Januári akció
Az éltető

D-vitamin

2019. január

Ne

pánikoljon!

Vámos
Miklós

Az Ön Szimpatikája:

6520629683350077713032876821396034745679584688978020962949567925207595415242731
9189561330815939016457220629824439214927661525416864025059770851285874372102418
5155823150472595526039136914204987176593410346673341884021340865486472787814583
4238915855027244598465097949961086335850461741534629440091725793875164116188603
10
11
8716494987197232323729324970475654707859887800878667554066716217013812559281492
0376547816900309940807897146339969465662448985721482754131676570152250725845878
15
16
17
6787431149148406669850482491051054183046461505459699230897113724159168103077940
Még '18-ban 19-re lapot húztunk,
8426984047061773811952305082215065265316804920982711973744004546796038595492426
és elindítottuk új játékunkat, a
1419338429762582307877783841721715256851465692583047903002669113623576280006934
Megfejtőt. Tettük ezt azért, mert
21
22
0078781868425950984249328919993707875304704578583508047788385072495984659566970
egyrészt játszani mindenki szeret,
4039216067242706630262508688363384151458859473607413209622862043975166340945960
és játékból sosem elég – másrészt
8220525413877166195967233793778437400166607886725020062138485205061692769302929
mert szerettük volna magazinunk
26
27
28
25
5350953045847535486700805072013112006417489922677272454619236114304401471099616
olvasóit egy kicsit átterelni digi1615921679486740219557822699923872941869969788837901721416510107325238768976848
tális univerzumunkba is. Mivel
9837809437621649591191765307114479165631269301698072764986868339098816680141549
31
32
33
sokan megírták nekünk, hogy a
2038352863289151788960758921250873527869094321049749335981585680027609913681485
hagyományos Szimpatika kvíz mellett szívesen lát8768830167893305738268186799219407025058742789297534249370608195865233161902393
nának egy klasszikus szellemi kondicionálót is a ma7702253396821131608201282636095411881320119535061560691989295746826386834062649
35
36
34
gazinban – hisz az egészséges életmód része kell hogy
3657990344710881591264170362325674516982628413959326765641706573520833292455252
legyen, hogy ne csak ízületeinket és izmainkat, de
Kalandozzon velünk internetes felületeinken, legyen Ön is Megfejtő!
0984208859057583712806509294435940020651360914697303563477695610871219357970701
agytekervényeinket is fitten tartsuk –, így közkívá41Nyerje meg a 3 db páros
42
6526536654269244931334584461345459250526913549880695640722550426844254182385575
belépő egyikét a
natra már egy keresztrejtvénnyel is igyekszünk leköt8518346594693133180299893765104589836749303314152077379011845994081205928549186
MAGNA CUM LAUDE 20 éves jubileumi nagykoncertjére
ni olvasóinkat. Ha most szerencsét próbál – amit „öt
6902253762925491016357110229699719440952858995906845443685848943934534111957448
2019. február
15-re az Arénába!
45
47
4420316297177365
00518501251526480 gigabájttal, no meg öt libamájjal” honorálunk –, ak1021121764571560
90139742602284911 kor egy színvonalas koncert részese lehet. Csak arra
0104433311393236
90122081882180959 kérjük, ne adja fel! Ha kitartóan játszik – akár a Meg51
52
9807759458471168
29526455033521987 fejtővel, akár a Szimpatika kvízzel – előbb-utóbb bi7539502837995483
10511352741904022 zonyára Önre mosolyog a szerencse – legalábbis mi
ezt kívánjuk! :)
8372545069614557
76863416323435928
54
55
56
57
4789125047764466
39021523753419195
Az egész szerkesztőség nevében boldog új évet és jó
0567136086477594
23282543663894079
egészséget kíván:
3779666491836557
65475034077441710
60
61
2218138143804692
97463738505959011
Kalmár András – főszerkesztő
9534289802084535
99652532372154989
Főszerkesztő: Kalmár András • Felelős szerkesztő: Szentkuty Nikolett
2965928852410109
29245980815340942
Szerzőink: dr. Draveczki-Ury Ádám, Kalmár András, Küttel Dávid,
9288876872854378788192821333677406940364722102888802022475353573950659556643259
Polgár Teréz Eszter, Sallai Ervin, Szentkuty Nikolett, Szonda Györgyi,
8723259364943908756310177516065056590704179176163020590133427391579981776361774
Tompa Diána, Vág Bernadett
1323035739617647633218816565461180911478063007435005987919272431906735965088284
Címlapfotó: Falus Kriszta
3070540732771789040914947212869971140375348066202958160435764688897226258670206
Grafikai vezető: Szonda Bálint • Fotók, illusztrációk: Pixabay, Freepik
337577232740416271280409843484962840159815865818591594616522181816595060023390
Szerkesztőség: 1116 Budapest, Sztregova u. 1. • Tel: +36 30 412 4131
520707770260896800662761701134593798875170027383660074350222802426194903699332 Magazinunk
e-mail: magazin@szimpatika.hu
újrahasznosított
8720910732948048987418394186380892114374911510940239774777945994489778265937759
papírból készül Kiadó: PHOENIX Pharma Zrt., 2151 Fót, Keleti Márton u. 19.
0147619492804320498909535851646859402327777212933061623383438402702912815270265
Cégjegyzékszám: 13-10-040476; Budapest Környéki Törvényszék
9685655616757162178152881446789494084151441559304685263584148210610751221363939
Cégbírósága
4482199189821267929936260149318074763282428657177188139981294418785314621467641
Felelős kiadó: dr. Küttel Sándor
A részletes játékszabályt megtalálja a szimpatika.hu/megfejto/szabalyzat oldalon.
9016928843398159808571070503495288310820551734869527664030191468123760338319467
ISSN 2060-3258 • XI. évfolyam, 1. szám. • Megjelent 194 000 példányban.
5955468315605960658899873501432248990396011824632526347934658274094177285515581
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
A Szimpatika játékok eléréséhez egy regisztráció, azaz egy fiók létrehozása szükséges.
3361078576766439545956543548684892383085575531650161796635612538355075487528840
2550151362332000793967741524301028813273939180917232798850105119761483043223396
1405356644896603283717299619037493665529507236096970559028008985162447657473401

Kedves Olvasó!

Fejtse meg a 34. oldalon található
keresztrejtvényt, és írja be a rejtvény fősorát a
szimpatika.hu/megfejto oldalon. Ha jó megfejtést
ír be, további izgalmas kérdések várnak Önre!

Tartalom
CÍMLAPON
Tiszta rögtönzés – Vámos Miklós ........... 4
A KULTÚRPART AJÁNLJA ....................... 11
ÜZENET A FÖLDRŐL
Kalmár András
Új élet vár ...............................................................12
ANYA-, APASZEMMEL
Szonda Györgyi és Küttel Dávid rovata
Báli ruha ................................................................. 14
Kötelező szalagavató ...................................... 15
JANUÁRI AKCIÓ ............................................. 16
ELMONDOM HÁT MINDENKINEK
Polgár Teréz Eszter rovata
„A gyereknek lehet újat mondani” .......... 20
TÁRSASLÁNY
Vág Bernadett rovata
Hó volt, hó nem volt... .................................... 24
LÉLEK
Dr. Draveczki-Ury Ádám
Megsemmisítő pánikrohamok .................. 26
KÉRDEZZE MEG GYÓGYSZERÉSZÉT!
Szentkuty Nikolett
Az éltető D-vitamin ......................................... 28
MÉREGTELENÍTÉS
Sallai Ervin rovata
Új év, új test .......................................................... 30
KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!
Dr. Draveczki-Ury Ádám
Egy létfontosságú védőoltás ...................... 32
JÁTÉKOK .............................................................. 34

3

VÁMOS
MIKLÓS
Vámos

Címlapon

Miklós

tudtam, ezért szóban mondtam
el a felnőtteknek, többször is, ez
volt a korrektúra. Számomra az
írás élvezet. Annál jobban csak
olvasni szeretek.

 Olvasóként a történet
marad meg, vagy az
érzés, amit kiváltott?

Tiszta rögtönzés
 „Író az, akinek gondot
okoz az írás” – írta
Esterházy Péter. Ön nagyon
termékeny író, idén két
könyve is megjelent. Kell
önfegyelem az íráshoz?

Ahány író, annyi féle, de Esterházy Péter arra célzott, hogy
könnyű annak írnia, aki nem
akar vele semmit. Két ellenkező akarás lehetséges. Az egyik
az, hogy úgynevezett szépírás
legyen, a szónak annak az értelmében, hogy dallamosak legyenek a mondatok, kerüljenek
4

bele meghökkentő képek, olyan
jelzők, amiket más nem használ. Nem ez az én irányom, hanem az ellenkezője. Nekem és
a hozzám hasonló szerzőknek
valamiféle gondolat kifejtése a
célja.
Korábban nagyjából 77 kollégával készítettem interjút,
mindegyikük azt mondta, hogy
az írás komoly fizikai erőlködéssel és bizonyos fájdalommal
jár. Nekem nem. Számomra az a
nehéz, hogy a napi munkaórák
után ne „írjam túl” a szöveget,
mert akkor másnap nagyon

nehéz lesz folytatni. Ez az írás
egy nagyon régi fortélya, melyet
Ernest Hemingway mondott el
egy régi interjúkötetben.
Én történetmesélő vagyok,
aki történetekkel akarja kifejezni a világot. Az a célom,
hogy a fejemben lévő gondolat
testet öltsön a regényben vagy
novellában, s aztán visszaalakuljon gondolattá az olvasó fejében. Én úgy születtem, hogy
író voltam, nem pedig író akartam lenni. Már négy évesen kis
történeteket eszeltem ki a fejemben, írni kézzel még nem
Fotók © Falus Kriszta

Jó esetben minden megmarad,
de ahhoz rendkívüli könyv
kell. Például az Anna Karenina szinte fejezetenként megvan a fejemben, bár tény, hogy
hat-hétszer olvastam. Ha egy
mű kicsit is jó, akkor főleg az
alakok maradnak meg, mert
szerintem azok hordozzák a
prózát a hátukon. Ha csak a cselekményre emlékszik az ember,
de arra nem, hogyan nézett ki a
főszereplő, akkor az szerintem
nem elég jó könyv. Arra törekszem, hogy az alakjaim maradandóak legyenek, bár nem
nagyon írom le a külsejüket.
Legegyszerűbb egy embert a
gondolataival ábrázolni. A lelkek ábrázolója vagyok, vagy
legalábbis szeretnék lenni.

 „Ha választani kell,
hogy az ember egy könyvet
olvasson el százszor, vagy
száz könyvet egyszer, jobban
jár az előbbivel.” – írja az
Apák könyvében. Én mindig
azt érzem, ha újraolvasok
egy könyvet, akkor
lemaradok más könyvekről.

Igen, de ha nem olvas újra egy
könyvet, akkor is lemarad más

könyvekről, meg az életről. Nekem alapélményem, hogy lemaradok. Nagyon mohó vagyok,
és ha pénzen időt lehetne venni, akkor minden vagyonomat
odaadnám azért, hogy nekem
48 órából álljon egy nap. Számomra az idő a legbecsesebb.
Klasszikusok újraolvasása óriási kéj, mert megtudunk olyat
is, amit első olvasásra nem lehet
észrevenni. A tökéletes könyvekből nehéz tanulni, hiába
olvassa el bárki a Háború és békét vagy a Száz év magányt, azt
nem lehet utánozni. Ellenben
közepes könyvekből rengeteget
lehet kihámozni a mesterségről, főleg ha az az ember érzése,
hogy ezt jól elszúrta az író.

 Ez önbizalmat is ad?

Azt semmi nem ad, arra születni kell. Annál nagyobb önbizalom nincs, mint amikor az
ember félrevonul, összepiszkít
200 oldalt, abban a reményben,
hogy ez majd másokat érdekelni fog. Egész életemben olyasmivel foglalkoztam, amihez
nem értek, ez íróként is igaz
rám. Ha megírtam egy olyan
könyvet, amit korábban más

még nem, utána soha többet
nem írtam ugyanolyat, mert
a következő könyvnél mindig
új szabályok, új stílus, új forma, új játék kell nekem. Ennek
az egésznek az a magyarázata,
hogy én a régi játékot unom.
Már óvodában is csak egy napig tudtam a százas kockákkal
játszani. Az életemben is azt
szeretem csinálni, amit korábban még nem, amit még nem
tudok. Egyszer csak elkezdtem
tévéműsort készíteni anélkül,
hogy fogalmam lett volna arról, hogy azt hogyan kell. De
felkértek, így megpróbáltam
kitalálni, hogyan tudnék valami olyasmit csinálni, amit
mások még nem. Ugyanilyen
okból alapítottam könyvkiadót
is, és ezért tanultam idős fejjel
újra gitározni, majd olykor felléptem Bornai Tiborral és Karácsony Jánossal. De három év
után ezt is abbahagytam. Van
bennem valami gyerekes tanulási vágy, amit én röviden
halálfélelemnek fordítanék:
gyorsan még ezt is kipróbálni,
amíg még élek. Azt hiszem, ez
a személyiségem egyik legfontosabb része, ami sokszor irritál másokat.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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 A Töredelmes vallomás
című könyvében kendőzetlen
őszinteséggel vall a
magánéletéről, olyan, mint
egyfajta leltár. Terhelt
családban nőtt fel, édesanyja
mániákus depressziós,
édesapja holokauszt-túlélő,
és már 15 éves kora óta
családfenntartó volt. Mit
gondol, a családunk által
okozott sérelmeket örök
stigmaként cipeljük?

