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„Jó ilyen sok
örömet adni”
L

ovas Rozi fiatal kora ellenére rengeteg szerepet tudhat maga mögött, és a színpadon kívül a televízióban is egyre gyakrabban láthatjuk.
Sportolói múltjáról, zenei karrierjéről
és arról is beszélgettünk vele, mit jelent számára a közönség elismerése.

Fotók © Falus Kriszta

 Több nagy színházban is
társulati tag voltál, jelenleg
a Radnóti Színházban láthat
a közönség. Hogy érzed
magad a mostani helyeden?
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A diploma után négy év alatt
négy színházhoz szerződtem,
mindenhova egy-egy évre. A
Radnóti az első olyan színház,
ahol már a harmadik évemet
töltöm, és nagyon is otthon érzem magamat benne. A Radnótiban megtaláltam szakmai
értelemben azt közeget, amire
vágytam, amire alapvető igényem van. Hiszek a társulati létben, a műhelymunkában,
és ennek kedvez a színház „kicsisége”, intimitása és a szabad
gondolkodás, amiben mi színészek teljesen szuverén módon létezhetünk, és számomra
ez nagyon fontos.

 Miben nyilvánul meg
ez a szuverenitás?

Kicsit olyan, mintha egy független társulat működne kőszínházban. Viszonylag kevés
tagból áll a társulat, a színház
sem nagy, ebből fakadóan különleges figyelem jut egymásra
és magunkra is. Mindenki véleménye számít, a konfliktusok
és problémák pedig nem tudnak
elsikkadni, sem elburjánzani,
mert folyton egymásba botlunk,
és folyamatos kommunikációra
kényszerülünk egymással, ami
áldásos helyzet. Gyakorlatilag
családként működik a társulat.
Persze azért ez mégis csak kőszínház, annak szigorú rendjével és struktúrájával, például a
darabválasztásokból nem csinálunk kívánságműsort. Ugyanakkor lehet nemet mondani, és
néha kell is.

 Te például milyen
szerepet nem vállalsz el?

Sok szegmense van ezeknek a
döntéseknek, számos dologtól függhet. Általánosságban
véve egy nyitott és kíváncsi
személyiség vagyok, sokféle
szerepben próbáltam ki magam eddig is, és ezt a jövőben is így szeretném folytatni.
Mindenhol azt kutatom, hogy
az adott feladatban művészileg
és szakmailag hogyan tudok
részt venni, mennyit tudok tanulni belőle, milyen kollégákkal dolgozhatok együtt, milyen
feltételekkel – de azt hiszem,

leginkább a tanulás lehetősége ösztönöz. Lehet ez egy új
forma, helyzet, műfaj, de akár
egy olyan rendező vagy kolléga, akivel korábban még nem
dolgoztunk együtt. Az idő, a
kimerültség vagy a pénz, tehát
az észszerű érvek egyáltalán
nem szoktak szerepet játszani
ezekben a döntésekben. Mivel
még nincs gyerekem és nagy
családom, nem ez határozza
meg, hogy miben veszek részt.
Szerencsére sokféle helyzetben
képes vagyok meglátni a fejlődési lehetőséget.

 Milyen előadásokban
láthat a közönség a
közeljövőben?

Most Hajdu Szabolcs filmrendezővel dolgozunk együtt
a Gloria című darabon, aminek különösen örülök, hiszen
ő filmes látásmóddal rendelkezik, és a színház, illetve a
színészet egy egészen új szegmensét mutatja meg, ráadásul
a rendezésről való gondolkodásban is egy igazi újító. Hálás
vagyok, hogy a Radnóti Színházon belül ennyire különböző
dolgokban vehetek részt, ez izgalmas és egyben nagy kihívás
is számomra. Az első bemutatónk az évadban A művésznő
és rajongói című előadás, amiben Valló Péterrel dolgoztam,
akit az egyik mesteremnek
tartok, rengeteget tanulok tőle. A közelmúltban pedig Sebestyén Abával mutattuk be
a 10 című darabot, aki szintén

egy teljesen más színházi kultúrából érkező rendező, ennek
megfelelően másra is helyezi a hangsúlyt – ezt izgalmas
megtapasztalni.
 Korábban azt nyilatkoztad,
nagyon fontos számodra
a szabadság. Ezt most
mennyire kapod meg,
elmehetsz például forgatni?

Nyilván nekem is rangsorolnom kell a feladatokat, de kellőképpen szabadnak érzem
magamat, és ami nagyon fontos: biztonságban is.

 A mi kis falunk című
televíziós sorozattal
a szélesebb közönség
is megismert, és bár
kapott negatív és pozitív
visszajelzéseket is, a
nézők véleménye alapján
egyértelműen egy sikeres
alkotásról van szó. Te
színészként hogyan élted
meg ezt a munkát?

Azt gondolom, nálunk nagyon
könnyen ítélkeznek az emberek, sok az okoskodás. Egy
könnyedebb műfajt képviselő
tévésorozat kap hideget, meleget. A mi kis falunk a szórakoztatásról szól. Ez a sorozat
nem is akar ennél többet, felesleges számonkérni rajta, hogy
miért nem jelenít meg olyan,
egyébként fontos kérdéseket,
mint például a migránsválság.
Arról sem kell vitatkozni, valóban ilyen-e egy vidéki falu.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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 Hat év alatt négy
színházban voltál
társulati tag, és mindig
akkor érkeztél egy új
helyre, amikor az épp
átalakulóban volt.
Ez tudatos döntés
a részedről?

Számtalan visszajelzést kaptunk a nézőktől, hogy éppen
azért szeretik a sorozatot, mert
pontosan ilyennek látják a saját vagy az ismerősük lakhelyét. Ami viszont biztos, hogy
rengeteg önfeledt pillanatot ad
az embereknek, én pedig rádöbbentem, hogy ez egy olyan
vállalás lehet az alkotók részéről, aminél kevés nagyobb van,
hiszen mindent a nézőkért teszünk. Legalább annyira fontos egy ilyen sorozat, mint egy
komoly színházi darab, ráadásul ez egy teljesen egyedi forma
itthon, korábban nem igazán
láthattunk hasonlót. Ugyan a
jelenetek többsége most már
nem a poénokra, hanem a karakterekre épül, de a humor
nagyon kényes terület, hiszen
szubjektív vélemény alapján dől
el, ki mit tart viccesnek. Szakmailag hatalmas megtiszteltetés volt ezzel a csapattal, ilyen
élvonalbeli szakemberekkel
dolgozni, és élveztem megkeresni az igazságot ebben a műfajban is. Ugyan kapott negatív
kritikákat is a szakmától, de ne
6

felejtsük el, hogy több mint egymillió ember nézi naponta.
A művészi magasságokból
hajlamosak vagyunk lenézni
azt, ami sok ember figyelmét
felkelti, népszerű. Sokan épp
azt köszönik meg nekem az utcán, hogy ez végre egy szerethető sorozat, ami nem akarja
megváltani a világot, egyszerűen csak szórakoztatni akar.
Ez engem is elgondolkodtat:
azért nagyon jó ilyen sok örömet adni.

 A Kaposvári Egyetemen
végeztél színészként.
Kezdetben érezted bármilyen
negatív hatását annak,
hogy nem a budapesti
Színművészeti Egyetemről
kerültél ki a nagyvilágba?

Nekem szerencsésen alakult
minden, az egyetem után egyből szerződtettek Miskolcra,
szóval igazán nem lehet okom
panaszra. Nagyon örültem annak, hogy felvettek Kaposvárra, mert tudtam, elkezdődik
az életemnek egy új és teljesen

önálló szakasza azzal, hogy vidékre költözöm. Akkoriban teljesen meg is szűnt minden más
az életemben. Hálás vagyok a
sorsnak, hogy egy elképesztően
inspiráló osztályba kerültem,
Mohácsi János volt az osztályfőnökünk, és tudom, hogy nélkülük nem lett volna ekkora
kaland az egyetemi időszak. De
természetesen szakmailag ered
némi komplexus abból, hogy
azért az első számú egyetem
ezen a téren a budapesti Színmű, és ez Kaposváron is érződött. Minden jelentős esemény
Budapesten zajlott, a fővárosi
színházaknak is nagyobb a renoméja, így ez a másodlagosság
végigkísérte a tanulmányainkat, de szerintem ez kifejezetten jót tett. Esélyünk sem volt,
hogy túl sokat képzeljünk magunkról vagy elszálljunk. Az
igyekezet, a tanulni vágyás és az
alázat a mai napig mindannyiunk életében és jellemében mélyen benne van. A kezdetektől a
kollektív gondolkodásra neveltek minket, és ezt a tudást azóta
is kamatoztatom.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Mindig a kíváncsiság hajt,
szeretem falni az újdonságokat, talán ezért is alakult
úgy, hogy soha nem egy megkövesedett rendszerbe érkeztem,
hanem eleve az újdonságokhoz
hívtak. Imponáló és izgalmas,
ha valami egyedi és különleges
dolog részese lehetek. Kön�nyű lett volna váltani egy olyan
helyzetből, amit már amúgy is
elviselhetetlennek érzek, de valójában mindenhol nagyon jó
dolgom volt, sehonnan nem
menekültem. Azt hiszem, az
is vonzott, hogy merek kockáztatni és változtatni az életemen. Ráadásul a kényelmesség
nem kedvez a színházcsinálásnak. Nem voltak konkrét
vágyaim, bár tény, hogy eljátszottam a gondolattal, hogy
milyen jó lenne az Örkényben, a Katonában vagy a Radnótiban játszani, mert úgy
éreztem, ezekre a helyekre
illik leginkább a személyiségem. De az egy teljesen
váratlan és égből jövő csoda volt, hogy amikor épp
a Tháliában voltam, megkeresett Kováts Adél, és az
ajánlatára nem lehetett nemet mondani. Bár imádtam
a kaposvári közeget, onnan

mégis nagyon távolinak tűnt
az a lehetőség, hogy én egyszer
nap mint nap az Andrássy úton
fogok besétálni a próbáimra...
Ha visszagondolok az akkori
önmagamra, úgy érzem, mintha valóra vált volna egy álom,
pedig sosem álmodoztam róla.
Most pedig ez az életem, és nagyon büszke vagyok rá.

 Tinédzserként
versenyszinten teniszeztél.
Nem merült fel, hogy a
színészkedés helyett az
élsportolói karriert válaszd?

