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pedig részt venni kvízjátékunkban.
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beszél magyarul is.” – mert ő
előbb kezdett el görögül beszélni, mint magyarul.

 Most is folyékonyan
beszéltek?

Nóra: Én már sajnos nem,
mert nem gyakorlom.

Anna: Igazából ez csak gya-

Beleszülettek a színház világába, sokáig viszont csak nézni szerették.
Trokán Péter és Papadimitriu Athina lányai később mégis a szüleik
hivatását választották.

Nóra: Nem, minket szeren-

csére kihagytak ebből, mert törekedtek arra a szüleink, hogy
normális gyermekkorunk legyen, és megóvjanak minket.
Jó volt a színházban barangolni, a büfében „bandázni”, de
nem volt olyan, hogy előadásban szerepeltünk volna. Nem
is volt rá igényünk, minket ez
egészen a gimnázium közepéig
nem érdekelt.
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 Egyszerre vettek fel
titeket a Színművészeti
Főiskolára. A felvételi előtt
kaptatok a szüleitektől
jó tanácsot, útravalót?

Anna: Nagy intelmeket nem

kaptunk, inkább a példa meghatározó, ahogy élnek és dolgoznak. Így is neveltek minket,
sose voltak szabályok, hanem
követtük őket. Ők a szüleink,
nem a kollégáink, és ez valahogy annyira különválik nálunk, hogy eszembe nem jutott
volna apu előtt elmondani egy
monológot a nappaliban. Nem
is tudták, milyen anyaggal felvételizünk, mindketten önállóan készültünk fel.

beszélni, hogy milyen volt.
Anyunak már megtanítottuk,
hogy a büfében még ne kezdje el szidni az előadást, mert
meghallhatja a rendező, ezért
mostanában már csak másnap
telefonál. Az utóbbi időben elég
ritkán tudjuk megnézni egymást, nem is tudom, mikor voltunk utoljára bemutatón. Mióta
anya lettem, ez kicsit háttérbe
szorult, de remélem, hamarosan újra el tudok szabadulni.

& Nóra

Hajrá Trokánok!

 Színházban nőttetek fel.
Előfordult gyerekként, hogy
bekerültetek egy előadásba?

korlás kérdése, ha elkezdenénk
intenzíven foglalkozni vele, akkor gyorsan visszajönne, mert
nagyon bennünk van. Én például egy időben sok görög filmet
néztem, tudatosan figyeltem
arra, hogy fejlesszem a nyelvtudásom, akkor sokat is javult.
Anyu görögül beszél a kisfiammal, aki már tudja, hogy görögül a nagymama γιαγιά (jájá),
és úgy is hívja.

rám az itthoni színházakban is.
Számunkra Görögország megmaradt kuriózumnak, ahová
nyáron elmegyünk nyaralni.

Anna: A színház egy nagy

játszótér volt számunkra, az,
hogy ez egy szakma, nem
tudatosult bennünk, pedig
rengeteget voltunk gyerekszínészek között is, mert a szüleink a Légy jó mindhaláligot
játszották. Egyszer irigyeltem a Kerényi Imre rendezte István, a királyban az Imre
herceget játszó gyereket, mert
egy szőnyegbe csavarva le
kellett gurulnia valahonnan,
és nagyon izgalmasnak tűnt,
de nézni jobban szerettük a
színházat.

 Anyai ágon görög
származásúak vagytok. Mit
hoztok abból a kultúrából?

Anna: Nóri most vett egy jegyet Athénba... Nagyon meghatározó számunkra Görögország,
a görög kultúra, amikor kicsik
voltunk, és még éltek a nagyszüleink, majdnem mindenki görögül beszélt otthon.

Nóra: Most találtunk egy ré-

gi levelet, amit egy ismerősünk
küldött, és azt írja benne: „Anna aranyos lehet, biztos már
Fotók © Falus Kriszta

 Vonz titeket a
görög színház?

Nóra: Volt olyan, hogy hár-

munknak egyszerre volt apuval
bemutatója, és küldtük egymásnak a „Hajrá Trokánok!”
kör-SMS-t.

 A Színművészeti Főiskolán
éreztétek előnyét vagy
hátrányát annak, hogy ismert
színészek a szüleitek?

Nóra: Nekem ebből sose volt
Nóra: Talán csak annyi volt, bajom, nagyon jó osztályom

Nóra: Én a görög és a magyar hogy anyu nagyon ragaszko- volt.
színházból írtam a szakdolgozatomat, de sose jutott eszembe,
hogy szeretnék ott szerepelni.

Anna: Anyu játszott Görög-

országban is, és engem is foglalkoztatott egy időben, voltak
is ilyen terveim, de ahhoz egy
nagyot kellett volna lépni, és
egy időre odaköltözni. Úgy viszont az itthoni munkáim egy
részét elvesztettem volna, én
nem vagyok ilyen bátor típus.
Úgy voltam vele, hogy mégiscsak Magyarországon születtem, és még rengeteg feladat vár

dott ahhoz, hogy valami máshoz is értsünk a színház mellett.
Ma már értem, miért mondta,
de nyilván nehéz olyat csinálni, amihez nincs kedved, csak
azért, hogy bebiztosítsd magad.
Nekem szerencsére ott van a fotózás, ami mára elég komoly
szerepet tölt be az életemben.

 A premier után
leültök „szakmázni”?

Anna: Nincs ilyen nagy ös�-

szeülés, de természetesen hazafelé a kocsiban meg szoktuk

Anna: Én az elején kicsit

rágörcsöltem erre, de nem igazolódott be a félelmem. Nem
volt semmi alapja, csak magamnak állítottam ezt az akadályt. A
Színművészeti időszaka nekem
nem volt annyira jó élmény. Zenés osztályba jártam, ami egyrészt jó volt, mert imádtam
zenélni és énekelni, másrészt
viszont nem akartam musicalszínész lenni. Szerintem nincs
is ilyen, csak színész van, és az
tudjon mindent. Nehéz volt kitörnöm ebből a musical-operett

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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címkéből, mert ezt nagyon
rosszul kezelik Magyarországon, nagy a szakadék a prózai és zenés színház között. Én
megpróbáltam egy hidat találni szakmailag, amiben a főiskolán nagyon elfáradtam. De
visszanézve volt értelme, mert
rólam általában nem is tudják,
hogy zenés osztályban végeztem, elismertek prózai színésznőként is. Sajnos most halt meg
az osztályfőnököm, Kerényi
Imre, akitől viszont egész életemben a legtöbbet tanultam.
Ő olyan ember volt, aki a puszta lényével is mindent megtanított. Már miatta érdemes volt
abba az osztályba járni.

 Meg kellett harcolnotok
azért, hogy ne csak a szép,
fiatal színésznő-szerepek
találjanak meg titeket?

Anna: A főiskolán hál’ isten-

nek nem kell ezzel foglalkozni,
mert a nullaévestől a százévesig
mindent el kell játszani, ráadásul abban az időben nem kifejezetten éreztem szépnek magam.
Később a pályán jutott eszembe, hogy ha még egyszer meg
kell halnom romantikusan egy
darab végén, akkor azt hiszem,
meghülyülök. Megpróbáltam
mindig ellenne menni a „májbajnak”, de ha öt bemutatóból
négyben ez a szerep, akkor
nagyon nehéz. De szerintem
ezt még vissza fogom sírni
negyvenéves korom körül,
amikor eljön az az időszak,
hogy nincsenek női szerepek.
6

Nóra: Én tudatosan olyan
szerepeket és jeleneteket választottam a főiskolán, ami
ellene megy a „jó csaj” skatulyájának. Utána Kecskeméten nagy szerencsém volt,
mindenféle szerep megtalált
a megbolonduló királynőtől
kezdve, egészen a hatvanéves
drogfüggő anyáig. Egy-két
kivétel volt csak, amiben nagyon meg kellett dolgoznom
azért, hogy ne csak annyi legyen a szerep, hogy én vagyok
a szép lány.

 Van olyan
tulajdonságotok,
amiben azt érzitek, hogy
fejlődnötök kell?

a barátaim. Ha nincs az az öt év,
akkor én még mindig keresném
magam színészként.

Nóra: Magamat fontosnak

tartani és képviselni. Túlságosan elfogadó és alkalmazkodó
vagyok, és nem figyelek arra,
nekem mi a jó. Ha valami fájdalmat okoz, nem magamért
állok ki, hanem inkább felmentem a másikat. Ezért sokszor
nem jön ki belőlem a feszültség, ami nem jó.

 Kicsit hasonló
problémát említettetek
mindketten. Nehezebb
a színházi szakmában
meghúzni a határokat?

Anna: Az önbizalom. Amióta Nóra: Nagyon fontos megszültem, kicsit jobb a helyzet,
kevésbé érdekel, ki mit gondol
rólam, de meg kellett tanulnom, hogy egy csomó helyzetben nekem van igazam. Ezt
korábban sokszor háttérbe szorítottam, és elhittem azt, amit
mások mondtak. Sokat segített
a vidéki színházi lét is, hiszen
rám volt bízva minden főszerep, és egy olyan közegben voltam, ahol nagyon jól
lehetett dolgozni,
mert kiváló kollégaim voltak,
akik a mai napig

tanulnia a nőknek, hogy kiálljanak magukért, amihez
bátorság kell, és ezt kell bennük erősíteni. Mindig voltak és
lesznek olyan férfiak, akik tesznek egy-egy szexista megjegyzést, de képviselni kell magadat
és visszaszólni. Természetesen
vannak nagyon kiszolgáltatott
helyzetek, amiben az ember
nem tud mit mondani. A világon az egyik legnyomasztóbb
dolog a nemi erőszak, de nem
szabad összekeverni azzal, ha
valaki kicsit jobban „ráfog” a
lábadra. Jól kell kommunikálni és rászólni a másikra, hogy
„Fejezd be!”. A következményektől való
félelem miatt nem
szabad csöndben
maradni.

 Mindketten olyan vidéki
színházban játszottatok
évekig, ahol korábban
apukátok is szerepelt.
Milyen volt azokkal a
színészekkel immár
kollégaként találkozni, akik
gyerekként vigyáztak rátok?

Nóra: Kezdetben nagyon fur-

csa. A legelső darabomat Dettivel (Sára Bernadett, szerk.)
próbáltam, vele nőttünk fel, a
második anyánk volt, és a lányai máig nagyon jó barátaink.
Keménynek kellett vele lennem
a színpadon, ami szokatlan
volt, mert ilyenkor újra gyereknek érzi magát az ember. Mint
mikor az anyáddal vagy, akivel
szemben mindig gyerek leszel.

Anna: Amikor Hirtling Ist-

ván megjelent a Koldusopera
olvasópróbáján, amiben a feleségét játszottam, az nagyon
bizarr volt, hiszen ő még pelenkázott engem. Ezek később jó
élmények, mert általuk otthon
éreztem magam, és rájöttem,
hogy csak mi öregszünk, hiszen ők semmit nem változnak.

 Nóra, meghatározó a
pályádon Zsótér Sándor
személye, mint rendező.
Mitől más vele dolgozni?

Nóra: Volt egy közös előadá-

sunk, aminek a próbáján elkezdődött valami, megtaláltam
magamban egy nagyon személyes hangot, amit addig nem.
Zsótér Sándor ezt meglátta, és

hagyta, hogy ez előadásról előadásra kibontakozzon, és egyre
mélyebb legyen. Bizalmat kapok tőle, ha az első három hétben még semmit nem mutatok,
akkor is tudja, hogy dolgozom
rajta, és hagyja szabadon tenni. Bízom benne és a döntéseiben, hogy milyen szerepeket
oszt rám. A Hosszú út az éjszakába (amiben a hatvanéves,
drogfüggő anyát játszottam) az
egyik legszebb munkám volt,
nagyon sarkalatos pont a karrieremben. Az első próbára úgy
mentem, hogy nem tudok majd
megbirkózni a szereppel, de ezt
elfelejtettem az első pillanatban, mert már nem volt rajtam
ennek a súlya.

 Anna, a te életedben
is van olyan rendező, aki
egyengeti az utadat?

