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Magazinunk 
újrahasznosított 
papírból készül

Visszavonhatatlanul kitört a nyár, a gye-
rekek az utolsó heteket töltik a suliban, 
sőt az utolsó pár napban már csak ver-
gődnek, hiszen a jegyek lezárva, tanulni 
nincs mit, a táblán már ott az ÁCIÓ!, és 

különben is: „utolsó óra, utolsó nap, nem 
fog a kréta, nem fog az agy.” Indul a szün-

idő, és jól tudjuk, ha máshonnan nem, hát tapasztalatból, hogy 
ez a próbálkozások időszaka, legyen szó az első csókról, vagy 
az első slukkról. Az előbbinél van helye a szemérmeskedésnek, 
de amikor alkoholról, dohányról vagy drogról van szó, akkor 
őszintén beszélni kell a gyerekekkel. Ami nem könnyű, hisz elég 
csak körbenéznünk: szinte mindenki függ valamitől. Van, aki 
csak kávé nélkül nem tudja elképzelni az életét, de van, aki a 
szerencsejátéktól, a szextől vagy a gyógyszerektől válik függővé. 
Persze minden esetben más a kockázati faktor, de a végeredmény 
szinte mindig az emberi méltóság, vagy az életminőség elveszté-
se. Ezért is gondoltuk úgy, hogy egy új rovatot indítunk, amely-
ben a függőségeket vesszük számba, és azt is megmutatjuk, hova 
fordulhat az, aki bajba kerül.  

De hogy valami vidámabbról is írjak: számos olvasónk jelezte, 
hogy bár megértik, hogy elsősorban környezetvédelmi szem-
pontok miatt elhagytuk a papíralapú kvízt, és azt már csak a 
szimpatika.hu oldalon tölthetik ki, de a kérdéseket nagyon sze-
retnék viszontlátni a lapban. Noha  továbbra is csak online küld-
hetők be a válaszok, ha magazinunk végére lapoznak, láthatják, 
hogy a kérdések – közkívánatra! – újra ott sorakoznak megszo-
kott helyükön.

Sok szerencsét, jó egészséget és szép nyarat kíván az egész szer-
kesztőség nevében:
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Címlapon

 � Nehéz időszakon mész 
át, hiszen édesapád (Horgas 
Béla költő, író – a szerk.) 
nemrégiben hunyt el, és 
Ti igazán közel álltatok 
egymáshoz. Nem titok, hogy 
rengeteg művében Rólad 
mintázott egy-egy szereplőt. 
Van kedvenc alkotásod tőle?

A Cirfandli meséket imádom. 
Talán azért is, mert megszólalá-
sig azonosultam ezzel a tündér-
rel. Hogy apám érzett ennyire, 
vagy én magam alakítottam 
olyanná magam, ahogy ő azt 
megírta, nehéz eldönteni. De 
persze szeretem a verseit is. Ki-
vételes nyelvérzéke és hallása 
volt. A kedvencem tőle:

„Volt egyszer egy kaptafa, 
tornyában a fakapta.
Ki kaptafát nem látott, 
nem látta a világot.
Kapta fája, kaptafa, 
világ végén áll a fa,
fából van a kaptafa, 
kaptából a fakapta,
világ fája, kaptája, 
ugorjunk a tornyába.”

Apám elvesztése alapvetően 
megváltoztatott. A halála után 
semmi sem olyan, mint koráb-
ban. De a képességeit, és azt, 
amilyen természetesen tudott 
kedves, finom és jó lenni, itt 
hagyta rám, a testvéreimre és 
édesanyámra. Apám nemcsak 
kivételesen jó apa volt, de nagy 
alkotóművész is. Anyámmal 
való szerelmük és közös mun-
káik, például a Liget folyóirat, 

magasra tette nekünk, Hor-
gas-gyerekeknek a lécet. A ver-
seivel és a meséivel nemcsak 
engem, hanem sokunkat átfor-
mált. Persze úgy felnőni, hogy 
Tipi-tupa hercegnő, majd Cir-
fandli tündér lehettem, kivéte-
lesen elkényeztetett állapot.

 � A szüleid nagyon aktívan 
vettek részt az irodalmi 
életben, Te mégis inkább 
a zene felé fordultál, még 
gyerekként. Miért?

A szüleim valóban az irodalom 
bűvöletében éltek, de a zene és 
a társművészetek mindig jelen 
voltak az életükben, így miénk-
ben is a testvéreimmel, és már 
kisgyerekként találkoztunk a 
különböző művészeti ágakkal.

 � Több hangszert is 
kipróbáltál, miért épp a 
fuvolába szerettél bele?

A zeneiskola ott volt az utcánk-
ban, adta magát az ötlet, hogy 
egyszerűen csak átsétáljak. Elő-
ször ugyan furulyázni kezdtem 
el, de nemsokára megismer-
kedtem a zongorával és a fuvo-
lával is. Hamar kiderült, hogy 
az igazi szerelem a fuvola, bár 
a növendékeimet a mai napig 
szoktam zongorán kísérni.

A fuvola kezdettől fogva ter-
mészetes része a testemnek és a 
lelkemnek. Nem is igen tudom 
elképzelni, hogy úgy teljen el 
egy nap, hogy nem fuvolázom. 
A hangszerem számomra olyan, 
mintha a szárnyam lenne.

 � A fuvola alapvetően nem 
szólóhangszer, Te magad 
is zenekarokban kezdtél 
játszani. Mi inspirált abban, 
hogy szólókarrierbe kezdj?

A fuvola egyáltalán nem arra 
lett kitalálva, hogy valaki szó-
lókarriert járjon be vele. Ami-
kor kislány voltam, álmodni 
sem mertem ilyen csodálatos 
életről. Az a sok vágy, gondo-
lat, érzelem, ami bennem meg-
született, valahogy közönségért 
imádkozott, az egyéniségem, a 
karakterem pedig egyértelmű-
en a szólistaságra predesztinált. 
Katartikus élmény, hogy a fu-
volával bármit elmondhatok. 
Az alkotás, a kreativitás éppen 
olyan fontos része az életem-
nek, mint a szakmai fejlődés: 
próbálom a hangszer lehetősé-
geit tágítani, így az eredeti fuvo-
lairodalom az elmúlt években 

Forrás: Horgas Eszter / Blue Bird Wedding Photography

Horgas Esztert nem kell bemutatni annak, aki érdeklődik a magyar kulturális élet meghatáro-
zó szereplői és eseményei iránt. A nemzetközi színpadokon és neves zenészekkel fellépő fu-
volaművésszel nem mindennapi karrierjéről és a minőségi szórakoztatásról is beszélgettünk. 
Külön köszönet azért, hogy egy családi tragédia árnyékában is elkészülhetett ez az interjú.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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legalább a duplájára nőtt álta-
lam. A célom az, hogy a fuvo-
lán keresztül beszélni tudjak 
az emberekhez, átadhassam a 
gondolataimat. Persze huszon-
hat lemez, rengeteg koncert, él-
mény és tapasztalat után most 
már látom, hogy nem is tör-
ténhetett volna ez másképpen. 
De mindig hálás leszek a sorso-
mért, hogy ilyen gazdag szak-
mai életet élhetek.

 � Utólag mit gondolsz, a 
tehetségeden túl mi volt a 
döntő tényező abban, hogy 
sikeres lettél egy olyan 
hangszerrel, amit nem arra 
találtak ki, hogy magányosan 
szerepeljen a színpadon?

A legfontosabb dolognak azt 
tartom – ezt tanítom a növen-
dékeimnek is –, hogy megszü-
lessen az emberben a vágy arra, 
hogy közvetítő lehessen. Hogy 
rengeteget tanuljon, élménye-
ket szerezzen, és telis-tele le-
gyen a szíve, a lelke és a feje 
gondolatokkal, érzelmekkel, 
gyógyító energiákkal, amivel 
segíteni és szeretni tudja az 
embereket.

Akinek nincs mondandója, 
annak nem szabad színpadra 
mennie, már a kezdő kisgye-
rekeknek is ezt tanítom. Olva-
sunk együtt meséket, verseket, 
így tanulják meg a helyes lég-
zést. Megfejtjük a zenéket, 
hogy amikor kiállnak játszani 
a színpadra, azonosulni tudja-
nak érzelmileg és szellemileg a 
darabbal.

 � Szeretsz kísérletezni, 
fáradhatatlanul keresed 
az új kihívásokat, és szó 
szerint műfajt teremtettél. 
Mi alapján döntöd el, hogy 
milyen művekkel dolgozol 
a következő időszakban?

Fontos szempont, hogy ins-
pirációt nyerjek a feladatból. 
Fontos, hogy megtaláljam a 
hangszer helyét, hogy tudjam, 
jól áll majd neki a feladat. Lé-
nyeges a szakmai kihívás is, 
és persze szeretnék felejthe-
tetlen élményeket adni. Imá-
dom, ha simogatni, felkavarni 
és szeretni tudok a zenével.

 � A szakma hogy fogadta 
régen, és hogy viszonyul most 
ahhoz, hogy mindig valami 
szokatlannal lépsz színpadra?

Kezdetben nagyon sok támadás 
ért. Sokan azt gondolták, csak a si-
ker számít, csak arra hajtok. Addig 
ismeretlen és elképzelhetetlen volt, 
hogy egy fuvolista világsztárokkal 
játszik együtt, és tízezer ember 
megy el a koncertjére. Azt mon-
dogatták folyamatosan, hogy gya-
nús ez a nagy siker. Fájt, gyakran 
sírtam, de ma már nem bánom, hi-
szen ezek a nehézségek mind-mind 
a „csakazértis-érzést” gerjesztették 
és erősítették meg bennem.

Címlapon

 � Számtalan hazai és 
nemzetközileg is elismert 
zenésszel léptél már 
színpadra, Natalie Cole és 
Al Di Meola is meghívott a 
budapesti koncertjére. Ezek 
az együttműködések hogyan 
jöttek létre, ők kértek fel?

Nem, dehogy, én könyörög-
tem egy hazai impresszáriós 
iroda vezetőjének, hogy keres-
se meg Al Di Meolát. Először 
nem akarták, de aztán addig 
rimánkodtam, hogy végül ír-
tak neki, és végül mégis min-
den álomszerűen megvalósult. 
Meola rengeteg anyagot kért 
be rólam, hiszen fogalma sem 
volt róla, hogy ki vagyok. Ké-
sőbb sokat beszélgettünk erről, 
és elmesélte, hogy az anyagok 
átnézése után egyszerűen úgy 
érezte, jönnie kell. A mai napig 
meghatározó élményeket adott 
mindkettőnknek a közös mun-
ka, majd a közös CD, ami két 
hét alatt platinalemez lett. Na-
talie Cole már könnyebb eset 
volt, hiszen az Al Di Meolával 
közös munka egyben referenci-
át is jelentett.

 � Soha nem merült fel 
benned, hogy ha nemzetközi 
zenészek is felfigyelnek rád, 
akkor Nyugat-Európában 
vagy Amerikában talán még 
sikeresebb lehetnél?

Sokszor hívtak, és komolyan 
fel is merült a lehetőség, hogy 
máshol éljek. De én mégsem tu-
dom elhagyni a hazám. Minden 
ideköt: a családom, a magyar 
nyelv, a tanítványaim, a kertem 
és Budapest. Nagyon szeretem 
ezt a várost, ez az otthonom. 
Ráadásul abban a fantasztikus 
helyzetben vagyok, hogy jöhe-
tek-mehetek, sőt a világsztárok 
is idejönnek. Csodaszép élet ez!

 � Szívügyed a tanítás és a 
tehetséggondozás, és idén 
már nyolcadik alkalommal 
rendezed meg a Partitúra 
Összművészeti Kurzust 
nyáron. Kiket vártok ide?

Olyan fiatalokat várunk, akik 
már elmúltak tizenöt évesek, és 
nyitottak a nem hagyományos 
utakra: akik kíváncsiak önma-
gukra, a közösségi élményekre. 
Akik a művészetek által szeret-
nének többet megtudni önma-
gukról, szakmailag, emberileg 
fejlődni akarnak, és részesei 
lenni egy olyan élethelyzet-
nek, amit egyébként nem iga-
zán tudnak átélni sehol. Úgy 
élünk együtt tíz napig a Bala-
ton partján, amire általában 
csak vágyakoznak a gyerekek 
– sőt szerintem a felnőttek is. 
Tíz nap, amikor a hibáiddal, 

az erényeiddel, a tehetségeddel 
együtt lehetsz, aki vagy. Cso-
dás környezetben, fantasztikus 
körülmények között, sok mun-
kával, nevetéssel, sírással, igazi 
élményekkel.

 � Mit gondolsz, mennyire 
kitartóak a mai fiatalok, 
és mitől függ, hogy egy 
tehetségnek sikerül-e 
kibontakoznia?

Én nagyon elfogult vagyok a fi-
atalokkal. Ők a jövőnk. Nagyon 
szeretek velük lenni, és rengete-
get tanulok tőlük. Az a tapasz-
talatom, hogy ha megtaláljuk 
a közös hangot, hihetetlen a 
munkabírásuk, szenvedélyük, 
szeretetük. Én pedig ebben so-
kat lubickolok.

 � A saját lányaid is művészeti 
pályát választottak. Milyen 
tanácsokkal láttad el őket?