A színészet és a sport között
elég hosszú idő telt el, nem kellett választanom köztük. Közel
laktunk a Városmajorhoz, így

adta magát a lehetőség, hogy
a szüleim levigyenek az ottani nagy teniszpályára. Már
az elején kiderült, hogy elég
ügyes vagyok és jó a labdaérzékem, így ottragadtam.
Mivel az egy versenyklub
volt, később engem is különböző versenyekre küldtek
az évek alatt, de minél idősebb lettem, annál erősebben éreztem, hogy ez nem
az én utam. Nagyon szerettem
teniszezni, a klub közegéért is
rajongtam, és gyerekként talán
magamnak sem tudtam igazán megfogalmazni, de éreztem, hogy a versenyzés nagyon
távol áll tőlem. Rettegtem tőle,
és ugyan voltak győzelmeim, de
alapvetően mindig sokkal ros�szabbul teljesítettem, mint az
edzőmeccseken, mert túlzottan izgultam. Eleinte próbáltak ezen a téren is megedzeni,
csakhogy számomra ez belül
nem öröm, hanem egy hatalmas küzdelem volt. A gimnáziumban már komolyra fordultak
a dolgok, nem akartam magántanuló lenni a sport miatt,
ráadásul néhány sérülést is szereztem, és ahogy szépen lassan
minden összeadódott, egyszerűen eltávolodtam a tenisztől és a sportolói léttől.
Bár bizonyos részeire vágytam egy ideig: hihetetlen érzés lehet a legjobbnak lenni,
meg apukámnak is megígértem, hogy a wimbledoni fizetésemből majd veszek
neki egy yachtot a horvát
tengeren...
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 Ma még teniszezel?
Hogyan tartod
karban magad?

Néhány éve már nem fogtam
ütőt a kezembe, pedig nagyon
hiányzik. A sport mindig fontos része volt az életemnek, korábban konditerembe jártam,
jógáztam, szeretek úszni és futni, most pedig időtakarékosságból otthon szoktam videók
alapján művelhető, saját testsúlyos aerobic edzést végezni.

 Édesapád díszlettervezőként ismerte a színházi világot, és nem igazán akarta,
hogy színésznő legyél. Hogyan sikerült mégis elfogadtatni a döntésedet otthon?

Amikor felvettek Kaposvárra, akkor sem volt felhőtlen az
öröme. Lebeszélni nem igazán akartak, inkább a kimondatlan, nem támogató szavak
hátráltattak. Én viszont önállóan hoztam egy döntést, ami
szerencsére jónak tűnik, édesapám később pedig elmondta,
hogy ez neki is egy jó lecke volt.
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A család már a kaposvári vizsgaelőadásaimra elkezdett járni,
azóta pedig édesapám nagyon
büszke rám, és ő a legnagyobb
rajongóm.

 Nyolc éve a Bánfalvi
Eszter Kvartett (BEKVART)
tagja vagy, billentyűsként.
Bár zenéről van szó, ezt is a
színészetnek köszönheted.
Hogyan kezdődött?

Nagyon hálás vagyok a szüleimnek, hogy korán elkezdték
a zenei képzésemet: sokáig fuvoláztam, zongoráztam, tanultam szolfézst, így amikor
Kaposvárra kerültem, már
volt egy zenei előképzettségem. Az első zenés vizsgánkon Cseh Tamás-dalokat
kellett feldolgoznunk közösen. A Füst a szemében című
előadás aztán bejárta az országot, és még Amerikába is
meghívást kapott. Akkor döbbentünk rá, hogy az osztályból
mennyien szeretünk zenélni,
és a tapasztalatok szerint jól
is megy együtt, így Formán
Bálint és Keresztény Tamás

megalapították az együttest.
Elsősorban örömből zenélünk,
de azért komolyan vesszük ezt
az örömforrást. Saját zenéket
játszunk a saját szövegeinkkel,
rendszeresen koncertezünk is,
és elég fontos helyet foglal el
mindannyiunk életében. Mivel
énekelni is szeretek, akkor sem
jönnék zavarba, ha ilyen jellegű
színházi feladatot kapnék – sőt,
vágyom is rá.

 A POSZT-on kétszer is
megkaptad a legjobb 30
év alatti színésznőnek
járó díjat. A szakma vagy
a közönség elismerése a
fontosabb számodra?

Egy-egy előadás után te magad
is érzed, mennyire voltál jó az
adott este, de nagyon lényeges
a közönség reakciója, hiszen az
is egy mérce, és rengeteget tud
adni. A szakmai véleményezés
viszont olyan egyértelmű és
vitathatatlan szempontok szerint zajlik, amire nekem hatalmas szükségem van. Eddig a
Színikritikusok Díja volt a legnagyobb megtiszteltetés, amit a
legígéretesebb pályakezdőként
kaptam meg 2014-ben. Nem a
díjakra várok, hanem a vis�szaigazolásra, mert az ember
könnyen elkanászodik még
akkor is, ha nagyon vigyáz magára, én pedig nem szeretnék
elromlani – a visszajelzésektől kapom meg a legnagyobb
energiát és megnyugvást, hogy
jó úton járok.
Szentkuty Nikolett

A

AJÁNLJA:

Oszkár és Rózsa Mami a Pesti Vigadóban

Oberfrank Pál színművész, rendező, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjának művészeti vezetésével megújul az MMA Szó • szín •
játék című színházi programsorozata. Ennek jegyében kerül bemutatásra a Pesti Vigadóban február 14-én 19:30-tól a
Debreceni Csokonai Nemzeti Színház előadása, Eric-Emmanuel Schmitt műve, az Oszkár és Rózsa Mami.
Vannak találkozások, melyek akár a halál küszöbén is fordulópontot jelentenek − az életben. A leukémiás Oszkár a
kórházi ágyon fekve találkozik a titokzatos Rózsa Mamival,
aki humorral és játékkal tölti meg a kisfiú napjait. Ő ugyanis
az egyetlen, akit nem riaszt a halál közelsége. Tizenkét napot töltenek együtt, és ez alatt mindent megtesznek, hogy Oszkár elégedetten fejezhesse be az életét. Eljátsszák, hogy Oszkár a megismerkedésük
napján született, és attól kezdve minden napja tíz évet ér. A kisfiú tíz szívmelengető találkozásokkal és
mindennapi csodákkal − kamaszkori szerelemmel, házassággal, családi élettel és végül az öregséggel −
teli napról mesél a Jóistennek írt leveleiben.
A címszerepekben Kubik Anna Kossuth-díjas, Jászai Mari-díjas, érdemes művészt és Rózsa Lászlót láthatjuk, a rendező Tengely Gábor.
További információ: www.vigado.hu

4 előadás, 9 premier a Budapest Táncfesztiválon

Egyedülálló magyarországi bemutatókkal, külföldi és hazai sztárokkal készül Közép-Európa egyik legnagyobb tánceseménye, amely
a Nemzeti Táncszínház új épületének megnyitójával veszi kezdetét február 15-én.
A fesztivál nemzetközi sztárvendégei a Les Ballets Jazz de Montréal, a svájci Cie Philippe Saire és a Company Wang Ramirez. A
Táncfesztivál a Győri Balett Passage címet viselő premierjével indul, majd a Kecskemét City Balett Traviatája következik. A Miskolci
Balett az Álom luxuskivitelben című darabbal debütál, a Székesfehérvári Balett Színház alkotásában pedig Lőrinc Katalin és Krámer
György, valamint Lőrinszky Attila lépnek színpadra. A Szegedi Kortárs Balett Juronics Tamás új koreográfiáját táncolja, a Budapest Táncszínház pedig Zachár Lóránd darabját mutatja be. A Magyar Nemzeti Balett
gálaműsora az együttes klasszikus repertoárjából ad válogatást, míg a Threestyle című új modern estje
három meghatározó koreográfus munkáját mutatja be.
A Magyar Nemzeti Táncegyüttes látványos táncképekkel idézi fel a magyarság híres történelmi eseményeit, de fiatal tehetségekből sem lesz hiány: Cuhorka Emese–Molnár Csaba, Antal-Jobbágy-Pál, a DART
Társulat és Mádi László produkcióit is láthatják az érdeklődők. Sőt, két Lábán-díjas előadást is műsorra tűznek: Goda Gábor Cseppkánonja és a Forte Társulat V. Vonósnégyes/ Concerto című műve is bemutatásra kerül.
fotó © Kaszner Nikolett
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Kultúrpart Live!

(D)és most valami egészen más!
2

019-ben Novák Péter kultúrmunkást ismét szerzőink között köszönthetjük,
s ahogy az lenni szokott, megint valami speciálissal rukkol elő. Ebben az
évben interjúkat készít a nagy és még nagyobb generációk jeles személyiségeivel; élőben a Kultúrparton, nyomtatásban a Szimpatika hasábjain. Őt idézve: „hogy a megélt kor, tapasztalat ismét szolgáljon tanulsággal, ahogy az egy
normális társadalomhoz illik“. Így legyen!

Még százezerszer mondom el, és osztom meg, ha kell: nekünk magyaroknak jól áll a dal! Valamit nagyon tudunk
az ön- és közösségi kifejezés ezen módjáról; írjuk és bírjuk, játsszuk és daloljuk, szerezzük és szeretjük. A dal a
miénk – hogy hirtelen egy másik, bár beszélgetőpartneremtől nem is oly távoli klasszikust idézzek. Mért is ne,
hisz a komponisták sorsa egy: hol pokolra, hol mennybe kell
mennie, hol csakúgy egyáltalán, élni...
Számomra az élet egy kaland, nem szeretek unatkozni,
nem is vagyok rá hajlamos. És ha valamit elkezdek csinálni, akkor az bevonzza a következő munkát! 1985ben például felkapta a fejét a szakma, hogy jé, ez a
jazz-zenész ekkora slágert tud írni, mint a Szerelem első vérig? Jöttek is a megkeresések, hogy másoknak írjak.
Megrémültem e szerepkörtől, a Nagy utazás után meg pláne, hogy betesznek a „sikeres dalszerzők fiókjába”. Nem akarok semmire ráállni, mert akkor elkezd működni a rutin. Valamilyen ürüggyel
dolgozni maga a közhelyesség. Az embernek mindig szabadon kell dolgoznia,
gondolkodnia, mert csak abból sülhet ki valami vállalható. És megnyugtató,
hogy nincs olyan hang vagy megnyilatkozás az elmúlt 40 évemből, amit ne
vállalnék!
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Mindannyiunknak. Szerencsés esetben egy életmű az, mi
piedesztálra emel, még szerencsésebb, mikor ezen erkölcsi elismerés egy-egy momentuma már önmagában is
megállja helyét, sőt! A Dés összest felidézve nekem a
Trio Stendhal jazzformáció volt a felfedezés, megint csak
a nyolcvanas évek második feléből. Pedig akkoriban még
hidrogénnel szőkített punktarajok látványával rémisztgettem az egyszeri járókelőt, s alternatív bandák idézeteit fújtam,
néha teli tüdőből, néha fel a falakra. Mégis, az a megmagyarázhatatlan miliő –
tisztán zenei, nonverbális kommunikáció – azonnal lenyűgözött. S ahogy illik,
elakadt a szavam.
Érdekes, hogy ez a csonka, basszustalan trió – Snétberger
Ferenc akusztikus gitáron, Horváth Kornél ütőhangszereken, én szaxofonon játszottam – miként lett része sokak
zenei élményeinek... Egy kicsi kamarazenekar, és mégis
valahogy kitört a „jazz gettó” belterjességéből, hiszen
rengetegen jártak a koncertjeinkre. Három évig tartott,
amíg előbújtunk a föld alól, de megtörtént a csoda! Valahogy akkoriban világos volt, ha valamire el kellett menni, legyen
az film, színház, muzsika. És ez sem megszokás, rutin, klisé volt, mert megtaláltunk a világ zenei életével kompatibilis kortárs hangot. Persze magunk sem tudtuk, hogy ez lesz belőle, mikor az egész elkezdődött a Dohány utcai Figaroban.
A fodrász szakszervezet valamikori helyiségében még duóban játszottunk Ferivel, de egy hét alatt átszoktak a színészek, rendezők, zenészek, mindenki az éjszakából. Hihetetlen gyorsan megérezték az emberek, hogy itt valami történik.
Márpedig a megérzéseknek nagy szerepe van, s leginkább
szerzőként. Dés és írótársainak munkái évtizedek óta sikerdarabok a színházak repertoárjában anélkül, hogy
akár csak egy pillanatra is veszítenének morális értékrendjükből, és ez bizony nagy dolog, finoman szólva devalvált, megvadult mindennapjainkban. Geszti Péterrel,
no és Molnár Ferenccel jegyzett legújabb musicalje telitalálat, két fiú édesapjaként látva, hallgatva mindenképp!
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kultúrpart Live!

