
Mire figyeljünk az 
ikerterhességnél?

Gyerekszáj

Csodanövény 
Tihanyból

Májusi akció

Az Ön Szimpatikája:

2018. május

Szinetár 
Miklós



3

Magazinunk 
újrahasznosított 
papírból készül

A tévénézőknek feltűnhetett, hogy új 
reklámmal jelentkeztünk. A kon-
cepció lényege az volt, hogy kiemel-
jük, a Szimpatika gyógyszerészei 
mennyire igyekeznek személyre 

szabottan segítséget nyújtani a ta-
nácsért hozzájuk fordulóknak. Számunkra fontos volt, 
hogy ne díszletek között, statisztákkal dolgozzunk, ha-
nem egy létező gyógyszertárban, igazi gyógyszerésszel, 
és valódi anyukával. A tatabányai Levendula Gyógy-
szertár volt olyan kedves, és vendégül látott minket, 
mi pedig igyekeztünk úgy leforgatni reklámfilmünket, 
hogy csak kevéssé zavarjuk a gyógyszertári dolgozókat 
és a vásárlókat. A film főszereplője, dr. Berényi Marian-
na szakgyógyszerész pedig valóban ott dolgozik, akinek 
van kedve, még autogramot is kérhet tőle, ha arra jár. 

A forgatásról egy kis werkfilm is ké-
szült, amelyet a Szimpatika webol-
dálán lehet megnézni, illetve akinek 
az okostelefonján van QR-kód-olva-
só, az az itt lévő kockára irányítva 
egyből megnyithatja a videót.

Derűs májust és jó egészséget kíván az egész szerkesz-
tőség nevében:

Kalmár András főszerkesztő
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tanácsteremben három vitrin 
roskadozott a nemzetközi dí-
jaktól, amiket a világ nyugati 
felén nyertünk. Az egyik ren-
dezésemmel még az Arany 
Nimfa-díjat és a katolikus te-
levíziós világszervezet nagy-
díját, az Ezüst Galambot is 
megnyertem Monte-Carlóban. 
Arra is nagyon büszke vagyok, 
hogy amikor még csak egyet-
len csatorna volt az ország-
ban, sikerült megvalósítanom 
azt a tervemet, hogy nemzet-
közi tematikus napokat tart-
sunk. Ezt úgy kell elképzelni, 
hogy például a kanadai tele-
vízióval együttműködve, egy 
napig csak kanadai műsoro-
kat adtunk le, és Kanadában 
egy napig magyar műsorokat 
láthattak a nézők. Persze tá-
madtak azért, hogy nyugati 
műsorokkal mételyezem a mű-
sorkínálatot, de ennek ellenére 
sikerült ilyen cserét csinálnom 
Svájccal, sőt még Izlanddal is. 
De ezen kívül ajánlatot tettem 
több országnak, hogy ismeret-
terjesztő filmet készítenénk ró-
luk, és sikerült is meghívásokat 
kapnunk. Az ott tartózkodá-
sunkat az adott ország fizette, 
nekünk csak a nyersanyagot és 
a stábot kellett biztosítanunk. 
Így csináltunk úti filmet Mexi-
kóban, Tanzániában, Kínában.

Volt egy nagyszerű munka-
társam, Flórián Endre, a ko-
produkciós osztály vezetője, ő 
az európai televíziózásban na-
gyon ismert ember volt, rend-
kívül sok összeköttetéssel 

rendelkezett, és szinte bármit 
megszervezett, de nekem sem 
volt rossz a nevem a nemzetkö-
zi piacon. Egy évben én voltam 
a legnagyobb televíziós nem-
zetközi filmfesztivál, a Prix 
Italia közgyűlésének elnöke, 
és olyanokkal zsűriztem együtt 
Monte-Carlóban, mint Vitto-
rio De Sica. Így aztán amikor 
elküldtek a televíziótól, akkor 
csinálhattam egy kis filmbe-
szerző vállalatot, és mindenütt 
jól fogadták. Én hoztam be Ma-
gyarországra például a Csenge-
tett, Mylord? című sorozatot, 
amiről szinte senki nem akar-
ta elhinni, hogy sikeres lehet.

 � Gondolta volna akkoriban, 
hogy a televíziózás ilyen 
mértékben átalakulhat?

Ennek a jelei már akkor is lát-
szottak. De én azt mondtam, 
hogy azért vagyok büszke az 
én televíziómra – mármint a 
kulturális részére, hiszen a töb-
bihez nem volt közöm –, mert 
nem olyan, mint egy átlagos 
televízió. Kérdezték, hogy mi-
ért, az milyen? Olyan, hogy két 
lábszagú szórakoztatás között 
politizálást tolnak a néző ké-
pébe. Ez már akkor is így volt. 
Mi megcsináltuk a Televízió 

Zenés Színházát. Ilyen akkor a 
világon sehol sem volt, és ma 
se igazán létezik. Tíz év alatt 
ötven eredeti zenés tévéfilmet 
készítettünk a Bánk bántól a 
Fidelioig. Egyszer a zseniális 
szerkesztő, Bánki László ki-
nyomtatott és szétküldött tíze-
zernyi meghívót az országban, 
amiben az szerepelt, hogy ül-
jön le a saját karosszékébe, és 
nézze meg jövő héten a Szök-
tetés a szerájbólt. Számomra a 
mai napig ezt jelenti a televízió: 
leülök, és megnézem, amit sze-
retnék, mint egy színházban. 
Ha a műsor készítői arra épí-
tenek, hogy a szereplők közben 
mászkálnak, főznek, beszélget-
nek, az engem nem érdekel.

 � Elsősorban a zenés 
műfajban alkotott, de volt 
néhány érdekes kitérő, 
például az Erőd című film, 
amit Hernádi Gyula írt.

Nagyon szerettem azt a filmet. 
Egy tanulságos történet, ami 
arról szól, hogy a társadalmak-
nak az a része, ami túl jól él, el-
pusztíthatja saját magát. Nem jó 
az, amikor az emberek jó dol-
gukban már nem tudnak mit 
csinálni. De hát ez ránk nem 
különösebben jellemző.

 � Hogy lehet valaki annyira 
univerzális művész, hogy a 
film, a tévé, a zene, a színház 
és az opera világában is 
maradandót alkot?

Így hozta az élet. De én mindig 
hangsúlyozom, hogy a mi szak-
mánkban az, hogy valaki sok 
mindennel foglalkozik, vagy 
csak egy valamire specializáló-
dik, nem minőségi kérdés. Az 
biztos, hogy nekem a pályám 
során szerencsém volt. Nagyon 
sok helyen dolgozhattam: ti-
zennégy országban, huszon-
három városban, és Budapest 
szinte minden színházában. 
Tévében, filmen, operában – 
igaz, mindezt hatvanöt év alatt 
teljesítettem.

 � Amikor a lányával, 
Dórával készítettünk 
interjút 2016 áprilisában, 
elmesélte, hogy a külföldi 
munkáit a devizatörvények 
miatt gyakran utazásokkal 
honorálták. Ez akkoriban egy 
bevett szokás volt?

Nem tudom, szerintem nekem 
ebben is szerencsém volt, mert 
gyakran készítettem külföl-
di televíziós koprodukciókat. 
A Liszt Ferenc életéről szó-
ló sorozatomat például az ak-
kori egyik nagy nyugat-német 
televízióval, a Norddeutscher 
Rundfunkkal közösen csinál-
tuk. Nagyon elégedettek voltak, 
és mivel akkoriban forgattak 
egy nagy, hajóval a világ körül 

utazós, folytatásos filmet, volt 
szabad jegyük a hajóra, és az-
zal kedveskedtek nekem, hogy 
meghívtak a családdal együtt 
egy útra. Akkoriban elképzel-
hetetlen lett volna, hogy kifizes-
sek egy ilyen utazást, szóval az 
a hét maga volt a csoda – annak 
ellenére, hogy Norvégiába tar-
tott a hajó, és végig esett az eső.

 � Mennyire volt nehéz 
akkoriban megszervezni egy 
nemzetközi koprodukciót egy 
nyugat-európai országgal?

Nem volt könnyű, de sikerült, 
mert akkor még a Magyar Te-
levíziónak óriási renoméja 
volt. Amikor eljöttem a rend-
szerváltás után, az elnöki 

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

A mai napig mérhetetlenül dühös 
tudok lenni, ha akár csak a tévében 
hazugságot hallok.
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 � A lánya, Dóra szociálisan 
rendkívül érzékeny. Ez 
az otthoni nevelésnek 
köszönhető?

Biztosan sokat számít a családi 
háttér is, de Dóri annyira szo-
ciális lény, hogy már kislány-
korában azt mondtam, hogy 
szakszervezeti funkcionári-
us lesz belőle. Már tizenévesen 
elég ismert volt, olyannyira, 
hogy tizenhárom évesen az Er-
kel Színházban önálló estje volt. 
Az esten szerepelt vele egy tán-
cosokból és vokalistákból álló 
együttes is. Emlékszem, micso-
da őrült botrányt csinált, hogy 
fizessék meg őket rendesen, már 
akkor is a többiek jogaiért har-
colt. Még azzal is fenyegetőzött, 
hogy különben az egész előadás 
elmarad. Persze volt köztük 

néhány osztálytársa, barátnője 
is, akiket nagyon szeretett, de 
ez akkor sem volt mindenna-
pi cselekedet. Az igazságérzete 
mindig nagyon fejlett volt – és 
maradt is. Én magam is azt ta-
nultam meg a szüleimtől, hogy 
hazudni nem szabad, ez alapve-
tő volt nálunk. Ezért a mai na-
pig mérhetetlenül dühös tudok 
lenni, ha akár csak a tévében 
hazugságot hallok.

 � Ezek szerint mostanában 
nem sokat néz tévét…

A düh most már átment röhö-
gésbe. Az a helyzet, hogy én egy 
világháborús gyerek vagyok, 
aki tíz és tizenhárom éves ko-
ra között nagyon sokszor volt 
a legkülönbözőbb okokból ki-
folyólag kitéve a halálnak. 

Minden veszélyes helyzet után 
azt mondtam, hogy ezt most 
megúsztam, innentől már 
minden ráadás. Szóval én azt 
mondom, hogy a mai világot 
bármennyire is szidjuk, amíg le-
het kenyeret és virslit kapni, és 
nem lőnek, addig alapjában véve 
ez egy jó világ. Néha persze elvi-
selhetetlen a hazudozás és az, ha 
hülyének nézik az embert.

 � Van olyan univerzális 
tudás, amit át tud adni a 
fiataloknak, vagy ők már egy 
nagyon más kor szülöttei?

Ötvenegy évig tanítottam a 
főiskolán. Már nem tanítok, 
de professor emeritus vagyok 
a Színművészeti Egyetemen, 
ezért időnként meghívnak 
egy-egy kurzusra. A mostani 
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fiatalok nagyon 
szimpatikusak, 
értelmesek, fel-
nőttek, komoly 
beszélgetőpart-
nerek, nem pedig 
filléres lázadók, 
akik bátran le-
ugranak a ma-
gasföldszintről.

Sok minden változott, de sok 
minden ugyanaz. Ha az ember 
megnéz egy Shakespeare-da-
rabot, akkor rengeteg olyan 
magatartást láthat, amit ma is 
tapasztal maga körül. Ha elol-
vasunk egy kétezer éves Euri-
pidész-darabot, rájövünk, 
hogy amikor Agamemnón azt 
mondja Menelaosznak, hogy 
amíg meg nem választottunk 
vezérnek, mindenkinek elő-
re köszöntél, de mióta vezér 
vagy, nem állsz szóba senkivel, 
akár ma is egy reális megjegy-
zés lenne. Az emberi magatar-
tások, reflexek alig változnak, a 
technika viszont őrületes tem-
póban fejlődik. Amikor ma-
gyar filmet nézek, egyszerűen 
már nem tudom követni, hogy 
hogy tudnak ennyiféle beál-
lítást megcsinálni. Az viszont 
tény, hogy az emberiség gon-
dolkodása az elmúlt kétezer év-
ben nem sokat változott. A faj 
fejlődésében ez csak egy rövid 
epizód. Szóval a fiatalokkal sze-
rencsére nagyon jól szót tudok 
érteni, és azt gondolom, ugyan-
azokkal az emberi problémák-
kal kell megküzdeniük, mint a 
nagyszüleiknek.

 � Mennyire hozzák lázba a 
technikai újdonságok?

Nem szeretnék lemaradni. 
Mindig eszembe jut egy vidé-
ki rokonunk, aki a pesti, ötö-
dik emeleti lakásunkba gyalog 
jött fel, mert nem mert beszállni 
a liftbe. Amennyire változatlan 
az ember gondolkodása kétezer 
éve, a technikához való viszo-
nyunkon annyira gyorsan kell 
változtatnunk. Bár okostele-
font használok, az elektronikai 
dolgokhoz félig analfabéta va-
gyok, bár lassan egy-egy dolgot 
megtanulok. De ezzel a tempó-
val már nagyon nehéz lépést 
tartani.