Anna: Kerényi Imre volt az,

akitől a mai napig tudok idézni,
belőle meríteni. Mellette Eperjes Károlynak is nagyon hálás vagyok, aki a főiskola után
megkeresett, hogy szerződjek Veszprémbe. Először nemet mondtam, mert egyrészt
megijedtem attól, hogy vidéken játsszak, másrészt hívtak
a Budapesti Kamaraszínházba
is. Ezt ő akkor megértette, viszont szinte napra pontosan egy
év múlva ismét felhívott, és újra megkérdezte, hogy akarok-e
Veszprémbe menni, mert még
mindig nagyon várnak. Nagyon jól esett, hogy ilyen kitartó, és hogy ennyire szeretné,

hogy menjek. Ekkor éreztem
meg először, milyen az, amikor igazán engem akarnak, és
életem egyik legjobb döntése
volt, hogy igent mondtam. Vele később kollégaként, és rendezőként is dolgoztam együtt,
és nem mondom, hogy egyszerű volt, de hihetetlen nagy színész. Lehet ellene tiltakozni,
mert van egy játék- és próbastílusa is, ami nagyon egyedülálló,
de csak két lehetőség van: vagy
vele mész, vagy ellene – viszont
akkor biztosan buksz. Rá kell
hangolódni az ő ritmusára, és
akkor minden jó lesz. Több
ponton is hálás vagyok neki.
Kéri Kittytől is sokat kaptam,
együtt szerződtünk Veszprémbe, és nagy meglepetés volt számomra, hogy milyen felkészült
rendező.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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 Miért tartottál a
vidéki színháztól?
Kevesebb rendező látja
az előadásokat?

 Nóra, amikor Kecskemétre
szerződtél, nem voltak
hasonló aggályaid?

Anna: Igen, és ez sajnos be is

lelem a vidékkel kapcsolatban,
mert mondtak három olyan
szerepet, amivel azonnal meggyőztek. Együtt szerződtünk
Kecskemétre egy nagyon jó
barátommal és osztálytársammal, Csémy Balázzsal és Hajdú
Melindával (aki Anna osztálytársa volt), és mi voltunk ott
akkor a fiatal generáció. An�nyi feladatot kaptunk, hogy ki
sem jöttünk a színházból, ami
szerintem a színészi
pálya elején nagyon
fontos. Ha olyan
helyről kerestek
volna meg, ami
jóval messzebb
van Budapesttől,
az valószínűleg
kicsit ijesztőbb lett
volna, hiszen oda
kellett volna költöznöm.
Sose laktam
igazán Kecskeméten, ha tehettem, előadások
után is hazajöttem,
mert úgy éreztem, kipihentebb vagyok, ha a saját ágyamban alszom.
Aztán pár év után
éreztem, hogy már
másra vágyom. Elég
nehezen maradok egyhelyben, van bennem

igazolódott, de nem tanultam
volna ennyit, ha nem szerződök Veszprémbe. Emellett először az is visszatartott, hogy
nem nagyon ismertem a veszprémi színházat, nem láttam ott
előadásokat. Azt tudtam, hogy
Bujtor István elkezdett kiépíteni valami nagyon izgalmasat,
de sajnos én már a halála után
kerültem oda.

8

Nóra: Nem volt bennem fé-

egy nagyfokú szabadságvágy,
de ennek ellenére még további
két évet Kecskeméten voltam,
és az nagyon jót is tett, mert
akkor jöttek azok a szerepek,
amikről korábban beszéltem.
Utána kaptam egy telefont Mácsai Páltól, hogy két darabba is
szeretne meghívni az Örkény
Színházba. Ezt követően lettem szabadúszó, ami számomra a legjobb dolog a világon.

 Szabadúszóként
megtehetitek, hogy
nemet mondjatok
bizonyos felkérésekre?

Anna: Én például nem, vi-

szont mondtam már nemet,
mert úgy éreztem, szakmailag
semerre nem vinne, csak az
energiámból venne el. Pusztán anyagi okok miatt, hogy a
végén leadhassam a számlát,
azért nem vállalok el semmit,
emiatt nem lesz új bemutatóm
idén. Természetesen kell dolgozni, de az senkinek nem jó,
ha olyat csinál az ember, amihez nincs kedve, mert azzal a
kollégáit is megbénítja. Volt
olyan is, amit szívesen csináltam volna, de nem vállalhattam, mert messze volt, és egy
kisgyerek mellett ez még nem
fért bele...

Nóra: Szerintem nagyon fon-

tos dolog megtanulni nemet
mondani az élet minden területén. Minden felkérés után
gondolkodási időt kérek, de
általában már elsőre érzem,

hogy mi a jó döntés számomra. Ez az, ami nagyon nehéz
ebben a szakmában, és ezért
mondta anyu, hogy több lábon kell állni, mert akkor nem
kell olyat elvállalni, amit nem
akarsz. De bennem van ezzel
kapcsolatban egy nagyfokú
nyugalom és túlélési ösztön.
Ha nem kellek, akkor majd
kitalálok valami mást. Például elkezdek lovakat tenyészteni, vagy bútorfelújítással
foglalkozni. Ha nem lenne a
színház, nyilván nagyon hiányozna, de én szerencsés vagyok, mert harminckét éves
koromra annyi mindent eljátszhattam, amit más egy
egész pálya alatt. Ettől is lehet
bennem ez a nyugalom.

 Sokat gondolkoztál
azon, hogy elvállald?

 És talán azért is, mert
a színházi munkáid
mellett most bekerültél
egy tévés sorozatba is.

 Anna, a Koldusoperában
és a Bernarda Alba házában
is együtt játszottál
édesanyáddal, ráadásul
anya-lánya szerepkörben.
Izgultál a közös munka
előtt, vagy biztonságérzetet
adott a tudat, hogy ismered
minden gesztusát?

Nóra: Nagy szerencse, hogy

megkaptam ezt a filmes lehetőséget, mert már nagyon szerettem volna újra forgatni. A
Tanár című sorozatot november végéig forgatjuk, ezért úgy
döntöttem, hogy tavaszig tartok egy kis szünetet. Kicsit újra akarom érezni a „színházba
vágyást”. Kíváncsian várom
ezt az évet, hogy milyen érzés
lesz, ha nem próbálok, mert
ilyen még nem volt. Tervezem
azt is, hogy télen elutazom valahová hosszabb időre, mert a
színház mellett ezt sose tudtam
megtenni.

 De abban a jelenetben
az édesanyád eltemet...

Nóra: Nem, nagyon örültem Anna: Igen, az kicsit dura felkérésnek. Ez egy nagyon
igényes sorozat, kiváló színészekkel és stábbal, és olyan
témákkal foglalkozik, amikről fontos beszélni. Például a
rossz családi körülmények között élő gyerekekről, vagy akik
táplálkozási zavarokkal küzdenek. Általában mindegyik rész
ad egy megoldást vagy irányt,
és rendkívül fontosnak tartom, hogy ilyen jellegű műsort
is sugározzanak a tévében. Természetesen a sorozattal járó
bulvárérdeklődéstől tartok, de
már megtanultam, hogyan lehet jól balanszírozni.

Anna: A Koldusoperánál az

elején volt némi stressz bennem, de ez csak addig tartott,
amíg el nem kezdtünk próbálni, mert onnantól kezdve kollégák lettünk. Abszolút kettévált
a munka és a magánélet. Persze
kicsit többet nevettünk együtt,
mert ismerjük egymást, de csak
ennyi. A Bernarda Alba házánál is ugyanez volt, bár ott csak
egy jelenetünk van együtt.

va. Nekem könnyű, mert én
ott már meghaltam, fekszem
mozdulatlanul és azon gondolkozom, mit fogok vacsorázni,
miközben szegény anyu felettem mondja a monológját. Neki jóval nehezebb...

 Nóra, te szeretnél egy
színpadon szerepelni
a családtagjaiddal?

Nóra: Engem ez annyira nem
vonz. Annával szívesen játszanék, bár valószínűleg szétröhögnénk a próbafolyamatot...
Nekem az anyám az anyám, az
apám az apám, és tartanék ettől
a helyzettől, mert biztos, hogy
zavarban lennék. Nem hiányzik
még ez a plusz nehézség. Ezért
például mindig is csodáltam
Pálmai Annát, aki egy színházban szerepel az anyukájával, Szirtes Ágival.

 Volt olyan szerepetek,
ami valamiért jelentős
az életetekben?

Nóra: Nekem most volt ilyen

először. Előtte, habár volt olyan
előadás, ami meghatározó és
amit sajnáltam, de nem volt nehéz elengedni. Viszont A jóember Szecsuánból a Kecskeméti
Színházban Zsótér Sándor rendezésében egy olyan darab volt,
ami nagyon hiányzik. Sen Te
szerintem a legszebb női szerep

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Trokán
Nóra
Címlapon

az egész világirodalomban, nagyon erős koncentrációt és figyelmet
igényel. Az utolsó monológja a tárgyaláson a világról szól: nem lehet úgy
jónak lenni, hogy közben
magadnak is jót tegyél.
Az, hogy ezt el tudtam
mondani huszönötször a
színpadon, sokat jelentett.

de legalább két éves koráig. A nyilvános szoptatás
pedig azért fontos, mert
nem feltétlenül háromóránként kell szoptatni,
hanem igény szerint, ami
azt jelenti, hogy ha a gyerek éhes lesz a metrón,
akkor nem várom meg,
míg haza érek, hanem
megszoptatom ott, természetesen diszkrét körülmények között.

Anna: Nekem nem volt

ilyen. Néhány előadást
bántam, hogy nem játszom többet, de utána
nem hiányoztak, mert mindig
vártam a következő feladatot.
Olyan szerep sincs, amit mindenképpen szeretnék eljátszani. Utólag rájöttem, hogy a
Jeanne d'Arc című előadás volt
az, ami ha nincs, akkor szegényebb lennék, mert nekem ez
tizenéves korom óta meghatározó történet egy film miatt.
Az előadást Kéri Kitty rendezte, Deres Péterrel közösen Anouilh A pacsirta című
művét írták át a hiteles iratok
alapján, csak a tárgyalás részt
és a máglyát megtartva. Ez egy
jelentős szakmai élmény volt
nekem.

 Mindketten régóta
lovagoltok, és a suttogó
módszert követitek.
Mit kell tudni róla?

Nóra: Ez egy csodálatos
módszer, mely a lovak kommunikációján alapul. Az ember megtanulja, hogy a lovak
10

hogyan kommunikálnak teljes testtel egymással, és azt
kell követni. Ezt a lovak ösztönrendszerén keresztül lehet
megismerni. Körülbelül háromnegyed óra alatt el lehet érni egy lónál, hogy csatlakozzon
hozzád, megbízzon benned, és
ez minden lóra érvényes. Lezsák
Levente kaszkadőr, lókiképző
tanította nekem ezt a módszert,
később az ő lovával – aki így
lett nevelve – szerepeltem a
Hippolütosz című előadásban is.

 Anna, a társadalmi
kérdések közül a nyilvános
szoptatás mellett
többször is felszólaltál.

Anna: A szoptatás még gye-

rekcipőben jár Magyarországon, ezért ebben én nagyon
szívesen segítek bárkinek, aki
megkeres. Elirányítom megfelelő szakemberekhez, mert
minden kisgyereknek joga van
addig szopizni, amíg szeretne,

 Milyen jövőbeli
terveitek vannak?

Nóra: Pár éve majdnem beke-

rültem a filmrendező szakra, az
utolsó fordulóban estem ki. Ez
a vágyam nem csillapodott, de
egyszer nagyon szeretnék majd
filmet rendezni. Azt nem tudom,
hogy ennek az lesz-e az útja,
hogy újra jelentkezem az egyetemre, vagy a saját utamon, de
ott lesz az életemben, ezt érzem.

Anna: Nekem a zenével lenne

tervem. Kicsit háttérbe szorult
az elmúlt időben, és rájöttem,
hogy mennyire fontos számomra, hiányzik. Szeretnék majd
egy zenekarban énekelni, akár
a görög vonalon, akár a mai zenei irányzatokban. De egyelőre
a kisfiam a legfontosabb.
Tompa Diána

A fotókat Falus Kriszta készítette
a Volver Stúdióban.
A fotózásról készült kisfilmet
megnézheti a Szimpatika
honlapján és Facebook-oldalán.

