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Négy-öt éves lehettem, amikor egy forró augusztusi éjszakán megpillantottam a Smaragdvárost. Nem ilyennek
képzeltem, legalábbis a mese alapján
nem – ez sokkal szebb volt, mint ahol
Óz lakott. Egy réten vágtunk át szüleimmel, talán egy vendégségből hazafelé, és minden fűszál
mögül apró zöld lámpások villantak elő útjelző gyanánt.
Lenyűgöző látvány volt! Ráadásul ezek a türkizzöld ékkövek az égből hullottak alá, legalábbis úgy képzeltem, hisz a
fejem felett folyamatosan cikáztak a meteorok. Csak amikor közelebbről megvizsgáltam az egyik égi jövevényt, akkor láttam, hogy voltaképp egy kukacról van szó. Akkor
még nem ismerhettem a féreglyuk-elméletet, de ha valaki
akkor elmagyarázta volna, megértő fülekre talál, hisz a kezemben tartott világító pondró igazolta, hogy a világűr tele
lehet ilyenekkel, kisebb-nagyobb világító bogarakkal, akik
keresztül-kasul rágják magukat a galaxisokon.
Azóta sem múlhat el augusztus anélkül, hogy ne üdvözölném égi jövevénynek kijáró tisztelettel kertünk magányosan foszforeszkáló párkeresőit – őszintén kívánom nekik
hogy találják meg az igazit, és a nemes frigyből szülessen
még sok-sok smaragdzöld földi csillag.
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Címlapon

Lengye

Hitelesen

megszólalni

Lengyel Tamás lassan húsz éve a pályán van, és a meghatározó színházi szerepek mellett egyre több filmben, sorozatban
is feltűnik, ezért sokaknak lehet ismerős a Válótársak Jocijaként,
vagy A mi kis falunk Gyurijaként.
 Gyerekszínészként
kezdtél, de mellette
Budapest egyik elit
gimnáziumában tanultál.
Mikor határoztad el,
hogy színészettel
szeretnél foglalkozni?

Forrás: RTL Klub
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Azt mondják, zárkózott
gyerek voltam, ezért vittek el a szüleim a Harlequin
Gyermekszínpadhoz, ahol
különlegesnek érezhettem
magam: amíg a többi gyerek házi feladatot írt, addig
én színházzal foglalkoztam
és tájelőadásokra jártam. De
kamaszként nem volt olyan
tervem, hogy feltétlenül színész szeretnék lenni, ezért
biológia-angol fakultációra
jártam. Miután abbahagytam a Harlequint, bekerültem a Karinthy Színház
egyik előadásába, és akkor
jöttem rá, hogy engem ez érdekel. De ez, azt hiszem, nem
tudatos döntés volt.

 A szüleid, akik nem a
szakmában dolgoznak,
hogyan fogadták a
hírt? Nem féltettek?

Nagyon nyitott szüleim vannak, támogattak mindenben,
ami boldoggá tesz. Egyedül azt
kérték, hogy a Színművészeti
Főiskola mellett más felsőoktatási intézménybe is jelentkezzek, ezért felvételiztem a
Kodolányi János Főiskola kommunikáció szakára is. A Színművészetire először nem vettek
fel, viszont a kommunikáció
szakra igen, de végül nem jártam oda, inkább egy hotelben
dolgoztam egy évet.

 Másodszorra viszont
felvettek. Milyen emlékeid
vannak a főiskoláról?

Nagyon jó osztályközösségünk
volt, tele tehetséges emberrel. Versengés nem volt köztünk, mert „le voltak osztva

a szerepek”, amit mindegyikünk elfogadott, és emiatt jól
működött a közös munka is.
Békében éltünk, és barátokká
váltunk. Erősen prózai osztály
voltunk, és a színészetnek azzal a részével foglalkoztunk,
ami engem igazán érdekel: hogyan lehet történetet mesélni,
hitelesen megszólalni. A főiskola nagyon erős burok volt,
ahol védve éreztem magam.
Amikor véget ért, és megéreztem, hogy már egy egészen
másfajta tétje van a dolgoknak,
akkor egy kicsit megijedtem.

elvárásokat éreztem, aminek
akkor, huszonkét évesen nem
igazán tudtam megfelelni. A
Kripli sikere csak pillanatokig
tartott, mert rögtön jött a következő darab, a Patkányok,
ahol már nehezen vettem az
akadályokat. (Természetesen
A Kriplinél is megszenvedtem a szereppel, de végül egy
kiváló előadás született.) Később próbafolyamatból próbafolyamatba csöppentem, de
nem sikerélményt, inkább középszerűséget és szürkeséget
éreztem.

 Pedig a Színművészeti
Főiskola után azonnal
leszerződtetett a Radnóti
Színház, és már a legelső
szerepedben – A Kripli című
darabban – jelentős szakmai
és közönségsikert értél el.
Ez sem nyugtatott meg?

 2001-ben az I Love
Budapesttel a filmes
karriered is elkezdődött.

Amikor az ember megtudja,
hogy leszerződteti a Radnóti
Színház, nagyon örül és büszke magára, egészen addig,
amíg ki nem osztják az első
feladatot, és annak megoldása
közben nehézségekbe ütközik.
Vagy ha meg is oldja, és sikere lesz, akkor is minden egyes
próbafolyamatnál nulláról indul, újra megmérettetik. Amíg
a főiskolán azt érzed, hogy
hibázhatsz, mert ha valami
nem sikerül jól, nem könyvelnek el azonnal rossz színésznek, addig a színházban már
nem így van. A teljesítményemmel kapcsolatban olyan

Ahogy elkezdődött, úgy be is
fejeződött, illetve valójában
csak sokkal később indult el.
A forgatás után azt gondoltam,
hogy hatással lesz a pályámra az, hogy részt vehettem egy
nagyjátékfilmben, és majd mi,
a főszereplők rendezőről rendezőre vándorolunk. Csányi
Sándorral és Hámori Gabriellával így is történt, de Kovács
Martinával és velem nem. Jó
volt részt venni benne, és megélni azt, hogy teljesen máshogy
működnek a dolgok, mint a
színházban. Kisebb egységek
kerülnek feldolgozásra, ezért
a koncentráció is más. A filmben az előállításra, az átgondolásra, a gyakorlásra máshogy
jut idő, ezért sokkal inkább az
ösztönöknek kell működnie
– szerintem.

 Mihez húz inkább a szíved,
a színházhoz vagy a filmhez?

Engem mindig is a kis játszóhelyek vonzottak, mint a Budapesti Kamaraszínház, a Radnóti, a
Játékszín, mert nem szeretem a
művi és teátrális dolgokat. Ha
egy nagyobb helyen játszik az
ember, akkor óhatatlanul mindent sokkal látványosabban kell
megfogalmaznia, és én tartok attól, hogy ez a tartalom rovására
megy. Talán azért szeretem jobban a filmet – még ha nehéz is
különbséget tennem –, mert a filmen sokkal kisebb blokkokban
gondolkodunk, és az érzelmeket
nem kell felnagyítani, az őszinteség az egyedüli hiteles közlés.

 A kis színházi tereket
kedveled, 2011-ben mégis
leszerződtél a Vígszínházhoz.
Miért?

Rengeteg előadást láttam ott,
amikor felújították az épületet,
kamaszként egyszer még be is
szöktünk a barátaimmal. Számomra a Vígszínház egy nagyon
fontos intézmény volt egész életemben, ezért vágytam ott szerepelni, emellett azt hittem, olyan
presztízst jelent, amivel előrébb
léphetek a pályán. A Vígszínház
méreteiből adódóan egy merőben más jelenlétet kíván, még ha
ott is a tartalom a legfontosabb.
Sokat tanultam és változtam az
ott eltöltött hat év alatt, de ez a
folyamat lezárult, és most már
szabadúszóként kell megtalálnom a bizonyosságomat.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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hogy az előadásban ki kellett
próbálnom a stand up műfaját, és nyolc-tíz percen keresztül így fenntartani a közönség
figyelmét.

 Volt olyan szereped,
ami hatással volt rád a
színpadon kívül is?

A Kripli című előadás ilyen volt,
mert azt a fajta elszigeteltséget
és izoláltságot, ami jellemző
volt Billyre, a karakteremre, én
is hordozom magamban. Sokat vizsgáltam ezt a helyzetet.
Ha az ember egy magatartásformát, viselkedést sokat próbálgat, elkerülhetetlen, hogy az
visszahasson önmagára. Szerintem akkor tud hiteles lenni
egy alakítás, ha bizonyos tekintetben hasonlóságokat ismer fel
önmagával az ember, és megtalálja benne saját magát.

 Bánki Gergellyel A mi
kis falunkban is együtt
szerepeltek. Úgy tűnik
a sorozatbeli szereplők
nyilatkozataiból, hogy
nagyon élvezitek a
forgatásokat, és nagy az
összhang köztetek.

Forrás: DEKK Színház

Rengeteg olyan feladat van, ami
egyáltalán nem érdekes, és ebbe
könnyű belefásulni, elveszíteni
a frissességet.

 2017-től szabadúszó
vagy. Nem félsz az ezzel
járó létbizonytalanságtól?

 Milyen darabokra
gondolsz? Bohózatokra?

Ettől most nem tartok, mert
kivételes helyzetben vagyok:
sok munkám van, és ilyenkor
az ember több lehetőséget kap
máshonnan is. Márciustól október végéig filmezek, és emiatt
nem tudnék olyan kötelezettségeknek megfelelni, amiket egy
kőszínház támaszt. De egyébként is azt gondolom, hogy a
társulati létezésben van valami
strukturálisan nagyon rossz,
mert nagyon leterheli az embert, nem válogathat, viszont
teljes mértékű rendelkezésre
állást kíván, nagyon kevés pénzért. Ennek a következménye,
hogy művészileg szépen, lassan „elfogy”, nem érik újabb
impulzusok, amik inspirálnák.

Azzal nincs problémám, ha
valami szimplán szórakoztat
– két ilyenben is játszom a Játékszínben, és mindkettőt nagyon szeretem. Ami zavar, az
az átgondolatlanság, öncélúság, műviség és hazugság. A
nevetés természetes igénye a
közönségnek, hogy elfeledje a
mindennapi problémáit, és kicsit kikapcsolódjon. Nem feltétlenül kell egy színháznak
mindig világmegváltónak lennie, és állandóan a társadalmi
problémákra reflektálnia, még
ha ez fontos feladata is. Szerintem az alternatív, minőségi
szórakoztatást valósítják meg
a Dumaszínház DEKK-produkciói is.
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 Játszottál is egy DEKKprodukcióban, amit És a
függöny felhördül címmel
mutattatok be. Hogyan
talált meg a lehetőség?

Bánki Gergely keresett meg,
aki nemcsak játszott az előadásban, hanem a jeleneteket is
ő írta. Gergő humorát nagyon
kedvelem, és már régóta szerettem volna egy kőszínháztól
eltérő produkcióban részt venni, így nem volt kérdés, hogy
belevágok. Egyelőre a többi
munkámból adódóan nem tudok újabb DEKK-ben szerepelni, de nagyon izgalmas feladat
volt. Az előadásban iróniával
mesélünk a színészetről, és lerántjuk a leplet a misztikumról,
ami ezt a szakmát körülveszi.
Emberközelibbé akartuk tenni a színházat, ezért bemutattuk az esetlenségét, a benne
lévő bizonytalan embereket, és
együtt röhögtük ki magunkat.
Számomra új kihívást jelentett,

Amikor elkészítettük a próbaepizódot, még nem lehetett
tudni, hogy lesz-e belőle valami, de már azt is nagyon szerettük forgatni, és reméltük,
hogy lesz folytatás. Ez gyorsan
összekovácsolta a csapatot. Az
ilyen összhang kialakulásához
általában jóval hosszabb idő
szükséges. Miután a rendező,
Kapitány Iván megérezte, hogy
a színészek tisztában vannak a
karakterekkel, adott némi szabadságot a forgatókönyvön

belül. Hozzátehetjük a gegjeinket, kicsit improvizálhatunk.
Ezek egytől-egyig nagyon szélsőséges karakterek, és egy ilyen
maszk mögött azt érezzük,
mindent szabad. Bár szörnyű
reggel négykor kelni és utazni egy órát a helyszínre, majd
műbajuszt hordani 12 órán át,
ennek ellenére az egész inkább
egy közös szórakozás, nem pedig munka.

