagyon 
leegyszerűsítve ilyenkor arról 
van szó, hogy bevezetünk egy 
sok oldalfuratos csövet a tág 
agykamrába, ehhez pedig csat-
lakoztatunk egy egyenirányító 
szelepet, amely csőrendszer-
ben folytatódik, és máshová 
vezeti el az agyvizet.

Vagyis máshol fog felszívódni?
Igen, jellemzően a hasüreg-

ben, a hashártyán. Maga a sze-
lep a koponyacsont fölött, a 
bőr alatt helyezkedik el, a köz-
ponti szárat az agyállományon 
keresztül a tág agykamrába he-
lyezik, a szelep másik végén lé-
vő szár a nyak és a mellkas bőre 
alatt, a hasizmokon keresztül 
bebuktatva éri el a hasüreget és a 
hashártyát. Amikor az agykam-
rában nagyobb lesz a nyomás a 
szelep beállított nyitási nyomá-
sánál, kinyit a rendszer, és any-
nyi agyvizet enged le, amennyit 
szükséges. Ez jellemzően egy 
életre szóló beavatkozás.

A vízfejűség okai és kezelése
A hidrokefalusznak többféle háttere lehet, és 

ennek feltárása mind a kezelés, mind a kö-
vetkezmények szempontjából alapvető. Ugyan-
akkor tévhit, hogy a vízfejűség csak kisgyerekeket 
érintene. Dr. Gyorsok Zsuzsannával, a Bethesda 
Gyermekkórház gyermekneurológus főorvosával 
beszélgettünk.

Dr. Draveczki-Ury Ádám

A teljes interjút megtalálja hon-
lapunkon, a szimpatika.hu-n!
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Kérdezze meg gyógyszerészét!
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Melyek azok a sebtípusok, ame-
lyek mindenképpen valamilyen 
kötszeres ellátást igényelnek?

Ha a seb mély, zúzott, na-
gyon vérzik, vagy nagy kiter-
jedésű, akkor tisztítsuk meg 
hidrogén-peroxid oldattal, 
fertőtlenítsük le povidon-jód 
oldattal, majd helyezzünk 
rá steril gézlapot, és kötöz-
zük be gézpólyával vagy seb-
tapasszal, illetve korszerűbb 
sebfedőkkel. Ha a sebet nem 
sikerült jól kitisztítani, és ide-
gen test maradt benne, vagy 
ha fennáll a fertőzés veszé-
lye, esetleg már annak jeleit 
látjuk, mindenképp fordul-
junk orvoshoz. Érdemes tud-
ni, hogy a harapott sebet eleve 
fertőzöttnek tekintjük.

A horzsolás enyhébb formá-
jánál, amikor csak a bőr leg-
felső rétege sérül meg, nincs 
nagyobb tennivaló, elegendő, 
ha lefertőtlenítjük, és szabadon 
hagyjuk a sérülést.

Mikor szükséges a kötözés előtt 
a seb fertőtlenítése?

A fent említett sebek esetén, 
amikor a bőr hámrétege sérül, 
mindig használjunk sebfertőt-
lenítőt. Ezek közvetlenül a sebre 
kerülnek, nem csípnek, általá-
ban csillapítják a vérzést, és 
megakadályozzák a kórokozók 
szervezetbe jutását. A használa-
ti útmutatón mindig feltüntetik, 
hogy jód- és szalicilérzékeny 
embereknél alkalmazható-e a 
szer, erre figyeljünk oda.

Általános vélekedés, hogy bi-
zonyos sebek gyorsabban gyó-
gyulnak, ha hagyjuk azokat 
"szellőzni". Nem kedvezünk ez-
zel a seb elfertőződésének?

Ez részben igaz: a kisebb hor-
zsolásokat jó szabadon hagyni, 
mert minél többet érintkezik a 
levegővel az ilyen típusú sérü-
lés, annál hamarabb gyógyul. 
Mély sebek esetében viszont 
szükséges a sebfertőtlenítés és 
kötözés.

Egy műtét után mire kell külö-
nösen figyelni a seb átkötözése-
kor, illetve milyen kötszer hasz-
nálatos ebben az esetben?