A Pál utcai fiúk már több is, mint siker, pedig nekem volt
egy pár! Teszem hozzá, fél évig nem tudtam nekikezdeni,
mert teljesen le voltam blokkolva. Pedig korábbi munkáim is rendre klasszikus irodalmi, filmes előzményekkel voltak terheltek – a Valahol Európában, a Dzsungel
könyve szintén – de Molnár Ferenc hirtelen elkezdett
nyomasztani, tán felmérhető világsikerei okán. Az egyik
legfontosabb kérdés persze az, hogy találsz-e, és milyen zenei
nyelvet használsz az adott történethez? Egyszerű lett volna abból kiindulnom,
hogy ez egy századfordulós regény, ami ráadásul úgy kezdődik, hogy osztályterem ablakán beáramlik a verkli hangja...
De a közeg már mai, mai srácok játsszák, és azok ülnek a nézőtéren is! Ez a
vívódás vagy fél évig tartott, és persze minden gondolat egyszerű, ha már
megvan...
Végül arra jutottam, hogy mivel a történet nemesen egyszerű pesti srácokról
szól, s egy grundon játszódik, valami ösztönös zene kell hozzá. Visszamentem a beat és rockkorszak felállásához: dob, basszus, gitár, zongora – ennyi!
És szerettem volna, ha jó pár számban a színészek maguk ütik a ritmust egy
zenei metaforaként: az egyik, majd a másik is elkezdi ütni a magáét, és ezek
majd egy nagy, lüktető ritmussá alakulnak át. Képletté, ugyanúgy, ahogy egy
csapat összeáll. Ahogy egy normális világban kellene... Na, ez a két ötletem
lett összesen. De ahogy a helyükre kerültek, beindult az egész.

Elhatároztam, hogy végre megcsinálom ezt a lemezt, mert ha
most nem, akkor már soha! Mindig valahogy bejött valami
nagy kaland, amit tudtam, ha nem veszek benne részt, akkor
elmegy mellettem, vagy megcsinálja más. Az ember érzi mit
érdemes, és mit nem. Ezért a lemezt mindig tologattam, félretettem. Aztán rájöttem, ha ezt még sokáig halasztom, akkor
már hiába a vágy. Persze mindent addig írunk, amíg kész nem
lesz, vagy inkább be nem fejezzük, mert „készen” soha nincs semmi!
Hát ezaz. Csak mint az élet, hogy lehessek már közhelyes
beszélgetésünk végén, lévén a klisék igazságtartalmuk
okán oly igazak minduntalan. Persze ez alapján még arra
is ragadtathatnánk magunkat, hogy sose haljunk meg.
Hacsak nem gondoljuk végig, hogy az idő pont annyira
relatív, mint amennyire meg- vagy meg nem töltjük tartalommal. Tessék választani!
HIRDETÉS

Kell-e ennél több? Hogy Dés, most valami egészen más is
tud lenni, nemrégiben megjelent Éjféli Járat című szólólemezén, azt mutatja igen!
Állandó partnerei mellett Bródy János, Grecsó Krisztián,
Müller Péter Sziámi, Nemes István, Parti Nagy Lajos szövegeit zenésítette meg, és – ami nekem még fontosabb – adja
elő. Az Ő, vagy az én korom teszi, nem tudom, de a személyesség mellbe vág, s a legfontosabbra késztet: a megváltoztathatatlan, így az elfogadás része kell legyen életünknek, vagy megvannak számlálva napjaink...
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Apaszemmel

Anyaszemmel

Küttel Dávid

Mi lesz az újévi
fogadalmakkal?

Szonda Györgyi

Eggyel több lépés
minden nap

Avagy a hosszú élet titka

Ú

jévkor megfogadtam 1-2
dolgot, és büszkén állíthatom, hogy az évek
múlásával ezekből a fogadalmakból egyre többet, illetve
jóval tovább betartok, mint fiatalabb koromban.

M

egfogadtam, hogy
februárban elmegyek
egészségügyi szűrésekre. Két évvel ezelőtt
megállapították, magas
a vérnyomásom, azóta
a felírt gyógyszereken
kívül csupán an�nyit foglalkoztam
az egészségemmel, hogy elkezdtem kerékpározni.
Minden héten minimum eg yszer
megkerülöm a Velencei-tavat, amennyiben nincs mínusz fok és
hurrikán.

M

egfogadtam, hogy
befejezem az otthonunkban elmaradt
felújítási munkákat.

L

assan négy éve élünk az
új házunkban. A beköltözéskor minden sürgősnek mondható felújítást
elvégeztem, de az általam
14

apróbbnak tűnő dolgokat
egyszerűbb volt egy kicsit elodázni. Persze ez a szelekció
az én szubjektív szűrőm szerint történt. Feleségem pedig az általam apróságnak
tűnő (és elhalasztott) feladatokat beépítette a mindennapok beszélgetéseibe.

A

sikeren felbuzdulva nem bírtam abbahagyni a munkát, a
négy éve hátramaradt dolgokat
elkezdtem befejezni, felfúrni,
bekötni, felszögelni, lefesteni.
Az elején nem engedtem magamnak, hogy megálljak, mert
kifogás – akárcsak az elmúlt
években – az mindig volt.
Most nem hagytam magam,
módszeresen mentem végig a
helyiségeken.

M

egfogadtam, hogy a
munka helyemen bevezetünk
havonta egy nyílt napot gimnazisták számára, ahol ki lehet
próbálni a zenélést stúdió körülmények között,
a mozgóképes tartalomgyártást igazi műsorokba és
akár a rádióműsor-készítést is.
A diszkrét hitvesi presszió
meghozta gyümölcsét, majd
a végső elhatározás akkor
érett meg bennem, amikor a
téli szünetben elhatároztuk:
Dávid és Réka szobáját megújítjuk, így lett benne egy
kiskamasz fiú bunker és egy
szeparált királylánylak.

H

a a fenti terveimet betartom és folytatom, akkor reményeim szerint a
sport és a rendszeres ház körüli
munka nem hagy eltunyulni, a
fiatalok frissítik és egyfolytában
karban tartják a szellemi képességemet, és ha mindezek mellett
rendszeresen eljárok szűrésekre
is, akkor nem lehet baj...

szűrésekkel kezdődött a
saládom étkeztetése szerinA
fogadkozás részemről is, Ctem rendben van, szerende még az év végén, hiszen ami- csénkre nincs szükség speciális
óta elhagytuk a fővárost, kön�nyű volt kifogásokat találni, és
halogatni az ellenőrző vizsgálatokat, „hiszen nincs panasz, ráér még!” felkiáltással...

mikor rádöbbentem, hogy
A
évek teltek el, mióta nem
látogattam meg a nőgyógyászomat, magamba szálltam és
azonnal kértem időpontot. Hiszen beszélhetek én az önvizsgálat és a szűrések fontosságáról
nőtársaimnak, ha közben nem
tartom be az ajánlott másfél évenkénti vizsgálatot, hitelét veszti a mondandóm. Arról
nem is beszélve, hogy az ismeretségi körömben több hölgytársam is tragikus áldozata lett
annak, hogy évtizedekig elhanyagolta a szűréseket.

E

l kell fogadjam, hogy negyven fölött sokkal jobban kell
figyelnünk a testünkre, megérdemli, hogy foglalkozzunk vele,
hiszen szerencsére egészséges,
jól működik, kiszolgál minket
és jó lenne megőrizni ebben
a formájában. Ehhez fontos a
megfelelő táplálkozás és mozgás, a jó levegő, a lelki jóllét és
a minőségi énidő.

diétákra, a gyermekeim ugyan
nem biozöldségeken és cukormentesen nőnek fel, farsang révén fánkot is sütök nekik, de
igyekszem a mértékre és a kiegyensúlyozott, változatos étkezésre szoktatni őket. A mozgásra
sokkal több időt kell fordítsak
idén, a sok autózást nem kompenzálja a heti három otthoni
torna, ezen változtatni szeretnék! A jó levegő itt adott, és a
napi kutyasétáltatás a mozgásba is beszámít jócskán, úgyhogy
messzebb kell merészkednem
Maiával, esetleg futócipőben...
bben a hónapban 44 éves leE
szek, szóval nem ciki, hogy
azt veszem észre, kevésbé jól

látok sötétben vezetni, ezért
a következő időpontot a szemészhez kérem, és elkezdhetem
próbálgatni a szemüvegkereteket. Ehhez ugyan közvetve, de
kapcsolódik még egy titkos tervem, miszerint új frizurát vágatok magamnak az évtizedek óta
hosszú, általában összefogva viselt copfom helyett.
házzal kapcsolatos terveA
imből már sok megvalósult, egy módszeres válogatás,

rendszerezés indult el az év végén, szeretném megtalálni – így
három és fél év után – mindennek a pontos helyét, szeretnék
megszabadulni a felesleges holmiktól, azoktól a bútoroktól és
tárgyaktól, amelyek nem okoznak örömöt. Végre kitaláltam
a lakókonyhánk élhető és otthonos elrendezését, így a költözés óta negyedszer tetettem át
drága férjemmel az étkezőasztal feletti lámpát, aminek most
kivételesen tényleg örült, mert
használhatta az új gyalugépét
egy régi gerenda felújításához.
Alakul a rend a kamasz- és gyerekszobákban is, ahol a cél egy
kényelmes, trendi, de könnyen
rendbentartható, átlátható,
praktikus és otthonos tér.
annak terveink a kertet ilV
letően is, úgyhogy apának
és a fiúknak lesz dolga tavasztól.

Nem lesz gond a mozgással vagy
a jó levegővel, és ha következetesen betartom, amit elképzeltem,
akkor nekem sem fog gondot
okozni egy kerítésépítés, térkövezés vagy gerendacipelés. Hiszen pár kilóval könnyebben,
néhány hónap edzés után erősebb karokkal, rövidebb hajjal
én sem fogok annyira izzadni
a nyári hőségben, legfeljebb a
szemüvegem alatt...
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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FEBRUÁRI AKCIÓ!
Béres Vita-D3 Forte 3000 NE tabletta
60 db

Sinupret® belsőleges oldatos cseppek

1 465 Ft

50 ml

Natur C-vitamin 1200 mg
csipkebogyóval 80 db

35,6 Ft/ml

24,9Ft/db

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

Nyújtott hatású C-vitamin,
magas hatóanyagtartalommal

Vény nélkül kapható gyógyszer

Étrend-kiegészítő készítmény**

Otrivin® Menthol 1 mg/ml adagoló

Septolete® Extra 3 mg/1 mg

1 99
990
90 Ft

1 780 Ft

Magas hatóanyag-tartalmú D-vitamin
EP
ára
kárty
✓

Az akció 2019. február 1-jétől 28-áig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.