 A mi kis falunkban a
helyi közösség playboy
fociedzőjét alakítod. Nem
tartasz a beskatulyázástól?

De igen, ez egy nagyon erős félelmem. Én szívesen mennék
például Nemes Jeles Lászlóhoz
is forgatni, jelentkeztem is az
új filmjére egy videóval, de végül nem hívtak be a castingra.
Igyekszem minden egyes szerepnél kicsit másik oldalamat
megmutatni, más karaktert játszani. De amíg ilyen kiegyenlítetlen a magyar tévézés, és amíg

párhuzamosan nem tud születni olyan sorozat, amit ilyen kultusz és nézettség övez, mint A
mi kis falunkat, addig szerintem
a sikeres alakítások rárakódnak az emberre. Ez elkerülhetetlen, de addig nincsen baj,
amíg nem csak egy karaktert
játszom. Amikor elfogynak az
eltérő szerepek, akkor kezdődik
a beskatulyázás.

 Ma Magyarországon egy
színész eldöntheti, hogy mit
vállal el, vagy szinte mindenre
igent kell mondania?

Ez a dolog „csinálva jó”, várva és ábrándozva nem. Ha van
olyan ajánlat, ami izgalmas,
akkor nem szabad arra várni, hogy majd jön valami még
jobb, minőségileg megfelelőbb.
Természetesen vannak, amiket nem vállalok el, de csak
azért, mert az arcom a munkaeszközöm, és a sorozat mellett
fukarul kell bánnom vele. Mindenhez iszonyú nagy szerencse
kell, nem elég, ha az ember tehetséges, sokat dolgozik, és minőségileg a legjobbra törekszik.
Jó időben, jó helyen kell lenni.

 Az elmúlt években
sok külföldi film készült
Magyarországon. Vonz a
külföldi karrier? El tudnád
képzelni, hogy máshol élj?

Forrás: RTL Klub

Igen, de semmi esélyem rá. Egyrészt sokkal nagyobb a merítés,
másrészt a magyar akcentus állítólag még a kelet-európaitól is

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Forrás: RTL Klub

nagyon eltér, és azt mondják,
akkor van lehetősége egy idegen
ajkúnak bekerülni egy amerikai
filmbe, ha ismert az akcentusa.
A németek, a franciák, az oroszok, a spanyolok kiejtését értik
és ismerik Amerikában is, ezért
ők előnyben vannak. A körülményekhez képest mindhárom
produkció, melyekben az elmúlt
időszakban szerepeltem – Válótársak, Aranyélet és A mi kis falunk is –, a lehető legtöbbet és
legjobbat próbálta megtenni. De
iszonyúan érdekelne, hogy milyen lehet egy olyan filmben szerepelni, ami a magyarországihoz
képest jóval nagyobb költségvetésből készül, és ami mögött egy
komplett, nagy múltra visszatekintő, kifejlett iparág áll.

 Mik a terveid a
következő évadra?

Új előadást nem fogok próbálni, csak a két futó szerepemet
viszem tovább a Játékszínben,
mert nagyjából 120 napot forgatok ebben az évben, ami elég
sok. Régóta nem volt időm pihenni, mivel január óta folyamatosan dolgozom, és félek,
ha nem szakítok időt magamra, nem töltődőm fel, annak következményei lesznek.
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 Ritkán nyilatkozol
társadalmi kérdésekről.
Mi ennek az oka?

Nehéz kérdés. Véleményem
szerint nagyon fontos egy színész esetében, hogy a lehető „legsterilebb” maradjon,
mert különben nehéz történetet mesélnie. Amikor a pályám
elején a Jóban Rosszban című
sorozatban játszottam, és este
fölmentem A Kripli című előadásban a színpadra, akkor az
első 5-10 percben azzal kellett
küzdenem, hogy én az a csávó vagyok-e, abból a bizonyos
sorozatból. Ha bármiféle hovatartozást kifejez az ember,
akkor az vagy szimpátiát, vagy
antipátiát szül, és így elvész az
objektív megítélése, ettől nehezebbé válik a történetmesélés,
a nézőnek az azonosulás. Természetesen foglalkoztatnak
bizonyos társadalmi kérdések,
de nyilvánosan nem vagyok
aktív ezekkel kapcsolatban.

 Zárkózott emberként
hogyan viseled, hogy
egyre többet írnak a
magánéletedről?

Nem érzem, hogy hírértékem
lenne, inkább úgy gondolom,

hogy ezek a lapok tartalomhiányban szenvednek, és kell
az oldalkitöltő szöveg. Van
egy-egy olyan újságíró, akivel szívesen beszélgetek, mert
nála tudom, hogy az fog megjelenni, amit valóban mondtam, és a szalagcím nem fog
egészen mást sugallni, mint
ami az interjú egésze. A színészetben egyáltalán nem a
népszerűség vonz, hanem a
játék. Ha valaki csak azért keresi ezeket a lapokat és mesél
magáról, hogy híres legyen,
az számomra értelmezhetetlen. Mint ahogy a folyamatos
online jelenlét is, de én ilyen
alkat vagyok.

 Jó néhány női magazin
is felkért fotózásra.
Hiúnak tartod magad?

Abból a szempontból igen,
hogy most leszek negyvenegy éves, és muszáj karban
tartanom a testemet és az állóképességemet ahhoz, hogy
a rám bízott feladatokat teljesíteni tudjam. A színészetnek
van egy esztétikai oldala is,
de ez nekem inkább kényszerű kötelesség, hiszen szívesebben olvasnék vagy néznék
filmeket, mint hogy edzőterembe járjak. A hétköznapokban a tökéletes frizura
vagy öltözék nem fontos számomra, csak az, hogy komfortosan érezzem magam a
bőrömben.
Tompa Diána

A

AJÁNLJA:

Csendes áramlat

Augusztus 17-én nyílik, és egészen szeptember végéig látogatható a Pesti Vigadó galériájában Nagy B. István Csendes áramlat című emlékkiállítása.
Nagy B. István (1933–2006) Munkácsy-díjas festőművész alkotóként, és –
mint az egri Eszterházy Károly Főiskola rajz–vizuális kommunikáció tanszékének vezetője – művészetoktatóként is a kortárs magyar képzőművészet
meghatározó egyénisége volt.
A szilvásváradi születésű művész, aki Ferenczy Noémi, Szőnyi István és Bernáth Aurél tanítványa volt, világszerte számos kiállításon szerepelt sikerrel, sőt
később a Minnesotai Egyetem tanára is lett. Életműve jellegzetes képciklusokba
rendezhető, melyekből kiemelkednek kései korszakának gyakran magasztos
sorozatai: a transzcendens kékbe öltöztetett El Greco tanulmányok, a színesen
lüktető Zsámbék-képek, a léthelyzeteket sűrítő Arcképcsarnok, vagy a bibliai témájú, moralizáló Izsák-képek.
Nagy B. István művei finom lelki rezdüléseket, mélységes fájdalmakat tapintatosan boncolgató, olykor
finom (ön)iróniával átszőtt sugallatok, s azon túl, hogy önértelmezések, egyben tanítások is.
További információ: www.vigado.hu

A Gryllus testvérek, és az Első pesti rackák

Augusztus 16-án este igazán különleges koncertélményben lehet része annak, aki ellátogat
Szarvas József Pajtaszínházába, Viszákra.
Történt ugyanis, hogy a Kaláka együttesből Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos az Első pesti rackák
– vagyis Ferenczi György és a Rackajam – társaságában nekivágott Nashville-nek, hogy az ottani stúdió-legendák egyikében készítsenek felvételeket.
Persze, ők maguk is legendák, hiszen a Kaláka egyet jelent a magyar és az egyetemes költészet remekeinek megzenésítésével; nem beszélve a rackákról, akik a magyar népzenét páratlanul ötvözik az amerikai
countryval és blueszal.
Kezdetben azt gondolták, hogy csupán egyetlen albumot vesznek fel, de úgy belejöttek, hogy kettő lett
belőle, így aztán ikrekként tekintenek nashville-i kalandozásuk szüleményeire. Előbb a rackák – a koncertjeiken már kiforrott – számait vették fel, aztán rackakísérettel a Gryllus testvérek szerzeményeit – Kiss Anna,
Kányádi Sándor, Weöres Sándor és Szepesi Attila verseivel. Az utóbbi menetbe steel gitárjával az amerikai
Rush Pahl is beszállt, Gryllus Vilmos Fender Telecasteren és Gibson gitáron játszott, úgyhogy – Ferenczi
György elmondása szerint – kimondottan '69-es hangulat kerekedett... Azzal az elragadtatottsággal, ami
a Kaláka együttes megalakulását és ami a woodstocki fesztivált jellemezte 1969-ben.
Volt már lemezbemutató a MÜPA nagyszínpadán is, Viszákon kicsit intimebb lesz a hangulat, de számíthatunk rá, hogy fergeteges koncertet ad a supergroup.

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

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Üzenet a Földről

Kalmár András

A

Hungarian Blues

mikor a Mátyás Pincébe
belépett a beduin, nagyon
meglepődtem. Ugyan szikár volt
ő is, és magas, mint a filmekből
ismert arabok, akik hosszú leplekbe burkolva teveháton szelik át a sivatagot, és szablyával
ontják egymás vérét, de egyéb
hasonlóságot nem mutatott az
Ezeregyéjszakából ismert harcosokkal. Öltönyt és nyakkendőt viselt, ősz haját magas
homlokából hátrafésülve hordta, és Mikulás-szerű szemöldöke vidáman ugrándozott apró,
csillogó szeme fölött. Nagymamám mondta, hogy ő a beduin – vasárnaponként a családi
program része volt, hogy a nagyszüleimmel étteremben ebédeltünk, méghozzá olyanban, ahol
cigányzene szólt. A cigányzene nem csak azért volt fontos
eleme a vasárnapi ebédeknek,
mert nagyapám szeretett néhány fröccs
után egy kicsit nótázni – a Téglaporos a kalapom volt a
kedvence – hanem azért is,
mert engem,
akit nyolctíz évesen
nemigen
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lehetett egy étkezőasztalnál pár
percnél tovább kibírni, a zenészek látványa teljesen lenyűgözött, és nyugton tartott.

M

egmámorosodva bámultam a hangszereik
csigás végét, a kis fehér zsebkendőt az áll alatt, az aranygyűrűket és fogakat, a filcmellényeket,
meg ahogy be-befűződik a vonó végébe egy húszas vagy egy
ötvenes, és onnan, a csúcsról integet a többieknek, hogy gyertek ti is...

A

legcsodálatosabb figura
a zenekarban a cimbalmos volt. Eleve az, hogy ő ült,
míg a többiek álltak, fejedelmi
rangot kölcsönzött neki. És aztán ott voltak a verők, ezek a
gézzel betekert orvosi műszerek, amelyekhez hasonlót azelőtt csak a fül-orr-gégészeten
láttam... Meggyőződésem volt,
hogy ez az ember, amikor nem
zenél, fehér köpenyt ölt, és kerek tükrével a gyerekek fülét
vizsgálja, vajon meggyógyította-e őket a muzsika? Mert abban is biztos voltam, hogy ő a
dobhártyagyulladásokat nem
tűvel szúrja fel, hanem a cimbalomverő végén lévő fehér gézből

Yehudi Menuhin és Kodály Zoltán – 1959
Fotó: Fortepan – Kotnyek Antal

tép le egy muzsikával átitatott
kis darabot, azt dugja a beteg
fülbe, ami ott aztán megteszi
jótékony hatását.