Nekem az az elvem, hogy 35
felett mi vagyunk a felelősek a
sorsunkért. Ami rossz van az
életünkben, azt mi csináltuk. A
Hellinger-féle családállítás által
könnyen be lehet látni, hogy az
ember szülője annyi szeretetet,
gondoskodást adott, amennyit
tudott. Ebből nem szabad azt a
következtetést levonni – amit
én sokáig gondoltam –, hogy
apám például megtagadott valamit tőlem. Adhatott volna, de
nem adott, segíthetett volna,
de nem tette. Az Anya csak egy
van regényem írása közben jöttem rá, hogy az anyám marha
jó fej volt, csak én nem vettem
észre. Gyerekként nem tudtam,
hogy ez egy többszörösen terhelt család, csak amikor 30 felé
hátranéztem, akkor vettem észre. Ezen a regényírással tudtam
túltenni magam. Az írás a legolcsóbb pszichoanalízis, mindenkinek javaslom, nem okvetlenül
regényt kell írni, lehet naplót is.
Ez a meditációnak egy nagyon
egyszerű, viszont hatásos formája. Reggel vagy este öt percet
6

arra kell szánni, hogy leírja az
ember, hogy mondjuk a tegnapi
napjában mi sikerült, mi nem,
és mik az aznapi tervei. Ez ad
az életnek egy keretet, és főleg
akkor hasznos, ha valakinek
éppen egy nagy érzelmi drámája van. Ahelyett, hogy magára vagy másra zúdítaná, kiírja
magából.

 A könyvben mindegyik
családtagjáról született
egy vagy több novella,
kivéve a nővéréről. Miért?

Bizonyos regényeimben a nővérem enyhén negatív szereplő,
noha amikor írtam, erre nem is
gondoltam, mert akkor kihúztam volna, hiszen nekem az
élet fontosabb, mint az irodalom. Ezért egy idő után fogadalmat tettem, hogy róla nem írok
többet. Vagy úgy is mondhatnám, hogy róla már mindent
megírtam.

 Nagyon zavarban voltam,
amikor az interjú miatt
először írtam Önnek, hogy
milyen néven szólítsam meg.
Tibor néven anyakönyvezték,
de 18 éves kora óta Miklós
néven él, publikál. Melyik
megszólítást kedveli?

Hát még én milyen zavarban
vagyok emiatt! Úgy nőttem fel,
hogy a családomban vad tiltakozásom ellenére, Öcsinek
hívtak. Eleinte azt hittem, ez a
nevem, majd amikor az óvodában kiderült, hogy más is Öcsi,

sőt bárki az, elkezdtem tiltakozni ellene. De hatástalan volt,
mert amikor anyámnak mondtam, hogy „Ne mondd azt, hogy
Öcsi!”, akkor ő mindig azt válaszolta, hogy „Jól van, Öcsikém”.
Nem lehetett kitörni ebből.
Mikor végre ezen túlestünk,
akkor sem lehettem Tibor, mert
rögtön kezdődött a „Miklós
korszak”. 18 évesen fogadta el
az Új Írás az első novellaciklusomat, és oda egy Vámos Tibor
nevű akadémikus rendszeresen írt, ezért a főszerkesztő azt
javasolta, legyek Vámos X Tibor. Ezt nem szerettem volna,
így felajánlotta, hogy válas�szak másik keresztnevet. Mivel
őt Miklósnak hívták, viccből
azt mondtam, Miklós. Egyébként talán Péternek kellett volna lenni, mert később kiderült,
hogy a magyar irodalomban
azzal lehet karriert csinálni. De
a főszerkesztő azonnal áthúzta a keresztnevemet, és odaírta:
Miklós, én pedig nem mertem ellenkezni. Abban az időben 18 évesen adták a személyi
igazolványokat; amikor megkaptam az osztályfőnökömtől,
láttam, hogy Vámos Miklós
Tibort írtak bele. Gondoltam,

a főszerkesztő már el is intézte
a névváltoztatást. De a valóság
az, hogy az én apai nagyapám,
aki auschwitzi áldozat, Vámos
Miklós volt. Az édesanyám katolikus családból származott,
így az apám keresztnevét akarta adni nekem, az apám meg a
saját apjáét, emlékből. Mindig
anyám győzött mindenben, így
Tibor lettem, de nagy kegyesen
megengedte, hogy a második
nevem Miklós legyen. Viszont
a rendőrség a személyi igazolványba ábécé sorrendbe írta a
neveket, így „megmiklósodtam”. Ezután elkezdett mindenki Miklósnak hívni, amire
még nem hallgattam, a Tiborra meg már nem, és ez azóta
is így maradt. Vannak a családi beceneveim, viszont én úgy
szeretem hívni magamat, hogy
VM, így is írom alá a leveleket.

 Még egy nevet nem
szeretett, amit szintén nem
választott, hanem kapott:
a 60-as években alapított
Gerilla együttese nevét.

Ez úgy kezdődött, hogy Berki
Tamással összeálltunk két gitárral, és próbáltunk Beatles-szerű

dalokat fabrikálni. Majd jött
Haraszti Miklós, és azt javasolta, hogy protest songokat, azaz tiltakozó dalokat írjunk. Mi
mondtuk, hogy rendben, de miért tiltakozunk? A vietnámi háború ellen – felelte. A leghíresebb
ebben a műfajban Bob Dylan
volt, és Pete Seeger, aki egy gitárral vagy bendzsóval lépett fel.
Az ő szövegeiket Haraszti lefordította, mi meg előadtuk, emellett én is írtam gyorsan három
dalt, sőt egy vietnámi népdalt is.
Oszolytetőn szervezett a Közgáz
és a bölcsészkar egy úgynevezett
Vietnámi Vasárnapot, ahová
meghívtak minket is. A Margit
hídnál volt a gyülekező, ahová
kiraktak egy plakátot: „Pol-beat
a hegyen! Gerilla együttes!” Először azt hittük, mégse mi lépünk
fel. A pol-beattel az a baj, hogy
amit játszottunk, az se nem volt
beat, mert ahhoz elektromos
hangszerek kellenek, sem nem
volt pol, inkább folk. Később
írtunk dalokat a magyar társadalmi problémákról, például a cigányok nehéz sorsáról, de
azokat betiltották. Így egyszerre
voltunk tűrtek, tiltottak és támogatottak, ami nagyon szomorú
élmény volt.

Koltai Robi csinált egy édes paródiát, amin halálra röhögtük
magunkat, de attól kezdve mindenki Gorilláknak hívott minket. Szóval, nem mondanám,
hogy a nevekkel túl nagy szerencsém van. Hogy tetézzem
még, a Vámost sem szeretem.
A vámos az az ember, aki elveszi a határon az iratokat, és
mindig elsüti azt a viccet, hogy
én is vámos vagyok, meg te is.
Amikor ezt már századszorra
hallja az ember, szívesen leütné,
de ugye egyenruhást nem lehet.
De szerintem az én nevem ma
már nem az, hogy Vámos Miklós, hanem hogy Apák könyve,
Anya csak egy van, Zenga zének
stb. Így mára majdnem 40 nevem van.

 A nyolcvanas években a
Yale-en volt vendéghallgató,
majd váratlanul
vendégprofesszorrá vált.
Miután hazatért, nem
tervezte, hogy tovább
folytatja a tanítást?

Nem, én Amerikába se tanárnak mentem. Bemutatták
az egyik színdarabomat, és
ezért kaptam egy lényegében

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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illegális ösztöndíjat, ami csak
öt hónapra szólt, de végül hos�szú időre ott maradtam. Azért
tanítottam, mert felkértek, de
én nem tanítani, hanem tanulni szeretek. Ráadásul kezdetben még alig tudtam angolul,
ennek ellenére a szemeszter
végén nagyon jó minősítést
kaptam, ezért felkértek a következő évre is. Itthon kétszer
tanítottam. Először az ELTE
bölcsészkarán amerikanisztika szakon, ami nem volt jó
élmény. Másodszor az IBS-en
angol nyelven, Hogyan legyünk
interjúalanyok címmel, kiképeztem a diákokat az újságírók
ellen. Az első órákon csak azt
tanítottam: miért ne adj interjút. Ez eléggé szórakoztatott, de
akkor tudtam meg, hogy hamarosan ismét apa leszek, így
nem vállaltam több feladatot
az IBS-en. Azóta visszautasítok minden ilyen megkeresést,
mert sajnálom rá az időt.
8

 Olyan kultuszfilmek írója
volt, mint a Csók, Anyu!,
Szamba, Ámbár tanár úr,
és a legutolsó a 2016-ban
bemutatott Gondolj rám. Volt
olyan filmforgatókönyve,
ami a fiókban maradt?

A filmgyári legenda szerint, ha
az embernek tíz forgatókönyvéből három filmmé válik,
az egy nagyszerű arány. Nekem szerencsém volt, mert filmes működésem alatt összesen
egy volt, ami nem készült el, és
az is csak azért, mert közben
meghalt a rendező. A forgatókönyvírás mérték utáni szabászat, vagyis ahogy egy méretre
varrt kosztüm se jó másnak,
úgy egy forgatókönyv se. Így a
forgatókönyv akkor nem is készült el, de írtam belőle egy novellát, ami megjelent a Bár című
kötetemben, Halhatatlan címmel. Majd pár éve Kern András megkeresett azzal, hogy

szeretne újra filmet
rendezni, aminek
a főszereplője is ő
lenne, és írjak neki egy történetet.
András háromféle
figurát szeret játszani: zenészt – de
az már volt a Sztracsatellában –, orvost és pilótát. Én
az orvost javasoltam, és eszembe
jutott ez a novella,
amelyben egy orvosnak azt mondják, hogy halálos
beteg, felkészül rá, hogy meghal, minden hozzátartozójával
megrontja a kapcsolatot, de végül mégis életben marad. Így
született meg a Gondolj rám
című film.

 A Lehetetlen című
tévéműsorban mindig öthat saját történetet meséltek
el a vendégek, Ön pedig
később bevallotta, hogy
ezeket előre megírta.

Nem, csak leírtam és megszerkesztettem az ő saját történeteiket. Ez úgy kezdődött, hogy a
szóba jöhető meghívottak azt
mondták, hogy nem jönnek a
műsorba, mert már nem tudnak magukról semmit mesélni. Én viszont nem a szakmai
életükről akartam hallani, ezért
javasoltam nekik, hogy üljünk
le beszélgetni, és ha utána sem
akarnak jönni, akkor rendben.
Elkezdtem őket kérdezgetni az

életükről, egészen csecsemőkoruktól kezdve az akkori időkig terjedően. Jegyzeteltem,
aztán írtam egy bő vázlatot,
hogy szerintem melyik történeteiket kéne elmesélniük, bár
ezekbe helyenként beleírtam
olyat is, ami nem volt igaz, csak
jól hangzott. A sorrend is fontos volt, meg az is, hogy legyen
legalább egy szomorú történet, mert én nem szórakoztatni akartam, hanem portrét
készíteni.

 Volt olyan, aki nem
tartotta magát a leírtakhoz?

Aki egyáltalán nem volt hajlandó felkészülni a vázlataimból,
az Psota Irén volt, ő akkoriban már nehezen tanult szövegeket. Odajött, hogy majd
lesz valahogy. Elkezdte ös�sze-vissza mondani a történeteket, én egy ideig próbáltam
segíteni neki, de láttam, hogy
ez lehetetlen, kár kínlódnom.
Látványosan hátradőltem. A
közönség nagyon nevetett,
Irén azt hitte, hogy azért, mert
sikere van. Egyszer csak azt
kezdte el mesélni, hogy gyerekkorában sokat hazudott,
ezért a nevelőjének azt mondta egy elmeorvos, hogy ebből a
kislányból vagy színésznő lesz,
vagy utcalány. Ekkor bennem
már elég nagy volt a feszültség,
így kiszaladt a számon: És tessék mondani, melyik lett? Aztán nagyon bocsánatot kértem.
Szerencsére nem sértődött meg,
csak nevetett.

 A legfrissebb regénye Legközelebb majd sikerül címmel jelent meg, amely egy
Beethoven-idézet. A címet már
a kész szöveghez választja?

