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Kalandozzon velünk internetes felületeinken, legyen Ön is Megfejtő!
Nyerje meg a 3 db páros belépő egyikét az Igazából karácsony 

koncertshowra december 28-ra az Arénába!

Fejtse meg a 34. oldalon található 
keresztrejtvényt, és írja be a rejtvény fősorát a 

szimpatika.hu/megfejto oldalon. Ha jó megfejtést ír 
be, további izgalmas kérdések várnak Önre!

A részletes játékszabályt megtalálja a szimpatika.hu/megfejto/szabalyzat oldalon.

A Szimpatika játékok eléréséhez egy regisztráció, azaz egy fiók létrehozása szükséges.
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Magazinunk 
újrahasznosított 
papírból készül

Bizonyára feltűnt Önnek, amikor 
kézbe vette magazinunkat, hogy 
Scherer Péternek milyen csinos in-
ge van. Nem? Akkor nézze meg ala-
posabban, ugyanis az az én ingem!

Ez úgy történt, hogy Scherer Péter 
próba előtt ugrott be a fotózásra, és 
nem volt nála más, csak két póló. Ál-

talában előre egyeztetjük, hogy a címlapfotózásra ki mit 
vesz fel, de ez most elmaradt. Készítettünk egy pár képet 
pólóban is, de Péter úgy gondolta, egy címlaphoz mégis-
csak egy ing dukál, így az enyémet kérte el. Konkrétan 
azt, amelyik rajtam volt. Én viszont nem tudtam mást fel-
venni, mint fotósunk, Falus Kriszta hat számmal kisebb 
rózsaszín kapucnis pulóverét. Most eltekintek attól, hogy 
megosszam Önökkel a röhögéstől a földön fetrengő stáb 
által készített rendkívül előnyös képeket, érjék be azok-
kal, amiket Kriszta Péterről csinált. Sőt, szokásunkhoz 
híven, egy kisfilmet is készítettünk a vidám eseményről, 
ezt megtalálják weboldalunkon – de ígérem, ebben sem 
látnak viszont.

Kellemes olvasást, vidám őszt, és jó egészséget kíván az 
egész szerkesztőség nevében:

Kalmár András – főszerkesztő

Kedves Olvasó!
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futok, és ha tehetem, rollerezek 
is, ami az egyik leghasználha-
tóbb közlekedési eszköz. Emel-
lett teniszezni és pingpongozni 
is szeretek, és bármit szívesen 
kipróbálok. Úgy jellemezném 
magam, hogy jó ritmusérzékű 
utcagyerek vagyok.

 � Építőmérnök diplomád 
van, ami meglehetősen 
más terület, mint amivel 
most foglalkozol. Hogyan 
kerültél a Budapesti 
Műszaki Egyetemre?

Mindig is vonzott a színészet, a 
magyartanárom pedig meglá-
tott bennem valamit, mert ötö-
dikes koromban rávett, hogy 
induljak el az iskolai Ki mit 
tud?-on egy Karinthy-szöveggel, 
amit meg is nyertem, sőt, még a 
városit is, és ez a széria éveken át 
folytatódott. A közönség imád-
ta az előadásokat, nevettek, én 
pedig jutalomként elmehettem 
a szepezdi gyerektáborba. Az vi-
szont tény, hogy jó voltam ma-
tekból és fizikából, édesapám 
mérnök volt, a bátyám is annak 
tanult, ráadásul akkoriban nem 
volt drámatagozatos gimnázi-
um, szóval adta magát, hogy egy 
reálgimnáziumban tanuljak to-
vább Szombathelyen.

 � Érdekelt is a reálterület, 
vagy inkább a családi nyomás 
hatására választottad?

Akkor úgy tűnt, hogy ez jó le-
het, de az egyik legnagyobb 
előnye az volt, hogy ezzel a 

költözéssel elkezdtem felnőt-
té és önállóvá válni, amire már 
nagyon vágytam. Elég jól ment 
a tanulás, az érettségim is jól 
sikerült, így beadtam a jelent-
kezést az egyetemre, de azért 
elmentem felvételizni a Szín-
művészetire is, mert éreztem, 
hogy pályaválasztáskor en-
nek is kell adnom egy esélyt. 
De már az első rostán se jutot-
tam tovább, apámék pedig azt 
mondták, valamilyen egyetem-
re muszáj mennem. A műszaki 
területek közül az építőmérnö-
ki szak érdekelt leginkább, rá-
adásul a legjobb barátomat is 
felvették, és felköltözhettem 
Pestre, szóval minden mellet-
te szólt. Egy évvel később újra 
megpróbáltam a Színművésze-
tit, de mivel akkor sem vettek 
fel, maradtam a BME-n.

 � De azért a színészetet 
sem engedted el, hiszen még 
a szak elvégzése előtt az 
Avisura Társulat tagja lettél, 
ami a Szkéné Színházban 
működött. Hogy emlékszel 
vissza erre az időszakra?

Már korábban is 
jártam színjátszó 
csoportba, mert 
imádtam mindent, 
aminek köze volt a 
kultúrához. Egyszer 
egy nyári egyetemi 
alkotótáborba keve-
redtünk, ahol Somogyi 
István, az Avisura ala-
pítója is tartott egy 
mozgásszínházi 

fakultációt. A tábor végén fel-
ajánlotta, hogy ha van ked-
vünk, menjünk el a stúdiójába, 
mert szívesen dolgozna velünk. 
Így kezdődött a közös történe-
tünk az Avisurával. A diplo-
mázásom idején aztán olyan 
státuszba kerültem a társulat-
ban, hogy nagyobb szerepe-
ket is kaptam, sokat fejlődtem, 
ezért úgy döntöttem, hogy 
adok ennek néhány évet, hát-
ha lesz belőle valami.

 � Végül aztán olyan jól 
alakult a szakmai életed, hogy 
a Bárka Színházba kerültél.

Azért ez nem ment gyorsan. 
Több mint tíz évig játszottam az 
Avisurában, a végén már gyak-
ran hívtak vendégszerepelni 
máshova is. Somogyi szakrális 
színházat csinált, amit sem ak-
kor, sem manapság nem igazán 
csinál senki, szóval egy speciális 
terület volt. Én viszont bekerül-
tem különböző külsős produk-
ciókba, ennek révén rengeteg 
színésszel és rendezővel ismer-
kedtem meg, akikkel nagyon 

jóban lettünk. A Bárka Szín-
ház alapító-előadása 
a Szentivánéji álom 
volt, amiből a be-
mutató előtt kiszállt 

két szereplő, a 
többiek 

Miért kezdett el rendezni, milyen volt együtt dolgozni Jancsó Miklóssal, 
és vajon megnézi-e még az esti híradót - erről kérdeztük a Kapa-Pepe 
páros jól ismert tagját, Scherer Pétert.

 � Amikor csak teheted, 
biciklivel jársz mindenhova, 
erre az interjúra is azzal 
érkeztél. Tudatosan figyelsz 
az egészségedre, vagy 
mindig is megvolt benned 
az igény a testmozgásra?

Már általános iskolás korom-
ban is jártam biciklitúrákra a 
Bakonyba és Ajka környékére, 
persze akkor még egy camping- 
biciklivel, de nagyon szerettem. 
Később, amikor Pesten éltem, 
már nem volt biciklim, viszont 
egy síelés alkalmával balesetet 
szenvedtem, és egy elég komoly 
térdműtétet követően a sérült 
lábam izmai annyira el-
gyengültek, hogy az or-
vos azt tanácsolta, 
biciklizzek minél 
többet, ami nem 
terheli a térdet, 
ugyanakkor 
megerősöd-
nek az izmaim. 
Még sántít-
va jártam, 

de sikerült szereznem egy Fa-
vorit járgányt, ami akkoriban 
a legjobbnak számított. Any-
nyira hozzám nőtt, hogy a mai 
napig megvan az a bicikli. A 
családban mindenkivel meg-
szerettettem a bringázást, ami-
kor tehetjük, túrákra járunk az 
unokatestvérekkel. A kezdetek 

óta biciklivel járok a színház-
ba is, és imádom: nem vagyok 
a tömegközlekedéshez kötve, a 
kondíciót is szinten tartja, rá-
adásul így képtelenség elkésni.

 � Ezen kívül van még 
olyan sport, aminek 
szívesen hódolsz?

Édesanyám testnevelő tanár 
volt, szóval gyerekként min-
denféle mozgásformát kipró-
báltam és megszerettem – a 
focit kivéve, az ugyanis nem az 
én sportom. A Fédra Fitness 
című előadásunkat egy fitnesz-
központban játszottuk, én pe-

dig a szerep szerint kómában 
fekszem 50 percig. Egy 

idő után meguntam a 
semmittevést, ezért 
megbeszéltem a ren-
dezővel, hogy én el-
megyek squasholni 
ebben a holtidőben. 
Akkor döbbentem rá, 
hogy ez is egy zseniális 
játék, de rendszeresen 
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– Szabó Győző, Tóth Jocó és 
Gazdag Tibi – pedig Mucsi 
Zolit és engem javasoltak al-
ternatívaként. A párosunk 
gyakorlatilag akkor született 
meg. A darabbal számtalan 
díjat nyertünk el külföldön és 
itthon is, hatalmas siker volt 
mind szakmailag, mind a kö-
zönség szempontjából. Ez nagy 
áttörést hozott mindannyiunk-
nak: Győzőt ekkor fedezte fel 
Herendi Gábor a Valami Ame-
rikához, nekünk pedig ez volt 
az út a Jancsó-filmekhez. Mi-
ki bácsinak is ajánlották ezt a 
darabot, ő pedig úgy döntött, 
miután megnézte az előadást, 
hogy átírja a készülő forgató-
könyvét, mert minket szeretne 
főszereplőnek – ebből született 
a Nekem lámpást adott kezem-
be az Úr Pesten című film.

 � Milyen volt együtt 
dolgozni Jancsó Miklóssal?

Csodálatos, Miki bácsi egy fan-
tasztikus ember volt. Egyrészt 
úgy járt az agya, ahogyan sen-
ki másnak – neki minden kris-
tálytiszta logika volt, de teljesen 
máshogy gondolkozott, mint 
az átlagemberek, ezért sokszor 
nem értették meg. Másrészt 
mindenkire tudott figyelni, még 
a legkisebb beosztásban dolgo-
zó embert is annyira megbe-
csülte a környezetében, amit 
azóta se láttam senkitől. Mellet-
te nem lehetett kínosan érezni 
magad, mert mindenkihez volt 
egy jó szava, amivel feloldotta a 
feszültséget a forgatásokon az 
új emberekben is. Mindenkit 
azonnal üdvözölt, lányoknak 
kézcsók, fiúknak kézfogás járt. 
Az újoncokat bemutatta néhány 
embernek, akik máris megta-
lálták a helyüket, mert érezték, 
hogy meg vannak becsülve.

 � Baráti kapcsolat fűzött 
hozzá, vagy azért maradt 

köztetek némi távolság?

Barátként gondolok rá, de 
azért a korkülönbség, és 
a státuszbeli eltérések 

okán nem egy szin-
ten voltunk, hiszen ő 
már teljesen máshol 

tartott a karrier-
jében és az éle-

tében, mint 
mi. En-
nek el-
lenére 

nagyon megszeretett minket, 
Zolival gyakran jártunk fel hoz-
zájuk beszélgetni a politikáról, 
a világról vagy a készülő új pro-
jektről. Az első közös filmünk 
után azt mondta, csináljunk 
még egyet, aztán jött a har-
madik is. Amikor legközelebb 
felmentünk hozzá, elmesélte, 
mennyire bosszantja, hogy az 
újságok tele vannak azzal, hogy 
Jancsó egy trilógiával búcsúzik 
– szóval arra gondolt, fricskából 
csináljunk egy negyedik filmet 
is... Sok időt töltöttünk együtt, 
a feleségét, Csákány Zsuzsát is 
nagyon szerettük, ő volt a kö-
zös filmjeink vágója is volt. Miki 
bácsi élt Olaszországban, ezért 
imádott minden olasz ételt, va-
csora után pedig pipázott a bőr-
kanapéján, és mesélt – csodás 
esték voltak.

 � Azon túl, hogy ezek 
a filmek hatalmas sikert 
hoztak, nem tartottál attól, 
hogy nem tudsz majd kitörni 
ebből a karakterből?

Szerintem az embernek szük-
séges némi önismeret ahhoz, 
hogy belássa, mi az, amit ő 
képvisel. Ha színészként is bé-
kében vagy magaddal, akkor 
ezt el tudod helyezni a meg-
felelő polcra. Sokszor hallom, 
hogy azt mondják: „Jó ez a szí-
nész, csak mindig ugyanazt 
játssza”. Én erre csak azt tu-
dom mondani, hogy igen, va-
gyunk így ezzel néhányan. 
Persze vannak csodálatos át-
változásra képes kaméleonok, 
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és én is úgy gondolom, hogy 
tudok mást is játszani, de ál-
talában az nehezebben jut el a 
közönséghez. Szerintem bele-
ragadni egy nagyon sikeres ka-
rakterbe még mindig jobb, mint 
semmilyen nagyon sikeres dol-
got nem csinálni. Én is megkap-
tam a Jancsó-filmek után, hogy 
a csetlő-botló karakterről fog-
nak megjegyezni. És? Van, akit 
semmiről nem jegyeznek meg. 
Aki megnézi A vizsga vagy a 
Hajnali láz című filmeket, ahol 
komoly, súlyos szövegeket mon-
dok el, láthatja, hogy az meny-
nyire más stílus. Persze vannak 
olyanok, mint Robert De Niro, 
aki mindegyik szerepében telje-
sen más, és mindegyikben zse-
niális, de hát őt ugye felvették a 
színiiskolába...