A

AJÁNLJA:

Magyar Gábor kiállítása

Október 9-én nyílik, és egészen november 18-ig látogatható a Pesti Vigadóban Magyar Gábor festőművész kiállítása. A 35 év terméséből válogatott képek tárlata egyfajta visszatekintés, összegzése egy folyamatos munkának.
A kiállított művek fő motívuma a cseppforma, és az abból született konstrukció. Ez a „csepp” motívum az európai ikonográfia két alapformájára vezethető vissza: a kör vagy gömbformára és a háromszögre. A kör, a gömb a „tökéletes” forma: a kör mint glória, a gömb mint a nőiség, a biztonság, az univerzum, az anyagi valóság, a térbeliség képzetének felidézője. Ezzel szemben a háromszög a szellemi-lelki valóság,
az intuíció, a teremtés, a keresztény ikonográfiában a Szentháromság szimbóluma. Hegyes-éles mivolta a férfi princípiumhoz kapcsolódhat.
A két forma találkozásából született ambivalens forma a csepp mindkét jelleget hordozza magában, így természeténél fogva univerzális.
Ez az egyszerre nyitott és zárt, a gömb és a gúla szimbiózisát megvalósító térhatású geometrikus alakzat egyszerre kelt antropomorf képzeteket is, egy emberi fej leegyszerűsített sémáját idézve. Térben kivitelezhetetlen mivolta és a térbeliség érzetét megjelenítő formája közötti
feszültség a racionalitás és az intuíció együttes jelenlétére utal.
A kiállítás szervezője a Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozata. Bővebb információ: www.vigado.hu

Világok között – Vajda Lajos kiállítás novemberben, Szentendrén
Vajda Lajos (1908–1941) az 1930-as évek európai avantgárdjának
egyik legnagyobb tehetségű, de mostoha sorsú alkotója volt. Személyének kettősségét talán felesége, Vajda Júlia szavai világítják
meg leginkább: „El sem tudok képzelni nála individualisztikusabb
lényt. A saját életének tragikus volta jóformán élete minden pillanatában áthatotta.” Művészete a konstruktivizmustól a szürrealizmuson át ívelt a teljesen egyéni hangvételű transzparens
rajzokig, majd rövid élete vége felé sajátosan absztrakt műveken bontakozott ki a fiatalon elhunyt művész saját tragédiája és
az egész korszak drámája.
Vajda Lajos neve összeforrt Szentendrével, rajzain izgalmas
kavalkádban fonódnak össze a város építészeti motívumai és a
művész személyes életének stációi. A Ferenczy Múzeumi Centrum egy 150 művet bemutató, nagyszabású kiállítással tiszteleg
a páratlan életmű előtt.
A kiállítással párhuzamosan kerül megrendezésre Vajda Júlia
életmű-kiállítása a Szentendrei Képtárban.

Vajda Lajos: Szentendrei házak feszülettel, 1936

Világok között – Vajda Lajos élete és művészete

Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre, Ferenczy Múzeum (Kossuth Lajos u. 5.)

2018. november 10. – 2019. március 31.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Üzenet a Földről

Kalmár András

Föld hívja Földet!
V

T

avaly volt hatvan éve, hogy egy szép októberi napon felhangzott az első műhold
bip-bipje – ez volt a Szputnyik–1. Nagyon mást
nem tudott, mint bip-bipelni, de mivel ez volt az
első szerkezet, amit az ember a világűrbe küldött,
ez is nagy dolognak számított, mindenki izgatottan figyelte a szovjet csodát.

A

ztán jött Gagarin, a holdra szállás, a
Szojuz-Apolló randevú, amikor az amerikai és az orosz űrjármű mint két bodobács ös�szekapcsolódott, majd Carl Sagan projektje, a
Voyager, amelynek fedélzetén egy aranylemezen
mindenféle zenék és hangok utaznak ismeretlen
civilizációk felé. Majd jött Farkas Bertalan, az űrrepülők, a Challenger katasztrófája és a MIR, végül pedig az ISS. Azért foglalom össze dióhéjban
az elmúlt 61 évet, mert azt hiszem, az egész nemzedékem nevében mondhatom, borzasztóan csalódtunk az űrkutatásban. Ugyanis nem erről volt
szó, nem ezt ígérték!

2

018-ra már régen menetrend szerinti járatoknak kellene átszelniük a Naprendszert, a Marsra járhatnánk nyaralni az
Ibusszal, és távoli világok lakóival értekezhetnénk tudományos és gasztronómiai kérdésekről. Hiszen mi úgy nőttünk fel, hogy 2001-ben
tényleg lesz Űrodüsszeia, hogy valósággá válik a
12

„Sztárvársz”, de hogy mást ne mondjak, még az
a nyomorult Alfa Holdbázis is 1999-ben játszódott! Hogy a Rajnai András életműről már ne
is beszéljek. A lemezárugyár Holdrakétájától a
legmenőbb legó-űrszettekig minden azt sugallta, hogy pillanatokon belül megvalósul a nagy
áttörés, és benépesítjük az univerzum lakott és
lakatlan bolygóit. Méghozzá az összes kiegészítővel: lézerágyúval, antigravitációs csizmával,
atommeghajtású autóval, drótnélküli telefonnal
(jó, ez az egy bejött), és töménytelen mennyiségű robottal.

M

ára viszont kiderült, hogy ugyan már
megvan, hogy kik utaznak a Marsra, és
a magyar Puli űrprogramnak köszönhetően talán egy Weöres Sándor vers is feljut a Holdra, de
az elkövetkező néhány évtizedet, évszázadot ezen
a bolygón kell leélnünk. Már ha sikerül. Egyelőre ugyanis nagyon úgy tűnik, hogy túl sokan
vagyunk, és túl sokat fogyasztunk, túl sokat veszünk el a közösből. Persze ez közhely, amire a
legtöbb ember, sőt gazdasági és politikai döntéshozó csak legyint, az azonban elég kínos lesz,
amikor a gyerekeink generációja számon kéri
rajtunk, hogy ha tudtuk, hogy nincs más hely,
és maradnunk kell ezen a sártekén, akkor miért
vágtuk taccsra az egészet? Miért asszisztáltunk a
világvégéhez?

an egy előadás, ha tetszik, koncertszínház,
amely a fent emlegetett Weöres Sándor
verseiből ihletet merítve azt próbálja elmagyarázni a legifjabb, de már cselekvőképes generációnak, hogy ha már nekünk nem sikerült, ők
próbáljanak meg fenntarthatóan élni. Ami nemcsak arról szól, hogy szelektíven gyűjtsük a szemetet, hanem a szellemi fenntarthatóságról, a
más kultúrákkal szembeni nyitottságról, a toleranciáról, mindenfajta élet tiszteletéről.

A

z előadás járja az országot, és Novák Péter
önreflexív és önironikus hittérítőként csomagolja „rockandrollba” az üzenetét: az Üzenet a
Földrőlt – ez ugyanis az előadás címe. Ugyanaz,
mint jelen rovatunké, nem véletlenül. Kisebb és
nagyobb szín-, művelődési- és kultúrházakban,
szabadtéri színpadokon, vagy éppen a Müpában
énekli, ordítja vagy éppen suttogja két táncos és
egy rockzenekar kíséretével, hogy mi végre is vagyunk itt a Földön:

HIRDETÉS

„Hogy legyen, aki épít, rombol,
ember készült hóból és koromból:
szájában édesség,
fejében fényesség.”

I

gen, a fényesség. Tulajdonképpen az hiányzik,
nem is a sötét Űr.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Apaszemmel

Anyaszemmel

Szonda Györgyi

Küttel Dávid

A lízingelt macska

E

gy szép őszi délután lecsót
főztem, ám amikor a fűszeres fiókot kihúztam, váratlanul szembenézett velem egy
egér. Még ugyanazon a napon
a gardróbnál a feleségemmel is
találkozott – reményeim szerint – ugyanaz a kis állatka. Na,
ő kimondottan rosszul fogadta a
hírt, és egy rövid, de jól hallható
sipítás után azonnal megosztotta
a családi üzenőfalon az új albérlőnk ott tartózkodásának tényét.

G
A

A

gyengéd egérfogás híve
Dávid is, annyi különbséggel, hogy az ő programjában
az egér megtartása is szerepel.
Ezért ő a kicsiny „albérlőnk”
megjelenésének napján elkérte
a legjobb barátjától a használaton kívüli terráriumát. Végre lehetne egy saját háziállata, hiszen
Bencének van egy gekkója! Persze, mint már említettem, arról
Bence hallani sem akar, hogy Ő
egy fedél alatt éljen egy egérrel.

yakorlatilag nem egész
fél nap alatt négy pártra
szakadt a családom.
z egyik párt vezetője Bence,
aki mindenféle rágcsálótól irtózik. Előbb enne meg nyersen egy kagylót, vagy fogna meg
puszta kézzel egy medúzát, minthogy ő egy percet is egerekkel töltsön el egy légtérben. Kiskora óta
megszállott természetbúvár, ezért
élve szeretné. Leginkább úgy, ha
én(!) fognám el az egeret, és kitessékelném a kertbe. Rajong a természettudományok iránt, ezért
az internetet és a szakkönyveket böngészve mindenféle tudományos módszert felkutatott,
amellyel támogatja a humánus
egérvadászatomat.
14

C

saládom legkeményebb
pártja inkább egy forradalmi szervezet, melynek Bori
és anya a szószólója. Eme propaganda lényege, hogy az egeret
likvidálni kell! Bármi áron. Természetesen minden csapdát nekem kell ellenőrizni, mert ők nem
érnek hozzá azokhoz az eszközökhöz, ami egérrel már érintkezett.

R

éka pedig kiváló politikus, és a kialakult helyzet
kapcsán rájött, hogyan lehetne
macskánk. Már több alkalommal megkíséreltek hazacsempészni kiscicát. De a feleségem
minden alkalommal az ő kedves, ám ellentmondást nem
tűrő stílusában visszaküldte a
cicákat az édesanyjukhoz.

R

éka programjában az
a csodás, és egyben
rafinált, hogy az ő ötletével
mindenki jól járhat. Az egérellenesek frakciójának teljesül
a kérése, és Dávidkámnak is
lehet még egy háziállata, akit
nem kell majd terráriumba
zárni, mégis meg lehet cirógatni. A tiszteletes úr felesége
a szomszéd utcában felajánlotta, hogy kapunk egy kismacskát, amit Rékával és Dáviddal
mi titokban elfogadtunk. Megállapodtunk, anyának azt
mondjuk, hogy csak lízingeljük a macskát, amint eltűntek
az egerek, visszaadjuk. Dávid
persze nagyon hamar rájött,
hogy egy kertes házban mindig lesz egér...

H

átha anya nem veszi észre
a trükköt!

Minden egér
szereti a sajtot
(állítólag)
Rkedves olvasók e sorokat

eményeim szerint mire a

olvassák, már bevégeztetett az
egerünk sorsa, de az az igazság,
hogy ebben a pillanatban, mikor
a billentyűket nyomkodom, folyamatosan fülelek, honnan jön
halk kaparászás, motoszkálás
vagy legrosszabb esetben rágcsálás hangja. Drága férjem azt az
apró tényt elfejtette megosztani,
hogyan is került az egér a lakásba... csupa jószándékból ugyan, de
behozott a kerti pincéből egy festéshez használatos vödröt, benne
ecsetek, hengerek és ezek szerint
egerek. Egy cuki kis cincogót láttak Dávid fiammal kiszaladni az
előszobában, próbálták is azonnal befogni, persze sikertelenül...

S

zomszédasszonyomnak panaszkodva viszont megismerkedhettünk az egérfogás egyik
nem túl humánus módszerével,
az egérragasztóval. Mivel hétvége
volt, és több napra szándékoztuk
elhagyni otthonunkat, azonnal
lecsaptam a felajánlott segítségre, és kihelyeztem a csapdát egy
szalonna darabkával a közepén.
Másnap Dávidkám ujjongva adta hírül, hogy sikeres volt a vadászat, az egérke a ragacs
közepén ücsörgött, így

ezen a ponton átadtuk Apának a
nem túl kellemes feladatot, hogy
likvidálja szegényt, és lehetőleg ne
is említse, hogyan csinálja...

E

gy hét múlva ébredt bennem a gyanú, hogy nem volt
egyedül a kis betolakodó, amikor gyanús nyomokat találtam a
konyhaszekrényben, szétrágott
bevásárlótáskák és megcsócsált
vaníliás cukor, porélesztő fogadott a kihúzott fiókokban. Apa
állította, hogy ezt még a kilakoltatott egér csinálta abban az egy
napban, amíg nálunk lakott, de
engem nem győzött meg túlzottan, ezért nem is ért váratlanul
Bori telefonhívása egyik este, miszerint egy egér futkos a konyhában és próbál felugrani(!) a lakás
többi részét elválasztó lépcsőre.