A műtéti sebek ellátása fedő-
kötéssel történik, amelyet az 

A megfelelő sebkezelés
orvosi utasításnak megfelelően 
kell cserélnünk, és a sebet fer-
tőtlenítenünk. A sebbel érint-
kező kötszer mindenképpen 
legyen steril. Léteznek sziget-
kötszerek, amelyek nem ra-
gadnak bele a sebbe, valamint 
impregnált kötszerek, nedv-
szívó sebpárnák stb. Ügyel-
jünk arra, hogy a kötést ne érje 
víz, ne szennyeződjön, hiszen 
ez fertőzésveszélyt jelent. Ha a 
seb környéke megduzzad, pi-
rossá, fájdalmassá válik, eset-
leg gennyezni kezd, az a seb 
elfertőződésére utal. Ha később 
láz, hidegrázás, rossz közérzet 
is jelentkezik, akkor feltétlenül 
menjünk vissza a műtétet vég-
ző orvoshoz.

A fekélyek kötözése nagy körül-
tekintést igényel. Milyen köt-
szerekkel lehet a leghatéko-
nyabban védeni az ilyen típusú 
sebeket?

A fekélyek jellegzetessége a 
szövetek felszínének elhalása, 
ami szövethiányt hoz létre az 
érintett területen. A fekélyek 

nagyon nehezen gyógyul-
nak, és ha mégis sikerül be-
gyógyulniuk, akkor is nagy 
az esély a kiújulásukra.
A modern kötszerek előnye, 

hogy nedvesen tartják a sebet, 
védenek a külső hatásokkal 
szemben, és aktívan támo-
gatják a gyógyulást. Speciális, 
szívó-öblítő hatású technológi-
ájuknak köszönhetően eltávo-
lítják a sebalapról és megkötik 
az elhalt szöveteket és a lepedé-
ket, és elpusztítják a baktériu-
mokat is. Kezeletlen esetben a 
fekélyeken keresztül kórokozók 
juthatnak a szervezetbe, me-
lyek orbáncot vagy csonthár-
tya-gyulladást is okozhatnak.

Ma már léteznek gyógyszerrel 
átitatott sebtapaszok. Ezeket 
mikor érdemes használni?

A gyógyszeres sebtapaszok 
ritka szövésű, impregnált, 
tüllhálós gézlapok, melyek a 
hámosodó sebet védik a ki-
száradástól, megakadályozzák 
a kötszer sebbe ragadását és a 
szövetek belenövését. Létez-
nek alumínium füsttel bevont, 
aktív szenes, klórhexidines, 
fémezüst-tartalmú kenőcsös 
sebfedők is, melyek elpusztítják 
a baktériumokat. Ezeket égési, 
műtéti, forrázási sebek, vagy 
sugárzás hatására kialakult 

sebek, és bőrtransz-
plantációs felületeken 
alkalmazzuk.

Milyen kötszereket tartsunk 
otthon mindenképp?

Mindig legyen otthon ste-
ril gézlap, különböző méretű 
sebtapaszok, gézlapok, gézpó-
lyák, steril kesztyű, fertőtlení-
tésre hidrogén-peroxid oldat és 
povidon-jód-tartalmú oldat. 
A hámosító kenőcsöknek szé-
les skálája megtalálható a 
gyógyszertárakban, valamint 
gyógynövénytartalmú spray 
is használható, így gyorsabb 
a sebgyógyulás folyamata. A 
hintőporokat ma már nem iga-
zán ajánljuk, mivel irritálhat-
ják a sebet, és nem engedik a 
seb szellőzését. Ha azonban 
bármilyen bőrpírt, duzzanatot 
vagy erős fájdalmat érzünk, a 
súlyosabb szövődmények elke-
rülésének érdekében minden-
képp keressük fel orvosunkat!