 � A drámai szerepek, vagy a 
humoros, könnyed karakterek 
állnak hozzád közelebb?

Mindenben lehet jól érezni ma-
gad, ha azt érzed, hogy ez mű-
ködik, és életet tudsz lehelni 
abba a szerepbe – ez a lényeg. 
Ha van élet egy alakításban, 
akkor nagy baj nem lehet. A 
Klamm háborúja című monod-
rámára is rá lehet húzni, hogy 
ez egy újabb lúzer karakter, de 
azért van benne agresszivitás és 
erő. Szóval erre a szerepre pél-
dául úgy gondolok, hogy vala-
mi más, mint amit korábban 
csináltam, nagyon szeretem, és 
sikeres is: háromszázszor ját-
szottam, és több díjat nyertem 
vele külföldön is.

 � A sikerek ellenére nehéz 
volt otthon elfogadtatni, 
hogy végül színész lettél?

Nagy harcok nem voltak, mert 
azzal, hogy a diplomát meg-
szereztem, apám megnyugo-
dott, hiszen ha bármi történik, 
ahhoz lehet nyúlni. Nálunk ez 
alapkövetelmény volt, szerin-
tem már hatévesen is tudtam, 
hogy nekem diplomásnak kell 
lennem, ez belénk volt verve 
a bátyámmal. De azt hiszem, 
az volt a fordulópont, amikor 
a Szentivánéji álom után Mol-
nár Gál Péter írt egy cikket a 
Népszabadságba, amit apám 
mindennap megvett. Nem 
szóltam neki, hogy készül egy 
cikk rólunk. A háromhasábos 
cikk eleve ódákat zengett, de 
két hasáb tisztán rólam szólt, 
sőt, a fotón is én voltam. Apám 
felhívott, meg se tudott szólal-
ni. Azt hiszem, akkor fogadta 
el igazán, hogy színész lettem, 
mert azt gondolta, ha a fiáról 
az általa nagyon nagyra tar-
tott Molnár Gál Péter ír cikket, 
akkor abból a gyerekből talán 
tényleg lesz valami...

 � Te hogyan viszonyulsz 
a saját gyerekeid 
továbbtanulásához? 
Egyikőjük sem követ a pályán?

Jó, ha egy gyerek minél tovább 
tanul, de ha valamelyikük elő-
hozakodna egy olyan erős 
szakmával, ami még kreatív is, 
és azt érezném, hogy kitart egy 
életen át, akkor elfogadnám. 

Például ha a fiam asztalos akar-
na lenni, és otthon zseniális 
dolgokat faragna, azt monda-
nám, csináld. Viszont ha nincs 
ilyen erős elképzelésük, akkor 
én is úgy gondolom, hogy nem 
lehet baj abból, ha elvégeznek 
valamilyen egyetemet, és köz-
ben elmennek külföldre is vilá-
got látni. A nagyobbik lányom 
például most jött haza Norvé-
giából, ahol egy évig tanult, ma 
már beszéli a nyelvet, ami rá-
adásul nálunk ritkaság – azért 
ezek csodás élmények. Egye-
lőre úgy tűnik, hogy nem kö-
vetnek a művészi vonalon, bár 
a fiam még csak tizenegy éves. 
Már most Tarantino-filmeket 
néz, nyáron például végignéz-
tük Hitchcock fél életművét, 
mert meséltem róla neki, és 
azt mondta, látni akarja min-
den filmjét. Élvezi az 1934-es, 
fekete-fehér filmeket, elké-
pesztő. Szóval nála még vala-
mi beüthet.

 � Mucsi Zoltánnal 
összefonódott a nevetek. 
A magánéletben is ennyire 
szoros a viszony köztetek?

Nagyon jóban vagyunk, de ma 
már nem járunk össze. Any-
nyi közös munka, közös ügy 
van, hogy ez így kielégítő szá-
munkra. Mindenkinek jó, ha 
a munkán kívül mások társa-
ságát keresi. Persze volt, ami-
kor folyton együtt lógtunk, de 
most egy más időszakot élünk, 
ezt mindketten tudjuk, és nincs 
is ezzel semmi baj.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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 � A Nézőművészeti 
Kft.-t közösen hoztátok 
létre. Hogyan születnek 
az előadásaitok, ki 
az ötletgazda?

Az egészben nagyon fontos sze-
repet játszik Gyulay Eszter, ő 
egyeztet mindenkivel, és dra-
maturgként is nagyon sok ötle-
tet hoz. Az éves programtervet 
együtt beszéljük meg, hogy mi-
lyen darabjaink legyenek, és 
azokban kik játsszanak. Most 
már arra is figyelünk, hogy 
Zolival legyenek külön előa-
dásaink is, így nem érhet az a 
kritika, hogy minket folyton 
csak együtt lehet látni.

 � Rendezőként is 
aktívan részt veszel a 
társulat életében. Erre 
neked volt igényed, vagy 
így hozta az élet?

Nem hajoltam el a lehetőség 
elől, de nem is küzdöttem érte 
nagyon. Ezzel is úgy vagyok – 
ahogy az élet más területein is –, 
hogy az a legjobb, ha az ember 
figyeli, merre akar kanyarodni 
az élete, és néha hagyja, hogy az 
események a maguk medrében 
folyjanak. A rendezői pályafu-
tásom az ifjúsági darabjainkkal 
kezdődött. Egymás után jöttek 
az ötletek, és úgy alakult, hogy 
Eszter dramaturgként, én pedig 
rendezőként és színészként ke-
rültem be a projektekbe; több 
sikeres előadásunk is született. 
Aztán amikor meghalt a bá-
tyám, felmerült bennem, hogy 

csinálhatnánk egy darabot a 
testvérviszonyokról is, ezt már 
inkább felnőtteknek. Ez lett a 
Testvérest, amit nagyon szeret 
a közönség, ezen pedig annyi-
ra fellelkesültem, hogy meg-
osztottam a többiekkel azt az 
ötletemet is, hogy csináljunk 
egy esztrádműsort arról a ren-
geteg szemétről, ami minden-
nap árad felénk a médiából. A 
többiek rábólintottak, így meg-
született az EztRád.

 � Ami most is fut a 
Szkéné Színházban, és 
nagyon népszerű. Sokat 
olvasol híreket, vagy 
abból inspirálódtál, amit a 
környezetedben tapasztalsz?

Amennyire lehet, kerülöm a 
híreket, de természetesen tisz-
tában vagyok vele, mi zajlik a 
világban. Gyakran előfordul, 
hogy amikor hazaérek késő 
este, és már mindenki alszik, 

belenézek a különböző csator-
nák híradóiba, és azt tapasz-
talom, hogy homlokegyenest 
mást mondanak. Ezért ilyen-
kor – mielőtt még nagyon fel-
idegesíteném magam – inkább 
elmegyek aludni. A politikával 
is csak minimálisan foglalko-
zom, de azért látom, hogy mi 
történik körülöttünk. Ez a da-
rab egyébként egy hatfős csa-
pattal és néhány író segítségével 
született. A tévéből lehet inspi-
rálódni, de ahhoz, hogy lássuk, 
mi zajlik a világban, nem kell 
tévészenny-függőnek lenni.

 � Ma már rengeteg dolgot 
csinálsz, de a pályád elején 
nem származott semmilyen 
hátrányod abból, hogy nem 
végezted el a Színművészetit?

A Színművészeti nagy előnye 
az, hogy az ország elsőszámú 
és legnagyobb mestereitől, ren-
dezőktől és színészektől tanul-
hatsz, és ha te ott sikeres vagy 
és tehetségesnek látnak, akkor 
az megnyit bizonyos csatorná-
kat. Ez szinte pótolhatatlan, 
nekem is jóval hosszabb ideig 
tartott, hogy elérjem, hogy azt 
gondolják rólam, amit én gon-
dolok magamról. A mai napig 
sem sikerült még együtt dol-
goznom minden színművé-
szetis mesterrel, bár az is tény, 
hogy ott van Schilling Árpád 
vagy Mundruczó Kornél is, 
akikkel dolgoztam együtt, és 
ugyan most épp nem oktatnak 
ott, de teljesítményük alapján 
megtehetnék.

Címlapon

 � De te is tanítottál...

Valóban, de én a Keleti István 
Művészeti Iskolában tanítot-
tam, nem a Színművészetin 
– bár most a drámainstruk-
toroknak ott tartok kurzust. 
Szeretek tanítani, de olyan sű-
rű mostanában az életem, hogy 
nem igazán fér bele. A Színmű-
vészetire viszont nem tudtam 
nemet mondani, mert úgy vol-
tam vele, hogy ha oda hívnak, 
ahova én sose jutottam be, ak-
kor ezt most elvállalom.

 � A színházon túl mostanra 
már rengeteg filmből ismerhet 
a közönség, a Válótársak című 
sorozattal tényleg országos 
ismertségre tettél szert. 
Meg tudtál birkózni ezzel a 
másfajta népszerűséggel?

Ez új szintre emelte az ismertsé-
gem, hiszen itt szélesebb a merítés 
a közönséget illetően, az biztos. 
De ez egy élvezetes munka volt, 
nagyon jó partnerekkel. Az első 
pillanattól fogva nem volt kérdés, 
hogy mindenki a minőségre tö-
rekszik. Szakmailag is rendben 
volt, kiváló operatőrökkel, ren-
dezőkkel. Az első évadot Kovács 
Dániel rendezte, aki kifejezetten 
jó ízléssel és instrukciókkal érez-
te ezt a „dramedy” műfajt. Stohl 
András, Lengyel Tamás, Gubás 
Gabi és Földes Eszter is csodála-
tosak voltak, ahogyan a fő part-
nerem, Balsai Móni is, akivel 
nagyon megszerettük egymást, 
és nagyon jól tudtunk együtt mű-
ködni. Egyébként, ha minden jól 

megy, hamarosan egy újabb so-
rozatban fogok játszani...

 � Mi alapján dől el, 
hogy milyen felkérésekre 
mondasz igent?

Filmeket ritkán szoktam vissza-
utasítani. Ha lenne hat forgató-
könyv a fiókomban, ami arra 
vár, hogy válaszoljak, akkor va-
lószínűleg szigorúbb lennék. Így 
viszont mindig azt mondom, 
hogy azt leszámítva, ha valamit 
nagyon nem érzek testhezálló-
nak, minden másnak neki kell 
futni, amiben ott az esély, hogy 
jó legyen, mert nincs sok lehe-
tőség. Persze a Nézőművészeti 
mindig előnyt élvez, a filmeket 
is úgy vállalom el, hogy folya-
matosan egyeztetnek a színházi 
munkáimmal kapcsolatban, és 
ahhoz igazítják a forgatásokat.

 � Mire készültök a 
színházban a közeljövőben?

Épp most vagyunk túl a 7 nap 
című előadásunk premierjén, 
ami egy iskolán belüli bántalma-
zás története. December köze-
pén pedig egy angol kortárs 
darabot mutatunk be 
Mészáros Sárival, Parti 
Nórával és Katona Lász-
lóval, Jó éjt, szomszéd! 
címmel, ami egy őrült 
történet lesz két házaspár 
főszereplésével. Január-
tól szokás szerint futnak az 
előadások, aztán pedig úgy 
tűnik, újra forgatok majd 
egy induló sorozatban.

 � Nem lehet könnyű 
összehangolni a rengeteg 
különböző munkát, bár 
a szabadúszás talán 
megkönnyíti a helyzetet. 
Néha van időd magadra is?

Gyakran összezsúfolódnak a  
forgatások, az előadások és 
a tanítás, sőt, néha felkérnek 
egy-egy közhasznú munkára 
is, amire általában igent mon-
dok, ha azt érzem, van mögöt-
te valós tartalom, például beteg 
gyerekek megsegítése vagy egy 
fontos társadalmi ügy. Semmi-
re nincs időm, de ezekre soha 
nem tudok nemet mondani. A 
szabadúszást és a Nézőművé-
szeti Kft.-s feladatokat valóban 
élvezem, és azt gondolom, hogy 
az a legcsodálatosabb dolog, ha 
szabadság van, erre törekszünk 
mindig, Miki bácsitól is ezt ta-
nultuk. Talán soha nem mondta 
ki, de az egész személyisége azt 
sugározta, hogy szabadon gon-
dolkodni és alkotni a legfonto-
sabb dolog az életben.

Szentkuty 
Nikolett

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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2018. november 10-én nyílik meg Szentendrén, a Ferenczy Múze-
umban a Világok között című, Vajda Lajos (1908–1941) életművét 
bemutató tárlat, ahol mintegy százötven alkotását láthatja a közön-
ség – köztük több művet első alkalommal. Hozzá szervesen kapcso-
lódik az ugyanekkor nyíló „Mégis legyen kiállítás...”, mely felesége, a 
szintén jelentős festőművész, Vajda Júlia (1913–1982) munkássá-
gába nyújt betekintést a Szentendrei Képtárban.

Vajda Lajos a modern magyar avantgárd meghatározó, az európai 
és amerikai képzőművészet tágasabb horizontjába is tökéletesen 
illeszkedő képviselője, aki szorosan kötődött Szentendréhez. Mű-
vészeti útkeresése során a párizsi etnográfiai múzeumok éppúgy 
inspirálták, mint ahogy Kassák és Moholy-Nagy munkássága, az 
orosz filmművészet, vagy éppen Kodály és Bartók népzenei kuta-
tásai. Vajda Júlia, aki hosszú évtizedekkel túlélte férjét, szintén ezt 
a mindig újat kereső utat járta, így – teljesen autonóm művészként 
– a magyar neoavantgárd kiemelkedő alkotója lett.

További információk: www.muzeumicentrum.hu

Vajda-kiállítás Szentendrén

November 29-én nyílik, és egészen január 27-ig látogatható a Lelkes család kiállítása a Pesti Vigadóban.