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

24,4
24
4 4 Ft/db
Ft/
t/db

A D-vitamin-hiányos állapot fennállása esetén, a fokozott D3-vitamin bevitelt
indokló különleges táplálkozási igény kielégítéséhez igazított összetételű,
speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer

Robitussin™ Antitussicum szirup
100 ml

1 555 Ft

VTD1902LFSZ

Pharmaton® Vital lágy kapszula

60 db

5 260 Ft

EP
yára
kártty
✓

1 720 Ft

87,7
87
7,7 Ft/db

15 6 Ft/ml
15,6
hatóanyag: dextrometorfán

oldatos orrspray 10 ml

EP
ára
kárty
✓

172 Ft/ml
hatóanyag: xilometazolin-hidroklorid

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

forgalmazza: SANOFI-AVENTIS Zrt.
1045 Budapest, Tó utca 1-5. Telefon: (+36 1) 505 0050
Fax: (+36 1) 505 0060 Gyógyszerinformációs szolgálat:
(+36 1) 505 0055 – Web: www.sanofi.hu

Enyhíti a makacs, száraz, irritatív köhögést,
ráadásul igen kellemes ízű. Hatóanyaga a
dextrometorfán, mely köhögéscsillapító hatású.

A benne lévő egyedülálló standardizált ginzeng
gyökér G115 kivonatnak köszönhetően növeli a
szellemi és a fizikai teljesítményt

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Calcium-D-Sandoz® 600 mg/400 NE

Nicorette® Quickspray 1 mg/adag

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

Gyorsan megszünteti az orrdugulást és
hatása akár 12 órán át tart
CHHU/CHTHRFL/0001/19

pezsgőtabletta 20 db

1 620 Ft

EP
yára
kártty
✓

81 Ft/db

szájnyálkahártyán alkalmazott oldatos spray
1 adagoló tartály

3 860 Ft

3860 Ft/adagoló
Ft/ d ló tartály
t tál
hatóanyag: nikotin

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

Idősek kalcium- és D3-vitamin-hiányának megelőzésére és
kezelésére, csontritkulásban szenvedő betegek kalcium- és
D3-vitamin-szükségletének biztosítására
OSDZ724/07.16

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

1 485 Ft

92,88 Ft/db

Felnőttek és 6 év feletti
gyermekek számára javallott
gyulladáscsökkentőként,
fájdalomcsillapítóként és
fertőtlenítőként torok-,
szájüregi és fogíny-irritáció
kezelésére. Citrom-bodza
ízben is

Vény nélkül kapható gyógyszer

Nyerjen
koncertbelépőt
a Szimpatikával!
Nyerjen
wellnesshétvégét
a Szimpatikával!

EP
a
ára
kárrty
✓

Gyorsan segít a dohányzás utáni vágy
leküzdésében! Alkalmazásával megelőzheti
vagy csökkentheti az elvonás kínzó tüneteit.
Diszkrét megoldás, mely segíti a leszokás
folyamatát, ha Ön elhatározta magát.
Mentolos íz, egyedülálló spray formula

Vény nélkül kapható gyógyszer

EP
ára
kárty
✓

SAHU.PHAR4.18.08.0450 (2018.08.27.)

szopogató tabletta 16 db

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

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.

FEBRUÁRI AKCIÓ!
Magnézium Béres 375 mg + B6
filmtabletta 30 db

1 710 Ft

Az igazán
igazán stresszes
stres
st
ressze
szess időszakokra.
időszakokra. A
legmagasabb magnéziumtartalmú
magnéziumtar
artalmúú
vény nélkül kapható gyógyszer¹.
¹OGYÉI ATC: A12CC

Tebofortan® 120 mg filmtabletta

30 db

3 400 Ft

Dentinox® fogínygél gyermekeknek

10 g

1 645 Ft

113,3 Ft/db
hatóanyag: ginkgo biloba

57 Ft/dbb

Az akció 2019. február 1-jétől 28-áig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.

164,5 Ft/g

Enyhe
En
yhe hatású gyógyszer, az első fogak
kibújásakor jelentkező tünetek helyi
kkezelésére. A gél gyógyszerformának
köszönhetően jól tapad a
nyálkahártyára, így hosszabban fejti ki
ny
jótékony hatását. Cukormentes

Artelac® CL szemcsepp

10 ml

1 215 Ft

EP
ára
kárty
✓

121,5 Ft/ml
forgalmazza: Valeant Pharma Mo. Kft.,
1025 Budapest, Csatárka út 82-84.

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

Minőségi Ginkgo biloba hatóanyagú,
hatékony gyógyszerkészítmény az
időskorral összefüggő szellemi
hanyatlás és az életminőség javítására
enyhe fokú demenciában szenvedőknek

EP
ára
kárty
✓

Frissíti és megnyugtatja a szemet. A
szemfelszín nedvesítésére szemszárazság,
égő érzés vagy szemfáradtság esetén.

MAG1902LFSZ

ART-KN-HU-1803-03 Lezárás dátuma: 2018.03.12.

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz*

Ocuvite® lutein forte tabletta

Voltaren Emulgel 1% gél laminált

ACC® Instant 600 mg belsőleges por

Wick TriActin citrom ízű por
belsőleges oldathoz 10 db

30 db

Komplex összetétel luteinnel,
ti idá kk l éés cinkkel.
i kk l
antioxidánsokkal
A cink hozzájárul a normál látás
fenntartásához

2 890 Ft
96,3 Ft/db

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

alumínium tubusban 100 g

2 205 Ft

EP
ára
kárty
✓

EEnyhíti az ízületi- és
é izomfájdalmakat,
i fájd

csök
csökkenti azok gyulladását és duzzanatát
222,1 Ft/g
22,1
hatóanyag: diklofenák-dietilamin
forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest, Csörsz u. 43. Tel.: 225-5800 www.gsk.hu

10 db

2 265 Ft

226 5 Ft/db
226,5
hatóanyag: acetilcisztein
forgalmazza: Sandoz Hungária Kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

1 840
840 Ft

EP
ára
kárty
✓

Citrom ízű forróital por, mely a megfázás
6 tünetét enyhíti: a lázat, fejfájást,
izomfájdalmat, torokfájást, orrdugulást
és még a hurutos köhögést is.
12 éves kortól

Napi 1 ACC Instant segít már a hurutos
köhögés kezdetén! Víz nélkül bevehető, így
mindig kéznél van hurutos köhögés esetén
OCU-KN-HU-1805-01
Lezárás dátuma: 2018.05.15.

CHHU/CHTHRFL/0001/19 A védjegyek tulajdonosa
vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport

Étrend-kiegészítő készítmény**

Vény nélkül kapható gyógyszer

Smecta® 3 g por szuszpenzióhoz

Baldivian® Night bevont tabletta

10 db

1 040 Ft

104 Ft/db
hatóanyag: dioszmektit

30 db

1 760 Ft
F

EP
ára
kárty
✓

58,7 Ft/db
forgalmazza: Pfizer Kft.
1123 Budapest, Alkotás utca 53.

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

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

EP
ára
kárty
✓

OACC1285/07.18

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Neo Citran megfázásra és köhögésre
kemény kapszula 16 db

Keresse a Szimpatikát az interneten is!

1 495 Ft

93,4 Ft/db

EP
ára
kárty
✓

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

EP
ára
kárty
✓

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

Megfázás, meghűlés,
influenza és hurutos köhögés
öhö é
tüneteinek kezelésére nyújt
komplex megoldást, új,
kapszula formátumban

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

SME-TA-HU1707-01, lezárás dátuma: 2018.03.08.

Vény nélkül kapható gyógyszer

1844 Ft/db
forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

szimpatika.hu

CHHU/CHTHRFL/0001/19 A védjegyek tulajdonosa
vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport

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

Jók és szépek

„Egy kislány hercegnő akar lenni, akár fogyatékkal élő, akár nem. Ilyenkor az lehet.
Sminket, frizurát kap, mindenki őt nézi, megtapsolják, akit máskor bántás ér, vagy aki szégyelli a testét, és úgy érzi: nem jó, nem szép.
Itt megmutatják magukat, és azt kapják, hogy
jók és szépek. Én öltöztetem őket, csak úgy
ragyog az arcuk! Fantasztikus szokott lenni a
hangulat. Imádtam a vak fiúk humorát, mikor
a lányokat öltöztettük, jöttek, hogy „Kukkolunk!” – meséli Borbás Piroska, akivel sajnos
csak néhány szót váltok. Barátnőjét kísérte el
mint a „Mák Dóri – Divatbemutató kicsit másképp” Alapítvány kurátora és Dóri jobb keze.
Beszélgetőtársam, Mák Dóri neve sokaknak
ismerősen csenghet. Hét éve, hogy az értelmi, illetve testi fogyatékkal élők divatbemutatójának szervezője és háziasszonya.
Gyerekkorodban mit
feleltél a „Mi leszel, ha
nagy leszel?” kérdésre?

Nem tudtam, mi leszek, de
a kereskedővénám elég korán megnyilvánult: minden
játékom eladtam, amikor vendégek jöttek hozzánk. A játékokat persze visszakértem, a
húszfilléreseket meg megtartottam. Kereskedelmi pályán is
kötöttem ki; mellette rendezvényeket szerveztem, vendéglátásban dolgoztam, gyakran
20

több munkahelyen egyszerre.
Eredetileg élelmiszer-eladónak
tanultam, de nagyon érdekelt
az élelmiszer-fejlesztés is. Mindig foglalkoztatott, mi miből
és hogy készülhet a lehető legtermészetesebb módon. Korán
a lábamra álltam, húszévesen
Ausztriában dolgoztam pultosként egy éjszakai bárban. Sokan
irigykedtek, mert marha jól kerestem, gondolhatod – mások
meg rossz szemmel nézték, pedig oda nem csak a csajok miatt

Mások segítésének az
igényét otthonról hozod?

Anyukám úgy fogalmazott
egyszer, hogy a segíteni akarás
az egész családunkban megvolt,
csak nálam felszázszorozódott.
Ez erős túlzás, mert nála nem
nagyon létezik segítőkészebb
ember. Ő a szombathelyi Zonta
Alapítványban tevékenykedett,
és már kiskoromban mentem
vele a kórházakba, gyerekotthonokba. Édesapám is erős
szociális érzékenységgel van
megáldva. Én ebben nőttem fel.
A szüleid biztos büszkék rád.

jártak vendégek, beszélgetni is,
mert hétköznap nem volt más
nyitva. Olyan kapcsolati tőkét
építettem, ami ma pótolhatatlan
lenne. Nyáron hétköznap a fiam
apjának segítettem Balatonon, és
hétvégén voltam Ausztriában.
Nagyon örülök, hogy fiatalon
kibuliztam magam a pénzkeresés mellett, így később már nem
vágytam rá. 25 évesen szültem
Zsombor fiamat, akit egyedül
nevelek, és sok kitérő után 30
éves koromban érettségiztem.

