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

MAGNA CUM LAUDE 20 éves jubileumi nagykoncertjére  
2019. február 15-re az Arénába!

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

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

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

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

Még '18-ban 19-re lapot húztunk, 
és elindítottuk új játékunkat, a 
Megfejtőt. Tettük ezt azért, mert 
egyrészt játszani mindenki szeret, 
és játékból sosem elég – másrészt 
mert szerettük volna magazinunk 
olvasóit egy kicsit átterelni digi-
tális univerzumunkba is. Mivel 
sokan megírták nekünk, hogy a 

hagyományos Szimpatika kvíz mellett szívesen lát-
nának egy klasszikus szellemi kondicionálót is a ma-
gazinban – hisz az egészséges életmód része kell hogy 
legyen, hogy ne csak ízületeinket és izmainkat, de 
agytekervényeinket is fitten tartsuk –, így közkívá-
natra már egy keresztrejtvénnyel is igyekszünk leköt-
ni olvasóinkat. Ha most szerencsét próbál – amit „öt 
gigabájttal, no meg öt libamájjal” honorálunk –, ak-
kor egy színvonalas koncert részese lehet. Csak arra 
kérjük, ne adja fel! Ha kitartóan játszik – akár a Meg-
fejtővel, akár a Szimpatika kvízzel – előbb-utóbb bi-
zonyára Önre mosolyog a szerencse – legalábbis mi 
ezt kívánjuk! :) 

Az egész szerkesztőség nevében boldog új évet és jó 
egészséget kíván:

Kalmár András – főszerkesztő
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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?

Jó esetben minden megmarad, 
de ahhoz rendkívüli könyv 
kell. Például az Anna Kareni-
na szinte fejezetenként meg-
van 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 cse-
lekményre emlékszik az ember, 
de arra nem, hogyan nézett ki a 
főszereplő, akkor az szerintem 
nem elég jó könyv. Arra törek-
szem, hogy az alakjaim mara-
dandóak legyenek, bár nem 
nagyon írom le a külsejüket. 
Legegyszerűbb egy embert a 
gondolataival ábrázolni. A lel-
kek 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. Ne-
kem alapélményem, hogy lema-
radok. Nagyon mohó vagyok, 
és ha pénzen időt lehetne ven-
ni, akkor minden vagyonomat 
odaadnám azért, hogy nekem 
48 órából álljon egy nap. Szá-
momra az idő a legbecsesebb. 
Klasszikusok újraolvasása óri-
ási kéj, mert megtudunk olyat 
is, amit első olvasásra nem lehet 
észrevenni. A tökéletes köny-
vekből nehéz tanulni, hiába 
olvassa el bárki a Háború és bé-
két vagy a Száz év magányt, azt 
nem lehet utánozni. Ellenben 
közepes könyvekből rengeteget 
lehet kihámozni a mesterség-
ről, főleg ha az az ember érzése, 
hogy ezt jól elszúrta az író.

 � Ez önbizalmat is ad?

Azt semmi nem ad, arra szü-
letni kell. Annál nagyobb ön-
bizalom nincs, mint amikor az 
ember félrevonul, összepiszkít 
200 oldalt, abban a reményben, 
hogy ez majd másokat érdekel-
ni fog. Egész életemben olyas-
mivel 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 for-
ma, új játék kell nekem. Ennek 
az egésznek az a magyarázata, 
hogy én a régi játékot unom. 
Már óvodában is csak egy na-
pig tudtam a százas kockákkal 
játszani. Az életemben is azt 
szeretem csinálni, amit koráb-
ban még nem, amit még nem 
tudok. Egyszer csak elkezdtem 
tévéműsort készíteni anélkül, 
hogy fogalmam lett volna ar-
ról, hogy azt hogyan kell. De 
felkértek, így megpróbáltam 
kitalálni, hogyan tudnék va-
lami olyasmit csinálni, amit 
mások még nem. Ugyanilyen 
okból alapítottam könyvkiadót 
is, és ezért tanultam idős fejjel 
újra gitározni, majd olykor fel-
léptem Bornai Tiborral és Ka-
rácsony Jánossal. De három év 
után ezt is abbahagytam. Van 
bennem valami gyerekes ta-
nulási vágy, amit én röviden 
halálfélelemnek fordítanék: 
gyorsan még ezt is kipróbálni, 
amíg még élek. Azt hiszem, ez 
a személyiségem egyik legfon-
tosabb része, ami sokszor irri-
tál másokat.

 � „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 Ester-
házy Péter arra célzott, hogy 
könnyű annak írnia, aki nem 
akar vele semmit. Két ellenke-
ző akarás lehetséges. Az egyik 
az, hogy úgynevezett szépírás 
legyen, a szónak annak az ér-
telmében, hogy dallamosak le-
gyenek a mondatok, kerüljenek 

bele meghökkentő képek, olyan 
jelzők, amiket más nem hasz-
nál. Nem ez az én irányom, ha-
nem az ellenkezője. Nekem és 
a hozzám hasonló szerzőknek 
valamiféle gondolat kifejtése a 
célja.