M

ásnap drága férjem rágcsálóirtó szakboltban járt,
ahonnan többféle csapdával érkezett haza, amiket el is helyeztünk
a szakember tanácsai szerint, de
jelentem, teljesen hatástalan, akár
szalonna, akár sajt, akár füstöltkolbász van a csapdában, az egér a
közelébe se megy. Két nap múlva
azzal bíztattak családom férfi tagjai, hogy biztos kiszaladt a kertbe,
hiszen ott sokkal jobb neki, mikor

is gyanús hangokat hallottam a
saját gardróbom mélyéről, ahol
a táskáim sorakoznak.

N rit őrségbe állítottam, amíg
a ekkor betelt a pohár, és Bo-

elszaladtam a már egyszer jól bevált ragasztóért, és körbeterítettem az egész szekrényt. Ha akkor
lát valaki, biztos fényképezett volna, ahogy anya egy hokedlin állva
bottal a kezében próbálja kikergetni a szekrényből az egeret, miközben Bori az ágyunkon ülve szurkol
és dől a röhögéstől... Jelentem ez
az egér repülni is tud, ugyanis kijutott a három oldalról zárt szekrényből, és sehol egy rés vagy lyuk,
csak a csapdákon át vezetett az út.

Agondolni, hogy Jerry már
bba mondjuk bele se merek

esetleg anya lett, és nem is egy
ellenséggel kell megküzdenünk,
úgyhogy egyre szimpatikusabb
a kölcsönmacska gondolata, és
ugyan szigorúan fix időre kötném
meg a szerződést, de látom magam előtt drága főszerkesztőnk
egykori írását, miszerint Maia
kutya mellé záros határidőn belül cica is érkezik majd, ezzel is
illusztrálva az anyai „megtörhetetlen” ellenállást háziállatok
tekintetében...
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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OKTÓBERI AKCIÓ!
Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél
100 g

3 320 Ft

EP
ára
kárty
✓

Csillapít
Csillapítja
Csilla
p ja
pít
j az ízületi- és
iizomfájdalmakat
fájd l k t akár
káá
12 órán keresztül és
c
csökkenti
azok gyulladását

33,2 Ft/
Ft/g
t/gg
hatóanyag: diklofenák-dietilamin
forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest, Csörsz u. 43. Tel.: 225-5800 www.gsk.hu

Béres Csepp Extra belsőleges
oldatos cseppek + C-vitamin Béres
50 mg tabletta
4×30 ml + 120 db

Kom
KKomplex
omple
l x öössz
összetételével
sszeté
etét
tétel
t léve
telé
ével hhatékonyan
ével
aték
até
tékon
konyan
konyan
támogatja az immunrendszert és
segít
betegségek
seg
egítít a bbete
etegsé
gségek
g megelőzésében

4 485 Ft

forgalmazza: Béres Gyógyszergyár
Gyógys
yszzergyár Zrt.,
Zrt
Zrt.,
1037 BBudapest,
d
t Mikoviny
Mik i utca
t 2-4.,
24
www.beres.hu

Amorolfin-Teva 50 mg/ml

gyógyszeres körömlakk 2,5 ml

forgalmazza:
forgalmazz
forga
lmazza:
a: TEVA
TE Gyógyszergyár Zrt.,
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

3 795 Ft

1518 Ft/ml
hatóanyag: amorolfin

gumitabletta 50 db

125 g

49,7 Ft/db

16,7 Ft/g

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

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

2 485 Ft

Étrend-kiegészítő készítmény**

Kozmetikum

Sedatif PC® bukkális tabletta

Natur C-vitamin 1200 mg
csipkebogyóval 80 db

40 db

1 385 Ft
forgalmazza: Boiron Hungária Kft.

EP
r yára
kárt
✓

ACT1810LFSZ

1 98
985
85 Ft

24,8 Ft/db

EP
ára
kárty
✓

Mebucain Mint 2 mg/1mg
szopogató tabletta 20 db

13
300
00 Ft

TTorokfájás,
orokfájás, torokgyulladás és a
szájüreg enyhe fertőzéseinek helyi
kezelésére

65 FFt/db
t/db
forgalmazza:
GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu

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

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

Nyújtott hatású C-vitamin,
magas hatóanyagtartalommal

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer

Étrend-kiegészítő készítmény**

Neo Citran megfázásra és köhögésre

Ocuvite Lutein forte tabletta

kemény kapszula 16 db

1 495 Ft

2 090 Ft

Vény nélkül kapható gyógyszer

34,6
34
4,6 Ft/db

EP
ára
kárty
✓

Sudocrem® krém

Védi, nyugtatja a bőrt és támogatja
regeneráló funkcióit. Hatékony egyéb
bőrproblémák ápolásában is
(repedezett, kipirosodott, irritált bőr)

BCS1810LFSZ
CHHU/CHTHRFL/0027/18

Béres Actival® Kid Gumivitamin

Cukormentes, elsősorban gyermekek számára
ajánlott gumivitamin készítmény, melynek
összetevői (A-, B6-, B12-, C-, D3-vitamin és
folsav) hozzájárulnak az immunrendszer normál
működéséhez.

EP
ára
kárty
✓

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

Megfázás, meghűlés és influenza
t
tüneteinek
kezelésére nyújt komplex
megoldást,
új, kapszula formátumban
m

93,4 Ft/db

30 db

2 895 Ft

EP
ára
kárty
✓
CHHU/CHTHRFL/0027/18

Vény nélkül kapható gyógyszer

Nyerjen
wellnesshétvégét
a Szimpatikával!

Komplex összetétel luteinnel,
antioxidánsokkal és cinkkel.
cinkkel
A cink hozzájárul a normál látás
fenntartásához

96,5 Ft/db

EP
ára
kárty
✓

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

forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43. Tel.: 225-5800
www.gsk.hu A védjegyek tulajdonosa vagy
engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

CHHU/CHTHRFL/0027/18

OCU-KN-HU-1805-01
Lezárás dátuma: 2018. 05. 15.

Vény nélkül kapható gyógyszer

Étrend-kiegészítő készítmény**

EP
ára
kárty
✓

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

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.

OKTÓBERI AKCIÓ!
Magnosolv® granulátum

30 db

1 895 Ft

Már eg
egyy tasak
tasakk (365mg
tasa
(365mg magnézium/tasak)
(365
ffede a felnőttek napi
p magnéziumszükfedezi
közel
sségletének köze
özell 100%
1100%-át
00%
0%-át
át1. Citromos
Citrromo
Citr
omoss íz,
íz,
víztiszta oldódás. Laktózmentes.

63,2 Ft/
Ft/db
/db

Vizol S 0,21% oldatos szemcsepp
10 ml

MAG/JUL/18/02;
Lezárás dátuma: 2018. július 9.
1
https://www.ogyei.gov.hu/
etrend_kiegeszitokben_felhasznalhato_
vitaminok_es_asvanyi_anyagok_/

Vény nélkül kapható gyógyszer

Orvostechnikai eszköz*

Calcium-Sandoz+Vitamin C

Advil® Ultra Forte lágy kapszula

1000 mg pezsgőtabletta 10 db
EP
ára
kárty
✓

1 775 Ft

Fájdalomcsillapító,
Fájd
dalomcsillapító, lázcsillapító,
e ll tt gyulladáscsökkentő
ll dá ökk tő hatása
h tá is
i
emellett
van.
va Modern lágy kapszulája folyékony
formában tartalmazza a hatóanyagot,
így akár 10 perc alatt elkezdi
csillapítani fájdalmát

OSDZ724/07.16

Mucopront 375 mg kemény kapszula
Megkönnyíti
Me
egkönnyíti a hörgőváladék felköhögését
és kiürülését. Kettős hatásával
s
sza
szabályozza
a nyák- és köpettermelést és
eelfolyósítja azt, így könnyebb felköhögni

kapszula 14 db

1 610 Ft

forgalmazza: Sandoz Hungária Kft.
EP
1114
1
Budapest, Bartók Béla út 43-47.
yára
kártty
✓

115 Ft/db

Több milliárdnyi élőflóra
sejtet tartalmaz, melyre a
bélflórának az
antibiotikum-kezelés első
napjától szüksége lehet

Vény nélkül kapható gyógyszer

Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer

Patikárium D3-vitamin tabletta

Otrivin 1 mg/ml adagoló oldatos
orrspray 10 ml

60 db

995 Ft
16,6 Ft/db
hatóanyag: D3-vitamin 2000 NE

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

A D3-vitamin szerepet játszik az
egészséges csontozat és a vér normál
kalciumszintjének fenntartásában,
valamint az immunrendszer normál
működésében

Vény nélkül kapható gyógyszer

Étrend-kiegészítő készítmény**

Nizoral® korpásodás ellen 20 mg/g
sampon 100 ml

2 975 Ft

Linex® Forte élőflórát tartalmazó

1 750 Ft

OSDZ724/07.16

EP
ára
kárty
✓

1755 Ft/ml
hatóanyag: xilometazolin-hidroklorid
forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43. Tel.: 225-5800 www.gsk.hu

EP
ára
kárty
✓

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

2 020 Ft

16 db

1110,9 Ft/db
110,9
hatóanyag: ibuprofén

Kalciumpótlásra és C-vitamin-hiány esetén
(pl. fertőző betegségekben az
ellenállóképesség növelése) javasolt.
Citromízű pezsgőtabletta

50 db

Gyulladás- és fájdalomcsillapító
hatású
hatású, cukormentes
fogzáskönnyítő gél kamilla
kivonattal. Használatával az első
fogacskák kibújása és valamennyi
tejfog megjelenése fájdalom- és
komplikációmentessé tehető

A szemszárazság valamennyi kellemetlen tünetét
hatékonyan kezeli. Hűtést nem igényel,
tartósítószermentes, felbontás után 6 hónapig
felhasználható. Természetes hatóanyagot tartalmaz,
mely minden pislogáskor stabil védőréteget képez a
szem felszínén.

EP
ára
kárty
✓

Vény nélkül kapható gyógyszer

10 g

165,5 Ft/g

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

84,55 Ft/db
84

Dentinox fogínygél gyermekeknek

1 655 Ft

1 890 Ft
189 Ft/ml

845 Ft

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

Gyorsan megszünteti az orrdugulást és hatása akár
12 órán át tart.
CHHU/CHTHRFL/0027/18

Vény nélkül kapható gyógyszer

Keresse a Szimpatikát az interneten is!

EP
yára
kártty
✓

29,8 Ft/ml
hatóanyag: ketokonazol

40,4 Ft/db
hatóanyag: karbocisztein

EP
ára
kárty
✓

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

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

EP
ára
kárty
✓

szimpatika.hu

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.

Elmondom hát mindenkinek

Polgár Teréz Eszter

Elsa receptre
Boldog, hogy énekelhet, és boldog, hogy a zenéje örömöt
szerez. Na meg boldog: csak úgy. Sosincs lámpaláza, nem
kell „belerázódnia a produkcióba”. Rámosolyog hallgatóságára, a hangok pedig olyan természetesen
áradnak belőle, mint amilyen fesztelenül kapja
fel és ragadja magával nézőit – hogy a koncert
végén tegye le őket. Már akkor tudtam, hogy
beszélgetni szeretnék vele, amikor még nem
sejtettem, hogy magyarul is lehet. Elsa Valle,
kubai énekesnő, zeneszerző gyakran lép fel
férjével – a szintén ismert jazz-zenész Winand Gáborral –, de szólóban és más
formációkban is láthatjuk olyan
kiváló zenészek mellett, mint az Elsa Valle Afrocando tagjai. Nekünk,
magyaroknak nagy szükségük
van Elsa energiájára – szerencse,
hogy mindnyájunknak jut belőle.

Híres zenészcsaládból
származol. Magyarországon
azt gondoljuk, hogy
Kubában mindenki zenél.

Tényleg mindenki zenél, és
hangszeren játszik, a polgári foglalkozásától függetlenül.
Szinte az összes munkahelyen
alakul zenekar, most nyert
Grammy-díjat egy nőgyógyászokból álló együttes. A szüleim profi zenészek, abból is
élnek: anyu énekes, apu trombitás, de van zongorista hegedűs a
családban, ahogy híres táncos,
festőművész szintén. A művészetnek nagyon fontos szerepe
20

van a kultúránkban, nem csak
a zenének. Európában a művészet nem az életforma része,
szeparáltan létezik. Vagy piedesztálra emelnek egy művészt,
aki aztán fenn hordja az orrát,
azt hiszi, több másoknál, vagy
– a másik oldalon – az emberek
többre becsülnek bárkit, csak
mert mondjuk orvos, anélkül,
hogy tudnák, jó orvos-e. Megtörténhet, hogy egy profi zenésztől megkérdezik: jó, de mi
a rendes foglalkozásod? Holott
a zene nagyon komoly munka.
És művészet nélkül nem sokat
érne a világ.