Ez speciális eset volt. Én le se
ülök írni anélkül, hogy ne lenne
meg a cím, és akkor is ragaszkodom hozzá, ha közben rájövök,
hogy nem biztos, hogy jó. Ennek
a könyvnek az első címe az volt,
hogy Válási tanácsadó, mert erről szól. A regény főhőse azonos
a Borgisz című kisregényemével,
akit 19 évesen otthagytam, és
most próbáltam kitalálni, mi lehet
vele azóta. (Persze minden hősöm
én vagyok. Én nemcsak Bovaryné
vagyok, hanem a férje és a szeretője is.) A főhőst sikertelen filmírónak ábrázoltam, akinek csak egy
filmje valósul meg, az is hatalmas
bukás. Viszont válási helyzetekben próbál tanácsot adni, mert
én is mindig ilyen helyzetekbe
keveredem, akaratom ellenére.
Az emberek valamiért azt hiszik,
hogy megbízható vagyok, ezért ismeretlenek is hozzám fordulnak
tanácsért. De az első fejezet első
oldalán a hősöm összeismerkedik egy másik Ivánnal, így onnantól kezdve két főszereplőm lett.
Akkor Válási tanácsadók legyen
a cím. Abból kiszerettem, mert
észrevettem, hogy ilyen címmel
egyre gyakrabban jelentek meg
könyvek, amelyek tényleg erről
szóltak. Akkor az jutott eszembe,
hogy legyen Kilenc, mert a Borgisz
kilenc hónap története, ez meg
kilenc évé, és adta magát, hogy
jó lenne, ha Beethoven kilenc

szimfóniája adná a szerkezetet, a
hangulatot, ezért a kilenc fejezet
tételekből áll. Megírtam az első
változatot, már a borító is elkészül, amikor olvastam, hogy megjelent egy montenegrói író Kilenc
című műve magyarul...
A regényemnek az volt a
mottója: „Legközelebb majd sikerül”, mert Beethoven mindig
ezt mondta, ha hamisan játszott
a zenekar – majdnem mindig hamisan játszottak, hiszen amatőr
együttesek voltak. Gondoltam,
akkor legyen ez a cím. Elküldtük a nyomdába, majd olvasom,
hogy Remélem legközelebb sikerül
meghalnod című új magyar filmet mutatnak be. Ez van...
 A Legközelebb majd sikerül
két férfi barátságának a története, ami tán fontosabb is, mint
a szerelem. Önnek van ilyen?

Három ilyen barátom is van.
Ezek a barátságok fontosabbak
más emberi kapcsolatoknál. Például a már említett Berki Tamással, akivel immáron több mint
negyven éve vagyunk jóban. Azt
hiszem, ahogyan az ember idősödik, a barátságok szerepe egyre nő, mert fiatalon könnyebben
elherdáljuk a barátainkat is. Az
én esetemben bizonyos barátságok létre se jöttek, mert amikor
20 évesen Örkényhez, Déryhez,
Weöres Sándorhoz járhattam,
nem nagyon érdekeltek a kortársaim. Azt hittem, ez örökké
így lesz, aztán kiderült, hogy ők
se halhatatlanok, és a nyolcvanas
évek végén magamra maradtam.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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A

AJÁNLJA:

Dévényi Sándor életmű-kiállítás a Pesti Vigadóban

Minden emberi kapcsolatot
ápolni kell, minimum öntözni.
A szerelem is ilyen. Aki nem
fektet munkát a szerelmébe, az
egyszer csak azt fogja tapasztalni, hogy vagy benne, vagy a másik félben elmúlik az érzés.

 Három éve elkezdett
tangózni. Hogyan jött az
ötlet, hogy táncolni kezdjen?

Kamaszkoromban nagy táncos
voltam, imádtam a rock and roll
összes változatát, és egészen jól
is ment, a lányok kedveltek velem táncolni, mert zenészként jó
volt a ritmusérzékem. Legtöbbször a Boschba mentem, ahol az
Illés zenekar játszott, még angol
nyelvű számokat. Aztán sok év
eltelt tánc nélkül, majd egy párkapcsolat végén magamra maradtam. Derűs alkatom nem
bírja a szenvedést. Nem akartam otthon siránkozni, ezért a
hét minden napjára terveztem
valami programot. Hétfőn mozi, kedden barátok, csütörtökre vállaltam felkéréseket, stb.
Szerdára még nem találtam ki
semmit, amikor olvastam, hogy
salsatanfolyam indul. Jártam egy
10

ideig, de nagyon mechanikusnak
éreztem. A tangó mindig is tetszett, hát elkezdtem azt. Már az
első órán mondta a tanár, hogy
ez tiszta rögtönzés – erre felélénkültem, az az én világom. Vannak bizonyos lépéskombinációk,
de azok nem fontosak. A lényeg
az, hogy a gondolatunkat átadjuk
egy másik embernek. Én egész
életemben ezt csináltam. A tangó
az ölelés művészete, de nem erotikus, hanem emberi értelemben.
A tangón szerintem nem illik se
csajozni, se pasizni, mert akkor
elveszik az a szabadság, hogy
mindig mással lehet táncolni.

 Minden napra megvolt a
programja, és írja is, hogy a
szokások tartják egyben. Nem
iszik, nem dohányzik, viszont
rendszeresen sportol. Van
bármilyen káros szenvedélye?

A türelmetlenségem. Ez nagyon sok bajt okoz nekem.
Szerintem ennek szintén a halálfélelem az oka, mivel a hátralévő életem már semmiképp
sem lehet olyan hosszú, mint
az eddigi, így egyre türelmetlenebb vagyok.

 A 60. születésnapján megfogadta, hogy több „ÉNidőt”
szakít magának. Miből áll
Vámos Miklós „ÉNideje”?
Az írás is abba tartozik?

Az határeset. Az „ÉNidő” az,
amikor olyasmit csinálhatok,
aminek nincs semmiféle munkajellege: olvasás, Dunán evezés, tenisz, tangó, gitározás stb.
Szeretnék megtanulni zongorázni, az még egy hátralévő
projekt. Évek óta halasztom.

 A Töredelmes vallomásban
azt kéri Istentől, hogy: „Add,
hogy örömöm teljék az életemben, ameddig csak tart.”

Egyelőre nagyon sok örömöm
van, de ez a mondat arra vonatkozott, hogy maradjon is így. A
sikeres életnél csak a sikeres halál fontosabb: akkor meghalni,
amikor az életben még több az
öröm, mint az egyéb.
Tompa Diána

Olvassa el a teljes
interjút a honlapunkon,
a szimpatika. hu-n!

2019. február 1. és március 24. között tekinthető meg Dévényi
Sándor életmű-kiállítása a Pesti Vigadóban. Dévényi Sándor
építész rendkívül összetett és sokrétű életművében az egyes
épületek mellett a különböző szakmai közösségekben és a
közéletben való jelenlét is kiemelkedő hatású. A hetvenéves
alkotó eddigi életművét bemutató kiállítás a különböző léptékű, a várostervtől a kilincsig ívelő munkáit tematizálva tárja a
látogatók elé, felvillantva az építészeti ars poetica alappilléreit.
Az életmű nem független az alkotó büszkén vállalt pécsi mivoltától. Épületeinek zöme Pécs karakteres, gazdag történelmű
környezetében áll, egyedi érzékenységet mutatva e mély tartalmakat hordozó városi kontextus iránt. A családi ház léptékű
munkáival is iskolát teremtő építész különleges feladatokban is
kibontakozhatott (városi terek, műemlékfelújítás, városrehabilitáció, mérnöki létesítmények). Dévényi Sándor számos jelentős
kezdeményezés életre hívója, társalapítója, a magyar organikus
építészet nemzetközi diskurzus által is számon tartott mestere.
További információ: www.vigado.hu

Kiss Anna 80

2019. január 28-án a Pesti Vigadóban ünnepli Kiss Anna költőnő 80. születésnapját a Kaláka. Az együttes a kezdetektől fogva
zenésíti meg és énekli Kiss Anna költeményeit.

Az ünnepi koncerten bábosok és színinövendékek mellett olyan
vendégzenészek lépnek fel, akik korábban maguk is megzenésítettek verseket a költőnőtől, így Novák Péter és az Etnofon Társulás, Bognár Szilvia, Paár Julcsi, Ferenczi Gyuri és az 1-ső Pesti
Rackák, valamint az Eszterlánc.

Kiss Anna életműve semmivel sem összehasonlítható, különleges
költészet. Forrása a folklór, a mese, az archaikus népdal, a ballada,
a régi magyar költői nyelv. Kifejezésmódjára a vásári komédiák és
népies históriák hatottak, gyakran párbeszédes formában vagy
dramatikus szerkezetben fejezi ki a lírai mondanivalót. Figurái
nem mindig azonosíthatók (noha elég sok történelmi, bibliai és
más nevet is találhatunk köztük), inkább allegóriák, mint konkrét
személyek – voltaképpen egy belső állapot kivetülései.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

11

Vaszary János: Csendélet keleti porcelánnal, 1926
Magántulajdon – a Kieselbach Galéria közvetítésével

Üzenet a Földről

Kalmár András

Új élet vár

É

n azt hittem, hogy ennek
már vége. Hogy ez a korszak már nincs. Nekem az, hogy
az emberek új életet kezdenek
január elsején, olyan mint egy
Ludas Matyi karikatúra – a fiatalabbak kedvéért mondom, ez
egy vicclapp volt a Kádár-rendszerben. Akkoriban volt divat,
hogy az éjféli koccintásnál fogadalmat tettek az emberek.
Általában arról, hogy valamit
abbahagynak, vagy épp ellenkezőleg, elkezdenek. És most
kiderült, hogy ez még tart! A
közvetlen környezetben olyanokat hallok, hogy az év elejétől
elkezdek futni, jógázni, túrázni, januártól már nem eszek
húst, és csak kókuszzsírral főzök, megtanulok spanyolul,
meg horgolni, és – egyáltalán –
minden másképp lesz.

P

ersze ez az újélet-dolog
a vérünkben van, gondoljunk csak bele, kis hazánkban immár több mint húsz éve,
minden hétköznap este fölcsendül az „új élet vár, felejts el
mindent... jövőd fényesebb...”
Csoda, hogy mindig meg akarjuk reformálni az életünket?

D

e a viccet félretéve, az
ember nem is hinné,
hogy ez az egész életreform-dolog milyen régen kezdődött.
12

Már a 19. század vége felé az
embereknek elege lett a modernizációból, abból, hogy elgépiesedünk, abból, hogy zsúfolt és
büdös nagyvárosokban élünk,
és főképp abból, hogy hülyeségre tanítják a gyerekeinket az iskolában. És az orvostudomány
is erős kritikát kapott, mivel az
is kezdett kiderülni, hogy nem
minden betegség gyógyítható.
Ismerős? Nagyon.

E

z volt az a korszak, amikor
megjelent egy új értelmiség, amely fiatal művészekből,
és természettudósokból állt.
Ők kezdték el népszerűsíteni a
vegetarianizmust, a testkultúrát, sőt, a természetgyógyászatot. Ekkor érkeztek meg a keleti
vallások, és keveredtek össze az
európai spiritualitással. Ebből
született az a fura, de jól jövedelmező hitvilág, amit ma ezotériának nevezünk.

É

s igen, Rudolf Steiner már
a Waldorf sulin gondolkodik és Maria Montessori is új
pedagógiai irányzatot vezet be.
De jön a jóga, a mozdulatművészet, és a nők eldobják fűzőiket, sőt egyre több mindent
– mindenki vissza akar térni
a természethez, a boldog ősállapothoz. És ez nem csak azzal
jár, hogy divatba jön a túrázás,
kirándulások szerveződnek,
de létrejönnek a kertvárosok,
jönnek a veteményeskertek és
– egyáltalán – minden olyan,
amit ma egészséges életmódnak nevezünk.

ez hatja át Medgyasszay épületeit, Kodály és Bartók zenéit
is, vagy gondoljunk csak a magyar festőóriásokra.

É

s ne csak gondoljunk,
mert most egy különleges
kiállításon ez az egész korszak
láthatóvá vált! A Műcsarnokban január 20-ig látogatható a
Rejtett történetek című tárlat,
amely az életreform mozgalmak és a művészetek kapcsolatát mutatja be elképesztően
részletes, ugyanakkor nagyon
szórakoztató módon. A kiállításnak egy nagy tanúsága is
van: hogy semmi nem változik.
Száz évvel ezelőtt ugyanolyanok voltunk, ugyanazt gondoltuk, és ugyanabban láttuk a

Hollósy Simon: Táncoló lányok az erdő szélén, 1895
Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2018

boldog jövő kulcsát: a jelenünk
megreformálásában.

