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Állok a nyári kertben, és nézem ezt a 
hórihorgas alakot. Ő meg engem néz. 
Úristen, mióta is ismerjük egymást? 
Tegnapelőtt még a vállamig se értél, 

most meg már égimeszelő vagy. Mi-
kor nőttél meg ennyire? Ami a legfelhá-

borítóbb, hogy egyre növeszted a tüskéidet... na de hova??? 
Állj meg, nemrég még a tenyeredben csak virágok voltak, 
most meg már fenyegetőzöl? De hát még csak július van! 
Könyörgöm, fogd vissza magad, én értem hogy megbo-
londult a világ, de még nem tartunk itt! Majd ősszel, ha 
betereli a nyájat a tanodákba a nagy pásztor, a szeptem-
ber... Majd akkor dobáld el a labdákat, háztetőre, autóra 
vagy a nénik fejére, hogy átkozzanak a lakók, és imádja-
nak a gyerekek. Majd ősszel játszunk, csinálunk sünit, sőt 
R2D2-t, lovagot, meg ami az eszünkbe jut, de addig ne re-
peszd itt a burkokat nekem. Most nyár van, nem akarom 
látni hatujjú mancsaidban az egyre kövérebb, őszt jósló, 
zöld, szúrós golyókat. Különben is, tök olyanok, mint az 
influenzavírus. Abból meg úgyis lesz elég.

Gesztenyefa, vegyél vissza!

Az egész szerkesztőség nevében vidám nyarat, és jó 
egészséget kíván:
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Címlapon

fontosnak tartom, hogy ami-
kor az ember életében hirtelen 
megsokasodnak a feladatok, és 
már egyszerre több dologgal is 
foglalkozik, akkor ki tudja adni 
a kezéből a munkát. Ehhez nyil-
ván meg kell találni a bizalmi 
embereket. Számomra az volt 
az egyik legjelentősebb lépés az 
elmúlt években, hogy megta-
nultam bízni a körülöttem lé-
vő emberekben, és átengedtem 
olyan feladatokat, amiket ko-
rábban a kontrollfüggőségem 
nem engedett. Abban a szeren-
csés helyzetben vagyok, hogy 
megtaláltam azokat a szerep-
lőket mindenhol, akikkel tény-
leg csapatot alkotunk. Így van 
ez médiavonalon is, hiszen a 
foglalkoztatottság és a megke-
resések alapján most már az 
életem legalább akkora részét 
foglalja el ez is, mint az étter-
mek – bár a fontossági sorrend 
elején mindig a vendéglátás 
lesz. Hálás vagyok azért, hogy 
mindenhol megvannak azok az 
emberek, akik segítik a munká-
mat, a mindennapjaimat. Ter-
mészetesen a mentoraim és az 
üzlettársak tőlem is megköve-
telnek bizonyos dolgokat, szó-
val érezni kell, hogy az ember 
mit meddig hagyhat magára, 
de egy külső szem sokat segít-
het a jó rálátás kialakításában. 
Az a legveszélyesebb, amikor 
az ember a saját maga főnöke 
lesz, mert akkor előtör a szta-
hanovizmus, és elkezdesz éj-
jel-nappal dolgozni. Nagyon 
nehéz az arányokat megtalál-
ni, de azt gondolom, sikerült. 

A legfontosabb dolog, hogy ne 
vállaljam túl magam, és tud-
jam, hogyan tudok a leghaté-
konyabb lenni egy adott napon 
belül úgy, hogy ne vonja el a fi-
gyelmemet és az energiámat az 
egyik dolog a másiktól.

 � Édesapádnak 
szállodatulajdonosként 
nagy tapasztalata van a 
vendéglátás terén. A kezdeti 
időszakban tőle is kaptál 
tanácsokat, vagy a saját 
utadat jártad?

Édesapám tevékenysége pél-
daértékű üzletileg. Azt gondo-
lom, rengeteget tanultam tőle 
tudat alatt csak azáltal, hogy 
mellette voltam, hogy láttam, 
hogyan intézi a dolgokat, mit 
hogyan csinál. De az az igaz-
ság, hogy ma egy teljesen más 
világot élünk, mint a kilencve-
nes években, a kettőt össze sem 
lehet hasonlítani. Szerintem 
mindenkinek alkalmazkodnia 
kellett azokhoz a törvények-
hez, amik ma érvényesek. Azt 
gondolom, hogy jó példát tu-
dott mutatni, és rengeteget ta-
nultam mellette, dolgoztam is 
vele, de ő mindig is sokkal gya-
korlatiasabb ember volt, aki in-
kább úgy tanított engem, hogy 
bedobott a mélyvízbe, és pró-
bára tett, hogy mutassam meg, 
mire vagyok képes.

 � Mikor kaptál tőle ilyen 
leckét?

A gazdasági főiskolát azért 
hagytam ott, hogy elmenjek 
konyhalánynak egy étterem-
be, ahol nagyon sok feladatot 
kaptam, de legfőképp tanul-
tam. Édesapám azt mondta, 
hogy rendben, de az nem le-
het, hogy nem szerzek egy 
diplomát, szóval találjam ki, 
mit akarok csinálni. Később 
fel is vettek egy olaszországi 
egyetemre, ahol gasztronómi-
át tanultam, de a kettő között 
eltelt egy év. Ebben az időszak-
ban nyitotta meg édesapám a 
szállodáját, és a kérésére ott 
kezdtem el dolgozni, először a 
sales osztályon, amit nem sze-
rettem. Nem vagyok irodában 
ülő típus, ezért folyton az ét-
termi részlegen lebzseltem. El-
érkezett a nyár, és az étterem 
mellett nyílt egy grillterasz is, 
édesapám pedig azt mondta: 
„El akarsz jönni a sales osztály-
ról, az irodából, akkor mutasd 
meg, mit tudsz: csináld meg 
a grillteraszt.” Én pedig bele-
vetettem magam, és megta-
nultam, hogy kell étlapot írni, 
konyhát berendezni, arculatot 
létrehozni. Így utólag már lá-
tom, hogy én ott akkor kicsi-
ben nyitottam egy éttermet 
még az egyetem előtt, ami egy 
elképesztően jó élmény volt.

agasztronómia iránt ér-
deklődők régóta jól is-

merik Wossala Rozinát, leg-
utóbb a Konyhafőnök című 
műsor zsűritagjaként láthat-
tuk, de a vendéglátás mellett 
most műsorvezetőként is ki-
próbálja magát. A folyama-
tosan mozgásban lévő séffel 
saját éttermében, a Bestiá-
ban beszélgettünk.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Az a legveszélyesebb, amikor az 
ember a saját maga főnöke lesz.

 � Alapvetően szakácsként 
végeztél, de ma már 
étteremtulajdonos vagy. Ez 
volt az egyik nagy álmod, 
hogy megnyithasd a saját 
helyed?

Álomnak is nevezhetjük, de 
én inkább célnak tartom. Van 
egy kedvenc mondásom: ha 
nem ijedsz meg a saját álma-
idtól, akkor azok nem elég na-
gyok. Számomra ez nem az az 
álom, amitől valaha is meg-
ijedtem volna, mindig célként 
tekintettem rá. A médiában 
való szereplés egy sokkal félel-
metesebb, ismeretlenebb terü-
let volt, attól megijedtem, mert 
olyasmi volt, amire nem voltam 

felkészülve. A vendéglátást vi-
szont tanultam, mindig is az 
életem részét képezte. Édes-
apám révén egy olyan családból 
jövök, ahol egy szálloda és egy 
étterem működését a gyakor-
latban is ismerik. Konyhákban 
és gazdasági irodákban nőttem 
fel, így számomra ez nem volt 
ismeretlen terep. Egyértelmű 
volt, hogy ezzel fogok foglal-
kozni, de ezt rengeteg tanulás 
és munka előzte meg. Én tény-
leg végigjártam a ranglétrát, 
és nagyon fontos lenne, hogy 
mindenki így kezdje el a szak-
mát, a „tápláléklánc” aljáról. 
Csak így fogod megérteni egy 
étterem működését: ha tudod, 
hogy mitől jó egy mosogatófiú, 

és ha megtapasztaltad, hogyan 
kell egy felszolgáló keze alá dol-
gozni. Ha ezeket a folyamatokat 
az ember megérti, és már dolgo-
zott pályán, pultban, konyhán, 
mindenhol, akkor talán egyszer 
összeáll a fejében, hogy hogy is 
kell ezt csinálni.

 � Az étteremvezetés kitölti 
a napjaidat, vagy jut időd 
másra is?

Sok mindent csinálok egy-
szerre, például van egy kol-
bászozóm is a belvárosban, a 
Kishusom. Kellett egy olyan 
tér, ami csak az enyém. Persze 
mindkét helyen megvannak 
a topmenedzsereim – nagyon 
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 � Édesapád azért látta a 
szakma buktatóit is. Amikor 
tényleg megnyitottad a 
saját éttermed, nem próbált 
lebeszélni róla?

Nem a Bestiával indult a tör-
ténetem. Korábban már nyi-
tottam egy éttermet, az Inniot, 
amiről azt gondolom, hogy 
a mai napig a legjobb borbár 
Magyarországon. Az volt az 
első vállalkozásom, amit na-
gyon szerettem, szóval a Bes-
tiánál már volt tapasztalatom, 
édesapám pedig hitt bennem, 
és mindig is azt gondolta, hogy 
én ezt valószínűleg jól fogom 
csinálni. Elmondhatjuk, hogy 
a Bestia még soha nem volt 
olyan sikeres, mint most. Na-
gyon büszkék vagyunk ar-
ra, ami most itt történik, mert 
egy fantasztikus dologban van 
részünk. Kiváló csapat, és egy 
hihetetlenül inspiratív közeg 
van itt, szóval nagyon boldog 
vagyok.

 � A mostani csapatot te 
válogattad össze?

A topvezetők közül szinte min-
denkit én találtam meg, de tény, 
hogy sok változás volt az elmúlt 
három és fél évben. Természe-
tesen rengeteg nehézséggel kel-
lett megbirkóznunk, de talán 
mostanra beálltunk egy ál-
landó szintre, és úgy érzem, a 
jelenlegi kollégákkal hosszú tá-
von is együtt tudunk dolgozni. 
Annak, hogy ez a csapat így is 
maradjon, és hogy az étterem 

sikeres legyen, a folyamatos fej-
lődés a feltétele, minden téren: 
a személyes fejlődésünk, a tu-
dásunk fejlesztése, az étterem 
minőségének fenntartása, a be-
szállítók megválogatása. Min-
dennek fejlődnie és mozgásban 
kell lennie ahhoz, hogy egyre 
többet és jobbat tudjunk adni, 
és hogy erre még több ember le-
gyen kíváncsi. Mi tényleg min-
dent megteszünk azért, hogy 
az ország legjobb szakembere-
it vonjuk be, amikor új sör- és 
borkínálatot építünk, vagy új 
étlapot írunk. Most épp egy 
nagy váltás és újítás előtt ál-
lunk, ugyanis végre ki fogunk 
nyitni reggelire is. A Bestiának 
Los Angelesben van egy test-
vérétterme, az ötlet és az étel-
kultúránk is Kaliforniából jött. 
Tavaly öt hónapot töltöttem 
ott, és megtapasztaltam, hogy 
a brunch (breakfast+lunch) 
mennyire népszerű, szóval 
itthon is ennek mentén kép-
zeljük el a reggeliztetést. Mi-
vel ez egy háromszáz fős hely, 
ahol naponta ezerkétszáz adag 
ételt szolgálunk fel, öt mozdu-
latnál többet nem tölthetünk 
egy-egy tányérral, itt nem tu-
dunk fine diningot adni. Vi-
szont arra, hogy a minőséget és 
a kreativitást megtartsuk, na-
gyon jó példa a Los Angeles-i 
étterem. Különleges tojásétele-
ink lesznek, de természetesen a 
klasszikus magyar ízekkel is ta-
lálkozhatnak majd a vendégek. 
Reményeink szerint olyan reg-
gelit fogunk adni, amilyet Bu-
dapest még nem látott.

 � Ismered a nemzetközi 
gasztronómiai trendeket is. 
Hogy látod, mennyire 
vagyunk lemaradva, kell-e 
egyáltalán foglalkoznunk 
más országok étkezési 
szokásaival?

Azt gondolom, hogy nem a kí-
nálat, hanem a kereslet van le-
maradva. Elképesztően sok 
kiváló étterem és kávézó nyí-
lik, hatalmas fellendülést érzek 
ezen a téren. A társadalmi jólét-
nek kellene elérnie azt a szintet, 
hogy az emberek szeressenek 
étterembe járni, megenged-
hessék maguknak, és ha már 
utazni nem tudnak, legalább 
Budapesten kipróbálhassák, 
megismerhessék a különbö-
ző nemzetek gasztronómiáját. 
Szóval szerintem a cash flow-t 
kellene fellendíteni ahhoz, hogy 
még több jó hely nyílhasson.

 � Mik a tapasztalataid, az 
anyagiakon túl mennyire 
nyitottak a magyarok az 
újdonságokra, ha ételekről 
van szó?