J

a és a beduin! Amikor belépett, a zenekar – amelyet most már tudom, hogy a
legendás prímás, Déki Lakatos
Sándor vezetett – hirtelen tempót váltott, és valami klasszikus darabot kezdett el játszani
a vendég tiszteletére. Ugyanis
róla – rajtam kívül – mindenki tudta az étteremben, hogy
a világ talán legnagyobb élő
hegedűművésze, Yehudi Menuhin, akit csak én értettem
Beduinnak.

Y

ehudi Menuhin, aki csodagyerekként indult, és
játszott Berlinben Einsteinnek, New Yorkban Bartóknak,
Pesten Kodálynak, zenélt Mick
Jaggerrel és
a Beatlesszel, gyakori budapesti
látogatásaikor szinte sosem
mulasztotta el,
hogy

meghallgassa a Mátyás Pincében Déki Lakatost, vagy a
Halászbástyán Borosst, sőt,
számos legenda és anekdota
él arról, hogy kivel, mikor, hol
muzsikált együtt, kivel cserélt
hegedűt a világsztár.

M

ára a műfaj – nevezzük nótának, műdalnak, cigányzenének – kikopott
az éttermekből, amelynek számos oka van, de ugyanakkor bármikor feltámasztható,
hisz zseniális muzsikusokból
nincs hiány, a nótakincs pedig megőrződött. Hogy ezeknek a daloknak van helyük
a palettán, mi sem bizonyítja jobban, minthogy Nádasdy
Ádám nyelvészprofesszor, költő, műfordító, esszéista, egyetemi tanár nem átallott a Pepita

Ofélia Bárban, később pedig
az Örkény Színház Stúdiójában fellépni, és lánya, Nádasdy
Vilma, valamint zenésztársak
közreműködésével olyan örökzöldeket elénekelni, mint hogy
Kis kutya, nagy kutya nem ugat
hiába. Igaz ugyan, hogy egyetemi tanár lévén a dalokat magyarázó szövegekkel kötötte
össze, amelyekből olyan dolgokat tudhattunk meg, hogy
például a Krasznahorka büszke vára című búsongót Károlyi Mihályné, szül. Andrássy
Katinka édesanyja szerzette,
de ez nem vont le a művek élvezeti értékéből, sőt, olyan nézőket is a széksorokba ültetett,
akik egyébként cifrákat mondva kapcsoltak el, ha véletlenül a Dankó rádiót fogta be az
állomáskereső.

H

a annak idején Menuhin
látott fantáziát a műfajban, és annak virtuóz előadóiban, és Nádasdy estjére se lehet
jegyet kapni, elképzelhető, hogy
ez a zene visszatérhet a közösségi terekbe, éttermekbe, bárokba.

B

udapesten több étterem
indult azon a pályázaton,
amelynek köszönhetően most
minőségi zenét játszó cigányzenekarok léphetnek fel a főváros
frekventált pontjain. Ha sikeres
lesz a kezdeményezés, talán az
egész országba visszatérhet ez a
muzsika. Ami azért lenne nagyon fontos, mert végre kiszoríthatná szörnyszülött gyermekét,
a mulatóst. Meg hát azért is, mert
ahogy Bródy János énekelte: „A
Hungarian Blues – Csak az, amit
a cigány húz!”
HIRDETÉS

Gyors enyhülés

abőrnek.
Bruttó akciós
fogyasztói ár:

1970 Ft
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GlaxoSmithKline-Consumer Kft., 1124 Budapest, Csörsz utca 43. Tel.: +36 1 225 5800, www.gsk.hu
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport. • CHHU/CHFENI/0005/18a , Elkészítés dátuma: 03/04/2018

A kock á z Atokról és A mellékhAtásokról olvAssA el A be teg tá jékoz tAtót,
vAgy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészé t!

Elmondom hát mindenkinek

Polgár Teréz Eszter

„Pontosan azt ábrázolja”
textilhulladék-feldolgozás területén működtem kutatóként, és
megbíztak, hogy vegyek részt
annak eldöntésében, milyen
irányt vegyen itthon a fejlesztés.
Kint láttam először géppel varrott textilképeket is. Nem tetszettek. Bár egy falméretű kép
az intézet igazgatói szobájának
falán megfogott.

Gönci András textilművésszel az Uránia
Filmszínház kávézójában beszélgetek.
Mint kiderül, az elegáns belső teret díszítő textilkép éppen az ő alkotása. A
művész albumát nézegetve már nem
gondolom, hogy a véletlen játszott kezemre: aki Budapest legszebb épületeiben jár, előbb-utóbb találkozik Gönci
András munkáival. Beszélgetőtársamról nehezen hihető, hogy idén 75 éves,
az már könnyebben, hogy a művészet
mellett a sport szerelmese. 30 éven át
volt a magyar síválogatott önkéntes
edzője; családjával ma is sokat síel,
nyaranta szörfözik.
A textil iránti vonzalma honnan
ered?

Apám a selyemipar főmérnöke
volt, anyám is textilterületen
dolgozott, én meg gyerekkoromtól szerettem az anyagokat. A kisképzőn érettségiztem,
majd felvettek az Iparművészeti Főiskolára, ahonnan két
év múlva kitették a szűröm.
Rosszat akartak, de jót tettek. Akkor mentem át a Műszaki Egyetem gépészkarára,
textilgép szakirányra. Egyetem mellett fotóztam, festettem, grafikával, dekorációval
12

foglalkoztam. Jó pénzt lehetett
keresni azzal, hogy a kiállítások, például a BNV-k helyszínén létrehoztuk a kiállítóteret.
Egyébként a festés és a grafika
is megmaradt az életemben, sok
textilképemnél használtam vegyes technikát.
Textilművészként speciális
anyaggal dolgozik: a neve arax.
Mit lehet erről tudni?

Az arax nevet én találtam ki,
ahogy a technológia is jelen
formájában részben saját fejlesztésem. Egy Arakhné nevű,

Miért nem tetszettek?

mitológiai pókra utaló, ún.
varrvahurkoló gép készíti az
alapkelméket. Bármit, ami a
gépbe befér és áthatolnak rajta a tűk, össze lehet vele varrni, tehát sok réteget. Így a kész
textilen nagyon finoman érezni a gyűrődéseket. A kelmékkel úgy lehet játszadozni, hogy
az eredménynek legyen egy
tényleges és egy szándékolt optikai térbelisége is. Anno egy
hivatalos utazás során, Csehszlovákiában, Brnóban találkoztam a varrvahurkoló géppel
és a ráépülő technológiával. A

A mívesebb technológiát tartottam rendes dolognak. Az
addigi világomban a szövés-fonással művészi tárgyat csak úgy
lehetett létrehozni, ha az ember
elejétől végéig dolgozik a folyamaton. Az arax olyan volt,
mint egy festményhez képest a
montázs. Túl könnyűnek éreztem. Kiderült, hogy nem olyan
könnyű, ezt is meg kell tanulni.
Megragadott, milyen változatos
lehetőségeket kínál, ha jól használom a technikát, úgyhogy
átértékeltem a korábbi véleményem. De ehhez az kellett, hogy
idekerüljenek a gépek, és muszáj volt kezdeni velük valamit.
A cégünk különleges minőségű
francia szőnyeggyapjú-hulladékot vásárolt fel színre válogatva. Nagy értéket képviselt,
nem akarták felmosórongyba
dolgozni, keresni kellett más
hasznosítást. Semmi kedvem
nem volt ezzel művészkedni, mégis arra jutottunk, hogy

iparművészeti tárgyként értékesíthető sorozatdarabokat készítünk. Kísérletezgettünk, elég
suta dolgok születtek, de annyi
eredménnyel, hogy egy-két kiállítás után beindult az érdeklődés. Egyre inkább megjelent
az igény egyedi alkotásokra. Jó
kis kihívás volt. Ipar- és képzőművészeket is bevontunk,
aztán kitaláltuk, hogy az akkor
már szépen felszerelt budakalászi gyárunkban hogyan valósíthatók meg a terveik. Tovább
kellett fejleszteni a technikát, új
utakat találni, és ez már engem
is inspirált.
Érdekes, hogy az állam
támogatta az iparművészeti
vonalat.

Ez nem hivatalos támogatás
volt, szerencsére a cég akkori
igazgatója, Lukács Béla tekintette szívügyének. Elkezdtünk
azzal kísérletezni, hogyan lehet a szálakat egymásra dolgozni, színátmenetet képezni.
Ez gyakran elég ahhoz, hogy
nagyon szép anyag jöjjön létre. Eredetileg is textilművésznek készültem, a sors furcsa
kanyarjával lettem az. A vállalatnál egyre inkább csúsztunk

az egyedi dekoratív megbízások felé. Belsőépítészekkel,
díszlettervezőkkel, iparművészekkel épültek ki kapcsolataink, és megérlelődött, hogy ez
lesz a jó irány. Aztán a szőnyegszövőjéről ismert Békésszentandrásra tették át a gyárunkat
velem együtt, úgyhogy Budapestről jártam ki naponta, nem
túl lelkesen. A privatizációkor
a szentandrási szőnyegszövőnek német társtulajdonosa lett,
de ők a mi területünkkel nem
akartak foglalkozni. Felajánlották, hogy vigyem az üzemünket
szőröstül-bőröstül. Kifizettem
egy összeget, és az anyagokkal,
az amúgy is általam fejlesztett
technológiával elköltöztem.
Vállalkozásként folytattam a
munkát. 1977-től a Művészeti Alap tagjaként már tudtam
saját jogon művészeti munkát
vállalni. Amúgy nem dolgozhatott művészként, aki akart,
minden az Alapon keresztül
történt, a fizetés is. Az elején
kifejezetten akadályoztak, csak
társművésszel dolgozhattam.
Sógorság-komaság, kéz kezet
mos alapján működött minden, és én nem voltam benne a
pixisben.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Elmondom hát mindenkinek
Rengeteg a színes, vidám
hangulatú képe. A sok szín a
műfajból következik, vagy az
alaptermészetéből fakad?

Ilyen a személyiségem. Az
örömteli hangulatokat, a sok
színt, a mozgásos játékot nagyon szeretem. Persze, ahol alkalmazott textilt készítek, ott a
hely jellegét, a miliőt figyelembe véve komponálok. Például
egy szecessziós épület vagy egy
határozott enteriőr köt. Ha egy
stílusban el kell merülnöm, érdekel, hogyan tudom mai eszközökkel visszaadni. Idősek
otthonába is mást készítek, mint
egy irodaházba. Ahol szabadon
dolgozhatok, hagyom magam
befolyásolni a külső hatásoktól. Amit az utazásiam közben
átélek, beépülnek a képi világomba, így a perui élményeimet sok kép megidézi. Bizonyos
tárgyak, műalkotások, alkotók
kiváltotta érzések is megjelennek a képeimen: Cézanne,
Gauguin, Van Gogh, Gyarmati Tihamér... Izgat az impres�szionizmus, pointillizmus, a

szecesszió... De a magyar népművészet iránti érdeklődésem
is látszik.
„Szamárhátú ívek”: nagyon
tetszik a cím! Különösen sok az
impresszionista kép.

Gyakran tényleg hangulatokat jelenítek meg, egy-egy benyomást vagy gondolatot. De
kalandozásaim is vannak. Például az üveggel vagy tükörrel
való játékok. Két üveglap közt
egy textil nagyon izgalmas különböző fényekben. Szeretem a
határterületeket. A fémhatású
szálak használata is sok játéklehetőséget rejt.
A vízmotívumok, a vitorlák is
gyakran feltűnnek.

Gyerekkoromtól rendszeresen jártunk a Balatonra vagy
a Dunára. Vízrajongó vagyok, mellékfoglalkozásban
wind-szörfözök. Búvárkodom
is, nem felszereléssel, csak pipával, a tenger alatti világ magával ragad. Jordániában több
száz métert úsztam egy óriásteknőssel, utána tudtam meg,
hogy a teknős harap. A kedvenc
szörfös helyem Rodosz.
De ha jól tudom, az igazi sportja
a sí.

