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Címlapon

is, aki pénzt követelt, valami 
homályos indokkal, és persze 
többen próbáltak ismerkedni 
is egy-egy magányosnak vélt 
riportalanyunkkal, vagy szer-
zőnkkel, volt aki még képet is 
küldött magáról.

De hála az égnek, rengeteg 
segítő szándékú felaján-

lás is érkezett hozzánk, amikor 
szociálisan érzékeny témákról, 
civil szervezetekről, vagy ne-
hézségekkel küzdő családokról 
számoltunk be. Az egyik leg-
meghatóbb ilyen levél az USA-
ból, Virginia államból érkezett, 
ahol biztosan nincs Szimpatika 
gyógyszertár, így csak találgat-
hattunk, hogy került egy friss 
lapszámunk az ott élő Piroska 
néni kezébe. Piroska nénit na-
gyon meghatotta Polgár Teréz 
Eszter cikke, amely egy sérülte-
ket gondozó alapítványról szólt, 
ezért levelében arról érdeklő-
dött, hogyan tudná támogatni 
őket. Sőt, a küldeménybe meg-
címzett válaszborítékot is tett, 
amelyben ott lapult alufóliá-
ba csomagolva két egydolláros 
bankjegy. Bélyegre. 

Még mielőtt átadnám a sta-
fétát, hadd ragadjam meg 

az alkalmat, hogy bemutassam 

azokat a munkatársa-
inkat, akik ugyan nem 
szerzőink, de nélkülük 
mégsem kerülhetne hó-
napról-hónapra a Szim-
patika magazin az Önök 
kezébe. Tóth-Kiss Anna 
kolléganőnk gondosko-
dik a hirdetők kéréseiről, 
egyben sasszemű lektora 
is a lapnak, ő észreveszi, 
ha elbotorkál egy vessző, 
és visszaterelgeti a tag-
mondatok közé, nem-
különben Szonda Bálint, 
aki az újság és a honlap 
dizájnját tartja kézben, 
ráadásul ő is tördeli a 
magazint, és Annával 
együtt gondozza a szö-
vegeket. Ők már az első, 
tíz évvel ezelőtti magazin 
születésénél is ott bábás-
kodtak, ahogyan Jámpa 
Kriszta is a kezdetektől a 
csapat tagja, először csak 
hangja, majd arca is lett 
reklámjainknak. Ger-
gely Réka kolléganőnk 
a számok és táblázatok 
számomra átláthatat-
lan dzsungelében vág 
macsétájával széles ös-
vényt, de emellett Face-
book oldalunk legfőbb 
gondnoka. Kaltenecker 

Tamás gyártásvezetőnk 
szinte minden Szimpa-
tika gyógyszertárban 
járt már, – pedig közel 
400 van az országban –, 
ráadásul ő az, aki ko-
ordinálja azt a nem kis 
feladatot, amelynek cél-
ja, hogy a nyomdából a 
Szimpatikákba jusson 
a lap – méghozzá kör-
nyezetkímélő módon, 
együtt a gyógyszerszál-
lítmányokkal. Bényi Pé-
ter és Mészáros Balázs a 
mozgóképért felelős kol-
légáink, szerkesztő gya-
kornokunk Macher Bori 
pedig igazi mindenes, ha 
kell, filmet vág, ha kell, 
honlapot szerkeszt, ahol 
tud, segít, és elvitathatat-
lan érdeme, hogy amíg 
postai úton is be lehetett 
küldeni kvízünket, ad-
dig közel 100 000 boríté-
kot bontott ki egy évben. 
Rajtuk kívül még a Szim-
patika program számos 
munkatársa gondosko-
dik arról, hogy Önök 
minden hónapban olvas-
hassák a magazint.

A többiek pedig me-
séljenek magukról!

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Rendhagyó, jubileumi lap-
szám ez a mostani, mert 

ahogy ezt a borítón az eddigi 
címlapjainkból összeálló 10-
es is mutatja, tíz évvel ezelőtt, 
2008 szeptemberében jelent 
meg először a Szimpatika ma-
gazin. Tíz év nagy idő, pláne 

egy sajtótermék életében, mi 
is többször átalakultunk, meg-
vastagodtunk, lettek új témák, 
új rovatok, igyekeztünk min-
dig olvasóink kéréseihez, el-
várásaihoz igazodni. Amikor 
elhatároztuk, hogy a szokásos-
tól eltérően, egy kicsit szemé-
lyesebb születésnapi számmal 
rukkolunk elő, arra kértem 
szerzőinket, hogy osszanak 
meg olyan élményeket az olva-
sókkal, amik a Szimpatikához 
kötődnek. Ezeket olvashatják 
alább.

Hadd meséljek én is egy ki-
csit, méghozzá a hozzánk 

érkező levelekről. Az elmúlt tíz 
évben ugyanis nem csak ötlete-
ket, kéréseket, és persze kvízjá-
tékunk megfejtését juttatták el 

hozzánk olvasóink, de renge-
teg... hm... mondjuk úgy, kü-
lönleges levelet kaptunk. Volt 
például egy úr, aki több tíz ol-
dalnyit írt, nemcsak vízszinte-
sen, de keresztbe-kasul, jobbról 
balra, alulról fölfelé, ráadásul 
az irományt telis-tele ragasz-
totta kolléganőink Szimpatiká-
ból kivágott fotóival. Amikor 
megláttam, először az ame-
rikai sorozatgyilkosos filmek 
jutottak eszembe, de aztán ki-
silabizálgatva a sorok értelmét, 
rájöttem, hogy a szerző üzenete, 
amelyben szó esik Buddháról, 
Attila kardjáról, a templomo-
sokról, és a Turáni Titokról, 
inkább Dan Brown ihletésű, 
mintsem hogy aggódnom kelle-
ne a kollégák biztonságáért. Az-
tán volt olyan kedves levélírónk 

10 ÉV
Kalmár András

főszerkesztő

Tóth-Kiss Anna

Gergely Réka

Jámpa Kriszta

Szonda Bálint

Kaltenecker Tamás

Bényi Péter

Mészáros Balázs

Macher Bori
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Ha össze kell gyűjtenem a 
magazinhoz köthető leg-

jobb pillanatokat, a nyeremé-
nyek átadása biztosan dobogós 
helyezést érne el. Mindig fel-
tölt, ha azt látjuk, hogy sikerült 
hatalmas örömet okoznunk 
egy-egy utazással vagy tárgyi 
nyereménnyel. Biztosan nem 
fogom elfelejteni, amikor né-
hány évvel ezelőtt egy hölgy tíz 
percen át felváltva ujjongott és 
sírt, amikor értesítettem, hogy 
egy tengerparti családi nyara-
lást nyert, és elmesélte, hogy ő 
még soha életében nem látta az 
Adriát... Vagy azt, amikor ke-
rékpárokat adtunk át a szer-
kesztőségben, és a gyerekektől 
a nagymamákig mindenki mo-
solyogva tekert el a biciklikkel. 
Persze néha vannak meglepő 

reakciók is, például amikor va-
laki egyből lecsapja a telefont, 
mondván neki ne akarjunk el-
adni semmit, és csak harmad-
szorra jön rá, hogy tényleg 
játszott, mi pedig nem tele-
fonbetyárok vagyunk... De ez 
sem tántoríthatja el a szerkesz-
tőséget a játékos kedvtől, így 
szeptemberi magazinunkban 
egyből kétféle kvízt is találhat-
nak Olvasóink!

Felelős szerkesztőként annyi 
impulzus ér az írások által, 

amit valószínűleg csak kevesen 
tapasztalnak meg. Kifejezetten 
örülök, ha sikerül olyan témát 
feldolgoznunk, amit már régóta 
kérnek tőlünk az olvasók, vagy 
amikor olyasmit mutathatunk 
be, amiről egyébként kevés szó 
esik – ilyen e havi gyógysze-
résztémánk, a férfiklimax is. 
A két legnehezebb feladat a ha-
táridők betartatása – erről és 
az ihlet megszületéséről mesél 
majd Sallai Ervin is néhány sor-
ral lejjebb –, illetve a szövegek 
lerövidítése. Szinte mindenről 
lehetne sokkal hosszabban ír-
ni, ez gyakran meg is történik, 
de a terjedelmi korlátok miatt 
„szőrösszívűnek” kell lennem, 
és sokszor kegyetlenül kihúz-
ni akár az eredeti cikk felét is. 

Általában sok fontos informá-
ció és érdekes rész is kimarad, 
de cikkeinket teljes terjedel-
mükben már elérhetik web-
oldalunkon. Ezért is biztatok 
mindenkit arra, hogy ha teheti, 
látogasson el a szimpatika.hu-
ra, ahol sok egyéb érdekességgel 
is várjuk Olvasóinkat!

Amikor kiderült, hogy a 
10 éves lapszám apropó-

jából minden szerzőnek írnia 
kell egy a magazinhoz köthe-
tő emlékéről, kissé bajban vol-
tam. Egyrészt mert én vagyok 
a legrövidebb ideje „Szimpati-
ka szerző”, másrészt bevallom, 
ez idő alatt még senki nem is-
mert fel, kivétel az édesanyám, 
aki habár vitathatatlan előnnyel 
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indult, de még így sem volt tel-
jesen biztos benne, hogy én va-
gyok az, akit a magazinban lát...

Legtöbbször gyógyszerész 
vagy orvos interjút készítek, 

és mint jó hipochonder, bármi-
lyen betegségről is essen szó, 
utána hetekig szentül hiszem, 
hogy én is abban szenvedek, 
mert a felsorolt tünetekből min-
dig akad olyan, amit a sajátom-
nak érezhetek. Ezért sajnáltam, 
hogy a mostani lapszámban 
szereplő férfiklimax témát nem 
én kaptam, hisz ez egyszer talán 
nyugodt maradhattam volna...

Majd megörököltem Karan-
csi Ildikótól a Mozdulj! 

rovatot, ahol végre semmilyen 
betegség nem leselkedett rám, 
rengeteg gyerekkori emlék vi-
szont annál inkább. A sport 
szeretetét apukámnak köszön-
hetem, aki amellett, hogy óvo-
dás korom óta focimeccsekre 
vitt hétvégi családi program 
gyanánt – így előbb tudtam a 
les szabályt, mint írni-olvasni –, 
azontúl mint családfő, kizáró-
lagos tulajdonosa volt az egyet-
len tévénk távirányítójának. 
És a péntek esték kivételével, 
amikor természetesen Dallast 
nézett a család, főképp sport 

ment, egyszer-egyszer Walt 
Disney-mesékkel megszakítva. 
(Igen, én az a generáció vagyok, 
aki nézte a Kacsameséket An-
tall József halálakor...)

Emiatt nagy várakozással, 
de ugyanekkora félelem-

mel vágtam bele a gyermekko-
ri hőseimmel való interjúkba. A 
sydney-i olimpiát már saját el-
határozásból néztem, és miután 
felettébb nagylelkűen iskolaszü-
netben tartják az olimpiát, így 
megtehettem, hogy nem na-
gyon mozdultam el a televízió 
elől, nyár ide vagy oda. Egy ki-
vételtől eltekintve, amikor Igaly 
Diána lőtt. Édesapám szabálya 
szerint, fontos sportesemények 
esetén nem megy sehová a csa-
lád, de ez esetben kivételt kel-
lett tennünk, és internet híján, 
rádión hallgattuk a közvetítést, 
így az örömujjongás és az „én 
előre megmondtam” hangjai is 
az autóba szorultak. Már ak-
kor is nagyon szerény és aláza-
tos sportolónak tűnt, de miután 
interjúztam vele, ez még inkább 
nyilvánvalóvá vált számom-
ra. Mint ahogy a párbajtőrví-
vó Nagy Tímea esetében is, aki 
olyan természetességgel beszélt 
a sportsikereiről, mintha leg-
alábbis két olimpiai aranyérem 

minden magyar háztartás alap-
felszereltségéhez tartozna. Mi-
után az interjúban elmondta, 
hogy minden nap hajnali négy-
kor kel, hogy mielőtt a gyerekek 
felkelnek, még tudjon edzeni, 
elkönyveltem szuperhősnek, 
ezzel gyorsan felmentve ma-
gamat, hogy nem lusta vagyok, 
csak ember...