„Egy család, amelyből immár hat nemzedéken keresztül művészek kerülnek ki, csak ma számít kuriózum-
nak. Valaha, amikor a mesterségeknek művészi színvonaluk volt, és a művészetek is mesterségeknek szá-
mítottak, nem volt ritka az ilyesmi. Kaszt-szabta keretek között, vagy a céh szabályai szerint a mesterségek 
öröklődtek: a XIX. század közepéig élt az a gyakorlat, hogy a legidősebb fiú vitte tovább apja vállalkozását.

A hét nemzedékből itt kiállító tizenkét alkotó közül öten, mint a festészet művelői szerepelnek, de van, aki 
a fotózást választotta életpályául, másikuk formatervező iparművészként 

lett elismert. Találunk a kiállítók között belsőépítészt, szobrászt, kiad-
ványtervezőt és könyvtervezőt is. Korábbi szakképzettségeik között 

viszont az ötvösség, a díszítőfestészet és a textilművészet is 
fellelhető. Az alkotók közül két nemzedék élete jelentős 

időn át Csepelhez köthető, és ez valamilyen for-
mában alkotásaikban is megnyilvánul. Jelen 
kiállításunkkal tisztelegni kívánnak a helynek 
is, amely többüknek otthont és útnak indító 

élményeket adott." (Lelkes István)
További információk: www.vigado.hu

A Lelkes család kiállítása

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

„Az egészség élménye”  
a Hévízi Gyógytó szállodájában!

A 
Hotel Spa Hévíz****/*** 

nem csak az egyedüli szálláshely a 
gyógytó és a reumakórház parkjában, 

„Egészséges gerincért” programja 

EGYÉNRE SZABOTT GERINC 
SPECIFIKUS KEZELÉSEKET tartalmaz!

Elsosorban a hévízi gyógykúrát alkal-
mazzuk, de a hagyományos értékek 

mellett a gyógykezeléseket, az eddig 
ismert és kedvelt kúrákat kiegészítettük 

speciális gyógyprogramokkal is.

Hévízi Tradicionális Kúra!
Egészségbiztosítás által támogatottan jár 

évente 2 alkalommal!

Kérje háziorvosa beutalóját Hévízre, amennyiben moz-
gásszervi panaszai vannak, idült ízületi gyulladással küzd, 
törések, baleseti sérülések utókezelésére van szüksége vagy 
épp porckorong műtétje volt. Hévízen szakorvosi vizsgá-
lat után személyre szabott kúraprogramot kap, ami 15-35 
kezelésből áll. A kúra hivatalosan védett márka, melynek 
főrészét képezi a hévízi gyógyvízben való fürdés is.

A kúra alapelemei az egyéni kezelési terv szerint a 
következők lehetnek:

 Ș Fürdőzés minősített gyógyvízben
 Ș Hévízi gyógyiszappakolás vagy 

gyógyiszapfürdő
 Ș Súlyfürdő – Dr. Moll Károly hévízi 

reumatológus találmánya alapján

A kúra kiegészítő elemei az egyéni kezelési terv szerint a 
következők lehetnek:

 Ș Hévízi gyógyvíz fogyasztása ivókútból
 Ș Gyógymasszázsok
 Ș Egyéni és csoportos mozgásterápiák
 Ș Fizikoterápiás kezelések (elektro-magneto-mechano-fény stb.)
 Ș Hidroterápia: CO2 kád, víz alatti vízsugár masszázs, gal-

ván fürdő

Hévízi Tradicionális Kúra hatékony-
ságát modern orvosi kutatások és 
gyógyult vendégek ezrei igazolják.

Kérje háziorvosa beutalóját és 
gyógyuljon Ön is Hévízen!

Gerincproblémával küzd?
Hévíz a megoldás!

Legyen a Vendégünk Ön is, érezze a 
természet adta energiát és adja át 

magát a gyógyító hévízi életérzésnek!

/

Hotel Spa Hévíz****/***
8380 Hévíz, 

Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.
Tel.: (+36) 83 501 708
hotel@spaheviz.hu

www.hotelspaheviz.hu

Bővebb információ aktuális programokról és szállásajánlatokról:

Tourinform Iroda Hévíz
Tel: +36 83 540 131
8380 Hévíz, Rákóczi u. 2.
www.heviz.hu | heviz@tourinform.hu
Kövessen minket!
www.facebook.com/heviz.info
www.instagram.com/iloveheviz

HIRDETÉS

Vajda Lajos – Önarckép koponyával, 1936
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Üzenet a Földről

Kalmár András

Vendégségben

Baktatunk a temetőn végigívelő hatalmas 
fasorban, lábunk alatt susog a még zöl-

dessárga avar. Beszélgetünk a gyerekekkel, 
leginkább arról, hogy milyen kár, hogy a 
nagyszüleimmel nem ismerhették egymást, 
sőt még a nagyapjuk sem láthatta őket. Előbb 
elment, mint ahogy a legidősebb megszüle-
tett volna. Elment? Bevittem egy kórházba, 
ahol meghalt. Majd ugyanebből a kórházból 
hoztam ki három évvel később az újszülött 
fiamat.

Annyit beszélünk az otthonszülésről, ta-
lán ideje lenne beszélni az otthon meg-

halásról is. Nincs az jól, hogy hideg fények 
közt, egy nejlonlepedőn kezdjük az életet, és 
ott is fejezzük be.

Persze az esetek túlnyomó részében a gon-
dos kórházi ápolás meghosszabbítja az 

evilági létet, de hogy az a lét élhető-e, uram 
bocsá' akarja-e az ember – aki még mindig 
ember – megélni azt? Vagy inkább otthon, az 
övéi közt hunyná le a szemét végleg?

Mert ha rokonai nem is, „övéi” minden-
kinek vannak. Szerettei. Még a magá-

nyosan élők is tartanak legalább egy cserép 
növényt, amiről gondoskodnak, és ami há-
lás a gondoskodásért. És persze ott vannak 
a háziállatok... Jobb lenne velük eltölteni az 
utolsó perceket.

Persze, az az igazán szép búcsú, amikor 
ott van a család, a gyerekek, a szülők – 

de ma már ilyenről alig hallani. Sőt sokszor 
attól félnek a legjobban, hogy valakit otthon 
ér a vég, ezért vitetik kórházba. Még csak az 
kéne, hogy itt a négy fal között... Mit szólná-
nak a gyerekek?

Amikor a meghalás, az elengedés kultú-
ráját elvesztettük, a legfontosabb ha-

gyományunkat vesztettük el. Már vidéken 
is csak elvétve akad siratás, tor, virrasz-
tás, pedig ezek nagyban segítették a halál 
feldolgozását a hátramaradottak számára. 
Ugyanakkor más kultúrák, pl. a dél-ameri-
kaiak mind a mai napig teljesen másként ke-
zelik a halált, gondoljunk csak a mexikóiak 

halott-kultuszára. (A Coco c. rajzfilmet min-
den gyereknek szívből ajánlom.)

Mert valahogy úgy hittük – amikor még 
hittünk –, hogy szüleink, nagyszüleink, 

dédszüleink, és a többi ősök figyelnek ránk 
utunk során, tanácsot adnak, példát mutat-
nak, amíg meg nem térünk hozzájuk. Ezt a 
gondoskodást már nemigen meri felvállalni 
senki sem.

Szikossy Ildikó barátnőm, a lenyűgöző A 
Világ Múmiái kiállítás kurátora mesélt a 

csacsapoja indiánokról, akik egy völgyben él-
tek, és halottaik múmiáit a völgyet körülölelő 
sziklaszirtekre ültették fel, hogy azok szem-
mel tarthassák őket. Vigyáztak rájuk, egyút-
tal figyelmeztették őket, ha letértek a helyes 
útról...

Erre nyilván nincs szükség, de talán visz-
sza lehetne adni a meghalás méltóságát. 

És a halottainkkal való gondolkodásban sincs 
semmi szégyellnivaló. Mert valahogy úgy van 
ez, ahogy Kosztolányi is írta:

Baktatunk a temetőn végigívelő hatalmas fa-
sorban, lábunk alatt susog a még zöldessárga 

avar. Hallgatunk. Mert ilyenkor mindenki egy 
kicsit magára gondol.

HIRDETÉS

Bizony, ma már, hogy izmaim lazúlnak,

úgy érzem én, barátom, hogy a porban,

hol lelkek és göröngyök közt botoltam,

mégis csak egy nagy, ismeretlen úrnak

vendége voltam.
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Nagycsaládban felnőni a leg-
jobb dolog, ami egy gyerek-

kel történhet, és a „nagy” jelző 
sokféle családi helyzetre igaz le-
het. Ismerek olyan családot, ahol 
a gyerkőc ugyan egyke, de olyan 
szoros a kapcsolat az unoka-
tesókkal, nagybácsikkal, nagy-
nénikkel, hogy nagycsaládban 
érzi magát a gyermek testvér nél-
kül is. Amikor a kisebb gyerme-
keimmel voltam várandós, sokat 
beszélgettünk a már meglévő 
testvérekkel az érkező kisöcsi-
ről, kishúgiról. A legkisebbnek 
mindig sokat segített, ahogy a 
nagyobbak meséltek neki arról, 
hogy mennyire örültek az ő ér-
kezésének is, és láthatóan sokkal 
jobban hittek a tesóknak, mint 
nekem. Anyaként szívmelengető 
volt látni, ahogy alakult a testvéri 
véd- és dacszövetség, ahogy be-
vették a „bandába” nagytestvér-
nek az addig legkisebbet, mikor 
megérkezett a kis tesó.

Réka lányom érkezése kü-
lönösen megdobogtatta a 

testvéri szíveket, lányságából 
adódóan különösen örültek 
neki, hiszen a kishúg nagy új-
donság volt a sorban érkező fi-
úk után. Bori lányom minden 
ultrahang vizsgálatra elkísért, 

hogy megbizonyosodjon erről, 
és elhiggye, hogy VÉGRE lesz 
egy lánytestvére is. Dávidkám a 
maga három évével pedig annyit 
fogott fel, hogy nem sok változás 
lesz, hiszen ő marad anya kisfia, 
mert a kis tesó egy lány...

Ez a kislány most már nyolc 
éves, és természetesen nem 

csak Apát csavarja az ujja köré, 
hanem mind a négy bátyját és 
a nővérét is. Borzasztóan tudja 
őket idegesíteni, hiszen beszél és 
hisztizik, és beszél és nyafog, és 
beszél és beszél, de mégis meg-
tesznek bármit, amit szeretne, 
legfeljebb egy kicsit később, 
mint anya tenné. Óriási segít-
ség nekem, amikor egymásnak 
segítenek a leckében, a beadan-
dóban, a kikérdezésben vagy a 
magyarázásban. Dávid és Réka 
kifejezetten örül, ha nem anya ül 
le velük az asztalhoz, talán még 
jobban is figyelnek a bátyjukra 
vagy a nővérükre, mint rám.

A négy nagy gyerekünk pe-
dig olyan egységet alkot, 

amit szinte irigykedve nézek, és 
olyan biztonsággal tölt el, ahogy 
már most számíthatnak egy-
másra, ahogy vigyáznak egy-
másra, és ahogy összezárnak, ha 

arra van szükség. Természetesen 
van tesós chatcsoportjuk, ahol 
jól ki lehet beszélni akár anyát 
és apát is, és nem mondom, 
hogy boldog vagyok, amikor 
egy közös este mind a négyen 
a telefonjukat nyomkodják, és 
egyszerre dőlnek a röhögéstől, 
de aztán rájövök, hogy egymás-
nak kommentálják Apa poénját 
vagy az én nem túl trendi reak-
ciómat, és ha utána kapok egy 
ölelést vagy egy hajborzolást leg-
alább, akkor már nem is harag-
szom annyira...

Annak pedig kifejezetten 
örülök, hogy együtt jár-

nak fesztiválra, bulikba, és nem 
kell aggódnom, mert figyelnek 
egymásra, az alkoholfogyasztás-
tól a flörtölő próbálkozásokon 
át a hazajutásig. Mindig. Nem 
könnyű barátként, barátnőként 
mellettük az biztos, mert van 
köztük valami nagyon szoros 
kapocs, amit csak érezni lehet, 
ami egy kicsit kívülállóvá tesz 
mindenki mást, még minket, a 
szüleiket is. Remélem, így ma-
rad mindig, és ha Dávid és Ré-
ka is elhagyja a kisgyerekkort, 
azt hiszem, lesz hat ember a Föl-
dön, akik legyőzhetetlenek lesz-
nek együtt...

A kis testvér néha idegesí-
tő. Pláne, ha egy kishúgról 

van szó! Amikor a 15 éves Ben-
ce ordítva zavarja ki a szobából 
a 8 éves Rékát, én persze rászó-
lok, de megértem mindkettőt. 
Réka kíváncsi és imád beszélni, 
Bence meg szeretne elvonulni, 
filmet nézni, olvasni, telefonál-
ni, mindent, amit egy átlagos 15 
éves tesz. Mindezt leszámítva, ha 
megkérem, örömmel kikérdezi 
a német szavakat Rékától, és se-
gít a gépén Dávidnak elkészíte-
ni a honismeret házi dolgozatot. 
Közben tanítja a szövegszerkesz-
tést, és még egy prezit is össze-
rak, hátha kap érte az öccse egy 
potyaötöst.

Nekem két kisebb lánytest-
vérem van, és gyermekko-

romban azért nem mindig voltak 
jó helyen... számomra. A kisebb 
testvérem és köztem 7 év van, 
így amikor én nyolcadikos vol-
tam, ő akkor kezdte az általános 
iskolát. Szeptemberben két hétig 
minden reggel sírt, mindaddig, 
amíg a tanító néni nem hozta 
fel hozzám a negyedik emeletre, 
és mutatta meg neki: nézd csak, 
Dávid is itt van! Erre ő kitalálta, 
hogy akkor velem szeretne egy 
osztályba járni. Persze remekül 

lehetett vele csajozni, mert min-
den lány mondta, hogy neked 
milyen helyes húgod van...