Azt tanítom nekik, ami a ma-
gam számára is útmutató: le-
gyenek hűek önmagukhoz. Ha 
rátalálnak a belső hangjuk által 
vezérelt útra, ne térjenek le róla.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Forrás: Horgas Eszter – Fotó © Rózsa Erika
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Ha bővebb információt szeretne, nézze meg a fenti művészek, események honlapját,
vagy böngésszen a kulturpart.hu-n!

A nyárral elkezdődik a régió legnagyobb 
képzőművészeti fesztiválja is, az Art Ca-
pital. Idén Az Édenkert nyomában cí-
met viseli és június 9-től 24-ig várja a 
kortárs művészet barátait Szentend-
rén. A húsznál is több, tematikusan 
összekapcsolódó kiállítás mellett 
rengeteg irodalmi, filmes és zenei 
program színesíti a Duna-parti vá-
ros mindennapjait. Olyan nem-
zetközi sztárok állítanak ki, mint 
például a dél-afrikai Mohau Mo-
disakeng, a japán-amerikai Yoko 
Ono, a macedón Žarko Bašeski 
vagy a német Daniel Richter, il-
letve a neves író, Nádas Péter 
Szentendréről készült felvételeit 

egy szabadtéri fotókiállításon néz-
hetjük meg. A különleges élményt 
nyújtó programsorozat után a kiál-
lítások többsége egész nyáron lá-
togatható lesz.

Az Art Capital 2018-ban is kihagyha-
tatlan programnak ígérkezik.

Június 9-én kezdődik Szentendrén az Art Capital

Június 2-án tartják meg a Pesti Vigadóban a Magyar Hege-
dű ünnepét. Idén éppen 10 éve lesz, hogy első ízben rendez-
te meg Szecsődi Ferenc hegedűművész a kortárs magyar 
hegedűkészítők kiállítását, melynek akkori helyszíne a Régi 
Zeneakadémia volt. Azóta ez az esemény sorozattá vált és év-
ről-évre bemutatkoznak a hazai fiatal hangszerkészítők ge-
nerációi, akik világszínvonalú munkát végeznek egyre több 
elismerést aratva. Az idők során a tematika tovább bővült, 
más művészeti ágak csatlakozásával vált sokszínűvé. A kiállí-
tás átfogó képet ad a legnevesebb magyar mesterek munkáiból, de bemutatkoznak hazai és hatá-
ron túli versenygyőztes fiatal hegedűsök is. Lesz fotókiállítás az elmúlt 10 év eseményeiről, és szó 
lesz a hegedű szerepéről a magyar irodalomban. Képzőművészeti kiállítást láthatunk Hubay Jenő 
születésének 160. évfordulója alkalmából, és meghallgathatjuk Holló Bence A Stradivari titka című 
előadását is. További információ: www.vigado.hu

A magyar hegedű ünnepe

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

 � Egy igazán összetartó mű-
vészcsaládba születtél, a 
testvéreid közül mindenki al-
kotóként tevékenykedik (Péter 
díszlet- és jelmeztervező, Ádám 
rendező, Judit pedig a Liget 
című folyóirat főszerkesztője). 
Mindig egyértelmű volt, ki mi-
ben tehetséges, és soha nem 
volt közöttetek rivalizálás?

Nem, dehogy, hiszen négy 
testvér vagyunk, négy külön-
böző egyéniséggel megáld-
va. Amennyire sok a közös 
bennünk, annyira mások is 
vagyunk. Négy izgalmas, te-
hetséges ember, élményekkel 
teli életúttal – ezt tiszteljük és 
szeretjük egymásban.

 � Feltűnő, mennyire keresed a 
közös munka lehetőségét más 
zenészekkel és művészeti ágak-
kal. Miből fakad ez az igény?

A fuvola önmagában magá-
nyos, ahogyan én is. Szeretem 
magam körülvenni tehetséges, 
okos, érzékeny emberekkel, és 
imádom a nagyszabású pro-
dukciókat. Előfordult, hogy 
közel kétszáz ember volt ve-
lem a színpadon. De legalább 
ennyire fontos a saját bandám, 
a ClassJazz Band is. Óriási mu-
zsikusokkal zenélünk együtt: 
Kaszás Péterrel, Hárs Viktor-
ral, Révész Richárddal, Dajka 
Krisztiánnal és Pusztai Csa-
bával. Nagy vízióim, álmaim 
vannak, és boldog vagyok, ha 
ezeket meg tudom valósítani a 
segítségükkel.

 � Bár sokan nem is gondolnák, 
de a fuvolázáshoz komoly fizi-
kai erőnlét szükséges. Hogyan 
tartod karban az egészséged?

Minden nap egy órát gyalogolok, 
és nagy hangsúlyt fektetek az ét-
kezésre is. Szerencsére kedvelem 
az egészséges ételeket, rengeteg 
gyümölcsöt eszem, és arra is oda-
figyelek, hogy mindig megfelelő 
mennyiségű vizet és gyógyteát 
igyak. Fontos számomra, hogy 
kívül-belül rendben legyek, és jól 
érezzem magam a bőrömben, így 
rendszeresen járok masszőrhöz, 
fodrászhoz és kozmetikushoz. A 
relaxáláshoz zenét hallgatok, és 
bár sokat dolgozom, de azt is imá-
dom – a zene semmilyen formá-
ban nem fáraszt, hanem feltölt, 
értelmet ad és gyógyít.

 � Az idei naptárad is tele van 
fellépésekkel. Mire készülsz a 
közeljövőben?

Az idei év két bemutatót is ho-
zott. A Négy évszak és más című 
produkciót januárban mutattuk 
be, ez nyár végén a Városmajori 

Szabadtéri Színpadon is hallha-
tó lesz.

Most június 6-án pedig a lel-
kemet és az érzéseimet teszem 
a közönség elé leplezetlenül. Az 
érdeklődők a Simon & Garfun-
kel dalok segítségével egy csodá-
latos érzelmi utazáson vehetnek 
majd részt velünk a Zsidó Mű-
vészeti Napok keretében, a tár-
saim pedig a ClassJazz Band és 
Falusi Mariann lesznek.

Ezek a dalok és szövegek rólam 
szólnak, a jelenlegi életérzéseim-
ről, félelmeimről és örömeimről. 
A kezdő dal szövegét például én 
írtam, ami most először fordul 
elő, korábban sosem próbálkoz-
tam ezzel. A koncerthez kapcso-
lódóan forgatunk is, mert a film 
és a szöveg is meghatározó lesz 
az est során. Gyakran nehéz sí-
rás nélkül gyakorolnom, hiszen 
most vesztettem el édesapámat, 
a szerelmi életem is zaklatott, és 
sok a kérdés és a félelem bennem. 
Ezen az estén – nem is titkolva 
– próbálom a közönséget, és így 
magamat is gyógyítani.

 � Mi az, ami igazán feltölt és 
erőt ad a mindennapokban?

Leginkább a zene, de nagyon 
szeretek beszélgetni is, és per-
sze együtt lenni azokkal, akiket 
szeretek. Sokat változtam az el-
múlt években, így a szeretetteli 
légkörre és az intimitásra egyre 
nagyobb az igényem. Ezen kí-
vül, amikor csak tehetem, el-
utazom a tengerhez – imádom 
bámulni a végtelent.

Szentkuty Nikolett

Címlapon
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Üzenet a Földről

Kalmár András

Visztup-ánásztup
Hol van az a nyár, hol van 

az a szerelem, Prágám? – 
csendült fel a 90-es évek nagy 
slágere ezzel az apró módosí-
tással számos Kimnowak kon-
certen. Történt ugyanis, hogy 
néhány sikertelen hazai to-
vábbtanulási kísérlet után felvé-
telt nyertem az Aranyvárosba, 
Prágába, méghozzá a legendás 
filmfőiskolára, a FAMU-ra. 
Akinek szerelme a cseh film 
(kinek ne lenne az), annak nem 
kell sokat áradoznom Men-
zel, Chytilová vagy a nemrég 
elhunyt, amerikai legendává 
nőtt Miloš Forman alma mate-
réről, sőt talán arról sem, hogy 
mit jelentett egy huszonéves 
srácnak a fentiekkel találkozni, 
óráikat hallgatni. De őszinte le-
szek: nem csak ez volt izgalmas 
Prágában.

Például egyszer, a fent 
említett zenekar front-

emberével, akinek a helyét a ma-
gazinban átmenetileg bitorlom 
(és aki Formantól kölcsönözte 
egy másik nagy slágerének cí-
mét), egyszer megfordultunk 
anyám Hondájával a Vencel 
téren, pedig nem kellett vol-
na. Azon nyomban egy kackiás 
rendőr pattant elő a semmiből, 
és köszönés helyett közölte, 
hogy „Tri sta korun”, ami 300 
csehszlovák koronát jelentett. 

Aztán még szigorú arccal hoz-
zátette, hogy „passzport”.

De amikor híres barátom 
útlevele került a kezébe, 

vonásai megenyhültek, és a sze-
mébe nézve azt mondta csehül: 
Novák? Akkor csak 150... a No-
vák, az igazi cseh név!

P rága akkor a virágkorát él-
te, pláne a posztszocialista 

fővárosokhoz képest, Párizs le-
hetett ilyen a múlt század első 
évtizedeiben. Megannyi még 
felfedezetlen Picasso, Matisse és 
főleg Hemingway rótta utcáit, 
mivel a városnak több tízezres 
amerikai kolóniája volt, amely 
főleg (élet)művészekből állt. És 
persze itt voltak a lángba bo-
rult Jugoszláviából idemenekült 

diákok, akik a többi, átmeneti-
leg vagy hosszú távon Prágá-
ban időző fiatallal együtt olyan 
szellemi közösséget alkottak, 
amelyet minden nagyváros 
megirigyelhetne.

Az üzletek roskadoztak a 
Magyarországon akkor 

még fel nem lelhető portékák-
tól, és minden sarkon valame-
lyik amerikai szuperprodukció 
forgatott. Jómagam is három 
napot dolgozhattam Az Ifjú 
Indiana Jones kalandjai című 
csodában Sean Patrick Flane-
ryvel – azt hiszem, a gyereke-
im számára a mai napig ez az 
életrajzomban a legizgalma-
sabb elem. Ebben a városban 
az ódon és a modern körbeö-
lelte egymást, ugyanakkor az 

egészben volt valami nagyvilági 
– például az agglomerációt és a 
cityt összekötő metróhálózaton 
utazva nekünk magyaroknak 
kifejezetten metropolisz-érze-
tünk támadt, a szerelvények, az 
állomások eleganciája, vagy a 
vakok és gyengénlátók számá-
ra kihelyezett hangjelző osz-
lopok bibipje tudatosságról és 
érzékenységről tanúskodott. A 
minden megállóban felhangzó 
„visztup-ánásztup”, azaz a ki- 
és beszállásra felszólító mon-
dat pedig szállóigévé vált.

Az ám, a kiszállás.

E gyszer karácsonyi szünet 
után, tanévkezdésre utaz-

tam vissza anyukám fent em-
lített Hondájával, amikor a 
brnoi autópályáról letereltek 
egy parkolóba, ahol egy kon-
téner állt. A konténerből elő-
bukkant egy rendőr, elkérte 
az útlevelemet, és belecsattin-
tott egy nagy pecsétet. Elég 
abszurd jelenet volt, mivel 
két héttel azelőtt még nyoma 
sem volt annak, hogy itt majd 
lesz egy határ. Mert azt persze 
mindannyian tudtuk, hogy 
mint egy intelligens házaspár, 

szépen, közös megegyezéssel, 
'93. január 1-jén az 1918-ban 
létrehozott mesterséges or-
szág, Csehszlovákia kettévált, 
de hogy ez útlevélkezeléssel is 
jár, az abszurdnak tűnt.

M int ahogy az is, hogy a 
nagyobb címletű bank-

jegyeken megjelent egy kis 
bélyeg, ami azt hivatott jelez-
ni, hogy a pénz nem szlovák, 
hanem cseh korona. Az intéz-
kedés ugyanakkor rövid időn 
belül értelmet is nyert, mivel a 
cseh fizetőeszköz szárnyalás-
nak, míg a szlovák hanyatlás-
nak indult.

Ezen túl nem sok minden vál-
tozott, az élet ment a maga 

nyugodt, vidám cseh tempójá-
ban, az U Flekůban csörögtek a 
kriglik, és a sör habja még mindig 
olyan kemény volt, hogy tovább-
ra is megállt rajta az immáron 
cseh ötkoronás érme. Apropó 
sör: emlékezetes esemény volt 
'94-ben, amikor Havel elnök 
úr elvitte Clinton elnök urat és 
Albright külügyminiszter asz-
szonyt az Aranytigrisbe, hogy 
bemutassa nekik az egyik legna-
gyobb cseh nemzeti büszkeséget, 

Hrabalt. Az író, akinek nem csak 
számtalan novellát, regényt kö-
szönhetünk, de akinek írásai 
alapján születtek a cseh film leg-
nagyobb alkotásai – például az 
Oscar-díjas Szigorúan ellenőrzött 
vonatok, vagy a Sörgyári capric-
cio (Unatkozik? Vásároljon mosó-
medvét!) –, nem volt elragadtatva 
a felfordulástól, lévén a Tigris az ő 
törzshelye, de azért kedvesen fo-
gadta az Egyesült Államok elnö-
két, megivott vele három korsó 
sört, és elmondta neki, hogy mit 
gondol a világ dolgairól.

