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Címlapon

Király Viktor
látnak, nem jutsz eszükbe, ez
így működik. Szóval ezért szerepelek több műsorban is,
de az biztos, hogy a közeli jövőben tartok
majd egy kis szünetet, mert most
már szeretnék
pihenni.

 Tudatos döntés, hogy az
elmúlt időszakban egyre
gyakrabban szerepelsz a
televízióban?

Nagyon szépnek és átgondoltnak hangzana azt mondani,
hogy ez egy tudatos menedzsmenti döntés, de Murphy törvénye érvényesül itt is: ha adódik
egy lehetőség, akkor hirtelen
nagyon sok jön egyszerre. Úgy
alakult, hogy 2017 sűrű év lett,
az egyik feladat hozta a másikat. De ez általában is így van
az én szakmámban: ha nem
4

 Nemrégiben láthattunk
a Sztárban sztár című
műsorban, ahol nemcsak
énekeltél, hanem egy-egy
zenész bőrébe is bele kellett
bújnod. Szakmailag nagy
kihívást jelentett számodra
ez a feladat?

Valójában nagyon nehezen
mondtam igent erre a felkérésre, mert én nem az a fajta ember
vagyok, aki szeret beöltözni, és
más hangját utánozni. Alapvető igazság, hogy egy előadó
általában a saját identitását

keresi folyamatosan, és én az
elmúlt tíz évben, mióta megnyertem a Megasztárt, ezzel
küzdök. A tehetségkutatásnak
megvannak a pozitív hozadékai, de mivel kicsit úgy működik, mint a karaoke, tehát más
dalát kell elénekelned ahhoz,
hogy bebizonyítsd, mennyire
jó a hangod, sok előadó elveszik ebben, és nem találja
a saját stílusát. A
közönség nem
azért szereti az
adott előadót, mert
ezt vagy azt képvisel, hanem azért, mert jól énekelt el
egy dalt a műsorban. Én nagyon sokat dolgoztam és küszködtem, hogy tíz év alatt ezt a
stigmát lekaparjam magamról:
hogy nem egy karaoke-énekes
vagyok, hanem egy zenész, akinek van saját világa, identitása.
Szerencsére sikerrel jártam, és
akkor most hirtelen jött egy felkérés, hogy az egész ország előtt
megint legyek más. Szóval nehezen szántam rá magam, de
végül a barátoknak sikerült
meggyőzniük, hogy játékként
fogjam fel, és nem is bántam
meg, hogy elvállaltam. Ha úgy
tekintek erre, mint egy újdonságra, amit szeretnék kipróbálni, akkor a közönség is így
látja majd. Egyébként kihívást

jelentett színészi értelemben,
mert nem egyszerű éneklésről volt szó, hanem arról, hogy
például Bon Jovi dalát Bon Jovi
hangján énekeljem el – ez nem
a legkönnyebb feladat.
 2007-ben jelentkeztél
A Társulat című műsorba,
ahol az István, a király
című rockopera szereplőit
választották ki. Szeretted
volna kipróbálni magad
színészként is a színpadon?

Nem mindenki tudja, de elvégeztem Gór Nagy Mária színitanodáját. Úgy gondoltam,
ezzel a színész végzettséggel
kellene valamit kezdenem, így
több színházi és filmes castingra is elmentem, ez is egy ilyen
alkalom volt. De ez a végzettség mindig furcsa, ironikus szerepet játszott az életemben: az
amerikai gyerek próbál magyarul játszani – ez mindig inkább
a humorba fordult át. Valójában a színészkedést is azért
kezdtem el, mert tudtam, hogy
színpadon akarok szerepelni,
csak abban nem voltam biztos,
hogy pontosan mivel szeretnék
fellépni.
 Van még olyan szakmai
feladat, amitől tartasz?

A félelem szerintem rossz hozzáállás. Egyébként is kihívásfüggő vagyok, szeretem
nagy feladatok elé állítani magam. Nem tartok semmitől,
inkább azon szoktam sokat

Nem tudom, hány év és siker kell
ahhoz, hogy az ember méltó legyen
a véleményosztásra.
gondolkozni, hogy hogyan jussak el a célig, például hogyan
érjek el külföldi sikereket. Ezek
mind kihívást jelentenek, de inkább kitartást igényelnek, mint
bátorságot. Úgy gondolom,
hosszú éveken át kell jól csinálni azt, amit igazán szeretsz, és
aztán hátha egyszer úgy alakul
az életed, hogy valaki majd azt
mondja: nekünk épp te kellesz
a Wembley Arenába!
 Fiatal korod ellenére
ma már sok helyre kérnek
fel zsűritagnak, ahol
másokat kell bírálnod. Ezt
a felelősséget mekkora
tehernek éled meg?

Tényleg sok helyre hívnak, általában szívesen mondok igent.
Az igazán nagy súly a vállamon
az volt, amikor gyerekeket kellett bírálnom, akiknél nem
mindegy, mit és hogyan mondok. Nem tudom, hány év és siker kell ahhoz, hogy az ember
méltó legyen a véleményosztásra. De az tény, hogy sok zenész van, akiket Amerikában
úgy hívnak, „one-hit wonder”,
vagyis akik egy slágerrel élik le
az egész életüket. Talán kicsit
beképzeltnek tűnhet – bár inkább csak egy magabiztos gondolat –, de szerencsére nekem
az elmúlt tíz évből van három

listavezető és számtalan top10es dalom, amire nagyon büszke
vagyok. Szóval úgy érzem, valamit már letettem az asztalra.
Azt hiszem, ez tesz igazán hitelessé zsűritagként, nem az eltelt
évek száma, és ezért fogadják el
a kritikáimat a velem szemben
állók is. Sok visszajelzést kapok,
hogy adnak a véleményemre, és ez nagyon jólesik, mert
azt jelenti, hitelesnek tartanak
zenészként. A legnehezebb feladat az, amikor kollégákat kell
bírálni élőben – nem akarunk
senkit megbántani, ráadásul ez
egy viszonylag kis szakma, sokan nehezen felejtik el a sérelmeket, vigyázni kell, kinek mit
mondunk. Szóval összetett feladatról van szó, de alapvetően
nagyon élvezem.
 Szabadkozol, hogy talán
beképzeltségnek tűnik a
magabiztosságod, miközben
az emberek többségének
az a véleménye rólad, hogy
nagyon visszafogott és
szerény vagy. Te hogy látod
magad?

A körülöttem élők néha legszívesebben nyakon vágnának,
hogy ne legyek ennyire szerény. Ők azt mondják, hogy
ebben a szakmában nem szabad ennyire diplomatikusnak
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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lenni, hanem ki kell állni, és
azt mondani, hogy fogadjatok el olyannak, amilyen vagyok. De én sajnos nem ez a
típus vagyok, pedig tényleg
próbálom visszafogni magam,
hogy ne akarjak mindenkinek
megfelelni. Egyszer csináltam
egy olyan videoklipet, amiben
próbáltam más szerepet játszani, határozott, menő srácnak tűnni. Végül nem is adtam
ki, mert amikor megmutattam másoknak, mindenki azt
mondta, hogy Viktor, ez nem
te vagy. Akkor megtanultam,
hogy mindig hitelesnek és hűnek kell lenni önmagadhoz.
 A zeneszerzés tölti ki a
napjaid nagy részét?

Főleg zeneszerzőként tevékenykedem, a
számaimat én
magam írom. A
zenei karrieremet,
az egész „énekes-cirkuszt” igazából

zeneszerzőként indítottam, úgy
– amire egyébként nem vagyok
büszke –, hogy egyetlen hangszeren sem játszottam. Az egyik
kedvenc zeneszerzőm, aki előtt
volt szerencsém egyszer ott
állni a Voice című műsorban,
Pharrell Williams – mindig az
ő szavai jutnak eszembe: nem
feltétlenül kell hangszeren játszani ahhoz, hogy jó zeneszerző legyen valakiből. Egyébként
ő sem tud leütni egyetlen hangot sem a zongorán… De an�nyi tiszteletet tettem magam és
a zene felé, hogy ahogy teltek
az évek, megtanultam játszani gitáron és zongorán olyan
szinten, hogy képes legyek dalt
szerezni. Kezdetben sok verset írtam, ezekből dalszövegek,
később dallamok lettek, amiket
diktafonnal rögzítettem. Az
angoltanításból összegyűjtött pénzemből szereztem zenészeket, és
fizettem nekik,
hogy a felvett
anyagokból
dalokat készítsenek, de
sokszor nem
olyan lett a
hangszerelés,
amit hallani szerettem
volna. Sokat
küzdöttem
ezzel, szóval
amikor végre
megtanultam

hangszeren is játszani, az nagy
könnyebbség volt.
 Zenészcsaládból jössz.
Mennyire volt evidens, hogy
Te is zenei pályára lépsz?

Egyáltalán nem volt egyértelmű, sőt, a szüleim mindig azzal
viccelődtek, hogy csak zenész
ne legyek, mert ez nem egy stabil élet. Semmi nem állandó, az
összevissza utazgatásokról, a
hajnalban hazaérésekről szól az
életed, és sose tudod, hány fellépésed lesz – viszont ha elérsz
egy bizonyos szintet, akkor ez
egy szuper élet. Tipikus tinédzser voltam, deszkáztam, görkorcsolyáztam, a zenével csak
nagyon későn kezdtem el foglalkozni. Nálam is megvolt az
a gyerekkori megrázkódtatás,
hogy az iskolai színdarabokban kipróbáltam az éneklést,
de mindig megkaptam kritikaként, hogy nem tudok énekelni. Le is zártam magamban
ezt elég hamar, inkább elkezdtem dobolni, de azt is csak akkor csináltam, ha deszkázás
után a haverokkal épp olyan
kedvünk volt, hogy lemenjünk
a garázsba zenélni. Közel húsz
éves voltam, amikor elkezdtem
komolyan venni a zenei pályát.
 Még csak tizenéves voltál,
amikor Magyarországra
költöztetek, és fel kellett
adnod az addigi életed. Nagy
törésként élted ezt meg?

Egy tizenéves gyereket kihúzni

a megszokott kis életéből valóban nagy traumát okozhat, de
az én esetemben ez egy pozitív váltás volt. Teljesen nyíltan és büszkén vállalom, hogy
én nem voltam annyira boldog
Amerikában. Nagyon sok barátom volt, meg is maradt néhány,
és persze felnőtt fejjel már nevetek rajta, de Amerikában én
voltam a kiszemelt áldozat, akit
mindenért piszkáltak a gimnáziumban. Amikor ideköltöztünk, nagyon megváltozott az
életem, hirtelen én lettem a menő New York-i srác, szóval ilyen
értelemben jókor jött a költözés.
 A nővéreddel, Lindával
nagyon jó testvérek vagytok,
gyakran léptek fel együtt. A
karriered kezdetén hogyan
tudtál megbirkózni azzal a
helyzettel, hogy mindketten
énekeltek?

Egy családban nyilván lehet
néha feszültség emiatt, hiszen
ugyanabban a közegben élünk,
és a figyelem is többfelé oszlik így.
Nekem az a legnagyobb szerencsém, hogy Linda nőnek született, és ez döntő fontosságú. Ha
fiú lenne, biztosan lettek volna
testvérharcok, versengések. De
mivel egy férfi és egy női énekest nem lehet összehasonlítani,
őszintén tudjuk egymást segíteni
szakmailag is, ezért is lépünk fel
nagyon sokszor együtt – ha lenne
is feszültség köztünk, ez biztosan
kiegyensúlyozná. Egyébként Linda egy csupa szív ember, neki az a
legfontosabb az életben, hogy én

és a család boldog legyen. A Voice című műsorba is ő nevezett be,
nem én jelentkeztem.
 A Voice után fellendült
az amerikai karriered? Miért
döntöttél úgy, hogy mégis
inkább hazajössz alkotni?