Történt persze olyan is, ami-
kor a szüleink elutaztak, 

hogy nagyobbik húgom házibu-
lit tartott a gimis barátainak. Az 
életkorom szerint felnőtt voltam, 
így kvázi én vigyáztam rájuk. A 
haveroktól hajnalban értem ha-
za, a buli még tartott, és reggel 
kilencre mentem anyámékért a 
reptérre. A lakás enyhén szólva a 
feje tetején állt. 4 körül elment a 
tömeg, én megőriztem higgadt-
ságomat, és a két tesómmal, no 
meg a közeli két jó baráttal ne-
kiláttunk a romok eltakarítá-
sának, amibe takarításon kívül 
egy-két szobanövény újraültetése 
és még a wc ajtó asztalosmunkái 
is beletartoztak. Nulla alvással 
kiértem apuékért a reptérre, na-
gyon örültek nekem. Kérdezték, 
hogy minden rendben volt-e. 

Mondtam, hogy igen, a csajok 
rendesen mentek suliba, a nagyi 
többször is hozott vacsit meg sü-
tit, és tegnap volt egy kis buli. A 
lebukás első pillanata délután 
volt, amikor édesapám locsol-
ta a muskátlit, és az tele volt ci-
gicsikkel. A második és egyben 
kínosabb momentum két héttel 
később történt, amikor anyu-
kám a fürdőszobában egy leesett 
zokni miatt elhúzta a mosógépet. 
Nos, kérem, a masinát a tesóm 
osztálytársa lehányta, és annak 
a fal felőli oldalait elfelejtettük 
letakarítani... Nem lett baj!

Szóval a tesóság amolyan véd- 
és dacszövetség. Az az em-

ber, akinek van testvére, az segít 
a kisebbeknek, tiszteli a másikat, 
megtanul együtt élni. Ne csupán 
a családtámogatási rendszer mi-
att vállaljunk több gyermeket, 
hanem mert nagycsaládban fel-
nőni a legjobb dolog a világon!

Apaszemmel

Küttel Dávid

Nagy tesó, kis tesó

Anyaszemmel

Szonda Györgyi

Vérségi kötelékek 



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

Nyerjen 
wellnesshétvégét 
a Szimpatikával!

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

**Hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul.

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

kártyára

✓

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

Hagyományos növényi gyógyszer**

hatóanyag: pelargonium sidiodes radix

Felső légúti fertőzések, többek között a közönséges 
megfázás tüneteinek enyhítésére.

76,8 Ft/ml76,8 Ft/ml

1 535 Ft1 535 Ft1 535 Ft1 535 Ft

Kaloba® belsőleges oldatos cseppek
20 ml
Kaloba® belsőleges oldatos cseppek
20 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer
OACC1285/07.18

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

hatóanyag: acetilcisztein

Segít már a hurutos köhögés kezdetén! 
Célzottan a lerakódáson hat, feloldja a 

sűrű váladékot, és segít megtisztítani a 
légutakat

60,7 Ft/db

EP 

kártyára

✓

sűr

60,7 Ft/db

1 820 Ft1 820 Ft
gít már a hurutos köhögés kezdetén! 
élzottan a lerakódáson hat, feloldja a 
g gg g

rű váladékot és segít megtisztítani a
, j, j

Seg
Cé

g

sűr1 820 Ft1 820 Ft

ACC® 200 granulátum
30 db
ACC® 200 granulátum
30 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

APT-VA-HU1803-02, 
lezárás dátuma: 2018. június 22.

forgalmazza: Valeant Pharma Mo. Kft., 
1025 Budapest, Csatárka út 82-84., 
tel: 36 1 345 5900

hatóanyag: naproxén-nátrium

Enyhe és középsúlyos fájdalmak pl. 
izom fájdalom, ízületi fájdalom, 

hátfájás rövid távú kezelésére javallott. 
Csökkenti a gyulladást és a fájdalmat

39,7 Ft/db

EP 

kártyára

✓

há
C

399,7 Ft/db

1 190 Ft1 190 Ft
Enyhe éss középsúlyos fájdalmak pl.

i fájd l í ül ti fájd l1 190 Ft1 190 Ft

Apranax Dolo 220 mg filmtabletta
30 db
Apranax Dolo 220 mg filmtabletta
30 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

35,6 Ft/ml35,6,6 Ft/ml

1 780 Ft1 780 Ft1 780 Ft1 780 Ft

Sinupret® belsőleges oldatos cseppek
50 ml
Sinupret® belsőleges oldatos cseppek
50 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer
CHHU/CHTHRFL/0033/18

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

A Max formula komplex megoldás 
a megfázás és az influenza 
kínzó tüneteire

248,5 Ft/tasak

EP 

kártyára

✓

248,5 Ft/tasak

2 485 Ft2 485 Ft2 44885 Ft2 485 Ft

Neo Citran® Max köptetővel por 
belsőleges oldathoz  10 tasak
Neo Citran® Max köptetővel por 
belsőleges oldathoz  10 tasak

Gyógyászati segédeszköz*
HU1806839466  7/2018_DEOH/P_2018 június

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

Száraz szem kezelésére szolgál: átmenetileg 
megszünteti a szemszárazság okozta égő 
érzést és irritációt. Lágy kontaktlencsék 
nedvesítésére is alkalmazható

219 Ft/ml219 Ft/ml

2 190 Ft2 190 Ft2 190 Ft2 190 Ft

Systane® ultra lubrikáló szemcsepp
10 ml
Systane® ultra lubrikáló szemcsepp
10 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer APG-VA-HU1803-01, lezárás dátuma: 2018 június 22.

forgalmazza: Valeant Pharma Mo. Kft., 1025 Budapest, Csatárka út 82-84., tel: 36 1 345 5900

hatóanyag: naproxén

Hatásos megoldás izom- és ízületi 
fájdalom esetén: gyulladásgátló, 

fájdalomcsillapító és hűsítő hatású
17,4 Ft/g

EP 

kártyára

✓

17,4 Ft/g

1 735 Ft1 735 Ft
EP 

kártyára

✓✓

1 735 Ft1 735 Ft

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

Természetes hatóanyagával 
enyhítheti az alvászavarokat

55,3 Ft/db

EP 

kártyára

✓

55,3 Ft/db

1 660 Ft1 660 Ft
EP 

á a1 660 Ft1 660 Ft

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

Vény nélkül kapható gyógyszer ACT1811LFSZ

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

4 havi adag multivitamin ásványi 
anyagokkal, nyomelemekkel, 
bétakarotinnal, luteinnel és 
likopinnel

38,9 Ft/db

EP 

kártyára

✓

38,9 Ft/db

4 665 Ft4 665 Ft

EP 

kártyára

✓✓

4 665 Ft4 665 Ft

Actival® Extra filmtabletta
90+30 db
Actival® Extra filmtabletta
90+30 db

Vény nélkül kapható gyógyszer CEV1811LFSZ

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

hatóanyag: aszkorbinsav

Magas hatóanyag-tartalom: 
1000 mg C-vitamin filmtablettánként

28,5 Ft/db

EP 

kártyára

✓

1

28,5 Ft//ddb

855 Ft855 Ft Magagasas hatthatóóanóanyagyag ta-taartartrtalomlom::855 Ft855 Ft

C-vitamin Béres 1000 mg 
filmtabletta  30 db
C-vitamin Béres 1000 mg 
filmtabletta  30 db



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

✓

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

Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer

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

Ötféle baktériumtörzset és vitaminokat 
is tartalmaz. Alkalmas antibiotikum-kúra, 

bélfertőzés vagy hasmenés esetén

95,8 Ft/db

EP 

kártyára

✓

95,8 Ft/db

1 915 Ft1 915 Ft
ÖtfÖtféleéle babbaktéktériuriumtömtömtörzsrzs tetet éésés itvit iiami knok tat 
tartalmaz. Alkalmas antibiotikum-kúra,
ÖÖ

is t1 915 Ft1 915 Ft

Lactiv Plus kapszula
20 db
Lactiv Plus kapszula
20 db

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

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

hatóanyag: glükózamin-szulfát

Kúraszerű alkalmazása csökkenti a 
porckopás okozta fájdalmat és 
javítja a térdízület mozgását

80,1 Ft/db80,1 Ft/db

4 805 Ft4 805 Ft4 805 Ft4 805 Ft

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

Vény nélkül kapható gyógyszer
OSDZ724/07.16

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

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

81 Ft/db

EP 

kártyára

✓

81 Ft/db

1 620 Ft1 620 Ft EP 

1 6620 Ft1 620 Ft

Calcium-D-Sandoz® 600 mg/400 NE 
pezsgőtabletta  20 db
Calcium-D-Sandoz® 600 mg/400 NE 
pezsgőtabletta  20 db

Orvostechnikai eszköz*

Egész nap biztosítja a műfogsor 
stabilitását, így biztonságérzetet nyújt 

használójának. A ragasztó védi a 
nyálkahártyát a protézis okozta 

sérülésektől, illetve megakadályozza az 
ételmaradék protézis alá jutását

26,2 Ft/g

EP 

kártyára

✓

26,2 Ft/g

1 230 Ft1 230 Ft
EP 

kártyára

✓✓

1 23300 Ft1 230 Ft

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

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény

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

31,8 Ft/db

EP 

kártyára

✓

31,8,8 Ft/db

3 180 Ft3 180 Ft
EP 

kártyára33 18800 Ft33 1800 Ft

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

Csökkenti az orrnyálkahártya duzzanatát és az 
orrváladék-képződést, ennek köszönhetően csökkenti 
az orrdugulást. Dexpantenol-tartalmával elősegíti a 
sebgyógyulást és védi az orrnyálkahártyát

156 Ft/ml156 Ft/ml

1 560 Ft1 560 Ft1 560 Ft1 560 Ft

SeptaNazal® 1 mg/1 ml + 50 mg/1 ml 
oldatos orrspray  10 ml
SeptaNazal® 1 mg/1 ml + 50 mg/1 ml 
oldatos orrspray  10 ml

Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer

A köhögés tüneteinek széles skálájára nyújt 
enyhítést, ajánlott mind az ingerlő, száraz, 
mind pedig a sok köpettel járó hurutos 
köhögés csillapítására, valamint gége-, 
légcső- és hörghurut esetén. 2 éves kortól 
adható

7,5 Ft/ml7,5 Ft/ml

1 500 Ft1 500 Ft1 500 Ft1 500 Ft

Stodal® szirup
200 ml
Stodal® szirup
200 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer
ODIC1305/07.18

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

hatóanyag: diklofenák-nátrium

Magas diklofenák hatóanyag-tartalmú 
fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő 

gél. Izom- és ízületi fájdalom esetén 
célzottan a fájdalom helyén hat21,5 Ft/g

EP 

kártyára

✓

fáj

21,5 Ft/g

2 145 Ft2 145 Ft M dikl f ák h ó l ú

EP 

kártyára

✓✓

2 145 Ft2 145 Ft

Diclac® Dolo 50 mg/g gél
100 g
Diclac® Dolo 50 mg/g gél
100 g

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

hatóanyag: flurbiprofén

Alkalmazható a baktériumok vagy vírusok 
által kiváltott torokgyulladás tüneteinek 

csökkentésére. Fájdalomcsillapító hatása, 
akár 4 órán át tart.

77,3 Ft/db

csö

77,3 Ft//ddb

1 855 Ft1 855 Ft
kkk lalmalm hazhazh tótóaató a a b kbakbaktétértériumiumiumokok vagvagy vy vvíruírusoksok  
ált l ki ált tt t k ll dá tü t i kk

gygyAlkAlkAlk

1 8855 Ft1 8855 Ft

Strepfen® cukormentes 8,75 mg 
szopogató tabletta  24 db
Strepfen® cukormentes 8,75 mg 
szopogató tabletta  24 db

Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer

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

A D-vitamin zsírban oldódó vitamin. 
A kapszula LAHB (Lipid Alapú 
Hatóanyag Bevitel) rendszere extra 
szűz olívaolajat tartalmaz, melyben a 
D-vitamin eleve oldott, a szervezet 
számára hasznosítható formában 
található

38,6 Ft/db

amin

EP 

kártyára

✓

388,6 Ft/db EP 

2 315 Ft2 315 Ft2 315 Ft2 315 Ft

Eurovit® Oliva-D 2200 NE kapszula
60 db
Eurovit® Oliva-D 2200 NE kapszula
60 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

Csökkenti a lázat, 
mérsékli az orr és 
az orrmelléküregek 
dugulását, csillapítja 
a fájdalmat és 
gyulladáscsökkentő 
hatású

96 Ft/db

EP 

kártyára

✓

96 Ft/db

1 920 Ft1 920 Ft EP 

kártyára1 920 Ft1 920 Ft

Advil® Cold Rapid 200 mg/30 mg 
lágy kapszula  20 db
Advil® Cold Rapid 200 mg/30 mg 
lágy kapszula  20 db

Vény nélkül kapható gyógyszer CHHU/CHTHRFL/0033/18

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

Paracetamol és koffeintartalmú fájdalom- és 
lázcsillapító gyógyszer. Optizorb® formulával a 
gyorsabb felszívódásért – a hagyományos 
paracetamol-koffein kombinációjú 
tablettákhoz képest

53,5 Ft/db

www gsk hu

EP 

kártyára

✓

53,5 Ft/db EP 

1 285 Ft1 285 Ft1 2285 Ft1 2285 Ft

Panadol® Rapid Extra 
500 mg/65 mg filmtabletta  24 db
Panadol® Rapid Extra 
500 mg/65 mg filmtabletta  24 db
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Polgár Teréz Eszter

érkezésem után egymásba 
szerettünk egy malawi srác-
cal. Biztonságot adott, hogy 
vele mozogtam. Ő két évig 
dolgozott Skóciában, jól be-
szélt angolul, és saját üzletet 
vitt. Akkor úgy tűnt, olyan 
pár vagyunk, olyanok a kap-
csolódási pontok, mintha 
Európában lennénk. Ang-
liában viszont már nem mű-
ködött a kapcsolatunk, ahova 
utánam jött, mikor Malawiból 
elmentem. Együtt próbáltuk 
tervezni a jövőt, de ő, kivéve a 
saját közegéből, teljesen más 
emberré vált. Már óriásinak lát-
tam a kulturális különbséget. Ő 
is egy gyerek lett, holott én épp 
babát vártam – mert Malawiban 
két hónap után teherbe estem.