Kisebb-nagyobb sérülést bármikor szenved-
hetünk, és sokszor nem könnyű eldönteni, 

hogyan lássuk el a sebet, pedig a kezelés sike-
re nagyban függ attól, jól választjuk-e meg a 
sebkötöző eszközöket. Arról, hogy milyen típu-
sú sérülésre milyen kötszer javasolt, és mi az, 
aminek minden háztartásban ott kell lennie, 
dr. Szigetiné dr. Szilágyi Ildikót, a kisteleki Kígyó 
Gyógyszertár gyógyszerészét kérdeztük.
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Megmacskásodás
Hajnali 5. Egy macska órák óta nyávog a tera-
szon. Nem tudom, honnan került elő, de jól tart-
hatják valahol a szomszédban, mert olyan kövér, 
hogy ha az úton látod, inkább elütöd, mint meg-
kerülöd a mai benzinárak mellett. A lányom sze-
rint engedjük be, mert cuki. Szerintem rohadtul 
dagadt, ne engedjük be. A lányom szerint én is 
dagadt vagyok, mégis beengednek.

Eltelt egy hét. Minden reggel és este ott nyávog 
a teraszajtó előtt. A szomszédok nem köszönnek. 
Esténként viszek ki neki kajamaradékot, hogy 
legyen egy kis csönd. Megvetően néz. Asszem 
venni kell majd lazacos macskaeledelt, hogy ne 
lássam azt a lesajnáló tekintetét.

Újabb hét telt el. Már a gyerekeim sem kö-
szönnek. Gondoltam, hogy választás elé állítom 
őket: vagy én, vagy a macska. Aztán letettem ró-
la, mert kár lenne albérletbe költözni, és onnan 
fizetni a ház hitelét.

Eljött a nagy nap. Beengedtem a dögöt. Meg-
vetően elsétált mellettem, majd egyenként oda-
dörgölőzött a család többi tagjához. Tüsszögök az 
allergiától, de majd megszokom – fő a békesség.

Pár szabályt meg kell hozni. A macskának 
tilos az asztalra másznia, és ember-macska nem 
alszik egy ágyban. A szabályok még nem működ-
nek tökéletesen. Zárt dobozokból eszünk, hogy 
ne zabáljon bele, és a kanapéra költöztem.

A gyerekek elnevezték Milédinek. Azu-
tán az állatorvosnál kiderült, hogy kandúr. De 
a név most már marad. Nem gondoltam volna, 
hogy ennyibe kerül egy ilyen kis állatnak az ösz-
szes oltás és kezelés. Pedig már majdnem összes-
póroltam magamnak a szemműtét árát, hogy 
eldobhassam a szemüveget. Mindegy, majd jö-
vőre. Végtére is, meg kell szabni a családban a 
fontossági sorrendet.

Fő a higiénia, ezért úgy döntöttünk, megfür-
detjük Milédit. Egy óra múlva az ügyeleten ellát-
ták a sebeimet, és tetanuszt is kaptam. Az orvos 
együttérzően megpaskolta a vállam, és nyug-
tatgatott, hogy majd nyalogatja magát, és tiszta 
lesz a jószág. Nem tűnt őszintének az együttér-
zése, mert folyton röhögött, behívta a kollégáit, 
és többször is szelfizett velem.

Újabb héten vagyunk túl. Képes vagyok 
órákig mozdulatlanul feküdni, ha elalszik a 
mellkasomon. A lányom rám szólt, hogy kisebb 
levegőket vegyek, mert nem tesz jót Milédinek, 
ha fel-le hintázik rajtam álmában.

Kibírhatatlan a bűz. Az új macskaalom nem 
jött be. Átkutattuk az egész lakást, hogy hova 
pottyantott. Elhúztuk a szekrényeket, a hűtőt 
és a páncéltőkés zongorát, de semmi. Egész nap 
nyitva vannak az ablakok, pedig esténként nagy a 
hideg. Három nap után találtuk meg Milédi sze-
retetcsomagját a radiátor mögött. Rejtély, hogy 
akkora testtel hogy fért be oda.

Megint túl vagyunk egy mozgalmas hé-
ten. Vettünk kaparófát, hogy ne a fotelen élesítse 
a körmét. Jó ötlet volt, bár egyszer sem használta, 
de legalább odaállíthatjuk a fotel elé, hogy elta-
karjuk vele a hasadékokat a bőrön.