Aki hallja, adja át! Avagy 
olvassa; talán a legerő-

sebb szerzői élmény egy évti-
zed távlatában a mindenhol, 
s mindenkor tapasztalt olva-
sói ragaszkodás. Megható, sőt 
megrázó – patikákon innen és 
túl – érezni, hogy nincs hiába-
való szó, leírt gondolat. Volt, aki 
az utcán állított meg, mások 

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Szentkuty Nikolett
felelős szerkesztő

Tompa Diána
Novák Péter
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büszkén mutatták az évfolya-
mokra visszamenőleg archi-
vált lapszámokat, s bizony volt 
gyógyszerész, ki időt és fáradt-
ságot nem kímélve bocsátko-
zott hosszas hitvitába szerény 
személyem azonosítása után.

Úgy tűnik, Gutenberg gala-
xisa még mindíg felfede-

zőkre vár, ellenére a digitális 
média térnyerésének! Bár... Ha 
el nem szúrjuk, fogpiszkáló lesz 
végül a világ a megannyi on-
line véleményvezér elmebaltá-
ja alatt, mikor nem a tollnak, s 
papírnak maradandó felelőssé-
ge, hanem néhány lendületből 
leütött karakter dönt, akár élet-
ről, halálról is. Immáron meg-
osztott tartalmak osztanak meg 
össze- és hozzátartozókat, ön-
kényes kiemelések emelnek ki, 
hurcolnak meg, s tesznek tönk-
re másokat, vírusként terjednek 
a konteónak becézett beteges 
összeesküvés-elméletek, hogy 
végül egy twitter bejegyzés éle-
sítse majd tomahawk-rakétáit a 
kollektív elmebajnak. Like?

Hát nem. Nyugtassuk meg 
hírmorzsákon hizlalt rosz-

szabbik énünket, s örüljünk an-
nak, ami van! Például ez a maga 
nemében teljességre törekvő 

magazin. Nekem elhihetik, ol-
dalait nem a tűzőgép fűzi össze 
egy évtizedes mélységben, ha-
nem az említett felelősség.Tíz év 
hév, azaz lelkesedés, odaadás, 
akarat, szorgalom, közlési vágy 
– fogalmak, mikről nem feled-
kezhettünk meg, hogy meg ne 
feledkezzünk Önökről. Önök 
se tegyék hát velünk; lapozzunk 
tovább, együtt!

Kulisszák mögött

A Szimpatika évfordulóján 
gondoltam, megosztom a 

kedves olvasókkal, hogy is ké-
szülnek a „Méregtelenítés” rovat 
írásai. Ideális eset a követke-
ző lenne: ahogy történik velem 
valami érdekes, azonnal leírom 

viccesen, majd elküldöm a szer-
kesztőségbe – ők pedig a kellő 
időben beszerkesztik a lapba. 
Muhaha. 

Egy író két motivációt ismer: 
az előleget és a határidőt. 

Rám ez az utóbbi van hatással. 
Ezért egy nappal a határidő le-
járta UTÁN már nagyon szé-
gyellem magam. Írok egy levelet 
a szerkesztőségbe, hogy tényleg 
bocs, tudom, hogy már megint, 
és hogy többet nem fordul elő, 
és holnapra esküszöm, meg-
lesz. Ezután neki kellene lát-
ni az írásnak. Meglepő módon 
hirtelen minden olyan vonzóvá 
válik, ami nem írás. Az élet apró 
örömei, mint a mosogatás (tep-
sik is), zokni párosítás, kuka ki-
húzás az utcára, stb. – azonnal 
felértékelődnek. Amikor már a 
gyerekekkel is társasoztam, és 
ott tartok, hogy fel kéne hívnom 
anyósomat, érzem, hogy túlfe-
szítettem a húrt. Ideje visszaül-
ni a gép elé. Egy kávé, egy fagyi 
persze lecsúszik még, de nincs 
menekvés. Várnak a billentyűk. 

Elkezdem törni a fejem. És 
persze temérdek olyan téma 

jut eszembe, ami nem tűr nyom-
dafestéket: amikor farkasszemet 
néztem nyolc szánhúzó kutya 
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fenekével, mert a lányom rábe-
szélt a kutyaszánozásra, vagy 
amikor a feleségemnek kiváló 
volt a szaglása terhesen, és azon 
ökörködtünk, hogy nyomkövető 
kutyák helyett vele kereshetnénk 
pórázon szarvasgombát. De per-
sze ezek megmaradnak a kicsi, 
de annál ittasabb közönségnek, 
akik néha élőben hallgatnak 
meg stand up fellépéseken. 

Aztán valami kattan, verem 
a billentyűket, és életre kel-

nek Kerecsendapáti alkoholista 
falusi hősei, a békazsigerelő gyár 
futószalagmunkásai, a semmi-
hez sem értő médiamunkások, 
a kitartott csinibabák, a rezig-
nált iskolaigazgatók vagy az 
elgyötört szülők, és megszüle-
tik a havi szösszenet. Amikor 
kész, elégedetten sétálok egyet a 
környéken. 

Elképzelem, ahogy villamo-
son vagy klotyón ülve ne-

vetnek az olvasók. Eszembe jut 
mind az egy rajongóm. Szárny-
ra kap a nevem, mindenki tud-
ja, mekkora humorista vagyok. 
Sztár leszek, akit megismernek 
az emberek – ekkor megszólal 
egy hang az utcánkban: „Ez az 
a gyógyszerész, aki hülyeségeket 
ír abban az izében”.

2008 nyarát írtuk, amikor 
bizonyossá vált: tényleg 

megcsináljuk Magyarország 
legnagyobb példányszámú ha-
vilapját. Visszatekintve teljesen 
szürreális maga a helyzet is, az 
meg még inkább, hogy az el-
képzelésekből, az öles papíro-
kon, mágnestáblákon felvázolt 
tervekből szinte zökkenőmen-
tesen valóság vált őszre. Így, egy 
évtized távlatából ezt tartom a 
legérdekesebbnek, mert ma, tíz 
évvel érettebb fejjel biztosan 
nagyobb falatnak tűnne ez az 
egész, mint akkor. Akkorának, 
amekkora valójában volt. Úgy 
gondolom, végső soron egyet-
len tényezőre vezethető vissza, 
hogy gördülékenyen sínre tet-
tük a magazint, amit most Ön is 
a kezében tart: hogy mindenki 

a maga ügyének, a saját gyerme-
kének tekintette. És elsősorban 
emiatt működhet ma, tíz évvel 
később is, immár bejáratott, 
tényleg mindenki által ismert 
orgánumként, szép magyar ki-
fejezéssel élve brandként.

Meg sem kísérlem összegez-
ni, hány emlékem fűződik 

ehhez a tíz évhez. Interjúk (ket-
tő, ami találomra eszembe jut: 
Hegyi Barbarával közvetlenül 
előadás előtt, szó szerint az utol-
só utáni pillanatban, mert épp 
így jött ki a lépés, illetve Németh 
Lajossal – hol máshol – az Or-
szágos Meteorológiai Szolgálat 
épületének tetején), találkozá-
sok, „mondja, nem maga az, aki 
szokott írni a...”-típusú beszélge-
tések egész sora a legváratlanabb 
időpontokban és helyeken. Ter-
vek, újratervezések, néha kapko-
dás, termékeny viták, ritkábban 
kisebb-nagyobb összezördülé-
sek, ám persze, mindenek felett, 
továbbra is jókedvű munka. 
Mert ma is ugyanúgy a maga 
ügyének érzi ezt mindenki, mint 
akkor, tíz éve.

S zóval további legalább 
ugyanennyit magunknak, 

természetesen Önökkel együtt. 
És köszönjük!

Sallai Ervin

Dr. Draveczki-Ury 
Ádám
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Ú jságíróként dédelgetett ál-
mom volt, hogy olyan, csak 

látszólag hétköznapi embere-
ket mutassak be egy cikksoro-
zatban, akiknek történetéből 
bárki töltekezhet. Elképzelt ro-
vatom címe is készen várta le-
endő helyét, jóval a Szimpatika 
Magazin megszületése előtt: 
„Túl a szakadékon”. Mikor a 
több mint 200 ezres példány-
számú újság ötlete felmerült, 
megtalálta a gomb a kabátot. 
Vagy inkább a gomb víziója 
a kabátét. Esetleg fordítva. A 
legjobbkor. Nem is sejtettem, 
hogy a köztünk élő, rejtőzkö-
dő hősökkel (s néhány ismert 
emberrel) készített interjúk ne-
kem is mennyi erőt, reményt és 
lendületet adnak majd, s hogy 
minderre mekkora szükségem 

lesz. Édesanyám kevéssel a ma-
gazin indulása előtt meghalt – 
hirtelen, korán. Alig láttam a 
sötétben. A szimpatikás inter-
júk kilökdöstek a gyász befele 
fordultságából, a napi rutinból: 
ablakot nyitottak a világra, friss 
levegőt engedtek az életembe. 
Az olvasók pedig visszajelezték, 
hányféle helyzetben merítettek 
erőt – hozzám hasonlóan – in-
terjúalanyaim történeteiből. 

Több év telt el, és nem új té-
mák-emberek felkutatá-

sa vált egyre nehezebbé, ahogy 
kezdetben tartottam tőle, ha-
nem azok elengedése, akikkel a 
sors összehozott, és talán nem 
voltak túl „szakadékon”, vi-
szont nélkülük sokkal-sokkal 
rosszabb hely volna a világ. A 
rovat címe változott tehát, és 
lett a tágabb tematikai keretet 
engedő, ám éppoly személyes 
történeteket előhívó: „Elmon-
dom hát mindenkinek...”. 

Hálás vagyok annak a 120 
embernek, aki egy valódi 

beszélgetés erejéig beengedett 
az életébe – gyakran olyan bi-
zalommal, ami igazság szerint 
csak gyerekkori jó barátunknak 
jár. Pedig jó részük sosem vá-
gyott reflektorfénybe, „csupán” 

tette a dolgát. Tíz éve hónapról 
hónapra gyűjtögetek. Inspiráci-
ót, új megközelítéseket, de leg-
főképp élményt. Hogy hányféle 
módon lehet másokért tenni és 
alkotni – vagyis, meggyőződé-
sem szerint: értékes életet élni. 
Szerencsésnek érzem magam, 
hogy amit kapok, továbbadha-
tom. Belenézhetek idegen sor-
sokba, az enyémtől mindenben 
különböző világokba. És annyi 
földgolyót megjárt vagy távol-
ba szakadt interjúalanyom után 
biztosan mondhatom: én legszí-
vesebben így utazom.

Szaki köszöni szépen!

Apukám, mióta nyugdíjas 
és ráér, nagyon szeret 

elbeszélgetni az emberekkel. 
A minap betért a gyógyszer-
tárba, na nem gyógyszerért, 
hanem Szimpatika Magazi-
nért. De ha már ott volt, némi 
kis csevegés után elújságolta a 
gyógyszerész hölgynek, hogy 
ebbe a lapba ír a lánya. Hogy 
hívják a lányát? – kérdezte a 
patikus hölgy. Apu megmond-
ta a nevemet, mire a gyógysze-
résznő bekiabált a raktárba:

– Gyere gyorsan, Erzsi, 
nézd, itt van a Bernadett 
apukája! 

Így lett híres az apukám.

A szomszédomban lakó Mér-
nök Úr pedig rendre érdek-

lődik Szaki felől. Azt mondja, 
a feleségével igazán aggódnak, 
hogy végre jól alakuljon szegény 
leányzó szerelmi élete. Hát, Szaki 
nevében is köszönöm, és pénte-
ken majd átadom neki, meg azt 
is, hogy híres lett most már ő is!

A harmadik eset, amit szin-
tén nagyon köszönök, Ked-

ves Olvasó, igazán jókor jött. Új 
párommal sétálgattam egy nya-
ralóhelyen – a forróság és ve-
rőfény okán napszemüvegben 
és szalmakalapban – amikor is 
szóba elegyedtem egy kedves 

víkendező nővel a virágairól. 
Hogy jobban lássam a növénye-
ket, levettem a napszemüvegem, 
mire ő felkiáltott: 

– Hiszen téged ismerlek az 
újságból! 