Az este aztán egy jazzklubban 
végződött, ahol Václav Ha-

vel átadott az amerikai elnöknek 
egy szaxofont, aki eljátszotta raj-
ta a Summertime-ot, ami janu-
árban kicsit fura volt, de lehet, 
hogy Clinton repertoárján ak-
kor még más dal nem szerepelt.

Jó ideje nem jártam Prágá-
ban, de biztos vagyok ben-

ne, hogy a nemzeti eledel még 
mindig a magyarszkí gulás, ez 
a knédlivel kísért pörkölt-szerű 
egytálétel, és se a sör, se elma-
radhatatlan kísérője, a Becher 
íze mit sem változott. Azon-
ban az óváros közepén találha-
tó Városháza kiállítótermében 
nyílt egy tárlat: a Kossuth-díjas 
és Pulitzer-emlékdíjas Korniss 
Péter életmű-kiállítása, ami a 
közép-európai tradicionális 
élet folyamatos változásait mu-
tatja be. Akinek kedvet csinál-
tam Prágához, az ne hagyja ki 
az egészen június végéig láto-
gatható kiállítást.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Fotó © Jiri Jiru
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dobozt megbízható, helybe-
li önkéntes csapat felügyeljen, 
akik aztán nem hagyják üresen 
állni. Ha már számítanak az 
ételre a nélkülözők, nem sza-
bad csalódást okozni nekik. A 
rendszeresség alapvető. Ezért 
mindig azt mondjuk a doboz 
kihelyezését vállalóknak, hogy 
csak akkor vágjanak bele, ha 
folytatják is a munkát. 

K: Budapesten, a kerüle-
tünkben helyeztük ki az első 
dobozokat: Rózsavölgyben és 
Gitkánál Budafokon, konkré-
tan a kerítésén. Sokat segített 
kezdetben, hogy rengetegen is-
mernek minket a környéken, 
hitelesek vagyunk: tudják, ha 
mi gyűjtünk valamire, az tény-
leg eljut a rászorulókhoz. Én 
magán-matektanár vagyok, 
a délelőttjeimet az egyesületi 
munkára szánom, Gitka 
könyvelő, emellett oktat 
zumbát – az ő munkaide-
je is kötetlen. A gyereke-
ink nagyobbak már, így 
tudunk mások gondjaira 
is figyelni. Arra próbál-
juk ösztönözni a lakos-
ságot, hogy ha túl sokat 
főztek vagy vásároltak, az 
ételt ne a szemétbe dob-
ják, hanem tegyék ki a 
dobozainkba. Az egyik 
szlogenünk, hogy: „Ami Neked 
otthon megmarad, másnak az 
egész napi élelmet jelenti.” Az 
is cél, hogy minél több pékség, 
zöldséges és élelmiszerbolt le-
gyen partnerünk, így a már 
nem eladható, de még jó árujuk 
ne vesszen kárba. Sokkal jobb 

érzés adni, mint a szemetet gya-
rapítani. A másik oldalon pe-
dig, aki a kukában keresne ételt, 
nem eszik romlottat vagy olyat, 
ami szeméttel érintkezett.

Hol tart most az ételdoboz-
hálózat kiépítése?

K: Országosan 36 dobo-
zunk működik. Budapesten há-
rom a XXII. kerületben, plusz 
Zuglóban, Kispesten és Újbu-
dán. Minden dobozhoz külön 
csoport tartozik. Ez tényleg he-
lyi közösségekre építő és alulról 
építkező rendszer. Mi megmu-
tattuk a mintát, és szerencsé-
re követnek minket. Várpalota 
volt az első, rögtön utánunk, 
ahonnan jelentkeztek, de csat-
lakozott már 500 fős kistele-
pülés is, ahol a polgármester 
keresett meg minket.

G: Szabály, hogy mindig 
az ott élőknek kell a csoporto-
kat létrehozni. Nekik van hely- 
és emberismeretük, ők látják a 
problémákat, ők tudnak közös-
séget építeni. Nekik kell megta-
lálniuk a doboz helyét, a 10-15 
önkéntest, illetve a támogató 

boltokat, gazdaságokat. Mi segít-
jük őket folyamatos kapcsolattar-
tással, promóciókkal, támogatók 
keresésével, de nem végezzük 
el helyettük a munkát. Ha nem 
ugorja meg egy csoport a közte-
rületen kihelyezés engedélyez-
tetését, hogy lesz kitartása, mi a 
garancia, hogy egy év múlva sem 
fog árválkodni az a doboz?! Ma 
ötvennél több csoportot koordi-
nálunk a közösségi oldalon, több 
mint 2000 embert igazgatunk. 
Mióta egyesület lettünk, pályá-
zunk is, de a fő munkát az önkén-
tesek végzik. 

G: Igyekszünk minden mó-
don bátorítani a csoportokat, 
csak pozitív impulzusokkal. 
Ha valamin javítani kell, akkor 
is. A legfontosabb, hogy akarja-
nak tenni, és ne adják fel, ha va-
lami nem sikerül. Jönnek majd 

úgyis az erőt adó vissza-
jelzések azoktól, akiken 
segítenek. Néha mi is el-
fáradunk, vagy elcsügge-
dünk. Aztán kapunk egy 
hálás köszönetet, mint az 
öreg villanyszerelő bácsi-
tól, aki miután meghalt a 
felesége, teljesen elhagyta 
magát: azt mondta, nem 
élte volna túl a telet nél-
külünk. Sokan mondták 
már, hogy imádkoznak 

értünk, meg a céljainkért. Nem 
vagyunk hívők, de jólesik.

Hogy néz ki egy „Enni adok”-
doboz, és mi kerülhet bele? 

G: Egy 65×59×39 cm-es 
műanyag, vízálló, UV-szűrős 
szekrényt kell elképzelni, rajta 
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Polgár Teréz Eszter

Önök gyerekkori barátnők?
K: Általában ezt gondolják, 

de nem. Csak úgy öt éve ismer-
jük egymást. Miután sikerült 
lefogynom, új mozgásformát 
kerestem, és Gitkát ajánlották, 
aki zumbaórákat tart a XXII. 
kerületben, ahol mindketten 
lakunk. Mikor elmentem, pont 
a szülinapi bulija zajlott, a ta-
nítványai szervezték neki meg-
lepetésként. Láttam, mennyire 
szeretik, akik hozzá járnak, és 
mi is nagyon hamar egymásra 
hangolódtunk – már csak a ha-
sonló szociális érzékenységünk 

miatt is. Ha azt mondom, szin-
te egész nap kommunikációban 
vagyunk, nem túlzok.

Az „Enni adok” alapötlete 
annyira adja magát. Önökben 
azonban nemcsak felmerült, 
meg is valósították. 

G: Mindig is felelősnek 
éreztem magam a körülöttem 
élőkért. Már a baráti társasá-
gunkkal gyűjtöttünk és ado-
mányoztunk élelmiszert, és 
korábban is szerveztem akció-
kat, mindig konkrét ügy mel-
lé állva. Az első nagy gyűjtést 

a vörösiszap-katasztrófa káro-
sultjainak szerveztem. A hír-
adóban láttam, mi történt, és 
elsírtam magam. Két teherau-
tónyi adományt sikerült eljut-
tatnunk a rászorulóknak. Az 
ételosztó dobozok terve később 
jött. Ez a rendszer létezik több 
helyen, Magyarországon is pró-
bálkoztak vele, de a dobozok 
mindig dísztárgyként végez-
ték. Amikor találkoztam ezzel 
az ötlettel, belém csapott a vil-
lám, hogy ez az, ami nekünk 
kell! Mert nagyon működik, 
ha figyelünk rá, hogy minden 

Napi betevő

A Re-Formáló Egyesület alapítói: Smudláné Fazekas Margit és Kállai Kornélia, azaz – ahogy 
legtöbben ismerik őket – Gitka és Kori. Két barátnő, akik annyira összenőttek, hogy sokak 
szemében egyformának tűnnek, holott kicsit sem hasonlítanak. Külsőre. Vitalitásban, ér-
tékrendben, makacs szociális elkötelezettségben viszont annál inkább. Nem kitalálói az 
„Enni adok”-dobozoknak, de ők azok, akik mára 2000 önkéntest koordinálva végzik az 
országos ételosztó rendszer működtetésével járó napi munkát.
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használati útmutatóval és sza-
bályzattal. Fontos, hogy az 
adakozók és rászorulók meg-
bízható helyen tudják az élel-
met. A dobozokat mi szállítjuk 
és szereljük föl minden olyan 
településen, ahonnan jelentkez-
nek. Személyesen is ott vagyunk 
ilyenkor, majd a tanácsainkkal 
és a csoportok koordinálásával 
segítünk. Egy doboz minimum 
10-15 fő önkéntessel indítható 
el, akiknek a közösségi oldalon 
külön csoportot hozunk létre. 
Ők naponta, melegebb időben 
napi többször ellenőrzik a do-
boz tisztaságát, tartalmát, és 
takarítanak. Az aktuális álla-
potról fotókat kérünk. Így kö-
vethetjük a forgalmat, azt, hogy 
mi kerül a dobozba, és milyen 
támogatókra van még szükség. 
De legfőbb a biztonság. Támad-
tak már minket azzal, hogy mi 
van, ha megromlik az étel. Erre 
mindig csak azt felelem: a ku-
kákat ellenőrzi bárki?! Ahon-
nan egyébként sok rászoruló 
ételhez jutna. A doboz ezerszer 
higiénikusabb. A pékáru példá-
ul maximum megszáradni tud, 
de annál jóval hamarabb el-
fogy. A zöldségen, gyümölcsön 
látszik, friss-e, a tartós élelmi-
szerekkel sincs probléma. Főtt 
ételt csak 8 fokig lehet kitenni, 
tehát hűtőszekrény-hőmérsék-
let fölött nem, kivéve, ha hő-
kezeléssel tartósították. Erre is 
adunk egyébként tippeket. Me-
legebb időben vagy olyan hi-
degben, amikor megfagyna az 
étel, egyórás időtartamot szok-
tunk megjelölni, mikor teszünk 

ki főtt ételt; vagy ételosztást 
szervezünk. 

K: Melegben vizet, télen te-
át is kérünk a lakosságtól. Ahol 
nincs közkút vagy olyan nyilvá-
nos mosdó, ahol vízhez juthat 
például egy hajléktalan, a víz 
minden évszakban fontos. Ké-
ső tavaszig ott is, ahol a közkút 
még el van zárva.

Kik veszik igénybe 
a dobozokat? Főleg 
hajléktalanok?

G: Azt szokták hinni, pe-
dig bárki lehet rászoruló: valaki 
kiesik a munkából, vagy albér-
letet fizet és elfogy a pénze, vagy 
kisnyugdíjasként a számlák és 
a gyógyszerek után pont étel-
re nem jut... Van egy pár, akik 
autóval járnak a dobozhoz, 
azt hinnénk, hogy kajára biz-
tos nincs gondjuk. De. Sérült 
gyereket nevelnek, az autó lét-
szükséglet, inkább alig esznek 
hó végén.

K: A hó vége, hó eleje so-
kaknak egyébként is nagyon 
nehéz: 20-ától 5-éig triplán fogy 
a dobozokból. A legdurvább 
pedig a január. Decemberben 
mindenki túlfőz a családnak, 
sok élelmet tesznek a dobozok-
ba. Február elejéig viszont napi 
két zsák pékárut is elnyel egy-
egy doboz.

G: Én főztem, óriási adago-
kat. A családom fel volt hábo-
rodva, ugyanis én hét közben 
nem főzök, nincs rá időm. 

K: Én csak teát főztem, de 
abból sokat. Télen fontos. Meg, 
ahogy mondtam, sokszor a 

sima víz is, ha valaki nem tud 
mást adni. Apróságok számí-
tanak. A sérült gyereket nevelő 
családról meséltünk. Ők úgy él-
tek, hogy minden hónap végén 
kölcsönkértek, fizetéskor meg-
adták. Naponta kaptak tőlünk 
egyetlen kiló kenyeret, és elju-
tottak addig, hogy megszakadt 
a rossz kör. 

K: A lakhelyemhez köze-
li dobozt óhatatlanul is any-
nyiszor érintem, ahányszor 
jövök-megyek. Sok a visszaté-
rő éhes ember, megismerjük 
egymást. Egyikükkel összefu-
tottam tegnap, egész máshol. 
Megszólított, beszélgetni kezd-
tünk. Néha a jó szó talán többet 
jelent ezeknek az embereknek, 
mint az étel. Az érzés, hogy em-
berszámba veszik őket. 

G: Engem mindig meghat, 
amikor a rászorulók is akar-
nak adni. Az egyik néni, aki té-
len a dobozból vett ki, nyáron 
hozta a kertjében termett ba-
rackot. Vagy egy hajléktalan a 
máshol kapott ételcsomagjából 
elhozta a májkrémet a doboz-
ba, mert ő nem szereti, de nem 
dobta el. Valaki, aki a házamnál 
kitett dobozból eszik, kigazol-
ta a kertem. Hogy adjon vala-
mit. Vagy egy srác, aki az első 
fizetéséig dobozból evett, utána 
sütött palacsintát, és tette a do-
bozba. Ételt osztottunk nemrég, 
mert vannak ilyen akcióink is. 
Egy hajléktalan odajött, és át-
vette a lepakolást, hogy ne mi, 
nők emelgessünk. Azután be-
állt a sor végére az ételért. Férfi 
lehetett, nem csak hajléktalan. 