E

gy fontos dolog azonban
mégis más lett: ma már
a művészetet nem tartjuk az
egészséges életmód elengedhetetlen részének. A gyerek még

szerdán kosarazni megy, csütörtökön pedig zongorára, de
mi mikor csellózunk egy jót?
Vagy rajzolunk, festünk, csak
úgy a magunk gyönyörűségére? Pedig az is tud olyan jól esni,
mint egy hosszú séta a zúzmarás erdőben.
HIRDETÉS

M

egjelennek aztán olyan
figurák, akik a későbbi hippi mozgalmak előképei, hosszú hajú, mezítlábas
nagyszakállú bölcsek, akik a
világtól elvonulva elmélkednek arról, hogy hogyan kéne átalakítani a társadalmat.
Kommunák szerveződnek, sőt
szanatóriumok, ahol az emberek együtt énekelnek, festenek,
táncolnak és színdarabokat adnak elő a gyógyulásuk érdekében. Nem csoda, hogy az egész
mozgalom elképesztő lendületet adott a művészetnek is,
sőt tulajdonképpen elidegeníthetetlen részévé vált. Ennek a
szellemiségnek a hatására jön
létre a gödöllői művésztelep,
Karl Wilhelm Diefenbach: Önarckép remeteként, 1892
Neue Galerie Graz – Universalmuseum Joanneum

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Anyaszemmel

Apaszemmel

Szonda Györgyi

Küttel Dávid

Kötelező szalagavató

Báli ruha
K

i kell mondanom, nagyon
nem mindegy, hogy lányunk vagy fiunk készül erre az
eseményre, azt is mondhatnám,
ég és föld a rákészülés, az izgatottság, a cipelt cuccok mennyisége és a ráköltött pénz.
gy lánynak még a sportcsarnokban megrendezett szalagavató is óriási esemény, hiszen királylánynak
érzik magukat ezen az estén
az esküvői ruháknak is beillő
hófehér ruhakölteményekben,
frizurával, sminkkel, frakkban feszítő táncpartnerrel. Egy
egész üzletág állt rá a középiskolák szalagavatóira, a jelmezkölcsönzőktől a fotóson és fodrászon át, a csarnokba érkező,
egyszerre több lányt sminkelő
kozmetikusig. Hihetetlen ös�szegek cserélnek gazdát, és senkit nem szeretnék megbántani,
de ez óriási túlzás, felesleges kiadás. Bori lányom öt évig járt
gimnáziumba, ahol már elsőtől azért gyűjtöttük az osztálypénzt, hogy az utolsó évben
legyen a tánctanárra, a ruhára, az érettségi büfére, a tablóra és a bankettre valamennyi
megtakarításunk.
sszehasonlításként
leírom, hogyan alakul a
szalagavató felruházása egy
lány, illetve egy fiúgyermekkel

E

Ö
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rendelkező család esetén, pontosabban megmutatom, nálunk mi történt Bori és Ádám
esetében két éve és most. Sok
osztályban csináltatnak ruhát
a szalagtűzésre, ami egyben a
ballagási ruha is lesz majd, ez
egy kosztüm vagy koktélruha a
lányoknak, egy öltöny a fiúknak
és minimum 40 000 Ft, és sokszor nem túl minőségi munka... Boriék sok vita és varrónői
ajánlat után végül úgy döntöttek, hogy mindenki vegyen egy
fekete ruhát, olyat amit máskor
is felvehet, a fiúk pedig egy fekete öltönyt, arra úgyis szükségük
lesz. Ádám fiunk sem volt hajlandó varratni, vett magának
egy csinos konfekció öltönyt,
fehér inge és fekete cipője volt,
így 25 000 Ft-ot költött. Bori ruhája 9 000 Ft volt, de kellett egy
tűsarkú hozzá 14 000 Ft-ért, és
kellett venni még egy új ruhát
kb. 8 000 Ft-ért az afterpartyra,
amit egy szórakozóhelyen tartottak a bál után, és nem lehetett akármiben odamenni...
hagyományos keringőkhöz manapság olyan ruhacsodákat bérelnek a lányok,
hogy a szavunk is eláll, persze ennek az ára minimum
25 000 Ft, de legalább fehér cipő is jár mellé. Ádám frakkja nem volt egy szuper darab,

A

de legalább csak 5 000 Ft volt
a bérleti díja, ő pedig férfi létére nem törődött túl sokat azzal
sem, hogy melyik pólójában
megy bulizni az éjszakába. Egy
lány esetében manapság felmerülhet fodrász-, műkörmös- és
sminkes költség is, amit szerencsére a lányom is felesleges
pénzkidobásnak tart, és maga szépítkezett, hiszen ez azért
mégsem az esküvője!
álunk tehát a végzős lány
56 000 Ft, a végzős fiú
30 000 Ft-ot költött csak ruhákra (és nem számoltam a
tánctanárok díját, a buliban
elköltött zsebpénzt), ami így
leírva nagyon szíven ütött engem is. Őszintén nem tudom,
hogyan fizetnek ki néha még
ennél többet is a családok. Azt
sem tudom, hogyan lehetne
ezen változtatni, vagy legalább
igazi nagy nappá emelni a végzősök bálját, mert egy neonnal
kivilágított tornacsarnok, és
az eseményre fordított összeg
nincs párhuzamban az én szememben. A következő két évben még két fiunk – sejtésem
szerint hasonló – szalagavatójára leszünk hivatalosak, és csak
reménykedem, hogy Dávid és
Réka egy évtized múlva már
(újra) igazi báli hangulatban
léphet majd a táncparkettre...

N

U

tálom a szalagavatókat. Elnézést kérek mindenkitől,
aki ennek a programtípusnak
a rajongója, de én eddigi életemben kizárólag rettenetesen
hosszú és unalmas szalagkötő
bálokon jártam.
dén legnagyobb fiam szalagavatójára voltunk hivatalosak. Megnyugtattam, hogy
nem leszünk „cikik”, csak
diszkréten elmegyünk az eseményre. Visszük az öt tesóját,
a nyolc unokatestvérét, szólnék a nagyiéknak, a dédinek,
és Maia kutya sem maradhat
otthon. Terveim szerint ez a kicsiny huszonfős társaság mind
az ő nevével díszített kis papírzászlókat lengetne, amikor elindul az osztálykeringő. Erre
annyit mondott, hogy ebben
az esetben nélküle megy le a

I

buli. Természetesen csak viccnek szántam, ő is annak vette, viszont nagyon ódzkodott
attól a naptól. Kicsi kora óta
nem szeretett szerepelni, pláne nem táncolni. Fess, sportos fiatalember, jól megy neki
a matek, és kiválóan gitározik.
Persze, a hangszer mögé kön�nyen el lehet bújni a színpadon!
Ami az embernek nem megy,
azt nem szereti művelni, hiszen kényelmetlenül érzi magát az adott szerepben. Büszke
vagyok rá, hogy a keringőre a
végén mégis beadta a derekát.
Volt az osztályban egy lány,
akivel senki sem akart táncolni. Már-már kezdett kínossá
válni az ominózus osztályfőnöki óra, amikor ő habozás nélkül felkérte az osztálytársnőjét,
és így mégis táncoltak a bálon.

Hősiesen végigküzdötte a koreográfiát, de be kellett látnom,
hogy a fiam nem korunk Fred
Astaire-je.
z osztálytáncban a fiúk
közül többen nem vettek részt, amit a helyszínen értettem meg. A koreográfia egy
hiphop-résszel indult, ez a stílus tényleg csak azoknak áll jól,
akik profi szinten művelik. A
végén csak szűk körben érkeztünk a bálba, és a viccelődésem
ellenére nem vittük a teljes pereputtyot. A buli végére Ádám
még azt is engedte, hogy lefotózzam az anyukájával és a nővérével is.
zülőként már nem vagyunk kezdők a témában.
Bori szalagavatóján minden
más volt, lelkes volt, izgatott,
és várta a napot. Amikor megjelent a keringőhöz kölcsönzött fehér ruhakölteményben,
akkor minden öccse büszkén
nézett a nővérére. A lányok
nagyobb arányban vannak
oda a táncért, a buliért és a
pompáért, legalábbis a mi
családunkban.
nnak idején az osztályom
úgy úszta meg a szalagavató körüli mizériát és költségeket, hogy én csináltam a
koreográfiát, és pár napig elhittem: én vagyok Fred Astaire.

A

S

A

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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JANUÁRI AKCIÓ!
Mucopront 375 mg kemény

kapszula 50 db

EP
ára
kárty
✓

Linex® Forte élőflórát tartalmazó

speciális tápszer 14 db

1 660 Ft

2 015 Ft

40,3 Ft/
Ft/db
t/ddb
hatóanyag: karbocisztein
forgalmazza: Valeant Pharma Mo. Kft.

118,6 Ft/db
forgalmazza: Sandoz Hungária Kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

Megkönnyíti a hörgőváladék
felköhögését és kiürülését. Kettős
hatásával szabályozza a nyák- és
köpettermelést és elfolyósítja azt.

Több milliárdnyi élőflóra sejtet
tartalmaz, melyre a bélflórának
az antibiotikumkezelés első
napjától szüksége lehet

Vény nélkül kapható gyógyszer

MUC-TA-HU1809-07, lezárás dátuma: 2018.09.19.

Algoflex® forte filmtabletta

20 db

1 845 Ft

1,5x-es hatóanyag-tartalmával¹
yg
hatékonyan csillapítja a fejfájást!
(¹Az Algoflex 400 mg filmtabletta
hatóanyag-tartalmához képest.)

EP
ára
kárty
✓

1 295 Ft

OSDZ724/07.16

Imodium® 2 mg kemény kapszula

20 db

EP
ára
kárty
✓

Már egy adag (2 db kapszula)
megszüntetheti a különböző
eredetű hasmenés tüneteit.
Alkalmazható felnőtteknél és
6 éven felüli gyermekeknél.
Felnőtteknél irritábilis bél
szindrómához (IBS)
kapcsolódó hasmenés esetén is

SAHU.IBU.18.05.0271 (2018.05.25.)

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Walmark Proenzi® 3 Expur csomag

Vizol S 0,21% oldatos szemcsepp

90 db+50 db

5 075 Ft

Vény nélkül kapható gyógyszer

Enyhe
Eny
yhe és középsúlyos
középs
köz
épsúl
p úlyos
y fájdalmak,
fájd
fáj
jdalmak,
l
pl.
p
izomfájdalom,
j
ízületi fájdalom,
j
hátfájás
j
rö
id tá
ke elésére Csökkenti a
rövid
távúú kezelésére.
gyulladást és a fájdalmat.
forgalmazza: Valeant Pharma Mo. Kft.,
1025 Budapest, Csatárka út 82-84.

oldatos orrspray 10 ml

1 555 Ft

155,5 Ft/ml

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

Oscillococcinum® golyócskák

filmtabletta 30 db

30 adag

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

2022 Ft/adag
hatóanyag: anas barbariae hepatis et cordis extractum 200k

2 640 Ft

6 060 Ft

13 féle vitamint, 8 féle ásványi
anyagot, valamint ginzenget és
ginkgo bilobát tartalmazó
komplex multivitaminkészítmény

Vény nélkül kapható gyógyszer

Étrend-kiegészítő készítmény**

Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g

187,5 Ft/ml

27,5 Ft/g
hatóanyag: diklofenák-dietilamin

4 125 Ft

Csillapítja
C
p j az ízületi-- és izomfájdalmakat
j
akár 12 órán keresztül
keresztül és csökkenti
ll dá á Kö
ih ó
azokk gyulladását.
Könnyen nyitható
kupakja az ízületi gyulladásos
EP
betegek számára lehetővé
ára
teszi a könnyű használatot
kárty
✓

Nyerjen
koncertbelépőt
a Szimpatikával!

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

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

Alkalmazása javasolt ízületi betegség
következtében kialakuló porc- és ízületi
rendellenesség esetén a különleges
táplálkozási igények kielégítésére

Szemcsepp a szemszárazság tüneteinek kezelésére.
Gyorsan enyhíti az égő, viszkető, homokszem-érzést
és a kivörösödést. Tartósítószer-mentes

Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer

Orvostechnikai eszköz*

EP
ára
kárty
✓

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

forgalmazza:
Boiron Hungária Kft.

gél 150 g

EP
ára
kárty
✓

Septanazal® 1 mg/1 ml + 50 mg/1 ml

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

Centrum® Energy A-tól Z-ig

10 ml

1 875 Ft

36,3 Ft/db

30 db

EP
ára
kárty
✓

Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer

1 175 Ft

Apranax Dolo 220 mg filmtabletta

43,2 Ft/db
hatóanyag: naproxén

588,8 Ft/db
58,8
hatóanyag: loperamid-hidroklorid

92,3 Ft/db
hatóanyag: ibuprofén
forgalmazza: SANOFI-AVENTIS Zrt.
1045 Budapest, Tó utca 1-5.
Gyógyszerinformáció
tel.: (+36 1) 505 0055
Web: www.sanofi.hu
EP
ára
kárty
✓

Az akció 2019. január 1-jétől 31-éig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.