 � Volt olyan film– vagy 
operaterv, amit egész 
életében nagyon szeretett 
volna megcsinálni, de 
valamiért nem jött össze?

Több is volt, de amit legjobban 
sajnálok, az a Turandot-film. 
A darabot a Szegedi Szabad-
téri Játékokon mutattuk be, és 
1993-ban még Új-Zélandon is 
megrendeztem, szóval ezer szá-
lon kötődöm ehhez a Puccini 

operához. Az 
egész úgy kez-
dődött, hogy 
két úti filmet 
forgattam Rá-
day Mihállyal, 
mint operatőr-
rel Kínában. 
Akkoriban épp 
nem voltunk 
jóban velük, én 

mégis kiharcoltam, hogy lefor-
gathassam ezeket az anyagokat, 
ezt pedig a kínaiak nagyon ér-
tékelték. Összebarátkoztam az 
ottani televízióval, és előadtam 
nekik azt az ötletemet, hogy csi-
náljuk meg koprodukcióban a 
Turandotot a pekingi Császári 
Palotában. Bele is egyeztek, de 
kiderült, hogy a Turandot min-
den joga a világhírű karmesteré, 
Herbert von Karajané. Levélben 
fordultam hozzá, és elküldtem 
neki egy általam rendezett ze-
nés darabot, ő pedig meghívott 
magához Salzburgba. Nagyon 
szívélyesen fogadott, ráadásul 
épp akkor volt a születésnapja, 
és elmesélte, hogy előző évben a 
feleségétől egy autót kapott, de 
idén a neje ezen is túl akart ten-
ni, így egy perui lámát ajándé-
kozott neki – meg is mutatta az 
udvaron legelésző állatot. Jól el-
beszélgettünk, és ő beleegyezett 
a megfilmesítésbe. Boldogan 
jöttem haza, egyből írtam Kí-
nába, de a politika közbeszólt. 
A Magyar Televízióban akkor 
még bőven ott voltak a beépí-
tett sztálinisták, és számon kér-
tek, hogy mit szervezkedek a 
kínaiakkal. Végül szabotálták 

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

A mostani fiatalok nagyon 
szimpatikusak, komoly 
beszélgetőpartnerek, nem pedig 
filléres lázadók, akik bátran 
leugranak a magasföldszintről.
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Ha bővebb információt szeretne, nézze meg a fenti művészek, események honlapját,
vagy böngésszen a kulturpart.hu-n!

Június 9. és 24. között ismét Szentendre lesz a képzőművészet magyar 
fővárosa. A dunaparti település belvárosában, gyalogosan könnyen be-
járható történelmi környezetben, számos tematikusan összekötődő ki-
állítást tekinthetünk meg, melyekhez irodalmi, filmes, zenei programok 
is kapcsolódnak. Az idei év mottója: Az Édenkert nyomában. Néhány 
név a kiállítók sorából: Yoko Ono, Nádas Péter, Mohau Modisakeng. 
A dél-afrikai művész, aki a tavalyi velencei biennálén aratott rendkívüli 
sikert, egy különleges videoprojekttel jelentkezik, az író Nádas Péter-
nek most köztéri fotókiállítása nyílik a korzón, a popkulturális ikon Yo-
ko Onónak pedig egyedi installációja lesz a főtéri Kmetty múzeumban. 

A főszereplő kortárs képzőművészet mellett további izgalmas progra-
mok várnak ránk az Art Capital keretein belül: utcazene fesztivál, graffi-
tisztárok faldekorációi, beszélgetések írókkal – többek között Grecsó 
Krisztiánnal, Karafiáth Orsolyával, Závada Péterrel. A fesztivál első 
részében pedig a Duna-parti romkocsmánál egy, a vízen álló uszályra 
szerelt hatalmas ledfal adja az Art Capital művészfilm-hétvégéjének a 
felületét. Ugyan a programok csupán a fesztivál két hetére összponto-
sulnak, de a kiállítások nyár végéig nyitva lesznek!

www.artcapital.hu – facebook.com/artcapital2018

Art Capital – 2018. június 9-24.

Egészen június elejéig látható a Pesti Vigadó földszinti kiál-
lítótermeiben az az izgalmas kiállítás, ahol kortárs képző- és 
iparművészek saját, teremtett „kertjeiket” mutatják be a fes-
tészet, szobrászat, grafika, kárpitművészet, kerámia, textil, 
üvegművészet eszközeivel. A kiállítás részeként látható lesz 
a harmincas évekből fennmaradt fényképsorozat Körösfői- 
Kriesch Aladár kertjéről.

„Bármennyire beleveszünk színeinek, formáinak és illatainak 
útvesztőjébe, a kert még legzabolátlanabb, legburjánzóbb an-
golkert formájában sem maga a vadon. Ellenkezőleg, a kert a 
természet és az ember, a vadon és a polisz határa és együttese, 
amely egyesíti e kettő találkozásának harmóniáit és feszültsége-
it.” – Kodolányi Gyula

További információk a kiállításról a www.vigado.hu oldalon 
olvashatók.

Kert a városban
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a levelezést, és addig fúrták a 
dolgot, míg hiába volt meg Ka-
rajan engedélye, elment a kí-
naiak kedve az egésztől. Pár 
évvel később Bertolucci forgat-
ta Az utolsó császárt ugyanott, 
és kicsit irigyen kellett megál-
lapítanom, hogy pontosan oda 
állította be a kamerákat, ahova 
én is szerettem volna.

 � Biztosan van olyan 
terve is, ami egyszerűbben 
megvalósítható...

Szeretnék írni még egy könyvet, 
az lesz a címe: Arányok. Van egy 
életfilozófiai tételem: mindig, 
mindenhol, mindenben az ará-
nyok számítanak. A szabadság 
a legjobb példa erre. Száz szá-
zalékos szabadság nem volt és 
nem is lesz, de olyan sincs, és 
nem is lesz soha, hogy egyálta-
lán nincs szabadság. A művé-
szetben talán előfordul olyan, 
ami szerencsés csillagzat alatt 
született, és tökéletesnek mond-
juk, és van, amit teljesen siker-
telennek tartunk, de ez ritka, 
és az életben szinte minden-
re igaz, hogy se száz, se nulla. 
Nem az a kérdés, hogy lopnak 
vagy sem, mert mindig lopnak, 
hanem az, hogy mennyit. Nem 
az a kérdés, hogy visszaélnek-e 
a hatalommal vagy sem, hanem 
hogy milyen mértékben. Dön-
tőek az arányok! Ez az élet egé-
szére vonatkozik. És persze azt 
is mérlegelni kell, hogy az adott 
körülmények között milyen 
arányban van valami megva-
lósítva – a dolgok értékelésénél 

a körülményeket mindig figye-
lembe kell venni. Ezt ragoznám 
végig a könyvemben, mert az 
egész életfilozófiám lényege az 
arányok megtalálása.

 � Új darabra is készül?

Az Operában pillanatnyilag 
négy darabom van műsoron, 
azokat gondozom, de új rende-
zésbe már nem nagyon vágnék 
bele, mert azért vannak fizikai 
határaim, amiket tudomásul 
kell vennem.

 � Pedig nagyon fittnek 
tűnik. Ez alkati kérdés, vagy 
sokat is tesz érte?

Rendszeresen tornázom és 
úszom, erre nagyon odafigye-
lek. Igyekszem valamelyest 
karban tartani magam, de biz-
tosan számít a genetika is, hi-
szen édesapám kilencvennégy 
évet élt, anyám nyolcvankilen-
cet. De azért ma már nem vál-
lalok el éjszakai próbát, sőt már 

az esti próbákat sem igazán sze-
retem. Fontos, hogy fiatalosan 
éljünk, de azért tisztában le-
gyünk a korunkkal, és vigyáz-
zunk magunkra.

 � Nagyon harmonikus, békés 
ember hírében áll. Soha 
senkivel nem veszett össze a 
kollégái közül?

Egyszerűen akkor érzem jól 
magam, ha körülöttem jól van-
nak az emberek. Ez nem érdem, 
csupán egy adottság. Herná-
di Gyula írta pont az Erődben, 
hogy „a szadisták álljanak jobb-
ra, a mazochisták álljanak bal-
ra”. Én egyiket sem szeretem. 
Vezetőként is csak úgy szeretek 
bemenni valahova, hogy ott jó 
a kedv, különben nekem sincs 
hangulatom bemenni. Szóval ez 
merő önzés a részemről, én így 
érzem jól magam, az csak kü-
lön öröm, hogy emiatt szeret-
nek velem dolgozni.

Kalmár András

Címlapon
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Üzenet a Földről

Kalmár András

Apák Napja
Benedek fiam az egyetlen a családban, aki iga-

zán komolyan veszi az ünnepeket. Ha ő nem 
lenne, egy-egy hátba veregetéssel elsiklanánk a 
névnapok felett, nem öltözne gyertyafénybe a 
Föld óráján a lakás, és Bodza kutya sem kapna 
tavaszköszöntő plakátot a háza fölé. De ő a leg-
apróbb alkalmat is megragadja, hogy ajándéko-

kat készítsen a családnak vagy a barátainak, és 
órákat eltölt a csodálatosnál csodálatosabb ka-
vicsdíszítésű fadobozok, mázas kerámiák és fa-
faragványok elkészítésével. Így érthető, hogy 
egy szép tavaszi napon feltette a teljesen egyér-
telmű kérdést: – Papa, mikor van apák napja?

Hmmm... mikor is? Zavarba jöttem. Mert ez 
ugye, bonyolult. Hisz nálunk, Magyarorszá-

gon nem igazán ünneplik... Erre ő, nem azt kér-
dezte, hogy miért – ugyanis tízévesen megta-
nulta már, hogy Magyarországon minden más-
képp van –, hanem azt, hogy akkor más ország-
ban mikor van apák napja? Mondtam, hogy 
megnézem.

Arról azért érdemes egy kicsit ellamentál-
ni, hogy ha a Valentint, halloweent és annyi 

minden mást oly ügyesen beglobalizáltunk, ez 
a Father's Day – Fater Tag miért nem lépett be se 
Hegyeshalomnál, se Letenyénél?

Pedig a mi társadalmunk aztán annyira férfi-
centrikus, hogy kis hazánkban még mindig 

csak az számít vezetőnek, legyen szó nagyvál-
lalatról vagy politikáról, aki talpig férfi – jelent-
sen ez bármit is. Ennek ellenére ezt a maszku-
lin ünnepet nem sikerült megszeretnünk. Pedig 
őszintén mondom, rajtunk, apákon is lenne mit 
ünnepelni.

Amikor a fenti kérdésre kerestem a választ, 
akkor akadtam rá egy érdekes oldalra. A 

My daddy is beautiful – Csodálatos az apukám 
című oldalt Yoko Ono találta ki, akit nem kell 
bemutatni azoknak, akik még tudják, mi volt a 
Beatles. A fiatalabbaknak annyit elárulnék dió-
héjban, hogy egy japán képzőművészről van 
szó, aki John Lennon felesége lett, és sokan őt 
okolták azért, hogy feloszlott a fent említett 
történelmi jelentőségű zenekar. Akár igazuk 
van, akár nem, John Lennon Yoko Ono mel-
lett – hogy is fogalmazzak finoman – mond-
juk úgy, hogy szintet lépett, és nem csak mű-
vészileg: ő volt az első világsztár a történelem 
folyamán, aki rájött, hogy mi az a társadalmi 
felelősségvállalás (persze akkor még nem így 
hívták), és aki jó dolgokra használta fel a nép-
szerűségét és a pénzét. Az előbbiről csak any-
nyit, hogy amikor 1980. december 8-án a háza 
előtt lelőtte egy őrült, a budapesti gimnáziu-
mok többségében egyperces néma vigyázzál-
lással tisztelegtek a gyerekek az emléke előtt 
– és nem tanári kezdeményezésre.

Szóval ezen az oldalon Yoko arra kapaci-
tál mindenkit, hogy töltsön föl képeket az 

édesapjáról, esetleg írjon hozzá pár sort, vagy 
akár egy regényt, de mindenekelőtt ölelje 
meg az édesapját – amíg megteheti. Yoko és 
John Lennon fia ugyanis csak 5 éves volt azon 
a decemberi délutánon, neki apa nélkül kellett 
felnőnie.

Végül megtaláltam fiam kérdésére is a vá-
laszt, mivel az oldalon egy külön menüpon-

tot szenteltek a Mikor van apák napja kérdésnek. 
Nos, nem sorolom fel itt a világ minden orszá-
gát, de van néhány érdekesség: pl. az oroszok 
február végén tartják, a horvátok és a svájciak 
március közepén, míg Kazahsztánban május 
7-én ünnepelnek. Számos ország június 17-ét 
jelölte ki e célra, de például a La Manche-csator-
nában található Jersey és Guernsey szigete (az 
előbbit Gerald Durell állatkertjéről ismerhetjük) 
a június 22-ét tartotta megfelelőnek. A lényeg, 
hogy ha valaki körbeutazza a világot, jó esély-
lyel futhat bele egy apák napi ünnepségbe. Ta-
lán majd egyszer Magyarországon is.