A párom, aki nem kevésbé ön-
elégült és piszok, mint a töb-

bi férfi, belibbentette a kalapom 
karimáját a fejembe azzal, hogy 
pedig igazán igyekezett álcázni 
magát...! 

De láttam ám, hogy közben 
hogy kidülleszti a mellka-

sát azt gondolván magáról, hogy 
mostantól híres.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Vág Bernadett

Címlapon

Polgár 
Teréz 

Eszter
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A „Családi evezés 2018. augusztus – hat gyermekkel” fotó lekéste a lapot, 
ezért szeptember elsején megosztjuk olvasóinkkal a szimpatika.hu oldalon.

12 13

2008 szeptemberében ír-
tunk először már akkor 

sem kicsi családunk minden-
napjairól, de mivel nem tudtuk 
mivel jár nagy nyilvánosság előtt 
kiteregetni az életünket, úgy 
döntöttünk, nem adjuk ki a gye-
rekeinket ország-világ előtt, és 
megváltoztattuk a nevüket, né-
melyikük korát és nemét is. Egy 
idő után viszont rájöttünk, hogy 
ez nehezebb, mint valós időben, a 
valódi gyerekeinkről írni, mivel 
Apával minden hónapban leját-
szódott az a telefon, hogy akkor 
mi is a neve a harmadik fiúnk-
nak, és ugye, 10 éves Rozi, aki 
igazából Gergő? Ezért történt, 
hogy egyik évben megleptük az 
olvasóinkat a teljes igazsággal, 
és onnantól ismernek minket 
hat gyerekes családként, ahol a 
legnagyobb és a legkisebb lány, 
közte négy fiúval, akik saját, fel-
vett vagy második nevükön sze-
repelnek a magazin lapjain.

Tíz évvel ezelőtt öt gyerkőc-
cel vágtunk neki az iskola-

évnek, Bori lányunk tíz éves volt 
és a felső tagozatot kezdte éppen, 
Ádám másodikos volt, Gergő 
akkor kezdte az iskolát, Ben-
ce még óvodába járt, és Dávid-
kánk a maga nyolc hónapjával 
élvezte a szeptemberben hirtelen 
rászakadó teljes anyai törődést, 

nyugalmat és csendet napközben 
9 és 4 között. Budapesten éltünk 
egy újépítésű társasház tetőtéri 
lakásában, babakocsival jártam 
bevásárolni, és minden délután 
az összes gyerekkel sétáltunk 
Apa elé, aki néhány utcával ar-
rébb egy kertes családi házban 
vezette az akkor még sokkal ki-
sebb cégét... Kicsit olyan erre 
visszaemlékezni, mint az egy-
szer volt, hol nem volt... Nem volt 
még kamasz gyerekünk, este fél 
kilencre mindenki ágyban volt, 
nem kellett zsebpénz, és nyolc 
gombóc fagyiból megvolt a dél-
utáni program...

Azóta nagyot fordult ve-
lünk az idő kereke: átvet-

tem 47 bizonyítványt, voltam 
legalább 94 szülői értekezleten, 
vettem minimum 128 cipőt (na 

nem magamnak), csomagol-
tam talán 7642 uzsonnát, 
hajtogattam 21 840 pólót és 

blúzt, adtam 5 826 247 puszit... 
Nyolc éve érkezett egy szőke 
hugica, három éve elköltöztünk 
vidékre, egy kertes meseházba, 
tavaly bővült a családunk Mai-
ával, a labradorral, és nem kell 
tíz év, hogy egy unoka érkezé-
séről szóljon az anyaszemmel...

Előttem van, ahogy tíz éve 
négy kisgyerek márto-

gatta ketchupba a sült krump-
lit a vacsoraasztalnál, és Dávid 
az etetőszékben próbálta őket 
utánozni. Ma este egy gyönyö-
rű felnőtt nő (Bori 20), három 
180 centis, sármos fiatalember 
(Ádám 18, Gergő 17, Bence 15), 
az előbb említett 10 éves Dávid 
és egy még cuki kiscsaj (Réka 
7,5) üli körbe ugyanazt az asz-
talt, és nem értik, anyának mi-
ért ömlenek a könnyei...

Az egyik legjobb bará-
tom kamaszkorunk-

ban pár éven keresztül naplót 
írt a leendő fiának. Nagyon 
különleges figura volt, telis 
tele élettel, energiával és őrü-
lettel. Vele alapítottunk először 
zenekart, ő szöveget írt, én ze-
nét, jól kiegészítettük egymást. 
Néha beavatott a verseibe, írá-
saiba és bizony benne volt egy 
csomó minden, amiről úgy gon-
dolta, hogy nem tartozik a szü-
leire, csak ránk, és majd egyszer 
megosztaná a fiával is. Egy másik 
kedves ismerősöm – édesapám 
legjobb barátja – szintén több év-
tizeden keresztül naplót írt, any-
nyi kiegészítéssel, hogy az adott 
naphoz lefűzte az akkor hivata-
los napilapot, meg a Népsportot.

Irigykedve néztem őket, 
mert én erre soha nem vol-

tam képes. Nem vagyok ennyire 
tudatos. Például sosincs nálam 
kép a gyerekeimről. Amióta 
okostelefonom van, azzal leg-
alább fényképezek, de azokat 
nem rendezem soha mappák-
ba, felhőkbe, nem címkézem 
és nem is posztolom az Instán. 
Így gyakorlatilag kb. 8-10 éve, 
amióta elraktam a filmtekercses 
fotógépemet, nincs egy igazi al-
bumunk a gyerekekről. Évente 
egyszer a feleségem szerkeszt 

egyet a digitális fotókból, de az 
nem az igazi.

A Szimpatika magazinnak 
köszönhetően azonban 

hónapról hónapra írásra vagyok 
kötelezve, hiszen feleségemmel 
kezdetek óta publikálunk a lap-
ban. Az elmúlt években történt 
online felmérések alapján ki-
derült, hogy Önök ezt a rovatot 
nagyon szeretik, ami számunk-
ra rendkívül megtisztelő.

A magazin első megjelené-
sének tizedik évforduló-

ja apropóján a szerkesztőségben 
elkezdtünk történeteket mesél-
ni, interjúkat felidézni. Persze 
sokat röhögtünk a félresike-
rült fotókon, elütéseken, és ter-
mészetesen visszaemlékeztünk 
azokra is, akik nyilatkoztak 
a lapban, vagy cikket írtak és 
már nincsenek köztünk. Végig-
olvastam az összes eddig meg-
jelent írásunkat, és döbbenetes 
volt látni, hogy 120 hónap alatt 
mi minden történt velünk, és a 
gyerekeinkkel.

Azóta két gyermekünk 
lett nagykorú, ebből 

egy már egyetemista, és ket-
tőnek jogosítványa is van. So-
rolhatnám azokat a dolgokat, 

amiket tíz évvel ezelőtt bizony 
nehezen tudtam volna elképzel-
ni. Azt sem hittem, hogy valaha 
leszokom a cigarettáról, márpe-
dig letettem! Vagy azt, hogy rá-
veszem a feleségemet a vidéki 
létre, és tessék! Pár éve elhagytuk 
Budapestet is! De amit végképp 
nem terveztem, az a legkisebb 
gyermekem, Réka születése, ami 
úgy tűnik, nemrég történt, pedig 
már ő is iskolába jár!

Nos, én nem vagyok a ha-
táridők bajnoka, éppen 

ezért baromi sokat köszönhe-
tek annak, hogy ez a lap min-
den hónapban nyomdába kerül. 
Havonta leadok egy írást a csa-
ládomról, amiben a fontosabb 
dolgaink megtalálhatók.

Mindezek miatt kijelent-
hetem, hogy az olvasói 

érdeklődésnek és a Szimpatika 
magazinnak köszönhetően, im-
már tíz éve van egy naplóm. Mi 
több! Egy családi naplónk, amit 
reményeim szerint az unokáink 
is olvasnak majd!

Napló unokáimnak

Családi evezés 2008. augusztus – még csak öt gyermekkel. 

Apaszemmel

Küttel Dávid

Anyaszemmel

Szonda Györgyi
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A Szimpatika magazin 
10 éve, a számok 

tükrében*

27 913 500
Ennek tömege:

1080 tonna

750 000 1000

megjelent példányszám

oldalnyi olvasnivaló

Játékaink során

ez

– ez annyi, mint –

játékos játszott velünk. nyereményt tudtunk 
kiosztani játékosaink között.

Ez 4,4-szer 
olyan magas, mint a

Mount Everest.

Ez 406-szor 
olyan magas, mint a 

Szent István Bazilika.

Ha egymásra helyeznénk a 
magazinokat, akkor egy

Ha minden lapot kihajtanánk és 
egymás mellé raknánk, akkor

Ha minden oldalt egymás mögé raknánk, 
akkor

körbeérné a földet!

magas tornyot alkotnának.

– vagy– 

közel közel

3 B 747-es 
repülőgép

40t 40t 40t

40t 40t 40t

40t 40t 40t

40t 40t 40t

40t 40t 40t

40t 40t 40t

40t 40t 40t

40t 40t 40t

40t 40t 40t

200 elefánt

4,9-szer

Ezt a 
mennyiséget

40 tonnás 
kamion tudja 
elszállítani.

27

27km

llléé rraakkn

le tudnánk fedNi vele a 
Margit-szigetet.

30-szor 

2 éven át tartó Ne Kérj Szatyrot! kampányunkban
több mint félmillió 

nejlon�atyorral kevesebb került a vásárolókhoz, 
onnan pedig a �emétbe.

*Becsült adatok14

Üzenet a Földnek

15Magazinunk újrahasznosított papírból készül



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

Nyerjen 
wellnesshétvégét 
a Szimpatikával!

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

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

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

kártyára

✓

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: benzidamin-hidroklorid

Alkalmazható a száj, torok és a 
fogíny gyulladásánál közvetlenül. 

Fájdalomcsillapító és helyi 
érzéstelenítő egyidejűleg78,3 Ft/db78,3 Ft/db

1 565Ft1 565Ft1 565Ft1 565Ft

Tantum Verde® menta 3 mg 
szopogató tabletta  20 db
Tantum Verde® menta 3 mg 
szopogató tabletta  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

✓

st

26,2 Ft/g
EP

1 230 Ft1 230 Ft E é bi í j űf1 23300 Ft1 230 Ft

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

Vény nélkül kapható gyógyszer
SAHU.IBU.18.05.0271 (2018. 05. 25.)

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

hatóanyag: ibuprofén

1,5×-es hatóanyag-tartalmával*** 
hatékonyan csillapítja a fejfájást! 

(***Az Algoflex 400 mg filmtabletta 
hatóanyag-tartalmához képest.)

92,3 Ft/db922,3 Ft/db

1 845 Ft1 845 Ft
1,5×-ess hatóanyag-tartalmával*** 
hatékoonyan csillapítja a fejfájást!

y gy g

1 845 Ft1 845 Ft

Algoflex® forte filmtabletta
20 db
Algoflex® forte filmtabletta
20 db

EP 

kártyára

✓

Vény nélkül kapható gyógyszer
CHHU/CHPAN/0004/18

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

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

53,5 Ft/db

EP 

kártyára

✓

53,55 Ft/db

1 285 Ft1 285 Ft
forgforgalmaalmazza:zza: GlaGlaxoSmxoSmithKithKlineline-Consumer Kft. 
1124 B d t C ö 43 T l 225 5800

C Kft

EP 

kártyára

✓✓

1 2285 Ft1 2285 Ft

Panadol Rapid Extra 
500 mg/65 mg filmtabletta  24 db
Panadol Rapid Extra 
500 mg/65 mg filmtabletta  24 db

Vény nélkül kapható gyógyszer
OLOP921/03.17

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

hatóanyag: loperamid

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

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

panaszokat55,5 Ft/db

EP 

kártyára

✓

t

55,5 Ft/db

1 665 Ft1 665 Ft H hi t l ki l k ló h é1 665 Ft1 665 Ft

Lopedium® 2 mg kemény kapszula
30 db
Lopedium® 2 mg kemény kapszula
30 db

Étrend-kiegészítő készítmény**

Természetes összetevőkből 
készül, hosszantartó hatású 
C-vitamin és kiváló 
hasznosulásának köszönhetően 
akár kisebb dózis is elegendő

58,6 Ft/db58,6 Ft/db

3 515 Ft3 515 Ft3 515 Ft3 515 Ft

Novo C plus® liposzómális 
C-vitamin lágy kapszula  60 db
Novo C plus® liposzómális 
C-vitamin lágy kapszula  60 db

Vény nélkül kapható gyógyszer
SAHU.RHIN.18.06.0303 (2018. 06. 12.)