Későn, érettségi előtt kezdtem
csak versenyszerűen síelni, viszont közel harminc évig különböző szintű síválogatottakat
edzettem önkéntes alapon. Annak idején a tisztességes foglalkozást űző emberek befejezték a
síelést, amikor munkába álltak,
14

Akkor adták magukat a családi
síelések...

esetleg a családjukkal síelgettek
hétvégente. Régen még esett hó,
ma már mesterséges körülmények közt zajlik a sí-sport is. Az
én művész-foglalkozásom több
szabadidőt engedett. Nagyon
szerettem a sít, és akkor még
nem létezett fizetett síedző, én
meg belenőttem ebbe a feladatba. Két olimpián és öt világbajnokságon vehettem részt
a magyar csapat edzőjeként,
és számtalan egyéb versenyen
szerepeltek a versenyzőim. Az
épület, ahol a textilgépeim dolgoztak, télen nem volt fűthető,
illetve csak óriási költséggel. A
sors is úgy akarta, hogy télen a sí
legyen a fő. Kineveltünk a klubban néhány bajnokot évente, és
velük kijutottunk a világversenyekre. De sem a versenyzők
nem voltak profik, sem én. Élveztük a készülést, a versenyzést. A feleségemet is a sínek
köszönhetően ismertem meg:
junior és ifjúsági síbajnok volt.

Adták volna, de a feleségem
orvos, és amíg kórházi belgyógyász volt, az ügyeletei miatt
alig tudott elszökdösni. Akkor
ment el családorvosnak, amikor a harmadik gyerekünk is
megszületett. Tarthatatlanná vált, hogy éjszaka ügyeljen. Felneveltünk három síelő
gyereket. Már a legkisebb is
31 éves. Ő nem csak síel: repül és mászik. Pedig ő volt, aki
komoly szívrendellenességgel
született, néhány éve szívműtéten is átesett.
Nem próbálták lebeszélni az
intenzív sportról?

A túlzott féltés-óvás a másik
oldalról teszi egészségtelenné az életet. Neki sokáig nem
volt látható problémája. Kitűnően sportolt már gyerekként,
de minden évben két kardiológiai kivizsgálás várt rá. Az
egyik szívbillentyűje nem zárt,
ami azt jelenti, hogy a szív véráramlásában visszaáramlás történt. Amikor kiderült, hogy
romlott az állapota, billentyűcsere-műtétet javasoltak, de az
interneten kutatva rátaláltam a
billentyűplasztikai megoldásra,
amely sokkal veszélytelenebb.
A négyórás műtét során kikapcsolták a szívét, egy gép helyettesítette, és közben a mellkas
felnyitása nélkül, katéteres
módszerrel megstoppolták a
szívbillentyűt. Ez az eljárás egy
csoda! És a fiunk tökéletesen
rendbe jött.

A művészi vonalat továbbviszi
valamelyik gyerek a családban?

Nem. A nagylányom szeretett
volna művészettörténettel foglalkozni, de az élet elsodorta. Ő három gyerekkel, a 17, a
15 és a 8 éves unokámmal Németországban él. A nyarak jelentős részét együtt töltjük, és
a téli síeléseken is találkozunk.
A kisebbik fiam informatikus,
félévente más országban dolgozik a cégnél. A középső világcsavargó újságíró.
A legutóbbi kiállítása nemrég
zárt Ábrahámhegyen.

Igen. Ott töltjük a nyarakat,
nagyon szeretjük, ezért is állítok ki szívesen. Sok helyen bemutattam a képeimet az évek
során, de ennek a műfajnak
nem a kiállítás a fő profilja, hanem a nagy megbízások teljesítése. A textilképek mellett
ez akusztikai textilburkolatokat is jelent, komplett szakmai
háttérmunkával. A fő megrendelők a középületek, irodaházak, színházak, mozik és olyan

szállodák, mint az Atrium
Hyatt, Béke Szálló, Penta, Hilton, sorolhatnám...
Egy kiállításon a közönség
arca sokat elárul, de vannak
visszajelzések a funkciót kapott
képekről?

A legnagyobb sikeremet az értelmi fogyatékosok tordasi intézetébe készült textilképemmel
arattam. Az eredeti zöld falak
nagyon lehangolóak voltak. El
nem tudom mondani az ott lakók reakcióját, egészen meghatódtam. Euforikus állapotban
veregették a vállam. Ők azonnal kimutatják az érzéseiket. Az
mindig nagyon jópofa, amikor
egy intézménybe kiteszem egy
nonfiguratív textilem, és az első, aki arra jár, a takarítónő
vagy más alkalmazott a házból, megkérdezi: „És mit akar
ez ábrázolni?” Mintha a zenésztől megkérdeznék, mit mond az
a zene. Rutinosan azt szoktam
felelni: „Mit tetszik gondolni?”
És bármit mond, azt felelem:
„Pontosan azt ábrázolja.”

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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AUGUSZTUSI AKCIÓ!
Fenistil 1 mg/g gél

EP
ára
kárty
✓

50 g

1 970 Ft

Különböző bőrreakciókat kísérő
viszketés enyhítésére alkalmazható

39,4 Ft/
Ft/g
t/gg
hatóanyag: dimetindén-maleát
forgalmazza:
GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest, Csörsz u. 43. Tel.: 225-5800 www.gsk.hu

Magne B6® bevont tabletta
50 db

1 940 Ft

38,8 Ft/db

AAz eredeti
eredetti Magne
M e B6 hatóanyagainak
Magn
ható
tóanyagaiinakk
ki
i áló kkombinációja
bi á iój révén
é é hhatékonyan
ték
kiváló
pótolja a szervezetből hiányzó
magnéziumot

Az akció 2018. augusztus 1-jétől 31-éig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.

Teva-Candibene 10 mg/g krém

20 g

910 Ft
910

45,5 Ft/g
hatóanyag: klotrimazol

EP
ára
kárty
✓

Alkalmas gombás fertőzések helyi
kkezelésére,
lé é éés enyhíti
híti a viszketést
i k té t is.
i
Alk
Alkalmas a bőr gombás megbetegedéseinek, fertőzésének kezelésére

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

Kitonail® 80 mg/g gyógyszeres
körömlakk 3,3 ml

4 830 Ft

PRC1808LFSZ

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer

Rutascorbin® 20 mg/50 mg tabletta

Cetebe 500 mg retard kemény kapszula

Wartner® szemölcsfagyasztó spray

Hajszálér-károsodások
Hajszálér-k
H
károsodások mérséklésére
jav
avasolt C
vitamin tartalma
javasolt.
C-vitamin-tartalma
hozzájárul az erek normál
állapotának fenntartásához

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

50 db

1 055 Ft

EP
ára
kárty
✓

211,1 Ft/db
21,1
forgalmazza: Valeant Pharma Mo. Kft.,
1025 Budapest, Csatárka út 82-84.

1463,6 Ft/ml
hatóanyag: ciklopirox

Körömgomba kezelése hatékonyan és egyszerűen:
napi 1×-i használat, körömreszelés nélkül

EP
ára
kárty
✓

120 db

3 560 Ft

forgalmazza: Omega Pharma Hungary Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
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EP
ára
kárty
✓
CHHU/CHVOLT/0071/18

Vény nélkül kapható gyógyszer

Voltaren Dolo 25 mg bevont tabletta

Advil® Ultra Forte lágy kapszula

1 795 Ft

89,8 Ft/db
hatóanyag: diklofenák-kálium

EP
ára
kárty
✓

1 770 Ft

110,6 Ft/db
hatóanyag: ibuprofén

EP
ára
kárty
✓

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

RUT-TA-HU1803-01,
lezárás dátuma: 2018.03.08.

16 db

4 475 Ft
89,55 Ft/ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

50 ml

29,7 Ft/db
hatóanyag: aszkorbinsav

Vény nélkül kapható gyógyszer

20 db

EP
ára
kárty
✓

Magas hatóanyag-tartalmának és egyedi összetételének
köszönhetően javasoljuk ízületi megbetegedések vagy
fokozott ízületi terhelés következtében kialakuló porcilletve ízületi rendellenesség esetén a különleges
táplálkozási igény kielégítésére

SAHU.MGP.17.01.0078 (2017.02.17.)
CHHU/CHVOLT/0071/18

4 995
995 Ft

90 db

55,5 Ft/db
forgalmazza:
Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4.,
www.beres.hu

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

Béres Porcerő Forte
+ D3-vitamin filmtabletta

Már egyetlen kezeléssel lefagyasztja a
szemölcsöt a gyökeréig. Az orvosok által is
alkalmazott fagyasztásos módszeren alapul,
a leghatékonyabb és leggyorsabb otthon
alkalmazható kezelés. Kézen és lábon
alkalmazható

Orvostechnikai eszköz*

Nyerjen
wellnesshétvégét
a Szimpatikával!

Fájdalomcsillapító, lázcsillapító, emellett
gyulladáscsökkentő hatása is van.
van Modern
gyulladáscsökkentő
lágy kapszulája folyékony formában
tartalmazza a hatóanyagot, így akár 10
perc alatt elkezdi csillapítani fájdalmát

forgalmazza: Pfizer Kft.
1123 Budapest, Alkotás utca 53.

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

EP
ára
kárty
✓

Vény nélkül kapható gyógyszer

CHHU/CHVOLT/0071/18

EP
ára
kárty
✓

Vény nélkül kapható gyógyszer

További tudnivalók és részvételi szabályzatok
a szimpatika.hu/jatekok oldalon.

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

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!

AUGUSZTUSI AKCIÓ!
Calcium-Sandoz®
+Vitamin C 1000 mg pezsgőtabletta

845 Ft

84,5 Ft/
Ft/db
/db

10 db
EP
ára
kárty
✓

Visine® Classic 0,5 mg/ml oldatos
szemcsepp 15 ml

1 755 Ft

szopogató tabletta 24 db
58,5 Ft/db

A szem kisebb irritációinak (pl. füst, por, szél,
klóros víz, pollen) tüneteként jelentkező
kötőhártya-duzzanat és vörösség átmeneti,
tüneti kezelésére

Kalciumpótlásra és C-vitamin-hiány esetén
(pl. fertőző betegségekben az
ellenállóképesség növelése) javasolt.
Citromízű pezsgőtabletta

STREPSILS eperízű cukormentes

1 405 Ft

EP
ára
kárty
✓

117 Ft/ml
hatóanyag: tetrizolin-hidroklorid

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

Az akció 2018. augusztus 1-jétől 31-éig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.

forggalmazza:
forgalmazza:
g
Reckitt Benckiser Kft.
1113
111 Budapest, Bocskai út 134-146.

Bánó®-féle fokhagyma-galagonya-

fagyöngy kapszula 100 db

31
180
80 Ft

EP
ára
kárty
✓

31,8 Ft/db

EP
ára
kárty
✓

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

Antibakteriális, gomba- és
vírusellenes hatású készítmény.
Fájdalomcsillapító, már öt perc
elteltével. 4 éves kortól
szedhető

OSDZ724/07.16

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény

Voltaren Actigo 140 mg

Linex® Forte élőflórát tartalmazó

Mucopront 50 mg/g szirup

Calcium-D-Sandoz® 600 mg/400 NE

gyógyszeres tapasz 5 db

2 760
760 Ft

A karkar- és
és lábsérülések
lá
következtében (pl.
(p
sportsérülések) kialakuló zúzódások
zúzódások,
rá
rándulások,
ficamok okozta fájdalom helyi
kezelésére szolgáló gyógyszer

kapszula 28 db

EP
ára
kárty
✓

2 440 Ftt

1 620 Ft

87,1
87
7,1 Ft/db

552 Ft/db
hatóanyag: diklofenák-nátrium

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

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

Több milliárdnyi élőflóra sejtet
tartalmaz, melyre a bélflórának
a gyomor-bélrendszeri fertőzés
vagy antibiotikum-kezelés
során szüksége lehet

EP
ára
kárty
✓
CHHU/CHVOLT/0071/18

Vény nélkül kapható gyógyszer

Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer

Valeriana Relax kapszula

Sperti Preparation H® végbélkúp

60 db

2 320 Ft
F

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

12 db

2 150 Ft

38,7 Ft/db

179,2 Ft/db

Olyan gyógynövények kivonatát
tartalmazza, amelyek
hatóanyagai hozzájárulhatnak a
normál idegállapot és a lelki
egyensúly fenntartásához

forgalmazza: Pfizer Kft.
1123 Budapest, Alkotás utca 53.