Akkor most kérdezem meg: van
„polgári” foglalkozásod is?

Elvégeztem a pszichológia
szakot az egyetemen, de sosem
praktizáltam. Többet használok
a zenémmel. Bár az is igaz, hogy
amikor énekórát adok, kicsit
pszichológus is leszek. Rengeteg
görccsel, szorongással találkozom itt, Európában: az emberek
nem tudnak kinyílni, nem jön
ki a torkukon a hang. Csodás
tehetségek nem képesek kivirágozni, mert van egy személyiségproblémájuk, hurcolnak
valamit, ami lehúzza őket. Először el kell tüntetni a gátakat. A

beszélgetés kevés, de ha zenei
gyakorlatokkal kezdünk, segít.
Fiatalok jönnek hozzám, hogy
énekesek akarnak lenni, de
iszonyú lámpalázasak. Elsírják
magukat, aztán kiderül, hogy a
szülő nem akarja, hogy énekeljen a gyerek, vagy pont fordítva:
ez a szülő álma. Olyan drámákkal találkozom...
Szerintem Te sohasem
voltál lámpalázas.

Tényleg nem. Nekem sokkal egyszerűbb színpadra állni,
mint otthon megcsinálni egy
rántottát. Csak megmutatom,
amit érzek. Kubában természetes, hogy az emberek kifejezik a
boldogságukat. Sétálsz az utcán,
és mindig látsz valakit énekelni,
táncolni. Mert az élet arra hívja az embert, hogy örüljön neki. Európában nem így vannak
hangolva az emberek, mert más
a fontossági sorrend. A karrier és pénz van elől, ettől nagyon nagy a stressz. Egy-egy
álmot üldöznek, amiről azt hiszik, pénz kérdése, és elengedik az életet. Kubában az élet
spiritualitása a fontos, az pedig
az örömben és az emberi kapcsolatokban tapasztalható meg.
Idegen emberek közt van átjárás, simán leülnek beszélgetni.
Nekem nagy szükségem van erre a közegre, évente kétszer hazamegyek Gáborral hónapokra.
Európában sok művész ugyanolyan teljesítménykényszerben
él, mint ha bankban dolgozna.
Pedig a görcstől nehéz írni, zenét szerezni. Kubában senki

nem görcsöl. Én boldog vagyok,
hogy énekelhetek, és ezzel adok
a közönségemnek. Ennél nem
kell több. Úgy érzem, mintha a
világ összes díját megnyertem
volna. Az energiámmal, a lendületemmel Gábort is mindig
áthangolom, ha szüksége van rá.
A zenésztársainkat is. Mert ők
is cipelik a csomagjaikat – mint
mindenki Európában. Egyszer
azt mondta valaki, hogy „Elsát
fel kellene írni receptre”.
Mert boldogságbomba vagy.
Láttalak színpadon robbanni.
Azért az Kubában sem
általános, hogy mindenkit így
szétvet az energia, ugye?

De. Bizony. Amikor olyasvalakit látsz, aki nem ilyen, ott
nagy a baj. Persze most már sok
a vegyes házasságból született
fiatal. Kubában élnek, de hoznak valami európai melankóliát. Én meg így találkozom ott is
lámpalázas gyerekkel. Félig kubai, félig német, hozzák órára.
Mondom, énekelj valamit. Erre elbújik.
A magyar férjed hogy
érzi magát Kubában –
a Te közegedben?

Gábor azt mondja, ott igazán szabad, és minden a helyére kerül. Alig akar visszajönni!
Nehéz is. Ha valakinek kényszerből kell elhagynia Kubát,
tudok ilyenről, az nagyon szomorú. Én önszántamból jöttem
el, mert érdekelt a világ, de mindig hazamegyek. A szüleimmel
rengeteget utaztam fellépésekre

már gyerekként, aztán amikor
fiatalon szerződést kaptam Németországban, kint maradtam.
Azóta is utazom a világban, de
jó ideje Budapest a bázis. Kubában mindenhova elviszem Gábort, a szép és nem szép helyekre
is: hogy az igazi országot lássa.
Vannak problémák, van szegénység, de külföldre valahogy
csak ez jut el, ez is torzan. Mint
bármelyik országban, léteznek
nagyon szegény részek, kerületek, de ott vannak Havanna gyönyörű villanegyedei, ahol nem is
gazdagok laknak – hanem például a nagyszüleim. Szépen lehet élni. A tengert és a tájat pedig
nem tudod elképzelni.
Igaz, hogy Kubában
szabadtéren tanulnak
a gyerekek?

Igen! Én olyan művészeti iskolába jártam, ami egy háromszoros
Margitsziget-méretű
sziget. Ott minden a különböző művészetekről szól. Nincsenek bezárva a gyerekek – ennek
hagyománya van. Nemcsak a
klíma miatt, az Bolíviában is
hasonló, és Kubában is fázunk
néha, például 22 fokban. Megoldjuk. A szabadban, fák között sokkal könnyebb a tanulás.
Ahol van levegő! Én is parkokban tanítok Európában. A diákok először meglepődnek: „– És
ha néznek minket?? – Fellépni
készülsz! Nem a szobában fogsz
énekelni anyunak.” Szerintem
minden, ami bezár, rontja a teljesítményt. Az irodákból legalább
tágas terekre, fákra kellene látni.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Elmondom hát mindenkinek
Európában pont fordítva
gondolják: legjobb, ha a
munkaerő azt se tudja,
milyen évszak van.

Ez csak boldogtalanná tesz,
megbetegít. Ahogy az egzisztenciális szorongás. Nálunk ez
a félelem nincs. Holnap is lesz
nap, és szép nap. Szerintem
Európában a pontossági kényszer is csak plusz egy szoronganivaló. Még vendégségben is
rögtön összevesznek, ha valaki
késik. Mi otthon ráérünk, várunk téged, addig is jól érezzük
magunkat, míg jössz, nyitva a
kapu, és eszik, aki eszik. Aki
jön, kap egy levest, nem az étel
a lényeg, gyere, amikor akarsz.
Örülünk neked.
Kubában nem hűl ki a leves.
Létezik legendás magyar
vendégszeretet is, sok
helyen még megmaradt.

Úgy látom, ahol több a pénz,
jobban szoronganak, hogy kevesebb lesz – ott befelé fordulóbbak az emberek. Akinek alig
van, sokkal inkább megosztja.
Nálunk mindent megosztanak.
Mondják, hogy majd meglátjuk, ha jön a kapitalizmus, ez
megváltozik. De a szüleim éltek a kapitalizmusban: ugyanilyenek voltak ez emberek.
Karácsonykor mindig Kubába
megyünk Gáborral, mert Európában ez nagyon nehéz időszak.
A pénzről szól, a tülekedésről, mindenki feszült és veszekszik. A magyar barátaink,
amikor megkérdezzük, hogy
teltek az ünnepek, azt felelik:
22

„Ne is kérdezd!” vagy „Túléltük.” Azokban a családokban,
ahol nem beszélik meg az érzéseiket, hanem csak a praktikus
vagy felületes dolgokat, hogy
lenne az ünnep igaz?! Vagy ahol
egész évben tévéznek?! Ahelyett, hogy élnének. Ez az egész
nekem nagyon szomorú, mert
szeretem Magyarországot. An�nyi értékes, csodás, tehetséges
embert ismerek itt, aki szorong,
szenved, mert benne van a zsigereiben. Amin egyébként a tévé nem segít: csak beengedik
vele a szemetet az otthonunkba. Pedig másképp is lehet. Ez
nem anyagi, hanem mentális
kérdés. Látom, mennyire különböző két ember látszólag
ugyanolyan napja. Sok országban nagyon sokféle hozzáállást
tapasztaltam az élethez.
Magyarországot választottad
európai otthonodnak. Miért?

Németországban éltem 3
évig, jó volt, elég volt. Nem tudtam töltekezni, inspirálódni:
minden túl steril. Éltem Franciaországban, Spanyolországban, de nekem Magyarország
sokkal érdekesebb és mégis
otthonosabb. Érzem azt a vibrálást, ami máshol hiányzott.
A nyelv nehéz, de ettől is izgalmas. Imádom a magyar konyhát, a magyar zenét, és hogy itt
az emberekkel még lehet arról
beszélni, ami van, nem csak
udvariaskodni! Rengeteg embert ismerünk, nagyon jó barátaink vannak, és a legeslegjobb
szomszédaink! Látod, mennyi

a külföldi. Élvezik, hogy Magyarországon minden fordítva
működik, hogy még van mit felfedezni. A gyereket is jobban izgatja egy mindenfélével teli régi
doboz, mint egy drága, új játék.
Ami bosszant, az, hogy ez az
ország igazi paradicsom lehetne, ha az itt élők büszkék lennének a saját kultúrájukra, ha arra
építenének – mint a spanyolok,
miután észbe kaptak. De itt ös�szekeverik a fejlődést a másolással. Budapest pizzériákkal és
gyrosossal van tele, nem kapsz
egy jó lecsót vagy kolbászt, ha
vacsoráznál valahol, pedig mindenki szereti. Cikinek érzik? És
nekem lehangoló, hogy minden
kávézóban ugyanaz a külföldi
dömping-zene szól. A turisták
nem ezért jönnek! Csak az olcsó sörre vágyó buli-turistákat
nem zavarja, akik félmeztelenül
üvöltöznek éjjel: ugyanazok,
akiket Angliában egy szórakozóhelyre sem engednek be
nyakkendő nélkül.
Mintha a budapesti
barátaimat hallanám...

Mert szeretem ezt a várost!
És az országot: csoda-hely lehetne. Annyi kivételes érték
van. Ti nem tanultok Kubáról
az iskolában, de mi tanulunk
Európáról, és sokat a magyar
kultúráról: a zenétől az irodalmon át az építészetig. Sok
magyar filmet láttam Havannában: a Budapesti tavasz nagy
kedvencem. Tehát nem volt
idegen Magyarország, amikor először idejöttem egy zenei

Hol ismerkedtetek meg?

Én már régóta követtem a
munkáját jazz-zenészként, becsültem, sok felvételét vittem
ki Kubába, mielőtt egy német
fesztiválon megszólított. Mint
kiderült, ő is felfigyelt rám
korábban, és mielőtt odajött
hozzám, hosszan tervezgette, mit fog mondani. Épp ott
tartott, hogy „hát, mindketten
zenészek vagyunk...”, de olyan
zavarban volt, hogy leöntött
sörrel. Azóta is nagyon sokat
nevetünk együtt.
Egész Európában
koncerteztek.
Kubában is felléptek?

kutatócsoporttal, hogy az autentikus magyar népzenét tanulmányozzuk. Sok országban
jártunk már, de nem volt kön�nyű dolgunk. Létezik ugyan
folklór, csak elbújva: a kendős
néniket kerestük, akik még énekelnek. Egyre jobban érdekelt a
magyar zene, három hónapig itt
maradtam. Több tévé-sorozatot
is forgattunk, Kubában és Németországban játszották. Nekem furcsa, hogy itt a népzene
mostohagyerek, és az is, hogy
a magyar zenészek zöme csak
angolul énekel. Én is énekelek
angolul is, legyünk szabadok,
érnek hatások, építsük be, de legyünk büszkék a gyökereinkre.

Te kevered a stílusokat, és erősen képviseled a gyökereidet. Az afro-jazzel a kubai zene eredetéhez nyúlsz vissza.

Az európaiaknak nagy szükségük van az afrikai őserőre. Ez
a hangzásvilág senkit nem hagy
hidegen. Engem is lázba hoz,
ha majd nem fog, másféle zenét írok. A zenészkollégáimat
is inspirálja, újra és újra meglepnek a csodás improvizációkkal. Tudod, hogy amikor egy
magyar, vagy kubai vagy angol
improvizál ugyanarra, az nem
is hasonlít? Nagyon izgalmas!
Gáborral is rengeteget gyakorlunk és lépünk fel együtt, mégis
megunhatatlan a közös zenélés.

Igen, bár sokszor csak pihenünk. Az egyik hazaérkezésünkkor pont ott volt a
szüleimnél pár újságíró-barátjuk. Nagyon megörültek,
és kitalálták, hogy adjunk
családi koncertet – hatan –
egy MÜPA-méretű helyen:
aznap este. Gondoltuk, lehetetlen megszervezni, azt
mondták, bízzuk rájuk, a
koncert 7-kor kezdődik –
persze szabadtéren. Hatkor kitört egy óriási vihar.
Olyankor megáll az élet, lefeküdtünk aludni. Még esett,
mikor 9-kor felébredtünk,
de kíváncsiságból taxiba ültünk, hogy megnézzük hol
lett volna a koncert. Ott állt
a tömeg esernyőkkel, és várt
minket! Úgyhogy kezdődött
a buli. Az egyik legcsodásabb
koncert-élményem.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Társaslány

Vág Bernadett

Kell nekünk egy új gyerek?