Igen, ami jó érzés. Megfelelni viszont már nem akarok
senkinek. 40 évig küszködtem a másoknak való megfelelési vággyal, aztán két éve,
egyik pillanatról a másikra letettem. Ott még mindig nem tartok, hogy
kimondjam: úgy vagyok jó, ahogy vagyok.
De azt biztosan tudom,
hogy ami célt kitűzök,
el is érem. És emelem a
lécet. Nehezítő tényező
az érzékenységem, az,
hogy senkit nem szeretek megbántani. Tanulnom kellett, hogy
ne hagyjam magam kihasználni. Sajnos volt
rá példa, hogy visszaéltek a jó szándékommal,
de tudtam azt mondani,
hogy: elég. Az is fontos
lecke volt, hogy nem az
én dolgom mindenkinek segíteni.

Hogyan merült fel
benned a speciális
divatbemutatók ötlete?

Hét éve történt, hogy átkeltem a zebrán, és egy kerekesszékes srácot feltoltam a magas
padkán. Mellettünk egy anyuka befogta a kisgyereke szemét. Annyira megdöbbentem,
hogy utánafutottam, és megkérdeztem: mégis miért?! Azt
felelte, hogy a gyerek ne lásson nyomorékot; és hogy az
ő környezetében nem volt, és
nem is lesz ilyen. A sors iróniája, hogy eközben a gyereket
majdnem elcsapta egy autó. Ez
után a kerekesszékes fiú nyugtatgatott, hogy ne törődjek vele,
ő már hozzászokott a hasonló
reakciókhoz. Azt hiszem, ez
volt az a pont, ami átszakította nálam a zsilipet. Egy fotós

barátommal találkoztam aznap, aki látta, hogy valami nem
oké. Magamba fordulva ültem,
holott vidám, pörgős nőnek ismert. Elmondtam, mi történt,
és hogy valamit kéne csinálni.
Biztatott. Nekem meg még aznap kipattant a fejemből, hogy
divatbemutatót szervezek fogyatékossággal élőknek. Fogtam a telefont, estére 27 ember
állt mellénk. Anyukám ismerte a mozgássérültek, a siketek,
a vakok és gyengén látók egyesületeit: őt kértem meg, keressen nekem modelleket. Nem
akartam, hogy az én nevem is
forogjon.
Miért szerettél volna
háttérben maradni?

Sokféle módon segítettem
már a körülöttem élőknek, ami
sosem az én személyemről szólt. Egyszer szándékoztam megcsinálni
a divatbemutatót: amire
147 vendéggel a szombathelyi Iseumban került sor. A kifutón én
kísértem végig mind a
14 modellt. Életre szóló
élményt jelentett nekik,
hogy rájuk figyeltek,
megtapsolták őket, hogy
szépnek érezhették magukat. Normál divatbemutatón nem látni ilyen
boldog modelleket. Az
esemény végén mindenki kérdezgette, hogy
ugye lesz jövőre is. Gondoltam, jó, ha ez három
hét alatt összejött, lesz.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Elmondom hát mindenkinek
Azóta van. Tavasszal mindig
Szombathelyen, ahol nagyon
várják: most áprilisban ott
tartjuk a tizediket. A következőt Győrben ősszel, utána évente csak egyet, 2020-ban pedig
újra Budapestre jövünk sokak
kérésére.
Tavaly ősszel rendeztétek
a divatbemutatót
először Budapesten.

Igen, nehéz és hosszadalmas munka volt. Szerencsére
sikerült megnyernünk fővédnöknek a köztársasági elnök
feleségét, Hercegh Anita as�szonyt. És nagyon örültem,
hogy a Várkert Bazárban lehettünk, régi álmom vált valóra.
Még a nagypapámmal jártunk
oda gyerekkoromban, rengeteg
emlék köt a helyhez. De Szombathelyhez képest mindenhol
nehezebb volt megmozgatni az
embereket, Budapesten különösen. A hazai terep nagyon nagy
könnyebbség. Ott már a legelső bemutatónkra 550-en jöttek
el, a lépcsőn is álltak a Tóvendéglőben. Azóta is ugyanott

tartjuk. Sokszor kérdezik, hogy
ha kinőttük a helyet, miért nem
váltunk: mert az ottani légkör,
a személyzet hozzáállása pótolhatatlan. Olyan a hangulat,
hogy csodabuboréknak hívom,
ami megteremtődik.
Modelleket találni is nehezebb
Szombathelyen kívül?

Nem, miután a közösségi
oldalon meghirdettük az eseményt, Budapesten szintén túljelentkezés volt. Vak, gyengén
látó, autóbalesetes, buszbalesetes, siket, és Down-szindrómás
modellek vonultak fel: tényleg
óriási öröm számukra, hogy
szerepelhetnek. Az önkéntesek
is bevonódnak érzelmileg, még
ha csak a kötelező diákmunkára jelentkeztek is. Harmincnál
több önkéntes jött Pesten, nem
vártak, nem várunk semmit,
mégis nagyon sokat kapunk:
mosolyt, szeretetet, ölelést.
A szemléletformálás fontos cél.
De nem csak azok mennek el
a divatbemutatóra, akik már
eleve érzékenyek a témára?

Úgy fele-fele az arány. Szerencsére sok a kíváncsiskodó. A
modellek mindig neves tervezők ruháit vagy márkás darabokat viselnek, van, akit éppen
ez vonz, és a lényeg, hogy ezért
vagy azért bejöjjenek az emberek. Úgy látom, hogy mozdul a
társadalom jó irányba.
2018-ban alapítvány lettetek
– benne a neved márkanév.

Tavaly télen csörgött a telefon. Egy ügyvéd volt. Jó barátomtól hallott rólunk, és
felajánlotta, hogy megcsinálja nekünk az alapítványt. Azt
mondta, neki meg arra nincs
ideje, amit mi vállalunk. Azóta is ingyen viszi a jogi részt,
és rengeteg segítséget kapunk
tőle. Két barátnőm, Borbás Piri, aki elkísért és Horváth Eszter „Maszi” barátnőm alkotja
velem a kemény magot, ők az
alapítvány kurátorai is – rájuk bármiben számíthatok.
Ők gondoznák tovább, amit
felépítettem, ha velem történne valami – ami nagyon
megnyugtat.

Mivel foglalkoztok még a
divatbemutatók mellett?

A fő célunk, hogy fogyatékkal élőkön, rászorulókon segítsünk. Ennek fókuszában a
divatbemutatók állnak, de sokféle segítségkéréssel megkeresnek. Én évek óta személyesen
utánajárok minden kérésnek.
Megesett ugyanis, hogy élelmiszercsomaggal fordultunk
vissza – kacsalábon forgó palotából. Azt gondolom,
leginkább a szűkebb környezetemben kell, és ott
tudok leghatékonyabban
segíteni. Most integrált játszótereket szeretnénk létrehozni a Játéknap Kft.-vel,
elsőként a Rum Kastélyban. Nekem az ottani súlyosan értelmi fogyatékos
gyerekek a szívem csücskei. Évek óta járunk hozzájuk, 6 éves kor alattiaknak
nincs játszóterük: az elemeire gyűjtünk. Novemberben szerveztem egy privát
csokoládé- és kézműves vásárt
200 forintos belépővel. Délutánra a befolyt pénzből meglett a kerekesszékes hinta ára.
Nemrég létrehoztam egy csokimanufaktúrát, amit egyelőre egyedül viszek, de a cél,
hogy hosszútávon három-négy
mássággal élő embernek munkahelyet tudjunk teremteni.
Itt a környezettudatosság is
fontos, illetve a minőségi, természetes alapanyagok használata. Nyáron Torony faluból
kerestek meg – ott táboroztak Böjte Csaba nagyszalontai

gyermekotthonának lakói –,
hogy készítenék-e csokit a gyerekeknek. Decemberben már
mi mentünk Szalontára, személyes karácsonyi ajándékokat
vittünk több mint hetven gyereknek; nyolcukat el is hoztuk
a szünetre, akik nem tudták a
családdal tölteni az ünnepeket
sem. Az a tisztelettudás, jólneveltség, amivel náluk találkoztam, egészen példaértékű.

fel, hogy azt azért kapni szeretném. Szóval nem véletlenül
kötöttem ki az élelmiszeriparnál. Sokáig vittem egy kis édességboltot, de be kellett zárnom.
Némileg ezt is pótolja a manufaktúra, de legfőbb célja, hogy
az alapítványnak folyamatos
bevételt generáljon. Workshopokat is tervezek: 16 ép, fizető
ember 4 mássággal élő ingyen
workshopját tudná fedezni.
Rengeteg az energiád.
Létezik bármi, ami
meg tudja akasztani
a lendületed?

Visszakanyarodtál
az élelmiszerekhez a
csokimanufaktúráddal.
Miért pont csoki?

Mert imádom! Kiskoromban rengeteget vigyáztak rám a
nagyszüleim, és a nagypapám
mindenféle tárgyat elkészített
nekem kicsiben. Például egy
sodrófát, és amikor a mama
sütött, én utánoztam. Az édességért mindig rajongtam, a sütés tényleg az én terepem lett a
családban. Én sütöttem mindenkinek a születésnapi tortáját, beleértve a sajátomat is
– csak 16 évesen háborodtam

Igen, a rosszindulat. Attól párszor már majdnem
bedobtam a törölközőt. 3,5
éve levágattam a hosszú hajam, daganatos gyerekeknek
ajánlottam fel, és közétettem a Facebookon, hátha
pár ember csatlakozik. Több
százan követték a példám,
köztük sok gyerek, ami szerintem nagyon klassz, mert mikor lehet együttérzésre tanítani
valakit, ha nem kiskorban – de
kaptam szitkozódó levelet is:
hogy levágattatom a gyerekek
haját. Ez megviselt. A fiam bátorított, hogy tartsak ki, ne törődjek vele. Fantasztikus srác. Négy
éve egy divatbemutatón fültanúja volt, ahogy tanakodunk, ki tolja fel az egyik gyereket a kifutóra.
Zsöme fiam ott ült, és azt mondta, majd ő: „hogy lássák, nincs
különbség és különbözőség”.
Egy 13 éves kiskamasz... Én úgy
meghatódtam, hogy újra kellett
kezdeni a sminkem.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Társaslány

M

M

Mit tud egy hóvirág? S

árti szomorú, mert a férje, akit hűséges és
lobogó szerelme jeléül egyszerűen csak
Zokninak hív immár húsz éve, mostanában olyan,
hogy is mondjam, fittyedt. Vagyis nem én mondom így, mert milyen alapon is mondhatnék én
bármit Zoknira, hanem Márti, ami egész pontosan
azt jelenti, hogy Zokni szemében nem gyúl már apró láng, mikor Mártira néz, nem mormog áhítattal,
ha Márti elé teszi az újházi tyúkhúslevest, és nem
dörgöli Márti lábszárához zoknitlan, hideg lábát
hajnalban az ágyban. És Mártinak ez fáj. Ki érti,
mi lelhette a szegény embert, milyen testi vagy lelki
kín nyúzza, amitől kiveszett szeméből a tűz, öleléséből meg a... Ajjj, legyint Márti, nem is emlékszik
ő már arra, milyen volt Zokni ölelése.