A gyerekek unszolására eladtam a mo-
toromat, és az árából vettünk új almos tepsit, 
almot, hordozó kosarat, műegeret, játékokat, ka-
paró- és mászófa-installációt, tápot, szőrkefét, 
és szőrt eltávolító mágikus hengert. Mire min-
dent behordtunk a lakásba, csengetett egy dühös 
hölgy, aki három házzal arrébb lakik, és hónapok 
óta keresi, hogy melyik szemét lopta el a macská-
ját. Megfenyegetett, hogy feljelent állatlopásért, 
majd felnyalábolta Milédit, és kiabálva távozott. 
A gyerekeim nem beszélnek velem. Szereznem 
kell valahonnan egy ugyanilyen dögöt.

HIRDETÉS
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Üzenet a Földnek
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Dr. Láday Réka ügyvéd

Az utóbbi években jelentősen megnőtt azok-
nak az ügyeknek a száma, ahol a magas 
összegű tartozások miatt az örökösöknek 

alaposan át kell gondolniuk, hogy igényt tar-
tanak-e örökségükre, vagy visszautasítják azt. 
Amennyiben még a hagyatéki eljárás során tu-
domásunkra jut, hogy az örökhagyó után maradt 
adósság, de a vagyon értéke a tartozást megha-
ladja, vagyis „pluszban vagyunk” és örököl-
ni szeretnénk, úgy lehetőség van arra, hogy az 
örökösök a hagyatéki hitelezővel, vagyis a jogo-
sulttal egyezséget kössenek. Megállapodhatnak 
például abban, hogy a követelést meghatározott 
határidőn belül pénzben megfizetik. Amennyi-
ben az örökösök a követelést nem ismerik el, úgy 
a hagyatéki hitelező követelését bírósági úton 
érvényesítheti. Fontos tudni, hogy a közjegyző 
előtti hagyatéki eljárásban a vitatott követelésre 
bizonyítás lefolytatásának nincs helye, arra csak 
a bírósági eljárásban van lehetőség. Hagyatéki 
tartozásnak csak az örökhagyó haláláig felme-
rült követelések minősülnek, vagyis hagyatéki el-
járásban csak az örökhagyó haláláig keletkezett 
gázszámla vagy társasházi közösköltség-tartozás 
követelhető, ami az örökhagyó halálát követően 
keletkezett, az már személyesen az örököst terhe-
li, és nem tárgya a hagyatéki eljárásnak.

Ha az örökhagyó után olyan jelentős tar-
tozás maradt, hogy az örökös nem kíván 
örökölni, lehetősége van arra, hogy a ha-

gyatéki eljárás során visszautasítsa az örökséget.  

A visszautasítással gyakorlatilag kizárja magát 
az öröklésből, és az a következő örökösre száll 
tovább, aki eldöntheti, hogy elfogadja-e. Ha 
mindenki visszautasítja, akkor az állam örö-
köl. Visszautasítás esetén, mivel vagyonszer-
zés nem történt, nem keletkezik illetékfizetési 
kötelezettség.

A gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy 
egyre többször fordul elő, hogy az örö-
kös csak jóval a hagyatéki eljárást köve-

tően tudja meg, hogy az elhunyt után adósság 
maradt, így a visszautasítás szóba se jöhet. Ez a 
helyzet állhat elő például akkor, ha az örökha-
gyó korábbi közműtartozása később valamely 
behajtó céghez került. Fontos tudni, hogy az 
örökös felelőssége az elhunyt tartozásáért kor-
látozott, mert a tartozásokért csak a hagyaték 
tárgyaival, illetve annak hasznaival felel a hite-
lezővel szemben, egyéb vagyontárgyaival nem. 
Amennyiben pedig már a vagyontárgyakat érté-
kesítette, akkor annak értékével kell helytállnia. 
Ez azt jelenti, hogy ha például összesen ötszáz-
ezer forintot örököltünk, és évekkel később 
a bank vagy behajtó cég késedelmi kamattal, 
büntetéssel együtt összesen négymillió forintot 
követel tőlünk, a teljes követelés kifizetésére az 
örökös saját vagyonából nem kötelezhető. Az öt-
százezer forint örökölt vagyon összegéből a köz-
jegyzői díj és a temetési költség levonása után 
fennmaradó összeget kell a bank vagy behajtó 
cég részére megfizetni.