Á

lmomban Szakinak született egy tízéves fia... Ez
a gondolat újra meg újra felbukkant bennem, hol mint
kedves, szívmelengető kép,
hol pedig mint pszicho-horror. El is mondtam ezt a csajoknak, a Szakit kivéve, persze,
mert mi van, ha az álmok nem
hazudnak...
isti ki is röhögött,
hogy dehogynem
hazudnak, hát hogy
születhetne valakinek
tízévesen a gyereke, de
aztán hirtelen elkomorult, mert eszébe jutott,
hogy talán először megszületik, és majd tíz év
múlva lesz tízéves, csak az
álmomban összemosódtak az
idősíkok.
árti sokkal komolyabban
állt a kérdéshez, és kifejtette, hogy amilyen őrülten szerelmes a Szaki ebbe a Matyiba,
az se kizárt, hogy tényleg bevállal a nagy fia mellé egy új
gyereket, hisz még alig múlt
negyven.
pirike meg nem szólt egy
szót se, csak merengve bámult maga elé roppant elérzékenyült arckifejezéssel, és ha
beleláttunk volna a fejébe, megtudhattuk volna, hogy e pillanatban épp, mint keresztanya
áll az oltár előtt, fogja a Szaki

új gyerekét, aki dehogy tízéves,
hanem egy dundi, piros képű
csecsemő, és odatartja a kis kopasz buksiját a szenteltvíz alá.
De szerencsére nem láttunk bele a fejébe.
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árti némi töprengés után
újra felhozta a témát azzal, hogy még mielőtt a Szaki is befut, tényleg el kéne
döntenünk, hogy legyen-e a
Szakinak új gyereke, mert azért
ez a dolog több szempontból is
megfontolandó.
átortalanul megjegyeztem,
hogy akár megfontolandó,
akár nem, talán mégiscsak a
Szakinak meg a Matyinak kéne megfontolni, mert hát ha lesz
is új gyerekük, az az ő új gyerekük lesz.

B

E

bben Pisti is egyetértett azzal a kitétellel, hogy mégiscsak a Mártinak van igaza,
mert ha a Szaki úgy állít be,
hogy gyereket akar a Matyitól,
akkor nekünk erre majd válaszolnunk kell valamit, és nem
árt előre kitalálnunk, hogy mit.
Több válaszlehetőség is van,
mondta Pisti, például az,
hogy boldogan tapsikolni
kezdünk, és összevissza
puszilgatjuk a Szakit.
Vagy az, hogy komoly
arccal így szólunk hozzá: idefigyelj, Szaki,
jól gondold meg, nagy
döntés ez a te korodban. Vagy az, hogy ugyan
már, Szakikám, hát elment
a maradék eszed is, hát örülj,
hogy két füled van, mégse vagy
szatyor, inkább bulizzatok meg
utazgassatok a Matyival.
árti sűrűn bólogatott,
majd hozzátette, hogy azt
is választhatjuk intelem gyanánt, hogy drága barátnőnk,
Szaki, csak akkor vállalj még
egy gyereket, ha biztos vagy
benne, hogy egyedül is képes
vagy felnevelni.
a, itt egy pillanatra mindannyiunkban megfagyott
a vér. Mert ez a mondat olyan
vészjóslóan és jegesen hangzott, hogy tisztára elszomorodtunk tőle. Spirike ocsúdott

M
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fel elsőként, és jól leteremtette
Mártit, hogy minek lát rémeket, a hirtelen szívhalál azért
nem minden negyvenes pasira
sújt le okvetlenül.
Pisti meg azt mondta, hogy
már miért halálozna el a
Matyi csak úgy hirtelen, pláne, hogy most megtalálta a boldogságot, hisz köztudott, hogy
a boldogság stresszoldó hatású, és drasztikusan csökkenti a
szívkoszorúér megbetegedések
valószínűségét, nem beszélve az agyvérzésről, az emésztőszervi megbetegedésekről és
a prosztatanyavalyákról.
árti erre felszisszent, hogy
egyikünk se normális, hát
ki beszélt itt a Mátyás elhalálozásáról, ő csak arra próbált célozni, hogy mi van, ha a Mátyás
ellovagol a naplementébe, még
mielőtt az új gyerek betölti a
tizennyolcat.
a, ez sem volt sokkal vidámabb opció, mint a hirtelen szívhalál és társai, de be
kellett látnunk, hogy a felvetés
jogos. Egy mai nő sosem tudhatja biztosan, hogy csont nélkül
megbízhat-e szíve választottjában egy gyereköltőnyi időre, a
Szakinak meg pláne számítania
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kell erre, mert az előző szíve-választottja is sürgősen elnyargalt,
amikor a nagy (akkor még egészen kicsi) gyerek megszületett.
pirike erre felsikkantott,
hogy atyaúristen, neki pont
látomása volt, és hogy ez milyen
már, hogy amikor épp a Szaki
esetleges új gyerekéről beszélünk, akkor neki ugyanabban
a momentumban megjelenik a
fejében egy bazinagy has, aminek a tetején a Szaki feje van.
egállapítottuk, hogy mind
libabőrözni kezdtünk,
sőt, Spirikének még a szőre is
felállt a karján, de ekkor, mintegy végszóra beállított a Szaki
fénylőn, ragyogón, boldogságtól sugározva, majd lehuppant
Márti mellé a kanapéra.
sszenéztünk,
majd
Szakira, és egyre több libabőr buggyant ki a karunkon,
mert mitől fénylene ennyire valaki, ha nem attól, hogy áldott
állapotban van.
isti nem bírta tovább,
és a lényegre tapintott:
Szakikám, mondd, mikor jött
meg utoljára?
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zaki gyanakvással nézett
Pistire, mert még soha a
büdös életben nem fordult elő,
hogy életének e szegmense felől érdeklődjön, de nem idegesítette magát feleslegesen.
Inkább egy ültében befalt négy
zsíros kenyeret meg fél kiló lilahagymát, majd beöntött egy
liter tejet is mellé, és végignyúlt
a kanapén. És még mielőtt megszólalhattunk volna, áhítatos
hangon közölte velünk, hogy
arra gondoltak ők ketten az ő
Matyijával, hogy esetleg születhetne egy új, közös gyerekük...
i pedig visítva tapsikolni
kezdtünk, aztán összevissza puszilgattuk a Szakit.
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Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Dr. Draveczki-Ury Ádám

M

Életre szóló is lehet az implantátum

a már a fogpótlás bevált módszere az
implantátumok behelyezése, ám számos tévhit kering ezekkel kapcsolatban,
amelyek a tapasztalatok szerint számos beteget meg is tévesztenek. Dr. Molnár Bálint
parodontológussal beszélgettünk.

Mit értünk fogimplantátum
alatt, miben különbözik a
fogpótlás ezen módszere a
többitől?

Az implantátum a fogászatban
annyit jelent, hogy valamilyen
anyagot sebészileg beépítenek
az állcsontba, a gyökér helyére. Ez jellemzően valamilyen
titánötvözetből készült műgyökér, legegyszerűbben talán egy
1 centiméter hosszú, 3-4 milliméteres átmérőjű kis csavarként
írható le. Maga az implantátum tulajdonképpen egy alap,
amire aztán később rákerül az
implantációs fogpótlás. Miután a szervezet befogadja és becsontosodik, mozdíthatatlanul
rögzül, erre lehet aztán később
felcsavarozni különböző típusú
fogpótlásokat. Amennyiben pedig valaki teljesen fogatlan, kettő-négy implantátumra, akár
teljes fogívre rögzülő, kivehető
fogpótlás is építhető.
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Milyen esetekben javasolt a
fogpótlás ezen módszere?

Mennyi időre szól egy
implantátum?

Fontos leszögezni: az implantátum a hiányzó fogak pótlására van, nem a meglévő fogak
helyett. A fogorvosok többsége
azt vallja, hogy amíg egy fogat
meg lehet menteni, addig ezzel
kell próbálkozni. Amennyiben
erre már nincs lehetőség, akkor jöhet az implantátum. Ha
a foghiánnyal szomszédos fogak még épek, nincs bennük
tömés vagy korona, érdemes
az imlpantációs megoldást
választani, mivel teljesen különálló rendszerről beszélünk,
így a szomszédos fogakat nem
kell megsérteni az elkészítéséhez. Az említett teljes fogatlanság esetén pedig gyakori
probléma, hogy nem rögzül
megfelelően a kivehető fogsor, ilyenkor szintén praktikus
megoldás az implantátumokkal történő stabilizálás.

Amennyiben minden terv szerint alakul, sok időre, akár évtizedekre, optimális esetben
egy egész életre szólhat. Ennek azonban több feltétele van.
Az egyik, hogy jól tisztítható fogpótlás kerüljön a szájba.
Vagyis fontos, hogy a fogorvos
elvégezze a sokszor nélkülözhetetlen csontpótló, ínypótlókezeléseket is az implantátum
körül, ugyanakkor a páciensen
is nagy a felelősség. Egy implantátum elég nagy törődést igényel, napi szinten többször kell
tisztítani speciális eszközökkel,
meg kell jelenni évente kétszer
kontrollon, ami ultrahangos
ínytisztításból és ellenőrzésből áll. Ha ezt tartják a betegek,
nagyon jók az eredmények. Az
élettartamra a bennmaradási arányból lehet következtetni, ez annyit mutat meg, hogy

száz beültetett implantátumból mennyi van még bent adott
idő után. Ötéves távlatban, jó
minőségű implantátumok esetében 97-98 százalékos arányról beszélünk, ami nagyon jó.
A sikeresség azt mutatja meg,
hogy a fogpótlással jól tud rágni a beteg, nem lazul ki benne a
csavar, az implantátum körüli
nyálkahártya nem vérzik, nem
gyulladt, nem ürül váladék, az
implantátum nem veszít csontot. Számos gyártó hajlamos a
termékét úgy reklámozni, hogy
97-98 százalékosan sikeres, ez
azonban legfeljebb a bennmaradási arányra igaz. A sikerességi arányszám minden esetben
alacsonyabb, általában 80-90
százalék, 90 fölé pedig bizonyosan nem megy. Ami egyébként
szintén nagyon jó arány.

Mennyi idő alatt „épül be” az
implantátum?

Viszonylag rövid idő alatt.
Ha nem szükséges kiegészítő
csontpótló kezelés, a felső állcsonton általában három, alul
két hónap szükséges ehhez. Ma
már úgynevezett azonnali implantáció is létezik, vagyis az is
lehetséges, hogy ha valakinek
például egy balesetben megsérül a foga, ennek eltávolítása során rögtön behelyezzük az
implantátumot. Amennyiben
utóbbi megfelelő nyomatékkal
rögzül, rögtön ideiglenes koronát kaphat rá a páciens, olyan
módon, hogy összeharapáskor
ne érintkezzen az ellenoldali fogakkal. Vagyis nem lehet vele
azonnal rágni, de gyors és esztétikus megoldásról beszélünk,
ami ugyanakkor vizsonylag ritkán kivitelezhető. Ha csontpótlásra is szükség van, hosszabb
a gyógyulás, akár négy-kilenc
hónapra is szükség lehet.
Milyen tévhitek keringenek
leginkább az implantátumokkal
kapcsolatban?