Afrikában – nem ijedtél meg?
A pánik jobb szó, három na-

pig sírtam. Nagyon messze ke-
rültem a régi közegemtől, a régi 
önmagamtól. De fizikailag so-
sem voltam jobban. Minden 
önkéntes elkapott egy csomó 
betegséget, kivéve engem. Fél év 
Afrika után Angliában dolgoz-
tam még, hogy pénzt gyűjtsek, 
és utána jöttem vissza Magyar-
országra. Itt született meg Benji.

Miért utaztál el újra?
Afrikában rájöttem, hogy 

szenvedélyesen szeretem a 

világot járni, de nem turistás-
kodni. Az nekem stresszes, 
rohanós, felületes. Én úgy sze-
retek utazni, hogy elköltözöm 
valahova, ott élek, aztán me-
gyek tovább. Tudtam, hogy 
kisgyerekkel ez nem egysze-
rű, de nem is lehetetlen. Ben-
ji első éveiben itthon éltünk, 
Budapesttől nem messze, vidé-
ken: a családi házunkban, aho-
va gimis koromban költöztünk 
apuval – utáltam a főváros után. 
Anyukám meghalt, mikor tíz-
éves voltam, apukám később, 
mikor Benji született. A bará-
taim lettek a családom. Mikor 
a fiam kicsi volt, korrepetálás-
sal kerestem pénzt, közben be-
iratkoztam a félbehagyott, nem 
nekem való közgáz után az EL-
TE-re, mert kismamák ingyen 
tanulhattak: imádtam, még a 
vizsgákat is. De közben folya-
matosan kerestem, hová tud-
nék elutazni. Az is motivált, 
hogy úgy éreztem, kilógunk a 
sorból. Benji, ugye, félig afrikai.

Találkoztatok előítélettel?
Igen, csak pozitív előjellel. 

A bölcsiben és oviban folya-
matosan kivételeztek Benjivel, 
fogdosták a haját, hogy milyen 

cuki, ő pedig nem értette. A 
negatív diszkrimináció bán-
tó, de azért a pozitív se tesz 
jót – ha nem a teljesítmény-
nek szól, hanem a külsőnek. 
A fiam csak a közösség része 
akart lenni. A másik, hogy 
én nagyon máshogy nevelek 
gyereket, mint ahogy itthon 
elvárás. Nem a gyerekemért 
élek, hanem vele. Nem ki-

szolgálom, hanem próbálom 
összehangolni az igényeinket. 
Tudtam, ha túl sok mindenről 
lemondok, akkor megroggya-
nok, eltűnik az energiám, ami 
neki is rossz. Ha én rendben va-
gyok, minden rendben, ha én 
nem, ő nem fogja rendbe hozni a 
dolgokat. Párkapcsolatban nyil-
ván minden más, megoszlanak 
a terhek. Itthon sokszor éreztem 
rosszallást az emberektől. Aztán 
ahogy kiköltöztünk Barceloná-
ba, ez megszűnt, és vele minden 
frusztrációm is.

Miért pont Barcelona?
Mikor Benji másfél éves volt, 

meglátogattuk az Olaszország-
ban élő barátnőmet. Egy hóna-
pig tartott az út, mert mindenhol 
megálltunk. Pont akkorra esett 
Benji kismotor-korszaka, így 
rengeteget tudtunk mászkálni. 
Nyár volt, ruha, csomag alig 
kellett, pelenkát vettem. Min-
dig úgy terveztük a napot, hogy 
reggel már csavarogtunk, ebéd 

Hogyan és mikor vetted 
nyakadba a világot?

24 évesen, 2003-ban, még-
pedig azért, mert nem bírtam 
megtanulni angolul. Nyolcéves 
korom óta tanultam, de nem 
tudtam megszólalni, a vizs-
gákon pedig elsírtam magam. 
Eldöntöttem, hogy segítek ma-
gamon. Akkor még sokkal 
nehezebb volt külföldi prog-
ramokat, munkalehetőséget 
keresni. Végül egy dán hippi-
szervezetet találtam, amely ön-
kénteseket küldött Afrikába. A 
másfél éves program első 9 hó-
napja Angliában, képzéssel telt 
– engem csak ez a rész érdekelt. 
A szervezet a hetvenes években 
indult Travelling School néven. 
Az alapítói kisbuszba rakták a 

családjukat, elutaztak Afrikába, 
és részt vettek a helyi közössé-
gek mindennapi életében; négy 
országban hoztak létre együtt-
működéseket, főleg iskolákkal, 
és visszatérve Európába szerve-
zetté nőtték ki magukat. Mikor 
én jelentkeztem, az önkéntesek-
nek fizetniük kellett, de aki nem 
tudott, kapott munkát, megke-
reshette a saját költségeit. Ang-
liában bentlakásos iskolában 
tanultunk, emellett használt 
ruhát gyűjtöttünk, amit aztán 
a szervezet eladott. Az angolom 
szárnyakat kapott.

Elmentél végül Afrikába?
Már nem táncolhattam visz-

sza, úgyhogy igen. Malawiba ke-
rültem: elmaradott területeken 

szerveződő óvodákat-iskolákat 
segítettünk. A helyi tanárokkal 
foglalkoztunk, illetve a falvak 
lakóit motiváltuk, hogy támo-
gassák az oktatást – ami nehéz 
ügy: nincs tömegközlekedés, és 
a gyerekek a földeken dolgoz-
nak. Sokat elmond, hogy olyan 
helyiek jelentkeztek tanárnak, 
akik egy vagy két évig jártak 
iskolába. Nálunk két anyuka a 
faluból.

Ahhoz képest, hogy 
Budapesten lebénított az 
angol nyelv, Malawiban 
találtad magad.

...ahol az angol a hivatalos 
nyelv, de többnyire csak csicse-
vául beszélnek. Nekem meg-
könnyítette a dolgom, hogy az 

„Megérkeztem önmagamhoz”
Baltavári Beáta a világjárók nagy családjához tarto-
zik. Nem turistaként utazik: hosszú időre letelepszik 
valahol, belakja, megkeresi ottani helyét, azután – 
egyáltalán nem nyom nélkül – távozik. Kisfia, Benji 
ötéves sem volt, amikor ők ketten elindultak Dél felé. 
Együtt ismertek meg olyan tájakat, lehetséges élet-
formákat, amikről nekem érdekes még hallanom 
is. Bea három éve saját art-hostelt vezet Grand Ca-
narián – amivel régi álma vált valóra. Pár év múlva 
talán mégis egy ázsiai tengerparton nézi majd es-
ténként a naplementét.
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után felültünk egy buszra, én vá-
rost néztem, ő meg aludt. Bar-
celonán keresztül mentünk, és 
nagyon megfogott a város. Min-
den könnyű volt. Ahogy az em-
berekkel, a helyekkel ugyanúgy 
megvannak az energiák. A lány-
nyal, aki szállást adott, szintén 
annyira összehangolódtunk, 
hogy felajánlotta: ha kiköltöz-
nék, lakhatok nála, míg találok 
mást. Így is történt.

Mikor költöztetek el?
2010-ben, mielőtt Benji öt-

éves lett. Ő rögtön beilleszke-
dett az oviba, majd az iskolába, 
ragadt rá a nyelv. Jól éreztem 
magam Barcelonában, de csak 
alkalmi munkákat találtam. 
Szerveztem például magyar is-
kolát, amit nagyon élveztem. Sok 
a félig magyar pár, de a gyereke-
ik életéből a magyar nyelv lassan 
kiszorul. A magyarok próbálják 
őrizni a kultúrájukat, szerveznek 
előadásokat, táncházat, ezért ki-
találtam, hogy a programok előtt 
magyar nyelvű foglalkozást tar-
tok gyerekeknek: 2 évestől 13 
évesig jöttek. Nagy sikere volt, 
és Benjit is be tudtam vonni. Két 

év Barcelona után úgy döntöt-
tem, Gran Canariára költözöm.

Maradtál tehát 
Spanyolországban.

Igen, az újra-adminisztrálás 
megúszása miatt – meg mert 
a barátnőm épp odaköltö-
zött. Minden flottul ment. Egy 
hostelben találtam szállást, és 
eszembe jutott, hogy promóci-
ókat vállalok nekik. Emellett ét-
teremben is dolgoztam. Aztán 
egy ismerősöm szólt, hogy hos-
telt nyit Las Palmasban, Gran 
Canaria fővárosában, és sze-
retné, hogy ott legyek. Nagyon 
érdekesen összeértek a szálak, 
mert a barátnőm párja készítet-
te a dekorációt. Úgyhogy mind 
beköltöztünk az új hostelbe. A 
tulajdonos azt kérte, hogy fel-
ügyeljem a munkákat, moti-
váljam az embereket, legyek 
„otthonteremtő” – de egyszer 
csak azon kaptam magam, hogy 
én vagyok a hostel menedzsere.

Beszéltél spanyolul? Mert 
barcelonai élményem, hogy 
ha nem katalánul kérdezel, 
azok sem szívesen válaszolnak, 
akik tudnak angolul.

Grand Canarián szintén ne-
héz csak az angollal. Én beirat-
koztam spanyol-tanfolyamra, 
de Benjinek sem volt könnyű 
hétévesen, mert addig katalán 
iskolába járt. Nála a foci hozta az 
áttörést: kiderült, hogy nagyon 
ügyes, és ott, aki jól focizik, ar-
ra istenként néznek. Népsze-
rű lett, még mielőtt a nyelvet 
megtanulta.

Milyen Gran Canarián élni?
Nagyon laza. A fővárosban öt 

perc alatt a tengerparton vagy, 
mezítláb vagy surf-deszkával 
járni, az ebédszünetben röp-
labdázni tök normális. Van egy 
nagy egyetem, az emberek dol-
goznak, de a sport az élet része. 
Az idősek is minden nap úsz-
nak. Hivatalosan az ún. kaná-
riók lakják a szigetet – régóta 
akarnak ők is függetlenedni 
–, de vegyes a népesség. A tu-
ristákhoz az jut el, hogy Gran 
Canaria drága trópusi nyara-
lóhely homokos parttal, kokté-
lokkal. Szerintem erősen félre 
van promotálva. Ez egy vul-
kanikus sziget, középen nagy 
heggyel, a homokot pedig úgy 
hordták oda. Miközben hi-
hetetlen természeti szépségei 
vannak, minden völgyben más 
a mikroklíma, a növényzet; 10 
kilométerenként változik az idő-
járás. Az én hostelem a hegyek-
ben van, 650 méteren, nyáron 
hűvös. Amúgy csak a sziget dé-
li része meleg és száraz. Szeren-
csére az elmúlt 7 évben – mióta 
ott élek és követem – egyre nép-
szerűbb az alternatív turizmus, 
amit én is képviselek.

Hogyan támadt fel benned 
az igény, hogy saját hostelt 
nyiss? Ebben volt kockázat.

A főnököm nyitott egy bú-
vár-hostelt Mexikóban, de 
nem talált jó menedzsert. Oda-
küldött, hogy beindítsam. Sike-
rült is, 9 hónapot töltöttem ott. 
Mexikóban éreztem rá, meny-
nyire élvezem a speciális turiz-
must. Egy szigeten dolgoztam, 
ahová csak az hajózott át, akit 
tényleg a természet, a búvárko-
dás vonz. Én is elkezdtem bú-
várkodni. Este már senki nem 
jött, nyugalom, csend volt, és ha-
sonszőrű emberek vettek körül. 
Rájöttem, hogy saját hostelt sze-
retnék, szintén eldugottabb he-
lyen, és azt, hogy a művészet is 
helyet kapjon benne. Korábban 
is álmodoztam ilyesmiről; most 
rájöttem, hogy a turizmus-rész 
el tudná tartani a művész-vo-
nalat. 2015-ben megnyitottam 
az art-hostelem. Folyamatosak 
a kiállítások, work-shopok, és 
rengeteg ötletem van, amit jól 
elbír a hely.

Az életbe vetett óriási 
bizalom és biztonságérzet 
jelenik meg abban, ahogy 
élsz. Ez a nyitottság, 
lazaság mikor lett a tiéd?

Egyszer csak megérkeztem 
önmagamhoz. Nyáron Romá-
niában menedzseltem egy hos-
telt, mert nálunk pont akkor 
nincs szezon. Sok volt a kó-
bor kutya, macska, befogad-
tuk őket. Teljesen megváltozott 
a személyiségük, amikor sze-
retetet és törődést kaptak. Ha 

elkezdesz gondozni egy állatot, 
és nem csak eteted, hanem fi-
gyelsz a lelkére, egyszer csak el-
hiszi, hogy nem bántják többé, 
és hogy ő szerethető. És akkor 
egészen kicserélődik: megérke-
zik önmagához. Nyitott lesz és 
magabiztos. Az ember ugyan-
ilyen. Nem az kell, hogy több 
mindene legyen. Bennem a 
félelem szép lassan átalakult 
kihívássá, elkezdtem bízni ma-
gamban. Én azóta, hogy az el-
ső hostelben munkát kaptam, 
tudtam, hogy ezzel akarok fog-
lalkozni, és hogy amit tanulok, 
bárhol tudom használni. Lett 
jövőképem. Persze, amikor sa-
ját hostelt nyitottam, izgultam. 
De fokozatosan tettem át a súly-
pontomat, dolgoztam még Las 
Palmasban is.