Az ottani fellépéseket nem nevezném karriernek, főleg nem
olyannak, ami biztos megélhetést jelent – az itthon van. Amerikában a Voice után el tudtam

hanggal nem fogsz kitűnni a tömegből. Az számít igazán, hogy
van-e egyedi stílusod vagy dalod, ami más, mint az eddigiek – senkit nem érdekel, ha te
vagy a következő Beyoncé. De
ahhoz, hogy egyedi legyél, ott
kell lenni, érezni kell az ottani életet, mert a rádió csak egy
megszűrt képet ad a zenei életről. New York sok szempontból
inspiráló, de nem tudsz versenyezni, ha nem ott élsz. Szóval részemről az egy hatalmas

Hiszek a régi típusú albumokban,
imádom, ahogy egy történetet el
lehet mesélni általuk.
volna helyezkedni, mint egy félig ismert bárénekes, az a műsor
nem ad ennél többet senkinek.
Annyit nyertem vele, hogy néhány ember megismert, eljöttek a koncertjeimre, de ahhoz,
hogy ott elérj valamit, ez kevés.
Ez nem negatívum, csak egy
tény, de nekem eleve más céljaim voltak ezzel a műsorral.
Nyilván örültem volna, ha a
műsor után egy neves lemezkiadó felajánlj egy szerződést, és
világkörüli turnékra visz, ahol
én léphetek fel Justin Timberlake előtt, de ez csak egy álom.
Ráadásul Amerikában ez az
egész szakma máshogy működik, mint Európában. Hatalmas
ország, minden második ember
jó énekes, ott önmagában a jó

döntés lett volna, ha feladva az
itthoni karrierem, visszaköltöztem volna, hogy felépítsem
a nulláról az életem.
 Ezek szerint most már nem
is elsődleges cél, hogy ott
dolgozz?

Egyszer, amikor még csak Linda
volt „látványosság” a családban,
én pedig még csak zenélgettem,
hármasban sétáltunk apuval, aki
megkérdezte, hogy mi a célunk a
zenével, mit akarunk az életben,
világsztárok lenni? Egyáltalán
mekkora ismertséget szeretnénk? Lindánál egyértelmű volt a
válasz, hiszen ő egy díva, egyébként is ilyen alkat, ő akart a következő Mariah Carey lenni. Én
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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viszont egy olyan előadót tudtam
felhozni példának, aki soha nem
volt nagyon híres, de elfogadták
és szerették az emberek a zenéje által, és ebből megélt. Ez egy
egyszerűbb lét a zenei életben, de
számomra ez már akkor is sokkal vonzóbb volt. Én nem akarom elérni azt a szintet, mint
Justin Timberlake. Elismeréseket, Grammy-díjat akarok,
de ahhoz nem kell, hogy te
legyél Madonna. A Voice-ba
sem azért utaztam ki, hogy
világsztár legyek, hanem
azért, hogy bebizonyítsam
magamnak, és meggyőződjek arról, hogy vajon csak
itthon számítok-e jó énekesnek. Számomra ez megválaszolódott, és most nagyon
jól érzem magam.
 Egyszer azt nyilatkoztad, nem szeretsz sportolni, és csak azért lett az
életed része, mert szükséges
az egészség fenntartásához.
Ezt még mindig így gondolod?

Valóban nem igazán szeretem,
mert nem találtam olyan sportot, amitől annyira lelkes lennék, hogy önszántamból űzzem.
Sajnos nem vagyok sportos típus, de erről csak a genetika
tehet. Bár nagyapám bokszolt,
de egyébként ő is bűvész volt,
szóval a mi családunk tipikus
művészcsalád. Labilis személyiségek vagyunk, akik hatalmas
mélységeket és magasságokat
képesek megélni. Egy sportoló
8

nem engedheti meg magának
ezt az ingázást, fizikailag és lelkileg is mindig rendben kell
lennie. Persze egy kétórás koncert végigugráláshoz nekem is
szükségem van a jó fizikumra,
és elhízni sem szeretnék, de a
sport számomra csupán kötelesség. Egyelőre annak örülök,
hogy legalább a futást sikerült

a saját dalod énekelheted el,
egy ilyen verseny tényleg segíthet az identitáskeresésben.
Az Eurovíziós Dalfesztivál
keretében az egész kontinens
megismerhet, hiszen a külföldi bloggerek figyelik a nemzetközi mezőnyt, és abban a
pillanatban, ahogy bekerülsz
az indulók közé, még több ember ismer meg – mindegy
is, meddig jutsz el a versenyben. Ez egy nagyon jó
módja annak, hogy megmutasd magad a világnak,
én ezért vágok bele minden alkalommal. Az pedig
óriási érzés, ha a daloddal
végül az egész országodat
képviselheted.
 Mire készülsz a
közeljövőben?

megszeretnem – ma már ki tud
kapcsolni ez a mozgásforma. Az
viszont biztos, hogy akár szereted, akár nem, sportolni tényleg
muszáj, hogy egészséges maradj.
 Idén is jelentkeztél az
Eurovíziós Dalfesztivál
magyarországi
válogatóversenyébe, a Dal
című műsorba. Mi motivált
ebben leginkább?

Megpróbálom úgy felfogni ezt
a versenyt, mint egy újabb kreatív lehetőséget arra, hogy bemutassam a szerzeményem az
egész világ előtt. A tehetségkutatókkal szemben itt végre

Most jött el az ideje a pihenésnek, egy kis időre biztosan elutazom feltöltődni, de
terveim mindig vannak, és a
koncertezést is folytatom hamarosan. Jelenleg is dolgozom
az új zenéken, bár azt még nem
tudom pontosan, hogy ezek albumként jelennek-e majd meg,
vagy egyesével adom-e ki őket.
Hiszek a régi típusú albumokban, imádom, ahogy egy történetet el lehet mesélni általuk,
de a mai felgyorsult világban
ez már nem igazán működik. A mai albumokat hallgatva mindig rájövök, hogy a
dalok már nem mesélnek, hanem minden szám önálló életet él. Így viszont talán nincs is

A

AJÁNLJA:

Női vonások? Női vonósok!
A Nemzetközi Nőnap alkalmából immár második alkalommal kerül megrendezésre a Női vonások című
különleges est. Népzenész hölgyek gyűlnek össze a
Fonó Budai Zeneházban március 11-én, hogy együtt
zenéljen a mester a tanítványával, a világzenei együttes prímása a népzenésszel, a tapasztaltabb a fiatallal.
A klasszikus zenében évtizedek óta természetes a
hölgyek jelenléte, de a népzenében az utóbbi 10 évben változott meg jelentősen az arány. Ez az úttörőknek, Virágvölgyi Mártának és Salamon Beátának köszönhető, akik odaadó munkájukkal tanítják mai napig a hegedűsöket. Mellettük számtalan
bőgős, brácsás, harmonikás van, de még cimbalmos is akad a hölgyek között. Idén minden generáció megmutatja magát: a legkisebbektől, a lányokon át a középkorún keresztül az idősebb korosztályig számtalan fellépő színesíti a műsort. A repertoár is gazdagabb lesz, mint tavaly, a klasszikus
népi vonószenei összeállítások mellett lesz moldvai és gyimesi muzsika is, illetve énekesekkel is
bővül a produkció.
A fellépők között lesz Virágvölgyi Márta, Salamon Beáta, Lovászi Irén, Strumann Jenőné „Toncsi”,
Kuczera Barbara, Páll Éva, Csernók Klára, Szabó Adrienn, Csoóri Sándorné Kálna Natália, Mészáros
Erzsébet, Turi Luca, Szileszki Angéla, Nagy Dóra, Héjja Bella Emerencia, Römer Judit, Blumenschein
Alinka, Nyitrai Lilla, Márczi Anna, Pék Zsuzsanna, Hermann Mária, Éri Kati, Szilágyi Boglárka és még
sokan mások. A program 16 órakor indul, zenés gyermekfoglalkozást tart Paár Julianna, 17 órakor
pedig interaktív zenés műsor várja a gyerekeket a BaHorKával. A népzenész hölgyek koncertje 19
órakor kezdődik. A szervezők mindenkit – a fiúkat is – szeretettel várnak!

Maria De Faykod alkotásai
2008 februárjában volt 150 éve annak, hogy a Pireneusokban fekvő
Lourdes melletti barlangban a kis Soubirous Bernadettnek megjelent a
„fehér hölgy”, azaz Szűz Mária. Erre az évfordulóra, éppen tíz éve készült
el a Lourdes-i Kegyhely megrendelésére, sok ország zarándokainak
anyagi felajánlásából Maria de Faykod 17 stációból álló monumentális
Lourdes-i Keresztútja. Az átlényegített márványszobrok a krisztusi
szenvedés és feltámadás felfoghatatlan misztériumát közvetítik,
reményt és erőt adnak mindenki számára.
Felemelő, szép feladatot vállalt magára a Béres Alapítvány, amikor két
évvel ezelőtt elhatározta, hogy ezt a rendkívüli hatást kiváltó szoboregyüttest Magyarország lakosai számára is megismerhetővé teszi.
A Lourdes-i Keresztutat alkotójuk által készített művészi fotókon,
nagyméretű vászonnyomatokon mutatják be. A fotókiállítás ez
idáig Magyarország számos rangos helyszínét bejárta, mindenütt nagy sikert aratott. Most az MMA
támogatásával a Pesti Vigadóban a főváros közönsége is találkozhat a képekkel, egészen március 18-ig.

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

Kalmár András

Az úgy volt...

N

ekem köztudottan
rossz az arcmemóriám, ezért is lepett
meg, hogy úgy éreztem, én
ezt a nőt láttam már valahol. Illetve férfit. Illetve ezt
a férfit, aki most nő...
z interneten kotorásztam valami
kép után, amikor előugrott egy fotó,
amin egy fehérre festett
arcú színésznő – ki is
ez? Ja igen, Meryl Streep
– megpróbálja magáról
lehúzni a festéket, mint
egy maszkot. Lassan derengeni kezdett, hogy ez egy
nagyon híres kép, sokan írtak
róla, elemezték, mert ugye a
színész, aki maszkot hord,
mégis kibújik mögüle – ez
örök téma, e magazin hasábjain is gyakran feszegetjük
címlapinterjúinkban. Utánanéztem: a fotó 1981-ben
jelent meg a Rolling Stone
magazin címlapján, és Annie Leibovitz készítette. Az a
legendás fotóművésznő, aki
többek közt végigturnézta a
világot 1975-ben a Rolling
Stonesszal, és aki egy elhíresült fotózás alkalmából megkérte II. Erzsébetet, hogy
vegye le a koronáját, mert
úgy jobban fog kinézni a képen. II. Erzsébet levette.