Vény nélkül kapható gyógyszer

CHHU/CHVOLT/0120/18. A védjegyek tulajdonosa vagy
engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

Nyerjen
wellnesshétvégét
a Szimpatikával!

További tudnivalók és részvételi szabályzatok a szimpatika.hu/jatekok
a.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!
*A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
**Étrend-kiegészítő, nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

JANUÁRI AKCIÓ!
Advil® Cold Rapid 200 mg/30 mg
lágy kapszula 10 db

1 190
19
90 Ft

119 Ft/d
Ft/db
db
forgalmazza: Pfizer Kft.
1123 Budapest, Alkotás utca 53.

Hatékony
H
Ha
aat
atéko
ékony
éko
ny megoldást
megold
meg
gold
oldást
ást kínál
kíná a megfázás
meggfázás és
az influenza számos tüne
neténekk
tünetének
eny
enyhítésére: csökkenti a lázat, mérsékli az
orr és az orrmelléküregek dugulását,
csill
csillapítja
a fájdalmat és gyulladáscsökkentő hatású

Béres C-vitamin 500 mg filmtabletta

30 db

665 Ft

SSzedése
Sze
dése biztosítja
dé
biztosíítja
bi
j az egészség
egé
gészség
ég
meegőrzéséhez nélkülözhetetlen C
vitamin
megőrzéséhez
C-vitamin
megfelelő mennyiségű bevitelét

22,2 Ft/db
hatóanyag: aszkorbinsav

2 085 Ft

protézisrögzítő krém 47 g

EP
ára
kárty
✓

EEgész
gé
g nap biztosítja a műfogsor stabilitását,
így biztonságérzetet nyújt használójának. A
ragasztó védi a nyálkahártyát a protézis
oko
okozta sérülésektől, illetve megakadályozza
az ételmaradék protézis alá jutását

²Diklofenák-kálium tablettához képest.

forgalmazza:
GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
CHHU/CHVOLT/0120/18. A védjegyek tulajdonosa vagy
engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

Vény nélkül kapható gyógyszer

Neo Citran Max köptetővel por

Tantum Verde® 1,5 mg/ml

belsőleges oldathoz 10 tasak

2 480 Ft
forgalmazza:
GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu

szájnyálkahártyán alkalmazott spray 30 ml

1 585 Ft

EP
ára
kárty
✓

52,8 Ft/ml
hatóanyag: benzidamin

EP
ára
kárty
✓

CHHU/CHVOLT/0120/18

Hatékonyan csillapítja a torokfájást, csökkenti a gyulladást
és elpusztítja a kórokozókat, így segítve a gyógyulást

Orvostechnikai eszköz*

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Bánó®-féle fokhagyma-galagonya-

ACC® 200 granulátum

Coldrex® Junior por belsőleges

3 180 Ft

EP
ára
kárty
✓

30 db

1 890 Ft
63 Ft/db
hatóanyag: acetilcisztein

31,8 Ft/db

EP
ára
kárty
✓

159,5 Ft/ml
forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Vény nélkül kapható gyógyszer

Béres Csepp Extra® belsőleges
oldatos cseppek 30 ml

1 320
0 Ft

EP
ára
kárty
✓

44 FFt/ml
t/ml

Komplex összetételével hatékonyan támogatja az
immunrendszert nátha, influenza idején
BCS1901LFSZ

Segít
g már a hurutos köhögés
g kezdetén!
Céllzottan a lerakódáson hat
Célzottan
hat, feloldja a sűrű
vál
váladékot és segít megtisztítani a légutakat

Vény nélkül kapható roboráló gyógyszer

oldathoz 10 db

1 775 Ft

177,5 Ft/db

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

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

EP
ára
kárty
✓

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

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

fagyöngy kapszula 100 db

1 595 Ft

Két hatóanyag kombinációjával küzd meg az orrdugulással és
a heveny arcüreg-gyulladással. Kíméletes, nem szárítja az orrot.
3 éves kortól alkalmazható

Vény nélkül kapható gyógyszer

248
24
48 Ft/tasak

Nasopax orrspray gyermekeknek

10 ml

EP
ára
kárty
✓

CEV1901LFSZ

Blend-a-dent extra erős

Gy
Gyorsan
felszívódó lágy
gy kapszula²,
p
melyy
hatékonyan enyhíti a fejfájást,
fejfájást fogfájást
éés a menstruáció következtében fellépő
fájdalmat.

104,3 Ft/db
hatóanyag: diklofenák-kálium

EP
ára
kárty
✓

Vény nélkül kapható gyógyszer

26,4 Ft/g

Cataflam Dolo Rapid 25 mg lágy

kapszula 20 db

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

EP
ára
kárty
✓

1 240
24
40 Ft

Az akció 2019. január 1-jétől 31-éig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.

Keresse a Szimpatikát az interneten is!

forgalmazza:
forgalmazza:
forgalma
a Omega
Omega Pharma
Pharmaa Hungary
Pharm
Hu
Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.

EP
ára
kárty
✓

szimpatika.hu

6 éves, vagy annál idősebb gyermekeknél a
megfázás és influenza tüneteinek enyhítésére
szolgál. Hatóanyagainak köszönhetően enyhíti
az orrdugulást, a torokfájást, csillapítja a
fejfájást és csökkenti a lázat

OACC1285/07.18

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény

EP
ára
kárty
✓

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

facebook.com/Szimpatika

instagram.com/szimpatika_hu

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

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

Elmondom hát mindenkinek

Polgár Teréz Eszter

„A gyereknek lehet újat mondani”
Süsü40 kiállítás – 2018 | fotó: Zih Zsolt

mindig engem kértek föl. A
gyerekközösségen belül pedig
valahogy én lettem a főnök;
imádtam nyüzsögni, a társaim
mégsem utáltak ezért, inkább
örültek, hogy helyettük is magamra vállalok sok mindent.
A tévében mikor érezted,
hogy megtaláltad a helyed?

Generációk nőttek fel úgy, hogy a Magyar Televíziónak ugyanazokat a műsorait nézték egyidőben – de egészen 1997-ig (a kereskedelmi tévék elszabadulásáig) megvoltak egy-egy korcsoport közös nevezőt jelentő gyerekfilmjei. Süsü, a híres egyfejű – aki ’76-ban született, és
kalandjait ’84-ig forgatták – a sok jól ismert mesefigura közt is kivételes.
A Balázs Béla-díjas televíziós, Takács Vera szerkesztő, rendező, forgatókönyvíró, dramaturg
– többek között a Süsü, a sárkány bábfilm életre hívója – 37 éven át készített gyerek- és ifjúsági műsorokat. A technika sokat változott a tévézési szokásokkal együtt, ő pedig haladt a
korral. És halad ma is. Nyugdíjasként internetes portált szerkesztett, majd blogot kezdett írni.
92 éves édesanyja egyébként szintén internetezik.
Nagyon fiatalon kerültél a
tévéhez, minden szakmai
tapasztalat nélkül. Maga
a Magyar Televízió is
alig 15 éves múlt.

Igen, 1970-ben, ötödéves
bölcsész voltam, amikor a
tévénél kitalálták, hogy fiatalítanak. A gyerekosztály vezetője halászott az ELTE-n, és
engem is behívtak interjúra.
Táviratban. Az egész annyira
gyorsan történt, hogy izgulni
20

se volt időm. Kérdezgettek,
például, hogy mit csinálnék,
ha műsort kellene szerkesztenem – mondtam, hogy leülnék és gondolkodnék rajta.
Legnagyobb meglepetésemre felvettek. Fogalmam sem
volt, hova csöppenek. Tanárnak készültem, de a próbatanítás után már tudtam, hogy
a tanítás menne nekem, ezért
nem is érdekelt annyira, mint
ez az új kihívás.

Nem voltál kudarckerülő
típus. Az önbizalmad a
családból hoztad?

Egyke voltam, mert az ikertestvérem meghalt, de a tisztes
vasutas-dinasztiánkban nem
volt szokás agyondicsérni a
gyereket. Én csúnyának is találtam magam; amikor kezdtek a fiúk érdeklődni, egyszerűen nem értettem. Viszont
szerettem tanulni, és Tabon, a
faluban, ha szerepelni kellett,

Szerencsém volt, mert a
Gyermekműsorok Szerkesztőségében pont kiesett egy szerkesztő, és mindjárt át kellett
vennem a munkája egy részét. A Kukkantó című ismeretterjesztő műsor közel állt az
érdeklődésemhez, remek szakemberekkel dolgozhattam. A
struktúra már ki volt találva,
gondolták, itt nem ronthatok
el semmit, és nem fogok sokat
ugrálni. Persze, ugráltam, rengeteg ötletem volt, fiatalon az
ember azt hiszi, mindent jobban tud. A pályaválasztási tanácsadó műsort is rám bízták,
elvileg ott se zavartam sok vizet. De folyton előálltam valamivel, elsőként, hogy ne a
csúnya minisztériumi osztályvezető beszéljen az ápoló
szakma bemutatásáról, hanem
szép, fiatal ápolónők. Meg is
büntettek minket, mert az
osztályvezető lemaradt a képernyőről. Keresgéltem a határokat. Közben mindig nyílt
valahol rés. Nagyon élveztem

a mindennapi munkát, azt is,
hogy egy tanfolyamon megismerhettem a televíziós technikákat, és megtanultam vágni.
Mindig érdekeltek a technikai
dolgok – nőként és bölcsészként is. A bábos vonal elindulása szintén új perspektívákat
nyitott. A tévének önálló bábműhelye lett, ahol végtelen igényességgel, szívvel tervezett
bábok készültek.
A bábszínházat valaki vagy
imádja, vagy ki nem állhatja.

Így van. Én iskolásként szerepeltem bábdarabban, azt
nem szerettem, viszont amikor
találkoztam Kemény Henrik
bábszínházával, láttam, milyen
elementáris erő van a vásári
bábjátékban, és ez mennyire
hat a gyerekekre. Kemény Henrik mindent vitt. A tévében azt
mondták, a Vitéz Lászlót nem
lehet filmre venni, képernyőn
meghal, de nem hittem el, és
Szabó Attilát – a Süsü rendezőjét – kértem föl a munkára. A
végeredmény magáért beszélt.
Úgy tűnik, nagy mozgásteret
engedtek a szerkesztésben.

Ez úgy nézett ki, hogy rengeteg szerkesztő lébecolt a
tévénél, a zömük valakinek a felesége volt, akit odatettek. Nem
lehetett kirúgni senkit, ha valaki nem vált be, felvettek plusz

egy embert. Csak négyen-öten
dolgoztunk. Amikor leadtam
az éves tervet, érdemes volt sok
öletet beleírni, mert mondjuk
tizenötből nagyobb sansszal
valósult meg három. Az ember
ügyeskedett. Szintén nagyon
sok főnökünk volt, valamelyiknek mindig meg lehetett rágni a
fülét. A Süsü, amit borzasztóan
szerettem volna megcsinálni,
úgy jöhetett létre, hogy a gyerekosztály vezetője haragban
állt a dramaturgia vezetőjével,
és már csak dacból is felvállalta, hogy bábjátékot készítsünk,
ami nem vágott a profilunkba.
Nemcsak szerkesztő voltál,
de rendező, dramaturg és
forgatókönyvíró is. Van
elsődleges identitásod?

Televíziósnak tartom magam. Csak tíz év szerkesztés
után, ’80-tól engedtek rendezni, amit régóta akartam. Riporterként is kipróbáltam volna
magam, de arra nem kaptam
lehetőséget. Nem is baj, mert
nagyon félrevitt volna. Amiket
felsoroltál, határterületek. A
szerkesztő kitalál valamit, előkészíti, megszereti, és utána nagyon nehéz odaadni másnak,
hogy ő menjen vele randevúzni. Persze sok minden tényleg
speciális szakértelmet igényel.
Például a Süsüt eszembe sem
jutott, hogy én rendezzem.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Elmondom hát mindenkinek
Győztem – ebben a szakmában néha ronda erőszakosnak
kell lenni. Nehezen indult, de a
harmadik évre kiforrta magát.
Annyira együtt éltem a gyerekekkel, hogy ha egy fiú és egy
lány megtetszett egymásnak,
beleírtam. Volt, hogy mire forgatni kezdtünk, összevesztek,
de mondtam nekik, hogy majd
később szakítsanak.

Beszéljünk a Süsüről – nekem is
nagy kedvencem volt. A bábfilm
ötlete benned született meg.