Az örökséget csakis teljes egészében lehet visz-
szautasítani, csak az adósságot nem. (Ez alól 
a szabály alól két kivétel van. Ha valaki mind 

végrendelet, mind a törvény alapján örökölne, akkor 
dönthet úgy, hogy csak az egyik szerint kíván örö-
kölni, és a másikat visszautasítja. A második kivétel 
pedig a mezőgazdasági termelés célját szolgáló föld, 
a hozzá tartozó berendezés, felszerelési tárgyak, 
állatállomány és munkaeszközök öröklése, mely 
külön is visszautasítható, ha az örökös nem foglal-
kozik hivatásszerűen mezőgazdasági termeléssel.)

Az öröklésről lemondani előre az örökhagyó 
életében, az örökhagyóval kötött írásbeli szer-
ződésben lehet, amelyet az örökhagyó és a 

törvényes örökös köthetnek meg. A lemondással 
tehát még az örökhagyó életében rendezhetőek az 
öröklési viszonyok. Ez általában akkor fordul elő, 
ha testvérek örökölnek a szülő után, de az egyik 
testvérnek az örökhagyó még életében sokkal töb-
bet juttatott, így a szerződéssel a szülő igazságos 
helyzetet igyekszik teremteni. A lemondás szólhat 
akár a teljes örökségről, akár annak egy részéről, 
történhet ingyenesen, vagy akár ellenérték fejében.

A visszautasítás, lemondás mellett lehetőség van 
a hagyatéki eljárásban megállapodást, úgyne-
vezett egyezséget vagy osztályos egyezséget is 

kötni. Az örökösök szabadon megállapodhatnak 
egymással, hogy milyen vagyontárgyakat, milyen 
arányban örököljenek. Lehetőség van arra, hogy 
egyes vagyontárgyak öröklését örököstársuknak, 
vagy akár az úgynevezett kieséses örökös (aki más-
nak kiesése esetén örökölne, például az örökhagyó 
gyermeke kiesése esetén annak gyermeke) részére 
átengedjék ingyenesen vagy akár ellenérték fejében.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Hagyaték és örökösök   II .
Sorozatunk következő részében arra keressük a választ, milyen lehetőségeink 

vannak, ha nem kívánunk örökölni. Ez számos okból bekövetkezhet, 
leggyakrabban az indokolja, ha az elhunyt után tetemes adósság maradt, de 
előfordulhat, hogy a városi rokon nem tud mit kezdeni az ország másik felében 
lévő mezőgazdasági földhagyatékkal, esetleg úgy érzi, másnál jobb helye lenne az 
adott vagyontárgynak. Mit tehet ilyenkor? 
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Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Nemcsak azért lenyűgöző a sporttelje-
sítménye, mert Athénban meg tudta vé-
deni az olimpiai címét, hanem azért is, 
mert mindezt úgy tette, hogy közben 
két gyermeknek is életet adott. A pár-
bajtőrvívó Nagy Tímeával beszélgettünk. 
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Mozdulj!

Többször nyilatkoztad, 
hogy a szerelem vitt le a 
vívóterembe. Tudja az akkori 
kisfiú, hogy kicsit neki is 
köszönhető a sikered?

Sajnos nem, sőt még a ne-
vét sem tudom. Nem ismer-
tük egymást, csak megláttam, 
és a szerelem lángra kapott, 
ezért kinyomoztam, hogy ho-
va jár edzésre. De onnantól 
kezdve nem tudtam vele sem-
milyen kapcsolatot létesíteni, 
mert teljesen érdektelen vol-
tam számára.

Duci kislányként kezdted, de 
az ország már kifejezetten 
karcsú sportolóként ismert 
meg. Ez csak a sport hatása?

Nem, komoly diéta eredmé-
nye. Mindig is nagyon dundi 
voltam, a három gyerekkel va-
ló terhesség alatt elengedtem 
magam, így 35-38 kilókat híz-
tam. De a sport megtanított 
arra, hogy ha valamit el aka-
rok érni, akkor azért tenni kell, 
nemcsak a páston, hanem az 

élet más területein 
is. Ilyen a fogyókú-
ra is, máig minden 
hétköznap hajna-
li négykor kelek, 
és sportolok más-
fél órát.

Mikor dőlt el, hogy 
tehetséges vagy?