A
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használhatnak fel. Sandro
különösen szeretett az
egyik társulati taggal együtt
dolgozni, akinek szerinte különleges kisugárzása volt, ami ráadásul átjött
a fényképeken is. Ez a színész volt John Malkovich.
Így kezdődött a barátságuk
20 évvel ezelőtt.
indketten egyre
híresebbek lettek
a saját szakmájukban, de ennek ellenére,
vagy épp ezért, gyakran
előfordult, hogy együtt
dolgozhattak.
ztán Sandro megbetegedett. Tumort találtak
a nyelőcsövében. Nagy
volt annak az esélye, hogy nem
éli túl a kórt.
e Sandro Miller összeszedte minden erejét,
és a világ leghíresebb
fotóit. Chicagóból elrepült a
Dél-Franciaországban élő Malkovichhoz, hogy megvalósítsa
élete – talán utolsó – álmát. Azt
kérte tőle, hogy fotózzák újra a
fotótörténet legmeghatározóbb,
ikonikusnak számító képeit, de
úgy, hogy a képek főszereplője
Malkovich.
színésznek tetszett a kihívás, hiszen eljátszhatta Marilyn Monroe-t,
John Lennont, Dalit, Meryl

M

© Sandro Miller – Annie Leibovitz
Meryl Streep, NYC (1981), 2014

D

e EZ a kép nem AZ a kép
volt. Ugyanis jobban
szemügyre véve kiderült, hogy Meryl Streep helyett
egy férfi csipkedi a fehér festéket az arcán. De ki ez a férfi?
ár kattintás után jöttem
rá, hogy nem véletlenül
tűnt ismerősnek, hiszen
a férfi nem más, mint a színész
óriás, John Malkovich. De hogyan lett belőle Meryl Streep?
olt egyszer egy kis színházi társulat Chicagóban, a
Steppenwolf Company.
Szükségük lett egy állandó fotósra, és találtak is egy Sandro
Miller nevű fiatalembert, aki
vállalta, hogy portrékat készít
a színészekről, amelyeket aztán plakátokon és szórólapokon

P

V

A
D
A

gyermekeit ölelő menekült as�szonyt – ez a kép illusztrálja a
legtöbb 8.-os történelemkönyvben a nagy amerikai gazdasági
válságot.
művészek a képek készítésénél nem használtak
komputermanipulációt, viszont időt és energiát nem
kímélve sminkesek, fodrászok,
jelmeztervezők és kellékesek segítségével rekonstruálták a fotókon látható környezetet, és az
alanyok kinézetét.
andro pedig újrakreálta a
klasszikus beállításokat,
sőt, ami egészen lenyűgöző, a fényviszonyokat is.

A
© Sandro Miller – Philippe Halsman
Salvador Dalí (1954), 2014

Streepet, Hemingwayt, sőt,
Dorothea Lange híres fotóján a

S

V

iccnek szánták? Nem.
Halálosan komolyan vették a feladatot, ezért is lett
tökéletes a fotósorozatuk. Nem
kigúnyolni, parodizálni akartak, csak köszönetet mondani.
Köszönetet a mestereknek.
özben Sandro Miller legyőzte a rákot, a Malkovich Malkovich Malkovich
kiállítás pedig a napokban Budapestre érkezett. Május közepéig bárki meggyőződhet róla
a Műcsarnokban, hogy milyen
művek születhetnek két zseni
találkozásából. És hogy milyen
ereje lehet egy fotónak. Akár
kétszer is.

K

HIRDETÉS

Lemerítette a tél?
Töltse fel C-vitamin készletét!

GlaxoSmithKline-Consumer Kft., 1124 Budapest, Csörsz u. 43., Tel.: 225-5800, www.gsk.hu
Aszkorbinsav hatóanyagú vény nélkül kapható gyógyszer. CHHU/CHCET/0002/18 Elkészítés dátuma: 06/02/2018
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Elmondom hát mindenkinek

Polgár Teréz Eszter

Fekete öves önkéntes

„Az első megrökönyödést sokaknál már az váltja ki, hogy önkénteskedem. Nem értik, miért áldoz valaki időt, energiát és gyakran pénzt arra,
hogy másoknak segítsen. Miközben én ezt sosem éreztem áldozatnak. Az önkéntességet és
a segítségnyújtást a magam részéről életformának tartom, olyasminek, ami megadja azt
a pluszt, hogy: na, ez az, amiért érdemes élni!”
A 24 éves Könczöl Zsófia 10 éve önkénteskedik
szűkebb és – mondjuk úgy – egyre tágabb környezetében. A gyermekkórházak ápoltjaitól, a
Bátor Tábor súlyos betegein át az idősotthonok
lakóiig rengeteg rászorulónak adott idejéből és
szeretetéből – a Magyar Afrika Társaság orvosmissziójának koordinátoraként pedig egészen
Kelet-Afrikáig jutott: oda szervezett magyar
segítséget.
A segítő attitűdöt a családból
hozod, vagy már a felnőtt
tapasztalataid eredménye?

Anyukám óvónő, az a csupa szív, gyerekszerető, áldozatos és alázatos munkavégzésű
típus, ahogy az ember elképzeli az ideális óvó nénit. Kiskoromtól fogva úgy nevelt, hogy
tudjam, nem minden család
és kisgyerek olyan szerencsés,
mint én, és vannak gyerekek,
akiknek nincsenek ruháik, játékaik, nincs mit enniük. Mindig becsatlakoztunk különféle
gyűjtésekbe, együtt válogattunk
ruhákat, játékokat, amiket aztán elajándékoztunk.
12

Elképesztően sokféle önkéntes
munkát végeztél. Mi mindennel
foglalkoztál így?

Gimnázium alatt a győri kórház gyermekosztályán működő
Lurkó Alapítványnál segítettem az alapítvány programjain, valamint jártam a kórházba
a gyerekekkel játszani. Emellett
látogattam egy családot, ahol az
ikergyerekek súlyos autizmussal születtek, nem beszéltek, az
egyikük még mozgássérült is
volt: 3 éves koruktól 5 éves korukig voltam velük rendszeresen. Öt évvel ezelőtt, amikor
Budapestre költöztem, az Őrzők
Alapítványnál, a Tűzoltó utcai

Gyermekklinikán kezdtem daganatos gyerekeknek segíteni.
Az Őrzők vára projektben tartottunk foglalkozásokat, majd
a programszervezésbe is bekapcsolódtam, adománygyűjtő
kampányt vezettem. A hos�szabb időt kórházban töltő szülőkkel és gyerekekkel mindig
személyes kapcsolatom alakult
ki, így tényleg az igényeiknek
megfelelő segítséget tudtam adni. Szintén öt éve kezdtem önkénteskedni a Bátor Táborban is,
ahol daganatos és krónikus beteg
gyerekek élményterápiás táboroztatása zajlik. Négy nyáron is
dolgoztam, minden alkalommal

kamasz onkológiai turnusban,
14-18 éves fiatalokkal. Voltam
továbbá családi táborban, ahova a beteg gyerek a családjával
érkezik: a családi kapcsolatok
erősítése a cél, és hogy a családtagokat közös élmények erősítsék a
nehéz helyzetben – hasonlóan a
Testvér Táborhoz, ahova a beteg
gyerekek az egészséges testvéreikkel érkeztek. Ezen kívül részt
vettem a Lélek Madár táborban,
ami egy háromalkalmas táborciklus olyan családokkal, akik
krónikus betegségben vesztették
el a gyermeküket. A tábor kíséri a gyász folyamatát, és segít a
családot visszavezetni az életbe. 2016 szeptemberétől a Hallgatók a Közösség Szolgálatában
elnevezésű szervezet „MeGyek”
programjában veszek részt. Ennek keretében a Cseppkő Gyermekotthonba járunk játszani,
segíteni a tanulásban. Az évek
során még alkalomszerűen önkénteskedtem hajléktalanszállókon, ételosztásokon, festettem
kerítést, és részt vettem idősek
otthonába készülő programok
tervezésében és tartásában.

A rengeteg önkéntes feladatod
mellett Afrika hogyan kapott
kitüntetett helyet az életedben?

Nyolcosztályos
gimnáziumban tanultam Győrben, és
14 éves voltam, amikor a gimi
könyvtárában hallgattunk egy
előadást. Már nem emlékszem
pontosan, hogy milyen apropóból, az érzésre viszont igen,
amely a hatalmába kerített. Az
előadó a munkájáról beszélt,
de nem nevezte meg, és ahogy
mesélt, azt éreztem: Úristen,
én is ezzel akarok foglalkozni!
Az előadás végén odamentem
hozzá, kiderült, hogy humanitárius békefenntartó Afrikában. Később beláttam, hogy
nőként, pláne nálunk erre nincs
sok lehetőségem, de Afrika nagyon mélyen megragadott. Ettől
kezdve folyton Afrika „jött velem szembe”, és a szerelem máig tart! Én hiszek abban, hogy
minden ember életében van valami, amit küldetésként, vagy
egyfajta életcélként kap, és nem
lehet pontosan megmagyarázni,
miért pont az. Szerintem a kiteljesedés maga, amikor ennek élhetünk. Abban is hiszek, hogy
Afrika nem ok nélkül költözött
ennyire a szívembe.

Mesterképzésre pedig a Corvinusra mentem nemzetközi tanulmányokra, diplomácia
szakirányon ez az utolsó évem.
Másfél éve dolgozom humanitárius munkatársként a Magyar
Afrika Társaságnál (AHU). Belföldön is nagyon aktív szervezet, emellett rendszeresen küld
orvosmissziókat Afrikába, jelenleg Ugandába és Malawiba.
Malawiban van egy jól felszerelt kórház, de nem tudják használni, mert nincsen szakképzett
munkaerő, ezért oda speciális műtős missziókat szoktunk
küldeni kéthetes turnusokban.
Ugandába pedig általános orvosimissziók mennek, háziorvosi rendelés jelleggel: alap
szűrővizsgálatokat és prevenciót végeznek. Én is ilyen csapatot
kísértem, így jutottam ki végre
Afrikába.

Dolgozol és tanulsz is még.
Merre indul valaki gimi után,
aki Afrikával kapcsolatos segítő
munkát szeretne majd?

Ezen én is sokat gondolkodtam, végül az ELTE politológiai
alapképzése mellett döntöttem,
szakkollégista lettem, és az alapjogi tudományos diákkör tagja.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Elmondom hát mindenkinek
Ha az ember sokáig álmodozik
valamiről, a valóság néha
csalódás, vagy legalábbis átírja
a korábbi képeket. Te hogy
voltál ezzel?

Egy hónapot tölthettem
Ugandában, és legszívesebben
már másnap visszaindultam
volna. De bevallom, az út előtt
nagyon féltem. Nem attól, amit
mindenki kérdezgetett, hogy mi
van, ha elkapok valamit, vagy
atrocitás ér stb. Tíz éven át vágyakoztam, terveztem és dolgoztam azért, hogy eljussak
Afrikába, és amikor ott álltam
a kapujában, szorongtam, hogy
talán csalódás ér. Azt mondják,
az első találkozás Afrikával
vagy nagyon megragad, vagy
soha többé nem akarsz vis�szamenni. Én emberileg még
többet kaptam, tanultam és tapasztaltam, mint amire számítottam, vagy amit reméltem,
pedig nagyon nehéz sorsokat,
mélyszegénységet láttam. Ha
most szólnának, hogy a következő géppel indulhatok vissza,
gondolkodás nélkül csomagolnék. Mióta hazajöttem, úgy érzem, nem kényelmesedhetek
vissza a kis jóléti-társadalombeli életembe, és nem hagyhatom ajtón kívül mindazokat a
történeteket, amelyeket megismertem. Azokért, akik engem
idegenként a bizalmukba fogadtak, felelőssé váltam.
Olyan nélkülözést tapasztaltam, ami mellett nem tudok elmenni. Láttam, ahogy
a gyerekek pocsolyából isznak
jobb híján, ezért állandóan
14

bélférgektől puffadt a hasuk.
Találkoztam gyerekkel, akit
hasfájással vizsgáltak, miközben kiderült, hogy egy hete
nem evett és több napja nem
ivott. Ajándékoztam kisautót egy fiúnak, akinek még soha nem volt semmije, és olyan
hitetlenkedést, majd örömöt
láttam a szemében, ami európaiként szívszorító. Egyszer 200
forintnak megfelelő borravalót
adtam egy srácnak, aki segített: az anyukája sírva, hajlongva hálálkodott... Sorolhatnám a
hasonló megrázó élményeket.
Hazatérve elindítottam egy
projektet (www.facebook.com/
szivembenszuletettafrika.hu),
amelynek keretében adományt
gyűjtök, hogy beszerezhessem,
amire a mindennapi élethez
szüksége van annak a közösségnek, amelyikben éltem.
Tudom, hogy ez csepp a tengerben, és mindenkin nem lehet
segíteni, mégis tennem kell valamit azokért, akikhez közöm
lett. Szívemben Született Afrika lett a projekt neve, mert van
egy mondás, ami mindennél
kifejezőbb: „Habár nem Afrikában születtem, Afrika megszületett bennem”. Szóval, ha
minden jól megy, hamarosan
újra visszatérek.