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

hatóanyag: tramazolin

Hatóanyaga percek alatt felszabadítja és hosszú 
órákon át tisztán tartja orrát

182,5 Ft/ml182,5 Ft/ml

1 825Ft1 825Ft1 825Ft1 825Ft

Rhinospray Plus 1,265 mg/ml 
oldatos orrspray  10 ml
Rhinospray Plus 1,265 mg/ml 
oldatos orrspray  10 ml

EP 

kártyára

✓

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

33,9 Ft/ml

EP 

kártyára

✓

33,9 Ft/ml

1 695 Ft1 695 Ft EP 1 695 Ft1 695 Ft

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

Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz*

IM/0309/2018, lezárás dátuma: 2018. július 18.
gyártási szám: CE 0459

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

311 Ft/ml311 Ft/ml

3 110 Ft3 110 Ft3 110 Ft3 110 Ft

Optive™ szemcsepp
10 ml
Optive™ szemcsepp
10 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer
MAG1809LFSZ

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

Kiválóan felszívódó 
magnézium-kombináció, amelyből 

napi 1 filmtabletta is elegendő28,3 Ft/db

EP 

kártyára

✓

28,3 Ft/t/ddb

1 695 Ft1 695 Ft á ó í ó ó1 695 Ft1 695 Ft

Béres Magnézium 250 mg
+B6 filmtabletta  60 db
Béres Magnézium 250 mg
+B6 filmtabletta  60 db



Keresse a Szimpatikát az interneten is!

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

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

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

kártyára

✓

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

forgalmazza: 
Boiron Hungária Kft.

hatóanyag: Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K

Hidegrázás, rossz közérzet, láz esetén, 
már az első influenzás tünetektől!

263,3 Ft/adag

H

263 3 Ft/adag

1 580 Ft1 580 Ft á á é á é1 580 Ft1 580 Ft

Oscillococcinum® golyócskák
6 adag
Oscillococcinum® golyócskák
6 adag

Vény nélkül kapható gyógyszer
OACC1285/07.18

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

hatóanyag: acetilcisztein

Napi egy pezsgőtabletta segít már a 
hurutos köhögés kezdetén! Célzottan a 

lerakódáson hat, feloldja a sűrű váladékot 
és segít megtisztítani a légutakat197 Ft/db

EP 

kártyára

✓

hu
lerler

197 Ft/db

1 970 Ft1 970 Ft Napi egy pezsgőtabletta segít már a1 970 Ft1 970 Ft

ACC® long 600 mg pezsgőtabletta
10 db
ACC® long 600 mg pezsgőtabletta
10 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

forgalmazza: Omega Pharma Hungary Kft. 
1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49

Hatékonyan enyhíti a megfázás és az 
influenza tüneteit: a fejfájást, lázat, 
torokfájást, végtagfájdalmat, orrdugulást, 
orrmelléküreg-gyulladást és a vele járó 
fájdalmat. Nem okoz álmosságot

175,5 Ft/db
EP 

kártyára

✓
175,5 Ft/db

E
kár

1 755 Ft1 755 Ft1 755 Ft1 755 Ft

Coldrex® MaxGrip mentol és erdei 
gyümölcs ízű por belsőleges oldathoz
        10 db

Coldrex® MaxGrip mentol és erdei 
gyümölcs ízű por belsőleges oldathoz
        10 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: Ginkgo biloba

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

109,3 Ft/db
EP 

kártyára

✓

109,3 Ft/db
EP

3 280 Ft3 280 Ft3 280 Ft3 280 Ft

Tebofortan® 120 mg filmtabletta
30 db
Tebofortan® 120 mg filmtabletta
30 db

Vény nélkül kapható gyógyszer
CHHU/CHPAN/0004/18

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

hatóanyag: diklofenák-kálium

Gyorsan felszívódó lágy kapszula1, 
mely hatékonyan enyhíti a fejfájást, 

fogfájást és menstruáció 
következtében fellépő fájdalmat. 

1Diklofenák-kálium tablettához képest.
103 Ft/db

EP 

kártyára

✓

1003 Ft/db

2 060 Ft2 060 Ft Gyorsann felszívódó lágy kapszula1

EP 

kártyára

✓✓

22 060 Ft22 060 Ft

Cataflam Dolo Rapid 25 mg 
lágy kapszula 20 db
Cataflam Dolo Rapid 25 mg 
lágy kapszula 20 db

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

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

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

17,4 Ft/g

EP 

kártyára

✓

17,4,4 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

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

hatóanyag: dioszmektit

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

104 Ft/db
EP 

kártyára

✓

104 Ft/ddbb
EP

1 040 Ft1 040 Ft1 040 Ft1 040 Ft

Smecta® 3 g por szuszpenzióhoz
10 db
Smecta® 3 g por szuszpenzióhoz
10 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

Hatékonyan csillapítja az aranyér 
kellemetlen tüneteit: csökkenti az 

irritációt, enyhíti a fájdalmat és 
elősegíti a sebgyógyulást. Kizárólag 

természetes hatóanyagokat tartalmaz

79,8 Ft/g

EP 

kártyára

✓

79,8 Ft/g

1 995 Ft1 995 Ft

EP 

kártyára

✓✓

1 995 Ft1 995 Ft

Sperti Preparation H® 
végbélkenőcs  25 g
Sperti Preparation H® 
végbélkenőcs  25 g

Vény nélkül kapható gyógyszer

GNF-KN-HU-1805-02, 
lezárás dátuma: 2018. 04. 30.

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

A természetes hüvelyflóra 
helyreállítására, a visszatérő hüvelyi 

fertőzések megelőzésére, a 
változókori intim panaszok kezelésére

434,2 Ft/db
váá

434,2 Ft/db

2 605 Ft2 605 Ft
A természetes hüvelyflóra 

helyreállítására, a visszatérő hühüvelvelyiyi 2 605 Ft2 605 Ft

Gynoflor hüvelytabletta
6 db
Gynoflor hüvelytabletta
6 db

Orvostechnikai eszköz*

Víz- és szennyeződésálló 
ragtapasz, amely lélegzik. 
Jó tapadású és rugalmas

23 Ft/db

EP 

kártyára

✓

23 Ft/db

645 Ft645 Ft
EP 

kártyára

✓✓645 Ft645 Ft

Salvequick® Aqua Resist 
sebtapasz  28 db
Salvequick® Aqua Resist 
sebtapasz  28 db
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Elmondom hát mindenkinek

Polgár Teréz Eszter is elkérték. Harmadikra már 
egész csomó rajzomat állítot-
ták ki. Szerettem az iskolát. 
Hogy megéljünk, anyám kifőz-
dét nyitott otthon, bár a társ-
bérletben csak fél konyha volt 
a miénk és egy szoba. Telecé-
duláztuk a környéket, lisztből 
készített ragasztóval. Akkor 
még működött a tőzsde a tévé-
székház helyén, betévedt hoz-
zánk onnan valaki. Ízlett neki 
az étel, hírét vitte. Eztán alig 
fértek be a vendégek – nagy 
nehezen 6-8 főnek tudtunk te-
ríteni. Ebédidőben a húgom 
aludt, én meg egy fatuskón ül-
tem, csöndben kellett lennem. 
Anyámék később pályáztak és 
elnyerték az Operával szem-
ben álló Drechsler-Palota – a 
későbbi Balettintézet – német 
klubjának gazdasági vezetését. 
Ott kaptunk szolgálati lakást. 
Mi, gyerekek óriási termekben 
szaladgáltunk, ha nem volt 
esemény.

Az édesanyja nagyon 
talpraesett asszony lehetett.

Az. Eredetileg szakácsnő 
volt, apám pincér, így is ismer-
kedtek meg, majd fogtak közös 
vállalkozásokba. Sajnos ’28-
ban, amikor a német üzletem-
berek megérezték a gazdasági 
válság előszelét, elhagyták az 
országot. A szüleim munka és 
lakás nélkül maradtak. A hú-
gom egy nagybácsinkhoz ke-
rült. Apám albérletbe. Anyám 
az Oktogonnál a Kovács ká-
véházban kapott munkát és 
szolgálati szobát, én meg a 

nagyszüleimnél laktam. Úgy 
egy év múlva egyesült a család. 
Már 13 éves lehettem, amikor 
az Andrássy úton sétáltunk, és 
két motorkerékpár összeütkö-
zött: az egyik felperdült a jár-
dára, elsodort. Csúnya, nyílt 
bokatöréssel többször műtöt-
tek. A tanulásban is visszaes-
tem, mert fél évig nem tudtam 
bejárni az órákra. Az Eötvös 
pedig már akkor is erős kö-
zépiskola volt.

Maradt nyoma a balesetnek?
A bokám sosem jött telje-

sen rendbe, de a sorozásnál 
alkalmasnak minősítettek. 
Szégyelltem is volna, ha nem; 
csak anyám sírt. 22 évesen 
kellett bevonulnom, először 
Miskolcra. Nem volt katona-
ellenes hangulat, ezt ma ne-
héz megérteni. Menni kellett, 
és kész. Hogy a németek ké-
szülnek valamire, korábban 
is lehetett érzékelni. Az első 
háborút lezáró jogtiprás el-
len voltak, ezért ilyen szem-
pontból egy cipőben jártunk, 
máskülönben nem. Amikor 
visszakaptuk a Felvidék, majd 
Erdély egy részét, úgy érez-
tük, az igazság győzött. Gon-
doltam, egy évet leszolgálok, 
és talán hazajövök. De a csa-
patlégvédelemhez kerültem, 
ami kapásból két év. Az első 
rohamnál itthon maradtunk, 
mert a németek egy nyár alatt 
eljutottak Oroszország belse-
jéig. Villámháborút terveztek, 
de az orosz tél kifogott rajtuk. 
Tőlünk is kértek utánpótlást, 

rengeteg magyar ott maradt 
a Donnál. Engem szerencsé-
re a nyári csapattal küldtek ki, 
még Kijevig sem jutottunk. A 
front beért minket, de légite-
vékenység nem nagyon volt. 
Viszont át kellett kelnünk a 
Pinszki-mocsarakon.

Hogy bírták a frontot fizikailag-
lelkileg?

Fiatalok voltunk, bírtuk. 
Pedig volt, hogy a bajtársam 
a karomban halt meg. Érett-
ségizettként hamar tartalékos 
tisztként, majd zászlósként 
szolgáltam, ami sok előnnyel 
járt, viszont jóval nagyobb fe-
lelősséggel. A golyó meg nem 
nézi, tisztet ér-e. Emlékszem, 
április volt, térdig érő hó esett. 
A hátam mögötti faházba hal-
lottam becsapódni a puska-
golyókat. Nem hittem, hogy 
túlélem. De oroszellenes uk-
rán partizánok fogságába es-
tünk. Ha rossz kedve van a 
partizánparancsnoknak, per-
sze, agyonlőnek. Lefegyve-
reztek minket. Mondom, a 
derékszíjat adják vissza, mert 
hideg van, leesik a nadrágunk. 
A végén főztek nekünk egy le-
vest, és útba igazítottak. Ak-
kor már egy hete nem ettünk. 
Többször volt valószínűtlen 
szerencsénk. A Dnyeszter 
partján küldözgettek minket, 
mindig oda, ahol a támadást 
várták, de az oroszok sose ott 
támadtak. A mi fegyvereink-
kel esélyünk sem lett volna. 
Én egy kisebb repesztalálattal 
megúsztam mindent.