Yoko Ono és Sean Lennon pedig hamarosan 
Szentendrére látogatnak az Art Capital el-

nevezésű összművészeti fesztiválra. Akit ér-
dekel a kortárs képzőművészet, az ne hagyja 
ki ezt a nyár eleji rendezvényt! És vigye el az 
apukáját is!

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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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

Pünkösdi Bortúra Hétkúton

h 2 vagy 3 éjszaka szállás félpanzióval, tágas szobákban
h Május 19-én Szombaton: Játékos Pünkösdi Bortúra a nyitott 
     pincés Móri Borvidéken lovaskocsikkal: 9 boros kóstoló és 
     borkorcsolya három pincészet érintésével. Gyermekeknek
     pünkösdi játszóház, felnőtteknek bortotó értékes nyereményekkel!
h Május 20-án Vasárnap:  Tárlatvezetés a fehérvárcsurgói 
     Károlyi-Kastélyban, Szaunaszeánszok, Gyermekprogramok: 
     kicsiknek Bábos Mesekuckó, nagyoknak mesefilm vetítés
h Wellness részleg korlátlan használata
A csomag érvényes 2018.05.18 - 21-ig, 2 teljes árat fizető 

személy esetén.  A kedvezmény egyéb 
kedvezményekkel nem vonható össze! 

már  18 200  Ft/fő/éj-től
(3 éj foglalása esetén)
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Polgár Teréz Eszter

Mivel foglalkoztál, 
mielőtt főállásban kezdtél 
gondoskodni a kisfiadról?

Nagyon örülök, hogy így fo-
galmazol, mert a beszéd mágia. 
A fogyatékos vagy sérült szót én 
ezért, ha lehet, kerülöm. Tanár 
vagyok, a főiskola után előbb 
vidéken, később Pesten taní-
tottam, közben drámapedagó-
giából másoddiplomáztam. Az 
akkor 3 éves kislányommal, Zo-
éval költöztem Budapestre, Cse-
pelen kaptam állást. Mindig a 

fővárosban akartam élni – ma 
is imádom. Osztályfőnök lettem, 
színjátszó csoportot vezettem, és 
a munkám minden percét él-
veztem. Mikor többedmagam-
mal lehetőségem nyílt alapfokú 
művészeti iskola alapítására, be-
levágtam. A diákjaink pár év el-
teltével szinte minden versenyen 
helyezést értek el mind a négy 
művészeti ágban. Nagyon fiata-
lon igazgató lettem, majd nyolc 
éven át vezettem a sulit: 2005-ig, 
amíg a fiam megszületett. Egy 

év babázás után visszamentem 
volna dolgozni – úgy gondoltam, 
tudom, mivel jár a gyerekválla-
lás. Máshogy alakult. Erik agy-
vérzés következtében – hivatalos 
szóval – halmozottan sérült lett.

Most milyen az állapota?
Ez valóban állapot. Az értelme 

majdnem teljesen ép, de testileg 
szinte minden funkció érintett. 
Túl feszesek a végtagjai, a ge-
rinc melletti izmai meg túl la-
zák, ezért nehezen tartja a fejét. 

„Erik rengeteg erőt ad”
A növekedés miatt csípőműtéten 
esett át. A gyógytorna, a masz-
szírozás a mindennapi rutin ré-
sze a hozzá hasonló gyerekeknél, 
az anyák gyógytornászok, die-
tetikusok lesznek egy személy-
ben. Az evés, alvás még mindig 
nehéz, de megtanult rágni és 
kétkortyonként inni. Ez nagy 
eredmény, sokakat egész életé-
ben szondával táplálnak. Masz-
szírozom a száját, húzgálom a 
nyelvét, és hol a bal, hol a jobb 
oldalra adom a szájában a fala-
tot. Már majdnem 13 éves, és én 
úgy gondolom, azzal teszek neki 
jobbat, ha nem csak a terápiák-
ról szól az élete, hanem közelíti 
egy átlagos kortársáét. Az apu-
kája egész nap csak fejlesztené, 
ami köztünk konfliktusforrás. 
Erik nem beszél, de folyamato-
san kommunikálunk, mindenről 
megkérdezem, ő igent-nemet je-
lez. Ebben nagyon ügyesnek kell 
lennem, mert gondold el, milyen 
lehet, hogy nem tudja elmonda-
ni, amit érez és akar.

Mikor szembesültetek azzal, 
hogy Erik nem lesz egészséges?

Volt egy elhúzódó sárgasága, 
7-8 hónapos koráig hordtuk or-
vosokhoz, de mindig elküldtek. 
Azt mondták, átesett egy agyvér-
zésen, de valószínűleg semmi baj. 
Visszamenőleg látom, hogy na-
gyon komoly jelek voltak, és fon-
tos lett volna az intenzívebb korai 

fejlesztés. A másik, hogy jobb 
lett volna tudni a biztos rosszat, 
csak nem mindegy, hogyan köz-
lik. Nekünk az orvos konkrétan 
azt mondta, hogy a gyerek olyan 
lesz, mint egy növény, és adjuk 
intézetbe, vagy ha mindenáron 
meg akarjuk tartani, akkor néha 
támasszuk fel a fejét. Amúgy meg 
csináljunk másik gyereket. Ezt 
így az arcunkba vágta. Én sokkos 
állapotba kerültem, és két éven át 
hibáztattam magam. Miközben 
ha belenéztem Erik nagy barna 
szemébe, azt láttam, hogy ugyan-
olyan értelmes gyerek, mint a 
többi. Ma is azt látom.

Hogyan tudtad elfogadni az új 
helyzetet?

Ha nem sikerül elgyászolni, 
hogy a gyereked nem egészsé-
ges, abba nagyon bele lehet ra-
gadni. A napi problémák, az 
állandó fáradtság és a perspek-
tíva hiánya szétforgácsol. Pedig 
nem egészséges gyerekkel is le-
het egészséges egy család. Ha se-
gítséget kap. Óriási szükségünk 
lett volna arra, hogy valaki azt 
mondja, a gyerek nem beteg, ez 
egy állapot. Őt nem lehet meg-
javítani, mint az órát, valami 
fejleszthető, van, ami nem, ezt 
kell elfogadni. Segített volna, ha 
valaki azt mondja: kedves csa-
lád, ilyen támogatás, segédesz-
köz van, ezek a pozitív példák, 
így lehet ezzel élni. A hozzánk 
hasonló családok vagy széthul-
lanak, vagy nagyon összezárnak; 
az apák gyakran bedarálódnak a 
pénzkeresésbe, az anyák meg az 
otthoni taposómalomba.

Neked mi segített talpra állni?
A Pető Intézet óvodájában egy 

pályázatnak köszönhetően szak-
pszichológus tartott szülőknek 
csoportot: ott sikerült feldol-
goznom a történteket. Ez kellett 
ahhoz, hogy újra megtaláljam 
magam és a helyem a világban. 
Ezután a többi szülővel önsegítő 
csoportban folytattuk a munkát. 
Hittem abban, hogy tenni kell 
az érdekeinkért, és nem szabad 
áldozatszerepben sírni. Az ál-
talam vezetett csoportból nőtt 
ki az egyesületünk, a Lépjünk, 
hogy léphessenek. Ma már az 
elnökeként, és egy pályázatnak 
hála, főállásban végezhetem a 
munkát, amely minden fontos 
területet érint, az egészségügytől 
az oktatásig. Jelenleg hét ügyet 
viszünk. Az egyik az ápolási díj 
kérdése. Itthon, ha van egy folya-
matos ápolást igénylő hozzátar-
tozód, maximum 52 ezer forint 
segélyt kapsz. Családi pótlékkal 
együtt 75 ezer forintból kell meg-
élned, ha mondjuk, csak ketten 
vagytok. Ez az ápolót, jellemzően 
a nőt nagyon kiszolgáltatottá te-
szi. Én évekig csak fejlesztésekre 
hordtam Eriket, addig esély se 
volt rá, hogy dolgozzak. Pár éve 
tudtam igazán beleállni a közös-
ségi érdekképviseletbe.

Mit jelent a gyakorlatban a 
közösségi érdekképviselet?

Van egy hátrányos helyzetű 
csoport, például a halmozottan 
sérült gyerekek szülei. Elkezdjük 
feltérképezni a sokukat érintő 
problémákat, igényeket, majd el-
kezdődik az együttgondolkodás. 

„Mindig megvolt az a képességem, hogy a rossz-
ból kihozzam a legjobbat. Ha sajnálnám magam, 
akkor ki gondoskodna Erikről? Szerencsés vagyok, 
mert a fiam elképesztően türelmes és jókedvű. 
Nagy tanítómester. És tükör: ha ideges vagyok, be-
feszül, megijed. Oda kell figyelnem az érzéseimre. 
Talán ezért is kaptam őt ajándékba.”

Csordás Anett, a Lépjünk, hogy léphessenek! Közhasz-
nú Egyesület elnöke élénk tekintetű, kerekesszékben 
ülő kisfiával pesti lakásában fogad. Felületesen is-
merjük egymást régről, és ami elsőre szemet szúr: 
hogy semmit nem változott. Éppolyan szép, mo-
solygós, és még fáradtnak sem tűnik. Pedig több 
mint tíz éve nem aludt át szinte egy éjszakát sem.

Fotó © Csoszó Gabriella

A fotók az „Anya kiáll és beszél” c. könyv portréi
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Így vállaltuk az ápolási díj ügyét 
három éve: minden évben emel-
tek is rajta. Kutatjuk a külföldi 
példákat. Foglalkozunk új műtéti 
és terápiás eljárások felkutatásá-
val, meghonosításával. Rekord-
idő, tíz hónap alatt behoztak 
például egy 14 millió forintos, 
de állami kórházban ingyenes, 
új műtéti eljárást – ami óriási si-
kerélmény. Nagyon fontosnak 
tartom, hogy a családok maguk 
nevelhessék a gyerekeiket, és ne 
adják intézetbe. Ennek az anya-
giakon túl a szemléletformálás is 
feltétele, ezért osztok meg minél 
több pozitív példát a közösségi 
oldalunkon. Sokan ma sem te-
kintenek teljes értékű emberként 
egy fogyatékossággal élőre. Vagy 
akár az öregekre. A lányom Lon-
donban lakik, és Erik azt kérte 
a szülinapján, hogy látogassuk 
meg őt. A férfinak, akivel autóz-
tunk, mint kiderült, szintén van 
egy sérült gyereke – az ötből –, és 
végig úgy beszélt róla, hogy „ez”. 

A Te tapasztalataid milyenek? A 
környezeted hogyan viszonyul 
Erikhez?

Itt a házban mi csak segítő-
készséggel találkoztunk. Miután 
beköltöztünk, kérés nélkül meg-
csinálták a rámpát, mindig kér-
dezik, hogy van a gyerek, miben 
segíthetnek. A környéken is so-
kan ismernek, előzékenyek, pe-
dig a Blahánál lakunk, nem „elit” 
környéken. Én kiskora óta vi-
szem Eriket mindenhova, ahogy 
régen Zoét. Ugyanúgy beszéltem 
hozzá, mutattam neki mindent, 
talán ezért is lett olyan nyitott 

és érdeklődő. Járunk színház-
ba, kiállításra, koncertre. Na-
gyon rövid ideig tart mindig az 
ufó-élmény. A Kolibri Színház-
ban már 10 éve ott ült az első sor-
ban. A színészek lenéztek, látták, 
hogy van itt egy gyerek, aki na-
gyon figyel, folyik kicsit a nyá-
la – és ennyi. A játszótéren sem 

volt soha probléma, bár sajnos 
alig van akadálymentes játszótér. 
Ment a háromkerekű kocsijával, 
jöttek a gyerekek, hogy milyen jó 
bicaj, ott lógtak rajta: megvolt a 
befogadás. Kell, hogy láthatóak 
legyünk, a zavar gyorsan múlik. 
Ezért is hiszek az inkluzív okta-
tásban. Szintén fontos ügyünk.

Az inkluzív oktatás miben más, 
mint az integrált?