K: Egyébként azért nem 
tudjuk pontosan, hányan esz-
nek egy dobozból, mert akik 
kivesznek, sokszor szégyellik. 
Van, aki éjjel jön csak ételért. 

G: Néhány doboznál ka-
mera működik, a házamnál 
is, ki van írva. Így követjük, 
mit tesznek bele, illetve annyit 
vesz-e ki valaki, amennyi a ki-
írás szerint megengedett: 3 féle 
dolgot, hogy másnak is marad-
jon. Eleinte sok rászoruló min-
dent elzsákmányol, mert nem 
hiszi el, hogy másnap is talál ott 
ételt. Ilyenkor beszélünk vele, 
szépen be szokott állni a rend. 

Kik azok, akik az ételt hozzák? 
G: A dobozokat mi is tölt-

jük, de ez a szisztéma a környé-
ken élőkre épít. A nyugdíjasok 
nagyon segítőkészek, mindig 
lehet rájuk számítani. Nyáron 
lecsót főztek a kérésünkre, mi 
vittük az alapanyagot. Aki mást 
nem is tud adni, vagy nem főz, 
zsíros kenyeret szívesen ken, 
hogy más jóllakjon. Van, aki a 
kertjében termett zöldségből, 
gyümölcsből hoz, de kapunk 
nem eladható, mert méreten 

aluli, friss zöldséget is. Egy rá-
szoruló ellátásához legalább 10 
betöltő ember, család kellene, 
ez még a jövő, az önkéntesek 
gyűjtése nélkül nem menne. A 
pékáruk elosztása mindenhol 
hamar bejáródik, mert az em-
berek szívesen odaadják, ami 
megszáradna. A pékségekkel 
is könnyű együttműködést ta-
lálni. Zöldségesünk is van, sőt, 
étterem is, ahol a megmaradt 
déli menüt elvihetjük.

K: A diákokat is biztatjuk, 
hogy a meghagyott uzsonnájuk 
ne a szemétben végezze. Szeren-
csére könnyen megmozdítha-
tók. Fontos, hogy a szolidaritás 
érzését korán felébresszük ben-
nük. Van egy népszerű progra-
munk: vállalniuk lehet egy-egy 
dobozt óvodáknak, iskoláknak, 
akár egy napra. A középiskolai 
önkéntesmunka-órák pedig ná-
lunk is elszámolhatók.

Tavaly nyár óta működik 
a program a Re-Formáló 
Egyesület keretében.

G: Igen, így pályázni is 
tudunk, hatékonyabban kép-
viselhetjük a céljainkat. De el 

kell mondanom, hogy az evan-
gélikus egyház, a baptisták és 
a máltaiak is sokat segítenek a 
munkánkban. És mi is, a do-
bozok mellett, több módon is 
igyekszünk segíteni a rászo-
rulókon. Védőnőktől kértünk 
címeket karácsony előtt, és 
gyűjtöttünk. A nagy melegben 
ásványvizet osztottunk, az is-
kolakezdéshez tanszert gyűj-
töttünk. Most azon dolgozunk, 
hogy ingyen korrepetáláshoz 
és sportlehetőséghez juttas-
sunk rászoruló gyerekeket.

A családjuk mit szól ahhoz, 
hogy ennyit adnak magukból 
másoknak?

K: A férjem hagyja, hogy 
tegyem, amit fontosnak érzek. 
Nekem három gyerekem van, 
a kicsi 12 éves lány, ő szívesen 
segít mindenben, sőt gyakran 
a 16 éves fiam is, ami nagy 
dolog. 

G: Mert egyébként egy 
bizonyos kor után az a fő ne-
kik, hogy legyen kaja meg wifi. 
Nekem két fiam van, 25 és 13 
évesek. Nagyon jóban vannak 
a családjaink, a gyerekeink 
rengeteget bandáztak együtt. 
Az én férjem támogatja is az 
egyesületi munkát, sokat se-
gít. Télen még Mikulásnak is 
beöltözött. Bár néha ő is beso-
kall. Szerencsére nemrég lett 
egy raktárnak használható ga-
rázsunk, de karácsonykor még 
a nappalinkban szortíroztuk a 
pékárut. 24-én ott álltak ha-
lomban a csomagok. Az már 
nekem is túlzás volt.

15Magazinunk újrahasznosított papírból készül



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

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

kártyára

✓

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

Vény nélkül kapható gyógyszer
CHHU/CHVOLT/0040/18

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

hatóanyag: aciklovir

Gyorsan a bőrbe jutó formula. A száj 
és arc területén jelentkező herpesz 

fertőzés helyi kezelésére

660 Ft/g

EP 

kártyára

✓

660 Ft/g

1 320 Ft1 320 Ft
GyoGyorsarsan an a bőbőrberbe jutó formula. A sA szájzáj

és arc területén jelentkező herpesz
fertőzés helyi kezelésére1 320 Ft1 320 Ft

Zovirax ajakherpesz krém
2 g
Zovirax ajakherpesz krém
2 g

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

Tel.: (+36) 1 880 1870 E-mail: gyogyszer@rb.com

Antibakteriális, gomba- és 
vírusellenes hatású 
készítmény. Fájdalomcsillapító 
hatása már a bevételétől 
számított 5 perc elteltével 
kialakul

59,2 Ft/db

Tel.

59,2 Ft/db

1 420 Ft1 420 Ft forgalmazza: Reckitt Benckiser Kft.,1 420 Ft1 420 Ft

Strepsils® Honey and Lemon 
szopogató tabletta  24 db
Strepsils® Honey and Lemon 
szopogató tabletta  24 db

Kozmetikum

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

A pelenkával fedett bőr mindennapos 
védelmére. Hatékony egyéb 
bőrproblémák ápolásában is 
(repedezett, kipirosodott, irritált bőr)

16,7 Ft/g166,7 Ft/g

2 090 Ft2 090 Ft2 090 Ft2 090 Ft

Sudocrem®

125 g
Sudocrem®

125 g

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: difenhidramin

Napfény okozta bőrgyulladás, 
elsőfokú égések, rovarcsípések, 

csalánkiütés, viszkető ekcéma és 
bárányhimlő helyi kezelésére

59,3 Ft/g EP 

kártyára

✓

59,3,3 Ft/g EP 

1 185 Ft1 185 Ft
Napfény okozta bőrgyulladás, 

elsőfokú égések rovarcsípések1 185 Ft1 185 Ft

SupraDerm 10 mg/g gél
20 g
SupraDerm 10 mg/g gél
20 g

Vény nélkül kapható gyógyszer OSDZ724/07.16

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

Égési sebek és egyéb bőrsérülések 
(horzsolások, kisebb sérülések, 

vágások) fertőzéseinek megelőzésére 
és kezelésére

26,7  Ft/g EP 

kártyára

✓

26,7  Ft/g

v

EP 
t á

1 335 Ft1 335 Ft
Égési sebek és egyéb bőrsérülések 

(h lá k ki bb é ülé k1 335 Ft1 335 Ft

Dermazin® 10 mg/g krém
50 g
Dermazin® 10 mg/g krém
50 g

Vény nélkül kapható gyógyszer

Fogzáskönnyítő gél, az első fogak 
kibújásakor jelentkező tünetek helyi 

kezelésére alkalmas készítmény
164,5 Ft/g164,5 Ft/g

1 645 Ft1 645 Ft1 645 Ft1 645 Ft

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

Egyedülálló kettős összetétellel segít 
helyreállítani a normál hüvelyflórát. 

Életképes lactobacillusokkal támogatja a 
hüvely lactobacillus állományát, kis 
mennyiségű ösztriol-tartalma pedig 

gondoskodik a hüvelyhám regenerálásáról434,2 Ft/g

EP 

kártyára

✓

Éle

gongondd434,2 Ft/g

2 605 Ft2 605 Ft
EgyEgyedüedülállállóló ketkettőtős öösszetéttét llell lel segít

helyreállítani a normál hüvelyflórát.
gy gg

tké l t b ill kk l tá tj
e y eá ta a o á ü e y ó át

Él2 605 Ft2 605 Ft

Gynoflor® hüvelytabletta
6 db
Gynoflor® hüvelytabletta
6 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: ibuprofén

Fájdalomcsillapító, lázcsillapító, 
emellett gyulladáscsökkentő hatása is 

van. Modern lágy kapszulája 
folyékony formában tartalmazza a 

hatóanyagot, így akár 10 perc alatt 
elkezdi csillapítani fájdalmát110,6 Ft/db

EP 

kártyára

✓

110,6 Ft/db

1 770 Ft1 770 Ft
FájFájdaldalomomcsilillaplapítóító l, láázcsilillapító,

mellett gyulladáscsökkentő hatása is
van Modern lágy kapszulája

em

1 770 Ft1 770 Ft

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

Vény nélkül kapható gyógyszer CHHU/CHVOLT/0040/18

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

hatóanyag: diklofenák-kálium

Enyhíti a fejfájást, fogfájást és 
menstruáció következtében fellépő 

fájdalmat

90 Ft/db

EP 

kártyára

✓

90 Ft/db

1 800 Ft1 800 Ft Enyhíti a fejfájást fogfájást ésf fá á é

EP 

kártyára

✓✓

1 800 Ft1 800 Ft

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

Étrend-kiegészítő készítmény**

Most megújult csomagolásban!
Összetevői Omega-3-at, lecitint és az 
agy reakcióképességéért ginzenget 
tartalmaznak

39,3 Ft/db39,3 Ft/t/ddb

2 355 Ft2 355 Ft2 355 Ft2 355 Ft

MEMOlife Max® kapszula
60 db
MEMOlife Max® kapszula
60 db



Keresse a Szimpatikát az interneten is!

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

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

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

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

kártyára

✓

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

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény

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

31,8 Ft/db

EP 

kártyára

✓

31 8 Ft/db

3 180 Ft3 180 Ft
EP 

kártyára

✓✓33 118800 Ft33 11880 Ft

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: ciklopirox

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

1463,6 Ft/ml

EP 

kártyára

✓

1463,6 Ft/ml

4 830 Ft4 830 Ft
EP 
tyára4 830 Ft4 830 Ft

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

Gyógyászati segédeszköz*

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

53,7 Ft/db

EP 

kártyára

✓

53 7 Ft/db

ká2 685 Ft2 685 Ft
EP 

ártyára
ká2 685 Ft2 685 Ft

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

Étrend-kiegészítő készítmény**

Komplex összetétel luteinnel, 
antioxidánsokkal és cinkkel. 

A cink hozzájárul a normál látás 
fenntartásához

96,5 Ft/db96,5 Ft/db

2 895 Ft2 895 Ft
Komplex összetétel luteinnel, 
antioxidánsokkal és cinkkel.2 895 F2 895 Ft

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

Vény nélkül kapható gyógyszer MAG/FEB/ 18/00, lezárás dátuma: 2018.02.12.

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

365 mg magnézium/tasak. 
Már egy tasak fedezi a napi 

magnéziumszükséglet 
közel 100%-át***

***http://www.ogyei.gov.hu/nrv_es_ul_ertekek/

63,2 Ft/db633,2 Ft/db

1 895 Ft1 895 Ft
33653653  mg magnézium/tasak. 

MMár egy tasak fedezi a napi
magnéziumszükséglet1 895 Ft1 895 Ft

Magnosolv® granulátum
30 db
Magnosolv® granulátum
30 db

Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer
PRC1806LFSZ

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

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

53,7 Ft/db

EP 

kártyára

✓
53,7,7 Ft/db

4 830 Ft4 830 Ft EP44 8830 Ft4 830 Ft

Béres Porcerő Forte
+D3-vitamin filmtabletta  90 db
Béres Porcerő Forte
+D3-vitamin filmtabletta  90 db

Vény nélkül kapható gyógyszer CHHU/CHVOLT/0040/18

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

hatóanyag: xilometazolin-hidroklorid

Gyorsan megszünteti az orrdugulást, segíti a váladék 
kiürülését, így megkönnyíti az orrlégzést. Hatása 2 
percen belül kialakul és kb. 12 órán keresztül fennáll. 
Az érzékeny nyálkahártya is jól tűri

174,5 Ft/ml

EP 

kártyára

✓

174,5 FtFt//ml

1 745 Ft1 745 Ft
EP 

kártyára1 745 Ft1 745 Ft

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: tetrizolin-hidroklorid

A szem kisebb irritációinak tüneteként jelentkező 
kötőhártya-duzzanat és vörösség átmeneti, tüneti 
kezelésére

117 Ft/ml

EP 

kártyára

✓

117 Ft/ml

1 755 Ft1 755 Ft
EP 

kártyára

✓
k1 755 Ft1 755 Ft

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

Vény nélkül kapható gyógyszer
CHHU/CHVOLT/0040/18

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

hatóanyag: aszkorbinsav

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

29,7 Ft/db

am

EP 

kártyára

✓

29,7 Ft/db

3 560 Ft3 560 Ft Hosszan tartó C-vitamin, 

EP 

ártyára

✓✓

E
ká

3 560 Ft3 560 Ft

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

Étrend-kiegészítő készítmény**

Organikus szelén tartalma 
hozzájárul a pajzsmirigy normál 
működéséhez, míg a guarana 
kivonat a zsíranyagcseréhez

47,2 Ft/db47,2 Ft/db

2 830 Ft2 830 Ft22 830 Ft22 830 Ft

yes.pharma Pajzsmirigy+Slim 
kapszula  60 db
yes.pharma Pajzsmirigy+Slim 
kapszula  60 db
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Közeleg a tanévzáró és  
én – mint oly sok szü-

lőtársam – vegyes érzelmekkel 
várom a bizonyítványosztást, 
ami egy komoly konfliktus-
helyzet. Bár elkerülhetetlen, 
de valójában senkinek semmi 
szüksége nincs rá. A mi ese-
tünkben, ez a konfliktushelyzet 
tizenegy éve tart, és még mini-
mum tizenegy évig fog.