Ez igaz, de a megvalósuláshoz sok minden kellett.
Leginkább a fantasztikus szakmai gárda, és az az odaadás,
ahogy az akkori bábfilmek
készültek. Nagy Richárd tévéelnöksége szabadabb és professzionálisabb televíziózást
jelentett, mint a korábbi vagy
későbbi időszak. Persze véget
is vetettek neki, de addig sok
kitűnő alkotás született. Furcsa kettősségben éltünk, mert
tág anyagi keretből gazdálkodtak a műsorok, és nem is voltak
forintosítva az egyes költségek.
Ugyanakkor a gyártásvezető
őrjöngött egy plusz kefir miatt.
A Süsü, a sárkány nemzetközi
siker lett, emellett máig
megtartotta a varázsát.
Szerinted mi a titka?

Világszínvonalú bábosok
játszottak benne. Majd figyeld
meg egyszer, a királyfi hányféleképpen ül le. A bábok is nagyon eltaláltak, a technika, a
díszlet pedig profi. A Süsü nagy
újítása az volt, hogy játékfilmes
technikával vették föl, tehát
nem úgy, ahogy a bábszínházat
szokták, csak szemből, hanem
360 fokban járt körbe a kamera. A másfél méteres Süsü-figurának külön mechanikát
tervezett Kemény Henrik, hogy
a többi kesztyűsbáb mellett
mozgatható legyen. A sikerhez
persze kellett a szerethető történet. Egy szláv mese az alapja,
22

A Kölyökidő forgatásán – 1990 | fotó: Sárospataki György

amelyből rádiójáték készült, én
ezt hallottam véletlenül. Már
abban Bodrogi Gyula volt a
sárkány hangja. Ahogy nyüszögött, mert megütötte magát
– én abba szerettem bele. Tudtam, hogy ebből bábfilmet kell
csinálni. Csukás Istvánt kértük föl a megírására, az eredeti
történetből csak annyi maradt,
hogy az egyfejű beleszeret egy
királylányba, és ügyetlenkedik.
Szóval ez Csukás meséje lett, az
ő fordulataival, az ő humorával.
Ehhez ő kellett. És Bergendy
zenéje. Gondoltam, ne a szokásos, tipikus báb-zene legyen.
A nemzetközi siker persze a jó
PR-nak is köszönhető. A Nemzetközi Kapcsolatok Osztályát
egy agilis, kemény nő vezette, a
beosztottjai szenvedtek tőle, de
mi babérokat arattunk. A Süsüt
26 országnak adták el pillanatok alatt.
Több munkád is díjat nyert.
Például A világ legrosszabb
gyereke, vagy a Kölyökidő
című ifjúsági műsor. Neked

van kedvenc műsorod,
vagy ez olyan, mintha azt
kérdezném egy anyától,
van-e kedvenc gyereke?

A burleszkszerű A Dongó
őrs kalandjai és az Aholtudsegít Marék Veronikával közös
munkáink, ezeket ma is nagyon szeretem. Volt kötelező úttörő-tematika az ifjúsági
műsoroknál, de ezt ki lehetett
kicsit fordítani, viccet csinálni
belőle. Rossz szemmel is nézte a vezetőség. A Kölyökidő,
főleg egy bizonyos szakasza,
szintén nagy kedvencem. Hét
évig ment, olyan gárda jött ös�sze, hogy majdnem egy család
lettünk.
A Kölyökidő átívelt a
rendszerváltáson.

’89-97-ig futott, én rendeztem és írtam. Praktikus tanácsadó műsort kértek, hogy
például ha becsapnak egy gyereket, mit tegyen. Azt akarták,
hogy pszichológusok válaszoljanak, én meg, hogy egyáltalán ne legyen a filmben felnőtt.

A siker mennyire csinált
„celebet” a gyerekszereplőkből
akkoriban? Meg tudták úszni?

Őket, ugye, eleve szerepelni
vágyó gyerekek közül válogattuk ki. Volt, akit tévéreklámban,
mást gyerekszínház-fesztiválon, színjátszó táborokban fedeztem fel. De például Kovács
Robi, aki A világ legrosszabb
gyereke főszereplője is, direkt
szereplőválogatásra jött. Mégis
normálisak maradtak. Az volt
a kivétel, aki sztárallűröket vett
fel, pedig nagyon népszerűek
lettek. „Megismertek a villamoson a hülye fiúk!” – mesélték nyafogva a lányok: zavarba
jöttek, de persze örültek. Nem
szálltak el. Én azt erősítettem
bennük, hogy ez egy klassz
szakkör, érezzük jól magunkat
és játsszunk jól; de ugyanazok
maradunk. Az egyik kislány elmesélte például, hogy ő tudott
magának drága fürdőruhát
venni a fizetéséből, az osztálytársai meg nem – ez gondot
jelentett neki. Persze, a Kölyökidőben is volt féltékenység, széttartás, nagyon figyelni kellett a
csoport dinamikájára.

Követted a felnövekvő
generációkat 37 éven át.
Változtak a gyerekek?

Az látványos volt, ahogy az
egyes életkori sajátosságok egyre lejjebb csúsztak. A Kölyökidős
tízéveseknél már meghatározó volt a látens erotika. Rá kellett jönnöm, hogy a vonzalom,
a szerelem meg kell, hogy jelenjen a műsorban, különben nem
lesz hiteles és érdekes a nézők
korosztályának. Az őket követő generációk még korábban
értek. Feldolgozhatatlanul sok
külső impulzust kapnak a gyerekek, a kereskedelmi tévékkel pedig teljesen elszabadult
a vizuális kultúra. Lényegében
megszűnt a gyerekfilmgyártás,
és hát kontroll nélkül ömlik a
szenny a gyerekekre.
70 fölött is aktív vagy:
portált szerkesztettél, filmes
szemináriumot tartottál,
blogolsz – folyamatosan
alkotsz. Mégis azt írod valahol,
hogy a nyugdíjazásoddal
„kiüresedett a világ.”

Nekem tényleg a tévé volt
az életem – 61 évesen, amikor

nyugdíjba küldtek, aktívabb
voltam, mint valaha. A Pozsonyi úton laktam kedves, piacra
járó, levest hozó szomszédas�szonyokkal. Nagyon szerettem
őket, de láttam magam, ahogy
fél év múlva én is megyek a piacra válogatni a húsokat, és ez
halálra rémített. Úgyhogy elköltöztem, és váltottam. A
gyerekszínházi portálnak vállaltam a szerkesztését, mert a
magyar gyerekszínház-kultúra nagyon értékes, mégsem figyelnek rá. Fontosnak tartom,
hogy népszerűsítsem. A Magyar Televízió gyerekműsorainak történetét is missziós céllal
kezdtem írni: abszolút hiánypótló. A gyerekműfajt sokan
alsóbbrendűnek tartják. Azt
gondolják, ami nem jó a felnőttnek, jó a gyereknek. Holott neki kell igazán minőséget
adni. Máig kérdezgetnek, nem
akartam volna-e felnőtteknek műsort készíteni. Nem. A
gyereknek lehet újat mondani, őt még lehet formálni. Ahhoz, hogy kiszolgáljam a felnőtt
már elszúrt ízlését, nem éreztem kedvet.

A TV régi székháza előtt Kovács Róberttel és Acél Rékával – 2010 | fotó: Zih Zsolt
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Társaslány
HIRDETÉS

Vág Bernadett

Hó volt, hó nem volt...

S

zaki és Pistike úgy döntött, hogy síelni megyünk, méghozzá mindahányan. Márti
azonnal rávágta, hogy kivéve őt, mert a hótól
szemfolyása van, a hidegtől meg fogvacogása, és
hagyják őt békén.
pirike is megpróbált lagymatag ellenállást
mutatni, de Szaki csúnyán nézett rá, ezért
inkább befogta. Pár perc múlva viszont mégiscsak kifejtette, hogy nem érti, miért kell ebből a
síelésből ekkora ügyet csinálni, és hogy egy vicc,
hogy másról se hallani, mint hogy hol mennyi a
síbérlet és mekkora a hó, hány csillagos a szállás,
és megáll-e a sílift a panzió kapujában.
zaki szerint azért van ez így, mert aki nem
síel, az nem normális.
istike vadul bólogatott, és próbált az érzékeinkre hatni, miszerint mi lehet csodásabb,
mint felkapaszkodni a csúcsra az azúrkék ég alatt,
aztán leszáguldani szabadon a természet szikrázóan fehér, szűz ölébe, majd inni egy korsó sört?
át, nem is tudom. Én például pár éve a Semmeringen voltam, ahol a szikrázó természet
lucskos volt és saras, tele hamburgerpapírral és
csikkel, szűz ölét folyton telepotyogta valami vizes trutyi (valamint én), azúrkék pedig csak a sípcsontom lett, amit elcsapott egy hódeszkás. Sör
tényleg volt, csak azt utálom.
istike szerint, aki már foglalta is volna
Szakival az egyik tuti paradicsom két
darab kétágyas szobáját, Spirinek meg
nekem az lehet a bajunk, hogy nem
tudunk elég jól síelni, mert ha

S
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értenénk a csíziót, akkor élveznénk, és majd ők
megtanítanak, és kezdhetjük is az edzést.
s máris nekiláttak, hogy kifejlesszék a síeléshez szükséges izomzatunkat ott a nappaliban, hogy törzshajlítás, térdrogyasztás, testsúly
ide, testsúly oda, kisterpesz meg ilyenek. Spirike,
aki a sísapkában se éri el a negyven kilót, elég jól
bírta, még élvezte is, mert eszébe juttatta aerobikos múltját, de én már a negyedik papucsban
jobbra dőlésnél kivoltam. És eszembe jutott, hogy
tényleg de csudi jó volt úgy húsz éve Donovalyban, ahol égig értek a havas fenyők, meg én is,
vagy hetven percen át, ugyanis elromlott alattam
a hintás felvonó. (Mínusz húsz, szélvihar, vadul
libegő libegő – hányós zacskó nem volt.)
pirike is előkapta az egyik szép síelős emlékét,
miszerint egyszer Kreischbergben, ahol valóban csodás volt a táj, és a nap is végig sütött, és az
a fiú (aki annyi könnyet okozott neki nem sokkal
később) megtanította őt hóekézni, és csákányos
felvonózni. Spirike lobogó pomponnal nyargalt
a csákányba kapaszkodva, míg el nem jutott a
tetőig, ahol inkább mégsem merte elengedni a
csákányt, a rémülettől ugyanis beállt nála a fogóreflex. Spirikét a gép felrántotta a magasba, ahol
mégis elengedte a csákányt (nem hiába gyakorolja évek óta az elengedés tudományát), és fejjel lefele egy hókupacba zuhant úgy, hogy csak a lábai
kalimpáltak égbe meredve. A felvonókezelőhöz
majdnem mentőt hívtak, mert esélyes volt, hogy
agyvérzést kap a röhögéstől, hozzá viszont nem,
mert legnagyobb problémája a szájába gyűlt hó
volt meg a szégyen, ami ha hulla lett volna, cseppet sem zavarta volna.
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hullákról jutott eszembe, hogy egyszer, szintén Ausztriában, olyan bátor voltam, hogy
felmerészkedtem egy kék jelzésű dombtetőre,
Szaki szerint libalegelőre, ami fentről mégis túl
meredeknek tűnt, így picit megálltam megpihenni és erőt gyűjteni, de akkor vumm, egy szuperman körém hasított kétszázzal, és az arcomba
verte a porhót, amitől kissé megpördültem, de aztán már indultam is lefelé. Háttal. A pálya széli
hótorlaszig, amibe hátulról befúródott a lécem.
Lassan telt a délután. Már kezdtem elálmosodni
(a fagyhalál előtt mindig elalszik az ember), amikor egy idegen lány németül megkérdezte, hogy
minden oké-e. Én meg kinyögtem, hogy hilfe,
bitte. A lány kicsit túlreagálta a dolgot, mert elég
lett volna, ha kiráncigál a csapdámból, ám ő előkapta a telefonját és már hívta is a pályamentőt.
Meg is jöttek fütyörészve, lekaptak a lécemről,
hanyatt fektettek egy tepsibe, aztán behúztak valami nagy, piros zsákba, amilyen a hullaházban is
van, csak az fekete. A tepsit az autó után csatolták, és levonszoltak a hegyről – fejjel lefelé. Egykét kitérőt is tettek, cikáztak és porzottak, csak
hogy örüljek. Leérve nekitámasztottak a falnak,
a léceim mellé.
s amíg ezt végigmeséltem, picit könnybe is lábadt a szemem, amit meglátva Pistike megszánt, és azt mondta, sebaj, mert az is ember, aki
tök béna, mint például én, és annak is lehet érzéke
a szépre, aki utálja ferdén nézni a havat, és még az
ilyen bénákat is lehet szeretni. Ezért ha Szakival
visszajönnek a síelésből, felvisznek engem meg
Spirit a Normafához szánkózni, és talán még egy
hóembert is építenek nekünk.
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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
gyermekek részére
on
h
h

A csomag érvényes 2018.11.19 - 2019.03.10-ig, 2 teljes árat fizető a kup
l
re
személy esetén, kivéve 2018.12.23-26-ig, 2018.12.29zé rábó
és
á
ir
2019.01-02-ig . A kedvezmény egyéb kedvezményekkel
só aink t
a
olv nlat özöt
nem vonható össze!
in
já
k

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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Lélek

Dr. Draveczki-Ury Ádám

Megsemmisítő pánikrohamok
Mit értünk pánikbetegség
alatt?