A Monarchiában született. Hol?
Kassán. Anyám Ótátra-

füreden dolgozott, az ottani 
egyetlen szállodában. Apám a 
frontról szabadságra jött haza 
1917-ben, így születtem én ’18-
ban. Mikor összeomlott a Mo-
narchia, anyámat marasztalták, 
de ő nem akart Csehszlováki-
ában élni. Újpestre költöztünk 
a nagyszüleimhez. Szerencsére 
apám túlélte a háborút: megse-
besült, és a hadikórházból ha-
zaengedték. Csodával határos 
módon sikerült egy fél lakást 
szereznünk a belvárosi Vadász 

utcában. Lakáshiány volt a ren-
geteg hazatérő és rokon miatt, 
sokan a rákosrendezői pálya-
udvar vagonjaiban húzták meg 
magukat.

Milyen emlékei maradtak 
kisgyerekkorából?

A szüleim jól megvoltak, 
született egy négy évvel fiata-
labb húgom, kettőnk között pe-
dig egy öcsém, aki kiskorában 
beteg lett és meghalt. Anyám 
dolgozott, és aki vigyázott 
ránk, kint hagyta az esőben, ta-
lán engem is – míg ő megivott 

egy fröccsöt. Az öcsém erősebb 
volt nálam, 5,5 kilóval szüle-
tett, míg én 1 kiló 60 dekával. 
Mégis én maradtam meg. Vé-
letleneken múlik az élet. A ré-
gi házunkban, az 5. kerületben, 
egy öreg csigalépcső korlátján 
csúszkáltunk gyerekként, és 
az utcán játszottunk, karikáz-
tunk, golyóztunk. A Hold utcai 
csarnokba jártunk vásárolni 
anyámmal, egyszer lerajzol-
tam egy piaci halat. Meglátta 
a tanárom, és kiállította. Ap-
ponyi Albertet is lerajzoltam, 
mert olyan furcsa feje volt, azt 

100 év élet
Neumann László mérnök a Szimpatika Ma-
gazin indulásakor, azaz tíz éve, még csak 90 
éves múlt. Internetezni már azóta kezdett, 
könnyebben olvas a neten, mert kinagyíthat-
ja a betűket. Nem, nem kérdezem meg tőle, 
mi a hosszú élet titka. Elég bölcs ahhoz, hogy 
tudja: nincs valódi válasz. Minden értelem-
ben mértékletes, káros szenvedélytől mentes, 
szellemileg nyitott életet élt – ahogy még jó 
néhányan –, és él 100 évesen is, ahogy igen-
igen kevesen. Nagy adag szerencsével vészelt 
át világháborút, hadifogságot, 56-os orosz 
lövöldözést, s vallja: véletleneken múlik az 
élet. Az ő esetében hosszú, teljes, kitartó élet. 
Háromjegyű születésnappal, aranydiplomá-
val, 11 unokával, 3 dédunokával.
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Elmondom hát mindenkinek

Mikor sikerült leszerelni?
’45 elején már jöttek a hírek, 

sokan szöktek. Én úgy voltam 
vele, hogy: felesküdtem. És azt 
gondoltam, úgyis vége. Má-
jusban, a háború lezárása utá-
ni nap estem hadifogságba. 
A morvaországi gyűjtőtábor 
után Brünnben bevagoníroz-
tak, majd Konstanzában egy 
zsákmányolt hajón 3000 em-
berrel együtt vittek a Kauká-
zusba: vízerőművet építeni. 
A legrosszabb az volt, hogy 
nem lehetett tudni, meddig 
tart. Volt, aki 20 év után jött 
haza, már alig beszélt magya-
rul. Rossz körülmények közt 
dolgoztunk, de hallottam 
sokkal rosszabbakról. Utat 
építettünk, lapátoltunk... na-
gyon szegény koszton. Most, 
100 évesen 82 kiló vagyok, 
ez a normál súlyom. 63 ki-
lósan estem fogságba a há-
ború végén, és 3 év, 2 hónap 
után 49 kilósan értem Pest-
re. Én sosem dohányoztam, 
ami nagy túlélő erő volt, mert 
a dohány-fejadagomat min-
dig kenyérre cseréltem. Nyo-
morúságos időszak volt, de 
szerencsénkre kaptunk egy 
orosz tábornoki szemlét. Az 
egyik kárpátaljai társunk, aki 
értette az oroszt, odaállt a tá-
bornok elé, hogy a genfi egyez-
mény szerint a tiszteknek nem 
kell dolgozni – csak ha akar-
nak. Más tábornok agyonlö-
vi, de ez azt mondta: így van. 
Erre mi másnaptól nem akar-
tunk, és egész télen nem is dol-
goztunk. Tiszti tábor voltunk. 

Aztán mégiscsak beszervez-
tek, mert a táborvezetőség 
a dolgozók után kapott fej-
pénzt. Beadtuk a derekunkat, 
hogy segítünk az orosz őrök-
nek őrizni a németeket.

Ez egészen svejkes megoldás.
Amikor 3 év után elenged-

ni készültek, még jött egy nem 
várt csavar. Diktálom a nevem, 
Neumann, erre nekem szege-
zik, hogy német vagyok! Hiába 
mondtam, hogy csak a nevem 
német. Korábban már a zsidó-
törvények miatt be kellett mu-
tatnom a pedigrémet, több mint 
75%-ban magyarok voltunk. 
Szorongattak. Akkor is a kár-
pátaljai „tolmács” társunk segí-
tett. Kérdezi az oroszt, ismeri-e 
Ilja Ehrenburgot, az orosz írót. 
Mondja, ismeri. Na, hát, neki is 
német neve van. Így menekül-
tem meg.

Ez a kárpátaljai srác zseni volt!
30 évesen jutottam haza, 

8 évem esett ki. A fogságból 
másfél év után lehetett írnunk, 
addig a családom semmit nem 
tudott rólam. Mint kiderült, 
anyám is kínlódott itthon, 
mert apámat a kommunisták 
Kistarcsára internálták. Leso-
ványodva jött haza ő is. A hú-
gomat meg bevitte az ávó egy 
hónapra az Andrássy 60-ba. 
Siralmas hely volt, ágy helyett 
deszkával, mint az oroszok-
nál: én 3 évig feküdtem olya-
non. A combforgóm évekkel 
később is barna volt. De mind 
éltünk.

Mielőtt bevonult, hagyott itt 
menyasszonyt?

Nem udvaroltam, mert úgy 
gondoltam, jó eséllyel nem jö-
vök haza. Másképp történt. Itt-
hon egy hétig szoktam a várost. 
80 forintot kaptam mint haza-
térő, úgymond, az újrakezdés-
hez: egy cipő árát. Úgyhogy 
bementem a Ganz gyárba, ahol 
1 év géplakatos-műhelyi mun-
ka, majd az ipariskola után, 
19 évesen a műszaki pályámat 
kezdtem. Visszavettek – a gyár-
tási eszközök tervezéséhez, de 
csak 700 Ft-ot kerestem, ami-
ből tervkölcsönt is illett volna 
jegyezni a kommunisták örö-
mére, amit nem akartam. Rossz 
fiú lettem. A pártba se léptem 
be, tudtam, hogy a kommu-
nistákat az oroszok tették ide. 
Őket próbáltam túlélni 3 évig! 
Felmondtam. Sok helyen ke-
restek képzett munkaerőt, csak 
ez a pártvonal nehezítette a 
dolgom. Végül átnyergeltem 
az építőiparba: toronydarukat 
terveztünk. 1200 forintot keres-
tem, egy év múlva már 2000-et. 
De megint nem jártam Szabad 
Nép-félórákra. Egy új rajzo-
ló-lány sem. Ő lett a feleségem.

Hány évesen alapított családot?
Későn: már 36 voltam. La-

kás híján a Pipa utcában húztuk 
meg magunkat, ahol anyámék 
a csarnokra alapozott kifőzdét 
vezettek. Már 60 fölött jártak, 
mikor mint „burzsuj elemek-
től” elvették az üzletet. Ne-
kik munkájuk, nyugdíjuk nem 
volt, a csarnoknak meg kifőz-
déje – „győzött a munkásha-
talom”! A húgomat kirúgták a 
munkahelyéről, mert nem lé-
pett be a pártba. Ő aztán férj-
hez ment, a szüleimet viszont 
én tartottam el, a feleségemet 
és a gyerekeimet szintén. Há-
rom fiunk született. Jött Nagy 
Imre első kormánya, „Arccal 
a mezőgazdaság felé!” jelszó-
val, az iparban leépítettek, én 
persze, beleestem: egyetlen ke-
resőként. Szaladgáltam, mint a 
bolond. Végül szakmai felvéte-
li után az UVATERV-nél (Út- 
és Vasúttervező) kaptam állást. 
Többé nem mertem megcsinál-
ni, hogy pl. a „Szabadság, Neu-
mann elvtárs!”-ra azt feleljem: 
„Jó napot!”. ’56-ban bejöttek az 
oroszok. A házunk tetejét is ta-
lálat érte: túléltük ezt is. Mindig 
váltogattam az állásaimat, asze-
rint, hol fizettek jobban. És ren-
geteg pluszt vállaltam. Otthon 
enyém volt az asztal negyede. 
60 évesen mentem nyugdíjba, 
de dolgoztam 85 éves koromig. 
Az utolsó 20 évben új terüle-
ten, a vízügyben. Még az UVA-
TERV-nél rábeszéltek, hogy 
végezzem el a műszaki egyete-
met. A gyerekek és a sok mun-
ka mellett nem volt egyszerű, 

de megérte. Most kaptam meg 
a 100. születésnapomra a mér-
nöki aranydiplomámat.

Kik köszöntötték fel a 100. 
születésnapján?

Összegyűlt a teljes rokon-
ságom négy generációja, és aki 
a régi ismerősökből maradt. 
Mostanra egyedül vagyok osz-
tály- és katonatalálkozó, senki 
más nem él már az öregek kö-
zül. A húgom is sok éve halott, 
szegény feleségem pedig hosszú 
betegség után 57 évesen hagyott 
itt, nagyon régen. A család mel-
lett köszöntöttek a Honvédelmi 
Minisztérium nevében és a 12. 
kerülettől is, ugyanis itt lakom 
jó 50 éve. Az MTK-tól relikvi-
ákat és oklevelet kaptam, mert 
1924 óta vagyok a fociklub 
szurkolója. Mint mindenben, 
ebben is kitartó voltam.

Hogyan telik mostanában egy 
napja?

Lassan. Fél 8-kor kelek. 
Rettentő sokáig tart a regge-
likészítés, az öltözés, az ágya-
zás..., mire megvagyok, fél 12. 
A hasznos idő nagyon rövid. 

Keveset eszem, teázom. Alap-
vetően ellátom magam, de a 
fiaim 6 éve rábeszéltek, hogy 
fogadjak segítséget napi 3-4 
órára. Ica már családtag, jön, 
beszélgetünk, főz, mos, takarít. 
Olvasni sajnos keveset tudok. 
Rosszul is hallok, de a legkel-
lemetlenebb a prosztata-meg-
nagyobbodás. Nehezen, bottal 
járok, vas van a térdemben. 
Többször elestem a lakásban, 
ezért a csipogó a karomon: ha 
megnyomom, kijönnek egy 
szolgálattól és felemelnek. A 
fiaimra is számíthatok, csak 
a legidősebb él külföldön. Pár 
éve vettem magamnak egy 
tabletet, internetezem és sky-
pe-olok. Mindig megvolt ben-
nem a nyitottság és szellemi 
érdeklődés, megvan ma is. A 
családomban senki nem élt 
még ilyen soká. Ha erről kér-
deznek, csak azt mondhatom, 
hogy világéletemben mértékle-
tes voltam. Sosem dohányoz-
tam; vasárnaponta iszom egy 
deci bort. Kívánom, hogy má-
sok is érjék meg a 100 évet. És 
legyen a rekord az övék. Ne az 
enyém legyen.
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Szaki azzal állított be, hogy született egy 
tízéves fia. És ez milyen jó, mert a nagy, 
mióta megnősült, alig tolja haza a képét. 