Sajnos nem igazán vevők az új-
donságokra, de szerencsére van 
egy fiatalabb réteg, a rendszer-
váltás után születettek, akik 
utaznak, talán kicsit többet lát-
tak már a világból, és érdek-
lődnek az izgalmas ízek iránt. 
Azt látom, hogy inkább ők pró-
bálják a szüleiket és az idősebb 
generációkat rávenni, hogy pró-
báljanak ki többféle ételt, mert 
nem kell ugyanazt enni minden 
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vasárnap, ki lehet próbál-
ni otthon meglepő éte-
leket is. Egyébként azt 
gondolom, hogy a gaszt-
ronómiai forradalmat 
nem néhány ötcsillagos 
fine dining étterem fog-
ja kirobbantani. Annak 
van nagy jelentősége, 
hogy amikor az anyuka 
lemegy a boltba, ma már 
nem ugyanazt a három 
alapanyagot veszi meg, 
mint tíz éve, hanem vesz 
egy negyedik dolgot is, és 
főz valami mást, valami 
szokatlant. Amikor ott-
hon megszületnek ezek 
a miniforradalmak, ak-
kor lesznek az emberek 
egyre nyitottabbak ar-
ra, hogy akár pénzt is 
adjanak egy étteremben 
azért, hogy kipróbáljanak va-
lami újat.

 � Te főzöl még otthon 
magadnak, a családnak? 
Kísérletezel új receptekkel?

Nagyon sokat főzök otthon 
is, főleg az elmúlt egy évben 
megint elkezdtem új ételekkel 
foglalkozni. Igaz, hogy étte-
remtulajdonos lett belőlem, de 
én alapvetően szakács akartam 
lenni, csakhogy nem tudtam 
megmaradni a konyhában, ál-
landóan kimentem a vendégek-
hez. Ennek ellenére azt hiszem, 
az egész életutamnak az volt az 
alapja, hogy engem érdekelt a 
főzés. Minden alkalmat próbá-
lok megragadni, hogy főzzek. 

Persze otthon nem mindig tu-
dok három napig előkészülni 
egy vacsorára, hogy kipróbáljak 
különböző technikákat, de azt 
gondolom, hogy hatalmas je-
lentősége van az otthoni kony-
ha melegének, amit nem szabad 
hagyni kihűlni.

 � A média világa mélyvíz 
volt számodra, látszólag 
mégis nagyon otthonosan 
mozogsz benne. A 
nagyközönség a Konyhafőnök 
című műsorban ismert meg. 
Nehezen szántad rá magad, 
hogy elvállald?

Egyáltalán nem volt nehéz 
meghozni azt a döntést, sőt na-
gyon vártam, mert mindig úgy 

éreztem, hogy ennek 
egyszer helye lesz az éle-
temben. Bár édesanyám-
mal, Kánya Katával már 
nyolcévesen is szerepel-
tem egy-egy újságban, de 
nem hiszem, hogy az je-
lentette a médiakarrierem 
kezdetét, szóval valóban a 
Konyhafőnök hozta meg a 
nagy áttörést. Az exhibi-
cionizmus, a szereplés, az 
újságírók gyerekkorom 
óta az életem részei vol-
tak, ez egyáltalán nem 
okozott lámpalázat, de 
azt nem tudhattam, hogy 
jól fogom-e csinálni a 
dolgom. Mindenesetre a 
Konyhafőnök egy nagyon 
kerek és pozitív fejezet 
volt az életemben, amire 
szívesen emlékszem visz-

sza. Azért pedig külön hálás va-
gyok, hogy mindent megéltem 
ebben a fantasztikus verseny-
ben, amit csak lehetett.

 � Végül ezüstérmes lettél. 
Versenyző típus vagy a 
mindennapokban is?

A lényeges dolgokban rettene-
tesen versengő típus vagyok. Ha 
vesztek egy pingpongmeccsen 
vagy egy társasjátékban, azt 
nem veszem túl komolyan, de 
az élet fontos dolgaiban nagyon 
is számít, mit érek el. Például a 
cégemmel egy pályázaton csak 
akkor indulok el, ha tudom, 
hogy nagyon komoly esélyeim 
vannak. Szóval inkább az üzle-
ti és a szakmai életben tartom 

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

Egészen július végéig látható a Pesti Vigadóban az a különleges tárlat, ahol a két elismert magyar  
képzőművész tárgykollázsai láthatók.

„Bogdándy Szultán következesen art brut művésznek nevezi magát, szükséges tehát a fogalmat rövi-
den ismertetnem. A megnevezés Jean Dubuffet informel (formátlan, formatagadó) alkotásmódjához 
köthető, amely szemben a magas művészettel, a spontán önreflexiót állítja az alkotás középpontjába. 
Bogdándy is ilyenformán dolgozik, célzatosan, sőt környezettudatosan használja fel a fogyasztói társa-
dalom termelte hulladékot asszamblázsai készítésekor, miközben ügyel arra, hogy dobozai még csak 
véletlenül se tűnjenek esztétikusnak, inkább a társadalmi visszásságokkal szemben legyenek kritikusak.

Toldi Miklós munkássága annyiban rokon Szultánéval, hogy ő is tárgykollázsokat állít össze, viszont az 
ő plasztikái egyszerre direktek, archaikusak, és azokat az ősidőket idézik, amikor az ember még a ter-

mészet szerves része volt. E teljességre elsősorban a paraszti 
tárgykultúra egyes darabjaival igyekszik utalni. Toldi szinte 
minden műve fából készült, és teknő (bölcső, koporsó) for-
májú. Ezekben a falra függeszthető tárhelyekben nemcsak 
fából, néha fémből való tárgyak találhatók, hanem fényké-
pek is. Alkotásainak egy másik típusát az jellemzi, hogy a fel-
állított teknő alá támla nélküli szék kerül posztamensként.”

Lóska Lajos, kurátor

További információ: www.vigado.hu/a-nyers

A Nyers – Bogdándy Szultán és Toldi Miklós kiállítása

Különleges Csoóri Sándor kötet látott napvilágot a közelmúltban: a költő 
válogatott gyermekversei családias illusztrációkkal, és megzenésített ver-
seket tartalmazó CD-melléklettel jelentek meg. A verseket olvasva csak az 
juthat eszünkbe, hogy a költő jókedvében írta azokat: játékosak, csipkelő-
dőek, csúfolódó, ugyanakkor mesteri nyelvi játékokkal teli vagy pattogó 
ritmusukkal táncba hívogató költemények. Ez a kötet Csoóri Sándor élet-
műsorozatának első darabja. Hogy miért a kicsinyek vehetik kezükbe az 
első kötetet? Mert őhozzájuk illik a legavatottabb hangon szólni. A CD-mel-
lékleten Sebő Ferenc verses muzsikáját élvezhetik, míg a színes illusztrációk 
Csoóri Sándor legszűkebb környezetéből kerültek ki. A különleges kötetet 
az unokák, Molnár Lilla Júlia és Hóvári Virág Zsófia, valamint egyik déduno-
ka, Zimber-Csoóri Berta Julianna ihletett rajzai színesítik.

Csoóri Sándor: Csillagkapu – Válogatott gyermekversek

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

magam versenyző típusnak – és 
a snowboardban, abban ugyan-
is nem ismerek határokat.

Amiben nem tudtam, hogy 
milyen leszek, az a műsorveze-
tés, hiszen egy számomra telje-
sen idegen és ismeretlen műfaj 
volt. Én magam is meglepőd-
tem, mennyire élvezem az élő 
műsort, mennyire érdekes-
nek találom a riportkészítést. 
A Konyhafőnök zsűritagjaként 
nem éreztem úgy, hogy ez egy 
szakma, amit nekem meg kel-
lene tanulnom, az egy intui-
tív dolog volt. Itt viszont azt 
érzem, hogy most szembe-
jött egy hivatás, amivel lehet, 
hogy érdemes lenne foglalkoz-
nom, hogy megtanuljam, mi-
től leszek jó benne. Ez most 
egy hatalmas kihívás, és nagy 
megtiszteltetés.

 � Édesanyáddal, Kánya 
Katával 2014 októberében 
készítettünk interjút, és 
elmesélte, hogy bár óvott 
téged a színészi pályától, 
ugyanakkor meghagyta 
neked a szabad döntés jogát. 
Soha nem vonzott, hogy 
színésznő legyél?

A szereplésre való vágy min-
dig ott volt bennem, és tudtam, 
hogy ez valamilyen formában 
egyszer utat fog törni magá-
nak. Soha nem volt kétségem 
afelől, hogy jó pályát válasz-
tottam, és örülök, hogy édes-
anyám védett, mert ki tudja, 
tehetséges színésznő lennék-e 
egyáltalán. Sokáig éltem együtt 

egy színházi rendezővel, lát-
tam, hogy mennyire kemény 
az a világ, és bár minden tisz-
teletem a színészeké, imádom 
a színházat, de azt hiszem, al-
kalmatlan lettem volna arra a 
pályára. Viszont tudom, hogy 
a vendéglátásban jó vagyok, és 
itt elérem azt, amit szeretnék. 
Emellett az exhibicionizmu-
somat is ki tudom elégíteni a 
képernyőn, szóval tényleg azt 
érzem, hogy most minden a 
helyén van.

 � Sokat jársz külföldre. Soha 
nem akartál máshol élni, és 
karriert építeni egy olyan 
helyen, ahol a gasztronómia 
sokkal inkább központi eleme 
a mindennapoknak, mint itt?

Épp nemrégiben számoltam 
össze, hogy ötször mentem el 
azzal a lendülettel, hogy kinn 
is maradok. Nagyon sokszor in-
dultam meg, most már ugyan 
egyre ritkábban, de régebben 
három-négyévente vágtam neki 
ezeknek az utazásoknak. Leg-
utóbb Los Angelesben voltam 
kinn hosszabb időn keresztül, 
korábban pedig Mexikóban, 
Olaszországban, Angliában és 
Cipruson jártam.

 � De valamiért mégis mindig 
visszajössz…

Így van, és most már nem is hi-
szem, hogy elmennék. De épp 
azért utazom ilyen sokszor, mert 
elképesztően szép a világ, és ér-
demes más kultúrákat is meg-
ismerni. Vigyázni kell a saját 
hagyományainkra, de az is vala-
honnan fejlődött, és biztos vagyok 
benne, hogy a jövő a kultúrák ke-
veredésében van. Persze én egy 
gasztro-utazó vagyok, konkrét 
célállomásaim vannak, és min-
denhonnan rengeteg recepttel 
jövök haza. Hiszek abban, hogy 
importálni kell ezeket az élmé-
nyeket, és azért járom a világot 
folyamatosan, hogy a saját vál-
lalkozásaimat nemzetközi szintre 
fejlesszem. Most például Svédor-
szágban jártam, hogy meglátogas-
sak egy olyan éttermet egy erdő 
közepén, ahova egy évre előre kell 
foglalni. Úgy vártam ezt az uta-
zást, akár egy gyerek, és csodálatos 
volt megtapasztalni a kulturális 
különbségeket, egy teljesen más 
világot. Ezekért az élményekért 
élek, és igyekszem mindenkit ar-
ra bátorítani, hogy ne arany nyak-
láncot és tárgyakat vegyen, hanem 
repülőjegyet – mert megéri!

Szentkuy Nikolett

Címlapon
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Üzenet a Földről

Kalmár András

Szabadság  N
Az úgy volt, hogy amikor bemond-

ták a tévében, hogy bontják a berli-
ni falat, mi már másnap a vonaton 

ültünk Szili barátommal, vésővel, kalapács-
csal, meg pár sörrel felfegyverkezve, mivel 
feltett szándékunk volt, hogy ha már ilyen 
nagyon dübörög a történelem, akkor vala-
mi tárgyi emléket is szerezzünk belőle. Ti-
zennyolc évesek voltunk, és nem hagytunk 
ki egyetlen tüntetést és megmozdulást sem, 
bár azt nem mindig értettük, hogy ponto-
san mi történik, de azt igen, hogy fontos 
időket élünk.

1989-et írtunk, és ebben az évben érett-
ségizni nemcsak azért volt nagy élmény, 
mert például a mai napig megfejthetetlen 

módon kiszivárogtak a matektételek, hanem fő-
leg azért, mert a történelem – amelyet abban az 
évben csak 1945-ig mertek tanítani – ott, a sze-
münk láttára alakította át a világot. Ha már múlt 
hónapban Csehszlovákia szétválásáról mesél-
tem, hadd idézzem most fel – nyár lévén – a né-
met újraegyesítést. Mert igaz ugyan, hogy a falat 
novemberben kezdték el bontani, de ezt Német-
ország részben a Balatonnak köszönhette. Ponto-
sabban a balatoni nyaraknak, amikor a DDR-es 

Trabik együtt parkolhattak a D-s Mercikkel a 
zimmer freiek udvarán, a kempingek árnyas fái 
alatt, meg a Tschárdák előtt – a Plattensee volt 
a nyugat- és keletnémet családok találkahelye. 
Csak itt láthatták egymást az elszakított rokonok, 
a távoli és közeli barátok, unokatesók és nagybá-
csik – miközben fürdőgatyás Stasi-ügynökök 
figyelték őket. A háború utáni német egység elő-
ször a magyar tenger partján jött létre. 

Szóval szerettük volna látni még a falat, 
meg a kettéosztott Berlint, amelynek 
nyugati felén, a körülzárt városrészben 

legendásan pezsgő élet volt. Egymást érték a 
különböző bárok és kocsmák, galériák és ze-
nés kávéházak, minden vidám volt és színes, 
ugyanakkor belengte a városrészt valami fül-
ledt erotika, amelyet mi életkorunkból faka-
dóan nem tudtunk nem észrevenni, amikor 
átrándultunk az U-Bahnon – ez volt az első 
és utolsó alkalom az életemben, amikor met-
róval léptem át egy országhatárt.