Teljesen befogadást jelent. 
Megteremti az oktatás tárgyi fel-
tételeit is: az akadálymentessé-
get, a segédeszközöket. Többek 
között a Gyermekek Házában 
működik ilyen, de csak beszélni 
tudó tanulókkal. Kommuniká-
ciós segédeszközökkel sok más 
gyerek bevonható lenne az is-
kolarendszerbe. Ha egy gyerek 
nem tud közlekedni, nem tud 
intézményben tanulni, a csa-
lád kiszorul a társadalomból, 
és bezárkózik. A súlyosan, hal-
mozottan sérült gyerekek csak 
harmada jár iskolába, és nagy 
részük, mint Erik is, magánta-
nuló. A nyári táborunkban ki-
próbáltunk egy inkluzív oktatási 
modellt. A diákok, akik segítet-
tek nekünk a kísérletben, utó-
lag elmondták, hogy nem hittek 
benne, csak nyári diákmunká-
ra jöttek, de motiválttá váltak, 
amikor látták, hogy működik. 
Elkezdtek személyre szabott fel-
adatokkal készülni. Nekem ren-
geteget adott, hogy Amerikában 
fogyatékossági érdekképvise-
letet tanulhattam két hónapig. 
Láttam, hogy egy Erik-típusú 
gyereknek milyen lehetőségei 
vannak, milyen életpálya-mo-
dellek lehetségesek, hogy minél 
magasabb emberi minőségű éle-
tet élhessen. Sokféle intézményt 
néztem végig. Aki egyáltalán 
nem tudott mozogni, szemve-
zérlésű eszközzel kommunikált. 
Most azon dolgozunk, hogy ala-
nyi jogon mindenkinek járjon 
kommunikációs segédeszköz. 

Folyamatosan szerezzük be 
ezeket. Eriknek is van szem-
vezérlésű eszköze, de mivel ne-
ki a fókuszálás is nagyon nehéz 
és gyengén látó, bár ismeri a 
betűket, még csak képeket tud 
vele nézni: a gép kimondja, 
amit ábrázol.

Sokan már abba belerogynak, 
hogy egyedül maradnak egy 
kisgyerekkel. Most Erikről is 
egymagad gondoskodsz...

Otthonról azt az óriási értéket 
hoztam, hogy önállóságra ne-
veltek. Gyulán éltünk, négy-öt 
évesen már eljárhattam egyedül 
a strandra, miután bebizonyí-
tottam, hogy leúszom 50 métert. 
Én egy rossz kapcsolatban any-
nyira nem tudok élni, hogy in-
kább kilépek. A szülőség közös 
felelősség- és feladatvállalást je-
lent, és ez a lányom apjával nem 
működött. Zoé kilenc éves volt, 
amikor találkoztam Erik apu-
kájával; a fiunkat közösen ne-
veltük másfél évvel ezelőttig. Az 
életem párkapcsolati része va-
lahogy nem igazán megy, mi-
közben sok területen hihetetlen 
sikereket értem el.

Hogyan dolgozol Erik mellett? 
Mennyire tudsz tárgyalni, 
utazni?

Eleinte nagyon nehéz volt, és 
ma is óriási fizikai igénybevétel 
az ápolás. Éjszaka segítenem kell 
Eriknek megfordulni, vagy ki 
kell simogatnom egy feszes vég-
tagját. Az első tíz évben egyetlen 
éjszakát aludtam végig: amikor 
kimentünk képzést tartani Szer-
biába. Utána minden kollégám 
kidőlt, én meg úgy jöttem ha-
za, hogy kipihentem magam. Az 
ember megszokja a nem alvást 
is, iszonyú terhelhetőek leszünk. 
Az anyukák az egyesületünkben 
mind ilyenek. Megtanultam be-
csülni a 2-3 órás egyben alváso-
kat vagy élvezni a fürdést, ha az 
apukája elviszi Eriket. Amúgy, 
mikor zuhanyozom, anyukám 
olvas fel neki telefonon: most az 
Egri csillagokat. Az nagy köny-
nyítés, hogy Erik imád új helyek-
re menni, új emberek közé, így 
elmehetek vele dolgozni, meg-
beszélésekre, akár többnapos 
képzésekre. Ezeket úgy vállalom 
el, hogy addig maradok, amíg ő 
bírja. Egy 12-13 éves jó esetben 
már leszakadóban van a szüle-
iről. Ezért is fontos, hogy ne én 
tanítsam, hanem magántanár, il-
letve elinduljon az inkluzív okta-
tás az olyan gyerekeknek is, mint 
ő. Amerikában láttam egy ép ér-
telmű, teljesen mozgásképtelen 
vállalkozó srácot, akinek enyhén 
értelmi sérült, ép mozgású asz-
szisztense volt. Azon vagyunk, 
hogy Magyarországon is egyre 
több hasonló példa legyen. Ne-
kem Erik rengeteg erőt ad.

15Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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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. május 1-jétől 31-éig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.MÁJUSI AKCIÓ!

Vény nélkül kapható gyógyszer
OSDZ724/07.16

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

hatóanyag: naftifin-hidroklorid

Gyorsan enyhíti a viszketést, már 
napi 1×-i használat mellett képes 
elpusztítani a gombát és számos 

baktérium ellen is hatásos72,2 Ft/g

EP 

kártyára

✓

72,2 Ft/g

2 165 Ft2 165 Ft Gyorsan enyhíti a viszketést már2 165 Ft2 165 Ft

Exoderil® 10 mg/g krém
30 g
Exoderil® 10 mg/g krém
30 g

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: ketokonazol

Sampon gomba okozta bőrfertőzések, pl. 
hajkorpásodás helyi kezelésére és megelőzésére. 
Felnőttek, 12 év feletti serdülők és idősek is 
alkalmazhatják

29,7 Ft/ml

EP 

kártyára

✓

29,7 Ft/ml

2 970 Ft2 970 Ft
EP 

ára2 970 Ft2 970 Ft

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

Vény nélkül kapható gyógyszer
BCS1805LFSZ

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

Komplex összetételével hatékonyan támogatja az 
immunrendszert és segít a betegségek 
megelőzésében

42,3 Ft/ml

EP 

kártyára

✓422,3 Ft/ml

1 270 Ft1 270 Ft1 270 Ft1 270 Ft

Béres Csepp Extra® belsőleges 
oldatos cseppek  30 ml
Béres Csepp Extra® belsőleges 
oldatos cseppek  30 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

BRU/JAN/18/02 
Lezárás dátuma: 2018. január 17.

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

hatóanyag: ibuprofén

Csillapítja a fájdalmat, csökkenti a 
gyulladást, akár 24 órán át

70,7 Ft/db70,7 Ft/db

2 120 Ft2 120 Ft
Csillapítja a fájdalmat, csökkenti a 

ll dá t ká 24 ó á át2 120 Ft2 120 Ft

Brufen® 800 mg retard tabletta
30 db
Brufen® 800 mg retard tabletta
30 db

Orvostechnikai eszköz*

Csökkenti a fájdalmat, 
enyhíti a nyomást, megelőzi 
a dörzsölést és segít a 
tyúkszem eltávolításában. 
A védőtapasz 0,04 g (40 %) 
szalicilsavat tartalmaz

87,5 Ft/tapasz87,5,5 Ft/tapasz

525 Ft525 Ft525 Ft525 Ft

Salvequick® tyúkszemtapasz
6 tapasz
Salvequick® tyúkszemtapasz
6 tapasz

Orvostechnikai eszköz*

forgalmazza: Richter Gedeon Nyrt. 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. 
Gyógyszerbiztonsági Osztály: 505-70-32, drugsafety@richter.hu

hatóanyag: cink-hialuronát

Segíti a problémás és sérült bőr 
regenerálódását, a különböző eredetű 

sebek gyógyulását pl. kisebb 
hámsérülések, égési sérülések, 

krónikus sebek és műtéti sebek esetén95,3 Ft/g

re

kró95,3 Ft/g

1 430 Ft1 430 Ft
Segíti a problémás és sérült bőr

álódá át külö bö ő d tű1 430 Ft1 430 Ft

Curiosa® sebkezelő gél
15 g
Curiosa® sebkezelő gél
15 g

Speciális – gyógyászati célra szánt  – tápszer
SZE1805LFSZ

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

A normál látás megőrzéséért. Időskori 
szembetegség (pl.:makuladegeneráció), illetve az 
erős fénysugárzás oxidatív szemkárosító hatása 
esetén a különleges táplálkozási igény 
kielégítésére szolgáló komplex készítmény

56 Ft/db

EP 

kártyára

✓

56 Ft/db

k5 040 Ft5 040 Ft
EP 

kártyára
k5 040 Ft5 040 Ft

Béres Szemerő FORTE 
filmtabletta  90 db
Béres Szemerő FORTE 
filmtabletta  90 db

Orvostechnikai eszköz*
CHHU/CHPAN/0003/18

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

Műfogsortisztító tabletta, mely elpusztítja a 
kellemetlen szagot okozó baktériumok 
99,9%-át***, eltávolítja a lepedéket és 
elszíneződéseket. – ***laboratóriumi tesztek alapján

32 Ft/db32 Ft/db

960 Ft960 Ft99660 Ft9960 Ft

Corega Bio Formula 
műfogsortisztító tabletta  30 db
Corega Bio Formula 
műfogsortisztító tabletta  30 db

Vény nélkül kapható gyógyszer
SAHU.BCL.16.09.0312 (2016.09.10.)

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

hatóanyag: bacillus clausii spóra

Kiegészítő kezelésként a bél normál 
baktériumflórájának helyreállítására 

antibiotikummal való vagy 
antimikrobiális terápia során kialakuló 

eltérések esetén
23,8 Ft/ml

an

23,8 Ft/ml

2 375 Ft2 375 Ft
Kiegészítő kezelésként at a bél normál 
baktériumflórájánakk hhelyreállítására2 375 Ft2 375 Ft

Normaflore belsőleges szuszpenzió
20×5 ml
Normaflore belsőleges szuszpenzió
20×5 ml

Orvostechnikai eszköz*
CHHU/CHPAN/0003/18

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

Cinket nem tartalmazó, mentolos 
ízesítésű műfogsorrögzítő, teljes és 

részleges műfogsorhoz

30,6 Ft/g30,6 Ft/g

1 225 Ft1 225 Ft
CinCinketket nenenemm tartalmazó, mentolos 

í í é ű ű í ő é1 2225 Ft1 2225 Ft

Corega Erős Original 
műfogsorrögzítő krém  40 g
Corega Erős Original 
műfogsorrögzítő krém  40 g

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: naproxén-nátrium

Enyhe és középsúlyos fájdalmak pl. 
izom- és ízületi fájdalom, hátfájás rövid 

távú kezelésére javallott. Csökkenti a 
gyulladást és a fájdalmat.

40,8 Ft/db

EP 

kártyára

✓

izo
tt

40,8 Ft/db

815 Ft815 Ft
Enyhe és é köközéépsúlúlyos fájfájd ldal kmak lpl.

é í ül ti fájd l hátfájá ö idi815 Ft815 Ft

Apranax Dolo 220 mg filmtabletta
20 db
Apranax Dolo 220 mg filmtabletta
20 db

Vény nélkül kapható gyógyszer
OLOP921/03.17

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

hatóanyag: loperamid

Heveny, hirtelen kialakuló hasmenés 
tüneteinek (pl. hasi diszkomfortérzés, 

puffadás, görcsök) kezelésére. Már az 
első adag megszüntetheti a 

panaszokat66 Ft/db

EP 

kártyára

✓

t
pu

66 Ft/dbb

1 320 Ft1 320 Ft
HevevHevenyeny h, hirtirteleeleelen kn kialialakua ló hasmenés
tü t i k ( l h i di k f té ét1 320 Ft1 320 Ft

Lopedium® 2 mg kemény kapszula
20 db
Lopedium® 2 mg kemény kapszula
20 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

✓

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

Vény nélkül kapható növényi gyógyszer

forgalmazza: Pfizer 
1123 Budapest, Alkotás utca 53.

hatóanyag: macskagyökér-kivonat

Növényi gyógyszer, amely 
természetes hatóanyagával 
(441,35 mg macskagyökér 
száraz kivonat) enyhítheti az 
alvászavarokat

55,3 Ft/db

EP 

kártyára

✓

55 3 Ft/db

1 660 Ft1 660 Ft
EP 

kártyára

1 660 Ft1 660 Ft

Baldivian® Night bevont tabletta
30 db
Baldivian® Night bevont tabletta
30 db

Étrend-kiegészítő készítmény**

A magnézium és a B
6
-vitamin 

hozzájárul a fáradtság és a kifáradás 
csökkentéséhez. 
A magnézium hozzájárul a normál 
izomműködéshez, illetve részt vesz a 
normál csontozat fenntartásában

17,3 Ft/db17,3 Ft/db

1 040 Ft1 040 Ft1 040 Ft1 040 Ft

Patikárium Magnézium B6 
tabletta  60 db
Patikárium Magnézium B6 
tabletta  60 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

Segítség reflux és gyomorégés 
esetén. Cukor-, laktóz- és 

gluténmentes. 12 éves kortól adható

38,3 Ft/db38,3 Ft/t/ddb

1 835 Ft1 835 Ft
SegSegítsítségégég reflreflux ux és gyomorégés

esetén Cukor laktóktóz éss11 835 Ft11 835 Ft

Gaviscon borsmenta ízű 
rágótabletta  48 db
Gaviscon borsmenta ízű 
rágótabletta  48 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

forgalmazza: Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG.