Soha, sőt a mai napig minden 
volt edzőm számára egyértel-
mű, hogy teljesen tehetségtelen 
voltam a víváshoz. Viszont volt 
egy másfajta adottságom, az 
alázat, ami rettentő nagy szor-
galommal párosult. Szerintem 
ez a kettő sokkal fontosabb, és 
eredményesebbé tesz, mint a te-
hetség, mert az ritkán párosul 
szorgalommal, ami elengedhe-
tetlen a sikerhez. Természete-
sen vannak kivételek.

A 179 cm-es magasságod 
előnyt jelentett a páston?

Amíg tőrvívó voltam, ad-
dig nem, de amikor párbajtőr-
re váltottam, akkor egyértelmű 

fölényre tettem szert általa, hi-
szen ott az a fontos, hogy ki 
találja el előbb az ellenfelet. 
Miután nekem jó, dinamikus 
kitörésem volt (ez az egyik tá-
madásforma a párbajtőrben), 
nem nagyon tudták felmér-
ni az ellenfelek, hogy egy ilyen 
magasságú lány milyen hosszú 
kitörést tud indítani. Ez a kar-
rierem végéig „komoly fegyver” 
volt a kezemben.

Azt mindig kihangsúlyozod, 
hogy a sikeres szerepléseidben 
mekkora szerepe volt Móna 
Istvánnak. Miben volt más 
a vele való kapcsolatod a 
többi edződhöz képest?

Ő volt az, aki ha el akartam 
dőlni, megfogott, ha kijózaní-
tó pofon kellett, azt adott, és 

mindezek mellett a legjobb ba-
rátom volt. Mindent neki kö-
szönhetek. Volt olyan, hogy 
padlóra küldött és nagyon meg-
haragudtunk egymásra, ezért 
egy évig nem beszéltünk. Alap-
vető egy ilyen típusú kapcsolat-
ban, hogy felfokozott érzelmek 
vannak, hiszen mindketten a 
legjobbat akarják. Amikor nem 
voltam sikeres egy versenyen, 
azt ő is a saját kudarcának él-
te meg. Ezt nagyon kevés edző 
vagy barát érzi így.

Mindegyik gyermeked 
születése után aranyéremmel 
tértél vissza. Hogyan 
tudtad összeegyeztetni az 
anyaságot az élsporttal?

Azt gondolom, ha az ember 
akar valamit, azt el tudja érni, 
csak cserébe le kell mondania 
bizonyos dolgokról. Lemonda-
ni az alvásról, a szabadidőről, 
a saját magára fordított időről. 
Előtérbe helyeztem mindazt, 
ami azt szolgálta, hogy jó anya 
és sportoló legyek. Emellett na-
gyon szerencsés vagyok, mert a 
gyerekek apukája, családja, és 
az én egész családom is segí-
tett, és alkalmazkodott az edzé-
seimhez. Ezt sose fogom tudni 
elégszer megköszönni nekik.

Az edzőid sem 
akartak lebeszélni a 
gyermekvállalásról?

Szerintem látták, hogy nálam 
ez nem kérdés, így felesleges is 
lett volna vele próbálkozni-
uk. Kulcsár Győzőnek sem az 
edzésen, hanem egy fogadáson 

mondtam el, hogy kisbabát vá-
rok, aki rám nézett és csak any-
nyit mondott: „Már megint?”. 
Ismertek és tudták, hogy ha 
én elhatározok valamit, ak-
kor abban hajlíthatatlan va-
gyok. Csak azt kérték, hogy 
a sajtó felé mindig úgy kom-
munikáljuk a terhességeimet, 
hogy szülés után folytatom a 
sportpályafutásomat.

A sydney-i olimpiai 
aranyérmed után mi 
motivált még Athénban?

Én olyan típusú sportoló vol-
tam, aki ha megnyert valamit, 
utána már nem foglalkozott 
tovább vele, múltnak tekintet-
te, és a következő célra gondolt, 
hogy négy év múlva újra olim-
pia. Nemcsak Sydney, de Athén 
után is így éreztem, ezért ku-
darccal fejeztem be a pályafu-
tásomat, hiszen nem sikerült 
kijutnom a pekingi olimpiára.

Volt más kudarcélmény 
is a karrieredben?