Néztünk rá, és megértően bólogattunk. Kicsit 
hullámzó volt a kép, a Szaki feje is mintha né-
ha eltorzult volna, széltében, hosszában meg-
nyúlt, olykor ködös homály fedte. Motyogott 
még valamit a Matyijáról is igen nagy elisme-
réssel, de olyan édesen lebegős volt köröttünk 
a világ, hogy ez egyáltalán nem érdekelt senkit.

Ekkor a Pisti, aki eddig széles mosoly-
lyal és lehunyt szemmel ejtőzött a füles 
fotelban, felpattant, és kígyózó moz-

dulatokkal táncolni kezdett. A csípője széles 
karikákat írt a levegőbe, karjai a feje fölött ka-
limpáltak, és dúdolt is valamit, valami keleti 
dallamot, amitől még jobban elandalodtunk. 
– Az új férfi-Pisti szereti a keleti táncot – búgta 
sejtelmesen – a régi Pisti csak röhögött rajta. Ez 
volt a baj, hogy mindenen csúfolódott, a rúzso-
mon, a tűsarkúmon, a kék harisnyámon, a vér-
vörösen csillámló és himbálózó fülbevalómon, 
hát hogy lehettem volna így igazi nő mellette 
– zokogott fel továbbra is kalimpálva – elvesz-
tettem a lényegem, az identitásom, férfipólók-
ban és kertészgatyákban jártam, és már azt se 
tudtam, ki vagyok.

Mindezt a vallomást a keleti dal-
lamra énekelte el szívbemarkolón 
sírdogálva.

– Pisti! Te elhagytad a Pistit egy másik Pis-
tiért? – kérdeztem, de csak suttogni mertem, 
mert már a feltevés is maga volt a tragédia, 
nemhogy a választ hallani akartam volna, de 
ő tekergett tovább sírva-dudorászva, és azt haj-
togatta, hogy ez az új férfi-Pisti újraélesztette 

benne a nőt, felizzította a szenvedélyt, csak hát 
néha még azért összeszorul neki a belseje, ha a 
régi Pisti eszébe jut.

Spirike meg csak ingatta a fejét rosszal-
lóan, miközben a hetedik grillezett csir-
keszárnyat tolta a szájába, néztem is, 

megőrült ez, hát megrögzött vegetáriánus, elfe-
lejtette? Már nyúltam volna felé, hogy elmarjam 
a kezéből a húst, de akkor jobban megnéztem, 
és rá se ismertem hirtelen, ki ez a kikerekedett 
asszonyság, mi ez a lángvörös haj, lángvörös 
rúzs, mi lett a mi régi Spirinkkel, hova lett? Pró-
báltam felkelni, hogy közelebb lépjek hozzá, de 
mozdulni se tudtam a sok laptoptól meg tablet-
tól, amik köröttem, rajtam, mellettem hevertek. 

Vág Bernadett

Miről álmodik a lány? 
Társaslány

Erre, mintha csak meghallotta volna a 
gondolataimat, rám emelte a tekinte-
tét, zöld (régen kék) szeméből lángcsó-

va lövellt ki, és szintén csak telepatikusan azt 
sziszegte felém, hogy el a kezekkel a kajámtól, 
mert mindjárt békává változtatlak! Ekkor elő-
re hajolt, matatni kezdett koromfekete selyem-
szütyőjében, kidobált belőle ezt-azt, nyúllábat, 
macskát, döglött tyúkot, aztán elővett egy pakli 
kártyát, füstölt az egész meg szikrázott, ördö-
gi mozdulatokkal keverni kezdte, míg ki nem 
ugrott belőle egyetlen lap, felrepült a levegőbe, 
hármat pördült, majd élével az asztalra esett. 
Spiri ráfújt, a lap kiterült. A Holdat ábrázolta, 
az örök változót, a sejtelmest, a vészjóslót. Spi-
rike sátáni hangon felkacagott, betolt még egy 
csirkeszárnyat, majd sietve távozott azzal, hogy 
várják otthon a törpebárányai, valamint négy 
varangy meg egy született médium.

Márti engedte ki az ajtón sűrűn kö-
hécselve, mert Spirike kártyája még 
mindig füstölt, majd visszajött, és 

elfeküdt keresztben a szoba légterében egy mé-
terrel az asztal felett.

– Ülj csak ide mellém – mondtam neki, és 
próbáltam lepakolni néhány laptopot a kana-
péról, de olyan nehezek voltak, hogy megmoz-
dítani se tudtam. Ám ő nem akart ülni, mert 
minek üljön, aki fekhet, és még jobban befész-
kelte magát a semmibe. Ezután fennhangon szó-
nokolni kezdett, hogy most már elég, mindenki 
kapjon a fejéhez, a Szaki például szedje össze az 
arcát, mert még mindig imbolyog a feje, a Pis-
tike felejtse el az új férfi-Pistit, mert úgyis örök-
ké csak a régit szereti, a Spiri meg most azonnal 
száguldjon vissza a seprűjén, és mosogassa el a 
sok zsíros csirkeszárnyas lábost maga után!

Az ajtó kivágódott, Spiri visszarontott, 
megint a szőkés, kék szemű, cingár 
csaj volt, szorgosan mosogatni kez-

dett, én már nem is csodálkoztam semmin, ek-
kor Márti megfordult a levegőben, fejjel lefele 
lógott, egyenesen a szemembe bámult, amilyen 
keményen csak ő tud, és olyan éles hangon, 
hogy a kerület is belerázkódott, azt mondta. – 
Te meg ébredj már fel, mert itt fetrengsz a lap-
topodon este tíz óta, és már negyed három van. 
Menjél befele az ágyadba aludni, hogy reggelre 
friss legyél, mert lapzárta van!

Na, erre felébredtem. És pár pillanat 
múlva egészen is magamhoz tértem, 
és olyan jó volt tudni, hogy este jön-

nek a csajok igazán, ki-ki a saját kis jól bevált 
önmaga, és mennyit fogunk nevetni, ha elme-
sélem az álmom, hogy milyenek is leszünk tíz 
év múlva.

HIRDETÉS
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Mit értünk a reflux kifejezés 
alatt, mit takar ez a betegség?

Maga a reflux szó azt jelen-
ti, hogy a gyomorsav vissza-
áramlik a nyelőcsőbe, mert 
nem zár rendesen a záróizom. 
A betegség a közhiedelemmel 
ellentétben igazából nem azért 
alakul ki, mert valakinek túl 
sok a gyomorsava, hanem a 
visszaáramlás okoz kellemet-
lenségeket. Refluxosnak eleve 
csak akkor mondunk valakit, 
ha látjuk ennek a tüneteit: a 
nyelőcsőben kialakult fel-
maródást gyomortükrö-
zéssel egyértelműen ki 
lehet mutatni, de ter-
mészetesen egyszerűb-
ben is letesztelhető a 
kérdés. Ha ugyanis 
valakinek ég a nyelő-
csöve, a torka vagy a 
gyomra, azt alapve-
tően csak ez a beteg-
ség okozhatja.

Miért alakul ki ez a 
betegség, mi okozza?

Néha mindenkinek huzamosabb 
ideig van nyitva a gyomorszája 
akkor is, ha éppen nem kellene: 

nyeléskor és hányáskor automa-
tikusan, reflexből nyílik. A visz-
szaáramlás a hányáshoz hasonló 
mechanizmus, csak ebben az 
esetben nincs gyomortartalom, 
egyedül a sav tud feljönni. Az 
egyik tünetrendszer gyomortáji 
fájdalomból, nyelőcső- és szájég-
ésből, lepedékes nyelvből, savas 
szájízből áll. Úgynevezett néma 
refluxnál a „savgőz” jön vissza, 
és köhögés, tüsszögés, krákogás, 
torokszárazság jelentkezik vele. 
A szakorvosok egyre gyakrab-
ban számolnak is ezzel a lehető-
séggel, és nem azután küldik el 
a beteget gasztroenterológus-
hoz, hogy előtte már százféle 

gyógyszerrel kezelték telje-
sen eredménytelenül. Vi-
szont a reflux számos 
esetben lelki hátterű, 
pszichoszomatikus prob-
léma, vagyis tünet, nem 
pedig betegség – elsősor-

ban a stressz tünete, akár-
csak a gyomorfekély.

Tehát a savlekötő önmagában 
csak mérsékli a problémát, de 
nem oldja meg.

Így van. A vegetatív idegrend-
szer, amely a belső szerveket 
működteti, nagyon érzékeny az 
érzelmi állapotunkra. Ha nem 
vagyunk jól, jönnek a vegetatív 
tünetek: szívdobogás, fejfájás, 
hányinger, hasmenés, puffadás, 
hányás, reflux.

De azért, gondolom, sokaknál 
fizikai okokból alakul ki reflux.

Ilyen is van, jellemzően táplál-
kozási érzékenységek, allergiák 
esetén. A glutén- vagy kazein-
érzékenységnek például egya-
ránt tipikus velejárója a reflux. 
Viszont ez csak az esetek egy 
része. Ismerek például olyan 
gasztroenterológust, aki az erre 
nyitott betegeket pszichológus-
hoz irányítja a tükrözés után, a 
tüneti kezelés mellett, mert ez-
zel jobbak az eredményei, mint 
a gyógyszerekkel.

Tehát akkor azért a tüneti 
terápia sem haszontalan.

Mivel kevesebb sav tud visz-
szajönni a savlekötők és 
savcsökkentők hatására, a 
kellemetlenségek természete-
sen ilyenkor is mérséklődnek. 

Ugyanakkor a savlekötőknek, 
savcsökkentőknek van egy 
komplex rossz hatásuk is. Ma-
ga a szervezet ugyanis csak 
nagyon ritkán termel túl sok 
savat, és ha még ezt a mennyi-
séget is csökkentem, azzal csök-
kentem a táplálék emésztését is. 
Ez pedig hosszabb távon emész-
tési problémákat és felszívódási 
problémákat hoz létre. A gyo-
morsavnak emellett létezik egy 
csírátlanító, fertőtlenítő hatása 
is, és elég sok kórokozót likvi-
dál az emésztési folyamat során. 
Ha viszont kevesebb a gyomor-
sav, gyengül ez az első védelmi 
vonal is.

Hová tartoznak azok az esetek, 
amikor valakinek csak egy-egy 
esetben okoz kellemetlenséget 
a feljövő sav?

Refluxa néha mindenkinek le-
het, mert bizonyos állapotok-
ban el tud lazulni a gyomorszáj. 
Ilyen például, ha az illető egy 
nagyobb buli után több alko-
holt fogyasztott, netán valami 
extrém, számára nem megszo-
kott, csípős, erős fűszerezésű 
ételt evett. Ezek azonban egy-
szeri alkalmak: az adott éjszaka 
kellemetlen, de aztán elmúlnak 
a tünetek. Ez igazából nem is 
reflux, hanem hányingeres sav-
túltermelés, mert a szervezet ki 

akarja adni, ami túl sok neki. 
A folyadékbevitel szintén fon-
tos. A táplálkozásunkat is át 
kell gondolni, hiszen a túlsúly 
is rizikófaktor, főleg, ha valaki 
emellett sok ülő-hajló munkát 
végez. Többen például ker-
tészkedés közben veszik észre, 
hogy baj van, mert a haspréssel 
nyomják felfelé a gyomrot, pré-
selik a gyomorszájat.

Mikor válik elkerülhetetlenné a 
rettegett gyomortükrözés?

A gyomortükrözést nem el-
kerülni kell, hanem szükség-
telenné tenni. Ha jól vagyok, 
nincs rá szükségem. Bizonyos 
esetekben ugyanakkor szükség 
van rá. Hangsúlyozom: nem 
kell elkerülni a gyógyszereket 
sem, akinek szüksége van rá, az 
természetesen szedje az orvosi 
előírások alapján, amit előirá-
nyoztak neki. Olyan viszont 
normális esetben nem fordul 
elő, mint amit gyakran hallok: 
az ahhoz hasonló történetek, 
mint például „két éve megfáz-
tam, az antibiotikum tönkre-
tette a gyomromat, és azóta 
refluxom van”. Ha a szervezet 
jól működik, annak a refluxnak 
már nagyon régóta nem kelle-
ne léteznie. Ilyenkor azokat az 
okokat kell felderíteni, amelyek 
fenntartják a betegséget.