A tágabb környezeted hogyan
reagál arra, hogy térben
nagyon távoli – afrikai –
emberek sorsáért dolgozol és
érzel felelősséget?

Sokan már az önkéntességet
furcsállják, de szerencsére látok fejlődést az emberek hozzáállásában az elmúlt években.
Amúgy pedig hiszek abban,
hogy az emberek motiválhatóak jó ügyek érdekében, ezért
is tartom nagyon fontosnak,
hogy hitelesen tudjam képviselni, mennyire klassz dolog
önkéntesnek lenni és jót tenni.
A minap azt mondta egy barátom, hogy „Zsófi, Te már igazi
fekete öves önkéntes vagy”. Az
biztos, hogy nem csak beszélek
arról, hogy tenni kell. Amikor
elkezdtem az AHU-nál dolgozni, féltem, mi lesz, ha valaki nekem szegezi, hogy mégis,
miért segítsen ő Afrikán, egyáltalán miért foglalkozunk mi
ezzel? Egy kollégám azt mondta,
hogy ő vissza szokott kérdezni:
„Miért? Ön mit tesz a környezetéért? Ön kin segít?” Ugyanis
a legtámadóbb emberek igazából nem csinálnak semmit. Aki
valahol már segít, az nem kér
számon, mert ha belekerül ebbe a világba, látja, mennyi hely
és célcsoport van, ahol elkél a
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

segítség, és ahogy mi magunk
is sokszínűek vagyunk, mindenkit más ügy mozgat meg,
talál szíven. Egyébként meg, én
tényleg nagyon sok helyen vagyok önkéntes itthon is, szóval
felettem aztán végképp nem lehet pálcát törni, miért nem helyben segítek.
Az orvosmissziós koordinátori
munkádat hogyan kell
elképzelni?

Itthon a szervezet mindennapi feladataiban veszek részt,
mint az adománygyűjtés, önkéntes-koordináció, orvoskiválasztás, programszervezés,
oktatás. Afrikába átlagosan évi
négy missziót indítunk, most
Ugandában ketten voltunk koordinátorok. A mi feladatunk
volt az út előkészítése, majd a
kapcsolattartás az orvosokkal.
Kint nekünk kellett megszervezni és előkészíteni, melyik
nap hol végezzék a munkájukat, és a helyi segítőinkkel is mi
tartottuk a kapcsolatot. Mondhatnám, hogy mi feleltünk az
orvoscsapat testi-lelki jóllétéért
indulástól a hazaérkezésig.
Mi volt a legmeghatározóbb
számodra, amikor Afrikában
jártál?

Sok olyan sorsot és életet
megismertem, ami nagyon
megviselt. Láttam nőket tele
sebekkel, kiderült, hogy a férjük veri őket. Egészen fiatal
lányokat, akiknek már mély
szomorúság ül a szemében, és
tizennégy évesen régen anyák.

Ebben a társadalomban még ismeretlen a női egyenjogúság; a
nők nem tanulhatnak, fogamzásgátlásra nincs lehetőségük,
és mivel a szex is kizárólag a
férfi akaratától függ, a nemi
erőszak értelmezhetetlen. Az
is szíven ütött, hogy a gyarmati idők megalázottsága men�nyire tovább él. A helyiek egy
része szinte rá se mer nézni a
fehér emberre, felsőbbrendűnek
tartja – és szörnyű, hogy rengeteg turista ebben sütkérezik.
A másik oldalon meg a fehér a
gazdagot jelenti a feketék számára, így a fehéreket ott húzzák
le, ahol tudják. Ki kell ismerni
ezt a világot. Én rengeteget tanultam az ottani emberektől.
Ők minden egyes napért hálásak, őszintén, és bármilyen
körülmények között át tudják
élni a boldogságot. Találkoztam
erős nőkkel, valódi segítségnyújtással, és ott tudtam meg,
milyen egy igazi közösség. El
kellett fogadnom, hogy a kintlétem alatt igyekezzek a lehető
legtöbbet tenni, majd itthon is
a magam módján, de tudjam,
hogy van egy határ. Lehetek
szomorú, amiért nem menthetünk meg mindenkit, de nem
cipelhetek a mindennapokban
bűntudatot, amiért nekem jobb
élet jutott.

Hogyan látod a jövődet? Mik a
terveid?

A szakdolgozatomat az alapképzésen a gyerekkatonaságról írtam.
Ez a téma a gyakorlatban is nagyon érdekel, szeretnék részt venni
olyan misszióban vagy projektben,
ami gyermekkatonák leszerelésével és rehabilitálásával foglalkozik. Jelenleg a legnagyobb ilyen
missziója a világon az ENSZ-nek
van Kongóban – ahol a legtöbb
a gyerekkatona. A következő pár
évben, amennyiszer csak lehet, terepmunkát akarok végezni Afrikában, hogy majd ha eljön az ideje,
a gyerekvállalás kerülhessen fókuszba. Nagyon szeretnék még
mélyebben kutatni különböző,
Afrikát érintő emberi jogi kérdésekben. Főleg a nők és gyermekek
helyzete érdekel, illetve hogy miért nem érnek célt a nemzetközi
humanitárius fejlesztéssel kapcsolatos projektek, és mi lenne
eredményesebb. Szeretném folytatni az önkénteskedést is, és jó
példával járni az emberek előtt.
Csodálatos dolog, ha kilépünk a
hétköznapok mókuskerekéből, és
elkezdünk őszinte odafordulással
figyelni a világra. Látom, milyen
nagy dolgokra képesek az emberek, ha összefognak, és néha csak
egy lökés, egy jó szó vagy egy jó
példa hiányzik.
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MÁRCIUSI AKCIÓ!
Cetebe 500 mg retard kemény kapszula
120 db

3 440 Ft

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

ACC® long 600 mg pezsgőtabletta

10 db

1 865 Ft

Akár 12 órán át folyamatos
folyamatoos C-vitamin ellátást
ellláttásstt
biztosít. A kapszulából a C-vitamin
C-vitamin 98,6%-ban
98,,6%--baan
hhasznosítható
í h ó a szervezet számára
á á

186,5 Ft/db
hatóanyag: acetilcisztein

28,77 Ft/db
28
Ft/dbb

EP
ára
kárty
✓

hatóanyag: aszkorbinsav
forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer

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

Napi egy ACC Long 600 mg pezsgőtabletta
N
hhatékonyan
ték
á a hurutos
h t köhögés
köhö é
segítít már
kezdetén! Célzottan a lerakódáson hat,
ffeloldja a hurutos váladékot és megtisztítja
a légutakat

EP
ára
kárty
✓

Béres Actival® Kid Gumivitamin
50 db

2 260 Ft

45,2 Ft/db
forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt.,
1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4., www.beres.hu

Cukormentes gumivitamin-készítmény,
melynek összetevői hozzájárulnak a
gyermekek immunrendszerének normál
működéséhez. Citrom- és málna ízű

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

OACC744/07.16

Vény nélkül kapható gyógyszer

Béres Csepp Extra
+ C-vitamin Béres 50 mg tabletta

4 355 Ft

4×30 ml+120 db

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

CHHU/CHCET/0002/18

Komplex összetételével hatékonyan
ékonyan
támogatja az immunrendszert és segít
a betegségek megelőzésében, pl.
meghűléses megbetegedésekben,
influenza idején

Tebofortan® 120 mg filmtabletta

30 db

Étrend-kiegészítő készítmény**

Visine® Classic 0,5mg/ml oldatos

Dona® 750 mg filmtabletta

szemcsepp 15 ml

60 db

117 Ft/ml
hatóanyag: tetrizolin-hidroklorid

80,22 Ft/db
hatóanyag: kristályos glükozamin-szulfát

1 755 Ft

3 160 Ft
1055,3 Ft/db
105,3
hatóanyag: ginkgo biloba

Vény nélkül kapható gyógyszer

EP
ára
kárty
✓

ACTK1803LFSZ

4 810 Ft
EP
ára
kárty
✓

forgalmazza: Mylan EPD Kft.,
1138 Budapest, Váci út 150.
Tel: (06-1) 465-2100, Fax: (06-1) 465-2199,
info.hu@mylan.com

Hatékony gyógyszerkészítmény az
időskorral összefüggő szellemi
hanyatlás és az életminőség javítására
enyhe fokú demenciában szenvedőknek

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Valeriana Relax lágyzselatin

Gaviscon borsmenta ízű rágótabletta

Sperti Preparation H® végbélkenőcs

Hatékonyan enyhíti az enyhe-, és
középsúlyos térdizületi porckopás tüneteit
DON/JUN/17/00 Lezárás dátuma: 2017.06.02.

Vény nélkül kapható gyógyszer

BCS1803LFGY

Octenisept® külsőleges oldat
50 ml

kapszula 30 db

1 375 Ft

1 685 Ft
33,7 Ft/ml

Olyan gyógynövények kivonatát
t t l
l k hatóanyagai
h tó
i
tartalmazza,
amelyek
hozzájárulhatnak
a normál idegállapot
ho
és a lelki egyensúly fenntartásához

48 db

1 835 Ft
F

45,8 Ft/db

38,2 Ft/db

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

forgalmazza:
Reckitt Benckiser Kft.,
Tel.: (+36) 1 880 1870

Étrend-kiegészítő készítmény**

Vény nélkül kapható gyógyszer

Védőréteget
Véd
őréteget képezve megakadályozza a
gyomorsav visszaáramlását a
gyomorból
a nyelőcsőbe, így enyhíti a
gy
gyomorégést

25 g

1 985 Ft

Aranyér kezelésére,
kezelésére
ére, tüneteinek
enyhítésére

79,4 Ft/g

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

EP
ára
kárty
✓

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
**Étrend-kiegészítő, nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

MÁRCIUSI AKCIÓ!
Mucopront 50 mg/g szirup

200 ml

Neo Citran belsőleges por felnőtteknek

14 tasak

2 270 Ft

1 570 Ft
7,9 Ft/m
Ft/ml
ml
hatóanyag: karbocisztein

Komplex
KKom
omple
plexx megoldás
meg ldás a megfázás és az
mego
influenza tüneteinek kezelésére

162,1 Ft/tasak

Apranax Dolo 100 mg/g gél

100 g

1 735 Ft

IzomIz
zom- és ízületi fájdalom, csont-ízületi
ll dá lokális
l káli kezelésére
k lé é
gyulladás

Otrivin 1 mg/ml adagoló oldatos
orrspray 10 ml
P

1 660 Ft

E
ára
kárty
✓

166 Ft/ml
hatóanyag: xilometazolin-hidroklorid
forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43. Tel.: 225-5800
www.gsk.hu

17,4 Ft/g
hatóanyag: naproxén

EP
ára
kárty
✓

Megkönnyíti a hörgőváladék felköhögését
és kiürülését. Szabályozza a nyák- és
köpettermelést és elfolyósítja azt.
2 éves kortól alkalmazható

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

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

Gyorsan megszünteti az orrdugulást és hatása
akár 12 órán át tart
CHHU/CHCET/0002/18

CHHU/CHCET/0002/18

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Centrum® Energy A-tól Z-ig

Mebucain Mint 2 mg/1 mg

Smecta® 3 g por szuszpenzióhoz

Blend-a-dent extra erős

filmtabletta 30 db

2 615 Ft

szopogató tabletta 20 db

1 240 Ft

87,2 Ft/db

622 Ft/db

Vitaminokat, ásványi anyagokat,
ginzeng- és ginkgo biloba kivonatot
tartalmazó készítmény felnőtteknek

Fertőtleníti a torkot és csillapítja a
fájdalmat

10 db

1 050 Ft

105 Ft/db
hatóanyag: dioszmektit

EP
ára
kárty
✓

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

protézisrögzítő krém 47 g

1 240
24
40 Ft

Szuper erős műfogsorrögzítő krém

26,4
,4 Ft/g

EP
ára
kárty
✓

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

CHHU/CHCET/0002/18

Étrend-kiegészítő készítmény**

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Orvostechnikai eszköz*

Magne B6® bevont tabletta

Sinupret® bevont tabletta

Calcium-Sandoz® + Vitamin C

Keresse a Szimpatikát az interneten is!