hatóanyag: borostyánlevél száraz kivonata

Cukormentes szirup a borostyánlevél erejével 
elősegíti a letapadt nyák felszakadását és 
kiürülését, csökkenti a köhögés gyakoriságát. 
Gyulladáscsökkentő és hörgőtágító hatása 
hozzájárul, hogy újra szabadon lélegezzen. 
Már 2 éves kortól adható

15,9 Ft/ml

EP 

kártyára

✓

15,9 Ft/ml

1 585 Ft1 585 Ft
EP 

ártyára

✓✓
ká

1 585 Ft1 585 Ft

Prospan® szirup
100 ml
Prospan® szirup
100 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer
CHHU/CHPAN/0003/18

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

hatóanyag: paracetamol

Optizorb® formulával a gyorsabb 
felszívódásért – a hagyományos 
paracetamol tablettákhoz képest

34 Ft/db34 Ft/db

815 Ft815 Ft815 Ft815 Ft

Panadol Rapid 500 mg filmtabletta
24 db
Panadol Rapid 500 mg filmtabletta
24 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: naproxén

Hatásos megoldás izom – és ízületi 
fájdalom esetén: gyulladásgátló, 
fájdalomcsillapító, hűsítő hatású

17,4 Ft/g

fájd

EP 

kártyára

✓
17,4 Ft/g

EP

kárty

1 740 Ft1 740 Ft
H tHatHatáásoásos megoldáldá is izom – és ízületi

fájdalom esetén gyulladásgátló1 740 Ft1 740 Ft

Apranax Dolo 100 mg/g gél
100 g
Apranax Dolo 100 mg/g gél
100 g

Napozókészítmény

Nagyon magas védelem a babák és gyerekek érzékeny 
bőrére, arcra és testre

82,5 Ft/ml82,5 Ft/ml

4 125 Ft4 125 Ft4 125 Ft4 125 Ft

Anthelios SPF 50+ naptej babáknak
50 ml
Anthelios SPF 50+ naptej babáknak
50 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

hatóanyag: amorolfin

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

1518 Ft/ml15118 Ft/ml

3 795 Ft3 795 Ft33 7795 Ft33 7795 Ft

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

Orvostechnikai eszköz*

Kettős hatású komfort szemcsepp, amely 
hosszantartó komfortérzetet nyújt a vörös, 
irritált, száraz szem számára

315 Ft/ml315 Ft/ml

3 150 Ft3 150 Ft3 150 Ft3 150 Ft

Optive™ szemcsepp
10 ml
Optive™ szemcsepp
10 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

hatóanyag: ibuprofén

Egyedülálló gyógyszerforma, mely 
könnyen bevehető bárhol és bármikor 
a fájdalom enyhítésére. 7 éves kortól

120,8 Ft/db

kö
a

1220,8 Ft/db

1 450 Ft1 450 Ft Egyedüláálló gyógyszerforma mely1 450 Ft1 450 Ft

Nurofen Junior narancs ízű 100 mg 
lágy rágókapszula  12 db
Nurofen Junior narancs ízű 100 mg 
lágy rágókapszula  12 db
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Ahogy nőnek a gyerme-
keim, egyre nagyobb ki-

hívást jelent megválaszolni a 
feltett kérdéseket, mivel egyre 
felnőttesebb témákat érintünk. 
Legkisebb lányom is megkér-
dezte, hogy most akkor ponto-
san hogyan is lesz a kisbaba. Na, 
én egyből azt válaszoltam, hogy 
kérdezd meg anyutól, hi-
szen ő szülésznő és ráadá-
sul anyuka is, ezért biztosan 
jobban el tudja mondani, 
mint én.

A nagyobb tesóknál már 
átestünk ezen a té-

mán, ezért nem volt várat-
lan a kérdés, mint ahogy az 
sem lepett meg, hogy a tíz-
éves Dávid elkezdett érdek-
lődni a társadalmi kérdések 
iránt. Ez teljesen helyén va-
ló, hiszen ahogy elkezdenek 
rutinszerűen olvasni a gyerekek, 
akaratlanul is szembe jön velük 
egy csomó információ. A látott 
tartalmakra, címekre pedig egy 
normális gyermek reagál, il-
letve kérdez, amire pedig illik 
válaszolni. Március és április 
hónapban tele volt plakátolva az 
ország mindenféle politikai hir-
detéssel. Szülőként én nagyon 

elszomorodtam az idei kam-
pány hangvételétől, és bevallom, 
hogy a politikai üzenetekre fel-
tett gyermeki kérdések egy ré-
szén olykor elvéreztem. Nem 
értették, hogy a választás miért 
egy verseny? Mitől lesznek győz-
tesek? És mi lesz azokkal az em-
berekkel, aki nem nyertek...

Májusban viszont, az adó-
bevallás határidejének 

közeledtével már sokkal job-
ban értelmezhető, és társa-
dalmilag is fontos plakátokat 
láthatunk a köztereken. Mind-
egyik felhívja a figyelmünket 
az adónk 1 %-ára, amiről a mi-
nap elbeszélgettünk Dávid-
dal. Elmondtam neki például, 

hogy az egyházak szempontjá-
ból ez az összeg azért is fontos 
forrás, mert a lelki életen kívül 
nagyon sok karitatív tevékeny-
ség köthető a vallási szerveze-
tekhez. A civilek 1 %-ával pedig 
olyan szervezeteket támogatha-
tunk, ahová a gimis nagytesók 
járnak önkéntes munkát végez-

ni. Mindezekből kiindulva 
pedig azt is megbeszéltük, 
hogy egyáltalán miért fon-
tos adót fizetni, és mi is lesz 
a befizetett adónkból.

Nagyon bírom ezeket a 
„felnőtt” beszélgetése-

ket, főleg akkor, amikor a 
nagyok is bekapcsolódnak, 
és minden korosztály a maga 
szintjén látja át az összefüg-
géseket. Bori az egyetemen 
is tanul ilyenekről, de büsz-
kén állapítottam meg, hogy 

gimnazista kamaszfiaim – a 
korosztályukhoz képest – igen 
tájékozottak az állampolgári is-
meretek tekintetében. Most nem 
tudtam vicceset írni, mert néha 
vannak komoly témák is a csa-
ládban, és lehet, hogy csupán 1 
%-ról beszélünk, de azt gondo-
lom, hogy erről a kicsi összegről 
is érdemes dönteni, felelősséggel!

Első gyermekem születése 
óta, tehát úgy húsz éve tar-

tom magam ahhoz, hogy min-
den kérdésre őszintén, a gyerek 
életkorához igazodva kell vála-
szolni, nincs értelme kamuzni, 
terelni, és nem tudok azono-
sulni a „te ezt még nem érted”, 
„ehhez még kicsi vagy” szü-
lői mondatokkal. Ha a gyerek 
érdeklődik, az nem véletlen, 
lát, hall, érez, és a mi dolgunk 
magyarázni, megnyugtatni, és 
a helyére tenni dolgokat a kis 
fejében.

Néztek rám már furán a 
pénztárnál kígyózó sor-

ban, mikor hatéves Rékám rá-
mutatott egy óvszeres dobozra, 
hogy abban mi van? Én pedig 
ahelyett, hogy rávágtam vol-
na, hogy rágó vagy cukorka, el-
mondtam, hogy annak a neve 
gumióvszer, és a felnőttek hasz-
nálják, amikor szerelmesked-
nek. A következő kérdés már 
kiverte a biztosítékot a mögöt-
tünk álló középkorú házaspár-
nál, mert azt is megkérdezte, 
hogy megeszik-e a szerelme-
sek? Én erre elmosolyodtam, 
mert tudtam, hogy nem elég-
szik meg egy NEM-mel az 

én kislányom, úgyhogy meg-
történt a felvilágosítás ott az 
áruházban, a védekezés fon-
tosságáról. Jellemző képet fest 
a társadalmunkról, ahogy eh-
hez az egyszerű kérdéshez vi-
szonyultak a közelünkben 
állók, volt hitetlenkedve hall-
gatózó, szúrós szemmel néző, 
de olyan is, aki nyíltan vállalta 
rosszallását.

Az elmúlt időszakban vol-
tak azért sokkal mélyebb 

témákat érintő, nehéz kérdéseik 
is, és nem mindre volt válaszom 
csípőből. Ilyen volt a mene-
külttéma, a háború, az éhezés, 
a politikai harcok, a vallási kü-
lönbségek vagy a bántalmazás, 
ezek felfoghatatlan dolgok egy 
kis faluban élő, boldog család-
ban, szép házban nevelkedő 
kisgyereknek. Annyira tiszták 

még, burokban élnek, és na-
gyon nehéz óvatosan adagol-
ni az emberi gonoszságot vagy 
a nélkülözést, képesek sírni, 
ha erről hallanak, és tele van-
nak miértekkel. Most már azt 
is tudják, hogy velünk sincs ez 
másként, mi sem tudjuk min-
denre a választ, és sok dolgot 
még felnőttként is nehezen 
értünk, és vannak az életben 
olyan helyzetek, amiket nem 
tudunk befolyásolni, de vannak 
olyan dolgok is, amik ellen tu-
dunk tenni, tudunk védekezni.

Fontos, hogy azt érezzék, bár-
milyen kérdést feltehetnek, 

bármilyen gondolatot megoszt-
hatnak, tudniuk kell, hogy van 
rájuk időnk, és igazán odafi-
gyelünk. Ha tudunk beszélget-
ni, és biztosak lehetnek benne, 
hogy őszinte válaszokat kap-
nak, megértésre és megoldásra 
számíthatnak, akkor kevésbé 
lesz megterhelő egy igazán ne-
héz helyzet vagy kínzó gon-
dolat. Nekünk felnőtteknek is 
könnyebb, ha van kivel megbe-
szélni a dolgainkat, bátorítsuk 
minden családtagunkat, hogy 
beszéljen, hogy kérdezzen, és ha 
kell, tudjon meghallgatni is…

Küttel Dávid

Apaszemmel

Felnőttes 
kérdések...

Szonda Györgyi

Anyaszemmel

…gyerekszájból
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A Szaki teljesen be van zsongva. Piros pozsgá-
kat növesztett az arcára, a feje tetején foly-

ton feláll a haja, hiába lapítgatja le (mert amúgy 
szerinte csak akkor rendezett, ha szépen le van 
simulva). A farmerja két számmal világosabb, 
a blúza két számmal szűkebb, de ez még mind 
semmi, mert dudorászik és szökdécsel. 

Ez utóbbit úgy csinálja, hogy miközben hosz-
szú, katonásakat lépdel az utcán, ahogy szo-

kott, fel-felugrik picit, mintha csak lábat váltana, 
amit ha nagyobb ívben csinálna, indiánszökde-
lésnek is lehetne mondani, de hát ő nem indi-
ánszökell, legfeljebb picit ugrabugrál, szépen és 
fegyelmezetten, amit észre se venne az, aki nem 
ismeri, és mellé búg valami ritmusos dallamot, 
persze, alig hallható basszusban. De nem ez a leg-
furább benne, hanem az, hogy újabban csacsog! 

Fel is hívtam a csajokat, hogy ha csacsogó Sza-
kit akarnak látni, akkor okvetlenül jöjjenek el 

pénteken. És így is lett. Spirike azonnal bemérte 
Szaki auráját, amit úgy csinál, hogy a fehér fal elé 
állítja, és két métert hátrálva tőle belebandzsít a 
semmibe, pontosabban a Szaki fölé-mellé fél-fél 
méterrel, mert ott rajzolódik ki legtisztábban az 
aura, és megállapította, hogy a Szaki szo-
katlanul fényes lett. És kérdezte az okát. 

De közben beállított Pisti is, aki visszavi-
gyorgott a szokatlanul fényes és vigyor-

gó Szakira, jól hátba vágta, és megkérdezte, mit 
ittál, csajszi. De ezt a kérdést Szaki válaszra se 
méltatta. 

Ezután megérkezett Márti is, aki azonnal ránk 
förmedt, hogy hagyjuk már szegény Szakit 

békében, inkább örüljünk, hogy momentán nem 
olyan súlyosan letargikus, mint rendesen, hanem 
mintha örülni készülne benne valami. Igen, de 
mi? 

Kivételesen Szaki nem morgott ránk azonnal, 
amiért halálra nyúztuk és faggattuk, ha-

nem nevetgélt, mint akit csiklandoznak, és azért 
se mondta meg, hogy mi. Csak annyit mondott, 
hogy itt a tavasz, ennyi, és hagyjuk már békén. 
De nem hagytuk. 