Egy sportolónak sokkal több 
kudarca van, mint sikere, fő-
leg egy olyan típusúnak, mint 
én, akinek elég hullámzó volt a 
teljesítménye. Én nem tudtam 
garantálni a versenyeken a dön-
tőbe jutást, mert érzelmi ember 
vagyok. Ha nekem rossz napom 
volt, akkor esélytelen volt, hogy 
nyerjek bárki ellen, így kiestem 
a legelején, viszont amikor jó 
napom volt, megállíthatatlan 
voltam. Az volt a szerencsém, 
hogy éppen a világversenyek, 
olimpiák alkalmával voltam 

nagyon egyben érzelmileg, 
mentálisan és fizikálisan is.

A kudarcélmények 
feldolgozásában segített a hit?

A hit által vagyok képes egy 
elkeseredett állapotot magam 
mögött hagyni, felállni a gödör-
ből és meglátni a jövőt. Ami-
kor fiatal voltam, sokat jártam 
templomba, és mindig azt kér-
tem, hogy én legyek a legjobb. 
Később természetesen rájöttem, 
hogy nem attól leszek jó sporto-
ló, ha sokat imádkozom és olva-
som a Bibliát. Ha megnyertem 
egy versenyt, mindig hálát ad-
tam, de nem azért, mert arany-
érmet szereztem, hanem hogy 
megélhettem azt az örömöt. 
Ma már azt gondolom, hogy 
nagyon sok dolog jóval fonto-
sabb az életben, mint egy olim-
piai aranyérem.

Mielőtt 2006-ban világbajnok 
lettél, nehéz időszakon 
mentél keresztül. Ekkor sem 
érezted úgy, hogy kiszállnál?

A volt férjem kórházba ke-
rült, amikor a kisfiam hathetes 
volt. Nekem akkor egyértelmű 
volt, hogy nem edzésre járok, 
hanem otthon vagyok a három 
gyerekkel, és a kórházba me-
gyek. Miután Sanyi újra egész-
séges lett, ismét előtérbe került 
a vívás, de sohasem a családom 
rovására. Amikor először gye-
reket vállaltam, akkor sem ér-
dekelt, hogy vissza tudok-e 
majd térni a sportba, csak az 
volt fontos, hogy a kislányom 
megérkezzen.

Nincs lehetetlen
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Gratulálunk, a nyerteseket 

telefonon értesítjük!

Felhívjuk kedves játékosaink figyelmét, hogy 

 a nyertesek sorsolása közjegyző jelenlétében, 

a nyeremények értéke alapján csökkenő 

sorrendben történik!
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•  Antalffy Katalin, Sopron 
a Király Patika (Sopron) vásárlója

•  Gyúró Richárd, Budapest 
az Árpád Gyógyszertár (Budapest) vásárlója

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

•  Pintér Istvánné, Mány 
az Oroszlán Patika (Bicske) vásárlója

•  Szűcs Sándorné, Budapest 
az Aranykehely Gyógyszertár (Budapest) vásárlója

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

A februári kvízjátékunk nyertesei:

34

Március havi számunk kvízkérdéseinek 
helyes megfejtései:

1.: b) 2.: a) 3.: c) 4.: c) 5.: a)

* A Szimpatika fiók használatához regisztráció szükséges, melyet a http://szimpatika.hu/felhasznalo/regisztracio címen végezhet el. 
A regisztrációt csak egy alkalommal kell elvégezni, azután a http://szimpatika.hu/felhasznalo/belepes címen be tud lépni a játékhoz.

Látogasson el a szimpatika.hu/jatek oldalra, és a fiókjába való belépést 
követően* töltse ki kvízünket, mellyel az alábbi értékes nyeremények 
egyikét nyerheti:

Játsszon velünk és nyerjen!

1 db görögországi utazás

2 db kétfős wellnesshétvége a móri 
Hétkúti Wellness Hotel és Lovasparkban

2 db Lendület Szűrővizsgálat a VitaHelp 
Egészségközpontban

Hogy viszonyulnak ahhoz, 
hogy az édesanyjuk 
kétszeres olimpiai bajnok?