N

a, ez az utolsó mondat megütötte a fülünket, mert ahol ölelés nincs, ott baj van.
Spirike, aki mindig előbb szól, mint ahogy
gondolkodna, fel is sikított, hogy Zokni
fittyedését netán egy másik nő iránt táplált, mindent elsöprő szerelem okozza.
Mert lássuk csak be, mondta, húszévnyi
házasság után gyakran megesik, hogy
az Univerzum próbára teszi a szerelmeseket, és bepottyant közéjük egy csábító
harmadikat. De mielőtt még kifejthette
volna a csábító harmadik bepottyanásának várható következményeit, Szaki
Spirike mögé lopakodott és egy határozott, gyors mozdulattal befogta a száját.
De hiába. Márti szeme könnybe lábadt,
és a homloka kusza rajzolatán tisztán
látszott, hogy épp végigfuttatatja a lehetséges harmadikok szerit és számát
a gimis iskolatársaktól kezdve a munkahelyi kapcsolatokon át egészen Zokni kedvenc sörözőjéig.
24

HIRDETÉS

árti szája erre még jobban legörbült, és még
hangosabb zokogásban tört ki. Ebből megértettük, hogy Zokni folyton a telóján lóg, lenémítva tartja, és még a klotyóra is magával viszi...

Vág Bernadett

M

ire a végére ért, Pisti közölte, hogy ez az
egész egy nagy hülyeség, mert ha Zokni
szerelmes lenne, akkor nem unott és fittyedt lenne,
hanem vigyorgós és merengős, és folyton azt fütyörészné, hogy jaj de szép kék szeme van magának.

S

zaki véleménye azonban az, hogy Zokni tuti
nem szerelmes, hanem vitaminhiányos, és
hogy eszik-e elég citrusfélét meg spenótot. Márti
megnyugtatta Szakit, hogy Zokni pont elég vitamint kap, amiket személyesen tuszkol a szájába
reggelenként színes kis pirulák formájában, úgyhogy ilyen jellegű hiánya biztos nincs.

N

etán tesztoszteronhiánya van, közölte tudományosan Pisti, mivel a klimaxkorba
érő férfiaknál ez is kétségtelenül felmerülhet, főleg, ha az ölelések maradtak el.

A

E

z elmaradt ölelések gondolatára
megint felszisszentünk, és Spirike, aki soha semmiből nem tanul,
odamotyogta, hogy azért mégse
kéne kizárnunk a bepottyanó
csábító harmadik lehetőségét, mert mi van, ha nem
boldog liezonról, hanem halálos és
reménytelen szerelemről van szó.

rre az eshetőségre gondolva Márti szája ismét legörbült, szeméből könny spriccelt, és
alig hallottuk egymást a zokogásától. De még mielőtt végképp összezuhant volna, Pisti jól hátba
vágta, mert szerinte ez az egész egy nagy hülyeség, ugyanis ha valami univerzális hiba folytán
Zokni netán szerelembe esett volna, akkor folyton a telóján lógna, lenémítva tárolná, és még a
klotyóra is magával vinné.

zaki felharsant, hogy Spirike most már tényleg fogja be, a Pisti meg pláne, mert hogy ő
ezer éve ismeri a Zoknit, és az kizárt, hogy megbántaná a Mártit holmi szerelembe eséssel.

A

kkor viszont súlyos tavaszhiánya van – sóhajtott fel Spirike. És erre mind vele sóhajtottunk,
mert lelki szemeink előtt egyszerre csillant fel a nedves földre zuhanó napsugár, hogy nyomában friss
fű fakadjon és apró hóvirág nőjön, mindezt szívbemarkoló madárcsicsergés kísérte, igaz, ezt már nem
a lelki szemünk, hanem a lelki fülünk érzékelte, majd
megsimogatta lelki arcunkat egy lágy, gyengéd tavaszi fuvallat is, aminek illatával megtelt a lelki orrunk.

A

hosszú csendből Szaki kecmergett ki először, és
azt mondta, azonnal szereznünk kell Zokninak
egy kis hóvirágot. Spirike pedig hozzátette, hogy a hóvirág igazán remek ötlet, ugyanis nem csak a tavaszhiányt gyógyítja, hanem a szerelmi ármányt is képes
megszüntetni, gondoljunk csak a nagy Odüsszeuszra, akit a gonosz, kiéhezett, büdös cemende Kirké
elkábított, hogy éveken át szeretkezhessen vele, és a
szegény Odüsszeusz nem volt képes kikecmeregni a
bűvös álomból, hiába várta haza epedve a hűséges Penelopé. Ám ott termett Xerxész, a szárnyas félisten,
aki, na mit itatott Odüsszeusszal? Na mit? – kérdezte
széttárt karral Spirike. Nem tudtuk. – Hát hóvirág főzetet! – harsogta diadalittasan. – Amitől Odüsszeusz
azonnal kijózanodott, ott hagyta Kirkét a francba, és
némi kitérővel hazatért az ő Penelopéjához.

S

pirike még be se fejezte a történetet, Pisti már
vissza is ért a sarki virágárustól kezében egy csokor hóvirággal, amit Márti nyomban hazavitt Zokninak, hogy megtörje a gonosz bűvös szerelmi átkot
vagy a kórós tavaszhiányt. Másfél óra múlva telefonált, hogy Zokni köszöni a hóvirágot, és üzeni, hogy
néhány hete tartó fittyedésének nem volt más oka,
mint hogy kétszer is kikapott a kedvenc focicsapata.

Téli Wellness
Varázslatosmár 15 750 Ft/fő/éj-tőlKényeztetés
h
h
h

2 éjszaka szállás, félpanzióval tágas szobákban
Érkezéskor 1 pohár forró téli ital felnőtteknek,
gyermekeknek forró csoki/tea
Vízi Világ korlátlan használata

Felnőtteknek 1x választható program:

Uraknak: hidromasszázs kádfürdő vagy japán manikűr
Hölgyeknek: manikűr gél lakkal ünnepi vagy téli
hangulatú szalondíszítéssel, vagy lávaköves arcmasszázs 20’
Kiegészítő szolgáltatások ingyenes használata:
h Ping-pong, Gyermek csocsó, Minirex-terem, Játszószoba
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on
h
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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
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Üzenet a Földnek

Tekintse meg videónkat
a Szimpatika TV-n!

Tompa Diána

Filléres zöld praktikák
Ezek a termékek ugyanolyan
hatékonyak?

A

magyar városi lakosságnak még mindig csak
kis része él környezettudatosan, pedig a klímaváltozás, a környezetszennyezés mértéke és a
természeti források kimerülése egyre sürgetőbb
problémákat jeleznek. Az Ökoszolgálat Alapítvány igazgatóját, Szabó Gyulát arról kérdeztük,
hogy a mindennapokban mit tehetünk Földünk
megóvásáért.
Mik az első lépések ahhoz,
hogy valaki tudatos vásárlóvá, zöld életmódot követővé
váljon?

10 év tapasztalata azt tanította nekem, hogy nem elég
csak praktikákat alkalmazni,
előbb meg kell tanulnunk újra kapcsolódni önmagunkhoz,
a közösségeinkhez és a természethez. Ezután sokkal nyitottabbak leszünk, nem arra
fogunk várni, hogy valaki megmondja nekünk, mit tegyünk.
Emellett nagyon fontos, hogy
legyen valami motivációnk.
Sok ember a családalapítás miatt akar tisztább, egészségesebb
környezetet teremteni, mert a
gyermekének akar olyan
világot hátrahagyni,
melyben ő
is tud élni.
Másoknak
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a pénz a fő motiváció, rájönnek, hogy túl sokat költenek
felesleges, túlreklámozott termékekre, melyekből jóval kevesebb is elég. És vannak, akik
felismerik, hogy mi zajlik körülöttünk a világban, és jót
akarnak tenni a bolygónak. Az
emberek nagy része a saját szívén vagy zsebén keresztül fogható meg.
Milyen hatóanyagokat kerüljünk mindenképpen, és mivel
tudjuk őket helyettesíteni?

Az mindenképpen legyen
gyanús, ha valamiben túl sok
az összetevő, és különféle figyelmeztető
jelzés van a csomagolásán:
mérgező,
veszélyes

vagy irritatív anyag. Ilyenkor mindig meggondolandó,
hogy feltétlenül szükségünk
van-e ezekre a termékekre. A
fertőtlenítők többsége klórt
tartalmaz, ami egy igencsak
veszélyes anyag, ezért csak
akkor szabad használni, ha
nagyon indokolt a lakás sterilizálása, például egyes betegségeknél. Tisztán lehet tartani a
háztartást a legegyszerűbb szerekkel is: ecet, citromsav, mosószóda, szódabikarbóna és a
forró víz, ami önmagában is
nagyon jó fertőtlenítő. A környezettudatos tisztítószerek is
ezekre a hatóanyagokra épülnek, illetve a nátrium perkarbonát nevű anyagra, ami egy
oxigénes folttisztító,
mely sok reklámozott termék
alapja is.

Igen, de tudni kell, hogy mit,
mire lehet használni. Ma már
mindenre létezik környezetbarát megoldás is. A mosódióról
sokszor nem mondják el, hogy
nem arra való, hogy a piszkos
ruhát kitisztítsa, hanem hogy
a hordott ruhát átöblítse. Tehát nem fehérít, nem tisztít foltokat, csak öblít, mert növényi
szappant tartalmaz. Ha foltot
szeretnénk tisztítani, akkor
olyan szert kell keresni, ami
erre is alkalmas, például a mosószappan, mosószóda vagy a
nátrium perkarbonát. Ha ezekkel kiegészítjük a mosódiót, akkor már folttisztításra is ideális.
Hogyan tudjuk az otthonunkat energiatudatossá formálni? Mi az ajánlott hőmérséklet
a lakásban hideg időben?

Sajnos a magyar lakások nagy
része rosszul szigetelt, így aki
megteheti és van rá anyagi kerete, az szigeteltesse le az otthonát.
Ez kiváló befektetés, hiszen utána jóval kevesebbet kell a fűtésre
költeni. Az ablakokat utólag is lehet szigetelni szilikon
csíkokkal, amit
bárki meg tud csinálni,

nem kell
hozzá szakember. Így a 21 fokot is
melegnek fogjuk érezi, míg ahol
húznak az ablakok, ott 23 fokban
is fázhatunk.
Emellett vannak egyszerű, bárki számára elérhető praktikák. Ha
jó vastag, földig érő függönyt teszünk az ablak elé, az egészen jól
szigetel, viszont nem szabad rálógatni a fűtőtestre, mert akkor a
meleg a hideg ablak felé távozik,
nem a lakás légterébe.
Az is fontos, hogy milyen
színeket használunk az otthonunkban. Ha meleg színek (sárgás-narancsos-pirosas) vesznek
körül minket, akkor ugyanazt
a hőmérsékletet melegebbnek
érezzük, mint ha hideg színeket (szürkés, kékes) használunk.
Ezen kívül a levegő páratartalma
is lényeges: ha párologtatunk, akkor kellemesebben fogjuk érezni
magunkat ugyanazon a hőmérsékleten, mint ha szárazabb lenne a levegő. Ebben a növények
jelenléte is segít.
Az ideális hőmérséklet lakótérben 21 fok, hálótérben 18
fok, és a fürdőszobában, amikor
használjuk, 23 fok.
A szépségápoló szerek között
is léteznek környezetbarát termékek?