Stressz állhat a reflux hátterében
„Sok a savam” – halljuk gyakran, azonban koránt-
sem biztos, hogy erről van szó, ha valaki refluxtól 
szenved. Sőt, sokkal inkább az a jellemző, hogy a 
tünetek mélyebben meghúzódó fizikai vagy lel-
ki okok következtében alakulnak ki. Dr. Hegedűs 
György életmód-tanácsadó orvossal, a téma szak-
értőjével beszélgettünk.

Dr. Draveczki-Ury Ádám
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Szentkuty Nikolett
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A férfiak elméletileg életük vé-
géig nemzőképesek. Miért kö-
vetkezik be mégis a klimax az ő 
esetükben is?

A férfiklimax kifejezést azok-
ra a hormonális változások-
ra használják, amelyek az 
öregedés során mennek vég-
be a férfiak testében. Ebben az 
időszakban csökken a férfiszer-
vezetben a tesztoszteron meny-
nyisége, ami különböző fizikai 
és érzelmi változásokat okoz.

Általában milyen életkorban je-
lennek meg a változókor tüne-
tei náluk? Milyen konkrét tüne-
tekkel jár ez a folyamat?

A középkorú, tehát a 45-60 év 
közötti urak körében egyre 

gyakoribbak a hőhullámok, a 
vérnyomás-ingadozás, az al-
vászavar, a hirtelen hangulat-
változások, akár a depresszió 
és az alacsony libidó is. A férfi-
ak hajlamosabbak legyinteni az 
ilyen jelenségekre, vagy ha fel is 
figyelnek a szokatlan tünetekre, 
akkor is csak a legritkább eset-
ben fordulnak orvoshoz.

A tesztoszteron a testük ener-
giaszintjének szabályozásában 
is segít, így ennek hiányában 
kimerültnek, gyengének érez-
hetik magukat. Az is tipikus 
panasz, hogy nehezükre esik 
a korábban megszokott edzé-
si rutin teljesítése, sőt akár a 
szokásos napi teendőik elvég-
zése is. Az alacsony energia-
szint növelésére azt szoktam 

javasolni, hogy iktassanak be 
például csikung gyakorlatokat 
– ez egy a kínai kultúrában év-
ezredek alatt kialakult stresz-
szoldó mozgáskultúra, a belső 
nyugalom megteremtésének 
filozófiája. Rohanó világunk-
ban, a stresszes mindenna-
pokban egyébként is érdemes 
minden korosztálynak figyel-
met fordítania a rendszeres 
testmozgásra.

Férfigondok

A menopauza a nőket nagyon 
megviseli. A férfiak könnyeb-
ben vészelik át ezt az időszakot?

Ahogy múlnak az évek, a férfiak 
szervezete egyre kevesebb tesz-
toszteront termel. Ez a hormon-
csökkenés sokkal lassabban és 
fokozatosabban következik be, 
mint a nők esetében, akiknél az 
ösztrogénszint zuhanása rövi-
debb idő alatt, általában öt éven 
belül zajlik le. Ezért a férfiak 
változásának tünetei kevésbé 
feltűnőek, ráadásul egyénen-
ként eltérőek lehetnek. Az vi-
szont tagadhatatlan, hogy ez a 
változás a férfiakat is felforgatja 
testileg és lelkileg egyaránt.

Hogyan enyhíthetőek esetük-
ben a kellemetlen testi és lelki 
tünetek?

Az utóbbi években az orvos-
tudomány egyre többet fog-
lalkozik a férfiklimaxszal, 
szerencsére ma már egyre 
több helyen van andrológiai, 
azaz férfigyógyászati rende-
lés, ahol a férfiak változókori 
problémáival foglalkoznak. A 
tünetek ugyanúgy kezelhető-
ek, akár a nők esetében, tehát 
életmódváltással vagy gyógy-
szerrel. Az életmódváltás nem 
megy egyik napról a másik-
ra, de megéri elkezdeni, hi-
szen a szervezet meghálálja a 

gondoskodást. Ha időben or-
vosolják az apró bajokat, a 
komoly betegségek nagy ré-
sze megelőzhető. Aki szeretne 
többet megtudni ezen életsza-
kaszról, azoknak azt javaslom, 
hogy válogassanak a könyves-
boltokban, hiszen több kötet 
is megjelent, amelyek a férfiúi 
életközépi válsággal járó pszi-
chés és testi zavarokról, és ezek 
szakértők segítségével történő 
feldolgozásáról szólnak. Aki 
pedig úgy érzi, hogy nem tud 
egyedül megbirkózni a jelen-
séggel, ne szégyelljen orvosi 
segítséget kérni, hogy teljes és 
kiegyensúlyozott életet élhes-
sen ebben az időszakban is.

Előző számunkban a számtalan kérdést 
felvető női menopauza jellemzőiről ír-

tunk. Hasonló panaszoktól szenvednek a 
férfiak is, ám ezekről a változásokról talán 
még kevesebb szó esik, hiszen maguk az 
érintettek sem szeretnek beszélni a meg-
tapasztalt tünetekről. Ezúttal a férfiklimax 
jellegzetességeiről kérdeztük dr. Borsos 
Gizellát, a berettyóújfalui Szent Márton 
Patika gyógyszerészét.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Méregtelenítés

Sallai Ervin

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Iskolai váltó

Kedves Szomszédok, Bará-

tok, Rokonok, Ismerősök!

Eljött a szeptember. Tudjuk, ez mivel jár: 
kezdődik a tanév. Azért gyűltünk össze 

mindannyian, hogy átbeszéljük, ki hozza-viszi, 
felügyeli Lacikát tanítási napokon.

Mint azt mindannyian tudjátok, mi már 
hajnalban elindulunk az egyik munkahe-

lyünkre, hogy megteremtsük az ingyenes oktatás 
feltételeit. Adunk egy búcsú puszit és egy bögre 
kakaót az erkölcstan szorgalmi feladatát körmö-
lő gyereknek 5-kor, azután irány a vasútállomás.

A reggeleket Imi bá indítja. A nulladik óra 
miatt 6:20-kor csenget a ház előtt Szput-

nyik típusú kerékpárja csengőjén hármat. Ha ki-
jön a gyerek, bezárják mind a négy biztonsági 
zárat, majd a kulcsot a virágcserép alá teszik, ne-
hogy Lacika elhagyja a suliban. Imi vázon viszi 
a Széchenyi utca sarkáig Lacikát. Majd jól meg-
kapaszkodik a gyerek a PB palackban. Alaposan 
kell egyensúlyozni, mert az iskolatáska kétszer 
olyan nehéz, mint a tele palack.

A Széchenyi utcánál Lacika felszáll a buszra. 
Ede úr, a sofőr kapott tőlünk egy 50%-os 

családi wellness kupont okosba, ezért majd nem 
kell jegyet vennie a gyereknek. Csak ha Ede urat 
is ellenőrzik. Szerencsére a buszmegálló, ahol 

leszáll, már közel van az iskolához. Onnan si-
mán elkíséri Katika néni a gurulós járókeretével. 
Úgyis arra megy minden reggel a Postára átvenni 
a büntetéseket, amiket a NAV küldött a cégnek, 
amit a nevére jegyzett be a fia.

9:40-kor Anna átjön a szomszédból. Az itt-
hon felejtett étkezési kártyát, naptejet és 

szemüveget egy nejlonzacskóban odaadja Gábor-
nak, a kukásnak. Ha Gáborék nem gyűjtik kü-
lön a szelektívet, hanem sutyiban összeborítják a 
kommunális hulladékkal, spórolnak annyi időt, 
hogy még pont beérjenek a nagyszünetig a suliba.

Ez után délig mindenkinek lesz egy kis ideje 
a saját dolgára. Legalábbis olyankor, ami-

kor ehető az ebéd. Az úgynevezett moslékos 
napokon Peti zászlós otthagyja a traffipaxot az 
út mellett, és visz egy gyrost Lacikának az Eg-
ri Csillagok Janicsár Ételbárból. Musztafát majd 
mi kifizetjük szombaton.

Eddigre persze Mari nagyi már elindult 
Nyíregyházáról a Dália Intercityvel, hogy 

13:45-re az iskola kapujában legyen kicsengetés-
re. Nem nagy áldozat tőle: nyugdíjasként van ide-
je, mit számít az a napi 6-7 óra vonatozás. Szóval 
átkíséri Lacit 2-re Timikéhez, aztán iszkiri haza 
Nyíregyre.

Délután 2-5-ig dr. Tőkés Tímea könyvvizsgáló 
asszony veszi át Lacival a matematikát, aki 

különösen nagy összegű sikkasztás miatt házi őri-
zetben tartózkodik, így mindig elérhető otthon egy 
kis korrepetálásra. Arra az esetre, ha mégsem érte-
né a felsős matekot, megadtuk neki a Tudományos 
Akadémia vészhívószámát. Sajnos Timike a jeladós 
bokaperece miatt nem kísérheti ki a focipályára 
edzeni a gyereket, mert akkor beriaszt a TEK-nél. 

Szerencsére sikerült elérni, hogy a háza előtt ha-
ladjon a bemelegítő futás, így Laci csatlakozhat a 
csapathoz stoplisban, mezben. Az edző szerint meg 
fog erősödni, mert a többiekkel ellentétben ő nem 
csak egy labdát terelget, hanem cipeli az iskola-
táskát, a tesi cuccot, a rajz szorgalmit, és a zene 
tagozatról hazahozott nagybőgőt is futás közben.

Edzés végére általában odaérünk, és on-
nantól már köszönettel átvesszük fiunk is-

tápolását. Ha mégsem, Karcsi, a pályagondnok 
hazaviszi fűnyíró traktorral.

Köszönjük mindenkinek az együttműkö-
dést, tartsatok ki, már csak pár év a suli, 

középsuli, egyetem, aztán hanyatt dőlhetünk.
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Bővebb információ, foglalás:
Hétkúti Wellness Hotel és Lovaspark
8060 Mór, Dózsa Gy.u.111. - www.hetkut.hu
Tel: +36 22 563 083 - sales@hetkut.hu

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

már  16 950  Ft/fő/éj-től

HIRDETÉS
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Az egész világon népbetegség az alkoholizmus, de a 
közvélemény nem mindig tekinti betegségnek ezt a 

függőséget. Kovács Csaba, a Félúton Alapítvány ügyveze-
tője, kuratóriumi titkára összeállításunk második részében 
többek között a kiút esélyéről beszél.
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Függőben

Mik a tapasztalataik, mekkora 
a visszaesés aránya?

Pontos statisztikák nem készül-
nek, de a tapasztalatok nem-
zetközi és hazai viszonylatban 
egyaránt azt mutatják, hogy 
a Minnesota-típusú terápiá-
ra kerülők mintegy 50 száza-
léka elindul a felépülés útján a 
terápiás időszakban. Ez kezelő 
intézményektől függően álta-
lában fél-egy éves intervallum. 
Ebből az 50 százalékból a követ-
kező időszakban, az ötödik év-
vel bezárólag 50 százalék marad 
a felépülésben.

Tehát a többség nem 
jár sikerrel…

A hagyományos terápiában 
mindössze 1-2 százalék képes 
megállni visszaesés nélkül, te-
hát bármelyik nemzetközi ösz-
szehasonlítást nézzük ma a 
világon, messze ez a módszer a 
legsikeresebb terápia. Emellett 
pedig fontos kiemelni, hogy a 
visszaesők további 25 százalé-
ka a második vagy harmadik 

intézményi kezelést követően 
marad józan. Ez szintén össze-
hasonlíthatatlanul magasabb 
arány minden más terápiához 
képest.

És egyetlen szilveszteri 
koccintás sem fér bele 
utána soha többé, igaz?