50 db

1 940 Ft

AAzz eredeti Magne B6 hatóanyagainak kiváló
kombinációja révén hatékonyan pótolja a
szervezetből hiányzó magnéziumot

38,8 Ft/db

50 db

1 840 Ft

36,8 Ft/db

EP
ára
kárty
✓

Az orrmelléküregek és a légutak
heveny és idült gyulladásainak
kezelésére szolgáló gyógyszer.
Hatóanyagai gyulladáscsökkentő,
nyákoldó hatásúak, megkönnyítik a
letapadt váladék felköhögését és
kiürülését

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

EP
ára
kárty
✓

1000 mg pezsgőtabletta 10 db

845 Ft

84,5 Ft/db
forgalmazza: Sandoz Hungária Kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

EP
ára
kárty
✓

szimpatika.hu

Kalcium pótlásra és C-vitamin hiány esetén (pl.
fertőző betegségekben az ellenállóképesség
növelése) javasolt. Citromízű pezsgőtabletta
OSDZ724/07.16

SAHU.MGP.17.01.0078 (2017.02.17.)

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

EP
ára
kárty
✓

Vény nélkül kapható gyógyszer

facebook.com/Szimpatika

instagram.com/szimpatika_hu

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

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
*A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
**Étrend-kiegészítő, nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

Apaszemmel

Anyaszemmel

Küttel Dávid

Szonda Györgyi

Nemzeti dal

Piros-fehér-zöld

K

özel 10 éve írjuk ezt
a családi naplót apaés anyaszemmel, és
őszintén szólva nehéz mindig új témát találni. Ezért
időről időre megnézem a
telefonomban a képeket, és
gyakran az emlékek adnak
ihletet.

ünnepen elszavalják Petőfi kultikus versét.

szemszögéből ugyanaz ismétlődik évről évre. A mai
fiatalok zavarba jönnek a
fogalom hallatán, és ezért
nem az ifjúság a felelős, és
nem is a pedagógusok tehetnek róla. A szerencsétlen társadalmi megítélések
miatt egy időben ciki volt
a néptánc, a népzene, és
sajnos azt látom, hogy az
ünnepségek alkalmával a
kamaszok többsége motyogva, összezárt szájjal
énekli a Himnuszt is. Mára ez szerencsére megváltozott, hiszen a táncházi
módszer a szellemi világörökség részévé vált,
illetve azon is elcsodálkoztak a srácok, amikor mondtam nekik, hogy emellett a
Rubik-kocka és a busójárás
is olyan nemzeti kincsnek számít,
amire büszkék lehetünk.

A

M

A

fotó tavaly készült, és
két fiam látható rajta, a legidősebb (17)
és a legkisebb (9). Önként
indulnak kicsiny falunk
március 15-i ünnepségére.
Györgyivel tanítottuk be
a rövid kis táncot az iskolásoknak, ők pedig jönnek
velem, és ahogy a felszerelésükből jól látható, gitározni is fognak.

A

mióta Tolcsvay megzenésítette a Nemzeti dalt, én azt
gondolom, hogy magyarnak
lenni cool! Elnézést a kifejezésért,
de nézegetve Petőfiék forradalmi képeit, nekem eszembe jut a
Rolling Stones és a U2 is. Nem
véletlen a képválasztás sem! Két
sudár fiam is kokárdával a zakóján indul útnak, hogy a nemzeti
20

nemzeti öntudatot tanítani
pedig nagyon nehéz, inkább
jó példával lehet elől járni.
Legalább is én ezt látom a gyerekeim osztálytársain, mert mára
az iskolai ünnepségek „kiürültek”; értem ezalatt, hogy a tanulók

ióta kertes házban élünk,
minden márciusban külön program kihelyezni a
nemzeti lobogót az általunk felfúrt tartószerkezetbe. Dávid és
Réka pedig mindig szomorú,
amikor leszedjük...

A

nnak idején, aktív táncos
korunkban rengeteg állami ünnepségen és megemlékezésen vettünk részt, de
őszintén meg kell mondanom,
hogy csak néhány műsor maradt emlékezetes számomra.
Minden évben neves zeneszerzők, koreográfusok, színészek,
rendezők dolgoznak azon, hogy
méltó legyen az ünnephez az
előadás; több tucat táncos próbál a Nemzeti Múzeum lépcsőjén, akár esőben, hóban, de
legtöbbször jeges szélben.

A

míg gyermek tánccsoportot vezettünk, többször kerültek be ők is a műsorba,
a kislányok szépen fonott hajjal,
virágos ruhában, csengő hanggal és ártatlan arccal jól mutattak az éppen beszédet mondó
politikus mellett a televízióban,
de az csak a szülőknek tűnt fel,
hogy a hőmérő nulla fok alatt
volt, az ünneplő nézők nagykabátban, sapkában, kesztyűben és meleg csizmában álltak
a Múzeumkertben. Megpróbáltuk aláöltöztetni a gyerekeket,
és lerövidíteni a szereplésüket, de tény, hogy nem volt a

táncegyüttesnek harminc bundás mellénye vagy ködmönkéje
kisgyerek méretben, így negyed órát biztosan álltak a téli
szélben, harisnyában, fedetlen
fejjel. Őket még biztosan nem
fűtötte nyolc-tíz évesen a nemzeti öntudat, legfeljebb a tv-ben
szereplés, és a beígért forró csoki tartotta bennük a lelket.

V

idékre költözésünk első
március 15-i műsorát az
iskolás gyerekek adták a
faluban, ahol lelkesen vettünk
részt a betanításban, hiszen oly

régen volt már az előbb említett gyerekcsoport. A lányokkal zöldágjárást tanultunk, a
kisfiúk pedig verbunkot táncoltak, és Kossuth-nótát énekeltek. Megható volt, ahogy
ünneplőben, kokárdával, a lányok hajukban piros-fehér-zöld
szalagokkal próbálták a dalokat. Elképzeltük, ahogy az előtt
a templom előtt táncolnak, ami
részese volt a százhatvankilenc
éve azon a napon elindult történelmi változásoknak. Aztán beborult az ég, jeges szél fújt, esni
kezdett az eső. Ekkor felrémlett előttem az a régi ünnepség
a Nemzeti Múzeumnál, ezért
aztán én nem bántam, hogy a
hagyománytól eltérő módon
mégis a kultúrházban tartották
az ünnepséget.

I

dén százhetven éves évfordulója van az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
emlékének, helye van az impozáns környezetben megtartott,
igényes ünneplésnek, és olyan
jó lenne, ha országunk politikusai is „csak” emlékeznének,
didergő gyerekek és túlméretezett kokárdák nélkül...

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Társaslány

Vág Bernadett

Szakíts, ha bírsz!

istike mostanában gyakran volt
P
szomorú. Ha meg is jelent
a pénteki gyűléseken, nem
szólt, nem nevetett, csak
bámult egy pontot a falon. Mi a baj, Pistike,
kérdezgettük, mire
végül elbőgte magát,
és azt motyogta,
hogy a Pisti. Tudniillik az ő Pistije, a szerelme, a mindene, aki
miatt maga is Pistike
lett, mert a kezdet kezdetén annyit beszélt az ő
Pistijéről, hogy ráragadt a
neve. Azóta csak annyit tudtunk róluk, hogy élnek, mint két kis
Pisti Hevesen.

i a baj a Pistiddel, kérdeztük döbbenM
ten Pistikét, mert ezek után el se tudtuk
képzelni, hogy az ő bárányfelhős égboltjukra

is bekúszhat egy viharfelhő. – El akar hagyni
– suttogta Pistink. Azért suttogta, hogy senki
meg ne hallja, még mi se, mert ha egyszer kimondódik ez a dolog, akkor valószínűleg meg
is történik azonnal, és Pistike szerint azért van
még mindig otthon a Pistije, mert nem meri kimondani, hogy vége.
Szaki közölte, hogy ő ebből nem ért egy
A
szót se, mert mi az, hogy nem meri kimondani, hogy vége, ha egyszer vége, ugyan

már, nem szoktak ilyesmin túl sokáig lelkizni
a pasik, hanem visszaszólnak az ajtóból, hogy
na helló, lementem gyufáért, és örökre elszállnak, mint a füst.
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istike erre felzokogott, hogy
Phányzik,
de az ő Pistije nem is dominek menne le ak-

kor gyufáért, és különben
is, nyolc év szerelmet
nem lehet elintézni egy
szimpla köddé válással, még akkor se, ha
pasi az illető.
árti erre nagyot
M
sóhajtott, hogy
ez igaz, vannak azért

még jó érzésű férfiak,
akik nem tűnnek el, hanem annál kegyesebb módszert választanak, ami nem
szívfájdalmat okoz a nőnek, hanem
agyvérzést. Az ő régi pasija például, amikor
megelégelte a nagy szerelmet, módszeresen
szanaszét hagyta a zokniját, meg nyitva hagyta a fogkrémes tubust, meg nem húzta le a vécét, és éjjelente többször is jól belehorkantott a
Márti fülébe. Ráadásul többé nem nevetett a
Márti viccein, holott a Márti roppant büszke a
humorára, és a kaját se dicsérgette többé, csak
egykedvűen betolta az arcába, pedig ha valaki
tud főzni, akkor az a Márti. És mindezeknek az
lett a vége, hogy a Márti kis híján szétrobbant
a dühtől minden nap, és dühében elkergette a
háládatlan kedvest, hogy fel is út, le is út, ne
is lássalak soha többé, te hülye majom. Csak
évek múlva derült ki, hogy a majom mindezt
szándékosan és előre kitervelten csinálta, csak
azért, hogy ne neki kelljen szakítani.
gyávák mind! – vetette közbe SpiriMertke, majd
sikítozva hozzátette, hogy igen,

rettegnek tőlünk, hogy kiabálni
meg bőgni fogunk, nem bírják a
könnyeinket, se a hisztinket,
a bosszúnktól meg egyenesen halálra rémülnek.
Ezért aztán ahelyett,
hogy őszintén és becsületesen elénk állnának,
hogy hé, csajszi, jó volt,
szép volt, de ennyi,
most már szeretgessél valaki mást, inkább
meglapulnak, és valami égi beavatkozásra várnak, forgószélre, ami elrepíti
őket, vagy egy csapat ufónőre,
aki elrabolja nemzés céljából.
a, erre a mi Pistikénk már megint felzokoN
gott, hogy igen, ez az, a Pisti is lapul már egy
ideje, nem is eszik, nem is iszik, és ha szerelmi kö-

zeledést tapasztal, hullafáradtságra hivatkozva a
fejére húzza a paplant.

akit imád, így aztán elképzelni se
tudja, hogy szakít egy másik pasi, és nem is érdekli, viszont
bökdössük már meg az ő
kis Pistikéjét, hogy mikor szándékozik végre
hazamenni, mert elmúlt tíz. – Megyek!
– sikított a távolból a
mi Pistikénk, és mire felocsúdtunk volna,
elviharzott.
i pedig megvereM
gettük a bölcs Szaki vállát, és megállapítottuk,

hogy összességében a pasik nem
is akarnak szakítani, csak néha lusták,
anyátlanok és durcisak, és nem kell nekik olyankor más, csak egy kis nyugi, egy jó meccs, bundás
kenyér meg két hideg sör.
HIRDETÉS

zt a zokogós részt a Szaki nem bírta tovább
E
elviselni, ezért agyafúrt tervet eszelt ki. Azt
javasolta, hogy most azonnal ugrassuk ki a lapu-

lós nyuszi Pistit a bokorból, hívjuk fel telefonon,
és kérjünk tőle tanácsot, mintha a Márti pasija
akarna szakítani, és mondjuk el a jeleket és tüneteket, amiket amúgy ő maga produkál, és hallgassuk meg, mit mond. Ha hebeg meg habog, akkor
vége, tényleg szakítani akar, mese nincs.
istikének felcsillant a szeme, Szaki már tárcsáP
zott is, és felvázolta a pasi Pistinek a problémát, majd a végén nekilökte a kérdést, hogy mit
gondolsz erről, mint férfi, ha így lapul egy pasi,
akkor tényleg szakítani akar?

vonal végén hosszú, súlyos csend volt, majd
A
egy nagy, unott ásítás következett, végül
Pisti álmos hangon közölte, hogy fogalma sincs,
mert ő sose akarna szakítani az ő kis Pistikéjével,

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Dr. Draveczki-Ury Ádám

A

Miről árulkodik a nyelvünk?

hhoz képest, milyen magas a nyelv daganatos
megbetegedéseinek aránya, a legtöbben meglehetősen keveset foglalkoznak e szervünkkel, pedig állapotát rendszeresen figyelni kellene, és mindennapos
tisztítása is elengedhetetlen. Dr. Mikola Éva fogorvossal
beszélgettünk.
Milyen nyelvbetegségek,
rendellenességek fordulnak elő
leggyakrabban?