Vannak nagyon egyszerű

anyagok,
amivel a bőrünket
tudjuk ápolni, komoly pénzkiadás nélkül. A legfontosabb,
hogy elegendő vizet fogyas�szunk, mert ettől a bőrünk
sokkal szebb és hidratáltabb
lesz. Léteznek ősidők óta használatos szépségápolási szerek,
mint az extra szűz olívaolaj,
mandulaolaj, körömvirágolaj,
jojobaolaj, melyek tökéletes,
adalékanyag-mentes testápoló szerek. Egyetlen hátrányuk,
hogy hosszabb ideig tart a felszívódásuk. Ha a várandós nők
a hasukat ilyen olajokkal kenegetik, akkor elkerülhetik a terhességi csíkok kialakulását. A
shea vaj is kiváló bőrápoló, főleg télen, amely szintén száz
százalékban természetes anyag,
és a felszívódása is gyorsabb.
Ma már elérhetőek magyar
gyártású natúr kozmetikumok is, melyek döntő részben
természetes alapanyagokat
tartalmaznak, és kihagyják
belőlük azokat a hatóanyagokat, amik a tömegtermelésben
gyártott kozmetikumokban
benne vannak. Például a SLS-t
(nátrium-lauril-szulfát), ami a
tisztálkodási szerekben a habzó anyag szokott lenni, viszont
allergén, így jobb
elkerülni.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

Tompa Diána

A szép haj titka

M

indenki vágyik az egészséges, dús
hajkoronára, mégis sokan küzdenek
– főképp a hidegebb idő beálltával – a fokozott hajhullással. Ennek okairól és a hátterében álló betegségekről Dr. Bojcsuk
Szabinát, a nyírbátori Bátor Patika gyógyszerészét kérdeztük.
Mit tekintünk hajhullásnak?
Mikortól számít krónikusnak?

Átlagosan százezer hajszál
található egy egészséges ember
fejbőrén, és napi száz szál elvesztése még természetes. E fölött
beszélhetünk kóros hajhullásról. A haj folyamatosan megújul, normál esetben a kihulló
és újonnan keletkező hajszálak mennyisége kiegyenlített.
A hajnövekedésnek három fázisa van. A növekedési fázisban (3-5 év) a sejtek osztódnak,
a szervezet táplálja a hajszálat,
egészséges
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esetben a hajszálak 80 százaléka ebben a szakaszban van.
Az átmeneti fázisban (1-2 hét)
a hajhagyma tápanyagellátása lecsökken, majd megszűnik.
A hajszál ekkor már nem él, de
addig a fejbőrön tartózkodik,
míg nem kerül egy új hajszál a
helyére. A hajszálak egy százaléka van ebben a fázisban. Az
utolsó, nyugalmi szakaszban
(3 hónap) a hajtüsző nem működik, elszarusodik, majd az új
hajszál kitolja a régit. A hajszálak 10-20 százaléka van ebben a
szakaszban.

Van-e genetikai oka
a hajhullásnak?

Az esetek kilencven százalékában az örökletes tényezők a
felelősek a haj hullásáért, mely
főként a férfiakat érinti. Többségük harminc éves kor körül
kezd kopaszodni, de ez már
korábban is elkezdődhet. Az
úgynevezett férfias típusú hajhullás genetikailag meghatározott és hormonfüggő. Az
oka a hajhagymák dihidrotesztoszteronnal (DHT) szembeni
túlérzékenysége, mely a tesztoszteron nevű férfi nemi hormonból képződik.
A hormonrendszerbe beavatkozó hatóanyagok alkalmazása
túl nagy kockázattal jár, súlyos
mellékhatások léphetnek fel.
Bármely hajnövekedésre jótékonyan ható készítmény (vitamin,
gyógynövény, koffeines sampon) csak késleltetheti a kopaszodást, de végleges megoldást
csak hajbeültetéssel lehet elérni.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Mik a téli hajhullás okai?

Télen a táplálkozásunk nem
olyan változatos, mint a melegebb hónapokban, kevesebb
friss zöldséget, gyümölcsöt fogyasztunk, az emiatt kialakuló
vitaminhiány is vezethet hajhulláshoz. Legtöbben a szabadságot, pihenést nyárra tervezik,
így a téli hónapokban gyakran túlterhelik magukat. A kevesebb testmozgás, a stresszes,
túlhajszolt életmód olyan változásokat indít be a szervezetben,
ami kedvezőtlenül befolyásolja a
hajnövekedést. A hideg idő miatt sokan sapkát, kalapot hordanak. A nem jól szellőző fejfedők
elősegítik a kórokozók elszaporodását, ez előidézhet gombás
fertőzéseket, amelyek szintén
okozhatnak hajhullást, ha már
olyan mértékű a gyulladás, hogy
érinti a hajhagymákat is.
Mely gyógyszerek
eredményezhetnek hajhullást?

Árthatnak az akne elleni szerek, antibiotikumok, gomba ellenes szerek, vérrögképződést gátló
szerek, epliepszia elleni szerek,
egyes vérnyomáscsökkentők,
a nem szteroid gyulladáscsökkentők, szteroidok, pajzsmirigy
gyógyszerek és a kemoterápiás
szerek.
Hogyan lehet védekezni
a hajhullás ellen?

A legfontosabb az egészséges,
kiegyensúlyozott táplálkozás. A
rendszeres testmozgás fokozza a
keringést, javítja a hajhagymák
oxigén- és tápanyagellátását.

Fontos a kiváltó okok megszüntetése is. Előfordulhat a nem
megfelelő kozmetikum, hajfesték, hajvasalás vagy a gyakori szoros copf viselése miatti
hajkárosodás.
Léteznek házi praktikák?

Házi praktikák helyett tanácsosabb szakemberhez fordulni, és kideríteni az okokat, majd
szakszerű terápiát választani.
Az otthoni módszerek csak kiegészítő terápiaként javasoltak,
például a ricinusolajos hajpakolással látványos javulást lehet elérni. Három evőkanál
ricinusolajat masszírozzunk be
a száraz fejbőrbe a hajtövekre,
majd bugyoláljuk be meleg törölközővel, és hagyjuk 30 percig
hatni, végül alaposan öblítsük
ki. Ezt heti kétszer ismételjük
meg, három hónapig. Gyógynövények közül jótékony hatású a csalán, a zsurló, a kamilla,
a körömvirág, a diólevél, a rozmaring. 5 liter vízhez öt marék
gyógynövényt kell adni, és ennek a főzetével leöblíteni heti
egyszer a hajat. Emellett a rendszeres fejmasszázs is hatékony.

Milyen gyógyszertárban
kapható készítmények
segíthetnek a problémán?

Vannak erre a célra kifejlesztett
komplex készítmények, melyek
vitaminokat, gyógynövényeket,
ásványi anyagokat tartalmaznak.
Ezen termékek szedése legalább
három hónapig mindenképpen
javasolt. Külsőleg is támogathatjuk a hajnövekedést, vitaminos
gyógynövényes samponnal, pakolással. Koffeintartalmú samponok is forgalomban vannak,
amelyek fokozzák a hajhagymák
működését. Várandósság idején
általában dúsabb, erősebb lesz
a haj, inkább a szoptatás idején
jelenthet problémát a hajhullás,
de ez a szülés után hat hónappal
általában magától rendeződik.
Kismamáknak javaslom, kérjék
ki orvosuk vagy gyógyszerészük
véleményét, mielőtt bármit elkezdenek alkalmazni.
Milyen betegségeket
jelezhet a hajhullás?

Állhat a háttérben gyulladásos
folyamat – fog-, fogíny-, mandula- vagy petefészek-gyulladás –
illetve gombás fertőzés, vashiány
és egyes autoimmun betegségek.
Sokszor hallani, hogy aki
vizes hajjal, sapka nélkül
megy ki télen az utcára, annak
kihullhat a haja. Igaz ez?

Nem. Megfázhat, és a legyengült immunrendszer, illetve az
esetleges antibiotikumkezelés
miatt, közvetve lehetnek hajhullási problémák, de ez nem
törvényszerű.
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Méregtelenítés

Sallai Ervin

T

Ha hó

ele a csomagtartó, a tetőbox, a gyerekek
között táska, mindenkinek a lábánál egy
bőrönd, indulhatunk. Csak ezt a táskát kéne
levenni a gázpedálról. Persze, hogy jó lesz az
ölemben. Majd egy kicsit félrehajtom a fejem,
hogy kilássak mögüle. Három órát simán levezetek féloldalasan. A szakadó hóesésben
úgysincs sok látnivaló 130-nál. Egy szóval
sem mondtam, hogy esetleg túl sokat pakoltunk volna egyetlen hétvégére. A szmokingot és az estélyi ruhát is ellenkezés nélkül
tettem be. Végül is lehet, hogy át kell vennünk valami díjat a legtöbb fölösleges cuccal érkező család címért.

A

z nem lehet, hogy Mirjam kinőtte az overált azóta, hogy beült a kocsiba. Hiába
mondod, hogy felpróbáltátok otthon. Ha most
kicsi, induláskor is kicsi volt. Jó, majd veszünk
neki egyet valami sportboltban. Mit tudom én,
hogy van a sportbolt szlovákul?! Biztos sportova boltova.

I

gen, az én hibám, hogy otthon maradtak a
gyerekek útlevelei, de nincs is ellenőrzés. Ez
nem a mexikói-amerikai határ. Maximum otthagyjuk őket a bódénál. Hidd el, tíz perc múlva könyörögnek majd a határőrök, hogy vigyük
őket bárhová.

C

soki, energiaital, keksz, csipsz, kávé, ásványvíz... biztos, hogy kell ennyi minden?
Sajnos a csoki akkor is hizlal, ha benzinkúton
veszed, ez nem olyan, mint a templom a Hegylakóban, vagy a ház a fogócskánál. Nem azt
mondtam, hogy kövér vagy, csak megemlítettem, hogy Amundsen kevesebb élelmiszerrel indult meghódítani a Déli-sarkot.
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Attól még nem leszünk szürke kispolgárok,
hogy ugyanúgy síelünk, mint mindenki más.
Szóljatok, ha kiszelfiztétek magatokat, majd
csak utána veszem meg a felvonó bérleteket.
Megspóroljuk az ebéd árát. Alig várom a jó
szalonnás sztrapacskát és a vaníliasodós gőzgombócot. Remélem, idén nem keverik össze
egy tányéron.