Ilyen tévhit például, hogy
amennyiben valaki fogágybetegségtől szenved, akkor ha
eltávolítják az összes fogát, és
implantátummal helyettesítik

őket, majd minden megoldódik. Ez egyértelműen nem igaz,
hiszen bizonyított tény: ha valaki átesik azon, hogy minden
fogát eltávolítják, a baktériumok ettől még nem tűnnek el,
hanem megtapadnak a nyelven,
a mandulákon, majd aztán az
implantátumot is megtámadják. Szintén nem igaz, vagy finoman szólva is hazárdírozás
olyat ígérni, hogy az implantátumokra azonnal végleges fogpótlás helyezhető. A gyógyulási
szakaszt nem lehet átugrani –
illetve át lehet, de az gyakran
járhat csont-, majd implantátumvesztéssel. Emellett a
Magyar Fogorvosok Implantológiai Társasága (MAFIT) állásfoglalását is megemlíteném,
ami az implantátumok mechanikai kialakításával kapcsolatos. Mind a nemzetközi, mind
a hazai piacon kaphatók olyan
ún. bazális implantátumok,
amelyek a modern, korszerű, kétrészes csavarimplantátumokkal szemben egyrészes,
kis átmérőjű, a facsavarokhoz
hasonló, agresszív meneteket
tartalmazó, alsó végükön korongszerű bázist tartalmazó
eszközök. Noha bizonyos gyártók ezek esetében nagyszámú
behelyezés esetén azonnali fogpótlást, és a csontpótló kezelések elkerülését ígérik, a MAFIT
2013-as állásfoglalása szerint a
bazális implantátumok nem
felelnek meg a szakma szabályainak, és számos kudarcos
esetből látszik, hogy nem is töltik be a funkciójukat.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

Tompa Diána

Ha igazán fontos az éles látás

O

Hogyan óvhatjuk a mindennapokban a szemünket?

któber a látás hónapja, ezért – bár nyáron már foglalkoztunk a napsugárzás
okozta szemproblémákkal – fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, szemünk
egész évben számtalan veszélynek van kitéve. Arra, hogy hogyan tudjuk megőrizni szemünk egészségét, a kiskunlacházi Szentlélek
Gyógyszertár vezetője, Németh Józsefné dr.
válaszolt.
Mik a leggyakoribb szemproblémák, mellyel Önökhöz fordulnak?

A betegek a legtöbb esetben az
allergiás tüneteik enyhítésére kérnek szemcseppet, az első pollen megjelenésétől, kora
tavasztól késő őszig. Szezontól független a száraz, irritált
szem problémája. Előfordul,
hogy olyan esetekben is a
gyógyszerészektől várnak segítséget, amely már orvosi ellátást igényel. Ilyen például a
kötőhártya-gyulladás, amely
a szem intenzív bepirosodásával, és enyhébb-erősebb, sárgás
színű váladékozással jár. Ilyenkor azonnal a megfelelő szakorvos felkeresését tanácsoljuk,
nehogy később szövődmények
alakuljanak ki.
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Milyen vitaminok segítenek a
látásunk megőrzésében?

Több gyártó is forgalmaz a szem
védelmét szolgáló étrend-kiegészítő készítményt, melyek fő
hatóanyaga az A-vitamin, ami
elengedhetetlen fontosságú a
szem ideghártyájának megfelelő működéséhez. A-vitamin hiány esetén nem lesz tökéletes a
szem képalkotása, romlik a sötéthez való alkalmazkodása.
Mely ételek fogyasztása javasolt az A-vitamin pótlására?

Az A-vitamin nemcsak önmagában, hanem előanyagok, azaz provitaminok formájában is
előfordul, ilyen például a karotin. Természetes A-vitamin
források az állati belsőségek

(máj, vese, szív stb.), a tejtermékek és a tengeri halak. Karotinban pedig gazdag a paradicsom
és a sárgás színű zöldségek,
gyümölcsök: sárgarépa, sütőtök, sárgabarack, paprika, sárgadinnye. Bizonyított, hogy
a fokozott antioxidáns bevitel képes a szemet megvédeni
a fény káros sugarainak a hatásaitól. A piros bogyós gyümölcsökben lévő flavonoidok
antioxidánsok, illetve a lutein
és zeaxantin is, melyeket kukoricából, tojásból, borsóból,
spenótból és egyéb sötétzöld
leveszöldségekből nyerhetünk.
Ezek fogyasztása fokozottan
javasolt, mert az emberi szervezet nem képes előállítani a
luteint, ezért csak zöldségek és
gyümölcsök formájában lehet
hozzájutni.

Élethelyzettől függően sokat tehetünk szemünk védelméért. Mechanikai védelmet
nyújt a szemhéj és a szempilla, míg a könny a nedvességről gondoskodik. Olykor
azonban nekünk is hozzá kell
tenni a természetes védelemhez, például speciális műkönnyekkel. Monitor előtt
ülők jóval kevesebbet pislognak, ezért a szemfelszín nem
jut elegendő nedvességhez.
Egy kutatás szerint percenként huszonkettőt pislogunk,
olvasás közben tízet, míg a
monitor előtt ülve csak hetet.
Ezért nagyon fontos, hogy aki
sok időt tölt számítógép előtt,
tartson óránként szünetet, és
tornáztassa a szemét (érdemes távolabbi pontokra nézni,
hogy a szemizmok mozogjanak). Illetve elengedhetetlen a
szem nedvességéről is gondoskodni műkönnyel. A vakító a
napfényben az UV-sugarak
károsíthatják a szemlencsét
és a retinát, ezért minőségi
UV-szűrős napszemüveggel
kell óvni. Köszörülés vagy hegesztés közben szikra pattanhat a szembe, emiatt minden
esetben védőszemüveg viselése tanácsolt. Az uszodában a

vízben lévő kórokozók, és az
ellenük alkalmazott klór okozhatnak problémát, ezért használjunk úszószemüveget. A
légkondicionáló a folyamatos
légáramlás miatt kiszáríthatja
a szemet, ez ellen műkönnyel
lehet védekezni. Allergiás szezonban pedig javasolt gyakran
arcot mosni, hogy a megtapadt
pollen ne kerüljön a szembe.
Milyen életmódbeli tényezők
veszélyeztetik a szemet?

Előidézhet szemromlást a dohányzás, erős napfény esetén a
napszemüveg viselésének hiánya, és a szem folyamatos megerőltetése, például apró betűk
olvasása, monitor előtt töltött
hosszú idő.
Ma már a nagyobb szupermarketekben is lehet dioptriás
szemüveget vásárolni, gyógyszertárban viszont nem. Mit
gondol erről?

Szakmailag nem tartom korrektnek, hogy az ember látásjavító szemüveg vásárlásakor
kihagyja a szemész szakorvost.
A szupermarketekben megvásárolható szemüvegek esetén
hajlamosak vagyunk erősebb
dioptriájút vásárolni, mert azzal jobban látunk.

Mely korosztályt érintik leginkább a szembetegségek?

Előbb-utóbb a legtöbb ember
szembesül a látásának romlásával, ez általában negyvenéves
kor felett jelentkezik, nemtől
függetlenül. Ez egy természetes folyamat, melyben a szem
alkalmazkodóképessége csökken, ezért kell olvasáskor a
könyvet vagy újságot egyre távolabb tartani.
Hogyan lehet megelőzni a cukorbetegséggel járó szemromlást?

A cukorbetegég előfordulása világszerte egyre növekvő
tendenciát mutat, viszont az
emiatt kialakuló vakság megelőzhető. A szemfenéki eltérések eleinte nem okoznak
panaszt, nem járnak a látás
romlásával, ezért megelőzés
céljából minden diagnosztizált cukorbetegnek (akár tablettás, akár inzulinos) évente
javasolt ellátogatnia szemészeti kontrollvizsgálatra. Esetenként a szemorvos ennél
gyakoribb vizsgálatot is elrendelhet, ha a szemfenéken elváltozásokat észlel, mert ezek
a jellegzetes eltérések jelzik a
kezdődő ideghártya károsodást, ami hosszú távon a látássejtek pusztulását, így a látás
maradandó csökkenését okozzák. A cukorbetegek számára
kiemelten fontos a látásjavító
étrend-kiegészítő termékek
fogyasztása.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Méregtelenítés

Sallai Ervin

Idegállapotba’ az oviba’

zéjjelmar az ideg! Jövünk rendesen reggel
mélypont az ugróiskola. Minden reggel
S
kocsival, amikor a Csige Robi apja betolja Aúgy érzi, attól indul vidáman a nap, hogy
a BMW orrát a miénk elé a buszsávból. Persze mindketten végigszökdécselünk rajta. Mármint
semmi index. Faterom meg, mintha nem is sietnénk, mosolyogva integet, hogy jöjjön csak a
parasztja. Majd kapom, hogy mekkora lúzer az
ősöm. Ráadásul mi nyilván a parkolóban állunk
meg vagy egy kilométerre az ovitól, a Csigéék pedig kivágják a vészvillogót, aztán bepöffeszkednek a Süni terembe. Még rájuk sem dudál senki,
mert a Robi apjának pitbullos tetkója van a bicepszén, és állandóan izomtrikóban jár. Bezzeg
az én apám inget, nyakkendőt húz minden nap,
és ha ez nem lenne elég, norvég mintás kötött
mellényt. Állati ciki. Próbálok úgy tenni, mintha nem ismerném, de fogja a kezem. Középsőben. Szerintem egyetemen sem engedi majd el.

az ugróiskolán, nem a napon. Múltkor megláttak
a Tarján Öcsiék, egyből einstandolták a tízórai
lekváros buktámat: „Add csak ide, kiskenguru!
Most meglátjuk, hogy üres erszénnyel is van-e
kedved ugrálni.”
ülönben is pocsék éjszakám volt. Azt álmodtam, hogy Horváth Dóri átszökött a Lajhár
csoportból, és kiszínezte az összes Batmanes kifestőt pinkre. Szegény Batman és Robin úgy nézett ki akció közben, mintha Paris Hilton Hello
Kittyvel indult volna plázázni.
zóval nem vagyok ugrabugráló kedvemben. Már amikor reggel behozta fater a kakaót az ágyba, akkor sem értettem, hogy miért
nem ment Münchenbe sörfesztiválra, mint minden rendes szülő. A gyámügyhöz kellene fordulnom. Nem hiszem, hogy normális, hogy valaki
Alma együttest énekeljen a kocsiban, amikor a
haverjaival okádhatna röhögve egy kocsmában,
sramli zenére.
propó zene. Október van, de már tanuljuk
a télapó éneket a sok agyas újgazdag gyerek miatt. Anya szerint ráérne november közepén elkezdeni, de ő nem ismeri Hegedűs Istit.
Isti szerintem már most késésben van az
orgona ágával anyák napjára. Mindegy.
Mire megtanulják a jég a cipője, hó a
subáját, már jön is az ebéd. Amilyen
pechem van, finomfőzelék lesz. Tüs�szentenék egyet tele szájjal arra, aki ezt a
nevet kitalálta. Mondjuk a fasírt elég király.
A vegákét is bemajszolom.
égy-öt fasírttól el is álmosodom. Peresztegi Marika sír, mert megettem a fasírtját, pedig nem is vega. Honnan tudtam volna?

K
S

A

N

30

Mi vagyok én, diete-tate-titate...izé, diétákus?
A többiek vihognak a kempingágyakon, de én
bevágom a szunyát. Gabi bácsikám kamionos
volt. Tőle tudom, hogy az a miénk, amit megeszünk, vagy megalszunk. Meg, hogy egyébként
is – nem akkor alszik az ember, amikor álmos,
hanem amikor ideje van rá. Egyszer hamis farmerokat hozott Törökből egyhuzamban. Annyi
kávét ivott meg az úton, hogy otthon is csak úgy
tudott durmolni az ágyban, hogy egy lavórt adtak a kezébe a kormánykerék helyett.
élután kimegyünk az udvarra. A kiscsoportosokat nyilván lelökdössük a libikókáról,
menjenek homokozni a kis pisisek. Úgyis csak
a libikóka marad nekünk, mert a szemét nagycsopisok nem engednek a hintához. Legalább
csajom lenne, akkor huzigálhatnánk egymás haját a mászókán, de a Búcs Dani lenyúlta rólam a
Szandrát. Pedig még bodobácsot is fogtam neki.
De ő átszeretett a Daniba, mert olyan jókat tudnak beszélgetni a felfedező Dóráról. Összetörik
a szívem, amikor gonoszul kacagva a fülem hallatára éneklik együtt, hogy „hátizsák-hátizsák”.
em baj. Megmutatom nekik. Megtanulom az
összes én-kicsi-pónim nevet, és majd járunk
a Csajbók Krisztivel. Akkor majd mindenki nézi,
hogy mekkora spíler vagyok, mert Csajbók apukának palacsintázója van. Azért oda nem semmi
benősülni, nem?! A jó parti mindent megold. A
dédit sem engedték a Dinihez, hogy hát 1200 forintra nem házasodik az ember, menjen a Lajoshoz: az rendes, megbízható vasutas ember 1400
forint fizetéssel. A vasútban benne volt a jövő.
Csak benne is maradt, idővel nem jött ki belőle,
szokta mondogatni a dédi.
ost már jöhetnének értem, különben ennem kell uzsonnát. Háztartási keksz teával. Olyan, mintha az óvodások szigorított

D

börtönében lennénk. Tényleg. Lehet, hogy lesitteltek? Ergya a koszt, kevés a séta, mindenhol kamerák. Csak nem kocogtatjuk a rácsot a
műanyag bögréinkkel, hogy „friss hús”, ha egy
új gyerek érkezik.
egjött anya. Körmösnél volt. A körmös
olyan az anyukáknak, mint a focimeccs az
apukáknak. Minimum 90 perc, és sosem örülnek
a végeredménynek. Végre mehetünk haza. Az ovi
elviszi az egész napot, pedig otthon tele vagyok
tennivalóval. Rugdalni kell az Albániából kapott
bőrfocit a garázs falának, amíg a Bánfalvi bácsi
ordibálni nem kezd, hogy kutyakorbáccsal tanít
móresre. Utána letöltök apu telefonjára pár játékot, amik majd egy tárgyalás közepén vijjognak,
hogy új pályát aktiváltak. És még a nővérem Instagramján is meg kell írnom a követőinek, hogy
nem Dominikán voltunk pálmafák tövében, csak
Mirjam néni télikertjében. Van dolog doszt. Holnap meg indul tovább a mókuskerék.
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Függőben

Dr. Draveczki-Ury Ádám

„Elfelejtünk gondolkodni”
„Eltennéd végre azt a telefont, és rám figyelnél?”, „Mindjárt megyek, csak
még válaszolok egy kommentre!”, „Pillanat, még ezt a pályát végigcsinálom!”
– mindenki számára ismerős mondatok. Hétköznapiak, pedig könnyen lehet,
hogy nem kellene azoknak lenniük. Ma már persze nehéz boldogulni az internet nélkül, és nem is kell – ha viszont nem tudunk meglenni nélküle, az
baj. Csernák Krisztina függőségekkel, életmódváltással foglalkozó pszichológussal beszélgettünk.