Étrend-kiegészítő készítmény**

Vény nélkül kapható gyógyszer

200 ml

OSDZ724/07.16

EP
ára
kárty
✓

pezsgőtabletta 20 db

1 620
620 Ft

EP
ára
kárty
✓

8,1 Ft/ml
hatóanyag: karbocisztein

81 FFt/db
t/db

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

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

Megkönnyíti a hörgőváladék felköhögését és
kiürülését. Kettős hatásával szabályozza a nyákés köpettermelést és elfolyósítja azt, így
könnyebb felköhögni

Idősek kalcium- és D3-vitamin-hiányának megelőzésére
és kezelésére, csontritkulásban szenvedő betegek
kalcium- és D3-vitamin-szükségletének biztosítására

MUC-TA-HU1803-01, lezárás dátuma: 2018.03.08.

OSDZ724/07.16

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Keresse a Szimpatikát az interneten is!

Hatékonyan csillapítja az aranyér
kellemetlen tüneteit: csökkenti az
irritációt, enyhíti a fájdalmat és
elősegíti a sebgyógyulást. Kizárólag
te
természetes
hatóanyagokat tartalmaz

EP
ára
kárty
✓

EP
ára
kárty
✓

szimpatika.hu

facebook.com/Szimpatika instagram.com/szimpatika_hu

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

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.

Anyaszemmel

Apaszemmel

Szonda Györgyi

Alőként szeretjük a gyez nem kérdés, hogy szü-

rekeinket, hogy mindent
megadunk nekik, ami tőlünk
telik, hogy örülünk nekik, és
büszkék vagyunk rájuk, de van
itt egy nagy dilemma: vajon ők
hogyan élik meg ezt? Bírják-e
ezt a nagy apai-anyai szeretetet? Különösen fontos körüljárni az ő szemszögükből ezt az
érzést, ha elmúltak már a kisgyermek évek.

Okosan

elengedést bizony tanulni kell,
és minden pillanata nehéz, hiszen nem könnyű belátni,
hogy hagynunk kell a saját útján járni, hogy megtapasztalja
az egyenetlenségeket, még akkor is, ha mi „föntről” látjuk,
hogy csúszós a terep. Ott kell
lenni a háttérben, kezet nyújtani, ha kéri, segíteni felállni,
ha elesik, utat mutatni, ha eltéved, de bízni kell benne bárhány éves is!

Akisbaba, évekig egy óvó Kéves kamaszok szüleinek,
mikor világra jön egy

ülönösen nehéz ez tizen-

szeretetburokban
növekedik, szüksége van a folyamatos kontaktusra, az érintésre,
az ölelésre, a teljes figyelemre. Ahogy megtanul járni, és
egyre "messzebb" merészkedik, úgy kell tudni őt egyre
kijjebb engedni az anyai ölből. Ez nagyon nehéz feladat a
szülőknek, sokan esnek abba
a hibába, hogy mindig fogják
a gyermek kezét, átvitt értelemben is, nem engedik, hogy
elessen, minden mélyebb gödör fölött átviszik inkább. Az

de főleg ezekben az években
kell okosan szeretni! Igen, biztos lesz olyan, hogy máshogy
dönt, mint mi tennénk, vagy
másik úton indul, és olyan is
lesz, hogy elcsúszik vagy megzuhan, de ha tudja, hogy számíthat ránk, hogy messziről
kísérjük, akkor biztonságban
fedezheti fel a világot, találhatja meg benne a saját helyét.
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N

em megy ám ez ilyen kön�nyen nekem se! Naponta
tréningeznem kell magamat,

külön-külön figyelve a 20, a 18,
a 16, a 15 , a 10 és a 7 évesre. Hat
gyermekkel nehéz megtalálni
az egyensúlyt a szabályok, az elvárások és a szabadjára engedés
terén. Az érzelmi adok-kapok
amúgy is jelentősen eltolódik
11 éves koruktól kezdve, hiszen
bejönnek mások is a térbe, anya
természetesen háttérbe szorul,
és próbálkozik.

Dhogy most kell visszafográga férjem sokszor szól,

nom magam, mert egy kamasz
fiú nem vágyik annyiszor az
anyai ölelésre, mint ahogy én
vágynék rá, és azt sem hallgatja szívesen, ha anya minden
nap szóba hozza a rendrakást,
vagy azt, hogy mozduljon ki a
szobájából.

A

z a helyzet, hogy érdemes
kivárni, tudnak ők kedvesek lenni, segítenek is, ha
szépen megkérem, és hébe-hóba még ölelést is kapok, amikor elengedem, megengedem,
megszerzem; amikor okosan
szeretem...

szeretni
Na hibába, hogy én szeretném
agyon sokszor beleesek abba

kitalálni a gyerekeim helyett,
hogy ők mit szeretnének. Aztán
persze visszafogom magam, mert
nem találhatom ki mások helyett
azt, amit másoknak kell kitalálni. Ebben az egész dologban az a
legnehezebb, hogy öregszem. Ez
pedig azzal jár, hogy szeretem,
ha minden úgy történik, ahogy
én gondolom. Az évek múltával
viszont egyre több gyerekem éri
el azt a kort, ahol már nagyobb
hangsúlyt kap az Ő gondolata,
akarata, ötlete stb.

Smagam, mert az én vélemézóval kordában tartom ön-

nyem csak egy vélemény, még
akkor is, ha csupán szeretetből
és féltésből javaslom nekik az
útirányt. Ami viszont még nálam
is sokkal fontosabb, hogy minden
embernek meg kell tanulni a saját
akaratát megfogalmazni, majd
véghezvinni. Mindenben. Tanulásban, munkában, barátságban, házasságban, szerelemben
egyaránt. Engem hagytak a szüleim mindenben kibontakozni,

természetesen nem egyszer segítettek, hogy rajta maradjak az
én ösvényemen. Ez bizony jól
jött, mivel úgy kb. tizenhat éves
koromban az úgynevezett ösvényemet én átminősítettem egy
nagyon soksávos sugárúttá, amin
a megengedett sebesség többszörösével vágtam bele az ÉLETBE.

Amagánélete, én pedig egynagyoknak egyre sűrűbb a

re boldogabb vagyok, ha otthon
töltik a hétvégét. Éppen ezért
nagyon vigyázok arra, hogy
mire teszek megjegyzést, bármennyire is nem értek egyet az
adott döntésükkel. Véleményem
természetesen van, de annak
megfogalmazása kizárólag baráti és támogató hangnemben
történik.

A

szerelmekkel és barátokkal kapcsolatban pedig létrehoztam egy saját fejlesztésű
tréninget, aminek az egyetlen
alapköve, hogy tisztelem azt, akit
ők választanak, mert ha a gyerekemet valaki szereti, azt meg
kell becsülni. Ezt az önképzést

Küttel Dávid

szeretettel ajánlom minden lányos apukának, mert az ember
csak így lehet boldog apuka, aki
viszont kimondottan hasznos része a boldog családnak.

Ckul az életük, a személyisé-

sodálatos nézni, ahogy ala-

gük, a küldetéstudatuk, és ahogy
megtalálják magukat az adott
közösségben, a szembejövő kihívásokban, és utána pedig jogosan büszkék a sikereikre. Nyilván
örülök, ha számomra is szimpatikus ösvényt választanak, de ha
másképp döntenek, akkor meg
engem izgat, hogy miért arra?
Így gyakorlatilag én is fejlődök
folyamatosan.

Amilyen ügyesen vezet a napámnak büszkén meséltem,

gyobbik fiam, amire ő a telefonban ennyit válaszolt: Tudom. És
ügyesebb lesz nálad, meg okosabb is! Örülj neki!

Émindennek, amit kitalálnak,

ppen ezért én mindig örülök

teljesítenek, és mindenkinek, akit
őszintén szeretnek.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Társaslány

Vág Bernadett

S

Élettárs kerestetik

pirike újra szárnyal,
teljesen oda van meg
vissza, mert már
megint vett egy madarat. Ez
már a negyedik papagája, úgy
is mondhatnám, papagáj-élettársa, és nagyon szép reményeket fűz az együttélésükhöz.

Csak hát szorong is
kicsit, mivel az előző
madár-élettársai elég csúful
végezték.

A

z első, Roni (élt hét
évet) egy megmámorosodott pillanatában kirepült az ablakon
a kilencedikről. Spirike hiába
hívogatta tükröcskékkel, kurjongatásokkal, hiába öntözte
a könnyeivel a párkányt, Roni
többé nem talált vissza hozzá.
Ezután két évig magányosan
élt és gyászolt, és hajnalonta,
amikor félálomban a szívébe
22

sajdult, hogy Roni nincs többé,
hallani vélte a hangját, amint
épp azt mondja: Ronikának
sárgarépa, roppant laktató.

S

piri a két év gyász
alatt azért befogadott egy árva cicát,
de ő nem minősült élettársnak, mert vele nem lehetett
beszélgetni. Kedves cica volt,
de hiába igyekezett, sehogy
nem tudott olyan közel férkőzni Spirike szívéhez, mint
Roni, a jákópapagáj. Spiri tehát tovább szomorkodott meg
sóhajtozott, míg egy péntek esti ülésen felvetettük,
ugyan miért nem vételez egy
új papagájt, aki majd betölti
a lelkében tátongó űrt, vagy
legalább egy részét. Spirike
felkapta a fejét, egyenesen
a szemünkbe bámult, majd
elviharzott. Másnap jött a
körtelefon, hogy megvan a
második papagáj.

A

második papagáj,
Roni (élt három
évet) megcsonkított
szárnytollakkal volt kénytelen
élettárskodni, mert Spirike úgy
vélte, ha levágja a tollait, nem
fog tudni kirepülni az ablakon.
Ez így is lett, Roni nem tudott
repülni, de ettől még peckesen totyogott le-föl a szoba és a

konyha közt a földön, meg éppen ott, ahová felrakták. Reggelente, amikor lekerült róla a
lepel, rendre közölte, hogy Ronikának sárgarépa, roppant
laktató. Míg egy nap el nem
kapta a macska. Eleinte talán
csak játszani akart a madárral, de mivel az eszement sikítozásba kezdett, és próbált
becsörtetni a fürdőszobába, a
macskában átkattant valami
ősi vadorzó ösztön, és kajának
tekintette Ronikát. Mire Spiri
odaszaladt, már csak a lenyesett szárnytollak voltak felismerhetők. Így esett, hogy Spiri
újra gyászba esett, a macskát
pedig átruházta Mártira, akinek sose volt és sose lesz madara, van viszont sok gyereke,
akiket nem tud megenni a gaz
ragadozó.

É

s jött újabb két év
gyász. De akkor, egy
péntek esti gyűlésen
felvetettük, hogy vagy be kéne
pasizni végre a Spirinek, vagy
kellene egy új élettárs, mondjuk egy jákópapagáj. És megint
a fej felkapás, szemcsillanás, elviharzás, és lőn.