Ez az után történt, hogy a szürke, 
egyébként depressziós, és a nyugat-
nak minden szempontból inverzét 

mutató Kelet-Berlin emblematikus TV-tor-
nyának tetején elkezdtünk Manhattan kok-
télokat inni, kizárólag azért, mert egy Tom 
Waits számban a rekedt mester erről énekelt. 
A harmadik koktél után vettük csak észre, 
hogy forog velünk a világ. Beletelt egy kis 
időbe, mire ráeszméltünk, hogy ez nem az el-
fogyasztott italmennyiségtől van, hanem a 
torony tetején lévő bár tényleg forog a közé-
pen elhelyezkedő pult körül.

Volt még egy fontos missziónk, 
ami ma teljesen abszurdnak 
tűnik, azonban tizenéves fejjel 

az ember nem egy abszurd dolgot kö-
vet el. Mindketten fanatikus rajongói 
voltunk Dés László akkori zeneka-
rának, a Trio Stendhalnak. Ez a 
csapat akkora áttörést hozott a 
magyar jazzben, amekkora ko-
rábban csak a rockzenében volt 
elképzelhető. Dés szopránsza-
xofonját klasszikus gitáron – de 
egyáltalán nem klasszikus módon 
– Snétberger Ferenc kísérte, és a külön-
böző rejtélyes tárgyakon puszta kézzel 
elképesztő ritmusokat pergető Horváth 
Kornél volt még hallható a formációban – 
a három hangzás korábban soha nem hal-
lott harmóniákat produkált.

Mi mindketten gitároztunk, és frene-
tikusan rajongtunk Snétbergerért. 
Megmondom őszintén, belőlem ez 

a rajongás nem múlt el, csak végtelen tisztelet-
té alakult, mert amit ez a rendkívüli muzsikus 
a zenei központjával létrehozott – hátrányos 
helyzetű, de tehetséges gyerekek számára biz-
tosít zenei oktatást – az példaértékű. Akkori-
ban Snétberger Nyugat-Berlinben lakott, és mi 
elhatároztuk, hogy meglátogatjuk őt. Valahon-
nan megszereztük a címét, és némi kertvárosi 
bolyongás után ott álltunk az ajtaja előtt. Azt, 
hogy mi fog történni, ha az az ajtó kinyílik, és 
mit mondunk mi, két vadidegen gyerek a szu-
persztárnak, nem gondoltuk végig…

De Snétberger Ferenc nem volt otthon. 
Sőt, a berlini falból sem sikerült ha-
zahoznunk egy darabot sem, mivel a 

beton, amiből készült, szétmállott, darabokra 
esett, de az a pár nap ennek ellenére felemelő 

élmény volt. Amikor a két városrész közötti 
átjárás lehetővé vált, azt általános eufória 
fogadta, és ez egészen sokáig ki is tartott. 
Mi pár nap után hazajöttünk, így sajnos 
nem lehettünk tanúi annak a történelmi-
nek nem nevezhető, azonban a korszak-
ra teljesen jellemző eseménynek, amikor 

David Hasselhoff egy villogó karácsony-
faizzókkal kivert bőrdzsekiben, nya-

kában fehér zongorabillentyűs sállal 
a szabadságról énekelt a Branden-
burgi kapu előtt a tömegnek.

Ha majd azt halljuk a té-
vében, hogy a két Korea 
újraegyesül, akkor aki 

megteheti, hogy ott legyen azokban a na-
pokban, az ne hagyja ki. Nemcsak az eufo-
rikus pillanatok miatt, de azért is, mert jó 

testközelből látni, amikor egy sötét és elnyo-
mó rendszer összedől. Mert egy szép napon 
mind összedől. Hál' Istennek. 

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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A választott szakmád a bőrműves 
– ahogy a Nyitott Műhely 
enteriőrje is elárulja. Ez a vonal 
mikor indult az életedben?

A bőrözés gyerekkori nagy 
szerelem. A Nyitott Műhely is 
ennek köszönhetően jött létre. 
Édesapám kárpitos volt, imád-
tam a műhelyében lenni, mindig 
alkottam valamit. Hatéves ko-
romban megfogtam egy darab 
bőrt, és az a semmivel össze nem 
hasonlítható érzet máig megma-
radt! Tényleg beszél az emberhez 
az anyag, ha van rá füle. A bőr 
rugalmassága nekem azt mond-
ta, hogy bármivé formálhatom, 
úgy, hogy a jellege nem változik. 
Attól kezdve mindenfélét készí-
tettem: papucsot, cipőt, táskát, 
udvarlásképp tolltartót... Az osz-
tálytársaim meg rendelni kezd-
tek. Elvégeztem egy képzést, és 
kacérkodtam az Iparművészeti 
Főiskolával, de azt láttam, hogy 
ott a tervezésen és gyártáson van 
a hangsúly, engem meg maga a 
kézműves rész vonzott.

Szentendréről miért jöttél el?
Érden örököltem egy kis nya-

ralót, így odaköltöztem. Elmen-
tem kubikosnak egy évre. A 
bölcsészkarra készülve arra gon-
doltam, hogy megmerítkezem az 
élet sűrűjében, ahogy annyi, szá-
momra példaértékű művész tet-
te. Jeles András például Csepelen 
vállalt gyári munkát; gyönyörű 

filmben örökítette meg... Én saj-
nos nem tudtam formába önteni 
ezt az időszakomat, pedig na-
gyon izgalmas volt. Még sztrájkot 
is szerveztem... Érdről Budake-
szire költöztem, onnan viszont 
a Ferencvárosba jártam újságot 
kihordani reggelenként. Még ma 
is gyakran felébredek négy kö-
rül. Emellett elkezdtem takarítást 
vállalni, ami akkor nagyon jól fi-
zetett. Dolgoztam a Rózsadom-
bon és a Havannán is, és megint 
beleláttam mások életébe – ez el-
kísér. Végre sikerült annyi bőrt 
vásárolnom, hogy bőrműves-
ként működhessek: egyedi meg-
rendelésekkel bíztak meg. Ebben 
a periódusban alapozódott meg 
a szakmai reputációm: egy tárgy 
kiment, és hozott két új megren-
delőt. Beköltöztem egy 24 négy-
zetméteres lakásba, innen nem 
messze, ott alakítottam ki bőrös 
műhelyt, és kezdtem szakkört 
tartani. Emellett különböző in-
tézményekben vezettem kézmű-
ves foglalkozásokat, tartottam 
képzéseket. A Marczibányi téri 
szakkört vagy a waldorfos mun-
kámat különösen szerettem, de 
rengeteget szaladgáltam, sok lett. 
A Magyar Iparszövetségben ta-
nítottam, mikor kérték, hogy te-
gyek le pedagógus végzettséget. 
Akkor kezdtem el levelezőn a 
magyar szakot, és már az abszo-
lutóriumnál jártam, mikor abba 
kellett hagynom. Beindítottuk a 

Nyitott Műhelyt, amivel annyi 
feladat szakadt rám, hogy nem 
bírtam mellette se a tanítást, se 
a főiskolát.

Várj csak. Én még a pici 
lakásodnál tartok. Hogyan lett 
meg a Nyitott Műhely?

Már a kis lakásban megvolt az 
előképe. A falak mellett a köny-
veim, mi meg 6-7 tanítványom-
mal körbeültük a galéria alatt az 
óriási asztalt: bőröztünk, beszél-
gettünk a világ dolgairól. Egy 
tanítványom ötlete volt, hogy na-
gyobb formátumban folytassuk 
a műhelyt. Pályáztunk egy svájci 
alapítványnál, és kamatmentes 
kölcsönt nyertünk. 2000-ben 
elindítottuk a Nyitott Műhelyt. 
Hamar világossá vált, hogy prog-
ramokat kell idehozni – részben, 
mert a tér erre kínálta magát, 
másrészt csak a kézművesség-
gel nem lehetett volna fennma-
radni. 2003-ban a tanítványom, 
akivel kitaláltuk a helyet, lecsat-
lakozott – ő csak bőrös műhelyt 
szeretett volna. El kellett adnom 
a lakásomat, hogy visszafizessem 
a kölcsönt, és ideköltöztem. Szá-
momra a Műhellyel megvalósult 
egy álom. Viszont minden mást 
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Elmondom hát mindenkinek

Polgár Teréz Eszter

Tudom, hogy itt is laksz, a 
Nyitott Műhelyben. De hol?

Ott, a hátsó szobában van egy 
ágyikóm. Igénye volt a közönség-
nek egy bensőségesebb, védet-
tebb teremre, és ez történetesen...

A hálószobád.
Hát, igen. Reggel felkelek, és 

onnantól az egész hely nyitott. 
Azt tudod, hogy a Műhely ta-
valy decemberben 18 éves lett? 
Elérte a nagykorúságot. Én is 
ennyi idős voltam, mikor fel-
költöztem Budapestre.

Honnan származol?
Túrkevéről. Szolnokon 

érettségiztem, de a főváros 
vonzott. A 80-as évek vé-
gén minden forrt, változott, 
ami beszippantott. Az ösz-
szes tüntetésen részt vettem, 
azt hiszem egy téglát én is 
kivettem a falból. Valójában 
úgy tíz évig csak Budapest 
környékén laktam: köröztem 
az agglomerációban. Kertes 
házban gondolkodtam, nem 
láttam magam a budapesti 
dzsumbujban.

Ehhez képest Buda egyik 
legforgalmasabb részén élsz.

Nem bírtam az ingázást. 
Szentendrét választottam először: 
gondoltam, hajnalonként újságot 
hordok, úgy lesz időm készülni a 
bölcsészkarra. Csak teljes mun-
kaidőben vettek fel a postára, de 
nem bántam meg, mert rengeteg 
emberrel kerültem jó kapcsolatba. 
Kedves ismeretségeim kerekedtek 
a művészvilágból is. Beleláttam 
sokak életébe. Vicces volt, hogy 
18 évesen bácsiztak, idős nénik-
nek is én voltam a postás bácsi.

Egy hajszálon múlt a fennmaradásunk

Mi is az a Nyitott Műhely? Egy jó jazzkoncert után része a válasznak, miért szeretek Budapes-
ten élni. Kuckó a Déli Pályaudvar forgalmától egyetlen utcányira. Szerzetesi lak, ahol estén-
ként „buli” van. Kézműves-műhelynek indult szellemi találkozási pont mind a négy művészeti 
ágat képviselő programokkal. Kulturális katakomba, melynek meghitt kopottságában ott-
hon érezheti magát az ember – ha nem túlságosan sznob. Mintha csak egy barátjánál len-
ne lakáskiállításon, koncerten, irodalmi esten. Ez a barát pedig Finta Laci, azaz: Finta László.
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feláldoztam érte; a bőrözést is, ar-
ra sem maradt időm. Akkor nyílt 
meg az utolsó kiállításom, 2003 
novemberében, a Matáv székház-
ban Raáb Rózsával. Ma is nagy 
örömöm, hogy Parti Nagy Lajos 
nyitotta meg, akit a magyar sza-
kom végén szakdolgozat-témám-
nak jelöltem. Végül én egy sort 
sem írtam róla, ő meg nagyon 
szépeket írt rólam. Egy korsza-
kom lezárult, annyira, hogy min-
den kiállított tárgyam el is adtam.

A bőrözés nagy szerelmed, a 
magyar szak régi álmod volt. 
Nem sajnáltad elengedni ezeket?

De nagyon. Viszont másképp 
nem ment volna. Annyira elvitt 
és sodor ma is a Műhely működ-
tetése, hogy ebből nem lehet ki-
szállni. Rettentő fontos dolgokra 
nincs időm. Orvoshoz eljutni 
például. Most nyáron nem ha-
lasztom tovább. Két hónapra be-
zárok. A bőrözéssel úgy vagyok, 
hogy minden reggel azzal kelek: 
folytatom még. Én ahhoz kaptam 
tehetséget. Viszont a Műhellyel 
létrejött valami, ami bőven túl-
mutat rajtam – vinnem kell. Ez 
napi szinten olyan kihívás meg 

feladat, aminek meg kell felelni. 
Úgy érzem magam, mint Weö-
res Sándor írásában az apáca, aki 
számolja a csomagjait a vonaton: 
egy, kettő, három... nyolc, végül 
saját magára mutat: tíz. Nem én 
vagyok a fontos, hanem hogy ami 
létrejött és létre akar jönni, an-
nak megteremtsem a legkedve-
zőbb feltételeit.

Egy bőrös műhelyben 
meghirdettél pár eseményt. 
Hogyan lettél tizedik csomag?

Nagyon jellemző az első pil-
lanat. 2000 februárjában a nyitó 
bulin a képzőművész barátok ára-
doztak, hogy ez micsoda szuper 
kiállító tér. Pedig egy lelakott szu-
terén volt, betonpadlóval, óriási 
kazánnal, de rengeteg fehér fal-
felülettel. Szabó Gábor és Nemes 
Nóra azonnal ki is állított. Las-
san kipofoztuk és belaktuk a he-
lyet, közben egyik kiállítás hozta 
a másikat – ma háromszázon túl 
vagyunk. Az is meghatározó sze-
rintem, hogy egy együttgondol-
kodós baráti társaságból nőttünk 
ki. Az asztal körüli nagy beszélge-
tések, közös vacsorák, borozások 
megmaradtak. Én szoktam főzni.