M

M

egérkeztünk a síparadicsomba. Alig tartott fél napig a háromórás út. Lehetett
volna persze rövidebb, ha nem állunk meg minden pihenőnél pisilni. Meg persze, ha nem kellett volna Besztercebányáról visszamenni Vácig
Lacika kesztyűjéért. Fő, hogy itt vagyunk. Ugye,
milyen gyönyörű?! Tudom, hogy semmi nem látszik a ködtől, de képzeljétek oda a felvonókat, a
hüttét, a modern pályaszállást. Fantasztikus. Kár,
hogy mi nyolc kilométerre lakunk majd egy faházban, de semmi gond: 40 percenként idehoz a
busz. Két átszállással.

it számít, hogy mind a négyen elestünk beszálláskor? Simán megállították a felvonót arra a negyedórára, amíg
felkászálódtunk. Addig legalább pihentek,
akik a levegőben rekedtek. Sajnálom, hogy
kint volt a szlovák köztévé, de próbáljuk megtalálni benne a pozitívumot: úgyis mindig
sztár akartál lenni. Az mégiscsak siker, hogy
mire feljutottunk a hegyre, már hatmillióan
láttak minket a Youtube-on.

A

míg nem sikerül hóekébe állítani a léceket, szerintem korai lenne ugratni. Ha
már mindenáron meg akartátok spórolni az
oktató árát, próbáljatok kicsit idefigyelni rám!
Fő a bizalom! Csak lessétek apátokat, és okuljatok! Fölcammog a medve a hegyre, lecammog
a völgybe. Így oldalazunk, és vigyázunk, hogy
ne lóduljunk meg hátrafeléééééééé.

A

szlovák hegyimentőknek nincs párjuk. Hihetetlen élmény leszáguldani
a magasból egy motoros szán után kötve vákuumágyban. És az a helikopterút a kórházba
– megfizethetetlen. Sajnos szó szerint. Mégiscsak kellett volna biztosítást kötni. De sebaj.
Majd jövőre.

HIRDETÉS

Magas
D-vitamin
tartalom

É
D

bresztő! Hajnali 10 óra. Itt a finom forró
kakaó. Indul az első síelős nap. Ha anyáék
gyorsan sminkelnek, még világosban kijutunk
a pályára.
rágám, egyáltalán nem a gyerek önfeledt kreativitásának gúzsbakötése
megtiltani, hogy Lacika fordítva vegye fel a
sílécet. Azért nem hagyom, mert az lehetetlen.
Fordítva nem megy bele a bakancs a kötésbe.
Eszemben sincs sziloplasztot hozni a kocsiból.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Dr. Draveczki-Ury Ádám

N

Szürkehályog: van megoldás

oha mindkettőt hályognak nevezzük, a
szürke (katarakta) és a zöld (glaukóma)
változat valójában nagyon is eltér egymástól.
Dr. Feminger Andrea szemészorvossal tekintettük át, mi mindent érdemes tudni ezekről
az elváltozásokról.
Minek következtében alakul ki
a szürkehályog?

A szürkehályog kialakulása bizonyos kor felett szinte törvényszerű, ez az időskori szürkehályog.
Okát, a kialakulás mechanizmusát pontosan még nem ismerjük. A betegség lényege a
fiatalon teljesen átlátszó szemlencse állományának elszürkülése, átlátszatlanná válása, aminek
következtében az illető egyre
homályosabban lát. Eleinte úgy
érzi, mintha egy vízfüggönyön
nézne keresztül, később a tárgyak kontúrja elmosódott lesz,
a színek kifakulnak, és az addig
éleslátást nyújtó szemüvegével
már nem lát jól. Ennek oka, hogy
a lencse állományának megváltozásával a lencse fénytörő ereje
is megváltozik, ezért a páciensnek új, a korábbitól eltérő dioptriájú szemüvegre van szüksége.
Amikor már a látás élessége nem
javítható újabb dioptriával, csak
a műtét segíthet. A látásromlás
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üteme teljesen egyéni, ezért bizonyos időszakonként, például félévente kontrollálni kell a lencse
állapotát. Ha a páciens úgy érzi,
hogy már nagyon zavarja a látásromlás, természetesen előbb
is jelentkezhet. Régebben többnyire az idősek, 65 év felettiek
betegsége volt a szürkehályog,
manapság már fiatalabb korban
is előfordul.
Mitől függ, hogy mennyire
súlyos az elváltozás?

A homály elhelyezkedése szabja
meg a „súlyosságot”, vagyis azt,
hogy mennyire zavarja a látást.
A lencse széli részein kialakuló,
úgynevezett „vesszős” homályok kevésbé okoznak látásromlást, mint amikor a szürkeség a
lencse magjában, centrumában,
az éleslátás tengelyében fejlődik
ki. A folyamat lassan halad előre, hónapokig, évekig eltarthat,
magára hagyva viszont teljes
vakságot is okozhat.

Mit lehet tenni ilyenkor?

Említette, hogy a háttér nem
pontosan ismert. Mégis,
milyen tényezők játszhatnak
közre?

A kor előrehaladtával mindenünk „romlik”, a lencse
anyagcseréje megváltozik, a
szemlencse vízben oldhatatlan
fehérjéinek mennyisége megnő, kémiai állapotuk megváltozik, ez okozza a szürkeséget,
illetve a dohányzásnak, az
egészségtelen táplálkozásnak
és az UV-sugárzásnak is bizonyítottan van szerepe a hályog
kialakulásában. A veleszületett
szürkehályog esetén genetikai
okok, anyagcsere-betegségek,
esetleg a terhesség alatti káros
hatások állnak a háttérben. Az
időskori szürkehályog mellett
előfordulnak különböző betegségekhez – például cukorbetegséghez – társuló, illetve
bizonyos gyógyszerek – így
szteroidok – mellékhatásaként
kialakuló hályogok.

Ha kialakult a szürkehályog,
a megoldás a műtét: ki kell
cserélni az elszürkült lencsét
egy éleslátást biztosító műlencsére. Régebben az volt
a szabály, hogy megvárták,
amíg a hályog „megérik”,
ennek oka a régi műtéti technika volt. A modern, ultrahangos műtétnél az a szabály,
hogy ha a pácienst zavarja a
homályos látás, akkor el lehet
végezni a műtétet. Az ultrahangos műtéti eljárással az
érettebb hályog sokkal nehezebben távolítható el, és lassabb a sebgyógyulás. Ezért
ajánlatos a szürkehályogot
minél hamarabb megoperálni.
A műtét során az érzéstelenítést
cseppekkel érik el, majd a szemsebész egy néhány milliméteres
metszésen keresztül hatol be a
szembe. A lencse elülső felszínén, a tokon körülbelül fél centiméter átmérőjű kerek lyukat
készít, majd egy speciális ultrahang-készülékkel „összetöri” a
lencse állományát, és azonnal
ki is szívja azt, miközben a lencsetok többi részét meghagyja. Ebbe a tokba helyezi bele a
szem adottságainak megfelelő
műlencsét. Az összehajtogatott
műlencse egy nagyjából 2 milliméteres nyíláson át a szembe

Vagyis újra létrejön a
szürkehályog?

Nem, ez az úgynevezett „utóhályog”. Ezt az állapotot lézer
segítségével lehet kezelni, és a
látásélesség helyreáll.
Miben tér el ettől a
zöldhályog?

kerülve kinyílik, és a tokban felveszi végleges formáját. A sebszéleket nem kell összevarrni,
mert a speciális metszés következtében összefekszenek.
Amennyiben a szemfenéken
nincs kóros, az éleslátást befolyásoló elváltozás, a beteg a beültetett lencsével jól fog látni,
akkor sem lesz szüksége szemüvegre, ha előtte szemüveges
volt. Léteznek olyan műlencsék,
amelyekkel már a közelre látás
is megoldható. A műtétet követően ritkán előfordulhat, hogy
a beültetett műlencse mögött
az eredeti lencsetok megvastagszik, és átlátszósága romlik.

A zöldhályog lényege, hogy
a szemben lévő, úgynevezett csarnokvíz termelődése
és elfolyása közötti egyensúly felborul, a szemnyomás
megemelkedik, ez pedig az
ideghártya és a látóideg fő vérellátási zavarát okozza. A vérellátási zavar következtében
az ideghártya idegsejtjei elpusztulnak. Ez a folyamat visszafordíthatatlan látásromláshoz
vezethet, de az időben felismert
és kezelt betegség esetén ez a
romlás lassítható, megállítható. Miközben a szürkehályogot
csak műtéttel lehet kiküszöbölni, a zöldhályog alapkezelése
konzervatív, vagyis különböző
hatásmechanizmusú, szemnyomás-csökkentő cseppekkel orvosoljuk az állapotot. A zöldhályog
bizonyos típusában a konzervatív terápia hatástalansága esetén
lézeres és műtéti beavatkozásra
van szükség, amely utat biztosít
a csarnokvíz elfolyásának.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

33

Játsszon velünk és nyerjen!
Kalandozzon 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
l
a móri Hétkúti Wellness Hote
és Lovasparkban

2 db Lendület
Szűrővizsgálat a VitaHelp
Egészségközpontban
* A Szimpatika játékok eléréséhez egy regisztráció, azaz egy fiók létrehozása szükséges, melyet a
szimpatika.hu/felhasznalo/regisztracio címen végezhet el.
A regisztrációt csak egy alkalommal kell elvégezni, azután a szimpatika.hu/felhasznalo/belepes címen be tud
lépni a játékhoz.
1

Fejtse meg a keresztrejtvényt!

1. Mi áramlik be az osztályterem ablakán?
a) a tavaszi napsütés b) a frissensültek illata c) a verkli hangja

2

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

2. Melyik darabban játszott Lovas Rozi?
a) Tíz kicsi indián b) A 10. kocsis c) 10

3

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

3. Mennyi volt a csokoládé- és kézműves vásárra a belépő?
a) 200 Ft b) 2000 Ft c) 10 euró

4

A megadott válaszok egy kódot rejtenek. A helyes kódfejtők
sorsoláson vesznek részt!

4. Melyik a kiváló bőrápoló?
a) a tea vaj b) a shea vaj c) a Shíva-haj

Nyeremény: 3 db páros belépő a
KARTHAGO 40 éves jubileumi nagykoncertjére!
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* A Szimpatika játékok eléréséhez egy regisztráció, azaz egy fiók létrehozása szükséges, melyet a szimpatika.hu/felhasznalo/regisztracio címen végezhet el.
A regisztrációt csak egy alkalommal kell elvégezni, azután a szimpatika.hu/felhasznalo/belepes címen be tud lépni a játékhoz.

5. Hol maradt Lacika kesztyűje?
a) Vácott b) a nagymamánál c) a szerkesztőségben

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!

A kvíz és a Megfejtő játékunk nyerteseit a szimpatika.hu/jatekok oldalon találhatják meg!

KERESSEN MINKET
AZ INTERNETEN IS!

WWW. www.facebook.com/Szimpatika
.HU

www.instagram.com/szimpatika_hu

Hasznos funkciók honlapunk mobilverzióján*:
az Önhöz legközelebb található
Szimpatikák listája és térképes
nézete
útvonaltervezés
nyitvatartási információk
Szimpatika kvíz kitöltése

honlap

facebook oldal

instagram oldal

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