A

harmadik papagáj,
Roni (élt két évet)
kissé rezignált személyiség volt, délutánonként
bóbiskolva meditált, éjjelente
meg furákat álmodott, mert
végig magában beszélt. A répát
kicsit sem szerette, annál jobban örült a csirkecombnak, és
az volt a kedvenc szórakozása,
hogy Spirike fején ült és a koponyáját kopogtatta, amit Spiri a
legszebb szerelmi vallomásnak

érzett és eltűrt. Roni reggelente
nem mondott ódát a répához,
közölte viszont, hogy: Spirike gyönyörű vagy, egyem a
zuzádat, kis boldogságom. És
várta a csirkecombot, aztán
ment kopogtatni. Míg egy nap
depresszióba nem esett. Nem
akart enni, se beszélni, se Spiri
fejére ülni, így el kellett vinni a
papagájorvoshoz, aki vitamint
írt fel neki. Hiába, mert Roni
másnap öncsőrűleg véget vetett az életének, pontosabban
felakasztotta magát. Ezt úgy
kivitelezte, hogy kidugta
felül a fejét a kalitka rácsai között, majd addig
himbálózott, míg ki
nem tört a nyaka.

viszont csak röhögött az egészen, és azt mondta, egyikünk
se normális, és hogy ő nem fog
gyászbeszédet mondani hülye
papagájok üdvösségéért. Na,
ekkor állított be Spirike boldogan repdesve, telefonján
huszonhét egyforma jákópapagáj fotóval (jobb profil, bal
profil…), és bejelentette, hogy
újra van élettársa, és úgy hívják, hogy Roni (még él).

I

tt már komoly közbelépésre volt szükség, hogy
Spiri elárvult szívét megvigasztaljuk. De hogyan? Szaki például azt találta ki, hogy
jól ledorongolja Spirikét, amiért madarakkal él lelki életet, és amiért naivan bedől
minden szavuknak ahelyett,
hogy venne például egy törpedisznót, akinek értelme van.
Márti viszont úgy gondolta,
az érzelmeket nem szabad lekicsinyelni még akkor sem,
ha egy tollas iránt lobbannak
fel, és hogy Spirinek nem dorongolásra van szüksége, hanem arra, hogy rendezzünk
neki egy szép temetési szertartást, ahol az összes Ronitól
elbúcsúzhat egyszerre, és soha
többé ne javasoljuk neki, hogy
újabb papagájt vegyen. Pisti

H

ogy mi
a tanulság? Hát,
hogy a szív sose tanul.
Meg hogy egy papagáj is
csinálhat nyarat. Meg hogy
a répa egészségesebb a kedélyre nézve, mint a zsíros
csirkehús. Meg hogy bár van
ebben a történetben néhány
döglött papagáj, mégis a remény hal meg utoljára.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Dr. Draveczki-Ury Ádám

N

Kellemetlen nyári ismerősök

yaranta mindannyian szenvedünk a különböző élősködők és egyéb rovarok csípéseitől,
szúrásaitól. Ezektől ugyanakkor Magyarországon a
legritkább esetben kell tartanunk – legfeljebb ha allergiásak vagyunk rá. Dr. Apostol Éva bőrgyógyásszal, kozmetológussal beszélgettünk.

Okozhat-e problémát a darázsvagy méhcsípés, ha nem
vagyunk rá allergiásak?

Van lényegi eltérés a méh- és
a darázscsípés között orvosi
szempontból?

Alapesetben igazából nem.
Természetesen nagyon fáj,
és csúnyán meg is dagadhat
a szúrás helye, de magából a
csípésből az esetek többségében nem származik ezen túlmutató probléma. Már persze
a felülfertőződés veszélyét leszámítva, ez azonban nem
szűkíthető le kizárólag a darázsra és a méhre, hanem
bármilyen rovar csípésére
érvényes. A csípés nem steril, hanem egy szúrt csatorna
– éppen ezért nem ajánlatos
például vakarni. Ez egyébként minden más rovarcsípésre áll, hiszen hámhiányos
területről beszélünk, amely
könnyen
felülfertőződhet.
Ilyenkor, ha nagyon megdagad, jegeljük le, ha pedig
szükséges, antibiotikumos
vagy akár szteroidos krém is
segíthet a gyógyulásban.

Ha nem allergiás valamelyikre a kettő közül a beteg, akkor
nincs. Néha nehéz is megállapítani, pontosan melyikkel is
állunk szemben, bár a méh fullánkja többnyire bent marad,
a darázsé pedig nem. Ugyanakkor még a fullánk bennmaradása sem gond, hiszen ezt a
szervezet idegen testként kezeli,
és előbb-utóbb kilöki. A tünetek
hasonlóak: az érintett testfelület nagyon bedagad, beödémásodik, kipirul. Ennek mértéke
persze attól is függ, hol helyezkedik el a szúrás. Nyilvánvalóan
azok a régiók a legkellemetlenebbek, ahol nem tud tágulni a
bőr, így például az arc, a nyak, a
kéz. De ugyanígy ijesztően bedagadhat például a karunk is,
hiszen folyamatosan lógatjuk.
Így aztán szinte az egész felkar
beduzzadhat, ha mondjuk a vállunkat szúrta meg a darázs.
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Okozhat-e ilyen veszélyes
reakciókat más rovar csípése
által kiváltott allergia?

Mire kell odafigyelniük az
allergiásoknak?

Ha valaki tudja, hogy allergiás
a darázs- vagy méhcsípésre, általában tart magánál injekciót.
Ez azonnal beszúrva alkalmas
arra, hogy kivédje az általános
tüneteket. A nagyobb gondot az
ismeretlen allergia jelenti, ilyenkor ugyanis a torok is beödémásodhat, vagyis összedagadhat,
méghozzá függetlenül attól, hol
van a szúrás helye. Az anafilaxiás sokk szélsőséges esetben
akár fulladáshoz is vezethet,
azaz ilyenkor azonnal mentőt
kell hívni, és nem szabad késlekedni. Mint említettem, az
ilyen halál azért szerencsére
nem gyakori, de az allergia általános rosszulléttel, ájulással,
fulladásérzéssel jár. Sajnos egyre többen allergiásak a darázsvagy méhcsípésre, és bizonyos
egyéb rendellenességek fokozottan hajlamossá is tesznek
rá. Ilyen például a légúti allergia vagy a gyermekkori ekcéma.

Klasszikus allergiás reakciók elsősorban a méh- és darázscsípés esetében jellemzők.
Gyakran rámondják a szúnyogcsípésre produkált tünetekre is,
hogy allergiáról beszélünk, de
ezek inkább csak erősebb reakciók. Itt szerencsésebb inkább
érzékenységről beszélni allergia
helyett. Ilyenkor elsősorban nagyobb duzzanatok és fokozott
viszketés jellemző. Erre az érzékenységre is hajlamosabbak
egyébként a más allergiáktól is,
például gyermekkori ekcémától
szenvedő betegek.
Az utóbbi években többször
is szó esett például a nílusi
szúnyogokról, mint potenciális
veszélyforrásról. Kell-e
félni bármilyen, nálunk is
megtalálható szúnyogtól?

A nílusi szúnyog csípése nagyobb, de ezt leszámítva ez sem
veszélyes. Amennyiben nem
extrém csípésmennyiségről beszélünk, a szúnyogcsípés „csak”
kellemetlen, duzzanattal és helyi bőrpanaszokkal járó elváltozás, általános tüneteket nem
okoz. Persze a szúnyogok is változnak, ennek megfelelően a mi

reakciónk is lehet fokozottabb,
megmaradhatnak hosszabban
is a tünetek. Ugyanakkor ilyenkor elég nehéz megállapítani, hogy maga a szúnyogcsípés
okozza-e az elhúzódó panaszokat és a fokozottabb duzzanatot, vagy valamilyen fertőzés,
amit az emberről emberre, állatra szálló szúnyog visz be a
szervezetünkbe. Máskor pedig itt is bakteriális felülfertőződésről beszélünk. Helyi gél
vagy antihisztaminos készítmény ugyanakkor itt is enyhítheti a panaszokat: utóbbi magát
a gyulladást, ezáltal a dagadást
is csökkenti.

Ugyanígy csak fokozott
érzékenységről beszélünk
a bögölycsípés vagy a
pókharapás esetén is?

A bögölycsípés valóban elég
extrém, de „csak” egyszerű
csípés. Noha az ödémásodás
mértéke hasonló lehet a méhcsípésnél tapasztalhatóhoz, én allergiát még nem tapasztaltam.
Persze ettől még roppant kellemetlen. Ugyanez áll a pókharapásra is.
Mikor forduljunk orvoshoz
rovarcsípés esetén?

Ha két-három napig nem enyhülnek a tüneteink, mindenképpen érdemes, illetve akkor
is, ha az arcon, a fejen szúrt
vagy csípett meg a rovar.
A teljes interjút megtalálja honlapunkon, a szimpatika. hu-n!
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

Szentkuty Nikolett

A

Változókor – változatlan erő
A menopauza nem
elkerülhető, de milyen
megelőző lépésekkel
vagy készítményekkel
enyhíthetőek a tünetek?

menopauza előbb vagy utóbb mindenkit érint
élete során, ennek ellenére még mindig nem
esik elég szó a kellemetlen tünetekkel járó jelenségről. Dr. Borsos Gizellát, a berettyóújfalui Szent Márton
Patika gyógyszerészét szakmailag és magánemberként is foglalkoztatja a téma, így szívesen osztotta
meg velünk tudását és tapasztalatait – ezúttal női vonatkozásban, következő számunkban pedig a tabutémának számító férfi klimax tüneteiről kérdezzük.
Miért következik be a női
testben a menopauza?

A menopauza szó szerinti jelentése a menstruáció vége. Ez
egy sajátos állapot, egy természetes folyamat a nők életében.
A menopauza a petefészkek
működésének fokozatos leállásával, a női ciklus szabálytalanná válásával járó folyamat,
amelynek során a hormonértékek széles határok között ingadoznak, majd az ösztrogén
hormon termelődése le is áll.
Az ösztrogén hiánya kihat
az egész szervezetre: a bőrre, a
hajra, a kedélyállapotra, az általános közérzetre, a szexuális
életre, a csontokra. Van, aki
könnyen, panaszmentesen éli
át ezt az időszakot, de vannak,
akik orvosi segítségre szorulnak, vagy a gyógynövények
erejében bíznak.
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Milyen életkorban jelennek
meg a változókor tünetei,
és átlagosan mennyi ideig
okoznak panaszokat?

A klimax általában a nők
negyvenes éveiben kezdődik,
és az ötvenes éveik végéig is
elhúzódhat. Ez egy természetes biológiai állapot, amely
a termékenység korának végét jelenti. Ettől függetlenül a
menopauza kellemetlen testi
tüneteket és érzelmi labilitást,
veszteségérzetet okozhat.

A klimax kellemetlen tüneteit
hormonmentes terápia mellett
az alábbiak szerint tehetjük
elviselhetőbbé:

Milyen tünetekkel
jár ez a folyamat?

Bár nem betegségről van szó,
mégis kellemetlen tünetek alakulhatnak ki, de ezek szerencsére kezelhetőek. Sokféle terápia áll
rendelkezésünkre, az életmódváltástól kezdve a hormonpótlásig.
Az életközepi válság egyik eleme
a változókor idején tapasztalt testi
változás, például a menstruációs
rendellenesség, a hízás, a fogyás,
a bőr megereszkedése, a hajhullás,
és a lelki tünetek felbukkanása: a
hangulatingadozás, az alvászavar, a dühkitörés, a feledékenység,
de akár a szellemi képességeink
lassulását is tapasztalhatjuk. Aki
ebben a korban jár, és ilyen tüneteket tapasztal, annak azt tanácsolhatjuk, hogy első lépésként
keresse fel nőgyógyászát, és kérjen tájékoztatást az esetleges további teendőkkel kapcsolatban.

XX teljes értékű táplálkozásra
való áttérés
XX mozgás, és sporttevékenység végzése
XX gondolkodásmód, szokásrendszer megváltoztatása
XX a hőhullámokra és alvászavarokra nagyon hatásos
teákat és gyógynövénytartalmú tablettákat lehet
beszerezni gyógyszertárakban, amelyek például
orvosi zsályalevelet, orvosi
citromfüvet, közönséges orbáncfüvet
vagy a poloskavész-gyökértörzs száraz
k ivonatát
tartalmazzák.