Hogyan alakultak a programok?
Képzőművészettel indultunk, 

utána jött a zene: zenei tárgyú 
előadások formájában, majd ad-
ta magát, hogy legyenek koncer-
tek. Egymást hozták a programok, 
és hozzák ma is. 2008-ig felvonult 
a magyar jazz teljes élvonala. Kül-
földről olyan fellépők jöttek, mint 
Steve Hackett a Genesisből, vagy 
Tim Ries, a Rolling Stones szaxofo-
nosa. A lakók 7-8 évig bírták, akkor 
a közönségünk dobta össze a pénzt 
hangszigetelésre. De már csak limi-
tált hangerejű koncertjeink lehet-
nek. Igyekszem kizárólag minőségi 
produkcióknak teret adni, de néha 
kísérletképpen beengedek olyat is, 
akit nem ismerek, megfelelő re-
ferenciákkal. Persze nem mindig 
vagyok eléggé résen. Bejött példá-
ul valaki csodálatos portfolióval, 
nagyszerű művészek nevével, hogy 
kikkel lépett föl. A produkciója ré-
misztő volt. Ilyen is megesik.

A szemben lévő fal tele van 
aláírással, üzenettel. Az a 
vendégkönyv?

Magától alakult így. Épp cserél-
tem volna az itt lógó képeket, ami-
kor otthonosan elkezdtek írogatni 
az üres falra. Ez volt az első felírás, 
látod? „Én még olyan jó nőt nem 
láttam, mint amilyen jó ez a hely.” 
Ez precedenst teremtett. Úgyhogy 
én is elkezdtem kérni a fellépőinket, 
hogy írjanak ide. De már megtelt. 
Egy francia fiú sokat firkált sajnos.

Mindenki szeretné a lenyomatát 
ott hagyni a világban.

Még mindig vannak olyan 
felírások is, amiket nem találok, 

meg amit nem tudok elolvasni. A 
másik falat egy Petri György vers 
díszíti: persze nem ő írta fel, 2000-
ben halt meg, amikor mi nyitot-
tunk. Nagyon kötődöm Petrihez. 
Két kiállítást is rendeztünk ró-
la. Forgách Andrásé különösen 
fontos nekem, aki mint jó barát-
ja, tizenöt éven át rajzolta Petrit. 
Rengeteget dolgoztak közösen. 
Például együtt fordítottak Moli-
ère-t – úgy együtt, hogy egyikük 
főzött, a másik írt, aztán cseréltek.

Irodalom, képzőművészet, zene, 
a filmklubokkal a film is jelen van. 
Talán csak a színház hiányzik.

Az se teljesen. Kováts Kriszta 
két produkciót rakott össze ná-
lam, amikor nem volt hol pró-
bálnia. Egy nyolcszereplős Vörös 
István darabot itt is játszottak. 
Szerepeltem benne mint celeb-
ratőr, aztán elvitték egy fesztivál-
ra, ahol Vallai Péter helyettesített. 
(Nevet.)

Ez azért jól hangzik. Hogy 
viselted a színészkedést? Nem 
vagy szereplős alkat.

Kicsit sem. De Krisztának el-
vállaltam. Közönség előtt megszó-
lalni sem bírtam régen. Amikor 
először kiálltam felkonferálni egy 
amerikai gitárost, azt hittem, el-
ájulok. Aztán kinyögtem az el-
ső hangot, és valami fölszakadt 
bennem. Míg élt, Vallai Péter so-
kat levett a vállamról, de nagyon 
fontosnak tartom, hogy minden 
produkció előtt mondjak valamit. 
Gyalázatos lenne, ha nem visel-
kednék házigazdaként, és már jó 
ideje komfortos ez a szerep.

A bölcsész-éned hogy van?
Nagyon jól. Bejön hozzám az 

irodalom. Kamaszkoromban íro-
gattam is persze, de az írás nem 
az én asztalom. Most hírleveleket, 
pályázatokat írok; PR-szakem-
ber vagyok és könyvelő, takarító, 
séf, szakács, anyagbeszerző... És 
jaj, mindig kell valamit javítani. 
Édesapám mennyit segített, mi-
kor indultunk! Pedig a szüleim 
nem igazán értik, mivel is foglal-
kozom, de ha hallanak a rádi-
óban, vagy olvasnak a Nyitott 
Műhelyről, nagyon büszkék rám.

A Műhely finanszírozását hogyan 
sikerül megoldanod?

Most végre biztonságban ér-
zem a helyet, megnyugodtam. 
Korábban sem értem rá nagyon 
aggódni, pedig sokszor hajszálon 
múlt a fennmaradásunk. Időről 
időre bedőlt valamelyik oldal, de 
mindig jött a segítség. Elég sok ál-
landó támogatónk lett. Esterházy 
Péter is havonta utalt a Műhelynek 
hosszú éveken át. Amikor megbe-
tegedett, írtam neki – nem tudom, 
hogy fogalmaztam – a lényege az 
volt, hogy függessze fel az adomá-
nyokat. Erre azt kérdezte: „Tudod 
használni ezt a pénzt, Laci?” Mi-
után Esterházy meghalt, többen 
azonnal beálltak a helyére – köz-
tük Nádas Péter. Egyszer, négy-öt 
éve, mikor itt járt Esterházy a fele-
ségével, kértem, írjon a falra, de azt 
mondta, nem jut az eszébe semmi 
jó, majd legközelebb. Gitta asszony 
nógatta, mire Péter viccesen oda-
szólt: „Látom, már a leendő özvegy 
beszél belőled.” Ez akkor csak tréfa 
volt, de hidegrázós, nem?

Hogy bírod az állandó pörgést, 
készenléti állapotot?

Nehezen, mindig az adott te-
endőre fókuszálok. Cserébe ren-
geteg gyönyörű élményben van 
részem. Ősz óta nagy segítségem 
Krisztián, aki korábban önkéntes 
volt; már tudok neki szerény fize-
tést adni. Képzeld el, hogy 18 éve 
minden nap házibuli van nálad, 
ötven emberrel. Vagy csak tíz-
zel. Én akkor töltődöm, ha kicsit 
egyedül lehetek.

Alárendelted magad 
valaminek, amiben eltűnsz mint 
magánember. Beleférhet az 
életedbe a párkapcsolat vagy a 
család?

Nem fér. Kétszer próbálkoz-
tam párkapcsolattal a Műhely 
ideje alatt, de végleg lemondtam 
róla. Talán nem is mertem a hely-
zettel szembenézni a maga tel-
jességében. Most már könnyebb, 
mert valamikor én ezt lezártam 
magamban, és szerzetesféle let-
tem. Nincs magánszférám, a gye-
rekfoglalkozások után a gyerekek 
ott ugrálnak az ágyamon. Nem 
tudom elképzelni, hogy ebbe bár-
kit be lehet vonni mellékszálon. 
„Mellékszálon”... Látod? Véletle-
nül is így fogalmazok.
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További tudnivalók és részvételi szabályzatok 
a szimpatika.hu/jatekok oldalon.

Nyerjen 
wellnesshétvégét 
a Szimpatikával!

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

✓

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

Vény nélkül kapható gyógyszer
OSDZ724/07.16

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

hatóanyag: magnézium

A magnézium szerepet játszik az idegrendszer 
kiegyensúlyozott működésében, szükséges a normál 
izomműködés fenntartásához. Víztiszta oldódású, citromízű 
pezsgőtabletta

69 Ft/db

EP 

kártyára

✓

69 Ft/db

1 380 Ft1 380 Ft EP 1 3380 Ft1 380 Ft

Magnesium-Sandoz® 243 mg 
pezsgőtabletta  20 db
Magnesium-Sandoz® 243 mg 
pezsgőtabletta  20 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

Hatékonyan csillapítja az aranyér 
kellemetlen tüneteit: csökkenti az 

irritációt, enyhíti a fájdalmat és 
elősegíti a sebgyógyulást. Kizárólag 

természetes hatóanyagokat tartalmaz

79,8 Ft/g EP 

kártyára

✓

te

79,8 Ft/g

1 995 Ft1 995 Ft
Hatékonyan csillapítja az aranyér 
kellemetlen tüneteit: csökkenti az

y p j yy p j

irritációt en híti a fájdalmat és1 995 Ft1 995 Ft

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

Gyulladáscsökkentő és bőrnyugtató 
hatásának köszönhetően segíti a 
pelenkakiütés gyorsabb gyógyulását 
és megelőzését

38,8 Ft/g
EP 

kártyára

✓

hat
pel
és 
pp

38,8 Ft/g

970 Ft970 Ft
ulladáscsökkentő és bőrnyugtató
tásának köszönhetően segíti a

y gy gGyu
hat

yy

970 Ft970 Ft

Neogranormon kenőcs
25 g
Neogranormon kenőcs
25 g

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

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

hatóanyag: biszakodil

6-12 órán belül ható hashajtó gyógyszer

40,8 Ft/db400,8 Ft/db

1 225 Ft1 225 Ft1 225 Ft1 225 Ft

Dulcolax 5 mg gyomornedv-ellenálló 
bevont tabletta  30 db
Dulcolax 5 mg gyomornedv-ellenálló 
bevont tabletta  30 db

Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz*
ART-KN-HU-1803-03 Lezárás dátuma: 2018. 03. 12.

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

110,5 Ft/ml

EP 

kártyára

✓

1100,5 Ft/ml

1 105 Ft1 105 Ft EP 

1 105 Ft1 105 Ft

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

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

61,8 Ft/db

EP 

kártyára

✓

61,8 Ft/db

1 235 Ft1 235 Ft
EP 

á tyára1 235 Ft1 235 Ft

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

Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer
SZE1807LFSZ

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

A normál látás megőrzéséért.
Komplex készítmény 10 mg cinkkel és luteinnel, 
valamint A-, B2-, C-, E-vitaminnal és rézzel

83,2 Ft/db

EP 

kártyára

✓

83,2 Ft/db

2 495 Ft2 495 Ft
EP 

kártyára

2 495 Ft2 495 Ft

Béres Szemerő Forte filmtabletta
30 db
Béres Szemerő Forte filmtabletta
30 db

Vény nélkül kapható gyógyszer
CHHU/CHVOLT/0057/18

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

hatóanyag: xilometazolin-hidroklorid

Gyorsan megszünteti az orrdugulást és hatása akár 
12 órán át tart

172,5 Ft/ml

EP 

kártyára

✓

172,5 Ft/ml

1 725 Ft1 725 Ft EP1 725 Ft1 725 Ft

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

Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer

forgalmazza: Boiron Hungária Kft.

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

32,6 Ft/db

EP 

kártyára

✓

32,6 Ft/db

1 305 Ft1 305 Ft1 305 Ft1 305 Ft

Sedatif PC® bukkális tabletta
40 db
Sedatif PC® bukkális tabletta
40 db

Orvostechnikai eszköz*

Víz és szennyeződésálló 
ragtapasz, amely lélegzik. 
Jó tapadású és rugalmas

22 Ft/db

EP 

kártyára

✓

22 Ft/dbb

615 Ft615 Ft
EP 

kártyára

615 Ft615 Ft

Salvequick® Aqua resist 
sebtapasz  28 db
Salvequick® Aqua resist 
sebtapasz  28 db



Keresse a Szimpatikát az interneten is!

facebook.com/Szimpatika

szimpatika.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

✓

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

forgalmazza: Omega Pharma Hungary Kft. 
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

hatóanyag: nikotin

Nikotin-tartalmú szopogató tabletta, 
ami segít a dohányzásról való 
fokozatos leszokásban azáltal, hogy 
enyhíti a nikotinéhséget

76,8 Ft/db hatóanyag: nikotin76,8 Ft/db

1 535 Ft1 535 Ft1 535 Ft1 535 Ft

NiQuitin® Minitab 4 mg préselt 
szopogató tabletta  20 db
NiQuitin® Minitab 4 mg préselt 
szopogató tabletta  20 db EP 

kártyára

✓

Vény nélkül kapható gyógyszer
DON/FEB/18/00 Lezárás dátuma: 2018. 02. 12.

forgalmazza: Mylan EPD Kft. 
1138 Budapest, Váci út 150., 
+36 1 465-2100

hatóanyag: glükózamin-szulfát

Hatékonyan enyhíti az enyhe-, és 
középsúlyos térdízületi porckopás tüneteit

80,2 Ft/db80 2 Ft/db

4 810 Ft4 810 Ft4 810 Ft4 810 Ft

Dona® 750 mg filmtabletta
60 db
Dona® 750 mg filmtabletta
60 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

forgalmazza: Reckitt Benckiser Kft., 
1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Tel.: (+36) 1 880 1870 E-mail: 
gyogyszer@rb.com

Láz gyors és hatékony csökkentésére, enyhe és 
mérsékelt fájdalom csillapítására 3 hónapos kortól

11,5 Ft/ml11,5 Ft/ml

2 290 Ft2 290 Ft2 2900 Ft2 290 Ft

Nurofen® eperízű 20 mg/ml belsőleges 
szuszpenzió gyermekeknek  
        200 ml

Nurofen® eperízű 20 mg/ml belsőleges 
szuszpenzió gyermekeknek  
        200 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

hatóanyag: fentikonazol-nitrát

A hüvely, illetve a külső nemi szervek 
gombás fertőzéseinek kezelésére 
alkalmas

606,7 Ft/db

EP 

kártyára

✓

606,7 Ft/db

1 820 Ft1 820 Ft
EP 

ártyára

✓✓
ká

1 820 Ft1 820 Ft

Gynoxin® 200 mg lágy hüvelykapszula
3 db
Gynoxin® 200 mg lágy hüvelykapszula
3 db

Vény nélkül kapható gyógyszer
SAHU.BCL.18.04.0223 (2018.05.04.)