N

em érheti rosszabb
élmény az emberi
pszichét, mint egy pánikroham, akik pedig
egyszer már átéltek egy
hasonlót, örökké rettegnek attól, hogy ismét megtapasztalják.
Matyi Csongor kutatópszichológussal beszélgettünk.

Pánikbetegségnek azt az állapotot nevezzük, ami egy olyan
ember életében lép fel, aki életében már minimum egyszer átélt
egy nagyon heves pánikrohamot, és az újabb rohamtól való
félelem olyan szorongásszintet
idéz elő nála, ami negatív hatással van az életére. A további
rohamoktól való félelem olyan
szinten változtatja meg az adott
személy viselkedésszervezését,
hogy azt már pánikbetegségnek
hívjuk. Például az illető elkerüli azokat a helyeket, ahol korábban már érte pánikroham: nem
száll be a liftbe, nem megy el a
bevásárlóközpontba, nem utazik tömegközlekedéssel.
Eszerint tényleg ennyire
szörnyű élmény egy
pánikroham?

A pánikrohamok központi motívuma a halálfélelem: az érintett személy tényleg úgy érzi,
hogy itt most vége, meg fogok
halni. Ennél erősebb negatív élmény pedig egyszerűen
nem érheti az ember személyiségét. A létezésünk központi célja és funkciója önmagunk
és a környezetünk külső-belső
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kontrollja, a kiszámíthatóság
megteremtése: hogy „kézben
tartsuk” a dolgokat magunk
körül. A pánikroham ezt írja felül. A betegnek a tömött
buszon vagy a boltban eszébe
jut egy apró aggály az életével
kapcsolatban, és akár pár perc
alatt, a semmiből teljesen kezelhetetlen, kontrollálhatatlan
veszélyérzet és rettegés lesz rajta úrrá, aminek akár ájulás is
lehet a vége. A pánikroham a
komplett pszichénk, az egónk
teljes szembeköpése: azt üzeni,
hogy „ennyit bírsz”. Testi, érzelmi és kognitív oldalon egyaránt
beszélhetünk tünetekről. A testi tünetek általában felgyorsult,
felerősödött szívverés, nehézlégzés, mellkasi nyomás, hasi nyomás, végtag- és ajakbizsergés,
izzadás, szédülés, hányinger.
Mitől függ, hogy ki hajlamos
erre a betegségre?

Egyes kutatások megerősítik,
hogy biológiai, örökletes tényezők állhatnak a háttérben:
egypetéjű ikreknél például kimutatták, hogy ha az egyik
testvér átélt már valaha ilyen
rohamot, a másiknak is 24 százalékos esélye mutatkozott hasonlóra. Viszont más biológiai
vizsgálatoknál nem jönnek ki

ennyire egyértelmű eredmények: a fenti arány már a kétpetéjű ikrek esetében is lényegesen
alacsonyabb, 11 százalékos, és
azt sem sikerült eddig kimutatni, hogy ha valaki hajlamos a
pánikbetegségre, akkor annak
a közeli hozzátartozói is hajlamosabbak lennének rá.

is hozzájárulhat az alapvető
biztonságérzet megrendüléséhez, így egy válás, netán a gyerekek kirepülése. Nyilvánvaló,
hogy ezekből a helyzetekből fel
lehet állni, vissza lehet rendeződni belőlük egyensúlyi állapotba, csak éppen megterhelő
és nehéz feladat.

Milyen jellemző életesemények
állnak ilyenkor a háttérben?

Mi ilyenkor a megoldás?

Pszichológiai oldalról a pánikrohamban végső soron az
kérdőjeleződik meg, hogy biztonságban vagyok a világban.
Sok tipikus tényező járulhat
hozzá a kialakulásához, és furcsa módon mindegyik a pszichológiai biztonságérzetünkkel
van kapcsolatban, nem pedig
feltétlenül a fizikaival. Vagyis az meghatározó, amit szubjektív élményként megélünk a
biztonságunkkal kapcsolatban.
Tipikus ilyen életesemények
a munka elvesztése, a közeli hozzátartozó elvesztése, egy
betegség, netán a lakóhely elvesztése, vagyis olyan körülmények, amelyek a pszichológiai és
fizikai biztonságunkkal, lelki
egészségünkkel, társas támogatásunkkal, alapvető szükségleteinkkel állnak összefüggésben.
A családi egyensúly felbomlása

A pánikbetegség esetében a
gyógyulás lehetősége is abban
áll, hogy nem objektív és egyértelmű veszélyhelyzetekről van
szó, hanem sokkal inkább az
áttételes, képletes biztonságérzet elvesztéséről. A pszichés immunrendszerünk ezen a téren
ugyanúgy működik, mint a fizikai immunrendszer: az aktuális
legyengült állapot, és az aktuális legyengítő környezet hatása
összeadódik. Vagyis ha éppen
nem vagyunk jó passzban, pár
életesemény hatására a pszichés
immunrendszerünk ugyanúgy
nem tudja megfelelően ellátni
a feladatait, mint ahogy például télen is könnyebben esünk
ágynak egy vírusos megbetegedéssel, mint nyáron. A cél ilyenkor az, hogy a pánikroham vagy
egyáltalán ne fusson le, vagy
kisebb intenzitással jelentkezzen. Erre gyógyszeres kezelés és

pszichoterápia egyaránt létezik,
de nehéz általános érvényű dolgokat mondani, mivel minden
eset más. Van, akinél erősebb a
hajlam, és egy adott gyógyszercsoport szorongáscsökkentő hatásmechanizmusa segíthet rajta,
de sokaknál a kognitív terápia is
elég eredményes tud lenni. Bizonyos tanulmányok szerint a
pánikbetegek mintegy 85 százaléka csak utóbbi segítségével is meg tudta védeni magát a
következő pánikroham negatív
élményétől. A terápia során elsősorban azt tanítja meg a szakember, hogy miként kezelje a beteg
ezeket a hirtelen jelentkező, nagyon kellemetlen tüneteket.
Újra kell keretezni az értelmezéseket, jelentésadásokat: ha véletlen lelépek az autó elé, és az
utolsó pillanatban lépek vissza,
teljesen természetes, hogy utána
pár percig alig vagyok magamnál az ijedtségtől, és kapkodom
a levegőt, ez önmagában még
nem pánikroham. Vagy: ha jön
a roham, és nem kapsz levegőt,
nem fogsz meghalni, mert előtte még elájulsz. Ez most persze
csak egy sarkított példa, de a lényeg a negatív gondolkodási körök átkötése.
A teljes interjút megtalálja honlapunkon, a szimpatika. hu-n!

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

Szentkuty Nikolett

Az éltető D-vitamin

A

téli időszakban gyakran kialakuló vitaminhiányos állapotot a legtöbb esetben megfelelő táplálkozással megelőzhetjük, kivéve a
D-vitamin esetében. Arról, hogy egyáltalán miért van szükség a pótlására télen, a borsodivánkai Hársfa Gyógyszertár gyógyszerészét,
Kovácsné dr. Bán Szilviát kérdeztük.
Melyek a D-vitamin legfőbb
forrásai, és miért nehezebb
bejuttatni a szervezetbe,
mint a többi vitamint?

Először is tudni kell, hogy a
D-vitamin – amit egy zsírban oldódó vitaminként ismerünk – tulajdonképpen nem
is vitamin, hanem lényegében hormonként viselkedik a
szervezetünkben. A napfény
segítségével a szervezetünk saját maga állítja elő. Mivel a téli
hónapokban a napsütéses órák
száma jelentősen csökken, így
rendszerint a lakosság D-vitamin-szintje a tél végére már
nagyon alacsony. Pótlás nélkül
könnyen hiányállapot alakulhat ki. Bár az élelmiszerek közül a D-vitamin megtalálható
zsíros halakban, májban, tojásban, tejtermékekben, margarinban, de csak viszonylag kis
mennyiségben tartalmazzák,
így csupán az étkezéssel nem
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tudjuk biztosítani a szükséges
mennyiséget. Ha szükséges, az
orvos is felírhat D-vitamin-készítményt, de az utóbbi években
jelentősen megnőtt a vény nélkül kapható készítmények száma is.
Miért szükséges mindenképp
pótolni a D-vitamint?

Több kutatás bizonyította, hogy
a D-vitamin több szervünkre,
szervrendszerünkre is hatással van. Szerepe van a kalcium- és foszfátanyagcserében,
elősegíti a kalcium beépülését
a csontokba. A vér kalciumszintjének befolyásolásával az
izomműködésre is kedvezően hat. Hozzájárul a fogak
egészségének fenntartásához.
Jelentős szerepet játszik a szervezet immunfolyamataiban,
segít a kórokozók elleni védekezésben, csökkenti az autoimmun betegségek kockázatát.

D-vitamin-pótlással könnyebben legyőzzük például a náthát,
influenzát. Ezeken kívül a D-vitamin-hiány szerepet játszhat
szív- és érrendszeri problémák,
a csontritkulás, az asztma és a
cukorbetegség kialakulásában
is. De kapcsolatba hozható a daganatos megbetegedésekkel is.
Mivel az egész szervezetünkre
hatással van, így létfontosságú,
hogy megfelelő mennyiségben
legyen jelen a szervezetünkben.
Mikor alakulhat ki, és milyen
hatással van az emberi
szervezetre a D-vitamin-hiány?

A téli időszakban a napfény
hiánya miatt nem termelődik
elegendő D-vitamin a szervezetben. Egyes felmérések szerint
a hazai lakosság 90-95% százaléka szenved D-vitamin-hiányban a tél végére. Nem véletlen,
hogy ebben az időszakban levertebbek vagyunk, sokaknál

depresszió alakul ki – ezt az állapotot is a D-vitamin-hiánynak tulajdonítják. Ugyanakkor
nyáron is kialakulhat hiányállapot, hiszen ahhoz, hogy elegendő D-vitamin termelődjön,
naponta mintegy 15-30 percet
kellene a napon töltenünk. Erre sokaknak nem jut elég ideje,
vagy a nap káros hatásaitól félve
különböző fényvédőket használnak, amelyek viszont gátolják a D-vitamin termelődését.
Milyen módon és milyen
mennyiségű D-vitamin
fogyasztása indokolt télen?

Egyrészt fogyasszunk D-vitamin-tartalmú élelmiszereket,
azonban csak táplálékkal lehetetlen fedezni a szükséges men�nyiséget, ezért további forrásokra
van szükség. Ma már nagyon
sok D-vitamin-tartalmú készítményt lehet kapni. Ezek egy része
vényköteles gyógyszer, de léteznek étrend-kiegészítő termékek
is, amelyek szabadon megvásárolhatóak. A legújabbak az olívaolajos változatok, amelyek a
D-vitamint oldott formában
tartalmazzák, így a szervezetben jól hasznosulnak. A hiány
megelőzésére gyermekeknél
egyéves korig 400–1 000 NE/
nap; 1–18 éves kor között kb.
500–1 000 NE/nap adagra
van szükség; egy átlagos felnőttnek napi 2 000 NE/nap
ajánlható. Túlsúlyosak esetében, illetve idős korban ez
az érték magasabb is lehet, mint
ahogy kismamák esetében is.

Van-e valamilyen változás a
D-vitamin megítélésben és
ajánlott napi mennyiségében
orvosi szempontból az
utóbbi néhány évben?

Határozottan kijelenthető, hogy a D-vitamin szerepe felértékelődött az elmúlt
években, egyre több kutatás bizonyítja, hogy a csontanyagcserére kifejtett hatásán
kívül számos más élettani
folyamatban is szerepe van.
Hiánya nem csak a csontvagy izomműködés zavarában nyilvánul meg, hanem
sok más betegség kockázata
is fokozódik. Míg korábban
inkább azt hangsúlyozták,
hogy zsíroldékony vitaminként felhalmozódhat a szervezetben, így túladagolható, ma
már inkább a vitaminhiány
áll a szakmai ajánlások középpontjában. Ennek a szemléletnek a hozadéka, hogy az
ajánlott napi adagok lényegesen megnövekedtek, és hogy
egyre több D-vitamin-tartalmú készítmény jelenik meg a
piacon.

Milyen tünetei lehetnek a
vitamin túladagolásának?