Hogy máshol, például 
Mexikóban nyiss hostelt, 
nem merült föl?

Mexikó matriarchális társa-
dalom, nekem jó dolgom volt, 
én voltam a mamma. Ha vala-
mit intézni kellett, csak nekem 
lehetett – rettegésben tartottam 
a fél szigetet. De iszonyú a bü-
rokrácia, egy külföldinek min-
den négyszer annyiba kerül, és 
a munkamorál is nagyon más, 
mint amit megszoktam. Las 
Palmasban 18 hostel van – 4 
volt, mikor kiköltöztem –, de 

segítjük, építjük egymást. Mexi-
kóban meg ment a hátba-fúrás, 
miközben szemben mindenki 
irtó kedves. Ez félelmetes volt.

Benji hogy viselte a Mexikóba 
költözést? Nem tiltakozott?

Jól. Nagyon rugalmas. Sze-
rintem látja az én példámat, 
hogy bárhová költözhetek, a ba-
rátaim megmaradnak. Őrzöm 
a magyar kapcsolataimat, és ha 
hazajövök, mint most, vagy ők 
jönnek ki, ugyanott folyatatjuk. 
Az elválás nem azt jelenti neki 
sem, hogy feltétlenül megszakad 
a kapcsolat.

Mi lesz a következő hely, amit 
kipróbálsz, milyen ott élni?

A már említett barátnőm 
időközben búvároktató lett, 
méghozzá kiváló. Mondtam 
neki, hogy nyissunk búvár-
hostelt, ő meg azt felelte, jó, de 
mindenképp Ázsiában. Nekem 
annyi a kikötésem, hogy a nyu-
gati parton. Lássam esténként 
a tengerpartról a naplementét. 
Ahol napfelkelte van a tengernél, 
azt nehéz programként beiktat-
ni. Mexikóból Kubán keresztül 
jöttünk vissza Benjivel, és ta-
láltunk egy falut csupa homo-
kos utcával. Este kimennek az 
emberek naplementét nézni és 
beszélgetni – tévézés helyett. Ez 
nekem nagyon vonzó.
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Spirikét a minap megbökték. Így kez-
dődött az egész. Ő meg szívszakadva 
körbetelefonált minket, hogy most mit 

csináljon, mert hogy nemigen szokták őt csak 
úgy megbökni. (Kedves nem netező olvasóink-
nak elmondanám, hogy fent említett bökés nem 
más, mint az internetes közösségi oldalon tör-
ténő vicces közeledési forma, ami annyit jelent, 
hogy na mi van veled, rég láttalak, válaszoljál 
már valamit...)

Mi, a csajok, ahányan vagyunk, annyi-
féleképp reagáltunk. Én például azt 
mondtam, nem mindegy, ki bököd és 

mi célból. Szaki szerint jobb ma egy bökés, mint 
holnap egy se. Márti izgatott lett, és másfél órán 
át faggatta Spirikét a bökdösődő férfiú kilétéről, 
és azt javasolta – tekintettel Spirike évek óta tartó 
szingliségére –, hogy semmiképp ne engedje el-
halni ezt a rügybe szökkent románcot. Pisti meg 
csak szétröhögte az agyát, hogy tuti az Univer-
zum bökdösi virtuálisan Spirikét.

Na, de a lényeg, hogy muszáj 
volt tartanunk egy rend-
kívüli gyűlést, hogy 

Spirike bökéséről minden 
információt megtudjunk, 
és meghatározzuk a kö-
vetkező lépéseket. Spi-
rike elhebegte, hogy 
a bökdöső pasi nem 
más, mint az ő gim-
náziumi szerelme, 
akivel elsős korában 
járt, és akit kénytelen 
volt elhagyni, mert a fiú 
már akkor is folyton 

bökdösődni akart. És mivel Spirike meg volt 
győződve, hogy az ilyen jellegű igény nem össze-
egyeztethető a lelki szerelemmel, meg is szakadt 
a kis szíve. A szakítás után Spirike négy hónapon 
keresztül mindennap sírt, de aztán szépen elsi-
multak a dolgok, és elfelejtődött az egész. Vagy 
mégsem… Mert ugye, az ifjú a minap előkerült, 
hogy végre bökjön egyet Spirikén, amit Spirike 
nem tudott mással magyarázni, mint hogy ez égi 
jel, mert olyan nincs, hogy huszonakárhány év 
után éppen Ő jöjjön és bökjön, aki az első és legi-
gazibb szerelem volt, mert ez kizárólag olyankor 
fordul elő, ha lelki társakról van szó, akiknek dol-
guk van egymással. És hogy ő már azt is tudja, 
hogy mi ez a dolog.

Kíváncsian vártuk, milyen dolga lehet 
Spirikének a nethuszárral, de titokban 
örültünk is kicsit, hogy végre nem pa-

pagájokról suttog áhítattal, hanem egy hús-vér 
férfiról. Rá kellett jönnünk, hogy Spiri koránt-
sem olyan elveszett, mint hittük, mert a bökés 

után két órán át csetelt az illetővel, és ren-
geteg mindent megtudott róla. Példá-

ul azt, hogy nemrég tüdőgyulladása 
volt, amit kikezeltek, de Spiri-

ke szerint hiába, mert ha 
az alapprobléma nem 
szűnik meg, tudniil-
lik a harag a Joci lel-
kében (innen tudtuk 
meg, hogy Jocinak 
hívják, és hogy harag 

van a lelkében), akkor 
a tüdőgyulladás újra elő 

fog jönni. Márpedig a Joci 
az exnejére haragszik, aki 

folyton ellene hangolja a 

Vág Bernadett

A szerelem gyógyít...
Társaslány

gyerekeket, és mivel a gyerekek még sokáig nem 
lesznek nagykorúak, ez a harag sem szűnik meg 
egy-kettőre. Spirike úgy véli, hogy ő majd szé-
pen kisimogatja Jociból ezt a haragot, ahogy a 
vérnyomását is helyre teszi a szeretetenergiáival, 
mert az is kiderült, hogy Jocinak igen magasra 
fel tud szökni a felső értéke, ami megint csak az 
indulatkezeléssel és az életfolyással van összefüg-
gésben, mert ha nem tudnánk, a vér az élet folyá-
sának szimbóluma. Aki nem jól folyatja az életét, 
annak vérnyomásbajai lesznek. Aztán van még a 
Jocinak cukorbaja is, és ez is irtó izgalmas, hadar-
ta Spirike, mert annak magas a cukra, aki nagyon 
vágyik a szeretetre, de nem tudja feldolgozni, itt, 
ugye, a szeretet metaforája a cukor. És hogy ő 
majd megadja a Jocinak ezt az áhított szeretetet, 
és célzott szuggesztióval azt is el fogja rendezni, 
hogy Joci be tudja majd fogadni. Valamint, foly-
tatta lelkendezve – és itt már kezdtünk aggódni, 
mi baja lehet még a Jocinak –, visszere is van ne-
ki, méghozzá elég sok, és ez meg már megint az 
életfolyással van összefüggésben, meg azzal, hogy 
nem lépi meg a szükséges lépéseket, hanem csak 
pang, ahogy a vér a lábában.

Nagyon örültünk, hogy a mi kis Spirink 
szívecskéjében újra fellángolt a szere-
lem, de azért félve megkérdeztük, nem 

gondolja-e, hogy egy ilyen ramaty pasi csak a 
bajt hozza majd rá, elvégre feleség akar lenni, és 
nem ápolónő. De Spirike szigorúan azt mond-
ta, hogy szégyelljük magunkat, mert ha vala-
kit szívből szeretünk, akkor nem dobjuk el csak 
azért, mert betegeskedő, hanem még annál is 
jobban szeretjük, mert a szeretet mindent megy-
gyógyít, még a pánikrohamot is, ami szintén van 
a Jocinak. És hogy ő most be is iratkozott egy 
„egészséges főzőtanfolyamra”, hogy kifejezetten 

gyomorsavtalanító kosztot tudjon főzni, mert ha 
nem olyat kap a Joci, akkor szörnyen ég a gyom-
ra, de ezen sem kell csodálkozni, mert aki folyton 
emészti magát, ahogy a Joci, annak gyomorégése, 
sőt, gyomorvérzése lesz.

Beláttuk, hogy a rendkívüli gyűlésünk 
teljesen felesleges volt, mert Spirike már 
mindent eldöntött, kigondolt és megál-

modott, és elszánt, határozott léptekkel masí-
rozik a szerelem felé. De mielőtt még elrohant 
volna, hogy Jocinak lúgosító és vértisztító levest 
főzzön, Pisti még utána szólt:
– Mondd, Spirike, a veséje nem állt még le en-
nek a Jocinak?

Spiri megtorpant, nagyon lassan vissza-
fordult, rábámult Pistire, és hüledezve 
azt kérdezte:

– Megőrültél? Már miért állt volna le a veséje?

HIRDETÉS
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Miért van értelme külön 
beszélni a gyermekkori 
diabéteszről?

A cukorbetegségnek két nagy 
csoportja van, amelyek tüne-
tei azonosak, de az eredetük 
más. A gyermekkorban kezdő-
dő cukorbetegség autoimmun 
folyamat: a szervezet immun-
rendszere idegennek véli a saját 
inzulintermelő sejtjeit, és ezért 
kialakít egy védekező mecha-
nizmust, amelynek ezek el-
pusztítása a célja. Ezután nem 
termelődik elegendő inzulin, 
amely a vércukorszint szabá-
lyozásáért felelős, így kialakul 
az egyes típusú, úgynevezett 
inzulinhiányos cukorbeteg-
ség. Ezt el kell határolni a ket-
tes típusú változattól, amely 
jellemzően később, huszon- 
és harmincéves, tehát felnőtt-
korban szokott jelentkezni, 
elsősorban túlsúlyos, mozgás-
szegény életmódot élő embe-
reknél. Ezekben az esetekben 
az inzulinérzékenység csök-
ken a saját inzulin iránt: vagy-
is van inzulintermelés, de nem 
kellően hatékony. Tehát a két 

betegség közötti különbség óri-
ási. A gyermekkori diabétesz 
kizárólag külső inzulinada-
golással segíthető, a kettesben 
pedig eleinte inzulintermelést, 
illetve az inzulinérzékenysé-
get fokozó tablettákat szoktak 
felírni.

Vagyis a kettes típusú diabétesz 
gyerekeknél egyáltalán nem is 
létezik?

18 éves kor alatt 99 százalék-
ban az inzulinhiányos válto-
zatról beszélünk. Éppen ezért 
teljesen téves az a megközelí-
tés, amikor laikusok valami-
lyen felnőtt ismerősük példája 
alapján próbálják rábeszélni a 
drámai helyzetben lévő szülő-
ket a tablettás kezelésre. A gyer-
mekkori diabéteszben kívülről 
kell biztosítani az inzulint, jel-
lemzően injekcióval, legkorsze-
rűbb formában inzulinpumpa 
segítségével.

És ez egy élethosszig tartó 
állapot, ha jól értelmezem.

Így van.

Melyek a legtipikusabb 
tünetek, amelyek a betegség 
megjelenésére utalnak a 
gyerekeknél?

Amikor megemelkedik a vér-
cukorszint, az besűríti a vért, 
a szervezet pedig hígítani akar. 
Emiatt a gyerek folyamatosan 
szomjas: még éjszaka is inni 
szeretne, és sokat is pisil, akár 
újra jelentkezhet az éjszakai be-
vizelés. Vagyis felgyorsul a fo-
lyadékforgalom, de eközben 
folyamatosan éhes is, hiszen a 
sejtjei nem jutnak cukorhoz. 
Viszont a szervezet nem képes 
hasznosítani a bevitt táplálé-
kot, ezért a szervezet elkezdi 
égetni a zsírt, a gyermek tehát 
fogyni kezd. Tehát a fő tünetek: 
sok ivás, sok vizelet, sok evés, 
fogyás. Ezek a tünetek a fel-
nőttkori diabéteszben is megje-
lenhetnek, csak lassabban, nem 
annyira látványosan. Általában 
minél kisebb egy gyerek, annál 
erősebbek a tünetek. A 14-15 
éveseknél hetek is eltelhetnek, 
mire észrevesszük, hogy vala-
mi nincs rendben, a kicsiknél 
azonban akár már néhány nap 

alatt nagyon súlyos anyagcse-
re-kisiklás, és közel életveszé-
lyes állapot alakulhat ki.

Az inzulinbevitel mellett milyen 
diétára van szükség?

A diétával azt a kalóriamennyi-
séget kell megállapítani, amely 
biztosítja a napi energiaigényt, 
és a növekedéshez, fejlődéshez 
szükséges energiát. Vagyis meg 
kell állapítani a bevinni szük-
séges szénhidrát, fehérje és zsír 
arányát, és életkor szerint el kell 
osztani négy-öt-hat étkezésre. 
Így megkapunk egy elméleti 
vércukor-emelkedést, amihez 
aztán hozzá kell passzintani a 
különböző hatásgörbéjű inzu-
linokkal a kezelést. Ez azonban 
még mindig nem elég, hiszen 
mindezt befolyásolja az élet-
mód is: a cukorégetés sebességét 
a mozgás, a sport is módosítja. 
Vagyis e három komponens op-
timális együttállása esetén lesz 
ideális a vércukorszint.

Vagyis ez a betegség nagyon 
tudatos és fegyelmezett 
életvezetést kíván meg a beteg 
részéről.