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

hatóanyag: bacillus clausii spóra

Hasmenés** kezelésére felnőtteknek. 
**Bakteriális vagy vírusos fertőzés 

okozta hasmenés esetén.
47,5 Ft/ml47,5,5 Ft/ml

2 375 Ft2 375 Ft2 33775 Ft2 375 Ft

Normaflore Extra 4 milliárd/5 ml 
belsőleges szuszpenzió  10×5 ml
Normaflore Extra 4 milliárd/5 ml 
belsőleges szuszpenzió  10×5 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer OEXO1226/04.18

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

3-as csapás bőrgombára: gyorsan 
enyhíti a viszketést, már napi 1×-i 

használat mellett képes elpusztítani a 
bőrgombák széles körét és számos 

baktérium ellen is hatásos110,3 Ft/g

EP 

kártyára

✓

h

110,3 Ft/g

1 655 Ft1 655 Ft 3-as csapás bőrgombára: gyorsanbá

EP 

kártyára

✓✓

1 655 Ft1 655 Ft

Exoderil® 10 mg/g krém
15 g
Exoderil® 10 mg/g krém
15 g

Orvostechnikai eszköz*

Egész nap biztosítja a műfogsor 
stabilitását, így biztonságérzetet nyújt 

használójának. A ragasztó védi a 
nyálkahártyát a protézis okozta 

sérülésektől, illetve megakadályozza 
az ételmaradék protézis alá jutását

26,2 Ft/g

st

26,2 Ft//gg

1 230 Ft1 230 Ft E é bi t ítj űfűf1 23300 Ft1 230 Ft

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

EP 

kártyára

✓

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

hatóanyag: dioszmektit

Akut hasmenés kezelésére 
felnőtteknek és gyermekeknek (a 
csecsemőket is beleértve) orális 
rehidráló oldattal együtt adva

104 Ft/db
EP 

kártyára

✓

1004 Ft/db
EP

1 040 Ft1 040 Ft1 040 Ft1 040 Ft

Smecta® 3 g por szuszpenzióhoz
10 db
Smecta® 3 g por szuszpenzióhoz
10 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

Jódmentes, fertőtlenítő hatású sebkezelő szer, 
mely elősegíti a gyors sebgyógyulást

33,8 Ft/ml33,8 Ft/ml

1 690 Ft1 690 Ft1 690 Ft1 690 Ft

Octenisept® külsőleges oldat
50 ml
Octenisept® külsőleges oldat
50 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer CHHU/CHVOLT/0057/18

forgalmazza: 
GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 

1124 Budapest, Csörsz u. 43. 
Tel.: 225-5800 www.gsk.huhatóanyag: diklofenák-dietilamin

Csillapítja az ízületi- és izomfájdalmakat 
akár 12 órán keresztül és csökkenti 

azok gyulladását

33,2 Ft/g

EP 

kártyára

✓33,2 Ft/g
ká

3 320 Ft3 320 Ft
lapítja az ízületi- és izomfájdallmakkat 
akár 12 órán keresztül és csökkenti
p j jp j j

azok gyulladását

CsiCsill

3 320 Ft3 320 Ft

Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g 
gél  100 g
Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g 
gél  100 g

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: loperamid-hidroklorid

Már egy adag (2 db kapszula) 
megszüntetheti a különböző 
eredetű hasmenés tüneteit. 
Alkalmazható felnőtteknél és 6 
éven felüli gyermekeknél. 
Felnőtteknél irritábilis bél 
szindrómához (IBS) kapcsolódó 
hasmenés esetén is

58,8 Ft/db

EP 

kártyára

✓

58,8 Ft/db

ká1 175 Ft1 175 Ft
EP 

kártyára
ká1 175 Ft1 175 Ft

Imodium® 2 mg kemény kapszula
20 db
Imodium® 2 mg kemény kapszula
20 db
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Annyit írtam mostanában ar-
ról, hogy mennyit változott 

az életünk a gyerekeink nö-
vekedésével, és azt látom, 
hogy a nyaraink is visz-
szavonhatatlanul átala-
kultak. Eddig tíz hét 
folyamatos együttlét, Ba-
laton mellé lecuccolás és 
óriási gyerekzsivaj (ami-
be mindig vegyült sírás 
is) jellemezte ezeket a 
hónapokat, majd szép 
lassan ezt felváltotta 
az a felállás, hogy a kamaszok 
dolgoznak, a kicsik táboroznak 
a barátaikkal, a szülők nyáron 
is végzik a munkájukat, és nap 
végén töltünk több időt együtt 
esti fürdőzéssel, grillezéssel, 
kerti mozizással. Persze az én 
munkám nem kötött annyira, 
úgyhogy a nyár nagy részében 
azért én vagyok a gyerekekkel, 
biztosítom az „ellátmányt” és 
a programokat, és szívesen 
vagyok felvigyázó az uno-
katesók és barátok nálunk 
töltött napjaiban.

Tudom, mennyire nehéz meg-
oldani a gyerekek nyári 

elhelyezését, ha mindkét 
szülő dolgozik, és esetleg 
a nagyszülők sem állíthatók 

hadrendbe, mert még aktívak, 
vagy mert nem tudják vállalni 
az unokákat hetekre. A táborok 
szuperek, de valljuk be, kevesen 
tudnak kifizetni heti 20-25 ezer 

forintot egy-egy napközis ill. 
40-„határ a csillagos ég” ösz-

szeget az ottalvós táborok-
ra, főleg, ha több gyerkőc 

is van...

Nálunk nagy szeren-
cse, hogy az önkor-

mányzat támogatja a 
kéthetes napközis tá-
bor költségeit, ez óriá-

si segítség a szülőknek. 
Családon belül pe-
dig egy új rendszer 
kezd körvonalazód-

ni egymás segítésére és 
egyben az unokatesók össze-

tartására: közös napközis elfog-
laltság egy hétig Budapesten, 
azután egy hétig nálunk. Így 
az iskolás egykorú gyerekeink 
folyamatosan együtt vannak, 
közösek az élményeik, a szülők 
pedig egy-egy hétig „szabadok” 
esténként. Idén Budapesten 

együtt mennek úszótáborba 
a gyerekek, majd nálunk a 
fiúk sporttábort, a lányok 

kerámiatábort látogatnak 
napközben, este pedig nem 
ér véget a buli, mert ugyano-

lyan élmény az enyémek-
nek a nagyvárosban, mint 
az unokatesóknak nálunk, 

a falusi csillagok alatt...

A szünidő az oktatási rendszer 
legjobb találmánya! Diákként 

és szülőként egyaránt ezt tudom 
állítani, hiszen erre az időszakra 
minden évben megszűnik a le-
hető legnagyobb konfliktusfor-
rás köztem és az utódaim között.

Baromi jó látni, hogy a nagy 
gyerekeim kisimulnak, imá-

dom, hogy nincs a reggeli hiszti 
és kapkodás, de a legboldogabb 
attól vagyok, hogy nem kell es-
te számonkérni az esetlegesen 
becsúszott rossz eredményeket, 
majd ezután órákat könyörögni 
a lecke miatt.

A nyár legnehezebb része a tíz 
hét kitöltése úgy, hogy arra ne 

menjen rá a gatyánk. Maximum 
2x1 hetet lehet ellógni egy mun-
kahelyről szabadság gyanánt, il-
letve cégvezetőként néhány napot 
hozzá tudok lopni a hétvégékhez, 
mert tudok otthonról is dolgozni. 
Munkáltatóként azonban nagyon 
figyelek arra, hogy a gyermeket 
nevelő kollégáknak nyáron ki-
emelten rugalmas legyen a mun-
kaidejük, de sajnos magammal 
szemben nem tudok ilyen meg-
engedő lenni. Az előbb leírt ru-
galmasságok ellenére a szünidő 
felére nekünk is kell elfoglaltságot 
találnunk a gyerekeink számára.

Egy normálisabb tábor ára álta-
lában 20-30 ezer forint között 

mozog, ezt ha beszorozzuk hat-
tal, akkor egy tetemes összeg jön 
ki, ezért én már évek óta támoga-
tom a nagyobb gyermekeim nyá-
ri munkavállalását. 
Idén viszont a kicsik 
is vállaltak „mun-
kát”, hiszen a 
falu kicsike 
lovardájába 
rengeteg osz-
tály látogat el 
kirándulni, il-
letve az oktatójuk 
szuper táborokat szervez a városi 
kisiskolások számára. Ezekben 
a táborokban Réka (7) és Dávid 
(10) előszeretettel segít lovat ve-
zetni a kezdőknek, nyergelni, 
kefélni, patkót tisztítani, istállót 
takarítani, illetve még Rozit – a 
csüngőhasú malacot – is megete-
tik. Ő az új jövevény a lovardá-
ban. Eleve egy vicces állatról van 
szó, de mivel a kislányom má-
sodik neve is Rozi, ezért bizony 
örök barátság köttetett közte és 
a kicsi disznó között. Néha meg-
lesem őket, ahogy segítenek, és 
lenyűgöző, ahogy ezek a kisgyer-
mekek a több száz kilós állatokat 
terelgetik, gondozzák.

Persze nemcsak azért örülök, 
mert az egész nyarat a sza-

badban töltik, hanem azért is, 
mert egész nyáron a korosztá-
lyukkal játszhatnak, miközben 
látják, hogy a segítség megtérül. 

Természetesen 
még nem pén-

zért teszik ezt, 
de büszkék 

lehet nek 
m a g u k-
ra, mert 
a „mun-

kájukért” 
ingyen lovas 

órákat is kapnak az edzőjüktől.

A nagyobbak idén is vállal-
tak nyári munkát, persze 

ők már pénzt is keresnek ve-
le. Már tavaly is nagyon klassz 
volt a nyár végi családi mér-
legünk, de idén gyakorlatilag 
a zsebpénz jellegű kiadásom 
megközelítette a nullát. Nyu-
galom! Azért hagyom őket 
pihenni is, és amit mindig 
hangsúlyozok nekik, hogy az 
ő korukban még nem a meg-
keresett pénz mennyisége 
minősíti az elvállalt felada-
tot. Legyen inkább fontosabb 
szempont az, hogy élvezzék 
azt, amit csinálnak!

Küttel Dávid

Apaszemmel

Ingyentábor-gyermekmunka

Anyaszemmel

Szonda Györgyi

Hosszú nyár 
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Szaki mostanában teljesen kitölti a péntek 
estéinket (is). A múltkoriban említett kap-

csolata százezerrel beindult, szinte már naponta 
találkozik a fiatalemberrel, kinek neve Mátyás, 
avagy Matyi, de Matyinak csakis a Szaki hívhat-
ja, számunkra minden bizalmaskodás tilos.

Szóval ez a Matyi, úgy tűnik, hajlandó volna 
elköteleződni a Szaki felé, úgy is mondhat-

nánk, hogy már le se lehet vakarni, olyan, mint 
a hajba ragadt rágógumi, persze nem a Szaki sze-
rint, csak szerintünk, de ezt nem mondjuk meg 
a Szakinak, mert egyelőre ő ezt a „levegőt is egy-
szerre veszünk” jelenlétet nem terhesnek érzi, ha-
nem karmikus szerelemnek.

Spirike meg is mondta neki, hogy azért 
csak óvatosan játszadozzon a szavakkal, 

mert a karmikus szerelem nem úgy szokott kez-
dődni, ahogy az övéké, hogy a pasi hol eltűnik, 
hol előkerül, és ezt játszadozza két hónapon át, 
mert akiket a karma so-
dor, azok már érettek 
annyira, hogy ne evez-
zenek ellene az árnak. 
Na, ezen is jót vitáztunk, 
mert a Márti is meg én 
is úgy gondoljuk, hogy 
a karma épp azért so-
dor, mert nélküle csak 

fuldokolnánk és kapálóznánk, és éppen hogy az 
éretleneknek van szüksége a felsőbb irányításra, 
Pisti viszont azt nem értette, mióta hisz a Szaki 
olyasmikben, mint a karmikus akármicsoda. Na, 
de a lényeg, hogy a mi Matyink végre ragaszko-
dik, és már el nem tűnne a világ semmi kincséért 
sem, hanem oda akar költözni a Szakihoz.

És itt van az újabb drámai feszültség.

Hogy vajon szabad-e ezt, jaj, mert mi lesz, 
ha kiderül, hogy nem jó mégsem, és el lett 

hamarkodva a dolog.

Spirike szerint nem kell folyton agyalni, ha-
nem menni az árral, és ha örömöt éreznek 

egymás közelében, akkor minek is tartanának tá-
volságot. Pisti szerint legalább három hónapnak 
el kell telnie az ismerkedéstől az összeköltözésig, 
mert pont ennyi idő kell ahhoz, hogy a rózsaszín 
köd kicsit lejjebb ereszkedjen. Márti viszont, aki 

nemcsak sokat olvas, de em-
lékszik is rá, hogy mit, azt 
mondta, hogy van a tar-
solyában egy pont idevá-
gó Füst Milán gondolat, 
miszerint a férfi és nő 
kapcsolata olyan, mint 

Vág Bernadett

Négy láb
Társaslány

egy négylábú asztal, és ha bármelyik lába meg-
inog, az asztal billegni kezd, sőt, fel is borul. És 
csak meg kell néznünk, hogy Szakiéknak hány 
lábuk van.

Az első láb, kezdte Márti, hogy hasonló dol-
gokat kell szeretniük, például ha mindket-

ten megeszik a mákos tésztát, de utálják a halat, 
az már valami. Szaki erre azonnal sorolni kezd-
te, hogy mi mindent szeretnek ugyanúgy, sőt 
imádnak, legfőképpen persze egymást, és még 
mesélt volna négy órán keresztül, hogy mennyi-
re, de mennyire, de mi nem értünk rá erre. Már-
ti hozzátette, hogy nemcsak csupa apró-cseprő 
dologról van itt szó, hanem arról, hogy az élet-
stílusuknak, szokásaiknak is hasonlítani kell, de 
Szaki szerint az is nagyon hasonlít.