Túladagolás akkor következhet
be, ha hónapokon keresztül napi 10 000 NE feletti mennyiséget
viszünk be gyógyszer vagy étrend-kiegészítő formájában. Ha
betartjuk a maximális adagolást, ami felnőtt embernél napi
4 000 NE értékben van meghatározva, nem kell tartanunk
túladagolástól. Ha mégis kialakul a hipervitaminózis, a következő tünetekkel kell számolni:
hányás, hányinger, hasmenés,
gyengeség, idegesség, megemelkedik a vér kalciumszintje, súlyosabb esetben törékennyé
válnak a csontok, a vesekőképződés kockázata megnő.
Meddig érdemes kiegészítő
vitaminnal támogatnunk
a szervezetünket?

A téli időszakban, október végétől április elejéig mindenkinek
indokolt a D-vitamin-pótlás.
Kisgyerekeknek egyéves korig,
terhesség és szoptatás alatt viszont egész évben javasolt D-vitamin szedése. Ugyancsak több
pótlásra van szüksége azoknak,
akik például folyamatosan zárt
helyen dolgoznak, ezáltal kevés időt töltenek a napon.
Bizonyos betegségekben is
fokozottan kell figyelni a
megfelelő D-vitamin-men�nyiségre, például krónikus
csont-, vese- és májbetegség, és
bizonyos daganattípusok, főleg
emlő- és vastagbélrák esetén.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Méregtelenítés

Sallai Ervin

Új év, új test

Ú

jévi fogadalom, mi? Nagyon helyes. Vásárolj éves bérletet, aztán ha két nap múlva feladod, legalább én jól járok. Tessék, ledobom
a földre, vedd fel. Taraaam! Már el is kezdted a
tornát – volt egy guggolás. Menni fog ez, csak ne
kapkodjunk. Kapsz egy alsó szekrényt, hogy hozzászokj a hajolgatáshoz. Csak előbb a felelősségvállalási nyilatkozatot töltsd ki és írd alá. Még a
végén magadra ejtesz egy félkilós súlyzót, aztán
lyukat üt a mellkasodba.

E

z itt egy kardiogép. Olyan, mint az egész
irodai életed: lefelé kell taposni, csak itt
nem kell felfelé nyalni közben. Hajrá, hajrá!
Nyárra formába jössz. Végül is a gömb is egy forma. Meglesz az a bícsbadi, csak ne nappal menj
a partra. Spinninget próbáltad már? Jobb, mint
a sima biciklizés, mert nem kell tolni az emelkedőn, meg felcipelni a lépcsőn.

E

nni mit eszel napközben? Salátát meg
csirkemellet, mi? Amikor látják a munkahelyeden. Otthon azért lecsúszik este a tévé
előtt egy doboz fagyi a pörkölt, nokedli, ubisali
szentháromság után. Meg persze egy tábla csoki, ha stresszes a nap. De mikor nem az?

J

ól van, itt egy kis szteroid. A táplálékkiegészítő csak a szegények doppingja. Ezt beveszed,
mindjárt egy mérettel nagyobb a bicepsz. Dobálgasd befelé ügyesen a tablettákat, mintha

A

z első hónapokban úgy helyezkedj, hogy
háttal állj a tükörnek, különben elmegy a
kedved az egésztől! A mérleget szerintem mellőzzük egyelőre, majd ha fogysz egy kicsit, átmegyünk az állatorvoshoz. Náluk van egy strapabíró
mázsáló a bernáthegyik miatt.

nem lenne holnap. Maximum patád nő, mert eredetileg lovaknak gyártották. Jó, hát nincs ingyen,
de aki majmot vesz, annak legyen pénze banánra is, nem?!

D

e jól nézel ki! Végre hat az edzés – tökre kiszélesedett a felsőtested. Vagy csak lenyírták a hajad? Mindegy, az optikai tuning is számít.
Bocs, csak meg akartam veregetni a vállad, gyere, segítek felállni. Lényeg,
hogy jár a dicséret:
már nem te
vagy a legványadtabb.
Jött egy új fogadalmas.
Csak segítséggel bírta
becipelni az öltözőbe a
szekrénykulcsot.

HIRDETÉS

L

L

eizzadtál már a cipőkötéstől? Legalább nem
kell szaunáznod. Nem lesz egy fáklyásmenet, amíg embert faragunk belőled, az már biztos.
Szoktál futni? Kéthavonta? Az nem szokás, hanem
véletlen. Mikor futsz? Ha elmegy előtted a busz?
Gondoltam. Nyugi, más is izzad itt. Ott van például az a tócsa a padlón. A tulajról csöpögött le az
előbb, a NAV ellenőrzés alatt.
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L

átod azokat a súlyokat ott? Eszedbe ne jusson hozzájuk nyúlni. Manapság hónapokig
várhatsz egy sebészre, aki megműti a sérvedet.
Első héten csak nézed a többieket, ahogy edzenek, aztán ha hozzászokott a szemed, mi is belevágunk. Addig is otthon átrendezed szépen a
lakást. Mindent maximum mellmagasságig pakolsz, mert az izomláztól jövő héten a karodat
nem bírod felemelni.

2019. február 15.–március 2.

Photo: Marc Montplaisir

átom, felkészültél alaposan, hogy kipattintsd
magad. Van nálad fejhallgató, szelfibot,
strasszos, „ami nem öl meg, keményebbé tesz” feliratos törölköző. Bemelegítésnek vidd be ügyesen
ezeket az öltözőszekrényedbe. A wifi jelszót felírtuk
a plafonra. Úgy olvashatod el, ha legalább egyszer
felhúzod magad, de ahhoz előbb találnunk kell neked egy hátizmot valahol. Légyszi, amíg így nézel
ki, ne rakj ki képet magadról a Facebookra, mert elriasztod a többi sportolni vágyót. Gyere, vendégem
vagy egy fehérje turmixra. Ha elbírod a poharat.

www.tancfesztival.hu

info: (06 1) 201 4407
zöld szám: (06 80) 10 44 55
Támogatók

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Dr. Draveczki-Ury Ádám

Egy létfontosságú védőoltás

A

Mi a pneumococcusfertőzés lényege?

Milyen tünetekkel
jár a betegség?

A pneumococcus a tíz vezető
halálok között szerepel a világon: a WHO adatai alapján
14,5 millió eset fordul elő évente, és 800 ezer körüli azoknak
az öt év alatti gyermekeknek a
száma, akik belehalnak. A nagyon súlyos esetek hátterében
mindössze tíz törzs áll, ez felelős a nagyon komoly esetek 62
százalékáért.

Láz, hidegrázás, produktív köhögés, mellkasi fájdalom, légzési nehézség, gyors légzés,
szapora pulzus, oxigénhiány,
gyengeség. A központi idegrendszer érintettsége esetén
egyéb tünetek is megjelenhetnek: tudatzavar, aluszékonyság, fejfájás, fénykerülés.

is. Gyermekekre jellemzőbb,
általában ők betegítik meg a
felnőtteket. Influenzát követően különösen fogékonyakká
válunk a pneumococcus-felülfertőződésre. A betegség klinikai megjelenése jellemzően
leginkább tüdőgyulladás, véráram-fertőzés, agyhártyagyulladás formáját ölti, de okozhat
középfülgyulladást, orrmelléküreg-gyulladást is, különösen gyermekekben. A véráram-fertőzéssel kombinálódott
esetek mindig lényegesen ros�szabb kimenetelt sejtetnek.

nösen sebezhetőek vagyunk.
50 éves kor felett ismét emelkedés figyelhető meg. A picik
immunrendszere még éretlen, idősebb korban pedig fokozatosan romlik a védekező
mechanizmusaink funkciója.
Ebben tudnak óriási segítséget nyújtani a védőoltások.
Bizonyos állapotok szintén
növelik a megbetegedési kockázatot, így a cukorbetegség, a HIV vírus, a krónikus
szívbetegségek, a dohányzás.
Az ilyen betegek védelme kiemelten fontos.

pneumococcus az
Milyen esetekben válhatunk
egyik vezető halálnagyobb valószínűséggel
ok a világon. Dr. Béres
Hogyan betegedhetünk meg?
áldozatokká?
Zsuzsanna, a Budai Oltóközpont oltóorvosa vilá- A baktérium a légutak, az orr, A betegség leginkább az öt
gította meg számunkra, a garat lakója lehet: létezik tü- év alattiakat érinti, azon bemiért fontos a védőoltás. netmentes hordozói állapot lül is egy éves kor alatt külö-
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Úgy tudom, az influenzával
párosulva különösen
„hatékony” a pneumococcus...

Igen, ez egy kimondottan brutális párosítás. Ennek oka,
hogy a vírus miatt a légutak
hámja jelentősen károsodik,
aminek eredményeképpen a
baktériumok megtapadása fokozódik, és a szervezet baktériumölő mechanizmusai is
sérülnek. Olyan molekulák
kerülnek a légúti hámsejtek
felszínére, amit a baktérium
receptorként ismer fel. Természetesen más baktérium is
szerepet játszhat a szuperinfekcióban, de a pneumococcus a
leggyakrabban.
Mit kell tudni a védőoltásról?

1911-től kezdődően igyekeztek megfelelő vakcinát előállítani a baktérium különösen
veszélyesnek gondolt törzseivel szemben. A kutatások
azonban az antibiotikumok
1940-es felfedezésével háttérbe szorultak néhány évtizedre, mert úgy gondolták,
ez majd megoldja a betegség miatti magas halálozást.
Nem így történt! Sőt, az antibiotikum-kezelések ellenére

is csak alig változott a pneumococcus okozta mortalitás az elmúlt hatvan évben:
13 százalékról 12 százalékra
csökkent... Az indokolatlan
és nem megfelelő antibiotikum-terápia komoly fejtörést okoz, és fog még okozni
a következő évtizedekben a
baktériumok rendkívüli találékonysága miatt, ami a rezisztenciát okozza. Vélhetően
a betegséggel szembeni küzdelemben csak a védőoltásoktól várható eredmény. Az
első oltóanyagot az Egyesült
Államokban, 1977-ben törzskönyvezték, a ma használt,
kiemelkedően jó minőségű
oltóanyagok csoportja pedig
2000-ben került a piacra. Ez
már hosszú távú védettséget
ad, immunmemóriát tud kialakítani, és képes a hordozói állapotot is befolyásolni,
aminek kulcsszerepe van a
betegség terjedésében. Az oltást követően magasabb ellenanyag-szintek alakulnak
ki, ami a szervezet védekezésének minőségét határozza
meg. Magyarországon 2008
októberétől elérhető az oltóanyag a csecsemők és kisgyermekek számára, és 2014-ben
vált kötelezővé.

Mennyire hatékony
a védőoltás?

Mára már jóval több mint
százmillió esetben alkalmazták biztonsággal a tizenhárom
szerotípust tartalmazó korszerű oltóanyagot. Az egyik eddigi
legnagyobb vakcina-hatékonysági vizsgálat is ehhez köthető:
több mint 80 ezer ember esetében vizsgálták az oltóanyag
„szereplését”, ami azt mutatta,
hogy a vakcinában szereplő szerotípusokkal szemben 45 százalékkal csökkent a közösségben
szerzett pneumóniák előfordulása, és 75 százalékkal csökkent
az invazív esetek előfordulása.
Napjainkban több mint kilencven országban számít a nemzeti immunizációs program
részének a pneumococcus elleni vakcináció. Úgy gondolom,
ha valaki elmúlt 50 éves, illetve az említett betegségek által
érintett csoportokba tartozik,
mindenképpen érdemes időben gondolnia a pneumococcus
elleni védelemre, hiszen ezáltal
aktívan részesei lehetünk saját
egészségünk védelmének.
A teljes interjút megtalálja honlapunkon, a szimpatika. hu-n!

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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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
a móri Hétkúti Wellness Hotel
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. Hova szervezett a Közgáz és a bölcsészkar Vietnámi Vasárnapot?
a) Hanoiba b) Saigonba c) Oszolytetőre
2. Ki volt a sárkány hangja?
a) Sztankay István b) Mensáros László

c) Bodrogi Gyula

3. Hol tanult meg Spirike hóekézni?
a) Eplényben b) a Kreischbergen c) a Normafán
4. Mit vett Ádám?
a) konfekció öltönyt
1

Fejtse meg a keresztrejtvényt!

2

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

3

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

4

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

Nyeremény: 3 db páros belépő a
MAGNA CUM LAUDE 20 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.

b) autót c) egy doboz kubai szivart

5. Mi segít, ha stresszes a nap?
a) Aranka b) egy tábla csoki c) egy fél bitcoin étkezés után

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 novemberi kvízjátékunk nyertesei:
• Antanek Péter, Szakály
a Szentháromság Patika (Tolna) vásárlója

• H. Bolla Beáta, Győr
az Aranysas Gyógyszertár (Győr) vásárlója

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

• Gecser István Barnabás, Sopron
a Than Károly Gyógyszertár (Sopron) vásárlója

• Szanda Anita, Dombegyház
az Aranykehely Gyógyszertár (Békéscsaba) vásárlója

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

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