Bori gimnazista évei-
vel bizony el voltunk 

kényeztetve. Fiúgyermeke-
im esetében egy sokkal rö-
gösebb útról kell beszélnünk, 
ami viszont izgalmakkal te-
li, és bátran állíthatom, hogy 
olyan változatos, akár egy ak-
ciófilm. No, persze az év végi 
bizonyítványok is olyan válto-
zatosak, mint valami izgalmas 
regény, de hál’ Istennek eddig 
mindig volt folytatás. Én pe-
dig Obivánkenobi módjára 
igyekszem bölcsen tudomá-
sul venni, ha valakinél becsú-
szik egy kettes. Uff. Leírtam. A 
gyerekeimnek volt már kettese 
is, sőt arra is volt példa, hogy 
nem haragudtam rájuk ezért. 
Azt gondolom, nem dráma, 
ha valakinek nem megy min-
den tantárgy ötösre 12-13 éven 
keresztül.

Ezen megértő véleményem 
miatt, sokszor vagyok 

tűzfal a feleségem és a gyerme-
kek között, és olykor a nagyszü-
lők előtt is megvédem őket.

Az én gyermekeim nem tö-
kéletesek. És bármeny-

nyire is megrökönyödnek most 
rajtam, hogy nyilvánosan kije-
lentem, én is szoktam hibázni. 
Így visszagondolva, mellettem 
sem unatkoztak a szüleim, hi-
szen volt olyan év, hogy pótlapot 
kellett fűzni az ellenőrzőmbe – 
nem csak a dicséretek miatt –, 
és a változatosság kedvéért több 
gimnáziumot is kipróbáltam. 
Egy ideig egyházi gimnázium-
ba jártam, ahol akkoriban főleg 
szerzetesek tanítottak minket. 
Egyszer például az is megesett, 
hogy a táskám kiesett az osz-
tályterem ablakán, ami a jár-
dára érkezve pont egy apáca elé 
érkezett, aki azt tévesen az igaz-
gatónak vitte vissza, pedig a tás-
ka az enyém volt. Aztán történt 
olyan is, hogy elkértük az elekt-
romos orgonát a kápolnából egy 
délutáni zenés ifjúsági klubdél-
utánra. Pechünkre Ervin atya 
megérdeklődte az említett in-
tézménynél, mikor is kezdődik 
ez a bizonyos program, és lel-
kes érdeklődőként szombat este 

megjelent a Jókai klubban. Az 
első rockzenekarunk koncert-
je volt, ahol nem csak a stílus 
zenei világában merítkeztünk 
meg, hanem a műfaj palackozott 
velejáróit is kóstolgattuk. A buli 
előtt egy sörrel a kezünkben kö-
szönt ránk a tanár úr. Becsületé-
re legyen mondva, annyit kért, 
nehogy leöntsük az orgonát. A 
koncert szerintem tetszett neki, 
bár utána nem nagyon beszél-
tünk erről.

Akármi is lesz az idei bizik-
ben, én büszke vagyok a 

gyermekeimre! Idén Bori sike-
resen zárja második félévét az 
egyetemen, Dávid a negyedik 
osztályból átballag a gimnázi-
umba, legnagyobb fiam pedig 
önmagától találta ki, hogy elő-
rehozott érettségi vizsgát tesz 
informatikából, illetve 97%-
os kisérettségit írt matekból. 
Ez utóbbi azért nagyon fontos 
számomra, mert az ő esetében 
4 évvel ezelőtt, az sem volt biz-
tos, hogy elmegy-e a szóbeli 
felvételire...

Szóval, nem akarok tökéle-
tes gyerekeket! Azt szeret-

ném, hogy továbbra is nyitott, 
odaadó, érdeklődő és boldog 
emberek legyenek!

Igen. Szerintem a gyerekeink 
minden hibájukkal, problé-

máikkal együtt tökéletesen il-
leszkednek ebbe a családba, 
ahova érkeztek. Kicsi koruktól 
próbáljuk egy nagy kalandnak 
látni az életet, ami hol óriási 
kihívás, hol egy mélyebb hul-
lámvölgy, de nagyon sokszor 
boldog, sőt idilli együttlét.

Most, hogy már a má-
sodik gyermek tölti be 

azt a bizonyos 18-at, előfordul, 
hogy erősen nosztalgikus han-
gulatba kerülök, és úgy viselke-
dem mint egy idősödő nagyi, 
aki régi képeket nézeget, és szí-
vesen beszél az első lépésekről 
vagy az első szavakról. Más-
ról szól az életünk mostanság, 
mint a pelenka, ovi, játszó, alta-
tás, hiszti, sírás, gyerekbetegsé-
gek mátrix. Furán kívülállónak 

tudom érezni magam a testvére-
ink aktuális élethelyzetében, hi-
szen minden unokatesó kisebb 
a gyerekeink zöménél, és nekik 
még elképzelhetetlen a kama-
szokkal, sőt fiatal felnőttekkel 
való élet.

Visszagondolva arra az 
időre, amikor egyszerre 

három pelenkás gyerek volt ott-
hon, vagy ahogy négyen együtt 
fürödtek a kádban, azt látom, 
hogy milyen fiatalok voltunk, 
és milyen egyszerűen kezeltük 

a kisgyerekes létet. Amikor a 
hatodik gyermekünk, Ré-
ka született, még akkor is 

kicsik voltak a többiek, hiszen 
Bori a maga 12 és fél évével épp 
elkezdett kamaszodni... Azért 

volt itt néhány erősen intenzív 
évünk, amit leginkább a „ká-
osznak tűnő rugalmas rend-
szer” jelzővel tudok illetni. 
Ennek a rendszernek azonban 
akkor még két biztos végpontja 
volt, apa és anya személyében. 
Akkoriban ketten kormányoz-
tuk a hajót, és még volt hatá-
sunk a széljárásra is. Mostanság 
úgy érzem, erős tisztek szolgál-
nak a családi vitorláson, a kapi-
tány sokszor csak sodródik az 
árral és megadja magát a gyak-
ran változó széliránynak...

Én nagyon élvezem a ti-
zenéves gyerekeinkkel 

eltöltött időt, hihetetlen jó tár-
saság, akikkel értelmesen le-
het beszélgetni bármiről, lehet 
együtt bulizni, sportolni, sütö-
getni a kertben. Olyan velük az 
élet, mintha barátokkal lennénk 
együtt. Annyi szépséghibája 
azért van a dolognak, hogy ezen 
tevékenységeket nem kizárólag 
velünk végzik, úgyhogy azért 
ritkábban van már együtt a hat 
testvér. Persze most jön a nyár, 
és remélhetőleg ránk is szánnak 
egy kicsivel több időt, ha másért 
nem, a strand-buli-kaja kedvé-
ért hazajönnek, többször have-
rokkal, szerelmekkel, kinek mi 
kell a tökéleteshez...

Küttel Dávid

Apaszemmel

Nem akarok 
tokéletes gyerekeket!..

Szonda Györgyi

Anyaszemmel

…mégis azok lettek! 
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A gyönyörű május azzal telt, hogy Szaki (a 
nemrég megismert, amúgy egész ígéretes 

udvarlója miatt) rendre a pokolba merült, majd 
levegőért kapkodva felbukott, segítségért kiálto-
zott, aztán újra lerántotta valami kénes, bűzös 
rémség, és napokig még csak fel se vette a tele-
font... Hol őrjöngött, hol zokogott, hol remélt, és 
mi nem győztünk csodálkozni, hogy az utóbbi 
években így megváltozott a szerelem.

Jó, ezt nem úgy értem, hogy már nem is em-
lékszünk, milyen, hiszen szerelmesek va-

gyunk mi most is, sok év óta ugyanabba, de már 
csak amolyan kényelmesen, tévézősen, bújósan, 
minden drámát és szívremegést nélkülözve. Na 
de ez a Szaki!

Egész pontosan az történt, hogy az említett 
férfiú az első és második találkozás után 

egyszerűen elpárolgott. Pont akkor, amikor Sza-
ki már lágyulni kezdett, olvadozni és álmodozni. 
Mert azon az első két randin bebizonyosodott, 
hogy összeillenek, mint zsák meg a foltja, például 
mindketten szeretik a lecsót, imádják a hegyvi-
dékes tájat, utálják a kánikulát, és gyűlölik a ha-
zugságot. Szaki áradozott és lelkesedett, és alig 
várta a harmadik találkozót, mikor talán majd 
moziba mennek vagy hajókázni, és újra össze-
ér a kezük az éttermi abroszon. De a harmadik 

találkozó nem jött el. És ekkor kezdődött 
Szaki pokoltúrája.

De az ég hatalmas és kegyes, és három hét múl-
va emberünk előkerült, újabb randira hívta 

Szakit, aki nem tudta eldönteni, hogy sértődött le-
gyen-e vagy közönyös, lelkes-e vagy undok. Min-
denesetre megjelent a megbeszélt helyen, ahol a 
pasi virággal várta, és virágos parkba vitte Szakit, 
ahol virágillatot szagolgattak, mígnem egy padon 
megcsókolta őt, de úgy istenesen, abba se hagyta 
másfél óráig. Aztán vallott is, hogy hát ezért tűnt 
el, mert érezte, hogy a liezon kezd komollyá válni, 
hogy érik a csók, és ha a csók berobban, onnantól 
már nincs megállás, abból már kapcsolat lesz, egy-
re szorosabb, és félt, hogy összeroppan egy akkora 
szorításban. Volt még egy búcsúcsók is Szaki háza 
előtt, meg egy éhes kiskutyapillantás (a pasi részé-
ről), Szaki olvasott a tekintetében, hogy a fenébe ne 
olvasott volna, mikor lelki társak, szóval azt olvas-
ta, hogy ez a kutyus szívesen felmenne a Szakihoz, 
mert éhes, árva és elesett, de itt megtorpant a dolog.

Úristen. Szex???

Ez a két szó villódzott Szakink agyában, és 
faképnél hagyva a nyüszítő embert, felro-

hant egyedül.

Tehát. A rendes pénteki ülésünk fő témája mi 
is lehetett volna más, mint hogy meddig il-

lik várni az első szexszel. Pistike szerint a tini lá-
nyoknak három hónapig, húsz és harminc között 
három hétig, negyven fölött, könyörgöm, lega-
lább három randiig. Az első randi beszélgetős va-

csi finom kis búcsúcsókkal, második 
randi a mozié, ahol már nincsenek 

Vág Bernadett

Jó nagy durranás
Társaslány

szavak, csak test-
beszéd meg őrü-
letes búcsúcsók egy kis 
tapival, a harmadik randin pedig… 

Márti egyetértett, mivel ha a csaj előbb 
kötélnek áll, könnyűvérűnek tarttatik, és soha 

többé nem hívattatik fel telefonon, sem nem jelöl-
tetik be fészbukon. Spirike azonban felháborodott, 
hogy kinek van ideje manapság hetekig randizgat-
ni, mozizgatni, és főleg minek, ha végül kiderül, 
hogy nem rezonál össze a rezgésük? Csodálkozva 
néztünk Spirikére, mert ha valaki, ő aztán meg-
közelíthetetlen, de erre csak annyit mondott, hogy 
ő a húsvér emberekről beszél és nem önmagáról.

Szaki egyre idegesebb lett, hogy akkor 
mondjuk már meg, hogy most merre 

és meddig, és nem ér rá erre, mert bármikor 
helyzetbe kerülhet, ahol döntést kell hoznia. A 
döntési folyamatot felgyorsítandó elhatároztuk, 
hogy kivételesen kikérjük egy férfi véleményét a 
dologról, és felhívtuk Pistike Pistijét, aki azon-
nal rávágta, hogy még véletlenül sem ítéli el a 
könnyen ágyba vihető nőket, sokkal inkább 
azokat, akik nyafka grófkisasszonynak képze-
lik magukat, és méricskélik, mikor lesz illen-
dő. És még azt is mondta a férfi Pisti (idézem): 
„Nem azért lépünk le sokszor az első szex után, 
mert a nő, aki odaadta magát, szerintünk lotyó, 
hanem azért, mert semmi olyat nem produkált, 
ami miatt vissza kéne tapsolni.”