A második láb – emelte fel a mutatóujját 
Márti – ugyanilyen fontos, mégpedig, 

hogy azért egymást is illik szeretni. Spirike már 
megint közbe vágott, hogy aki képes a feltételek 
nélküli szeretetre, az mindenkit szeret, és első-
sorban ezt kéne megtanulnia a Szakinak meg a 
Matyinak, mert ez a hosszú szerelem alapköve. 
Pisti flegmán felvetette, hogy azért nem ártana 
tisztázni, milyen fajta szeretetről beszélünk, sze-
relemről-e, ami idővel lanyhul, vagy az ásó-kapa 
összetartozás érzéséről, mert honnan is lehetne 
tudni, hogy ilyesmit érez-e a Szaki meg a Matyi 
egymás iránt. Szaki kissé sértetten közbevá-
gott, hogy először is nekünk továbbra se Matyi 
a Matyi, hanem Mátyás, és hogy miért nem őt 
kérdezzük meg, hogy éreznek-e egymás iránt a 
rajongáson és vágyakozáson túl mély érzéseket, 
mert akkor ő azonnal elmesélné, hogy… De nem 
hagytuk, hogy elmesélje, mert tikk-takk. Én azért 
kissé bizonytalanul hozzátettem, hogy szerintem 
az igazi szeretet egyszerűen az, amikor megtelik a 
szívem örömmel arra a gondolatra, hogy a másik 
a világon van. (Nem akarok dicsekedni, de ezzel 
végül mindenki kiegyezett.)

A harmadik láb, suttogta Márti, a szex. Pasz-
szolnak-e, illenek-e, vágynak-e, meg ilyes-

mi, na értitek…

Tágra nyílt szemmel fordultunk Szaki felé, 
hogy na, most aztán beszélhet, de ő inkább 

vörös arccal kirohant a konyha irányába, és csak 
annyit mormogott vissza, hogy az a bizonyos 
harmadik láb nagyon is kipipálva.

Na, kezdett egyre izgalmasabbnak tűnni a 
dolog, mert az asztalnak már csak egy lá-

ba volt hátra, és ha az is megvan, akkor semmi 
nem állhat útjába Szaki és Matyi boldogságának.

És ez a láb, mondta Márti, a pénz. Mert ha 
az nincs, akkor előbb-utóbb felfalja a sze-

relmet a nyomor. Arról persze nem szól a fáma, 
hogy mennyi az a pénz, ami már nem jelent élet-
veszélyt a szerelemre nézve, de megállapítottuk, 
hogy mivel mindketten felelős, dolgozó állam-
polgárok, csak nem lesz ilyesmi probléma.

És végül ünnepélyesen áldásunkat adtuk 
az összebútorozásra, amitől Szaki elfehé-

redett, meg dadogni kezdett, meg örült is azért, 
és azonnal rohanni akart, hogy minél hamarabb 
értesítse a nagy döntésről a Matyit. De inkább 
mégis maradt még egy kicsit, és míg a locsogá-
sunkat hallgatta, nyilvánvalóan egy gyönyörű, új 
étkezőasztalról álmodott, aminek pontosan négy 
stabil lába van, és amire ezentúl minden áldott 
este finom, gőzölgő vacsorát tesz az ő Matyija elé.
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Egyes emberek havonta 
herpeszes ajaksebesedéstől 
szenvednek, másoknak soha 
nem volt még ilyenjük. Mitől 
függ, hogy kinél jelentkezik 
gyakrabban herpeszes tünet?

Általában minden ember átesik 
herpeszfertőzésen életében leg-
alább egyszer. Az elsődleges 
fertőzés súlyos tünetekkel jár-
hat, melyet hólyagos bőrel-
változások kísérnek. Fertőzés 
után a vírus a szervezetünkben 
marad, nyugvó állapotban. A 
másodlagos tüneteket a szerve-
zetben lappangó vírusok akti-
vizálódása okozza. Ilyenkor a 
tünetek már csak kis, körülírt 
területen jelentkeznek. Gyako-
ri az ajkakon, az orrnyílás kö-
rül, és a nemiszervek területén. 
Elsődlegesen az immunrend-
szerünkön múlik, hogy miként 
birkózik meg a fertőzéssel. A tü-
netek oka minden esetben ma-
ga a vírus, ám léteznek bizonyos 
kiváltó tényezők, amelyek az 
egyéni adottságoktól függően 

hatnak a szervezetünkre. Egy 
gyomorfertőzés, gyomorrontás, 
egy nyári leégés, de akár a hét-
köznapi stressz hatására is le-
gyengülhet annyira a szervezet 
ellenállása, hogy meginduljon a 
jellegzetes ajaksebesedés. Régen 
például a bakteriális tüdőgyul-
ladás szinte állandó velejárója 
volt az ajakherpesz is. Mind-
ez ugyanakkor nem általáno-
san gyengébb immunrendszert 
feltételez, hanem egyszerűen 
csak vannak, akik érzékenyeb-
bek erre.

Mik az egyéb tünetek a 
sebesedés mellett?

A vírusnak egyes és kettes típu-
sát különítjük el, ezek közül az 
egyes okozza az ajakherpeszt, a 
kettes pedig a nemi szerveken 
jelentkező herpeszért felelős. 
Ami az egyéb tüneteket illeti, 
különösen a kettes válfaj okoz-
hat nagyon komoly kellemet-
lenségeket, főleg akkor, amikor 
először találkozik a fertőzéssel a 

beteg: lázat, megnagyobbodott 
combhajlati nyirokcsomókat, 
komoly levertséget, egyszóval 
klasszikus betegségtüneteket 
tapasztalhatunk, és megjelen-
nek a csoportos hólyagcsák is. 
Ritkábban előfordul, hogy az 
ajakherpesz is ilyen súlyos tü-
netekkel jelentkezik.

Mi a vírus fő terjedési útja?

Közösen használt poharak, tö-
rölközők is átvihetik a fertőzést, 
illetve magától értetődően a 
csókolózás és a szex. Manapság 
ugyanakkor – éppen a szexuális 
szokások változása következté-
ben – már keveredik az egyes és 
a kettes vírus, miközben pár év-
tizeddel ezelőtt még jól el lehe-
tett különíteni őket. Ránézésre 
nem is igazán lehet megálla-
pítani, melyik okozza a hólya-
gosodást, sebesedést, ehhez 
alaposabb vizsgálatra van szük-
ség. Itt jegyezném meg, hogy a 
bárányhimlőt és az övsömört is 
egy herpeszvírus-fajta okozza.

Mit lehet tenni ilyenkor? 
Ha jól tudom, a vírus az 
orvostudomány jelenlegi 
állása szerint kiirthatatlan a 
szervezetből.

Ez így van. Ugyanakkor létez-
nek megfelelő gyógyszerek, 
amelyek ha nem is irtják ki 
magát a vírust, a szaporodását 
azonban gátolják hatóanyaguk, 
az aciklovir révén. Ezek minden 
esetben vényköteles készítmé-
nyek: folyamatosan is szedhe-
tők csökkentett dózisban, de 
úgy is hatékonyak, ha – orvosi 
előírásoknak megfelelően – ak-
kor kezdi el szedni őket a be-
teg, amikor a bevezető tünetek 
jelentkeznek. Ez az a szakasz, 

amikor már érezni a bőrégést, 
de a hólyagok még nem jöttek 
ki. Akinek havi rendszeresség-
gel herpesze van, én elsősorban 
ezt javaslom. Recept nélkül kü-
lönböző aciklovir-tartalmú 
krémekhez lehet hozzájutni, de 
a szintén szabadon hozzáfér-
hető hyaluronsav-tartalmú gél 
szintén hatékony. Utóbbival a 
bevezető tünetek idején, napjá-
ban akár tízszer is bekenve az 
égő felületet, előfordul, hogy vé-
gül ki sem jönnek a hólyagok. 
És persze mindenkinek meg-
vannak a maga praktikái. Pél-
dául van, aki fogkrémet ken 
az égő részre, hogy ne legyen 
olyan kellemetlen, vagy jegelik 
az érintett területet.

Az életmódbeli tényezők 
közül mire kell odafigyelni, 
hogy ritkítsuk az ajakherpesz 
tüneteinek megjelenését?

Ahogy már szóba került, ha 
egyszer megkaptuk a vírust, 
az kiirthatatlan a szervezetből, 
lappangó állapotban a testünk-
ben marad. Akinek gyak-
ran aktivizálódik a herpesze, 
például havonta előjönnek a 
hólyagcsák, roppant komoly 
kellemetlenségeket él át emiatt. 
Viszont többnyire éppen ezért 
előbb-utóbb kitapasztalja, mi 
váltja ki a sebesedést, és elkezd 
odafigyelni arra, hogy megelőz-
ze a tüneteket. Ezen túlmenően 
mindenki használjon saját po-
harat, saját törölközőt, és aján-
latos fogkefét is cserélni a vírus 
egy aktívabb időszakát köve-
tően. Általános immunerősítő 
praktikákat is érdemes bevetni: 
egészséges táplálkozás, vitami-
nok, sok mozgás, stresszkezelés.

A leégés is okozhat ajakherpeszt
A herpesz nemcsak kellemetlen, de gyógyít-

hatatlan betegség is. Dr. Nagy Magdolna 
bőr- és nemigyógyász, kozmetológus segítsé-
gével igyekeztünk a végére járni annak, hogy 
mégis mit lehet tenni, ha hajlamosak vagyunk a 
kellemetlen ajaksebesedésre.

Dr. Draveczki-Ury Ádám
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Miért okozhat problémát, ha az 
UV-sugarak közvetlenül a szem-
lencsébe jutnak? Miért ajánlatos 
megfelelő UV-védelemmel ellá-
tott napszemüveget hordani?

A tartós és közvetlen UV-sugár-
zás szaru- és kötőhártya-gyul-
ladást okozhat, amitől a szem 
fényérzékennyé válik, könnye-
zik, illetve fájdalom és idegentest 
érzés tapasztalható. Hosszabb 
távon az UV-sugárzás szürke 
hályog kialakulásához vezethet.

Hogyan védjük szemünket a 
fertőzésektől a klóros uszodai 
és természetes vizekben?

Mindkét esetben javasolt az 
úszószemüveg használata. 
A közhiedelemmel ellentét-
ben nem az uszodák vízében 
fertőtlenítésre használt klór 
okoz szemirritációt, hanem az 

emberi testből származó kü-
lönböző váladékok, izzadsággal 
bekerülő anyagok és a vizelet 
lépnek reakcióba a klórral. Az 
ebből keletkező bomlástermé-
kek okozzák a szem irritációját. 
A természetes fürdővizek föld-
rajzi elhelyezkedésük, hőmér-
sékletük és egyéb okok miatt 
vírusokban és baktériumokban 
gazdagok lehetnek, ezért ilyen 
helyeken könnyen el lehet kapni 
fertőző szembetegséget.

A kontaktlencsét viselőkre vo-
natkoznak-e külön szabályok?

Javasolt, hogy strandoláskor in-
kább szemüvegre váltsanak át, 
vagy egyszer használatos kon-
taktlencsét használjanak, így 
elkerülhetőek a kontaktlen-
csén megtapadó kórokozók ál-
tal kialakuló fertőzések, illetve 
szembetegségek.

Mikre kell figyelni napszem-
üveg vásárlásakor?

A legfontosabb szempont 
az UV-védelem. Csak olyan 
napszemüveget vásároljunk, 
amely 100%-ban véd, az-
az az UV-tartomány egészét 
kiszűri. Ezt a napszemüve-
gen található UV 400 jelöli. 
Illetve figyeljünk az európai 
megfelelőség (CE) jelzésre is, 
mert ezzel garantálja a gyár-
tó, hogy a szemüveg megfelelt 
az adott termék kívánalma-
inak. Emellett fontos, hogy 
olyan szemüvegkeretet vi-
seljünk, amely megfelelően 
alkalmazkodik az arcfor-
mánkhoz, hogy megakadá-
lyozza az oldalról és felülről 
érkező fény közvetlen szem-
be jutását. A szemüveglen-
cse színe nem befolyásolja az 
UV-védelmet.

Szemünk fénye

Mire jók a különféle szemcsep-
pek és műkönnyek?

A szemcseppekkel megelőz-
ni, csökkenteni, szinten tartani 
vagy akár teljesen megszüntetni 
tudunk különböző szemprob-
lémákat. Az enyhébb tünetek 
esetén a vény nélkül kapha-
tó szemcseppek javasoltak, a 
megfelelő termék kiválasztásá-
ban érdemes a gyógyszerész se-
gítségét kérni. Súlyosabb, nem 
szűnő tüneteknél – például 
szemfertőzés, szem váladéko-
zása – viszont mindenképpen 
szakorvoshoz kell fordulni.

A műkönnyek a száraz szem 
szindróma kezelésére szolgál-
nak, mivel nedvesítő hatásúak. 
A feladatuk a sérült könnyfilm 
és annak koncentrációjának 
helyreállítása, illetve a kötő- és 
szaruhártyasejtek regenerálása.

Veszélyes-e a szemünkre a lég-
kondicionáló?