A menopauza alatt
sokan szenvednek
depressziótól,
szorongástól.
Életmódváltással
a lelki eredetű
problémákat
is orvosolhatjuk?

Meggyőződésem, hogy az életmódváltás, az egészséges táplálkozásra való áttérés, a saját
magunkra való odafigyelés és
kényeztetés elengedhetetlen
ahhoz, hogy egészségesen és
boldogan éljünk tovább. Ezt
azonban nem egyszerű kivitelezni, és nem megy egyik
napról a másikra. Én magam
is a negyvenes éveim közepén
döbbentem rá, hogy ha nem
változtatok a szokásaimon, a
táplálkozásomon, baj lehet.
Ekkor át kellett gondolnom, hogyan tovább,
mit szeretnék? Kifogásokat könnyű
találni, hogy miért
nem változtatunk
az életvitelünkön, de tisztában kell lenni

azzal, hogy ezt a problémát saját magunknak kell megoldanunk, hiszen a saját életünkről
van szó. Az elmúlt tíz év alatt
a tapasztalataimat összegyűjtöttem egy életmód-változtató
motivációs programban. Akik
hozzám fordulnak a problémáikkal, azoknak igyekszem
segítséget nyújtani az életmód-változtatásban, és utat
mutatni, hogyan vészelhetik
át ezt az időszakot. Az élet
csodálatos és megismételhetetlen, tegyünk érte, hogy
minél tovább egészségesen és
boldogan éljünk.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Méregtelenítés

Sallai Ervin

Magyarok morogni Italy

T

udom szívem, hogy sietnünk kell a reptérre,
de nem fogok rossz sminkkel utazni a divat
fővárosába. Milánó vagy Nápoly, tök mindegy.
A mi álmos kertvárosunkhoz képest Ózd is a
világ divatfővárosa.
iért ne lehetne 15 kiló a kézipoggyász? Lehet, hogy 10 van a szabályzatban, de én
legalább öt kilóval soványabb vagyok, mint a
virágos ruhás „hölgy”. Igazából van az 8 is, de
ki számolja? Úgyis az összsúly a lényeg, nem?
Az enyémet aztán el nem viszik a csomagokkal, benne van a felfújható nyaktámaszom. Ha
már a körömollót elvették, legalább ez legyen
nálam. Egy másfél órás repülés nem tréfa – beáll
a nyakam, aztán ülhetek valami lepukkant olasz
orvosiban egész szabadság alatt.
mobilt majd kikapcsolom, ha elkezdünk
felszállni. Amíg itt hússzal gurulunk, nem
hiszem, hogy zavar. Egy falunapon gyorsabb a
dodzsem. Szép is lenne, ha pont az én mobilom
zavarná a pilótát. Különben is: űrhajót küldünk
a Marsra, de nem tud felszállni a gép, ha én közben belájkolom Aranka cuki macskáját?
euró egy sonkás szendvics kávéval? Nekem
nem kell 1 euró értékű ajándék csoki, adják
inkább annyival olcsóbban.
zia Anya! Leszálltunk. Minden oké. Ez még
nem Nápoly – a fapadosok arrébb szállnak
le. Valami Exit nevű város, mert az van mindenhova kiírva. Lacit elvitték testüregi motozásra. Szerintem hülyeség volt vadkenderes
samponnal hajat mosnia – bejelzett rá a drogkereső kutya.

M

A
7
S

28

M

iért képtelenek ezek az olaszok megtanulni angolul? Az igaz, hogy én sem tudok,
de nekik kellene. Mégiscsak turizmusból élnek.
Nem érted? Heti jegy! Seven-i tikett.
ahi, tahi! Most mit nézel? Spanyolul az „X”et „h”-nak ejtik, mint Mehikó, az olasz meg
tulajdonképpen spanyol, csak más szavakkal.
Nézd, milyen kedves fiatalember – Csaó!! – biztos nem akadékoskodik annyit, mint te. Laci, ez
a taxis talaj részeg. Kapaszkodott a csomagtartóba, amíg kezet nyújtott. Különben is, miért
mutatkozik be itt mindenki? Jó, hogy be nem
jelölnek a Facebookon. Figyeld a taxiórát, nehogy átverjen! A Maffiózókban is minden bűnöző olasz volt, pedig az Amerika.
zt mondtad, hotel. Szkúzi! Ez hotel? Ezek
szerint itt fogunk lakni, mert te pont a
szálláson akarsz spórolni. Olyan messze van
a várostól, hogy otthonról is gyalogolhatnánk.
Nekem ne magyarázz a kilátásról a Vezúvra, mert az egy
szelfi, oszt jónapot.
Tudom, hogy
Afrikában
ötször

T

A

ennyit gyalogolnak vízért, de nem is magas
sarkúban. Mit mondjak a játszótéren a többi
anyukának, akik a tengerparton ötcsillagos
szállodában laktak, amikor nekünk még a fürdőszobánk is a folyosón van? Hogy Rómában élj
úgy, mint a rómaiak? Ugyan már! Ahogy te a fogadhoz vered a garast, sosem jutunk el Rómába.
ihozzák kérés nélkül a kis szaftos pirítósokat,
hogy ezzel lakjak jól, mert biztos kicsi az adag.
Laci, guglizzál rá, hogy mi itt a helyi specejalitás.
Bolognait csak nem eszünk Nápolyban. Az olyan,
mintha nápolyit ennénk Bolognában. Ketchup
nincs a pizzához? Milyen étterem ez? Almafröc�csöt kértem. Apfelspricc. Nem aperol spritz. Na
mindegy, megiszom azt is, nekem ne mondják,
hogy pipifaxos a magyar. Ekkora a kávéjuk? Öntsenek össze hetet-nyolcat, aztán jöhet bele a tej.
te híres pompeji romjaid. Elmondom én neked, miért haltak ki: mert sehol egy árnyék.
Megfőttek, mielőtt jött volna a vulkáni hamu.
Idecibáltál a sok japán turista közé, hogy kitörjön a lábam a macskakövön. Persze magyar
idegenvezetésre sajnálod a pénzt. Elmondjam,
mit látunk? Rom, rom, rom. Elég lett volna
anyádékhoz lemenni Biharegresre, ott az egész
falu ilyen. Ja bocs, község. Tudod, mit? Te csak
nézd meg az amfiteátrumot egyedül, majd én
beülök a büfébe. Az ókori stadionok nem tudnak lekötni. Az újak is csak akkor, ha Ronaldo
ledobja a mezét.
égre tengerpartnak is örülhetnénk, ha
nem ide jövünk. Ha egymás szájába akartam volna feküdni, Balatonra megyek. 10 euro
a napágyakért? Mondd meg nekik, hogy nem
visszük haza, csak béreljük. Eszedbe ne jusson
ebbe a homokba leteríteni a törölközőmet. Nem
tudjuk kirázni rendesen, aztán majd otthon eltömi a mosógép szűrőjét.

K

F

ényképezz
le ezzel a
koktéllal! Úgy
fotózz, hogy
ne látszódjon
a hasam! Várjál, beszívom
föntre a levegőt. Hülye jóga hasi
légzés, amikor pont
cicibe kéne. Próbáljuk szemből! Ne idegesíts, nincs még két órája, hogy fotózol, délben jöttünk, most meg csak 13:47 van. Miért
nem kented le a hátad, ha nem bírod a napot?
Na tessék, amíg itt vitatkozol velem, tisztára
megmelegedett a koktél. Tudom, hogy a fotón
nem látszik, de csak akkor lesz jó a kép, ha
őszintén magamat adom. Így ni. Kiposztolom
szépen. Írjuk alá: #legjobbnyaralas!
HIRDETÉS
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Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Üzenet a Földnek
A témához kapcsolódó konkrét példákat elolvashatják
honlapunkon, a www.szimpatika.hu-n augusztus 15-től.

Dr. Láday Réka ügyvéd

Airbnb vagy bérlet?

A

nyár beköszöntével sokakat foglakoztat az üresen álló ingatlanjuk kiadása. Azonban fontos tudnunk, hogy ezt a tevékenységet
is törvények szabályozzák. Ezúttal az Airbnb, illetve a hosszú távú lakáskiadás előnyeivel és hátrányaival foglalkozunk.

Airbnb
A 2010-es évek elejétől Magyarországon is egyre népszerűbb az Airbnb, sokan a jó helyen lévő
lakás hosszabb távú bérbeadása helyett választják ezt a formát, vagyis inkább turistáknak adják ki lakásukat néhány napra, drágábban. A szó
az angol airbed and breakfast (matrac és reggeli)
kifejezésből származik. Az Airbnb tulajdonképpen egy online felület, amin keresztül szálláshelyeket lehet kiadni és lefoglalni. Főszabályként
a vendég és a szállásadó addig nem látják egymás adatait, amíg a foglalás nincs visszaigazoltan kifizetve a rendszerben, ezt követően tudják
csak felvenni egymással közvetlenül a kapcsolatot. A rendszer használata mind a vendég, mind
pedig a szálláshely kiadójának biztonságot nyújt,
hiszen ha a szállásadó később mégis visszamondja a foglalást, az Airbnb szerez alternatív szállást.
Ha a vendég a felkínált szállás(oka)t nem fogadja
el, végső esetben visszakapja a pénzét.

30

Hogyan kezdjünk neki az Airbnb-zésnek és mivel jár?

A szálláshely kiadása, üzemeltetése cégként,
egyéni vállalkozóként vagy magánszemélyként
folytatható. A tevékenység engedélyköteles, a
szálláshely-üzemeltetési engedély kiállítása az
ingatlan fekvése szerinti önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik. Ezt követően kell a
magánszemélynek adószámot kérnie, és el kell
döntenie, hogy az általános forgalmi adónak alanya lesz-e vagy sem.
A szálláshely-szolgáltatás esetében a szállást
kiadónak idegenforgalmi adót kell fizetnie,
melynek mértéke önkormányzatonként eltérő.
Ezen felül a magánszállásadó többféle adózási mód közül választhat. Választhatja a tételes
átalányadózást, melynek éves összege szobánként 38 400 forint (2018. január 1-től maximum 3 db lakás kiadása esetén), vagy adózhat
tételes költségelszámolás szerint, illetve 10%os költséghányad alkalmazásával. Az utóbbi
két esetben a keletkező jövedelem (a költségek levonása után a bevétel fennmaradó része)
után 15% személyi jövedelemadót (SZJA) és jelenlegi szabályok szerint 19,5% egészségügyi
hozzájárulást (EHO) kell fizetni. Fontos tudni,
hogy az Airbnb-nél az üzemeltetési költségek
is (rezsi, takarítás, mosás stb.) a szálláshely kiadóját terhelik.