Uhhh. Ezen egyhangúlag felháborodtunk, 
és inkább Mártira hallgattunk, aki szerint 

mégsem szabad azonnal lefeküdni, mert köz-
tudott, hogy a férfilény vadászni imád, nem is 
annyira szexelni, és melyik az a debil vadász, 
aki újra meg újra leteríti a kiterült vadat… Férfi 

Pisti erre azt mond-
ta, ha a leterített 

vad titokzatos, 

sejtelmes, varázsos, akkor a vadász úgy fogja 
érezni, nincs ez még leterítve egészen...

Szegény üldözött szívű Szaki egyre rémülteb-
ben pislogott ide-oda, halni inkább vágyott 

már, mint (együtt) hálni, látta magát zihálva lo-
holni a nagy puskás vadász elől, látta magát ki-
terítve is, alélva, hanyatt fetrengve a sűrű avaron 
varázsosan és sejtelmesen. De aztán hirtelen a 
szívéhez kapott, majd a telefonjához, majd elha-
ló hangon közölte velünk, hogy nincs miről be-
szélni, hisz szíve vadásza már megint nem hívta 
fel, pedig megígérte.

És csend. Most várunk. Hogy mi lesz.

HIRDETÉS
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Miért van hatással a diabétesz a 
látásra, a szemünkre?

A cukorbetegség lényege, 
hogy a hasnyálmirigy keve-
sebb vagy semennyi inzulint 
nem termel. Ez az I. típusú di-
abétesz. A másik esetben – ez 
a II. típusú – a sejtek reziszten-
sek az inzulinnal szemben. In-
zulin hiányában a sejtek – az 
agysejtek kivételével – nem 
tudják felvenni és hasznosíta-
ni a vérben levő cukrot, emiatt 
megemelkedik a vércukor-
szint, és a cukor a vizelettel tá-
vozik a szervezetből. A sejtek 
cukor hiányában „éheznek”, 
aminek számtalan következ-
ménye lehet a szervezetben. Az 
anyagcsere megváltozásának 
következtében megbetegsze-
nek az erek is. A kis verőerek 
és hajszálerek elváltozása sze-
mészeti- és vesét érintő szö-
vődményeket eredményez.

Körülbelül milyen arányban 
érintik szemproblémák a 
cukorbetegeket?

I. típusú cukorbajban öt év 
után körülbelül 25 százalékban, 

tizenöt éves fennállás után kö-
rülbelül 90 százalékban van 
a betegeknek valamilyen sze-
mészeti szövődménye. A II. tí-
pusú diabétesznél ugyanennyi 
idő után a betegek mintegy 20 
százalékát érintik ezek a prob-
lémák. A cukorbetegség első 
éveiben nem nagyon jellemző-
ek a szemfenéki elváltozások.

Mik a leggyakoribb 
elváltozások?

Az ideghártya hajszálerei-
nek fala károsodik, emiatt az 
erek falának áteresztőképessé-
ge megnő, és a vérplazmából 
folyadék, zsírok, fehérjék szi-
várognak az ideghártya szö-
vetébe, majd ott lerakódnak, 
és kialakul az úgynevezett di-
abéteszes retinopátia. Ha ezek 
a folyamatok az éleslátás he-
lyén jönnek létre, diabéte-
szes makulopátiáról, azaz az 
éleslátás helyének károsodá-
sáról beszélünk, ami a látásé-
lesség csökkenését okozza, és 
az idegrostok elhalása követ-
keztében maradandó látás-
romlást okozhat. Ez a vakság 

leggyakoribb oka a cukorbete-
geknél. Emellett az érfal meg-
gyengülése miatt az ereken 
tágulatok, úgynevezett mik-
roaneurizmák alakulnak ki, 
amelyek megrepedése esetén 
vérzések keletkeznek az ideg-
hártyában. Az érfal károso-
dása az erek elzáródásához is 
vezethet, ami az adott terüle-
ten oxigénhiányos állapotot 
okoz. Emiatt olyan anyagok 
szabadulnak fel, amelyeknek 
hatására új erek képződnek 
akár a látóidegen, akár bárhol 
az ideghártyán.

Mihez vezet ez a folyamat?
Kialakul az érújdonkép-

ződéssel járó, úgynevezett 
proliferatív diabéteszes retino-
pátia. Ezek az erek sérüléke-
nyek, könnyen megrepednek, 
ilyenkor üvegtesti vérzés ala-
kulhat ki, ami hirtelen, jelen-
tősen megrontja a beteg látását. 
A folyamat előrehaladtával az 
újdonképződött erek mentén 
kötőszöveti burjánzás indul 
meg, ami ideghártya-leválás-
hoz vezethet.

Miként lehet megelőzni a 
szemészeti szövődmények 
kialakulását?

A legfontosabb a vércukor 
normális szinten tartása, vagy-
is a belgyógyászati kezelés elő-
írásainak betartása. Nagyon 
fontos, hogy a vércukorszint ne 
ingadozzon, ez ugyanis ronthat 
az ideghártya állapotán. Szóba 
jöhet az érfalak áteresztőké-
pességének csökkentését célzó 
gyógyszerek adása is. Amikor 
valakiről kiderül, hogy cukor-
beteg, mindenképpen elküldik 
szemfenék-vizsgálatra, kide-
rítendő az esetleges elváltozá-
sokat. Amennyiben nincsenek 
ilyenek, évente kell vizsgálat-
ra járni. Ha már előfordulnak 
értágulatok, kisebb vérzések 
– vagyis az úgynevezett hát-
tér-retinopátia vagy más szóval 
nonproliferatív retinopátia  –, 
félévente szükséges a vizsgá-
lat. Az érújdonképződéssel já-
ró, úgynevezett proliferatív 
retinopátia esetén már három-
havonta, illetve az állapottól 
függően még gyakrabban kell 
vizsgálatra járni. Ugyanakkor 

például terhesség esetén ha-
vonta kell kontrollálni a fo-
lyamatot. Rendszeres kontroll 
esetén már a korai stádiumban 
meg lehet kezdeni a szükséges 
kezeléseket – például a léze-
res beavatkozást –, amelyek-
kel csökkenthető a súlyosabb 
elváltozások kialakulásának 
veszélye.

Milyen egyéb módokon hat a 
diabétesz a látásra?

Amennyiben a szemben ma-
gas a vércukor szintje, megvál-
tozik a szemlencse víztartalma 
és megváltozik a fénytörő ké-
pessége is: a rövidlátás irá-
nyába tolódik. Ez akkor jelent 
problémát, amikor épp ilyen 
szakaszban készül valakinek 
új szemüveg, amely a vércu-
korszint rendeződése után, az 
eredeti fénytörési állapot visz-
szaállásakor nem lesz jó. A di-
abéteszes makulopátia, azaz az 
éleslátás helyének károsodása a 
látásélesség csökkenését okoz-
za, és az idegrostok elhalása 
következtében maradandó lá-
tásromláshoz is vezethet.

Miért hajlamosabbak a cukor-
betegek a szemgyulladásokra?

Mert az ő esetükben maga-
sabb a szövetek cukortartalma. 
Mivel a sejtek nem veszik fel a 
cukrot, az a vérben és a szövetek-
ben marad, és jó táptalajt jelent 
a baktériumok, illetve a gombák 
számára. Az árpa, a kötőhártya- 
és szaruhártya-gyulladás emiatt 
egyaránt gyakoribb a diabéte-
szes betegeknél, ráadásul esetük-
ben a sebgyógyulás is lassabb. Az 
orvosoknak emiatt fokozottan 
oda kell figyelniük a gyulladás-
csökkentő és kórokozó ellenes 
gyógyszerek megfelelő dózisára.

Milyen életmódbeli tényezőkre 
kell különösen odafigyelni 
a szem és a látás megóvása 
érdekében diabétesz mellett?

Alapvetően ugyanazokra, mint 
amire egyébként is fokozottan 
javasolt ügyelni diabétesznél: a 
diéta betartása, szükség esetén 
vitaminok fogyasztása, sok moz-
gás – vagyis egészséges életmód.

A cukorbetegség és a látás
A diabétesz fajtái ezerféle módon befolyásol-

ják a szervezet működését, és egyik jellemző 
következményük a látás romlása. Dr. Feminger 
Andrea szemészorvossal beszélgettünk a cu-
korbetegség szemészeti vonatkozásairól.

Dr. Draveczki-Ury Ádám

A teljes interjút megtalálja hon-
lapunkon, a szimpatika.hu-n!
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Milyen tünetekkel szoktak 
Önökhöz fordulni?

A leggyakoribb a maró, égő, 
görcsös jellegű gyomortáji fáj-
dalom, de sokan panaszkod-
nak puffadásra, székrekedésre, 
hasmenésre és ezekből adódó 
különböző alhasi fájdalmakra. 
Vannak, akiknél csak az egyik 
tünet jelentkezik, de vannak 
olyanok is, akiknél mindegyik 
együttesen.

Milyen betegségeket jelezhet-
nek a gyomorbántalmak?

Kiváltó oka lehet valami-
lyen emésztési zavar, ir-
ritábilis bél szindróma 
(IBS), reflux. Szélsőséges 
esetben okozhatja akár has-
nyálmirigy-gyulladás, fekélyes 
megbetegedés, vagy az emész-
téssel összefüggően különböző 
emésztőenzimek hiánya és epe-
bántalmak is.

Mik a gyomorfekély tünetei?

Gyomorfekélyre utaló jel le-
het, amikor a beteg úgy érzi, 
hogy sok a sava, valami marja 
a gyomrát, ezért égő gyomor-
táji fájdalmat érez. Ennek oka, 

hogy a gyomor nyálkahártyá-
ja elvékonyodik, ezáltal elve-
szíti a védekezőképességét, és 
az emésztőenzimek elkezdik 
marni a gyomor nyálkahár-
tyáját. A tüneteket a betegek 
gyakran összefüggésbe hoz-
zák az étkezésekkel: ha esznek 
egy keveset, akkor mérséklő-
dik vagy teljesen megszűnik 
a fájdalom, majd egy-két óra 
múlva, amikor újból beindul-
nak az emésztőenzimek, a pa-
naszok is visszatérnek, illetve 
hajnalban nagyon felerősöd-
nek. A fekély kialakulhat az 

állandó stressz miatt, illet-
ve gyógyszerek mellékha-
tásaként, például a nem 
szteroid gyulladáscsök-
kentők hatására, amit a 

betegek előszeretettel szed-
nek fejfájás, fogfájás és derék-
fájás enyhítésére. Ezen túl még 
előidézhetik a zsíros, fűszeres 
ételek, édességek és szénsavas 
üdítők.

Ég veled hasfájás!
Milyen tünetekkel járnak a to-
vábbi gyomorbetegségek?

Az emésztőenzimek hiánya 
okozhat puffadást, emésztési 
zavart és hasmenést, melynek 
hátterében megbújhat ételal-
lergia: laktózintolerancia vagy 
lisztérzékenység.

A reflux esetében a nyelő-
cső és a gyomor közötti izom 
meggyengül, nem zár rendesen, 
ezért a gyomorsav a nyelőcsö-
vön keresztül kellemetlen érzés 
kíséretében visszajön.

Az IBS a gyomor és béltar-
talom együttes funkcionális 
rendellenessége, ami puffadás-
sal, böfögéssel járhat.

Az epebántalmak okozója 
az epekő, ilyenkor a beteg nem 
tudja rendesen megemészte-
ni a zsíros ételt, ami alhasi fáj-
dalmakat és zsíros székletet 
okozhat.

Mely tünetek esetén kell feltét-
lenül orvoshoz fordulni, és mi-
kor elég az otthoni kezelés?

Ha a gyógyszerész által adott 
készítmények hatására sem 
enyhülnek pár nap alatt a tüne-
tek, akkor mindenképpen érde-
mes orvoshoz fordulni, hiszen 
például egy tartós hányás-has-
menés akár kiszáradáshoz is 
vezethet. Volt olyan beteg, aki 
arra panaszkodott, hogy már 
két hete hol székrekedése, hol 
hasmenése van, ott már hiába 
adtunk volna bármit, mert en-
nek a hátterében akár még egy 
vastagbéldaganat is megbújhat. 

A szüntelen savtúltengést is ér-
demes megnézetni, mert akár 
egy állandósult gyomorfekélyt 
vagy refluxot jelezhet. Ha már 
egy pohár tej elfogyasztása 
után is azonnali hasmenés je-
lentkezik, akkor laktáz-tartal-
mú készítményt adunk, és ha 
a tünetek ezáltal megszűnnek, 
akkor egyértelmű a laktózinto-
lerancia, amivel szintén fel kell 
keresni az orvost.

A gyógyszertárakban kapható 
természetes szerek közül – mint 
például gyógyteák és gyógyvi-
zek – melyek javasoltak a puffa-
dásra, hasgörcsre vagy egyéb 
kellemetlen tünetekre?

Puffadásra: ánizs, kömény, 
kamilla és borsmenta tea 
ajánlott.

Székrekedésre, alhasi fájdal-
makra: szenna tea és lenmag.

Hasmenésre: apróbojtorján 
vagy kamillatea.

Epebántalmakra: fekete retek 
kivonat, amit tabletta, granulá-
tum vagy akár nyers formában 
lehet fogyasztani.

Gyomorbántalmak mind-
egyikére jó a svédcsepp (ki-
véve a hasmenést), amely 
többféle gyógynövény kivonata, 

étkezések előtt kell egy kis-
kanállal meginni belőle, illet-
ve a különböző gyógyvizek is 
hasznosak.