Mi mentén lehet
egymástól elhatárolni
az internetfüggőséget a
közösségimédia-függéstől,
netán a telefon-, tablet-,
számítógép-függőségtől?
Egyáltalán el kell-e
ezeket különíteni?

Én leginkább internetfüggésről beszélnék, ennek
azonban különböző válfajai
léteznek. Ezek közül az egyik
valóban a közösségimédia-függés, a másik a játékoktól való függőség, még
egy másik a szexuális oldalakra való rákattanás, de
említhetném akár a vásárlásfüggőséget is, amely ezektől
32

némileg külön kezelendő, önálló diagnosztikus kategória,
de kiéléséhez „remek” hely az
internet. A kényszeres szörfözés is ide sorolható, ahol maga
a folyamatos kattintgatás válik függőséggé, és nem nagyon
határolható el, milyen tartalmú oldalakat látogat az illető.
Kétségtelen, hogy a közösségimédia-függőség más mechanizmusok alapján működik
a többi említett példához képest, hiszen itt az önértékelés, az önbecsülés erősítése is
nagy szerepet játszik a függőség kialakulásában. Ezek természetesen csak példák, és
sokszor az a probléma, hogy

szétcincáljuk őket, pedig az
azonosságot kell megkeresni
a függőségekben. Márpedig itt
a közös elem mindegyik esetben a kontrollvesztés, amikor
a függés már a normális hétköznapi tevékenységek rovására megy: amikor éjszakába
nyúlóan játszunk, és nem fekszünk le aludni emiatt, amikor
minden pénzünket elvásároljuk, vagy amikor elkésünk a
munkából, mert ott ragadunk
a Facebook előtt.
Valóban olyan függőségekről
beszélünk ilyenkor, mint a
szerencsejátékok esetében?

A

netfüggő

ugyanúgy

„használja” a netet, mint ahogyan az alkoholista az italt, a
munkafüggő a munkát vagy
a drogfüggő a drogot: ennek segítségével menekül el
a valóságból, ahol magányos,
unatkozik, szorong. Az elhárító mechanizmusok is egészen
hasonlóak: ha valaki szembesíti a függőségével, tagadja,
netán elbagatellizálja, élét veszi, „játszom, de nem sokat”,
„nem káros az életemre”, és
így tovább. Ennek következtében nehéz segítséget nyújtani neki. Bekövetkezhet az
abszolút mélypont: anyagi és
lelki veszteségek, kudarcok a
magánéletben, az iskolában,
a munkahelyen. Mikor már
vannak veszteségek, a függő
személy hárítása is oldódhat,
és nyitottá válhat a segítségre.
Klasszikus elvonási
tünetek is léteznek?

Igen. Az internethasználat a
viselkedési addikciók csoportjába tartozik. A „használóban”
erős lelki függőség alakul ki:
idegesség, nyugtalanság, ingerlékenység jelentkezik, ha az
illető nem használhatja a netet, de akár fizikai tünetekről is
beszélhetünk, például alvászavarok formájában. És természetesen a visszaesés is ugyanúgy
működik, mint a visszaeső alkoholistánál, aki egy pohár
után ott folytatja, mintha soha nem is hagyta volna abba az
ivást. Progresszív, azaz súlyosbodó betegségről beszélünk ebben az esetben is.

Függ-e életkortól,
hogy ki van
kitéve leginkább
e függőségek
veszélyeinek?

A függőségek életkortól és nemtől függetlenek. Bármely életkorban,
bármelyik nem képviselőinél jelentkezhet a
probléma, ezeknek a
tényezőknek inkább
a konkrét szenvedély tárgyában van
jelentősége: a netfüggők esetében elsősorban életkor-függő a
„szerválasztás”. A nagyon fiatalok körében például lényegesen több az Instagram-függő,
mint az 50-60 éves korosztályban, hogy csak egy példát
említsek.
Bill Gates és Steve Jobs
köztudottan nem engedték a
saját gyermekeiknek, hogy az
általuk fejlesztett eszközöket
használják, ameddig nem értek
el egy bizonyos életkort. Hol
húzódik az arany középút?

Ma már teljesen általános,
hogy a két-három éves gyerek
kezébe is odaadjuk a telefont
az orvosnál, az étteremben:
így nem unatkozik, a szülő
is tud beszélgetni, és így tovább. Ugyanakkor ezeket a
szituációkat is megoldották
valahogy az internet előtt
beszélgetésekkel, a játszósarkok segítségével. Kétségtelenül könnyebb megoldás a
telefon, de nem biztos, hogy
ez a kívánatos. Vagyis szülői

választásról,
döntésről is
beszélünk, bár az arányokon
ugyanakkor természetesen
sok múlik.
Milyen hatással vannak
az agyra a folyamatos és
gyors impulzusok, ingerek,
hogyan változtatják meg a
pszichénk működését?

Többféle módon is. Az említett két-három évesek kritikus
életkorban vannak, hiszen ekkor alakulnak ki a személyiségük alapjai: még olvasni sem
tudnak, úgy használják a telefont, a tabletet, ami a képekben
való gondolkodásra erősít rá,
ez kerül előtérbe. Ez azonban
a szöveges gondolkodás, a szövegértelmezés rovására megy.
Az Instán ott egy kép meg alatta egy mondat, és sokak számára ezek az egyre kisebb
információegységek válnak befogadhatóvá, egy normális hos�szúságú cikk végigolvasásához
már nincs türelmük. Ennél még
sokkal súlyosabb probléma, ha
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Függőben
a még nem kész személyiségstruktúrára rájön egy függés.
További változás, hogy az okostelefonok folyton kéznél vannak,
és emiatt egyszerűen elfelejtünk
gondolkodni. Semmit nem kell
megjegyeznem, hiszen a telefon úgyis figyelmeztet, a térbeli
tájékozódási készségeim romlanak, mert csak a navigáció segítségével közlekedem, de még
a vásárlás is sokkal kevésbé tudatos tevékenység a neten, mint
élőben. Vagyis az internet több
tekintetben egyszerűen kiveszi
az önállóságot az életünkből.
Ilyenkor persze egy ilyen negatív példa mellé mindenki képes
öt pozitívat sorolni, hogy de miért is jobb, hogy így alakult – ez
pedig már az említett bagatellizáció klasszikus példája.
Húsz éve a számítógépes
játékok, harminc évvel ezelőtt
a tévé számított mumusnak,
állandó érvnek az „ezek a mai
fiatalok”-szónoklatokban.
Hatásmechanizmusát tekintve
mennyiben tér el a jelenleg
felnövekvő generációk
netfüggése a korábbi
nemzedékek saját mániáitól?

Abban látom a fő különbséget,
hogy miközben a Commodore
64, a videó, a tévé a lakásra koncentrálódott, és ebből fakadóan korlátozott tevékenységnek
számított, ma, az okostelefonok
korszakában efféle helyhezkötöttség nem érvényesül. Már
egy általános iskolás gyerek is simán megkeresi az ingyen wifis
zónákat.
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Érintőlegesen kapcsolódó, de
a közösségi oldalak esetében
megkerülhetetlen téma a
cyberbullying jelensége…

Magyarországon az utóbbi
öt-tíz évben van jelen ilyesmi, a
korábban is létező iskolai zaklatások táptalaján alakult ki nálunk is. Úgy is mondhatom: az a
jelenség került át a virtuális térbe is, amikor a fejlődő fiatalok
kiközösítik, zaklatják egymást.
Mivel a gyerekek életében nagyon fontos szerepet játszik az
internet, ezek a kiberzaklatások gyakran a személyes zaklatás erejével bírnak, arról nem is
beszélve, hogy körforgásról van
szó: a netről visszakerülnek a
valós térbe is, majd fordítva. A
kommentáradattól a letiltáson
és a negligáláson át egészen a
kellemetlen képek terjesztéséig
nagyon sok formát ölthet a jelenség, amely teljesen kontrollálhatatlan, gyakran a szülők
és a pedagógusok előtt is rejtve
marad, és roppant durva pszichés tünetekkel járhat.

Mindezzel együtt, amit
elmondott: milyen alapon
várhatná el bárki is, hogy a
gyerekeinktől hermetikusan
zárjuk el ezeket az eszközöket,
amikor a számítástechnikai
berendezések és az internet
használata nélkül ma
már kvázi analfabétának
számít az ember?

Nincs általános recept. Gates
és Jobs említett döntése jelzésértékű, de a szülőnek természetesen azt is tekintetbe kell
vennie, amit említett: hogy az
sem jó, ha a gyerek túl későn ismerkedik meg ezekkel az eszközökkel, lemarad a többiektől, és
így tovább. És persze a gyermekek eltanulják a szülőktől ezeket a tevékenységeket is. Ha az
anyuka egész nap a Facebookon
lóg, nagyon nehéz elvárni a
gyermektől, hogy visszaszorítsa a saját internetes tevékenységét. Ha viszont a szülő hoz egy
döntést, meg tudja tanítani a
gyermekének, hogy az étteremben nem a telefont nyomkodjuk, mert most születésnapot
ünneplünk, az orvosnál inkább arról beszélünk, hogy kik
azok az orvosok,
és így tovább.
Szó se róla, ez
sok munka, de
megéri. Vagyis lehet és soha nem is késő
változtatni, valós kapcsolatokat
építeni a körülöttünk lévőkkel.

Játsszon velünk és nyerjen!
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
* A Szimpatika fiók használatához regisztráció szükséges, melyet a szimpatika.hu/felhasznalo/regisztracio címen végezhet el.
A regisztrációt csak egy alkalommal kell elvégezni, azután a szimpatika.hu/felhasznalo/belepes címen be tud lépni a játékhoz.
1. Meddig élt a kubai énekesnő Németországban?
a) 3 évig b) 10 éves koráig c) 2 évig

FIGYELEM!

2. Mi nem érvényesül az okostelefonok korszakában?
a) az integritás b) a helyhezkötöttség c) az LCD kijelző
3. Mi volt Gabi bácsi szakmája?
a) esztergályos b) kamionos c) lakatos
4. Milyen madár neve szerepel a Jeanne d'Arc drámában?
a) gólya b) fecske c) pacsirta
5. Mit nem képes előállítani az emberi szervezet?
a) cisztint b) endorfint c) luteint

Az augusztusi kvízjátékunk nyertesei:
• Birta Tamásné, Poroszló
az Írisz Patika (Poroszló) vásárlója

• Jerkovics István József, Győr
a Szentlélek Gyógyszertár (Győr)
vásárlója

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

• Kalocsai Zsolt, Székesfehérvár
a Széchenyi Gyógyszertár
(Székesfehérvár) vásárlója

• Stippinger Mihály, Sopron
a Segítő Mária Gyógyszertár (Sopron)
vásárlója

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

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!

JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK
októberben IS!