Náluk nem az a fő téma, 
hogy anya olimpiai bajnok, ha-
nem hogy anya béna, és nem 
tud főzni. Minden nap ezt ka-
pom tőlük: „Anya, ez megint 
nem sikerült, inkább rendel-
jünk pizzát”. Nagyon sokszor 
nekifutottam, de valahogy 
képtelen vagyok megtanul-
ni. Már attól feszült leszek, ha 
a főzésre gondolok, hogy hiá-
ba igyekeztem, és raktam be-
le mindent az ételbe, így is 
elszúrtam.

A Hajós Alfréd Sportuszoda 
létesítményvezetője vagy, 
így némiképp érthető, hogy 
mindhárom gyermeked 
vízilabdázik, de az anyai 
szív nem vágyott arra, 
hogy valamelyikük 
kövessen a páston?

Én sosem akartam őket be-
folyásolni a sportágválasztás-
ban. A középső lányom, Luca 
vívott két évig, de abbahagy-
ta, amit nem bánok. Én csak 
azt szeretném, hogy ők jól 
érezzék magukat és boldo-
gok legyenek. Engem sem 
piszkáltak gyerekkoromban 
a szüleim, nem akarták, hogy 
élsportoló legyek, de nem is 
gátolták, ők egyszerűen csak 

a szüleim voltak, és támo-
gattak mindenben. 

Én is ugyanígy 
próbálom ne-
velni a saját 

gyerekeimet.

Emellett a Magyar Vívó 
Szövetség társadalmi 
kapcsolatokért felelős 
alelnöke vagy. Mit gondolsz, 
mi az oka annak, hogy a 
vívás hagyományosan 
magyar sikersport?

Egyértelműen az edzők 
munkáját kell kiemelni, hi-
szen nélkülük egy tanítvány 
semmit nem tudna elérni, leg-
alábbis vívásban biztosan nem. 
Azzal, hogy rendszeresen jön-
nek a jó eredmények, kialakult 
egy jelentős utánpótlás-bázis. 
Természetesen mindig van le-
morzsolódás, de a sok-sok gye-
rekből a legszorgalmasabbak és 
legkitartóbbak megmaradnak. 
Addig, amíg van egy Szilágyi 
Áron, egy Szász Emese, egy Im-
re Géza, jó kezekben vagyunk. 
Azt még nem látja senki, de az 
utánpótlásban már ugyanúgy 
ott mocorognak az ő utódjaik.

Nemcsak a sportban voltál 
kitartó, hanem a tanulásban 
is. A Testnevelési Egyetem 
mellett elvégezted a Bárczi 
Gusztáv Gyógypedagógiai 
Főiskolát is. Ezzel van terved?

Édesanyám és a testvérem 
is logopédus, illetve gyógype-
dagógus, és engem is nagyon 
érdekelt ez a terület. Bár én 
világ életemben gyerekorvos 
szerettem volna lenni, de azt 
nem tudtam összeegyeztetni 
a sporttal. Az atlantai olimpia 
után dolgoztam három évet 
egy óvodában gyógypedagó-
gusként és logopédusként, de 
rájöttem, hogy a sport any-
nyira beleivódott az életembe, 
hogy ha nem vagyok sportolók 
közelében, akkor nem érzem 
teljesnek magam. Így azon 
kívül, hogy a lányomnak ki-
javítottam a hangképzési ne-
hézségeit, valószínűleg több 
gyereknek nem fogom.

Mikor léptél utoljára pástra?
Régebben még voltak ví-

vótematikus Erzsébet-tá-
borok, ahol pici gyerekeket 
oktattam és velük vívtam, 
de mióta ez megszűnt, nem 

voltam pást közelben. 
Három gyerek mellett 

nem fér bele az éle-
tembe, mert a csa-
ládom az első. A 
következő nagy ter-

vem az, hogy majd jó 
nagymama legyek, sok 

unokával. Addigra hát-
ha megtanulok palacsin-

tát sütni…

Mozdulj!



VÁR A LÁTNIVALÓ

EURÓPAI VÁROSLÁTOGATÁSOK, EGYÉNI ÉS CSOPORTOS UTAZÁSOK

VÁR AZ EGZOTIKUM

EGZOTIKUS ÜDÜLÉSEK ÉS KÖRUTAZÁSOK

VÁR MAGYARORSZÁG

BELFÖLDI UTAZÁSOK

VÁR A TENGER

MEDITERRÁN ÜDÜLÉSEK
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