A gyógyszerek konkrét ható-
anyagokat tartalmaznak, ezért 
másként hatnak, mint a gyógy-
növény-tartalmú készítmények, 
de gyakran ezek is segítenek. Ha 
mégsem, akkor érdemes próbál-
kozni egy enzim kombinációval.

Milyen életmódbeli tényezők 
fokozzák a gyomorbántalmak 
kialakulását?

A rendszertelen étkezés és a zsí-
ros, egészségtelen ételek. Fontos 
mindig ülve, lassan enni, ala-
posan megrágva az ételt, mert 
az emésztőenzimek csak akkor 
tudnak megfelelően dolgozni. A 
megfelelő mennyiségű folyadék-
fogyasztás szintén elengedhe-
tetlen az emésztéshez. Gyakran 
panaszkodnak székrekedésre a 
betegek, majd kiderül, hogy csak 
egy-két pohár vizet isznak na-
ponta. Viszont érdemes kerülni 
a szénsavas üdítők fogyasztását, 
mert azok marhatják a gyom-
rot. Emellett a dohányzás és a 
mértéktelen alkoholfogyasztás 
is előidézheti a gyomorpana-
szokat, hiszen ezek a hasnyál-
mirigy-gyulladás egyik kiváltó 
okai. A napi testmozgás is nél-
külözhetetlen, hiszen elősegí-
ti a megfelelő emésztést. Az ülő 
munkát végzőket ezért sújtja 
gyakran a székrekedés, amely-
ről abban az esetben beszélünk, 
ha a páciens pusztán heti egyszer 
tud spontán üríteni.

Ősszel és tavasszal gyakoribbak a 
gyomorbántalmak. A tünetekről és 

a kezelési módokról dr. Kopasz Ágnest, a 
szegedi Kálvária Gyógyszertár gyógysze-
részét kérdeztük.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Méregtelenítés

Sallai Ervin

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Extrém szobatúra
Tinédzser lányszoba tú-

ra – nyári városi sétánk 
helyszínén köszöntöm a 

csoportot. Sokukban felmerült 
a kérdés, hogy hova tűnnek 
a tanév végével az egyéb-
ként utcán vihogó, mobilju-
kat nyomkodó, sarki kisbolt 
előtt energiaitalt kortyolgató 
fiatal lányok. Jöj-
jenek utánam, 

meg-
m u t a t o m . 
Óvatosan lépjék át az 
üres-bögre halmot. A január 
elseji „rendet rakok a szobám-
ban” fogadalom óta több mint 
150 kakaós bögre halmozó-
dott fel tinédzserünk ágyától 
az ajtóig, tévedhetetlen nap-
tárként mutatva az idén eltelt 
napok számát. Illetve eggyel 
kevesebbet, mert amikor ba-
rátnője nála aludt, ciki lett 
volna a reggeli kakaó.

A tizenéves lány rop-
pant egyszerű létforma. 
Nyáron – amíg szülei 

dolgoznak – mirelit pizzát 
eszik, sminkel, a barátaival 

találkozik, vagy online vide-
ókon töltődik. Nyugodtan te-
kintsék meg a szoba gazdáját. 
Amikor Youtube-on nézi a 
„hogyan készítsünk ragasztó-
ból zöld műtaknyot?” videó-
it, nem érzékeli a külvilágot. 
Amennyiben mégis észreven-
né önöket, hangosan kiáltsák, 
hogy „gyere teríteni!”, ettől a 
fiatal hölgy azonnal ismét a te-
lefonjába temetkezik. Jól lát-
ható a jellegzetes itt is-ott is 
tartás, ami az egyszerre több 
helyen való jelenlét vágyát fe-
jezi ki. A fiatal feje napközben 

a szőnyegen pihen, 
testének nagy 

része kicsa-
vart állapot-
ban nyugszik 

az ágyon, míg 
cipőtalpa az eredetileg fehér 
falfelületet rugdossa. Nyáron 
a lányok magas szárú cipővel 
rugdossák a falat. Papucsot, 
vagy félcipőt kizárólag télvíz 
idején vesznek föl. A cipőtal-
pak által képzett absztrakt 
minták megfigyelése ráéb-
reszt, hogy nem 
is olyan rossz 
ötlet feke-
tére festeni 
a falat. Sőt, 
nagyszü-
leink böl-
csességére 
is gondolunk 

ilyenkor, akik mellmagassá-
gig lemosható zöld olajfesték-
kel vonták be a lakás falait, 
vidám narancssárga díszcsík-
kal szegélyezve.

Műértők figyelmébe aján-
lom a pár évvel ezelőtt 
felragasztott kishable-

ány-posztert, melynek karjaiba 
mára a művész elektromos gi-
tárt rajzolt, és Ariel uszonyán 
megjelentek a Linkin Park 
tetoválások is. Kíváncsi szem-
lélők a polcon felfedezhetik 
egy mumifikálódott szalámis 
kifli mellett a fél év könyörgés 
után végre levágott Volt Fesz-
tivál karkötőt. A kedves em-
lék az éremtartó állványon 
foglalta el díszhelyét a szobá-
ban, míg a régebbi tornatrófe-
ák az országos bajnokságokról 
a zoknis fiókba költöztek. Ter-
mészetesen nincsenek útban 
a zoknis fiókban, mert a nővé 
cseperedő gyermek csak szülei 
szekrényéből válogat zoknikat 
napjában akár többször is.

Kövessenek a szennyes ko-
sárhoz. A szennyes ko-
sárban azokat a tiszta 

ruhákat találjuk, amelyeket 
egyszer felpróbált gyerme-
künk a tükör előtt, majd végül 
úgy döntött, mégis mást vesz 
fel aznap. Az igazán piszkos 
ruhákat minden nap hord-
ja, ezeket kommandós 
módszerekkel kell ellopni, 
amikor éppen zuhanyzik.

Onnan látszik, hogy nyár 
van, hogy a szőnyegen az 
egész évben használat-

lan tankönyvek tetején színes 
fürdőruhák száradnak. Kö-
szönöm a kérdést – természe-
tesen az év többi részében is 
találunk eldobált fürdőruhá-
kat a lakásban a mindennapi 
testnevelésnek köszönhetően, 
de olyankor úszószemüveg és 
“cikis” úszósapka is pompázik 
a halom tetején.

Elérkeztünk a könyves-
polchoz. A könyveket régi 
borospincék hangulatára 

emlékeztető patinás porbevo-
nat díszíti, tekintve, hogy az 
igazán fontos könyvek torony-
ban állnak az ágya mellett. 
Ezek azok a művek, amelyek 
dedikálásáért hat órát álltunk 
velük sorban a körúton.

Haladjunk el a szekrény 
mellett, amely vélhetőleg 
csak átjáróként működik 

Narniába, mert egy tinédzser 
lány mindig a szárítóról öltö-
zik. Ellentétben a fotó állvá-
nyok és szelfibotok hadával, 
melyek rendszeresen követik 
a kishölgyet olyan jellegzetes 
Instagram-helyekre, mint a si-
ma téglafal háttér vagy az im-
pozáns ülőpózokat biztosító 
pályaudvar-lépcsősor.

El is érkeztünk túránk vé-
gére. Óvatosan kerüljék ki 
az öt évvel ezelőtti felbuz-

dulásból vásárolt üres tenge-
rimalac terráriumot, és lépjék 
át a bögrehalmokat. Rövide-
sen kijutunk a gyermekeink 
számára teljesen ismeretlen 

természetbe, csak még el 
kell haladnunk az Xbox-
hoz rögzített tizenéves fi-

úgyermek mellett, akinek 
megtekintése majd őszi tú-

ránkon válik időszerűvé.



A témához kapcsolódó konkrét példákat elolvashatják 
honlapunkon, a www.szimpatika.hu-n június 15-től.
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Dr. Láday Réka ügyvéd

V
agyonunkról szabadon rendelkezhetünk 
életünkben vagy halálunk esetére, azon-
ban az erre jogosultnak úgynevezett kö-

telesrész iránti igénye lehet, melyet a közjegyző 
előtti hagyatéki eljárásban vagy bírósági eljárás-
ban kell érvényesítenie. Az öröklés során, bár a 
végintézkedő akaratának érvényesülése az el-
sődleges, mégis a hagyaték bizonyos hányadát a 
jogszabály az örökhagyó legközelebbi hozzátar-
tozóinak kívánja juttatni. Erre szolgál a köteles-
rész intézménye.

A 
kötelesrész valójában egyfajta minimum-
részesedés, amely leszármazónknak, há-
zastársunknak és szüleinknek jár, ha 

halálunkkor törvényes örököseink, vagy végin-
tézkedés hiányában azok lennének. Így például 
szüleinknek akkor jár, ha leszármazónk nincs 
(vagy nem örökölhet), unokánknak pedig akkor, 
ha gyermekünk (az unoka szülője) valamely ok-
nál fogva a törvényes öröklésből kiesett. Fontos 
tudni, hogy a kötelesrészre jogosult, az új Polgári 
Törvénykönyv 2014. március 15-i hatálybalépé-
se óta, az örökhagyó halálától számított 5 évig 
érvényesítheti igényét, 5 év elteltével a köteles-
rész iránti igény elévül. A kötelesrész nem örök-
lés, hanem a hagyatékkal szembeni úgynevezett 
kötelmi igény, melyet elsősorban pénzben kell 
kiadni, ha az elhunyt máshogy nem rendelke-
zett (például természetben való megtérítés). A 
kötelesrészt minden teher és korlátozás nélkül 

kell továbbá kiadni, és a kötelesrészbe a jogosult 
által a hagyatékból bármilyen címen kapott ré-
szesedést be kell tudni.

M
értékét tekintve a törvényes öröklés 
alapján eredetileg az örökösre eső rész 
egyharmada, azonban ennek számítá-

si módja eltér a törvényes örökrészétől az előbb 
említett betudás miatt, vagyis tulajdonképpen 
kiegészített hagyatéki vagyonérték alapján kell 
kiszámítani. Ha a törvényes öröklés alapján a há-
zastársat haszonélvezeti jog illetné, akkor a kö-
telesrész a haszonélvezeti jog olyan korlátozott 
mértéke, amely szükségleteit biztosítaná, figye-
lembe véve az általa örökölt vagyontárgyakat is. 
A házastárs ugyanis az új Ptk. hatálybalépése óta 
a törvényes öröklés alapján a leszármazók mel-
lett a házastárssal közösen lakott lakás és annak 
berendezési, felszerelési tárgyai haszonélveze-
ti jogát örökli, míg a többi vagyontárgyból egy 
„gyermekrész” illeti.

M
it tehetünk, ha mégsem kí-
vánjuk vagyonunkból része-
síteni a kötelesrészre jogosult 

hozzátartozónkat?

S
ajnos gyakori a családon belüli vita, és elő-
fordul, hogy a konfliktus olyannyira elmér-
gesedik a családtagok között, hogy látni 

sem kívánják egymást, nemhogy vagyonukból 
haláluk esetére részesíteni. A konfliktus okán 
felmerülhet az igény, hogy az adott hozzátartozó 

semmilyen mértékben ne részesüljön az örök-
hagyó vagyonából, ezért az örökhagyó feldúlt-
ságában az illető családtagot végrendeletében 
kizárhatja vagy kitagadhatja.

A 
kizárás és kitagadás két külön jogintéz-
mény. Kizárás megvalósulhat az illető 
mellőzésével, vagyis hallgatólagosan úgy, 

hogy az örökhagyó döntését nem indokolja, csak 
épp az adott családtagot nem említi végrende-
letében, örökrészére egyszerűen mást nevez. A 
kizárás az illető hozzátartozó kötelesrész iránti 
igényét nem érinti, csak akkor, ha arról a hagya-
téki eljárásban önként lemond.

A 
kitagadás ezzel szemben egy bonyo-
lultabb jogintézmény, sokkal szigorúbb 
szabályokkal, ugyanis az érvényes kitaga-

dás a kizárástól eltérően kihat a kötelesrészre. 
A jogszabály felsorolja azokat az okokat, ame-
lyek alapján a kitagadásnak helye lehet, ezeket 
nevezzük kitagadási okoknak. Így például kita-
gadásnak lehet helye – a teljesség igénye nélkül 
– olyan hozzátartozóval szemben, aki az örök-
lésre érdemtelen, mert mondjuk az örökhagyó 
vagy annak házastársa életére tört, vagy például 
az örökhagyó sérelmére súlyos bűncselekményt 
követett el. Helye van kitagadásnak olyan hoz-
zátartozóval (szülővel, leszármazóval, házas-
társsal) szemben is, akit jogerősen ötévi vagy 
azt meghaladó szabadságvesztésre ítélték (bár-
ki ellen irányuló, bármilyen bűncselekmény 
miatt); vagy akár akkor is, ha az említett hoz-
zátartozó erkölcstelen életmódot folytat (példá-
ul züllött, vagy bűnöző). A jogszabály alapján 
kitagadható továbbá az a nagykorú leszármazó 
is, aki az örökhagyóval szemben durva hálátlan-
ságot tanúsít.