Igen, és ezek a gyerekek tudják 
is ezt, éppen ezért példaképek 
lehetnek az egészséges kortár-
saik számára. Példájukból jól 

látható: ezzel az állapottal jól le-
het együtt élni, csupán néhány 
megkötés van, hiszen inzulint 
kell beadni, illetve az ujjbegy-
szúrásos vércukor-kontrollra is 
szükség van.

Miként változnak az előírások 
serdülőkorban?

A serdülőkor viharos perió-
dus, és többek között a test-
méretek is rendkívül gyorsan 
változnak: évente akár 8 ki-
lóval, 8-12 centiméterrel is 
gyarapodhat egy gyermek, 
ami a kalóriaigényt is vál-
toztatja, ezzel párhuzamosan 
pedig az inzulinigény is vál-
tozik. Sőt, még látványosab-
ban nő, ugyanis a fokozott 
hormontermelés módosít-
ja az inzulinhatást, vagyis a 
normál vércukorszint eléré-
séhez is több inzulinra lesz 
szükség, mint előtte. Emellett 
a lelki-szellemi változások és 
az ezzel járó felismerések is a 
legkülönbözőbb, nemkívána-
tos eseményekhez vezethet-
nek. A beteg rájön, hogy egy 
életen át inzulint kell kapnia, 
vércukrot kell mérnie, és ezzel 
ebben az életszakaszban nem 
egyszerű szembesülni: sokan 
inkább hárítanak, míg le nem 
ülepszik a megmásíthatatlan 
tény. 18-20 éves korra persze 

a többségnél megtörténik ez, 
de előtte akár viharos ellenre-
akciók is jelentkezhetnek.

Milyen életkilátásokkal 
rendelkeznek egyébként a 
betegek?

Bizonyos szemészeti, ideg-
rendszeri, veseműködési zava-
rok a normál öregedés részei. 
Amennyiben a diabéteszes be-
teg tartósan, éveken át rossz 
anyagcserével él, ez a folyamat 
évekkel előbb kezdődhet meg. 
Ugyanakkor a mai kezelés már 
olyan korszerű, hogy hisszük: 
amennyiben a beteg évtize-
deken keresztül közel nor-
mál vércukorszinttel él, ezek 
a késői szövődmények nem je-
lentkeznek, és a kortársakkal 
azonos életlehetőségek állnak 
előtte. Ugyanakkor fontosnak 
tartom megjegyezni, hogy a 
társadalom hozzáállása ezzel 
együtt sem megfelelő a diabé-
teszes gyerekekhez. Mindenki 
higgye el: ezek a gyerekek tisz-
tában vannak a helyzetükkel, 
amelyet az évek során megta-
nulnak megfelelően kezelni.

Példaképek lehetnek a diabéteszes gyerekek
A gyermekkori diabétesz gyökerét tekintve teljesen 

más, mint a felnőttkori változat, éppen ezért súlyos 
tévedés ugyanúgy állni hozzá a beteg környezete részé-
ről – mondta el lapunknak dr. Blatniczky László gyermek-
diabetológus főorvos.

Dr. Draveczki-Ury Ádám

A teljes interjút megtalálja hon-
lapunkon, a szimpatika.hu-n!
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Tompa Diána
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A hideg időben gyakori, 
hogy a bőr kipirosodik, 
szárazzá és érzékennyé 
válik. Mi ennek az oka?

Elsősorban az okozza a 
problémát, hogy bőrünk 

szélsőséges körülmé-
nyek közé kerül. A kin-

ti hideg levegő és a benti 
száraz, meleg, fűtött szo-
ba levegője közti különb-
ség még azoknak a bőrét 

is megviseli, akik egyéb-
ként nem hajlamosak 
bőrproblémákra, kipiro-

sodásra, bőrszárazságra. Ér-
zékeny, száraz bőr esetén 
fokozottan ügyelni kell a té-
li bőrápolásra. Ha a bőrünk 
felszínén található szaru-

réteg sejtjei nem elég hid-
ratáltak, leszakadnak, 

és megkezdődik a bőr 
hámlása. De ezt a folyama-

tot erősíti az is, ha bőrünk 

lipidrétege sérül a tisztálko-
dáshoz használt sok fajta ve-
gyi anyagtól.

A gyógyszertárban kapható 
testápoló készítmények meny-
nyiben térnek el a drogéri-
ákban és szupermarketek-
ben kapható termékektől?

A patikákban kapható ún. 
dermokozmetikumok segí-
tik az egészséges bőr állapo-
tának fenntartását, védik azt 
a környezeti hatások, például 
a hideg, vagy az UV-sugárzás 
okozta káros változásoktól, és 
gyógyíthatják az esetlegesen je-
lentkező bőrproblémákat (ki-
pirosodás, kiszáradás, akné, 
túlérzékenység). Ezek a der-
mokozmetikai termékcsaládok 
széleskörű megoldást nyújthat-
nak a különböző eredetű kel-
lemetlenségekre, hiszen egy 
nagy szakértelemmel végzett, 

hosszú kutatómunka eredmé-
nye után kerülnek gyártásra, az 
optimális összetétel és techno-
lógia érdekében. Elsősorban a 
bőr természetes védekező me-
chanizmusait hivatottak segí-
teni, a gyorsabb bőrmegújulás 
érdekében. Fontos szempont 
a kenőcsök és krémek esetén, 
hogy minél kevesebb illatanya-
got és tartósítószert tartalmaz-
zanak, valamint előnyös lehet, 
ha megtalálható bennük va-
lamilyen antioxidáns, gyulla-
dáscsökkentő vitamin, például 
E-vitamin, ásványi anyagok-
ban gazdag termál víz vagy li-
pidpótló esszenciális zsírsav, 
például linolénsav. A bőr víz-
tároló kapacitásának növelése 
miatt gyári, illetve gyógyszertá-
ri készítmények kedvelt kompo-
nensei az urea (karbamid) és a 
glicerin. A rengeteg fajta krém, 
kenőcs, sampon, arclemo-
só, fényvédő, dezodor közül a 

Védekezzünk a hideg ellen!
megfelelő készítmény kiválasz-
tásához pedig segítséget nyúj-
tanak a patikákban dolgozó 
gyógyszerészek és gyógyszer-
tári asszisztensek.

Mely ételekkel és italokkal 
lehet hozzájárulni a 
bőrvédelemhez?

Sok esetben nem a bőrápolás 
hiányosságai, hanem a hely-
telen táplálkozási szokások 
állnak a bőrproblémák hátte-
rében. A szükséges tápanyagok 
bevitele segíti a bőr megúju-
lását, és a méreganyagok eltá-
volítását. A hidratált és sima 
bőrfelszín eléréséhez alapve-
tően szükséges az elegendő 
vízbevitel. A sötétzöld, leveles 
zöldségek (spenót, káposzta), a 
piros bogyós gyümölcsök (mál-
na, ribizli, áfonya) antioxidán-
sokban gazdagok, ami többek 
között a bőröregedés lassítása 
miatt fontos. A brokkoli A- és 
C-vitaminokat is nagy meny-
nyiségben tartalmaz, melyek a 
káros elváltozásoktól védik leg-
nagyobb szervünket. Ezen felül 
rugalmasságot biztosítanak és 
a mechanikai hatásokkal, vala-
mint a fertőzésekkel szembeni 
ellenállásban is segítséget nyúj-
tanak. Az olívaolaj, mivel esz-
szenciális zsírsavakban gazdag, 

megakadályozza a bőr kiszára-
dását. A gyulladt, pattanásos 
bőr kiváló ellenszerei lehetnek 
a magas omega-3 zsírsav tar-
talmú tengeri halak, emellett 
a lenmag- és a mogyoróolaj is, 
a bennük található cink miatt. 
Az olajak, vitaminok és ásvá-
nyi anyagok táplálékkiegészí-
tő készítmények formájában 
is elérhetőek a patikákban. Itt 
fontos megemlítenünk, hogy a 
dohányzás, a túlzott alkohol és 
a zsíros ételek fogyasztása egy-
aránt károsak a bőr egészsége 
szempontjából.

Vannak házi praktikák (akár az 
öltözködést tekintve), amiket 
a hideg idő beköszöntével 
érdemes alkalmazni?

A bőr kiszáradásának megelőzé-
se érdekében kerüljük a hosszú 
fürdőzéseket, és inkább zuha-
nyozzunk nem túl forró vízzel. 
Érdemes a nagyon lúgos szap-
panok helyett a bőr lipidrétegét 
megóvó olajfürdőket választani. 

Tisztálkodás után használ-
junk lehetőleg minél ke-
vesebb illatanyagot és 
konzerválószert tar-
talmazó testápolót, va-
lamint naponta többször 
kézkrémet. Emellett ér-
demes a hálószobában 
párologtatót használ-
ni, ami megóvhatja a 
bőrt hidratáltsága el-
vesztésétől. Télen azokat 
a testrészeinket is védeni 
kell, amelyek a többi 
évszakban fedetle-
nül maradhatnak, 
hiszen a hideg a bőr vé-
dekező képességét nagy-
ban gátolja. A testünk 
legnagyobb részét ru-
hával tudjuk megóv-
ni. Vannak a hideg 
szempontjából kri-
tikus helyek, példá-
ul a hajas fejbőr, 
amin ha nem 
viselünk sapkát, 
akkor könnyen meg-
fázhatnak a hajhagymák, 
ami hajhulláshoz vezethet. 
Az orca, az ajkak és az orr 
ápolására pedig érdemes té-
len különleges figyelmet 
fordítani, védeni a ki-
száradástól, ki-
pirosodástól.

A hideg beköszöntével testünk foko-
zott védelemre szorul. Dr. Háznagy 

Krisztinával, a Bazsalikom Patika gyógy-
szerészével arról beszélgettünk, milyen 

termékeket válasszunk annak érdekében, 
hogy télen is megőrizzük a bőrünk hidra-

táltságát.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Méregtelenítés

Sallai Ervin

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Együttérzési analfabéta
Szia Bazsi!

Őrület van a melóba’, őrület. A HR-es munka 
nem egy méznyalás. Tanultam volna inkább se-
bésznek, ott nincs feszkó. Vagy sikerül a műtét, 
és akkor jön a vastag boríték, vagy nem, akkor 
meg nincs, aki reklamáljon. Kellett nekem ez a 
humán erőforrás igazgatói poszt, mint tollárus-
nak a forgószél.

Képzeld, elküldtek érzékenyítő tréningre. En-
gem! Aki olyan érzékeny vagyok, hogy már öt-
évesen zokogva néztem, amikor a kis Dumbó 
elefántot elszakítják az anyjától a rajzfilmben. És 
az indok?! Beálltam a sportbolt előtti mozgássé-
rült parkolóba. Hova álljak a céges Hummerral? 
A biciklitárolóba?! Sehol nem fér el rendesen, ak-
kora böszme. Még a rokihelyekből is kettőre kell 
parkolnom rézsútosan, hogy ki tudjam nyitni az 
ajtót. És ezen pattognak. Kérdem én: sportbolt elé 
egyáltalán minek a mozgássérült hely, nem?! Meg 
egyébként is holtfáradt vagyok az egész napos 

gürizéstől, hadd parkoljak már közel a bejárat-
hoz. A kerekesszékesek egész nap ülnek – kipi-
henik magukat.

Tudod mennyi szervezés kellett, hogy kialakít-
sunk egy mozgássérült vécét az irodaházban? Rá-
ment két hónapom. Most meg azon nyávognak, 
hogy pedálos a klotyóban a szemetes. Nem mind-
egy? Az igazi mozgássérültek úgysem tudnak fel-
jönni oda a lépcsőn.

Ilyet mond a nő a tanfolyamon, hogy adjam át a 
helyem a buszon az időseknek. Hát az egész buszt 
átadom. Mikor utaztam utoljára BKV-val? Nem 
veszem el mások elől a lehetőséget, szerény va-
gyok. Nekem elég a buszsáv... Élni és élni hagyni 
– ez a jelmondatom.

Csak a rinya van mindig a cégnél. Pedig én tény-
leg mindenre odafigyelek. Az összes felirat kint 
van braille-írással a vakoknak. Még plexit is csa-
varoztunk eléjük, nehogy összekoszolódjanak.

Azért is cseszegetnek, hogy miért Tankcsapda 
CD-t kapott a siket kolléga a 20 éves alkalmazotti 
ünnepségén. Most komolyan: ajándék lónak né-
zik a fogát, nincs már tisztelet a világban. Olvas-
gathatja a szövegkönyvet, vagy nézegeti a képet, 
nem?! Mindenre én gondoljak?!

Kutyabarát munkahely? Ez most a sláger. Én ku-
tyabarát vagyok, ezért az enyémet otthon hagyom 
mutternál a kertben. A nyikhajok becipelnek 
mindenféle rettenetes korcsot, aztán a takarítók 
felmondanak, hogy nem bírják kiporszívózni a 
sok szőrt a fotelekből. Lassan több mágikus hen-
gert veszek, mint fénymásolópapírt. Régen a céges 
bulira pálinkát és sört kellett rendelnünk, most 
meg lazacos kutyakonzervet és száraztápot. Fél-
órákra eltűnnek a kollégák munkaidőben, hogy 
meg tudják sétáltatni a vakarcsokat – sétáltassák 
meg a programozókat! Azokat legalább nem kell 
kikötni a bolt előtt. Ott maradnak, ahol wifi van.

Erre azt mondja az oktató, hogy legalább ma-
dárbarát legyen a cég. Hát felőlem rendelhetnek 
grillcsirkét minden nap, ezen ne feszüljünk.

Pedig tényleg igyekszem mindent megoldani. 
Kértek szoptatós sarkot az ügyféltérbe a kisma-
máknak, hát kaptak. Macisra festettünk egy le-
kerített részt a kukatárolóban. Lehet, hogy nem 
rózsaillatú, de legalább egy mozdulattal kidob-
hatják a pelust.