A klíma nem megfelelő hasz-
nálata szintén okozhat szem-
problémákat. A karbantartás 

és tisztítás hiánya vírus- és 
baktériumfertőzéshez vezethet. 
Emellett fontos arra is ügyelni, 
hogy soha ne tartózkodjunk a 
légkondicionálóból kiáramló 
levegő közvetlen útjában, mert 
az szemgyulladást és szemszá-
razságot idézhet elő.

Ezek a berendezések nem-
csak lehűtik, de szárazabbá is 
teszik a levegőt, ezért az arra 
érzékenyeknél szemszárazsá-
got és szemgyulladást is elői-
dézhetnek. Ezért tanácsos a 
páratartalom ellenőrzése: az 
ideális 40-60 százalék között 
van. Ezt elérhetjük párásító ké-
szülékkel, vagy ha az nem áll 
rendelkezésre, akkor sokat se-
gít az is, ha egy nagyobb pohár-
ban tiszta csapvizet helyezünk 
el a helyiségben.

Sokan kamillateás borogatással 
kezelik a szemgyulladást. He-
lyesen teszik?

A kamillatea valóban gyulla-
dáscsökkentő hatású, viszont 
az arra érzékenyeknél aller-
giás reakciót válthat ki, így 

a panaszok enyhítése helyett 
akár szemhéjduzzanatot is 
okozhat. Megítélése erősen vi-
tás, ezért használata előtt kon-
zultáljunk gyógyszerésszel 
vagy szakorvossal, és ha bi-
zonytalanok vagyunk, inkább 
válasszunk más kezelési mó-
dot, pl. bórvizet.

Mely korosztály veszélyeztetett 
leginkább a szemproblémák ki-
alakulásában?

Kiemelten figyelni kell a gye-
rekekre, mivel ők még nem 
rendelkeznek megfelelő isme-
retekkel a káros környezeti 
hatásokról, ezért a szülők fele-
lőssége, hogy gondoskodjanak 
megfelelő védelemről. Életünk 
folyamán elszenvedett UV-su-
gárzás okozta károsodások idős 
korban rosszindulatú elváltozá-
sokat okozhatnak. Ezért a tűző 
napon való tartózkodás esetén 
is érvényes az a szabály, hogy 
csak mértékletesen, és a kel-
lő óvintézkedések betartásá-
val szabad magunkat kitenni a 
napsugárzásnak.

Az UV-sugárzás káros hatásairól gyakran 
hallunk, arról azonban már kevesebb 

szó esik, hogy a nyári időszakban szemünk-
nek is fokozott védelemre van szüksége. A 
leggyakoribb szemproblémákról és azok 
megelőzéséről dr. Ócsai Pétert, a bogácsi 
Ócsai Patika gyógyszerészét kérdeztük.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Méregtelenítés

Sallai Ervin

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Kutyavilág
Szia Brúnó!

Rég üzentem neked, de hát hetek óta nem jártunk 
errefelé. Nagyon megváltozott az életem, amióta 
eljöttem a menhelyről. Vége a nyugis világnak, 
amikor csak feküdtünk a bazi nagy ketrecben, 
és hozták nekünk a kaját. Sokkal rumlisabbak a 
napjaim, de azért próbálom pozitívan megélni.

A legfontosabb, amire nagyon kell figyelned, ha 
elvisznek a menhelyről, hogy találd meg a család-
ban a falkavezért. Ez általában a legkisebb. Kö-
rülötte forog a család, lesik minden óhaját. Úgy 
hívják gyerek, vagy öcsi, vagy napsugaram. Ha a 
kiscsávóval jóban vagy, baj nem ér.

Az embereknek fura szokásaik vannak, amikhez 
alkalmazkodnunk kell. Például szeretnek átöltöz-
ni, ezért fel kell ugrálni mindig a ruhá-
jukra. Érdemes előtte összesároznod 
magad, hogy biztosan ruhát cse-
réljen. Ha fáradt vagy, és nincs 
kedved ugrálni, az is elég le-
het, ha a fehér nadrágjába 
kened a szemedből a csi-
pát, vagy megrázod a fejed, 
hogy csupa nyál legyen.

Kaja az van doszt. Ha nem elég, amit a táladba 
rak valamelyik ember, ülj le az asztal mellé, és 
egy kicsit döntsd oldalra a fejed, hogy bánatos-
nak tűnj. Olyankor a sajátjukból is adnak. Ha az 
egész kajájukat meg akarod enni, mert mondjuk 
sült kolbászt terítenek vacsorára, akkor rohanj 
ugatva a bejárati ajtó felé. Az embereknek rossz 
a fülük, ezért azt hiszik, nem hallották a csengőt, 
és jött valaki. Amíg kicsámborognak az előszo-
bába, te jóízűen falatozhatsz. Sokat kell nevelni a 
családodat. Ki kell alakítanod bennük a pavlovi 
reflexet. Én például megtanítottam nekik, hogy 
ha hozok egy botot, és leteszem a lábuk elé, ak-
kor adjanak egy jutalomfalatot. És most figyelj: 
annyira buták, hogy ezután újra eldobják a bo-
tot. Én visszahozom – jutifalat. Bármennyiszer. 
Kész röhej. Arra figyelj, hogy döglött madárral 
nem működik. Akárhányat hoztam az ajtó elé, 
mindig csak sikítozás lett a vége, pedig a veréb-
vadászat nagyon vicces.

A másik, amire nevelni kell őket, hogy 
siessenek haza, mert az emberek 
képesek lennének egész nap a 
munkahelyükön unatkozni. Ne-

kem az a trükköm, hogy ha 
egy óránál hosszabban 
távol vannak, széttépek 
egy-két cipőt, vagy oda-
pisilek a szoba közepére.

Persze egy csomó teendő van olyankor is, ami-
kor nincsenek otthon. Vonyítani kell a mentőau-
tó szirénájával egy időben, hogy a szomszédok is 
szórakozzanak, és hát meg kell harapni a postást, 
mert az állandóan idegesítő számlákat hoz.

Arra figyelj, hogy az emberek roppant lusták. Ha 
én nem találok ki nekik programokat, képesek 
egész nap egy kanapén fetrengeni a mobiljukkal. 
Ilyenkor azt szoktam, hogy a perzsaszőnyeg kö-
zepén vakarom ki a vedlő szőrömet, mert a por-
szívózás átmozgatja őket.

A kapkodás sem tesz jót az egészségüknek, ezért 
ha tudom, hogy sietnek, séta közben meghem-
pergek valami szemétben vagy dögben, és aztán 
jöhet a több órás vidám fürösztés. Fürdés után 
feltétlen rájuk kell rázni a vizet a bundánkról, 
mert maguktól sosem hűsölnének.

Vannak azért idegesítő szokásaik is az embe-
reknek. Például gyakran felfekszenek mellém az 
ágyba. Elég gusztustalanok a szőrtelen puha tes-
tükkel, ezért ha már nagyon zavar, inkább az ágy 
mellett alszom, és lehúzom róluk a takarót.

A leggyomorforgatóbb szokásukat alig merem 
elmondani. Képzeld: szép higiénikusan odakak-
kantasz a járda közepére, ezek meg rohannak egy 
zacskóval felszedni. Tiszta őrültek. Egy darabig 
próbáltam többet kakkantani, mint amennyi 
zacskójuk van, de kifogyhatatlanok. Feladtam.

Remélem, nem riasztottalak el 
az emberszerzéstől. Két-
ségtelen, hogy nem 
olyan nyugis csa-
láddal élni, mint 
a menhelyen, de 
azért sok a mu-
ri így is. Ennyit 
magamról. Te is pisild 
ide az oszlopra, 
hogy veled mi tör-
tént mostanában.

Ölel haverod: Rambó

HIRDETÉS
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Dr. Láday Réka ügyvéd

Kössünk
biztosítást!

Bármivel is utazunk, érdemes megkötni, mert 
egy váratlan megbetegedés vagy baleset, esetleg 
lopás mindannyiunkkal előfordulhat. Ha euró-
pai úti célt választunk, jó, ha van Európai Egész-
ségügyi Kártyánk, amivel az EGT tagállamaiban 
ingyenesen vehetjük igénybe azokat az egészség-
ügyi szolgáltatásokat, amelyeket az adott ország 
a magán-egészségbiztosítással nem rendelkező 
állampolgárainak biztosít. Fontos, hogy a kártya 
nem helyettesíti az utasbiztosítást, mivel nem tar-
talmazza a poggyászbiztosítást, és nem terjed ki 
többek között a járóbeteg-ellátás esetén az orvo-
si vizitdíjak, fekvőbeteg-ellátásnál a kórházi na-
pidíjak összegére, vagy egy esetleges helikopteres 
mentés esetén annak költségére sem.

Ha kiskorú
gyermekkel
utazunk,
szükséges az
utazáshoz a szülők
hozzájárulása.

Erre akkor is szükség van, ha a gyermek csak az 
egyik szülővel, vagy szülők nélkül, például nagy-
szülővel utazik, vagy akár osztálykirándulásra 

megy. A hozzájáruló nyilatkozat alakiságára nin-
csenek egységes szabályok, mindenképp nézzünk 
utána, hogy a célországban és az átlépni kívánt 
országokban mik az előírások. A legtöbb or-
szágban elegendő az, hogy a szülők által megírt 
hozzájáruló nyilatkozaton a szülők aláírását köz-
jegyző hitelesíti.

A poggyász
Amennyiben repülővel indulunk útnak, nézzünk 
utána, hogy mik az adott légitársaság előírásai a 
poggyásszal kapcsolatban.

Kézipoggyász

Általában fejenként egy darab 115 cm-es 
(23×41×51 cm), súlyát tekintve 3-5 kilogram-
mos kézi poggyászt vihetünk fel a fedélzetre. 
Pakolásnál ügyeljünk arra, hogy manikűr-
készletünket a nagybőröndbe tegyük, mert tű, 
olló, bicska kézipoggyászban nem szállítható. 
Folyadék (ennek minősül az arckrém, a fog-
krém, a borotválkozó krém is) maximum 100 
ml-es kiszerelésben vihető fel a gépre. Több 
tégely kézipoggyászban csak akkor szállítha-
tó, ha ezek beleférnek egy maximum 1 literes 
átlátszó műanyagzacskóba. Azokat a folyadé-
kokat, amelyeket a reptéren vagy a repülőn vá-
sároltunk, szükség esetén becsomagolják, és 
lepecsételik a boltban vagy a fedélzeten.

Feladott poggyász

Általában egy darab feladott poggyász megen-
gedett utasonként, melynek súlya nem haladhat-
ja meg a 23 kg-ot, de a babakocsit, tolószéket is 
poggyászként kell feladni.

Ha bőröndünk nem érkezik meg, vagy út-
közben megrongálódik, a repülőtéren jegyző-
könyvet kell felvetetni, melyben meg kell adni 
személyes adatainkat, és a bőröndre vonatkozó 
főbb információkat (márkáját, színét, szükség 
esetén a tartalmára vonatkozó adatokat), to-
vábbá értesíteni kell az adott légitársaság ügy-
félszolgálatát is. Ha a bőrönd megkerül, akkor 
azt az általunk megadott címre juttatják el.

Ha a poggyász megrongálódott, késett 
vagy teljesen eltűnt (vagyis 21 napon belül 
sem érkezett meg), kártérítési igénnyel lép-
hetünk fel a légitársasággal szemben, melyet 
az ügyfélszolgálaton felvett jegyzőkönyv-
vel együtt írásban kell benyújtani, elveszett 
vagy megrongálódott csomag esetén maxi-
mum 7 nap, késés esetén pedig a leszállítás-
tól számított 21 napon belül. Az eljárás és a 
kifizetésre kerülő összeg légitársaságonként 
eltérő lehet. A vásárolt tisztálkodási szerek, 
ruhák számláit mindenképp őrizzük meg, 
mert kérhetjük, hogy a légitársaság ezek el-
lenértékét térítse meg. Fontos tudni azonban, 
hogy nincs helye kártérítésnek a légitársaság-
gal szemben, ha például tévedésből egy utas-
társunk vitte el a bőröndöt.

Késés
Ha az EU területéről indulunk – függetlenül 
attól, milyen légitársasággal utazunk –, vagy 
gépünk az EU területére érkezik az Euró-
pai Unióban, Izlandon, Norvégiában, illetve 
Svájcban bejegyzett légitársaságok egyikével, 
akkor a járattörlés, késés és visszautasított be-
szállás esetén védelmünket a 261/2004/EK 
rendelet szabályozza.

A rendelet szerint késésről akkor beszélhetünk, ha:

 � 1500 km vagy annál rövidebb út esetén leg-
alább 2 órás;
 � az EU-n belül 1500 km-nél hosszabb út, illet-
ve az EU-s állam és harmadik ország közöt-
ti 1500-3500 km-es út esetén legalább 3 órás;
 � az összes egyéb repülőút esetén legalább 4 órás 
késéssel indul a gép.

A légitársaság – a várakozás időtartamától függő-
en – köteles frissítőket, étkezést és bizonyos kom-
munikációs lehetőséget biztosítani. Ha valószínű, 
hogy gépünk nem fog aznap a célállomás felé el-
indulni, szállást és díjmentes transzfert igényel-
hetünk. Mindenképpen kérjünk számlát, mert 
amennyiben a légitársaság a fenti szolgáltatásokat 
nem biztosítja, úgy ezeket kárigényként érvénye-
síthetjük, melyhez beszállókártyánkra is szükség 
lesz. A hivatkozott rendelet szabályozza továbbá az 
átfoglalás, jegyár-visszatérítés, valamint a pénzbeli 
kártérítésre vonatkozó szabályokat is.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Hurrá, nyaralunk!
Végre itt a nyár, sokan kelünk útra, hogy az éves fáradtságot kipihenjük. Van, aki tenger-

partra utazik, mások inkább túráznak, esetleg városnéző útra mennek. Bárhová is me-
gyünk, nem árt, ha már az utazás előtt, időben felkészülünk a váratlan helyzetekre. A jelen 
cikkben ehhez adok néhány tanácsot.