A Márti szerint tiszta sor, Szaki azért van fel-
dobva, mert szerelmes, és ez így is van rend-

jén, csak azonnal mondjon el mindent a pasiról. 
Spirike szerint nem kell ahhoz szerelem, hogy az 
éledő Földanya újult energiáitól megrészegedjen 
valaki, és igenis van olyan, hogy nincs oka a jó-
kedvnek, csak jön és megmámorít. Pistike szerint 
elképzelhető, hogy a Szaki valóban meg van ré-
szegedve, de hogy nem az éledő Földanyától má-
morodik, az tuti. Na, ezt már Szaki se hagyta szó 
nélkül, és jól kiosztott minket, hogy igenis a ta-
vasz az oka, mert végre jó az idő, nagyrészt süt a 
nap, este nincs még sötét, és amúgy meg újabban 

vitamint szed, amitől energiku-
sabb, és reggelen-
te legyalogol egy 

megállót, amikor edzés-
re megy, és talán ez is, meg a sok 
friss zöldség meg… És itt elakadt. 

– Meg??? – kérdeztük egyszerre.

Vág Bernadett

Tavasz van, ennyi!
Társaslány

Na jó, mert végtére is kinek mesélje el, ha nem 
nekünk, hogy  tényleg nemcsak a tavasz, 

persze az is, és persze, hogy nemcsak a vitamin 
meg a madarak, bár igaz, hogy a reggeli séta na-
gyon fontos, hanem hát van itt még valami, vagy-
is hát valaki. Szóval egy férfi, egy új kolléga, egy 
bizonyos elvált ember, amolyan igazán emberi 
ember, kedves is, meg vicces is, meg egyedül ne-
veli a lányát, de nem nagyképű, viszont jóképű, 
persze, nem túlzottan, csak még olyan elvisel-
hető, libabőröztető módon, és hogy ez az ember 
elhívogatja a mi Szakinkat csak úgy tavaszilla-
tot szagolgatni, meg feslett rügyecskéket számol-
gatni, meg énekes madarakat lesni, meg egyszer 
sörözni. Hát ez. 

Ennyit mondott, majd még pirosabb pozsgá-
kat eresztve, lágy mosolyt feledve az arcán 

elnémult. Mi meg sikongattunk és ugráltunk, és 
repdestünk a gyönyörűségtől, hogy nahát, ez a 
büdös tavasz végre elhozta ennek a mi Szakink-
nak is az ezer éve remélt boldogságot. 

De nem tartott sokáig. Mert Szaki szemében 
hirtelen kristálykönnyek gyűltek, szája le-

görbült, haja lekonyult, és ami szintén nem volt 

jellemző rá soha, kislány hangon elpityeregte 
magát, hogy úgyse lesz ebből az egészből semmi, 
mert miért is pont ő kellene ennek az emberi em-
bernek, ennek a jóképű viccesnek, aki még képes 
szagolgatni csak úgy, bele a tavaszba, meg bim-
bókat bámulni, amikor mennyi csinos nő topog 
körülötte. És még ha úgy is lenne, hogy tényleg ő 
kellene ennek a kedves, elváltnak, ennek a lányát 
egyedül nevelőnek, ennek a rügypattogtató ma-
dárcsalogatónak, a Szaki úgyis el fogja rontani, 
mert már rég nem is emlékszik, hogy kell ezt a 
tavaszi szerelembe esést csinálni. 

Megállapítottuk, hogy még szerencse, hogy 
nem a Szakinak kell ezt megcsinálni, mert 

akkor tényleg nagy bajban lenne. Esni tudniillik 
úgy kell, hogy az ember eldobja magát és kész, 
lesz, ami lesz, kit érdekel, aztán csak zuhan és 
zuhan, bele a nagy, észvesztő szerelembe (vagy 
csak simán pofára). Na, és akkor mi van? Tavasz 
van, ennyi. 

HIRDETÉS
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Miben kell a szülészorvosnak 
másképp állnia az 
ikerterhességhez, mint amikor 
csak egy babával várandós az 
anya?

A kiindulópont, hogy min-
den ikerterhesség veszélyez-
tetett állapotot jelent mind az 
anyukára, mind a magzatok-
ra nézve. Ugyanakkor ebből 
a szempontból is meg kell kü-
lönböztetni egymástól az egy- 
és a kétpetéjű ikerterhességet, 
ugyanis az előbbi jelenti min-
dig a magasabb rizikót.

Mi ennek az oka?
Az egypetéjű ikreknél gyak-

ran közös a méhlepény, vagy-
is a két magzat egy lepényből 
kapja az oxigén- és tápa-
nyagellátást a köldökzsi-
nóron keresztül. Ez az egy 
lepény pedig néha vércse-
re-megoszlási zavart okoz-
hat a magzatok között. Ez 
nagyon leegyszerűsítve 
azt jelenti, hogy a terhes-
ség előrehaladtával az egyik 
magzat több vért kap a köl-
dökzsinóron keresztül, mint 

a másik, ami növekedési elma-
radást vagy akár oxigénhiányos 
állapotot is eredményezhet. Ép-
pen ezért alapvető jelentőségű, 
hogy a tizenkettedik hétig 
megállapítsuk, közös lepényen 
vannak-e a magzatok. Ameny-
nyiben igen, már a harmincket-
tedik-harmincharmadik héten 
be kell fejezni a várandósságot. 
Vagyis a kialakuló problémát 
nem lehet orvosolni, csak meg-
előzni, méghozzá egy művi ko-
raszülés megindításával.

És a kétpetéjű ikreknél?
A kétpetéjű ikrek leggyak-

rabban külön burokban van-
nak, külön lepényből veszik fel 
a tápanyagokat és az oxigént, 

vagyis az említett veszély ese-
tükben nem áll fent. Viszont a 
kétpetéjű ikerterhességek ese-
tében is javasolt a harminc-
nyolcadik hét környékén a 
várandósság befejezése, mert 
a lepények ilyenkor is túlságo-
san korán öregszenek. Ezeknél 
a terhességeknél ugyanis olyan 
a lepény szerkezete, alakja, vér-
ellátása, hogy csökkenni kezd 
a kapacitásuk: a harmincnyol-
cadik héten már olyan, mint-
ha a negyvenedik héten, vagy 
terminus után lennénk, mert 
egyszerűen elöregszik a dupla 
tápanyag- és oxigénellátás mi-
att. A méh szerkezete ugyanak-
kor ezekben az esetekben sem 
változik.

A fentieken túlmenően mi 
okozza a legkomolyabb 
nehézségeket?

A növekedésből adódóan 
eleve nagyjából másfélszer 
akkora az adott terhességi 
héthez képest a méh tömege, 
mint egy szólóterhességnél, 
már csak a magzatok súlya 
és a magzatvíz mennyisége 

miatt is. Mindez értelemszerű-
en nagyobb terhet ró az édes-
anya keringési rendszerére is, és 
a trombóziskészség is fokozódik 
az alsó végtagokban az esetleges 
keringési elégtelenségek mellett. 
Akár tüdőkapacitás-csökkenés 
is előfordulhat. Emellett ikerter-
hesség esetén viszonylag gyak-
ran találkozunk a méhnyak 
relatív záródási elégtelenségével 
is, hiszen a tömegből adódóan 
már sokkal korábbi terhességi 
héten is ugyanolyan súly nehe-
zedik rá, mint egy egyes terhes-
ségnél később. Mindezek miatt 
aztán nagyobb a koraszülés 
vagy akár a vetélés kockázata és 
aránya is. A koraszülés kockáza-
ta például két-háromszoros egy 
szólóterhességhez képest. Hár-
mas- és négyesikrek esetében 
pedig gyakorlatilag száz száza-
lék a koraszülés kockázata 
– ilyen esetekben vagy 
magától megindul a 
szülés, vagy meg-
indítják. Egy 
ilyen terhesség 
olyan megter-
helés az anya 
s z á m á r a , 
hogy a har-
m i nc-ha r-
minckettedik 
hét környé-
kén megindí-
tott szülés már 

szinte megváltásnak számít. De 
ezek az esetek nagyon ritkák, és 
szinte minden esetben lombik-
programos terhességek.

Mire kell odafigyelnie a 
kismamának ahhoz képest, 
mintha csak egy babát várna?

Életvitel tekintetében igazá-
ból nincsen külön megszorító 
intézkedés, a szülészorvosnak 
viszont mindenképpen fel kell 
hívnia a figyelmet a még foko-
zottabban nyugodt életmód, 
a bő folyadékbevitel fontos-
ságára. A fizikai munkát pél-
dául mindenképpen kerülni 
kell, a nyugodt életmód azon-
ban hangsúlyozottan nem ágy-
nyugalmat jelent – utóbbi csak 
a trombózis kockázatát nö-
velné. Szintén tévhit, hogy ha 
valaki ikrekkel terhes, annak 
kétszer annyit kell ennie. Ez 
természetesen nincs így, a ter-
mészet ugyanis bölcs, és fel-
hívja a figyelmet az esetleges 

hiányállapotokra. Vagyis iker-
terhesség esetén a szervezet még 
hatékonyabban használja fel a 
tápanyagokat, az édesanyának 
pedig arra kell odafigyelnie, 
mire támad kedve. Az étvágy 
eleve nem dupla egy ikerter-
hesség esetében. Ugyanígy a 
vitaminokból sem kell dupla 
adagot szedni ilyenkor.

Vonatkoznak-e extra 
megkötések a szexuális életre?

Ha vérzés lép fel, fel kell 
függeszteni a házaséletet, a 
harmincadik hét után pedig ta-
nácsos kerülni az együttléteket. 
Ezen túlmenően nincs más, kü-
lönösebb megkötés.

Mit emelne még ki fontos 
tényezőként?

A kelleténél kevesebb szó 
esik róla, hogy az ikerterhes-
ségek esetében nemcsak a vá-
randósság nehéz teher, hanem 
a szülés utáni állapot és a szop-
tatás is, hiszen a babák általá-
ban nem egyidőben ébrednek. 

Az anyukák éppen emiatt 
hihetetlenül ki tudnak 

merülni az ikrek 
mellett, van, aki 
hat héten ke-
resztül napi egy 
órát alszik. Így 

aztán állan-
dó fizikai 
és pszi-

chés fel-
ügyeletre, 
segítségre 

van szükség 
mellettük.

Az ikerterhességről
Nem is gondolnánk, hogy minden ikerter-

hesség automatikusan veszélyeztetett 
terhességnek minősül. Dr. Koiss Róbert szü-
lész-nőgyógyásszal beszélgettünk arról, mire 
is kell odafigyelni ilyen esetekben.

Dr. Draveczki-Ury Ádám
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Szentkuty Nikolett
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Mióta használják gyógyászati 
célokra a levendulát, és meny-
nyire elterjedt hazánkban ez a 
növény?

A levendulát már az ókor-
ban is ismerték és használták 
gyógyászati célból, Európá-
ba még a rómaiak hozták be. 
A XV. században került Ma-
gyarországra, azóta dísz- és 
aromanövényként is ültetik, 
és a XVII. század óta terem 
a Pannonhalmi Főapátság 
kertjében. A levendula ha-
zai ipari célú termesztését a 
Tihanyi-félszigeten Bittera 
Gyula indította el az 1920-as 
években. A néphit szerint a 
levendula távol tartja az ár-
tó, rontó erőket, szellemeket, 
amit a levendula erős illatával 
magyaráznak.

Mely típusai, fajtái alkalmasak 
gyógyászati felhasználásra, és 
a növény mely részeit haszno-
síthatjuk?

Gyógyászati célra a valódi, vagy 
más néven keskenylevelű leven-
dulát (Lavandula angustifolia) 
alkalmazzuk, de a hagyomá-
nyos népi gyógyászatban emel-
lett egyéb fajok is előfordulnak. 
Napjainkban a gyógyászatban a 
levendula liláskék színű virágát 
vagy illóolaját alkalmazzuk. A 
VIII. Magyar Gyógyszerkönyv-
ben a szárított virága és a belőle 
nyert illóolaj is hivatalos, de a 
hatás szempontjából a legfonto-
sabbnak a növény illóolaját tart-
juk. A levendulavirágzat kb. 1-3% 
illóolajat tartalmaz, amelynek 
legfontosabb összetevői a lina-
lool és a linalil-acetát.

Milyen gyógyhatással bír a nö-
vény, és milyen egészségügyi 
problémákra használhatjuk?

Hazánkban és Európában 
elsősorban szorongásoldó, 
nyugtató hatása miatt hasz-
nálják a növényt, hatásossá-
gát nyugtalanság, álmatlanság 
és emésztési panaszok kezelé-
sében tudományos bizonyíté-
kok is igazolják. Idegi eredetű 
gyomor- és bélpanaszok, vala-
mint – főleg a népi gyógyászat-
ban – epepanaszok orvoslására 
is alkalmazzák.

Jelenleg vizsgálatok folynak a 
levendulavirág ígéretes anti-
bakteriális, antioxidáns, seb-
gyógyító, gyulladáscsökkentő 
és fájdalomcsillapító hatásaival 
kapcsolatban is.

Csodanövény Tihanyból

A levendulát többféle formá-
ban is hasznosíthatjuk. Melyek 
ezek, és milyen mennyiségben 
készítsünk például teát vagy 
fürdőt belőle?