Na mindegy. Nyomom az érzékenyítést, mert 
kötelező. Kaptam is házi feladatot, hogy keres-
sek meg egy régi ismerőst minden érdek nélkül, 
nyitottan. Legyek vele kedves, udvarias, és kér-
dezzek a hogyléte felől. 

Szóval hogy vagy Bazsi? Megvan még az ütvefú-
ród? Kölcsön tudnád adni hétvégére?

Csá!

Tomasz

HIRDETÉS
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Korántsem biztos, hogy az éjfél 
után e-maileket küldözgető fő-

nök, vagy a karácsonyi vállalati bulin is kizárólag munkáról beszélő kollé-
ga azért fáraszt mindenkit hasonló módon, mert ennyire szívén vi-

seli a cég sorsát – számos esetben munkafüggőségről van 
szó, ami valójában senkinek sem jó. Ambrózi Kata pszi-

chológussal beszélgettünk a „workaholic”-jelenségről.
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Függőben

Mit értünk 
munkafüg-

gőség alatt?
F ü g g ő -

ségről álta-
lában akkor 

beszélünk, ha 
valaki egy 

a ny a got , 
cselekvést, 

vagy bármi-
lyen folyamatot arra 

használ, hogy menekül-
jön valami elől, bizonyos fáj-
dalmát tompítsa, esetleg mert 
nem akar, nem tud a problé-
mákkal megküzdeni. Ilyenkor 
drogként használja a szóban 
forgó folyamatot vagy anya-
got, és egy idő után már nem 
maga irányítja a saját életét, ha-
nem ez a külső tényező, amely 
belehajszolja a függőt egy mó-
kuskerékbe. A munkafüggőség 
esetében is erről van szó. Maga 
a jelenség egyébként annak el-
lenére sem mai kortünet, hogy 
sokan annak hiszik: az 1920-as 
években már Ferenczi Sándor 

is leírt egészen hasonló jelen-
ségeket, csak ő még vasárnapi 
neurózisnak hívta.

Miben tér el a függőség attól, 
amikor valaki egyszerűen 
csak szereti a munkáját 
és szívesen csinálja?

Nagyon fontos a mérték. A 
keményen dolgozó ember le-
teszi a munkát a munkaidő le-
jártával, a függőknek azonban 
hétvégén, éjjel-nappal, folyama-
tosan a munkahelyi teendőik 
körül jár az eszük. Jellemzően 
akkor sem tudnak kilépni ebből 
a körből, amikor már az életük 
rovására megy. Úgy is mond-
hatjuk, hogy míg egy keményen 
dolgozó ember elvégzendő fel-
adatnak tekinti a munkát, ad-
dig a munkafüggő számára a 
munka biztonságot jelent, ezzel 
kerüli el a problémákat, amiket 
el akar fedni. Ez számára a ki-
számítható terep, mert az élete 
másik területén bizonytalansá-
gokat él át – ezt a területet tud-
ja kontrollálni. Ez paradoxon is, 

mert ennek ellenére a munka 
ekkorra már rég eluralkodott 
az illető életének minden terü-
lete felett: elvonja a családtól, 
a gyerekektől, a barátoktól, a 
hobbitól. A keményen dolgozó 
emberek tudnak időt szentelni 
a családnak, gyerekeknek, hob-
binak, és nem kattognak egész 
hétvégén azon, hány e-mailt 
kell majd elküldeni hétfőn.

Tehát a munka „csak 
munka” a számukra.

Igen, normális esetben a 
munka olyan, mint bármilyen 
más cselekedet: „csak munka”, 
az élet velejárója. A munkafüg-
gőknek viszont a munka adre-
nalint is jelent: ezen a területen 
élnek át sikerélményeket, fon-
tosnak érzik magukat, és nem 
tudnak nem dolgozni. A füg-
gő még egy baráti társaságban 
is csak testében van jelen, köz-
ben el-elkalandozik, a munkán 
gondolkodik, arra tereli a szót, a 
telefonját babrálja, hogy nem ír-
tak-e neki munkaügyben, stb. A 

keményen dolgozó embernek is 
lehet fontos a munkája, szeret-
heti azt, lehet büszke a sikerei-
re, lehet fontos a karrierje, csak 
nem ez áll mindenek felett.

Milyen belső bizonytalanságok, 
problémák talaján alakul 
ki ez a fajta függőség?

Tapasztalataim szerint külö-
nösen veszélyeztetettek azok, 
akik irányában gyermekko-
rukban túl magas elvárásokat 
tanúsítottak a szülők például 
a tanulással, a jegyekkel kap-
csolatban, és amolyan hiúsá-
gi-büszkeségi kérdést csináltak 
ebből. Emellett pedig nehezen 
mutatták ki a családban az ér-
zelmeket, nem tudtak őszin-
tén beszélni a problémákról. 
Sok gyerek meg tud küzdeni az 
ilyesmivel, mások azonban nem 
– az ő esetükben más problémák 
forrásául is szolgálhat ez a háttér. 
Szintén kialakulhat a probléma a 
felnőttkori családban jelentkező 
gondok miatt, amikor az illető a 
munkába menekül otthonról.

Miről ismerszik meg 
a munkafüggő?

A munkafüggők jellemzően 
stresszesek, mert maximalis-
ták, és folyamatosan igyekez-
nek minél jobban teljesíteni. Ez 
azonban abból fakad, hogy a 
munka az örömforrásuk, és az 

önértékelésük is a munka függvé-
nye: minél többet, minél jobban. 
Sajnos nem segít a problémán, 
hogy sokszor a környezetük is fel-
néz rájuk: szuperembereknek né-
zik őket, mert minden este éjfélig 
dolgoznak. A függő tagadhatja, 
hogy függő, és azzal takaróz-
hat, hogy ő csak keményen dol-
gozik a családért, hiszen pénzt 
keres, ez a feladata, minden így 
van rendjén. Pedig nem: a füg-
gő egyáltalán nincs nyeregben. 
És mivel folyamatos stresszben 
élik a hétköznapjaikat, előbb-
utóbb ellentétes irányú hatások 
alakulhatnak ki: feledékenység, 
szétszórtság jelentkezhet.

Mi lehet a megoldás? 
A munkahelyváltás 
önmagában aligha oldja 
meg a problémákat...

Utóbbi inkább csak egészsé-
ges személy esetén lehet meg-
oldás. Függők esetében egyéni 
terápiára van szükség, és ha 
mód van rá, a családot is érde-
mes lehet bevonni. Mert bár a 
családban egy ember lesz füg-
gő, de annak kialakulásához 
és fennmaradásához rendsze-
rint a rosszul működő családi 
dinamikák is erősen hozzájá-
rulnak. A csoportok is nagyon 
hatékonyak tudnak lenni, ahol 
a függő megismerheti a csoport 
támogató erejét.

Mi a garancia, hogy utána 
nem esik vissza a függő?

Azért is nehéz ez a hely-
zet, mert ha valamilyen szer-
től függök, akkor egyértelmű, 
hogy nem iszom többet, nem 
drogozom többet, ezeken 
dolgozom és építem 
az életem, a kap-
csolataimat. 
Dolgoznia 
v i s z ont 
minden-
kinek kell. 
Családi prob-
lémák esetén a 
családi élet újjá-
szervezése, és ha 
lehet, a múltbeli 
problémák terápiás 
feldolgozása jelenthet 
tartós megoldást 
– ha a kiindulási 
gondok megoldód-
nak, várhatóan nem 
fognak visszaesni. 
Ugyanakkor ilyenkor 
is oda kell figyelni a 
határokra, önref-
lexióra, hogy 
tudjon nemet 
mondani a 
munkára.

Dr. Draveczki-Ury Ádám

Amikor a munka jelenti a biztonságot

A teljes interjút m
egtalálja hon-

lapunkon, a sz
im

pa
tik

a.h
u-n

!



Játsszon velünk és nyerjen!

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

FŐDÍJ
Ha 2018. szeptember 1. és 

november 30. között velünk 
játszik, 2 fős szilveszteri szicíliai 

utazást nyerhet az IBUSZ Utazási 
Irodák Kft. jóvoltából!

1. Ki írt cikket a Népszabadságba?
 a) Molnár Gál Péter b) Mészáros Márton c) Nagy Ignác

2. Mikor nyílt meg az art-hostel?
 a) 2016-ban b) 2015-ben c) tavaly

3. Kinek az ingét viseli Scherer Péter a címlapfotón?
 a) a sajátját b) Mucsi Zoltánét c) a főszerkesztőét

4. Mit rendelnek mostanában a céges bulikra?
 a) parfétortát b) pálinkát meg sört c) lazacos kutyakonzervet és száraztápot

5. Évente hány kilóval gyarapodik egy serdülőkorú gyermek?
 a) inkább fogynak b) akár 8 kilóval c) jellemzően 10-12 kilóval

* A Szimpatika játékok eléréséhez egy regisztráció, azaz egy fiók létrehozása szükséges, melyet a szimpatika.hu/felhasznalo/regisztracio címen végezhet el.  
A regisztrációt csak egy alkalommal kell elvégezni, azután a szimpatika.hu/felhasznalo/belepes címen be tud lépni a játékhoz.

A szeptemberi kvízjátékunk nyertesei:

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

2 db kétfős wellnesshétvége 
a móri Hétkúti Wellness Hotel 
és Lovasparkban

2 db Lendület 
Szűrővizsgálat a VitaHelp 
Egészségközpontban

• Ifj. Dávid József, Debrecen
a Menta Gyógyszertár (Debrecen) 
vásárlója

• Kálmán Terézia, Szentes
az Eszes Gyógyszertár (Szentes) 
vásárlója

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

• Andresz Jánosné, Nagymaros
a Főtéri Patika (Nagymaros) vásárlója

• Herczegné B. Katalin, Győr
az Adyvárosi Gyógyszertár (Győr) 
vásárlója

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

* A Szimpatika játékok eléréséhez egy regisztráció, azaz egy fiók létrehozása szükséges, melyet a szimpatika.hu/felhasznalo/regisztracio címen végezhet el.  
A regisztrációt csak egy alkalommal kell elvégezni, azután a szimpatika.hu/felhasznalo/belepes címen be tud lépni a játékhoz.3434
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Vízszintes:
1.  Szent-Györgyi Albert kedvenc 
vitaminja • 2.  Német krimisoro-
zat • 10. Téli sport • 12. Cupido • 
14. Középen bealvó! • 15. Lehető-
ség a menekülésre • 17. Vashegyi 
György énekkara • 20. Női hang-
fekvés • 21. ... Farrow (színésznő) 
• 22.  Videojátékokat gyártó cég 
• 23. Munkaügy • 25. United La-
unch Alliance röv. • 26. Vakmerő 
• 28. Gyorskorcsolyázó sztárjaink 
neve • 29. Esek! • 30. A rejtvény 
fősora • 32. Alternatív-elektroni-
kus-pszichedelikus zenét játszó 
magyar együttes • 34. Párduc-
macska • 36.  Franz Ocskay 
von... (híres magyar rovartudós) • 
37.  Global Distribution System • 
38. Ami oda visz • 40. Népegész-
ségügyi Kar • 41. Emlőst világra 
hoz • 43. Ablakot eltakaró árnyé-
koló, nyitható farács • 46. 1980 és 
1994 között születettek generációja 
• 47. ...teron (férfi nemi hormon) • 

48. Dörmögő ... (kulturális gyerek-
lap volt) • 49. A nagy varázsló
Függőleges:
1. Ebből is készül leves • 2. Szü-
linapi ajándék • 3.  Európai Ku-
tatási Tanács röv. (European 
Research Council) • 4. Tanuló veze-
tő • 5. „nem érdekli a világ, csak a 
lombbal...” (Radnóti) • 6. Horgászik 
(két szó) • 7. Angol vapiti • 8. An-
tik ötvenes • 9. Népszerű túrazsák 
márka • 10. Közismert japán étel • 
11. Informatika • 13. Berlini szeme-
teszsák (ékezet nélkül) • 16. Fordí-
tott utóirat • 18. Generáció • 19. Sör 
vagy bor készítésére való tartály, de 
régi • 24. Lábbal mozgat • 27. Gaz-
dasági Együttműködési és Fejlesz-
tési Szervezet • 28. Észt város a 
tenger közelében • 30. Készít an-
golul • 31. Termolumineszcencia • 
33. Goldman Sach • 35. Mindent 
felnagyító • 39. Tupoljev • 42. Sta-
nislaw... (lengyel sci-fi író) • 44. Bolt 
előtt áll • 45. Angol mint

Kalandozzon 
velünk és 
nyerjen!

Fejtse meg a 
keresztrejtvényt!

Látogasson el a 
szimpatika.hu/megfejto 
oldalra*, és írja be a rejtvény 
fősorát!

Kalandozzon tovább 
internetes felületeinken, és 
válaszoljon helyesen az ott 
megjelenő kérdéseinkre!

A megadott válaszok 
egy kódot rejtenek. A helyes 
kódfejtők sorsoláson vesznek 
részt!
Nyeremény: 3 db páros 
belépő az Igazából karácsony 
koncertshowra!

Legyen Ön is Megfejtő!
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KERESSEN MINKET 
AZ INTERNETEN IS!

honlap facebook oldal

instagram oldal

WWW. .HU
www.facebook.com/Szimpatika

www.instagram.com/szimpatika_hu

Hasznos funkciók honlapunk mobilverzióján*:

az Önhöz legközelebb található 
Szimpatikák listája és térképes 
nézete

útvonaltervezés

nyitvatartási információk

Szimpatika kvíz kitöltése

* Támogatott böngészők: Chrome, Safari, Android Browser, 
Internet Explorer, Firefox, BlackBerry