A szi
mpatik

a m
aga

zin
 olva

sói ré
szé

re a
 kupon

lea
dásá

val
 cs

omaga
ján

lata
ink ár

ából

2018.07.01-2018.08.31. között 

5%
 ke

dvez
mén

yt 

bizto
sít

unk!
Bővebb információ, foglalás:
Hétkúti Wellness Hotel és Lovaspark
8060 Mór, Dózsa Gy.u.111. - www.hetkut.hu
Tel: +36 22 563 083 - sales@hetkut.hu

Aktív Családi Vakáció
h 5 éjszaka szállás, félpanzióval tágas szobákban
1 ajándék választható program:
Páronként vagy Családonként választható:
    Lovaskocsis kirándulás vagy kastélybelépő, vagy
    1 órás romantikus csónakázás
vagy Felnőtt személyenként választható:
     Arcmasszázs vagy hátmasszázs vagy Paraffinos 
     kéz vagy lábápolás vagy Japán manikűr  
h Félnapos kerékpárhasználat 
h Gyermekeknek egy alkalommal ismerkedős lovaglás
h Hétkúti Tekergő - Élménylabirintus kicsiknek
     és nagyoknak

A csomag érvényes 2018.06.04 - 09.09-ig, 2 teljes árat fizető
személy esetén, kivéve 2018.08.17-20. közötti időszakban.
A kedvezmény egyéb kedvezményekkel 
nem vonható össze! 

már  14 700  Ft/fő/éj-től

HIRDETÉS

1

2

3

4



Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Talán sokan még ma is csak legyintenek a kényszeresen szerencsejá-
tékozók problémáira, pedig a baj nagyon is valós. Hogy mennyire, 

azt Tremkó Mariann klinikai szakpszichológus, a Nyírő Gyula Kórház – 
Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet Minnesota részleg veze-
tője, és dr. Tóth András pszichiáter szakorvos világította meg számunk-
ra. (Az anyag elkészítéséhez nyújtott segítségéért külön köszönetet 
mondunk dr. Petke Zsoltnak, az addiktológiai osztály vezető főorvosá-
nak, a terápiás közösség vezetőjének.)
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Függőben

Mit jelent orvosi értelemben a szerencsejáték-
függőség, mikor minősül valaki 
szenvedélybetegnek? Vannak-e erre nézve 
objektív és általános kritériumok, vagy 
mindig az egyéni esetet kell nézni?

A függő az eredeti szándékától eltérően többet, 
többször játszik, nem képes határt szabni a já-
tékának, egyre nagyobb tétekkel játszik, többet 
kockáztat – azaz nem ő kontrollálja a játékot. Ha 
megakadályozzák a játékban, nincs pénze, vagy 
megpróbálja abbahagyni, megvoná-
si tüneteket él át: alvászavart, 
nyugtalanságot, irritabilitást. 
Idővel egyre fokozódó, kö-
vetkezményes problémák 
jelentkeznek a kapcsola-
taiban és a munka te-
rén, sőt, büntetendő 
cselekmények is elő-
fordulhatnak a koráb-
ban megbízható 
személy nél, 
például lopás, 
csalás.

Miként alakul ki a játékszenvedély, mik a 
lépcsőfokok, amelyeken át valaki függővé válik?

Az előtörténetben pszichológiai problémák, ge-
netikai hajlam, illetve neurobiológiai okok áll-
hatnak, esetenként eltérő súllyal. Pszichológiai 
tényezők például az érzelmek kezelésének zava-
rai, a családban előforduló modellek követése, 
például szenvedélybeteg szülő, netán az inger-
kereső személyiségtípus. Ahogy más szenve-
délyproblémánál, itt is egyre gyakoribbá válik 

az alkalmi használat és próbálkozás, 
a személy elkezdi adott érzelmi 

állapot előhívására vagy ép-
pen csökkentésére rend-

szeresen használni a 
játékot, például han-

gulatjavítóként, ön-
bizalomnövelőként. 
A szociális-rekre-
ációs használatból 

rendszeres játék 
lesz, ez már 
problémajelző. 
Egy idő után a 

játékos vissza akarja nyerni a felhalmozott vesz-
teséget, és innentől nehezen megállítható a fo-
lyamat, amely örvényként húzza le a játékost. A 
kóros, kényszeres szerencsejáték már betegség, 
azaz viselkedési függőség, amely állapotkezelés 
nélkül romlik.

Kik a legveszélyeztetettebbek? Létezik-e 
„tipikus” szerencsejáték-függő?

A statisztikák alapján ez a függőségtípus inkább 
a fiatalabb korosztályt, és inkább a férfiakat 
érinti. Az ilyen típusú játékosok a versengést, az 
izgalmat fokozó játékokat kedvelik: a kaszinót, a 
sportfogadást. Sok szerencsejátékos családjában 
a materiális értékrend az uralkodó, a pénznek 
központi szerepet tulajdonítanak. Meglepő mó-
don idősebb női páciensekkel is találkoztunk, 
ebbe a csoportba az érzelmileg sérülékenyebb 
személyek tartoznak, akikre a monoton, ismét-
lődő, inkább magányos játékválasztás a jellem-
ző: a lottó, a bingó. Egy harmadik csoportban az 
előzőektől eltérően sem az impulzivitás, sem a 
sérülékenység nem jellemző, esetükben a játék 
kóros szokássá vált.

Társul-e betegségtudat 
a függőséghez?

A kényszeres szerencsejátékos 
sokáig maga és környezete előtt 
is tagadja, bagatellizálja a prob-

lémát. Ha önmaga felismeri a viselkedés függő 
voltát, már nagy lépést tett a felépülés felé, és 
könnyebben kér segítséget.

Körülbelül hány szerencsejáték-függő 
élhet ma Magyarországon? Számít-e 
ebből a szempontból bármit a hatályos 
jogi szabályozás, például javított-e a 
helyzeten a pár évvel ezelőtti szigorítás?

Magyarország egy 2011-es felmérés szerint az 
európai középmezőnybe tartozik a problémás 
játékosok 1,9 százalékos, és a kényszeres sze-
rencsejátékosok 1,4 százalékos arányával. A jogi 
szabályozás önmagában nem szüntet meg füg-
gőséget, csak „átalakít” – a játékgépesek száma 
látszólag csökkent, valójában azonban áthelyező-
dött a súlypont a sportfogadásra, vagy az egyéb 
internetes játékok túlzott használatára.

Az imént már szóba került, de érdemes lenne 
még pár szót ejteni arról, hogy tipikusan milyen 
játékokra állnak rá a szenvedélybetegek.

A betiltásig egyértelműen a nyerőgépek – a gyü-
mölcspóker-automaták – voltak túlnyomó több-
ségben, a kaszinó addig, és azóta is egy szűkebb 
réteg számára elérhető, illetve vonzó. A „klasszikus” 
szelvényes játékok – lottó, totó – a fogadás és az 
eredmény kiderülése között eltelt hosszú idő miatt 
mindig is kevésbé volt vonzó. Egy játék ugyanis 
annál könnyebben okoz függőséget, minél rövi-
debb a válaszidő, és minél több a válasz a fogadás-
ra. A játékgépek betiltását követően valószínűleg 
az addigi játékosok nagy része szert vagy játékot 
váltott, manapság a sportfogadás, azon belül is az 
online sportfogadás a leggyakrabban felbukkanó 
játékforma a páciensek között. Ugyanakkor sokan 

Amikor a játék dönt romba
Dr. Draveczki-Ury Ádám



Játsszon velünk és nyerjen!

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!
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•  Lantos Katalin, Balatonboglár
a Háromkirályok Gyógyszertár 
(Balatonboglár) vásárlója

Nyereménye: egy görögországi 
utazás az IBUSZ Utazási irodák Kft. 
felajánlásával.

•  Klein Dagmar, Üllő
a Szent Ilona Patika (Üllő) vásárlója

•  Urszuly József, Budapest
a Szent Borbála Gyógyszertár 
(Budapest) vásárlója

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

•  Dohány Ferencné, Barcs
a Dráva Gyógyszertár (Barcs) 
vásárlója

• Dr. Horváth Éva, Budapest
a Reform Patika Gyógyszertár 
(Budapest) vásárlója

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

1. Ki nyitotta meg Laci kiállítását?
 a) Dumpf Endre b) Sárbogárdi Jolán c) Parti Nagy Lajos

2. Hány éves volt Rozina, amikor először szerepelt egy újságban?
 a) 8 b) 25 c) 12

3. Mit okozhat a légkondicionáló?
 a) leukózist b) zigótát c) szemszárazságot

4. Mi lett a verébvadászat vége?
 a) bulizás b) sikítozás c) tüntetés

5. Milyen érettségi tételek szivárogtak ki?
 a) matek b) magyar c) töri
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* 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.

A májusi kvízjátékunk nyertesei:

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

2 db Lendület 
Szűrővizsgálat a VitaHelp 
Egészségközpontban

játszanak „offline” sportfogadást, illetve a kaparós 
sorsjegyek is megjelennek a függőség tárgyaiként. 
A szó szoros értelmében vett szerencsejátékok mel-
lett azonban egyre több online játszható video-
játékban bukkannak fel szerencsejátékos elemek, 
nem beszélve arról, hogy már maguk a játékok is 
tudatosan igen addiktívak, így a jövőben várhatóan 
az ezekkel játszó játékosok fogják kitenni a játék-, 
illetve szerencsejáték-függők jelentős hányadát.

Van-e bármi köze a győzelemnek a függőséghez? 
A nyereményért játszik-e a függő, illetve 
csillapítja-e az étvágyát, ha nyer?

Érdemes a kérdést egy-egy játék, illetve a függő-
ség hosszmetszeti képe szerint két részre bonta-
ni. Rövid távon, azaz egy-egy játékban a kezdeti 
nyeremény további nyerésre ösztönöz: „Nyerőben 
vagyok, nem hagyhatom abba!”. A veszteség pe-
dig annak visszanyerésére, tehát ha a függő el-
kezd játszani, mindenképpen folytatni fogja egy 
darabig; legtöbbször csak külső kényszer hatásá-
ra száll ki, például ha elfogy a pénze, és kimerül 
a hitelkerete is. Hosszú távon tekintve a függőség 
evolúcióját, a játékos eleinte az izgalomért, a nye-
remény reményében játszik. A kezdeti nyereség az 
első játékoknál mindenképpen rossz prognosztikai 
faktor, mivel a sikerélmény megadja a játékos szá-
mára a kontroll illúzióját, még inkább elhiszi, hogy 
nyerhet, ha elég felkészült, ügyes. Később, mivel 
szükségszerűen nagy vesztesége-
ket szenved el, a veszteségek visz-
szanyerése motiválja. A legutolsó 
fázisban már nem a nyereség vagy a 
veszteség a kérdés, hanem a tönkre-
tett élet, az anyagi mellett igen jelentős 
erkölcsi, érzelmi, egészségügyi vesztesé-
gek miatt érzett apátiában a játék az egyet-
len tevékenység, amikor a függő feledni 
tudja szenvedését, a kínzó valósá-
got. Ebben a tekintetben a kémiai 
függőségek is nagyon hasonlóan 
működnek: egy idő után már nem 
az örömszerzés a cél, hanem csak a 

sóvárgástól, a megvonási tünetektől való ideigle-
nes szabadulás.

Társul-e jellemzően más függőség a 
szerencsejáték-függőséghez az esetek 
legalább egy bizonyos százalékában?

A társuló állapotok legnagyobb arányban az alko-
holfüggőség, vagy egyéb kémiai szerek kénysze-
res használata (drog, nikotin), illetve a depresszív, 
szorongásos zavarok, egyes személyiségzavarok.

Milyen terápiák segítségével lehet lehozni 
a szerencsejátékosokat a szenvedélyükről? 
Milyen megoldásokkal szoktak 
próbálkozni, mik a jellemző utak?

Leghatékonyabb a megelőzés. Oki terápiát nem 
ismerünk, a tüneti terápia során nagyon fontos, 
hogy a cél a teljes játékelhagyás, absztinencia le-
gyen. Aki egyszer már kényszeres játékos volt, 
többé nem válhat kontrollált, szociális haszná-
lóvá. Elsősorban csoportterápiás keretben zajló, 
kognitív viselkedésterápiás megközelítések, illet-
ve a tizenkét lépéses önsegítő közösségekre tá-
maszkodó terápiás megközelítések mutatkoznak 
hatékonynak, kiegészítve szükség esetén gyógy-
szeres terápiával.

Miként lehet megelőzni azt, hogy a 
beteg visszaessen, illetve más 

kényszercselekvésbe meneküljön? 
Mi válthatja ki a visszaesést?

Visszaesést okozhat az erős sóvárgás, 
pszichológiai krízishelyzetek, vagy éppen 

ellenkezőleg, az örömteli események, vagy 
éppen a hosszas sikeres absztinencia-okozta 

elbizakodottság. Ezek kivédésére a ti-
zenkét lépéses programok követése 

és a rendszeres anonim csoport-
ba járás javasolható. Magyaror-
szágon is elérhetőek a Gamblers 

Anonimous (GA) gyűlései.

Függőben
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