Közvetlen fogyasztásra készít-
hető gyógytea forrázattal. Fon-
tos, hogy az edényt fedjük le, 
hogy az illóolaj ne távozzon, a 
nyugtató, elalvást segítő hatása 
így teaként alkalmazva is érvé-
nyesül. 1-2 kávéskanálnyi vi-
rágzatot forrázunk le kb. 2 dl 
vízzel, hagyjuk állni 4-5 percig, 
majd szűrjük le.

Az ellenőrzött, gyógyszerköny-
vi minőségű illóolajból 1-4 
csepp kockacukorra cseppentve 
fogyasztva hasonló hatást vált 
ki, épp úgy, mint az olaj inha-
lálása, párologtatása.

Nyugtató fürdőként is alkal-
mazhatjuk, 20-50 g levendu-
lavirágból készítsünk 2 liter 
forrázatot, majd adjuk a für-
dővízhez és 15-20 percig 
fürdőzzünk. 

Az elalvást segítő, valamint 
molyriasztóként is felhasznált 
levendulapárnák Európa-szerte 
elérhetőek különböző méretben 
és formában. Bár a levendula 
nagyon sokáig megőrzi illatát, 
érdemes rendszeresen, évente 
cserélni a párnák tartalmát. Az 
ókori görögök és rómaiak tisz-
tító tulajdonságáért és illatáért 
is kedvelték a levendulát. Szárí-
tott virága általános rovarűző, 
leginkább molyok ellen szokták 
használni. Kertben más növény 
– általában rózsa – mellé ültetve 
pedig elűzi a levéltetveket.

Ezen kívül fűszerként is hasz-
nálhatjuk, virágját ízesítőként 
lekvárba is belefőzhetjük, illet-
ve mézet is ízesíthetünk vele.

Lehetnek-e mellékhatásai, illet-
ve alkalmas-e más gyógysze-
rekkel egy időben történő hasz-
nálatra?

A levendulavirág felnőtteknél 
a javasolt adagban alkalmazva 
biztonságos, jelenleg nincsenek 
ismert ellenjavallatai, mellékha-
tásai, bár nagyon ritkán allergia 
előfordulhat – főként az illóo-
laj alkalmazása során. Jó hír 
viszont, hogy nem lép kölcsön-
hatásba más gyógyszerekkel. 
Az illóolaj használata viszont 
nem ajánlott terhes és szoptató 
nőknek, mivel a hatásáról hiá-
nyosak az ismereteink.

A gyógyszerészet régóta alkalmaz 
különböző növényeket a gyógyá-

szatban, és manapság is sok gyógy-
szer tartalmaz növényi kivonatot. 
2018-ban a levendula az év gyógy-
növénye – arról, hogy miért annyira 
népszerű, és mikor érdemes alkalmaz-
ni, dr. Gulácsi-Gőgh Nórát, a pitvarosi 
Szent István Gyógyszertár gyógysze-
részét kérdeztük.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül



2928

Méregtelenítés

Sallai Ervin

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Tovább, tovább

Kedves Nagymama!

Ildi elballagott végre tegnapelőtt. Sokáig úgy volt, hogy csak jövőre ballag, mert 
bioszból nem értékelte nagyra a Krasznai, hogy Ildi szerint a csiga is gerinces. Végül 
átengedte, csak meg kellett esküdnie, hogy örök életére letagadja, hogy kinél tanult.

A ballagás csodaszép dolog. Ugyanúgy összekapaszkodva vonulnak, mint amikor 
esküvőn vonatozik a násznép, csak nem olyan részegek, és nem verekszik össze a 
két család. Mert hogy itt ráadásul annyi család van, mint a fene. A mi családunkból is 
rengetegen voltak, sajnálom, hogy te nem tudtál eljönni, pedig apa feladta a meghívót. 
Bár te azt mondod, hogy a ballagás napján adta föl, őszerinte már egy héttel előbb, 
csak tudod, milyen rumli van a postán, elrontották a dátumbélyegzőt.

Volt vidámság bőven. Szegény Gaudi Janin röhögött az egész osztály, amikor 
,,Gaudeamus igitur” helyett Gaudi János orrot túr-t énekeltek. Az igazgató meg 
is fenyegetett mindenkit, hogy intőt ad, de ki hiszi el egy ballagáson.

Drága Mama, kár, hogy nem láttad azt a sok színes bokrétát. Némelyik gyerek 
ki se látszott a csokrok mögül. Annyi virágot vágtak le mifelénk, hogy kilyukadt 
fölöttünk az ózonpajzs. Pedig a végzősök indítványozták, hogy a sok zöldség 
helyett jótékonyságra költsenek a szülők, de végül azt a kutyamenhelyet, ahova 
küldték volna a pénzt, felvásárolta egy kínai vendéglős.

Rengeteg fénykép készült. Sajnos Ildi egyiken sincs rajta, mert a mi családunk Józsi 
bátyámat bízta meg a fotózással, aki alaposan dokumentálta a ballagás minden 
percét, de tévedésből a C-sekről készített 2 terabyte felvételt. Annyi hasznunk 
azért akadt Józsi bá’ ténykedéséből, hogy amíg a legjobb pozíciót keresgélte a 
művészi képekhez, felrúgott egy kábelt. Az így megszüntetett hangosítás miatt a 
diri csak másfél órát beszélt.

Ildi szavalt az ünnepségen, de azt nem nagyon láttam, mert az összes szülő előttem 
pipiskedett, hogy felvegye mobilról. Este kértem anyát, hogy mutassa meg legalább 
videón, erre kiderült, hogy szelfire volt állítva az új mobilja, úgyhogy végig a jobb 
szeme látszik rajta. Kicsit elfolyt a smink a huszadik percnél.

A suli ünnepsége után hazamentünk bankettet tartani. A bankett olyan, mint a buli, 
csak marhapörkölt helyett hidegtálakat rendelt anya. Alaposan megadtuk a módját: 
a francia salátában ananász volt alma helyett, és apa a madaras teszkóban fogat 
csikorgatva egy polccal feljebbről vette a vörösbort. Szerintem legalább százezer 
forintba került a dínomdánom. Apa szerint volt az 500 is az ajándékkal együtt, de 
ki számolja. Különben is hamar elröppen az az öt év, amíg visszafizetik a kölcsönt. 

Miután mindenki felzabálta a majonézes krumplit, meg az aszpikos sonkatekercseket, 
kimentünk a ház elé átadni Ildinek az ajándékát - egy gyönyörű robogót. Fehér 
blúzban ült rá, hogy kipróbálja. Szerintem kijönnek majd belőle a fűfoltok. Lesz idő a 
tisztításra, mert a motort kikalapálni sem két perc. Sebaj, majd megtanulja vezetni, 
mire jogsija lesz. 

Hát ilyen volt a ballagás nagyi, drága. Nagyon élveztem. Kár, hogy nem voltál itt. Ha 
itt lettél volna, talán Gertrúd tanti és Emese néni is kulturáltabban viselkedett volna. 
Az igazat megvallva apa 
kicsit pipa, hogy még mindig 
nálunk vannak. Az elmúlt két 
napban megittak minden sört, 
bort, konyakot. Most éppen 
a spájzban bontogatják a 
bonbonmeggyeket, és eszik 
a Dianás cukrot. Megyek 
is, hogy elzárjam előlük a 
dezodorokat, mielőtt kifújják 
kupakba.

Ölel kisunokád!
Puszi!

Fo
tó

: F
or

tep
an

 –
 U

m
an

n K
or

né
l

Fotó: Fortepan – Szilágyi Mariann



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

A jelen cikkben a végrendelettel kap-
csolatos legfontosabb tudnivalókat 

vesszük sorra. Végrendeletről akkor beszél-
hetünk, ha az okirat két minimális követel-
ménynek megfelel: külsőleg az örökhagyótól 
származik, és halál esetére szóló vagyoni 
nyilatkozatot tartalmaz. A minimális köve-
telmények meglétét – vagyis, hogy létezik-e 
egyáltalán végrendelet – az eljáró hatóság (bí-
ró vagy közjegyző) hivatalból vizsgálja, csak 
ezt követően vethető fel a végrendelet érvény-
telenségének vagy hatálytalanságának kérdé-
se. A törvény kimondja, hogy az örökhagyó 
a végrendeletben halála esetére vagyonáról, 
vagy annak egy részéről örökösei jóváhagyása 
vagy tudta nélkül is szabadon rendelkezhet. A 
végintézkedés szabadságának legjelentősebb 
korlátját azonban a köteles rész szabályai ké-
pezik, melyről a későbbiekben lesz szó.

A végrendeletnek három fajtáját különböz-
tetjük meg: írásbeli magánvégrendelet, 

közvégrendelet, valamint a szóbeli végren-
delet. A végrendelet elsősorban az írásbeli ala-
kot jelenti, szóbeli végrendelkezésre a 
közhiedelemmel ellentétben csak kivételesen 
kerülhet sor, akkor, ha a végrendelkező éle-
tét fenyegető olyan rendkívüli helyzetben van 
(például baleset, vagy akár hajótörés), amely 
írásbeli végrendelet megtételét egyáltalán 

nem teszi lehetővé. A közvégrendelet a 
közjegyző előtt tett végrendelet. (A vakok, 
írástudatlanok, vagy nevük aláírására kép-
telen állapotban lévők csak közvégrendeletet 
és – amennyiben az egyéb törvényi feltételek 
fennállnak – szóbeli végrendeletet tehetnek. 
A korlátozottan cselekvőképes kiskorúak, cse-
lekvőképességükben, vagyoni jognyilatko-
zatok tekintetében korlátozott nagykorúak 
csak közvégrendeletet tehetnek, cselekvőké-
pességet teljesen korlátozó gondnokság alá 
helyezett személyek pedig semmilyen végin-
tézkedést nem tehetnek.

Az írásbeli magánvégrendelet a vég-
rendeletek leggyakoribb formája, lehet 

saját kezűleg írt, más által írt (ilyennek 
minősül a számítógéppel készített végrendelet 
is) vagy közjegyzőnél letett.

A végrendelet mindhárom formájára igaz, 
hogy nagyon szigorú, törvényben meg-

határozott alaki és tartalmi követelmények-
nek kell megfelelnie ahhoz, hogy később ne 
lehessen eredményesen megtámadni. Végren-
delet készítéséhez ezért mindenképp javas-
lom öröklési jogban jártas szakember 
igénybevételét. Tapasztalatom szerint az ott-
hon készített végrendeletek sokszor hibásak, 
hiányosak. Sajnos ez legtöbbször a hagyatéki 

eljárás során derül ki, amikor már azok az ap-
rónak tűnő hiányok nem orvosolhatók, amik 
az örökhagyó életében még könnyen javítha-
tóak lettek volna. A cikk kereteit meghaladja 
minden részletszabály ismertetése, így a tel-
jesség igénye nélkül például a több lapból álló 
írásbeli magánvégrendelet esetében a törvény 
kötelezően előírja a folyamatos lapszámozást, 
ennek hiánya a végrendelet érvénytelenségét 
vonja maga után, de ugyanígy érvénytelen lesz 
az az írásbeli végrendelet, amelyen a keltezés 
ideje nem lett feltüntetve. Fontos azonban 
tudni, hogy a végrendelet csak eredményes 
megtámadás folytán válhat érvénytelenné, 
vagyis a végrendelet érvénytelensége csak ak-
kor vehető figyelembe, ha arra az érdekelt sze-
mély hivatkozik.

Amennyiben mégis házilag készítenénk 
el végrendeletünket, azt vagy „saját ke-

zűleg” írhatjuk, vagy készülhet ún. „más által 
írott” formában. Ez utóbbi esetben figyelemmel 
kell lennünk még a végrendelet tanújára vo-
natkozó előírásokra is, ugyanis a törvény elő-
írásokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy ki 
lehet írásbeli magánvégrendelet tanúja (írástu-
datlan személy például nem lehet), illetve mely 
esetben nem lesz érvénytelen a tanú vagy más 
közreműködő részére nyújtott juttatás. Mind-
három típusú írásbeli magánvégrendelet esetén 

igaz, hogy olyan nyelven tehető, amelyet a vég-
rendelkező ért. Más által írt végrendelet esetén 
szükséges, hogy a végrendelkező olvasni tud-
jon. Saját kézzel írt végrendelet esetén pedig, 
hogy az adott nyelven a végrendelkező tudjon 
írni. Írásbeli magánvégrendelet csak közönsé-
ges írással készülhet, a gyorsírással, titkosírás-
sal, egyéb, a közönséges írástól eltérő jel – vagy 
számjegyírással készült magánvégrendelet 
érvénytelen.

Tapasztalatom szerint sokszor jelent 
problémát az is, hogy ugyan az írás-

beli magánvégrendelet érvényesen létrejön, 
azonban később eltűnik, elkallódik, így az 
örökhagyó végakarata nem tud érvényesül-
ni. Megoldást jelenthet, ha a végrendelkező 
végrendeletét nem otthon őrzi, hanem még 
életében személyesen letétbe helyezi, melyre 
mind az eljáró ügyvédnél, mind közjegyző-
nél van lehetőség.