Bérlet
Ha a lakás hosszabb távú kiadása mellett döntünk, legyen akár néhány hónapos, éves, esetleg
határozatlan időre szóló, nagyon lényeges, hogy
jó írásbeli szerződést kössünk. Sokan sajnálják
erre a pénzt, és szednek le mintákat az internetről, később azonban kiderülhet, hogy a felhasznált minta más típusú szerződésre vonatkozik,
vagy számunkra fontos elemet nem, vagy nem
helyesen tartalmaz. Ha nem vagyunk naprakészek a (lakás)bérletjogi szabályozásban, mindenképpen javaslom, jogban jártas szakember
felkeresését. Az ügyvéd által készített bérleti szerződés további előnye, hogy a szerződést készítő
ügyvéd köteles a szerződő felek személyazonosságát, lakcímét a központi nyilvántartásból ellenőrizni, valamint ellenőrzi a tulajdoni lap vagy
cégkivonat lekérdezésével az aktuális tulajdoni
viszonyokat és a képviseleti jogot.
Szakember igénybevétele nélkül készített szerződéseknél gyakori, hogy a szerződő felek határozott idejű lakásbérleti szerződésre vonatkozó
mintát töltenek le akkor, mikor határozatlan
időre adják ki a lakásukat, és csak a határozott
szót cserélik ki határozatlanra, nem is gondolván, hogy a szerződés megszüntetésekor ez milyen problémát okozhat. Szintén gyakori jelenség,
hogy az óvadék (köznyelvben kaució) nem kellően szabályozott, nem rendelkezik a szerződés
például arról, hogy mennyi időn belül kell a felhasznált óvadékot „visszatöltenie” a bérlőnek. A
bérletre, lakásbérletre vonatkozó legfőbb szabályokat a Polgári törvénykönyv (rövidítése Ptk.)
és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (rövidítése Ltv.)
tartalmazza. A lakásbérletre vonatkozó szabályok egy része kógens, vagyis kötelező és nem lehet eltérni tőle. Ilyen kógens szabályok például
a szerződés felmondására vonatkozók, melyektől közös megegyezéssel sem lehet eltérni, vagyis
érvényesen nem írhatjuk a szerződésbe például,
hogy az a bérleti díj meg nem fizetése esetén automatikusan megszűnik az 5. napon.
A szerződések nem teljesítése következtében
a legtöbb jogvita a bérlő ingatlanból való kirakásával, illetve a felhalmozott, és a kaució által
nem fedezett bérleti díj és közüzemi tartozások
behajtásával kapcsolatban merül fel. Ezekre az
esetleges helyzetekre fontos, hogy idejében felkészüljünk. A bérlő kiköltöztetésével kapcsolatban megoldást jelenthet az egyre ismertebbé
váló közokiratba foglalt úgynevezett kiköltözési nyilatkozat készítése. Ennek feltétele, hogy a
felek között érvényes bérleti szerződés legyen, a
szerződés alapján pedig a bérlő közjegyző előtt
vállalja, hogy a bérleti szerződés megszűnésekor ingatlanból kiköltözik, és a bérleményt vis�szaszolgáltatja. Nem teljesítés esetén erre a bérlő
hatósági eljárással rákényszeríthető.

Bérbeadó magánszemély adózása

A bérbeadási tevékenység egyéni vállalkozóként, adószámos magánszemélyként vagy
adószám (bejelentkezési kötelezettség) nélküli
magánszemélyként végezhető.
2018. január 1-től a keletkezett jövedelmet csupán a 15%-os SZJA terheli, idén már egészségügyi
hozzájárulást nem kell utána fizetni.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Függőben

Dr. Draveczki-Ury Ádám

A

„Az alkohol megissza az embert” – 1. rész

z egész világon népbetegség az alkoholizmus, de a közvélemény nem mindig tekinti betegségnek ezt a függőséget. Kovács
Csaba, a Félúton Alapítvány ügyvezetője, kuratóriumi titkára alkoholbetegekkel kapcsolatos
több évtizedes tapasztalata alapján azt mondja: a szenvedélybetegek segítség nélkül nem
tudnak a felépülés útjára lépni.
Mi az alkoholizmus?

A társadalom alapvetően akaratgyenge embereknek tekinti az alkoholistákat. „Ha én tudok az
italra nemet mondani, ők miért nem tudnak?”
– hangzik a kérdés. Ezzel szemben a modern felfogás betegségként határozza meg az alkoholizmust, mi a diabéteszhez szoktuk hasonlítani: a
tudomány mai állása szerint ez egy gyógyíthatatlan betegség. Megfelelő kezeléssel, megfelelő
programokkal, önsegítő csoportok bevonásával ugyanakkor az aktív állapot felfüggeszthető, és józan, boldog élet élhető
alkohol nélkül is. A függőknél az első
korty, az első pohár beindítja a függőséget, vagyis ahhoz kell nekik segítséget nyújtani, hogy ezt az első kortyot ne
igyák meg. Erre ma már több módszer
is létezik az Anonim Alkoholisták
Tizenkét Lépéses felépülési programjától kezdve
a Minnesota-modellig.
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Mi az a határ, ahonnan valaki
alkoholistának minősül?

Sokan a külső tünetekből ítélnek: az alkoholista hazudik, titkolózik, veszekszik, kiabál vagy
sír, ez egyéntől vagy személyiségtől függ, a lényeg azonban annyi, hogy kontroll nélkül is�sza az alkoholt. Mi azt szoktuk mondani: iszik
egy korty alkoholt, aztán az alkohol iszik alkoholt, végül pedig az alkohol megissza az embert.
Az alkoholista gondolkodása, tudata, lelkiállapota megváltozik, és a végén olyan állapotba
kerül, amitől társadalmi szinten az emberek menekülnek, mert undorodnak tőle. A különböző

szakkönyvek különböző típusú alkoholizmusokról beszélnek, de ezeknek legfeljebb akkor van jelentősége, ha statisztikát készítünk arról, ki hány
liter szeszt iszik egy évben vagy naponta. Viszont
elsődlegesen nem ez a lényeg: akkor alkoholista
valaki, ha a tevékenységei túlnyomó részét, gondolatait az alkohol köré csoportosítja.
Vagyis aköré szervezi az életét,
hogy mikor tud inni.

Így van. Amikor az alkohol mint megoldás, mint
tevékenység elsődlegessé válik, és ez határozza
meg a mindennapos működést, már alkoholizmusról beszélünk. Amikor egy buliban már az a
lényeg, hogy igyak. Amikor egy nyaraláson már
direkt én megyek le bevásárolni, hogy ihassak.
Amikor a munkában azt számolom, mennyi idő
van még hátra négy óráig, amikor ihatok. Amikor erre osztom be a pénzemet, vagy azt nézem,
honnan fogok tudni kölcsönkérni, hogy ihassak. Tehát nem feltétlenül a mennyiség a lényeg,
és nem is az, hogy tömény szeszt vagy sört, bort
iszik-e valaki.

támogatás, kondicionálás esetében is sok esetben
visszaeséssel tarkított a felépülés folyamata. Gondoljunk bele: az alkoholbeteg a mindennapok érzelmi megéléséhez, megoldásként, segítségként
használja az alkoholt, mert az itallal mindent
meg tud oldani. Vagyis miután elhagyta, teljesen újra kell gondolnia az életét, az érzelmeit, a
mindennapjait. Ismét meg kell élni az érzelmi
problémákat, hiszen azok a megoldások, amiket
az alkohollal megtanult, innentől fogva nem működnek. Az alkoholbetegek egész életüket hazugságban és emiatt lelkiismeret-furdalásban élik:
bizonyos helyzetekben nagyon jól tudják, hogy
mit művelnek magukkal és a környezetükkel, de
nincs megoldásuk, egyedül maradtak az életben,
egyedül élik meg a nehézségeiket az alkohollal è
HIRDETÉS

Mi jelenti itt a nagyobb problémát: a
fizikai vagy a mentális függőség?

A fizikai elvonás megfelelő kezelés nélkül szívproblémákhoz, keringési összeomláshoz, halálhoz vezethet. Ezt nem nevezném gyakorinak, de
számolni kell vele. Ugyanakkor megfelelő kórházi körülmények között három-tíz nap alatt
enyhülnek a tünetek. A józanság megszerzésében a következő időszak jelenti a nagy próbatételt, mivel a mentális, a lelki állapot fenntartása
sokkal nehezebb. Ez innentől fogva folyamatos,
élethosszig tartó odafigyelést, lelki gondozást
igényel a kliens részéről. Ráadásul még a lelki
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Függőben

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

2 db kétfős wellnesshétvége
a móri Hétkúti Wellness Hotel
és Lovasparkban

közösen. Ez egy ördögi spirál, ami hazudozáshoz,
titkolózáshoz vezet, amikor pedig ittak, úgy érzik: semmi bajuk, a környezetük a hibás. Az alkoholisták tipikusan mindig mást hibáztatnak,
hogy túléljék a lelkiismereti érzelmeiket: mindig
kell a felmentés, hogy miért isznak. Ez egyfajta
túlélési stratégia ebben a helyzetben, hiszen tiszta
fejjel nem tudják elviselni a terheket, így aztán a
pohárhoz nyúlnak, hogy ne érezzenek. Ebbe pedig közben az egész családjuk is belebetegszik.
A gyógyulás feltétele ugyanakkor az, hogy
maga a beteg is felismerje, hogy beteg.

Pontosabban: hogy felismerje, és akarjon gyógyulni. Bár mi inkább a felépülés szót szoktuk
használni, az alkoholizmusból ugyanis nem lehet meggyógyulni. Itt nincs olyan, hogy leállok,
aztán két hét múlva, fél év múlva gyógyultnak
tekintem magam – legfeljebb el lehet indulni a
felépülés útján. Fontos hangsúlyozni, hogy a
szenvedélybeteg ezt általában nem tudja, vagy
nagyon ritkán tudja egyedül megvalósítani. Ezért
fontos a terápia és az AA önsegítő rendszer, mert
34

ennek révén nap mint nap, akár életük végéig
kézben tudják tartani a felépülési folyamatokat.
A Minnesota-módszer lényegét az adja, hogy a
kezelés folyamatába beépítik az AA tizenkét lépéses programját, és a kezelő-teamben a szakorvos,
a pszichológus, a szociális munkás, az addiktológiai konzultáns mellett felépülő, saját élményű
munkatársak is dolgoznak. Ennek azért van nagy
jelentősége, mert az ő segítségükkel gyorsan nyilvánvalóvá válnak a hazugságok, a mellébeszélések, az elferdítések az élettörténetben. Aki saját
élményű segítő, azonnal ráérez, milyen negatív
megoldást használ az alkoholista: például azt
mondja, azért kell innia, mert a felesége állandóan veszekszik vele. Mint mondtam, az alkoholisták esetében mindig mások hibáztatása a fő
megoldás, és ezt egy tapasztalati szakértő nagyon
gyorsan átlátja. „Szerinted miért veszekszik veled? Nem a te alkoholista viselkedésedet, hazugságaidat nem tudja tolerálni?” – lehet ilyenkor
megkérdezni egyből. De az első és legfontosabb
lépés valóban az, hogy a beteg beismerje: tehetetlen az alkohollal szemben, az élete pedig irányíthatatlanná vált.

2 db Lendület
Szűrővizsgálat a VitaHelp
Egészségközpontban
* A Szimpatika fiók használatához regisztráció szükséges, melyet a szimpatika.hu/felhasznalo/regisztracio címen végezhet el.
A regisztrációt csak egy alkalommal kell elvégezni, azután a szimpatika.hu/felhasznalo/belepes címen be tud lépni a játékhoz.
1. Hány napot forgat ebben az évben Lengyel Tamás?
a) 43 b) nem forgat már az idén c) kb. 120
2. Hol volt András legutóbbi kiállítása?
a) a Pesti Vigadóban b) Ábrahámhegyen c) a Pajtaszínházban
3. Mi lett a második Roni sorsa?
a) összejött Alain Delonnal b) bűvész lett c) megette a macska
4. Hogy néz ki Biharegres?
a) csupa rom b) mint a köszméte c) cudarul
5. Melyik bárban lépett fel Nádasdy Ádám nyelvészprofesszor?
a) Hamlet & Omlet b) Pepita Ofélia c) Oberon's Dream

FIGYELEM!
A kérdésekre a válaszokat
csak és kizárólag a
szimpatika.hu/jatek
oldalon tudják leadni. A
postai úton és e-mailben
beérkező megfejtések nem
érvényesek, nem vesznek
részt a sorsoláson!

A júniusi kvízjátékunk nyertesei:
• Kukorcza Mónika, Tata
az Angyal Patika (Tata) vásárlója

• Márton Eszter, Budapest
az Etele Gyógyszertár (Budapest) vásárlója

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

• Maklári János, Budapest
a Regina Gyógyszertár (Budapest) vásárlója

• Neumayer Márk, Tatabánya
a Hunyadi Gyógyszertár (Tatabánya) vásárlója

Nyereményük: egy-egy Lendület Szűrővizsgálat a
VitaHelp Egészségközpont felajánlásával.
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JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK
AugusztUSBAN IS!