Amennyiben alkoholistáról be-
szélünk, majdnem száz száza-
lék, hogy vissza fog esni egyetlen 
korty alkohol elfogyasztása 
után is, igen. Huszonöt évnyi ta-
pasztalat alapján azt kell mon-
danom, hogy ilyen esetben a 
betegek gyakorlatilag soha nem 
tudnak megállni a lejtőn, mivel 
az az egyetlen pohár pezsgő is 
beindítja a korábbi lelki és szel-
lemi folyamatokat. Ha valaki tíz 
év józanság után újra megfogja a 
poharat, majdnem biztos, hogy 
két-három hónap után ismét 
olyan állapotban lesz, mintha a 
teljes tíz évet végigitta volna. A 
betegségben sajnos benne van a 
visszaesés, ami néha meg is gá-
tolja azt, hogy a függő újra ki 
akarjon józanodni.

Ön szerint hány alkoholista 
él ma Magyarországon?

Nyolcszázezer és egymillió 
között.

Ez rengeteg.

Nagyon sok. Ráadásul a társa-
dalom azt látja alkoholistának, 
aki kint van az utcán és már 
hajléktalan – az ő 99 százalékuk 
ugyanis alkoholista is. Viszont 
egyébként a mindennapjaink-
ban, a munkahelyünkön, a csa-
ládunkban nagyon kis kivétellel 
mindenütt fellelhető olyan sze-
mély, barát, családtag, aki al-
koholista módon iszik italt. 
Lehet, hogy nem hányja vagy 
vizeli össze magát, még van 
családja, dolgozik, működik a 
vállalkozása, de egyre szembe-
tűnőbbek a jelei, hogy az alko-
hol nagy mértékben uralja az 
életét. Ezért a legveszélyesebb 
függőség az alkoholizmus, és 
egyben a legnagyobb népbeteg-
ség is Magyarországon.

A legtöbb ember fogyaszt 
alkoholt, mégsem válik 
alkoholistává. Min múlik, 
hogy ki nem tud megállni?

Erre a kérdésre nem létezik 
egyetlen válasz. Genetikai 
adottságok, társadalmi helyzet, 
életkörülmények, lelki érzé-
kenység, családi minták, mind 
közrejátszhat. Senki sem lesz 
önmagában alkoholista attól, 
mert szegény, vagy mert vala-
melyik hozzátartozója az volt, 
ugyanakkor léteznek kockáza-
ti helyzetek, amelyek akár pre-
desztinálhatják is a függőség 
kialakulását. Az egyetemista 
korosztály jellemzően többet 
iszik, de régen a sorkatona-
ság is tipikus melegágya volt a 
nagy ivászatoknak – aztán min-
denki leszerelt, és mégsem lett 
alkoholista a többség. A hazai 
arányok ezen a téren passzol-
nak a nemzetközi statisztikák-
ba: Magyarországon nagyjából 
a lakosság 10 százaléka válik 
alkoholfüggővé, ehhez hason-
ló a helyzet Nyugat-Európában 
vagy Észak-Amerikában is, a 
Balkánon és Oroszországban 
pedig kicsivel, 1-2 százalékkal 
magasabb a szám. Az ember 
általában befut egy jellemző al-
koholista karriert: a férfiaknál 
tizenöt-húsz, a lelkileg és fiziká-
lisan is érzékenyebb nőknél hét-
tíz év ez a folyamat.

Összességében mit tart 
ideálisnak? Mértékkel, 
vagy sehogy?

Az alkohol történelmileg és csa-
ládszerkezetileg is hozzátartozik 
a mindennapok megéléséhez, 
vagyis értelmetlen és irreális 
lenne azt mondani, hogy senki 
ne igyon. A vasárnapi ebéd mel-
lé elfogyasztott bortól, a baráti 
sörözésektől önmagában senki 
sem lesz alkoholista. Inkább ak-
kor van probléma, ha például a 
havi baráti focimeccs után va-
laki mindig leissza magát. És az 
is gond, hogy Magyarországon 
egyszerűen nincs hagyománya 
az ilyen helyzetek kezelésének. 
Nem azt mondjuk, hogy „Pis-
ta, ahogy te a meccs után iszol, 
az nem normális, szeretnék ne-
ked segíteni”, hanem egy idő 
után nem hívjuk el. Vagyis a 
környezet segítség helyett in-
kább elkezdi megszakítani az 
alkoholistával az addig egész 
jól vagy egyenesen kiválóan 

működő kapcsolatrendszert, 
és ez a családokban sincs más-
képp. A hozzátartozók is hol 
megmentik, hol kirekesztik a 
beteget, a munkaadók pedig in-
kább kirúgják, még akkor is, ha 
egyébként jó munkaerő lenne. 
A példák egyébként azt mutat-
ják, hogy a legnagyobb segítsé-
get a barátok és a munkaadó tud 
adni. De sajnos sokan már csak 
akkor szembesülnek a problé-
mával, amikor vastagon benne 
vannak, mert előtte a szőnyeg 
alá söpörték. Ez egy önmagát 
erősítő spirál: közösen titkoló-
zunk, hazudozunk, miközben 
őszintén kellene beszélnünk. 
Mindenkinek meg kell értenie: 
az alkoholizmus betegség. Egy 
cukorbetegnek sem monda-
nánk soha, hogy akaraterőből 
gyógyuljon meg, és ugyanígy 
egy alkoholistától sem várha-
tunk el ilyesmit. Segítség nél-
kül nem megy.

Egy korty is visszaeséshez vezet
2. részDr. Draveczki-Ury Ádám

A teljes interjút megtalálja hon-
lapunkon, a szimpatika.hu-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. Mit kapott Laci bácsi az újrakezdéshez?
 a) 80 forintot b) egy karórát c) szolgálati lakást

2. Mit eszik Spirike?
 a) rakott krumplit b) csirkeszárnyat c) resztelt májat

3. Hova járt Bence tíz évvel ezelőtt?
 a) bölcsődébe b) iskolába c) óvodába

4. Hogy viszi haza Karcsi Lacikát?
 a) fűnyíró traktorral b) taxival c) metrópótló busszal

5. Mi segíti a stresszoldást?
 a) a csencsáj b) a csikung c) a Tom Kha

* 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.

A júliusi 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

A AJÁNLJA:

Ha bővebb információt szeretne, nézze meg a fenti művészek, események honlapját, vagy böngésszen a kulturpart.hu-n!

Szeptemberben nyílik meg a nagyközönség előtt a Hagyományok 
Házának otthont adó Budai Vigadó felújított épülete.

Az épület földszintjén elbontották az utólagos galériabeépítése-
ket, így helyreállíthatóvá váltak az eredeti, nagy belmagasságú 
terek. Az előcsarnokot, a díszlépcsőházat az üveg felülvilágítóval, 
a dísztermet az eredeti architektúrának megfelelően rekonstruálták, biztosítják a színpad és a hátsószín-
pad kapcsolatát. A pinceszinten jelentős beavatkozás – alapmegerősítés, alapsüllyesztés, vízszigetelés, 
födémcsere – történt annak érdekében, hogy a terület hasznosítható legyen.

A helyigény miatt szükség volt az udvar alatti terület hasznosítására is, az új pincerész felett lépcsős le-
látó készült. A tetőtér-beépítés esetében új acélszerkezetű tetőszint épült, az udvart üvegszerkezettel 
fedték le. A homlokzati nem eredeti, elhasználódott portálok és korszerűtlen nyílászárók helyett az ere-
detit utánzó, de új, hő- és hangtechnikailag megfelelő szerkezeteket építettek be. A műemléki leltárban 
is szereplő eredeti burkolatok a restaurátori tervek szerint megújulnak, egyéb helyeken a funkcióknak 
megfelelően új kerámia, parketta, szőnyegpadló burkolatok készülnek.

A Hagyományok Háza a Kárpát-medencei néphagyomány ápolására és továbbéltetésére létrehozott 
nemzeti intézmény, amelyet a nemzeti kulturális örökség minisztere 2001-ben alapított. A Magyar Ál-
lami Népi Együttes, a Kárpát-medence népi tudását átfogó Lajtha László Folklórdokumentációs Könyvtár 
és Archívum, valamint a Népművészeti Módszertani Műhely a hagyományos paraszti kultúra anyagának 
gyűjtését, dokumentálását, megőrzését, korszerű feldolgozását és élő továbbadását, átörökítését végzi.

Újra nyit a Hagyományok Háza

Szeptember 7-én nyílik a Pesti Vigadóban E. Szabó Margit textilművész Égrenézők c. kiállítása. A művész 
a Magyar Iparművészeti Főiskola szövött anyag, szőnyegszövő és gobelin szakán szerzett diplomát, 
majd sikeres szőnyegtervezőként dolgozott, megújítva a szőnyegről kialakult közmegegyezéses szem-
léletet, különböző kultúrák átírt motívumrendszereivel hozta létre szövött, gyapjú alapú munkáit. Az 
utóbbi évtizedben, a körülmények változása folytán papíralapú művei kerültek munkássága fókuszába. 
Tollal, csőtollal rajzolva, festve születnek meg jellemzően arany, bronz árnyalatú – síkgrafikái, térgrafikái, 
hengergrafikái. Új művei kontinuitást jeleznek. Papírplasztikái, mintegy föld és ég között kapcsolatot 
teremtő jelekként állnak előttünk. Kiállítása egységet teremt textil és papír, szövés és rajzolás között, a 
korábbi és újabb művek sajátos installációs szerkezetbe rendeződnek. A matériabeli átlényegülés egy 
művészi pálya folyamatosságát, a megújulni akarás képességét és tényét tárja elénk.

Égrenézők
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• Flórián Károly, Budapest
a Danubius Gyógyszertár (Budapest) 
vásárlója

• Marinov Erika, Budapest
a Fodor Gyógyszertár (Budapest) 
vásárlója

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

• Kosztyu Sándorné, Tatabánya
a Levendula Gyógyszertár 
(Tatabánya) vásárlója

• Lukács Imréné, Budapest
a Fehérvár Gyógyszertár (Budapest) 
vásárlója

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



FŐDÍJ:

10

szilveszteri 
szicíliai utazás

1. Hányszor szerepelt sportoló a magazin címlapján?
 a) 15 b) 5 c) 9

2. E havi írásában Anya felidézi régi tetőtéri lakásukat. Akkoriban a Szimpatika TV is forga-
tott ott egy vasárnapi ebéd alkalmával. Mit grillezett a család az erkélyen?

 a) csirkemellet b) kolbászt c) mangalicát

3. Néhány évvel ezelőtt, az állatok világnapja alkalmából interjút készítettünk egy állator-
vossal, akinek rendelője egy mitológiai lény nevét viseli. Melyik ez a lény?

 a) Cerberus b) Főnix c) Táltos

4. 2010 szeptemberében az időjárási frontokról kérdeztük a szakembert. A magazinban nem, 
de a cikk online változatában jól látszik, hogy a hölgy valamit tart a kezében. Mi ez?

 a) hőmérő b) fényképezőgép c) virágcsokor

5. Hányszor fordult elő a 10 év során, hogy két ember szerepelt a Szimpatika címlapján?
 a) 6 b) 4 c) 3

A játékban Szimpatika fiók használatával tud részt venni. A Szimpatika fiók 
használatához regisztráció szükséges, melyet a szimpatika.hu/felhasz-
nalo/regisztracio címen végezhet el. A regisztrációt csak egy alka-

lommal kell elvégezni, azután a szimpatika.hu/felhasznalo/belepes 
címen be tud lépni a játékhoz.

A tíz éves Szimpatika születésnapja alkalmából újabb 
játékkal nyerhetnek kedves olvasóink:

10 db páros belépőt a Hagyományok Háza 2019-es 
rendezvényeire a Budai Vigadó felújított épületébe

10 db páros belépőt az újonnan nyíló Nemzeti 
Táncszínház nyitóelőadásainak valamelyikére

Ha 2018. szeptember 1. és november 30. között bármely Szimpatika 
játékon részt vesz, 2 fős szilveszteri szicíliai utazást nyerhet  
az IBUSZ Utazási Irodák Kft. jóvoltából!

Sorsolás december 6-án!