A következő cikkben folytatjuk a végren-
delettel kapcsolatos főbb tudnivaló-

kat, szó lesz a köteles részről és a kitagadási 
okokról.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

A végrendeletről
Magyarországon, miként erről az előző cikkekben már volt szó, 

az öröklés rendjét elsősorban az örökhagyó végintézkedése 
határozza meg. A végintézkedés kifejezés gyűjtőfogalom, ide tartozik 
az öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozás és a végrendelet. 
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Nemcsak az aktív sportban ért el kimagasló 
sikereket, hanem a civil életben is. A kétsze-
res olimpiai bajnok vízilabdázó Vári Attilával 
beszélgettünk.
32

Mozdulj!

A csapat magjával mindent 
megnyertetek, már az 
ifi korosztálytól kezdve. 
Mi volt a siker oka? Mitől 
volt más ez a csapat?

Nemcsak csapattársak vol-
tunk, hanem nagyon jó barátok 
is, és a gondolkodásunk is azo-
nos volt, mindent alárendeltünk 
annak, hogy győzzünk. Emellett 
az országban rengeteg kiváló 
utánpótlásedző volt, akik ezt a 
’76-os korosztályt edzették, ezért 
már az utánpótlás-válogatottban 
is szép sikereket tudtunk elérni.

Kemény Ferenccel kezdtetek, 
majd Kemény Dénessel 
jutottatok a csúcsra. Milyen 
szövetségi kapitányok voltak?

Kemény Ferenc mellett ott volt 
még Faragó Tamás is, ők ketten 
kísérték végig az utánpótlás-vá-
logatott összes megmérettetését. 
Rengeteg pluszt adtak nekünk 
szakmailag és emberileg is, a 
klubjaink mellett. Akkor még 
kicsit gyerekek voltunk, így ne-
veltek is minket, és máig nagyon 
jó a kapcsolat köztünk.

Később Kemény Dénes lett a 
felnőtt szövetségi kapitány, aki 
sokunkat behívott a junior-válo-
gatottból a felnőtt keretbe. Dénes 
ugyanazt a profizmust képvisel-
te, amit az édesapjától és Faragó 
Tamástól megszoktunk, csak ott 
már felnőttek voltunk, és 25-30 

férfit csak diktatórikusan lehet 
kezelni. Nagyon következetes, 
szakmailag felkészült edző volt, 
aki sok szempontból megelőzte 
a korát. Úgy választotta ki a csa-
pattagokat, hogy azok egy közös-
séget alkossanak, mert pontosan 
tudta, hogy csak így, együtt tu-
dunk nyerni, „egyénieskedve” 
nem.

Minden pillanatban meg kel-
lett küzdenünk a válogatottban 
való szereplésért, hiszen sokan 
álltak mögöttünk, akik ugyan-
ezért dolgoztak.

Hogyan kaptad a 
Doki becenevet?

Mikor még Horkai György 
volt a felnőtt válogatott szövet-
ségi kapitánya, az egyik legfiata-
labbként – Székely Bulcsúval és 
Kásás Tamással együtt – meg-
hívót kaptam a válogatott keret-
be. Ez nagy megtiszteltetés volt 
számomra, viszont ez kezdet-
ben „vízhordó szerep” volt. Mi 
fiatalok vittük az összes csoma-
got, labdákat, és mivel sokszor az 
orvosi táska is a kezemben volt, 
rám ragadt a Doki becenév.

Voltak babonáitok vagy 
visszatérő csínyek?

Volt minden. A kötelező bo-
rotválkozástól kezdve a külön-
böző hajviseleteken át, egészen 
a mikor kávézunk és öltözünk 

kérdéséig. Mindennek megvolt a 
szabályos rendje, de persze idő-
vel rájön az ember, hogy a siker 
nem ezeken múlik.

Az egymás ellen elkövetett 
csínyek folyamatosak voltak, 
kellettek ahhoz, hogy a jó han-
gulat meglegyen. Illetve muszáj 
volt valahogy elütnünk a mér-
kőzések előtti időt, ami borzasz-
tó, hiszen egy sportoló játszani 
akar. A várakozás könnyen fel-
őrli az embert, de nem szabad, 
hogy erre menjen el az energia, 
így inkább hülyéskedtünk, vic-
celődtünk egymással.

Először 2000-ben Sydney-
ben nyertetek olimpiát, 
ahol a döntőben fölényes 
győzelmet arattatok. Milyen 
volt ezt belülről megélni?

Az odáig vezető út nagyon ne-
héz volt. Fiatalon, ismeretlenül 
érkeztünk az olimpia légkörébe, 
és hirtelen ránk szakadt annak 
minden felelőssége, amit először 
nehéz volt megélni. Rögös úton 
eljutottunk a döntőig, ahol egy 
nagyon erős orosz válogatottal 
találkoztunk, melyben volt pár 
olyan játékos, akikkel én koráb-
ban együtt játszottam, és bará-
tok voltunk. Az mindig nehéz, 
amikor az ember egy ilyen fon-
tos mérkőzésen a barátai el-
len játszik. Nagyon felkészülve 
és átgondolva indultunk neki 

a döntőnek, és minden addi-
gi tudásunk és tudáskülönbsé-
günk azon a meccsen kijött. Ez 
egy meghatározó pillanata volt 
az életünknek, és remélem sok 
szurkolónak is.

A döntő másik emlékezetes 
pillanata a tíz méterről 
lőtt csavart gólod volt.

Szinte minden magyar vízi-
labdázó tudja ezt a svédcsavart, 
és volt is sok ilyen gól a váloga-
tottban. Mindig elmondom, 
hogy anélkül nem lehetett vol-
na ez a csavart gól, ha a csapat-
tal nem jutunk el a döntőig. A 
mérkőzést követően megbe-
széltük Kásás Tamással, hogy 
amikor ő passzolt nekem, már 
tudta, hogy mit fogok csinálni, 
mert úgy helyezkedtem. Ennyire 
éreztük egymást. Minden egyes 
mérkőzésnek úgy mentünk ne-
ki, hogy mindent megpróbálunk 
megtenni, nehogy hiányérzet 
maradjon bennünk. Pont ezért 
volt nagyon jó ez a válogatott, 
mert tizenhárom emberre na-
gyon nehéz felkészülni az el-
lenfélnek, mert teljesen mindegy, 
milyen felállásban voltunk a víz-
ben, a hét ember közül mindig 
volt egy-kettő, aki olyan meg-
lepetést okozott, amire nem le-
hetett számítani. Ez a magyar 
vízilabda!

Sydney után megnőtt rajtatok 
a nyomás, hogy csak a 
győzelem az elfogadható?

A magyar vízilabdának van 
egy szép bája: mindenki a ma-
gyarokat akarja megverni a 

„Magasra raktuk a mércét!”
Tompa Diána



Gratulálunk, a nyerteseket 

telefonon értesítjük!

Felhívjuk kedves játékosaink figyelmét, hogy 

 a nyertesek sorsolása közjegyző jelenlétében, 

a nyeremények értéke alapján csökkenő 

sorrendben történik!

Játsszon velünk és nyerjen!Vári Attila
Kétszeres olimpiai bajnok, Euró-

pa-és világbajnok magyar vízilabdázó. 
2000-ben az év magyar vízilabdázójának 

választották, és megkapta a Magyar Érdem-
rend tisztikeresztjét, majd 2004-ben A Ma-
gyar Érdemrend középkeresztjét is.

Nős, felesége Földényi Diána teniszező, 
két gyermek édesapja. 2010 óta a 

Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 
vezérigazgatója.
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•  Tarján Veronika, Törökbálint 
a Fehér Kereszt Gyógyszertár (Törökbálint) vásárlója

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

•  Kővári Jánosné, Budapest 
a Reflex Gyógyszertár (Budapest) vásárlója

•  Pék János, Budapest 
a Sas Gyógyszertár (Budapest) vásárlója

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

•  Albert Zita, Levél 
a Kantharosz Gyógyszertár (Mosonmagyaróvár) vásárlója

•  Dóka János, Ágasegyháza 
a Boróka Fiókgyógyszertár (Ágasegyháza) vásárlója

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

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

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

1 db görögországi utazás

2 db kétfős wellnesshétvége a móri 
Hétkúti Wellness Hotel és Lovasparkban

2 db Lendület Szűrővizsgálat a VitaHelp 
Egészségközpontban

világversenyeken. Ez teher is 
lehet, de úgy gondolom, hogy 
egy profi sportolónak ez in-
kább jó kihívás, és minden 
egyes mérkőzésre úgy kell 
készülni, hogy az a legfonto-
sabb. Nagyon nehéz az ösz-
szes mérkőzésen a legjobbat 
nyújtani, de magasra raktuk a 
mércét és megpróbáltunk a szur-
kolóknak is megfelelni, akik na-
gyon szerettek minket.

Nagyon sikeres volt a 
pályafutásod, de van olyan, 
ami kudarcként maradt meg?

A 2001-es budapesti Eb, ami-
kor nem jutottunk be a döntő-
be, és pont én lőttem el az utolsó 
labdát. De szerencsére ott is 
bronzérmesek lettünk a hazai 
közönség előtt. A Margitszige-
ten mindig különleges élmény 
volt játszani, mert az a magyar 
vízilabdázás szentélye.

A vízilabdázók körében gyakori, 
hogy felsőfokú végzettséget 
szereznek a sportpályafutásuk 
mellet, és neked is több 
diplomád van. Mi ennek az oka?

A tanulást mindig támogat-
ták az edzőink, hiszen min-
denki nagyon gyors és erős, 
de a meccseket a végén fejben 
tudod megnyerni, mert az ap-
róságok döntenek. Mindig elen-
gedtek vizsgára, de ha rosszul 
játszottunk, utána a következő 
mérkőzésen nem kerültünk be 
a kezdő csapatba. Mindent lehe-
tett, de mellette jól kellett játsza-
ni – a fáradtság semmire nem 
lehetett kifogás.

Ezért a magyar vízilabda nem-
csak a múltban, hanem a jelen-
ben és a jövőben is a legjobbak 
között van, lesz, mert sok a ta-
nult ember a játékosok között.

A Pécsi Sport Nonprofit 
Zrt. vezérigazgatója vagy. 
Milyen sikereket értetek el?

2010-ben kértek föl a vezeté-
sére, és amire a legbüszkébb va-
gyok, hogy ez alatt a nyolc év 
alatt elértük, hogy az általunk 
irányított sportiskolának van 
nyári, téli és paralimpiai érmese 
is. Egyedülálló a magyar sport-
történetben, hogy ezen a há-
rom szintéren is rendelkezünk 
érmessel. Az egyik legnagyobb 
sportiskola a miénk az ország-
ban, ahová nagyon sok jó spor-
toló jár. Az életemben máig az 
egyik legfontosabb a sport, és 
örülök annak, hogy a munkám 
által a közelében tudtam marad-
ni, az aktív pályafutásom után is.

Mikor voltál utoljára 
medencében?

2017-ben a vizes világbajnok-
ság utáni masters vb-n. Tervbe 
van véve egy gála meccs is, arra is 

össze kéne szednünk magunkat, 
hiszen az megint egy nagy ki-

hívás lesz, több mint tíz év ki-
hagyás után. Természetesen 
sportolok most is, de azért 
ez már nem ugyanaz, mert 
az edzés nekem mást jelent.

Tartjátok a kapcsolatot a 
válogatott csapattársaiddal?

Természetesen. Rengeteg kö-
zös esemény és rendezvény van, 
illetve a szövetségen belül is sok 
a feladat, így mindig összetalál-
kozunk. Azok a rendezvények, 
melyek a gyerekekről szólnak, 
mindig prioritást élveznek, és 
igyekszünk elmenni rá, mert ez-
zel is próbáljuk népszerűsíteni a 
vízilabdát és a sportot. A legfon-
tosabb számunkra, hogy minél 
több fiatalt letereljünk az uszo-
dába. Szerencsére nincs gond 
az utánpótlással, és láthattuk a 
2017-es budapesti vizes világbaj-
nokságon is, hogy mennyire so-
kan látogattak el az eseményre. 
Nagyon szép ünnepe volt nem-
csak a vízilabdának, hanem a vi-
zes sportoknak is.

E mellett van egy fix prog-
ramunk, minden év december 
23-án összejövünk egy közös 
vacsorára.

Milyen eredményt vársz 
Tokióban a vízilabda szakágtól?

Természetesen aranyérmet. 
A magyar vízilabda-válogatott 
mindig a győzelemért megy, és 
bármilyen világeseményen el 
tudja hódítani az aranyérmet, 
mind a női-, mind a férfiválo-
gatott szakág.

Mozdulj!



JÓ EGÉSZSÉGET 
KÍVÁNUNK 

MÁJUSBAN IS!