Szerencsére többnyire ártalmatlan elváltozásokkal találkozunk, ilyen például a térképnyelv
és a redőzött, repedezett nyelv.
A térképnyelv esetén jellegzetes,
fehér szegélyű, pirosas foltok jelennek meg, és „vándorolnak”
ide-oda a nyelven. Ez az elváltozás kezelést nem igényel, magától
elmúlik, viszont sajnos hajlamos
kiújulni stressz hatására, vagy
amikor legyengül az immunrendszer. A repedezett nyelv még a
térképnyelvnél is ártalmatlanabb,
tulajdonképpen anatómiai variációnak tekinthető. Szintén ártalmatlan a „fekete szőrös” nyelv
is, amely dohányosokra jellemző,
de a jó hír, hogy a „fekete szőrt”
tulajdonképp le lehet mosni a
nyelvhátról. Ez az elváltozás is
jól mutatja azonban, hogy a nyelv
tisztítása általában kívül esik a
szájápolási szokásokon, és a páciensek a nyelvlepedéket sokszor
patológiás elváltozásnak vélik.
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Miként ajánlott tisztítani a
nyelvünket?

Több cég is gyárt direkt erre a célra úgynevezett nyelvkaparót, ami egy kengyel
formájú eszköz, és a nyelvlepedék eltávolítására szolgál,
de úgy gondolom, egy jó minőségű fogkefe és fogkrém
is tökéletesen megfelel a célra. A nyelvgyök tájának tisztítása az első alkalmakkor
ugyan hányingert okozhat,
de igazán nem nehéz megszokni. Fontos megérteni,
hogy a nyelv tisztítása a fogmosás kiegészítője, fontos a jó
szájhigiénia fenntartásában.
A nyelvtisztítás fontosságát
azért is szeretném hangsúlyozni, mert diagnosztikai
fontosságú, hogy egy folt letörölhető, eltávolítható-e, azaz csak lepedék, vagy pedig
nyálkahártya-elváltozás. Az
úgynevezett leukoplákia, azaz a letörölhetetlen fehér folt a
leggyakoribb daganatmegelőző állapot a szájüregben.

Mennyire gyakoriak a rákos
nyelvmegbetegedések?

Magyarországon a szív- és
érrendszeri problémák mellett
a második vezető halálok a daganatos megbetegedés, ahol a
gyomor-bélrendszer daganatai
után ismét a második leggyakoribb daganattípust a szájüregi daganatok jelentik. Ezeknek
is mintegy negyede nyelvrák.
Ez a ráktípus nehezen kezelhető, és sajnos minél hátrébb
alakul ki a nyelven, annál veszélyesebb. Fontos lenne időben észrevenni az elváltozást:
ha brokkoli-szerű duzzanatot
vagy nem gyógyuló, fekélyes
sebet veszünk észre, azonnal
forduljunk szakorvoshoz! Mielőbb keressünk fel fogorvost,
szájsebész szakorvost, bőrgyógyászt további kivizsgálás
céljából. Szomorú tény, hogy
ezeknek a halálos kórképeknek
komoly életvitelbeli előidézőjük
van: a dohányzás és az alkoholfogyasztás mintegy tizenhatszorosára növeli a szájüregi

daganatok kialakulásának esélyét. A nyelvdaganatoknál még
súlyosbíthatja a helyzetet a
rossz szájhigiénia, az éles tömés- és koronaszélek, fogpótlások, rossz fogak által okozott
krónikus irritáció is.
Milyen összefüggésben állnak
a nyelv megbetegedései a
fogbetegségekkel?

Az említett mechanikai irritáción kívül kevés összefüggést
találni. Közvetetten kihathat a
fogak egészségére a nyelvháton
tenyésző baktériumok tömege,
amelyek egy része – a lepedék
mellett – a fogágybetegségért
felelős. A rossz szájhigiéniából
eredő fogsor-candidiasis, a kivehető fogsorral fedett nyálkahártyán kívül a nyelven is
okozhat elváltozásokat, piros
és fehér foltokat. A fogsor-candidiasis jellemzően a fogsor és
a száj nem megfelelő tisztítása okozta immunhiány, illetve
szájszárazság esetén alakul ki.
Ilyenkor mi a teendő?

Mindenképp fel kell keresni
a fogorvosi rendelőt, ahol helyileg és szisztémásan alkalmazott
gombaellenes készítményekkel
lehet kezelni az elváltozást. Új
fogsort is kell készíteni, mert
abból sajnos kiirthatatlan a
candida. Fontos megtanulni a
fogsorok helyes tisztításának

módját: erre a célra gyártott
fogkefével, illetve fogkrémmel
mossuk meg minden nap a fogsor mindkét oldalát. Használhatunk fertőtlenítő tablettákat
is, ez azonban nem helyettesíti
a kefével való tisztítást. Sokan
élnek még mindig abban a hitben, hogy a fogsort éjszakára be
kell dobni egy pohár vízbe – ez
nem szükséges, annál is inkább,
mivel a gombák a meleg és nedves helyeken érzik jól magukat.
Hagyjuk hát a fogsort megszáradni. Időskorban nehezíti a
fogsortisztítást a gyengébb látás – tegyünk fel szemüveget! –,
illetve a kézremegés – vízzel
telt mosdó felett mossuk a fogsort! –, valamint a szájszárazság, ami nőknél menopauza
után sajnos amúgy is gyakori.

Milyen betegségekre utalhat,
miről árulkodhat még a
nyelvünk állapota?

A szájszárazság – amelynek
eredete sokszor tisztázatlan –
főleg középkorú nőknél jelentkezik, néha rendszerbetegségek,
például a Sjögren-szindróma részeként. Társulhat hozzá száj-, illetve nyelvégés is. A nyelvégés, a
nyelvpapillák elsimulása, esetleg
a nyelvhát macskakőszerű rajzolata utalhat B-vitamin-hiányra,
illetve vashiányos vagy vészes
vérszegénységre. Ilyen esetben
a vitaminpótlás és a táplálkozás
színesítése mellett mindenképp
keressük fel háziorvosunkat is!
Az előbbieken túl tipikus jelenség az úgynevezett epernyelv és
málnanyelv is, amelyek skarlátos megbetegedéskor fordulnak
elő, főleg gyerekkorban. Az interneten számos színes összeállítást találhatunk még a nyelvről
leolvasható egyéb betegségekről
is, mint például, hogy a nyelv bal
oldalának fájdalma májproblémákra, jobb oldalának égése
hasnyálmirigy-panaszokra utal,
illetve, hogy a nyelv barázdáinak
lefutásából következtethetünk
nemcsak szervrendszereink általános állapotára, hanem személyiségtípusunkra, szerelmi
életünk sikerességére és életünk
hosszára is. Természetesen ezek
a következtetések minden tudományos alapot nélkülöznek.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

Szentkuty Nikolett

Tavaszi megtisztulás

A

Milyen vitaminokkal, étrendkiegészítőkkel segíthetjük a szervezet feltöltődését, érdemes-e
ezeket a tél elmúltával is alkalmaznunk?

tavasz közeledtével sokan szeretnék szervezetüket formába hozni, megszabadulni a felesleges anyagoktól és kilóktól, ezért
különböző méregtelenítőkúrákba kezdenek.
Népszerűségük töretlen, de arról, hogy hogyan érdemes elkezdeni, és milyen veszélyei
lehetnek a tisztítókúráknak, Balázsné dr. Hati
Margitot, a csanádpalotai Kazay Gyógyszertár
gyógyszerészét kérdeztük.
Milyen anyagok gyűlhetnek fel
a szervezetünkben, amelyektől
egy tisztítókúra során megszabadulhatunk?

Szervezetünkbe folyamatosan
salakanyagok és mérgek rakódnak le. A méreganyagok
körülbelül hetven százaléka
élelmiszereink által jut a szervezetünkbe, mivel táplálékaink egyre több tartósítószert,
valamint adalék-, színező-, és
állományjavító anyagot tartalmaznak. Ezek a méreganyagok,
amelyek a testünkbe kerülnek,
az anyagcsere-folyamatok során ugyan távoznak, azonban
ahhoz, hogy öntisztító szerveink maradéktalanul el tudják
látni feladatukat, nagyon gyakran segítségre szorulnak.
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Miért a tavaszi időszak a legideálisabb a kúra elkezdésére?

Köztudott, hogy télen nehezebb ételeket fogyasztunk, valamint az ünnepek alatt többet is
eszünk az általában megszokottól. A friss gyümölcsök, zöldségek sem érhetők el ilyenkor, és a
mozgás is háttérbe szorul ebben
az időszakban. Ekkorra testünk
ellenállóképessége legyengül,
mivel a téli hónapokban szervezetünk kevesebb ásványi
anyaghoz, létfontosságú vitaminhoz és nyomelemhez jut, és
a friss levegőn is kevesebbet tartózkodunk. Télen az anyagcserénk is takarékra kapcsol, így
a mérgeket és a képződött káros anyagokat sem tudja kellőképpen megsemmisíteni. Ezek

az anyagok megváltoztatják
szervezetünk belső környezetét, és sejtszinten akadályozzák
az oxigén- és tápanyagellátási
feladatokat.
Az, hogy sejtjeink nem jutnak
hozzá kellő mértékben a működésükhöz szükséges tápanyagokhoz – amelyek egyben az
energiatermeléshez is elengedhetetlenek –, kihat teljesítőképességünkre, és folyamatosan
fáradtnak érezzük magunkat.
A tavasz beköszöntével egyre
több friss gyümölcs és zöldség
válik elérhetővé, így már a tisztítókúra kivitelezése is könnyebb,
amely pozitív lehet, hiszen a méreganyagok eltávolítása után fittebbnek érezzük magunkat, és
frissen tudjuk fogadni a tavasz
első rügyeit és a napsugarakat.