E
rvényesen kitagadni valakit kizárólag 
végintézkedésben, csak a törvényben 
megjelölt okok alapján lehet, azonban bi-

zonyításuk sokszor nehézkes. Az egyik legne-
hezebben bizonyítható kitagadási ok az előbb 
említett erkölcstelen életmód. Önmagában pél-
dául az a tény, hogy a végrendelkező gyermeke 
alkoholista, nem szolgálhat a kitagadás alapjául, 

azonban ha ezzel összefüggésben már tettle-
gességre is vetemedik, a végrendelkezőt példá-
ul fizikailag is bántalmazza, már érvényesen 
kitagadható.

A 
kitagadás okát az örökhagyó megbo-
csájthatja. Ha a kitagadás okát az 
örökhagyó a végintézkedés előtt meg-

bocsátotta, a kitagadó nyilatkozat érvényte-
len, de kizárásként érvényesülhet, vagyis az 
örökösnek kötelesrész jár. Ha pedig a kitaga-
dás okát az örökhagyó a végintézkedés után 
bocsátotta meg, a kitagadás hatálytalanná vá-
lik, és az örökös az általános szabályok szerint 
örökölhet.

A 
kötelesrész juttatása a kitagadás intézmé-
nyén túl elkerülhető az úgynevezett örök-
lési szerződéssel is.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Az öröklésről
Az előző havi cikkünkben a végrendeletről volt szó, most pedig az egyik fontos öröklési 

jogi intézménnyel, a kötelesrésszel és a kötelesrész fogalmához szorosan kapcsolódó 
kitagadási okokkal foglalkozunk. Kell-e juttatásban részesíteni a házastársat, ha házastársi 
kötelezettségét durván sértő magatartást tanúsít, vagy akár akkor, ha a tőle elvárható se-
gítséget nem nyújtotta, amikor arra szükségünk lett volna?
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Bővebb információ, foglalás:
Hétkúti Wellness Hotel és Lovaspark
8060 Mór, Dózsa Gy.u.111. - www.hetkut.hu
Tel: +36 22 563 083 - sales@hetkut.hu

Együtt a Család Hétkúton
h 2 éjszaka szállás, félpanzióval tágas szobákban
h Korai becsekkolás már 12 órától - welcome drink
h 1 órás lovaskocsizás a városban vagy lovaskocsis kirándulás
     a móri szőlődombok érintésével
h Gyermekeknek  1 alkalom lovaglás futószáron vagy pónizás 
h Hétvégén szombatonként délután gyermek játszóház: 
     14:00-16:00 óráig változatos kézműves programok, vagy 
     15:00-16:00 Bábos Mesekuckó: bábos, mesés kreatív 
     foglalkozás 1,5-4 éves gyerekeknek
h Wellness részleg korlátlan használata
h Késői kicsekkolás 12 óráig
A csomag érvényes 2018.01.02 - 12.21-ig hétvégenként,
2 teljes árat fizető személy esetén, kivéve a szálloda által 
meghatározott kiemelt időszakokban. A kedvezmény 
egyéb kedvezményekkel nem vonható össze! 

már  16 950  Ft/fő/éj-től

HIRDETÉS



33Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Az utóbbi években teljesen átrendeződött 
a hazai drogpiac: új, kiszámíthatatlan ha-

tású, olcsó szerek jelentek meg és terjedtek 
el robbanásszerűen. Oláh Péterrel, a Megálló 
Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért el-
nökével, segítővel, terápiás programvezetővel 
beszélgettünk.
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Függőben

Mi a közös a gyűjtőnéven dizájnerdrogokként 
emlegetett szerekben?

Ezek mind kémiai szerek, még a biofűnek 
nevezett anyag is. Vagy különböző növényi 
termékeket permeteznek, illetve fújnak be kemi-
káliákkal, vagy pedig kémiai úton állítanak elő 
bizonyos por – vagy kristályalakú 
szereket, amelyeknek tudatmódosí-
tó hatásuk van. Közös bennük az is, 
hogy ezek valójában nem új szerek: 
jó pár évtizede ismerik őket, de a 
droghasználóknak nem volt szük-
sége rájuk a klasszikus szerek mel-
lett. Mondhatjuk, hogy az élet hívta 
be őket a köztudatba.

Méghozzá kívülről nézve robbanásszerűen…
Ezeknek az anyagoknak belülről nézve is rob-

banásszerű volt az elterjedésük. A szakma 2009-
2010 környékén szembesült az új hullámmal, 
aminek több oka és összetevője volt. Egyrészt 
ezek az anyagok akkoriban még legálisnak szá-
mítottak, emellett pedig olcsók és bárhol besze-
rezhetők. Mindez együtt átrendezte a teljes hazai 
drogpiacot, a klasszikus szerek háttérbe szorul-
tak vagy szinte eltűntek. Mindehhez persze nél-
külözhetetlen volt, hogy a bejáratott afgán-török 

heroinvonalon az afganisztáni hadműveletek mi-
att nehézségek merültek fel. A terjesztők a dizáj-
nerdrogokra átnyergelve kilőhették a legnagyobb 
kockázati forrásukat, hiszen nem sértettek tör-
vényt, a fogyasztók pedig áttértek ezekre az anya-
gokra, mivel nem volt más.

Megállapítható-e bármiféle közös 
jellemző a számtalan házilag vagy 
bizonytalan droglaborokban 
összepancsolt szerek esetében?

Mivel kémiai szerekről beszé-
lünk, már maga a biofű is fizikai 
függőséget okozhat a használóknál. 
A fő probléma, hogy igazából senki 

sem tudja, pontosan mit szív, legfeljebb akkor, ha 
magának állítja elő a szert: kicsit olyan a helyzet, 
mint a ’80-as években, amikor a használók hígí-
tót meg csavarlazítót szipuztak nejlonzacskóból. 
Ma tulajdonképpen ugyanez kerül be a szerveze-
tükbe, csak éppen nem zacskón, hanem az emlí-
tett szerekkel, illetve ezerféle egyéb kemikáliával 
bepermetezett növényi morzsalékon keresztül. A 
hatás viszont ugyanaz: ezek a szerek butítanak, 
és egészen fiatal gyerekek jönnek be hozzánk is, 
akik kizárólag biofüvet szívnak, mégis kemény 
fizikai elvonási tünetekről számolnak be.

Mik ezek a tünetek?
Ezt nehéz meghatározni, hiszen attól is függ-

hetnek, mivel permetezték be az adott növényi 
származékot. De az összes klasszikus elvonási tü-
net jelentkezhet, sőt, akár együtt is az összes: orr-
folyás, fejfájás, hasmenés, hidegrázás és társaik. 
Emellett fontos hozzátenni, hogy egyre több az 
úgynevezett duáldiagnózisú függő is, mert ezek 
a szerek valami oknál fogva beindítják a külön-
böző rejtett pszichés betegségeket, amik aztán a 
droghasználat miatt a felszínre kerülnek. Ez a si-
ma füves ciginél vagy más klasszikus szereknél 
nem volt jellemző, a dizájnerdrogoknál viszont 
határozottan az.

Milyen irányba haladnak jelenleg a 
folyamatok Magyarországon ezen a téren?

A VIII. kerületben működünk, így a budapes-
ti helyzetre látok rá, mivel sok elterelésen részt 
vevő droghasználó is jár hozzánk. Érdekes vál-
tozás, hogy az utóbbi két-három évben mintha 

kezdene visszaszorulni például a biofű. A cso-
portfoglalkozásokon a résztvevők is egyre gyak-
rabban mondják egymásnak: „Ne biózz, mert 
hazavág, szívj inkább sima füvet.” Kipörgőben 
vannak a kristályalapú dolgok is, ez sem annyira 
jellemző már, mint néhány évvel ezelőtt. Vidéken 
viszont mind a két típusú drog sláger, mivel ol-
csóbb az alkoholnál. A vidéken dolgozó kollégák 
arról számolnak be, hogy az elszegényedett régi-
ókban hatalmas dizájnerdrog-telepek alakultak 
ki: mindent be lehet cserélni cuccra, aminek van 
egy minimális értéke, akár pelenkát is. Ráadásul 
rengeteg a nem tipikus drogos pályaív, éppen a 
szerek olcsósága miatt: középkorú emberekbe is 
belefutok, akik már felnőtt fejjel álltak rá a biofű-
re. Ugyanakkor ez az egész dizájnerdrog-kérdés 
elsősorban a periférikusabb, szegényebb orszá-
gok problémája Európában. A legsúlyosabb a ro-
mániai helyzet, de nem ismeretlen a téma például 
Lengyelországban sem. De tavaly például egy 
portugáliai konferencián tartottam előadást a 

„Igazából senki sem tudja, pontosan mit szív”
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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•  Dohány Tamás, Budapest
az Achillea Gyógyszertár (Budapest) 
vásárlója

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

•  Házkötő Roland, Budapest
az Aranykehely Gyógyszertár 
(Budapest) vásárlója

•  Somlai Péter, Budapest
a Rózsa Gyógyszertár (Budapest) 
vásárlója

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

•  Kovácsné Szele Klára, 
Rábaszentmihály
a Fagyöngy Gyógyszertár (Tét) 
vásárlója

•  Sziráki Éva, Tatabánya
a Smaragd Gyógyszertár 
(Tatabánya) vásárlója

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

1. Melyik amerikai gitárművész adott ki lemezt Horgas Eszterrel?
 a) John McLaughlin b) Al Di Meola c) Paco de Lucía

2. Mióta ismeri egymást Gitka és Kori?
 a) gyerekkoruk óta b) kb. 5 éve c) pontosan 6 éve

3. Hol töltötte Ervin atya a szombat estét?
 a) a kamrában b) a kápolnában c) a Jókai klubban

4. Mi áll meg a sörhabon?
 a) az ötkoronás b) az ötmárkás c) az ötforintos

5. Milyen tea ajánlott puffadásra?
 a) apróbojtorján b) szenna c) ánizs
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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.

Az áprilisi 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

témáról, ahol a nyugat-európaiak teljesen lefagy-
tak, arrafelé ugyanis egyáltalán nincs ilyesmi.

Mennyire tudja lekövetni a szabályozás a 
szerek állandó variálását, változatosságát?

2010 után az okozott komoly nehézséget, hogy 
a „kémikusok” mindig egy molekulát toltak az 
éppen betiltott variánson, és mivel az adott 
anyag onnantól kezdve már nem ugyanaz volt, 
mint az előző, lehetetlen volt lekövetni a válto-
zásokat. Akár fél évbe is beletelt egy képlet tiltó-
listára helyezése. Utána szerencsére létrehozták 
a C-listát, ahol már vegyületek csoportjai sze-
repelnek, innentől kezdve egyszerűbb betiltani 
szereket. Viszont továbbra is nehézséget okoz, 
hogy a klasszikus kábítószerekkel ellentétben 

ezekre az anyagokra továbbra sem létezik effek-
tív teszt, vagyis nehéz pontosan és gyorsan meg-
állapítani, éppen milyen anyag hatása alatt áll 
az adott személy. Ugyanígy a terápia szempont-
jából is új kihívásokkal szembesültünk, hiszen 
ezeket is a korábban a piacot uraló kábítósze-
rekre, a heroinra, a kokainra és társaikra szab-
ták, nem a frissen megjelent drogokra. Ráadásul 
egyre fiatalabbak a szerhasználók, egyre rapi-
dabb lett a használat és a fogyasztók leépülése 
is, és erre az ellátórendszer sem állt készen. Ma-
gyarán szólva egészen más terápiás igényekről 
beszélünk a klasszikus szerhasználókhoz ké-
pest, bár a pályaív ezekben az esetekben is tipi-
kus: amíg jó nekem, hogy használom, nem jut 
eszembe, hogy változtassak, egy idő után azon-
ban már muszáj, mert különben rosszul leszek. 
Ekkor már felismerik, hogy jó lenne leállni, de 
éppen azért nem megy a befejezés, mert rosz-
szul vannak. Ma már szerencsére működik két 
tinirehab-intézet Szatymazon, illetve Rácke-
resztúron, ahol közösségi élmények révén igye-
keznek segíteni a droghasználókon. A lényeg 
az, hogy lássák: nem KELL használni. A drog-
problémára nem az a válasz, hogy nincs itt prob-
léma, jut mindenkinek. Bárki érintetté válhat 
szülőként, családtagként, barátként, szomszéd-
ként, munkatársként. Lehet fiatal szerhasználó, 
aki már annyira mélyre süllyedt, hogy rájött, le 
akar állni. Akinek útmutatásra, segítségre van 
szüksége, hozzánk fordulhat. Saját tapasztalat 
alapján is segítünk.

Függőben

5000 FT/FELNŐTT KEDVEZMÉNY 
AZ IBUSZ ÁLTAL SZERVEZETT 

GÖRÖGORSZÁGI
AUTÓBUSZOS UTAKHOZ

Beváltható: 2018. július 31.

A KÖVETKEZŐ DESZTINÁCIÓKRA:
ZAKYNTHOS, OLYMPOS, KEFALONIA, 

HALKIDIKI, KORFU

HIRDETÉS
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ÉS ÜDÜLŐTERÜLETEINEK AJÁNLATAI 
AZ IBUSZ-NÁL!

FOGLALJON ORSZÁGOS IRODAHÁLÓZATUNKBAN,
VISZONTELADÓ PARTNEREINKNÉL VAGY AZ IBUSZ.HU OLDALON!