A tisztítókúra ideje alatt nagyon fontos a vitaminok pótlása. A vitaminok szervezetünk
számára nélkülözhetetlenek,
előállítani nem tudjuk őket,
így a táplálékkal kell bevinni
azokat. Télen zsírosabb, vitaminokban szegényebb ételeket
fogyasztunk, a napfény jótékony hatásából is kevésbé részesülünk, ezért fokozottabban
oda kell figyelnünk a vitaminok és nyomelemek pótlására.
A C-vitamin erősíti az immunrendszert, segít a fertőzések
leküzdésében, de túl nagy adagokban nem javasolt alkalmazni, mivel a felesleges mennyiség
a vizelettel úgyis távozik, és a
vesét is leterheli. Szükség van a
B-vitaminokra is, amelyek segítenek leküzdeni a feszültséget,
nyugtalanságot. A D-vitamin
pótlására is figyelnünk kell,
ugyanis télen egyrészt csak a
táplálékkal tudjuk a szervezetünkbe juttatni, másrészt a
napsugarak hatására képződik, de a téli borongós, fényhiányos időben ebből is sokkal
kevesebbet kapunk természetes
úton. A méregtelenítés során a

mérgekkel együtt a vitaminok is
kiürülnek, amelyeket mindenképp szükséges pótolni. Erre a
célra leginkább a komplex multivitaminok felelnek meg, mivel
az összes szükséges vitamint és
nyomelemet tartalmazzák.
Milyen veszélyei lehetnek a tisztítókúráknak?

A tisztítókúrára alapvetően nincs szüksége az emberi szervezetnek, és olykor még
veszélyes, káros is lehet az
egészségünkre, ha nem tartunk
be bizonyos szabályokat. Ügyelni kell például az elegendő
mennyiségű folyadékbevitelre,
mert ha nem iszunk eleget, felborítjuk a szervezet folyadékés elektrolitegyensúlyát, amely
gyomorproblémákhoz, fejfájáshoz, fáradtsághoz, ingerlékenységhez, súlyosabb esetben
akár kiszáradáshoz is vezethet.
Bármilyen méregtelenítő kúrát választunk, fontos tudni,
hogy a méreganyagok csak az
ásványi anyagokhoz kötődve
tudnak a szervezetből kiürülni, ezért biztosítani kell az ásványi anyagok pótlását. Fontos
tudni azt is, hogy gyermekeknek, időseknek, krónikus betegeknek és kismamáknak tilos a
méregtelenítés.
Milyen kiegészítő tevékenységek segíthetik a szervezet tisztulását és a fogyást?

A bőrön át az izzadással nagy
mennyiségű salakanyagot tu-

dunk
a szervezetünkből eltávolítani. Az
izzadást többféleképpen érhetjük el: sportolással, izzasztó
teakeverékek fogyasztásával,
szaunázással vagy gőzfürdővel.
Számos gyógynövény áll rendelkezésünkre, amelyek segítik
a vese munkáját, így a véráramból a keletkezett bomlástermékek, felesleges ásványi anyagok,
sőt még a víz is fokozottabban
szűrődik ki. Azonban minden
esetben fokozott figyelmet igényel a folyadékbevitel, hogy a
kiszáradást megelőzzük.
A tisztítókúra csak időszakosan
alkalmazható, vagy érdemes év
közben akár többször is beiktatnunk?

Manapság a tisztítókúrák reneszánszukat élik, a tisztító
módszereket egyes irodalmi
források szerint már az ókori
Egyiptomban is alkalmazták.
Egészséges és beteg emberek
egyaránt tavasszal és ősszel
szoktak tisztítókúrát tartani,
azonban mindig ügyelni kell
az ellenjavallatokra. A szervezetet fokozatosan kell felkészíteni a diétára, valamint
célszerű a kúra megkezdése
előtt orvossal vagy dietetikussal is konzultálni.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Méregtelenítés

Sallai Ervin

Forradalmi hevület

Kedves Kerecsendapátiak,
polgártársaim, Bandi atya!
Közeleg március idusa. Ilyenkor nem csak arra emlékezünk,
hogy Rómában megölték a cézársaláta feltalálóját, és hogy
felszabadítottak bennünket az osztrákok 2013-ban hókotróikkal. Bizony március 15-e forradalmunk és olthatatlan
szabadságvágyunk harcának ünnepe is. Nehéz ma elképzelni,
mennyire vágyták őseink a Habsburgoktól való elszakadást,
amikor minden családból ifjaink nagy része Ausztriában
dolgozik pincérként vagy szállodai szobaasszonyként. Mégis nemzeti identitásunk nagy napja március 15-e, amit idén
méltóan ünnepel meg a falu.
Az ünnep kezdeteként a márciusi ifjak bevonulnak a Pilvax
kávéháznak feldíszített Taknyos Varjú szeszesital kereskedés és kulturális központ söntésébe. Itt leírják 13+1 pontban, hogy mit kíván a magyar nemzet. Különös tekintettel
a Leverkusen-Bremen rangadó várható „X” eredményére és a
pótmérkőzésekre.
Miután az ifjak megágyaznak a forradalmi gondolatoknak pár
ágyas szilvával, Táncsics kiszabadításáról emlékezünk meg. A
főhajtó tömeg Karancsi Zoli házához vonul, ahol ünnepélyes
keretek között erővágóval leszereljük Zoli lábáról a csipogót. Ezzel úgy jelképesen, mint ténylegesen kiszabadítjuk
házi őrizetéből, mert fényesebb a láncnál a kard.
Ekkorra a falu apraja és nagyja vélhetően megéhezik, így
javaslom az ebédet. Miután mindenki elfogyasztotta a forradalmi Wiener Schnitzelt sültkrumplival, és szundikált is
egy kicsit, megkezdjük a hagyományos huszárfelvonulást. Rendeletben rögzítem, hogy Prekop Tóni köteles a falu egyetlen
lovát, a Masni pónit megülni zsinóros mentében és csákóban. Őt kíséri a Family Frost kocsi, melynek hangszórói a
jeles napon a szokásos „Szólj anyádnak, hozzon pénzt!” nóta
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helyett a „Gábor Áron rézágyúja…” kezdetű dalt játsszák a
Kerecsendapáti hagyományőrző tekerőlant és cintányérzenekar feldolgozásában.
Miután a falu a polgármesteri hivatalhoz vonult, a tanácsháza lépcsőinek helyére unijós forrásból épített mozgássérült
rámpán következnek az ünnepi versek. Először a cserkészek,
úttörök, gyerekek áhítattal elszavalják a Nemzeti dalt, majd
Bandi atya az „Egy tök, két tök, három tök, nem tökölök,
öntök” kezdetű rigmus elmondása közben jelképesen meglocsolja a falu asszonyait képviselő Zsiga Borkát, mert idén
nem lesz pénzünk külön ünnepelni a húsvétot.
Természetesen nem marad el a mindig népszerű Bem apó-hasonmásverseny sem, amit tavaly a pelyhedző szakállú Szalontay
Sára néni nyert. Most is megrendezzük a Ki tud többet a magyar ünnepekről? című vetélkedőt. Ezt öt éve Csen Hua Ping
cipő-nagykereskedő és szerencsesütemény gyártó őstermelő
nyeri. Reméljük, idén komoly kihívója akad.
Jól tudjuk, magyar ember sírva vígad, ezért megemlékezünk
a szabadságharc bukásáról is. A cári orosz sereg beavatkozását megbosszuljuk. Egy Poljot karórát törünk össze éjféltájban a Taknyos Varjúban.
Végül pedig összeölelkezve elénekeljük „Az éjjel soha nem
érhet véget” című slágert, mert ne feledjük: ha a szabadságharcban nem is sikerült teljesen, a 2016-os foci EB-n megmutattuk az osztrákoknak, milyen az ungarische wirtschaft.
Szalai és Stieber neve a 2:0-val felzárkózott Petőfi és Kossuth mellé. A forradalom szelleme él! Köszönöm figyelmüket.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Mozdulj!

Tompa Diána

Apja lánya

Édesapja mintha előre tudta volna, hogy lánya felnőve a magyar sportlövészet
királynője lesz, ezért a vadászat istennőjéről nevezte el. Igaly Diánával beszélgettünk.
A szüleid válogatott sportlövők
voltak. Ilyen közegben fel
sem vetődött, hogy te más
sportágat válassz?

Azt elég korán tudtam, hogy koronglövészettel szeretnék foglalkozni, de 13-14 éves kor előtt
nem kezdhettem el, mert a puska veszélyes, és van egy erős rúgása. Ezért előtte sokféle sportot
kipróbáltam, de mindig is inkább a fiúsabbak, harciasabbak
vonzottak.
A szüleim először le akartak
beszélni róla, hiszen versenysportolókként tudták, milyen
nehézségekkel jár a lövészet, és
igyekeztek ettől megóvni. De miután látták, hogy hajthatatlan vagyok, mindenáron szeretném a
puskát a kezembe venni, és ezt a
sportot komolyan űzni, onnantól
kezdve maximálisan támogattak.
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Az édesapád volt az edződ.
Könnyen ment a közös munka?

Mindenkinek ilyen edzőt kívánok! Természetesen gyerekkoromban voltak köztünk
súrlódások, mert tőlem mindig
többet várt el, mint a többiektől, és
ezt nehezen tudtam elfogadni. Az
edzéseken nekem mindent duplán kellett csinálni, elsőnek lenni
a takarításban és a korongok pakolásában. Ma már csak hálával
tudok erre is gondolni, mert megtanított arra, hogyan kell tisztelettel és alázattal lenni a sportunk
iránt. Csodálatos évek voltak,
amíg édesapám élt és együtt dolgoztunk, nem lehetett volna jobb
helyzetem. Édesapám szakmailag mindig is megelőzte a korát,
olyan technikát tanított nekem,
amit csak sok év múlva kezdtek
el külföldön is alkalmazni.

Miután elkezdtél versenyezni,
gyorsan jöttek a jó
eredmények. Mi volt a sikered
kulcsa?

Miután mind a két szülőm nagyon eredményes volt a lövészetben, így a tehetségemet
valószínűleg tőlük örököltem. E
mellett csodálatos hátteret biztosítottak, az édesapám mint
edzőm és az édesanyám, akivel
együtt versenyeztem. Egy ilyen
közegben felnőni és versenyezni egy áldás. Természetesen a
lövészethez kell akaraterő, alázat, reflexek, jó idegrendszer és
éles szem.
Hogyan épül fel egy sportlövő
edzésterve?

Nagyon fontos a szakmai
edzés mellett a fizikai edzés is.

Egyetértek Lékó Péter sakkozó
mondatával: „Ha nekem nem
volna fizikai edzésem, akkor
mentálisan sem lennék rendben.” Ezért nekem soha nem
kellett sportpszichológus, elég
volt a rengeteg száraz edzés. Én
mindent alárendeltem annak,
hogy a lőállásban a maximumot tudjam nyújtani, amikor
anya lettem, akkor is igyekeztem ugyanolyan edzésmunkát
végezni.

ott lehetek, és a korábbi sikereim ellenére meglepetés volt a
bronzérem.
Sydney után, 2002-ben világcsúccsal nyertem a lahti-i
világbajnokságot, és onnantól
kezdve nagyon nagy nyomás
alá kerültem. Emiatt Athén
előtt tudatosan elzárkóztam a
sajtótól, és csak az edzésekre
koncentráltam, mert éreztem,
hogy különben összeroppanok
az elvárásoktól. A családom, a

azt követő nyáron derült ki,
hogy igaza lett. Mindig, amikor hazajöttem a versenyekről, az ő könnyes boldogsága
és büszkesége pecsételte meg a
sikereimet.

barátaim és a szakvezetők segítségével ez sikerült, így mentálisan, pszichésen és szakmailag
is a csúcson voltam Athénban.
Igazán akkorra értem meg.

Édesapád emlékére
megalapítottad az Igaly
József Lövészklubot. Kikkel
foglalkoztok?

Egy interjúban
említetted, hogy
nem mindig voltak
megfelelőek a
körülmények az
edzéseidhez. Nem
vetődött föl, hogy
inkább külföldön
készülj fel?

Több helyre is hívtak versenyezni, majd később edzőnek
is, de földhözragadt vagyok, sose tudtam volna megszokni egy
másik országot. Én itthon akartam edzeni, Magyarországnak
hozni a sikereket. Máig az utazás hiányzik a versenyzésből a
legkevésbé.
Athénban olimpiai aranyérmet
szereztél. Érezted, hogy
itthonról elvárják a sikeres
szereplést?

Sydney-be még az esélytelenek
nyugalmával érkeztem, mert
csak 1998-ban lett a lövés nemem olimpiai szám, így akkor főképp csak örültem, hogy

Mit éreztél Athénban a Himnusz
alatt?

A dobogó legtetején édesapámra gondoltam, és arra,
hogy ő ott fönt most biztos nagyon boldog, de milyen kár,
hogy ezt már nem érhette meg,
ezért nem tudott felhőtlen lenni a boldogságom. 1997 karácsonyán, halála előtt még azt
mondta az édesanyámnak,
hogy „Figyeld meg, Diánka ott
lesz a sydney-i olimpián!”. Az

Nem kísért el a versenyekre?

Junior korosztályban még igen,
de később már elengedte a kezemet, mert az volt a mottója,
hogy fel kell nőnöm, hiszen a
lőállásban is egyedül
kell állnom. Tudatosan
nevelt arra, hogy önállóan oldjam meg a verseny
közben felmerülő problémákat. Utoljára 1989ben volt velem, amikor
édesanyámmal és Vasvári Erzsébettel csapatban álltunk dobogón.

A budaörsi lőtérben az édesapám keze munkája is benne
van, sokat tett azért, hogy felépülhessen. Miután bérbe vettem, feltett szándékom volt,
hogy a versenysportolás után
edzővé váljak. Jelen pillanatban a klub nagy része utánpótlás-neveléssel foglalkozik, mára
tizenhárom versenyzőm van,
akik között van országos bajnok is. E mellett vannak hobbi
lövőink is, így megfelelő okmányok mellett bárki csatlakozhat
hozzánk.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Üzenet a Földnek

Hagyaték és örökösök I .

Dr. Láday Réka ügyvéd

A

jogi problémák közül az öröklés előbb-utóbb szinte mindenkit érint.
Számtalan kérdés merül fel ezzel kapcsolatban, ezért jogi sorozatunkban
elsőként az öröklés során leggyakrabban előforduló helyzetekkel és a
legfontosabb tudnivalókkal foglalkozunk.
Tudomásul kell vennünk, hogy örökséget hagyni
magunk után nem csak idős korban lehet, ezért –
bár erről igyekszünk nem tudomást venni – érdemes felkészülni a váratlan helyzetekre is, és időben
dönteni vagyonunk sorsáról, még esetleges halálunk előtt. Cikksorozatunkban a lehetőségeket és
megoldásokat vesszük számba.
Örökölni törvény vagy végintézkedés alapján
lehet. Amennyiben az örökhagyó után végintézkedés maradt, az öröklés rendjét elsődlegesen ez
határozza meg.

De hogy is történik
mindez a gyakorlatban?
A halálesetről leggyakrabban a halottkém jelentéséből, az úgynevezett halottvizsgálati bizonyítványból értesül az örökhagyó utolsó lakóhelye
szerint illetékes önkormányzat. Ezzel megindul
a hagyatéki eljárás.
Ezt követően az önkormányzat egy nyomtatványt küld az örökhagyó halottvizsgálati bizonyítványban megjelölt hozzátartozójának,
melynek kitöltésével nyilatkozik arról, hogy van-e
az elhunytnak vagyontárgya és arról, hogy kik lehetnek az örökösök.
Amennyiben van leltározandó vagyontárgy, az
önkormányzat elkészíti a hagyatéki leltárt, mely
tartalmazza az örökhagyó örököseit, a hagyatéki vagyont, továbbá, hogy maradt-e végrendelet.
Fontos kiemelni, hogy sem az önkormányzat, sem
az eljárás későbbi szakaszában a közjegyző nem
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nyomoz, az eltemettetőtől, hozzátartozótól beszerzett adatok és iratok alapján járnak el. Be kell
nyújtani például az örökhagyó számlakivonatát,
nyugdíjszelvényét, forgalmi engedély másolatot,
a tulajdoni hányadot tartalmazó cégkivonatot,
adott esetben a végrendelet, tartási-, életjáradéki- vagy öröklési szerződés másolatát. Az önkormányzat intézkedik a tulajdoni lapok beszerzése
iránt, és beszerzi a hagyatékbeli ingatlanra vonatkozóan az értékbecslést, az úgynevezett adóés értékbizonyítványt is, majd továbbítja a teljes
iratanyagot az örökhagyó lakóhelye és halálának
időpontja alapján illetékes közjegyzőhöz.
A közjegyző a tényállás további tisztázása végett
megkereséseket végez, beszerzi például az örökhagyó örökösök által megadott bankszámlájára
vonatkozó adatokat, különös tekintettel arra, hogy
mekkora az adott számla egyenlege a haláleset, illetve a megkeresés napján, illetve, hogy az örökhagyó jelölt-e meg haláleseti kedvezményezettet.
Tapasztalatom szerint kevesen ismerik és élnek
a haláleseti kedvezményezett jelölés lehetőségével,
pedig nagyon hasznos és ingyenes lehetőség. Arról
van szó, hogy az örökhagyó – vagyis bármelyikünk – még életében saját számlavezető bankjánál egy ingyenes formanyomtatvány kitöltésével
elhalálozási rendelkezést tehet, másképpen fogalmazva haláleseti kedvezményezettet jelölhet
meg. Ebben az esetben a lakossági bankszámlán
levő összeg nem lesz hagyaték tárgya, vagyis a halálesetet követően nem kerül zárolásra, nem kell
megvárni a jogerős hagyatékátadó végzést, hogy

a kedvezményezettként megjelölt személy hozzájusson a számlán levő összeghez. A haláleseti
kedvezményezett személyazonossága igazolása és
a halotti anyakönyvi kivonat bemutatását követően juthat a számlán levő összeghez. Ez sokszor
megoldás lehet a nehezebb anyagi körülmények
között élő örökös számára, nem kell kölcsönkérni
például az örökhagyó eltemettetéséhez.
Visszatérve a hagyatéki tárgyaláshoz és a bankszámlához. Sokszor fordul elő, hogy az örökösök nem rendelkeznek pontos információval az
örökhagyó számlájáról, csak annyit tudnak, hogy
valamelyik banknál valószínűleg volt számlája.
Ezt az örökösöknek mindenképpen pontosítaniuk kell, hiszen a közjegyző csak az örökösök által megadott pénzintézeteket keresi meg. Olyan
nyilvántartás, amely az örökhagyó összes magyarországi banknál, pénzintézetnél kezelt számláját
tartalmazza, nincs. Arra sincs továbbá lehetőség,
hogy a közjegyző az összes bankot, pénzintézetet
megkeresse, hiszen ez rendkívül megnyújtaná a
hagyatéki eljárásokat és óriási költséggel járna.
Miután minden adat rendelkezésre áll, a közjegyző kitűzi a hagyatéki tárgyalást.

A közjegyző a számbavételt követően ismerteti
a hagyatéki leltárt, az ügyben addig keletkezett
iratokat, vagyis megállapítja a hagyaték átadásához szükséges tényállást, az öröklés konkrét ügyben irányadó rendjét, hogy ki és milyen jogcímen
támasztott igényt a hagyatékkal szemben, majd
meghozza a hagyatékátadó végzést.

A cikksorozat következő részében arról lesz szó,
hogy milyen lehetőségeink vannak, ha nem kívánunk örökölni, mit tehetünk a közjegyző végzése
ellen, és hogy mi történik akkor, ha az örökösök
között vitás kérdések merülnek fel.
HIRDETÉS

Mi történik a hagyatéki
tárgyaláson?
A hagyatéki tárgyaláson a közjegyző először
számbaveszi a megjelenteket. A megidézettek személyesen vagy meghatalmazott útján vehetnek
részt. Más családtag, rokon kísérőként eljöhet velünk, ha a többiek hozzájárulnak, a tárgyaláson
hallgatóságként jelen lehet, azonban a kísérő az
eljárásban nem vesz részt, a tárgyalás rendjét semmi esetre sem zavarhatja. Fontos, hogy meghatalmazottként nem mindenki járhat el, csak akinek
a törvény lehetővé teszi.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Játsszon velünk és nyerjen!
Felhívjuk tisztelt játékosaink figyelmét, hogy kvízjátékunk
megfejtéseit április 1-jétől kizárólag online tudják leadni.

1

Milyen
hangszeren játszott Viktor deszkázás

után?
a) dobrón
b) dobon
c) dorombon

Ha Ön 2018. március 1. és 31. között
a túloldalon található Szimpatika kvízünket
kitölti és postai úton vagy a szimpatika.hu/jatek
oldal segítségével a válaszokat beküldi nekünk,
sorsoláson vesz részt.

2

Ki
 kérte meg II. Erzsébetet, hogy vegye le a
koronáját?
a) Leibovitz
b) Malkovich
c) Stravinsky

Játékunkkal megnyerheti az alábbi
nyeremények egyikét:

3

4

• 1 db görögországi utazás
2 db kétfős wellnesshétvége a móri
Hétkúti Wellness Hotel és Lovasparkban
• 2 db Lendület Szűrővizsgálat a VitaHelp
Egészségközpontban

5

Karikázza be
a helyes
válasz
betűjelét!

Név*: ............................................................................
.......................................................................................
Cím*: ...........................................................................

Miről
írta Zsófia a szakdolgozatát?

a) a gyerekvállalásról
b) a gyerekbetegségekről
c) a gyerekkatonaságról

.......................................................................................
Telefon*: .....................................................................

Mit
 csinált Márti régi pasija, amikor elege lett?
a) megivott egy üveg bort
b) üvöltözni kezdett az erkélyen
c) szanaszét hagyta a zokniját

E-mail: .........................................................................

Hová
érkezett az esélytelenek nyugalmával

Diana?
a) Sydney-be
b) Hongkongba
c) Belfastba

Patika neve, címe (vagy pecsétje)*: ..................

.......................................................................................

.......................................................................................
.......................................................................................

A januári kvízjátékunk nyertesei:
Márciusi játékunk sorsolásán azon játékosaink vesznek részt, akik legalább négy
Szimpatika kvízkérdésre jól válaszolnak, a *-gal megjelölt mezőket nyomtatott
nagybetűvel, olvashatóan kitöltik, és a kivágott szelvényt 2018. március 31-ig postai
úton visszaküldik szerkesztőségünkbe (Szimpatika szerkesztőség: 1116 Budapest,
Sztregova u. 1.) vagy a www.szimpatika.hu/jatek oldalon válaszolnak a kérdésekre.
A részletes játékszabály a www.szimpatika.hu/jatek/szabalyzat oldalon olvasható.
A nyilvános sorsolás időpontja:
2018. április 10., délelőtt 10 óra, helyszíne a Szimpatika szerkesztőség
(1116 Budapest, Sztregova utca 1.)
A játékos a kvízben történő részvétellel feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Szimpatika magazinban és a nyereményjátékot közzétevő weboldalon
nyilvánosságra hozzuk.
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• Kántor Imréné, Budapest

• Kiss Lajos, Hajdúbagos
a Fekete Gólya Gyógyszertár (Hortobágy) vásárlója

• Némethné Kárpáti Éva, Szolnok

• Vágóné Fekete Teréz, Budapest

a Kossuth Gyógyszertár (Szolnok) vásárlója

a Bessenyei Gyógyszertár (Budapest) vásárlója

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

Február havi számunk kvízkérdéseinek
helyes megfejtései:
1.: a)

2.: a)

3.: c)

4.: b)

a Ciprus Hungária Patika (Budapest) vásárlója

5.: c)

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

teseket
Gratulálunk, a nyer
k!
telefonon értesítjü
saink figyelmét, hogy
Felhívjuk kedves játéko gyző jelenlétében,
zje
kö
ása
sol
a nyertesek sor
alapján csökkenő
éke
ért
ek
ny
mé
ere
ny
a
sorrendben történik!
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