Korábban nagyjából 77 kol-
légával készítettem interjút, 
mindegyikük azt mondta, hogy 
az írás komoly fizikai erőlkö-
déssel 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 ki-
fejezni a világot. Az a célom, 
hogy a fejemben lévő gondolat 
testet öltsön a regényben vagy 
novellában, s aztán visszaala-
kuljon gondolattá az olvasó fe-
jében. Én úgy születtem, hogy 
író voltam, nem pedig író akar-
tam lenni. Már négy évesen kis 
történeteket eszeltem ki a fe-
jemben, írni kézzel még nem 

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 va-
lamit tőlem. Adhatott volna, de 
nem adott, segíthetett volna, 
de nem tette. Az Anya csak egy 
van regényem írása közben jöt-
tem rá, hogy az anyám marha 
jó fej volt, csak én nem vettem 
észre. Gyerekként nem tudtam, 
hogy ez egy többszörösen ter-
helt család, csak amikor 30 felé 
hátranéztem, akkor vettem ész-
re. Ezen a regényírással tudtam 
túltenni magam. Az írás a legol-
csóbb pszichoanalízis, minden-
kinek javaslom, nem okvetlenül 
regényt kell írni, lehet naplót is. 
Ez a meditációnak egy nagyon 
egyszerű, viszont hatásos for-
mája. Reggel vagy este öt percet 

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 drá-
mája van. Ahelyett, hogy magá-
ra vagy másra zúdítaná, kiírja 
magából.

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

Bizonyos regényeimben a nő-
vérem enyhén negatív szereplő, 
noha amikor írtam, erre nem is 
gondoltam, mert akkor kihúz-
tam volna, hiszen nekem az 
élet fontosabb, mint az iroda-
lom. Ezért egy idő után fogadal-
mat tettem, hogy róla nem írok 
többet. Vagy úgy is mondhat-
nám, 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 til-
takozásom ellenére, Öcsinek 
hívtak. Eleinte azt hittem, ez a 
nevem, majd amikor az óvodá-
ban kiderült, hogy más is Öcsi, 

sőt bárki az, elkezdtem tilta-
kozni ellene. De hatástalan volt, 
mert amikor anyámnak mond-
tam, hogy „Ne mondd azt, hogy 
Öcsi!”, akkor ő mindig azt vála-
szolta, 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 novellaciklu-
somat, és oda egy Vámos Tibor 
nevű akadémikus rendszere-
sen írt, ezért a főszerkesztő azt 
javasolta, legyek Vámos X Ti-
bor. Ezt nem szerettem volna, 
így felajánlotta, hogy válasz-
szak másik keresztnevet. Mivel 
őt Miklósnak hívták, viccből 
azt mondtam, Miklós. Egyéb-
ként talán Péternek kellett vol-
na lenni, mert később kiderült, 
hogy a magyar irodalomban 
azzal lehet karriert csinálni. De 
a főszerkesztő azonnal áthúz-
ta a keresztnevemet, és odaírta: 
Miklós, én pedig nem mer-
tem ellenkezni. Abban az idő-
ben 18 évesen adták a személyi 
igazolványokat; amikor meg-
kaptam az osztályfőnökömtől, 
láttam, hogy Vámos Miklós 
Tibort írtak bele. Gondoltam, 
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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 ka-
tolikus családból származott, 
így az apám keresztnevét akar-
ta 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 igazol-
ványba ábécé sorrendbe írta a 
neveket, így „megmiklósod-
tam”. Ezután elkezdett min-
denki Miklósnak hívni, amire 
még nem hallgattam, a Tibor-
ra meg már nem, és ez azóta 
is így maradt. Vannak a csalá-
di 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 gitár-
ral, és próbáltunk Beatles-szerű 

dalokat fabrikálni. Majd jött 
Haraszti Miklós, és azt javasol-
ta, hogy protest songokat, az-
az tiltakozó dalokat írjunk. Mi 
mondtuk, hogy rendben, de mi-
ért tiltakozunk? A vietnámi há-
ború ellen – felelte. A leghíresebb 
ebben a műfajban Bob Dylan 
volt, és Pete Seeger, aki egy gi-
tárral vagy bendzsóval lépett fel. 
Az ő szövegeiket Haraszti lefor-
dította, mi meg előadtuk, emel-
lett 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!” Elő-
ször 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 tár-
sadalmi problémákról, példá-
ul a cigányok nehéz sorsáról, de 
azokat betiltották. Így egyszerre 
voltunk tűrtek, tiltottak és támo-
gatottak, ami nagyon szomorú 
élmény volt.

Koltai Robi csinált egy édes pa-
ródiát, amin halálra röhögtük 
magunkat, de attól kezdve min-
denki Gorilláknak hívott min-
ket. Szóval, nem mondanám, 
hogy a nevekkel túl nagy sze-
rencsém van. Hogy tetézzem 
még, a Vámost sem szeretem. 
A vámos az az ember, aki el-
veszi 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 Mik-
lós, hanem hogy Apák könyve, 
Anya csak egy van, Zenga zének 
stb. Így mára majdnem 40 ne-
vem 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 ta-
nárnak 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 hosz-
szú időre ott maradtam. Azért 
tanítottam, mert felkértek, de 
én nem tanítani, hanem tanul-
ni szeretek. Ráadásul kezdet-
ben még alig tudtam angolul, 
ennek ellenére a szemeszter 
végén nagyon jó minősítést 
kaptam, ezért felkértek a kö-
vetkező évre is. Itthon kétszer 
tanítottam. Először az ELTE 
bölcsészkarán amerikanisz-
tika szakon, ami nem volt jó 
élmény. Másodszor az IBS-en 
angol nyelven, Hogyan legyünk 
interjúalanyok címmel, kiké-
peztem a diákokat az újságírók 
ellen. Az első órákon csak azt 
tanítottam: miért ne adj inter-
jút. Ez eléggé szórakoztatott, de 
akkor tudtam meg, hogy ha-
marosan ismét apa leszek, így 
nem vállaltam több feladatot 
az IBS-en. Azóta visszautasí-
tok minden ilyen megkeresést, 
mert sajnálom rá az időt.

 � 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 forgatóköny-
véből három filmmé válik, 
az egy nagyszerű arány. Ne-
kem szerencsém volt, mert fil-
mes működésem alatt összesen 
egy volt, ami nem készült el, és 
az is csak azért, mert közben 
meghalt a rendező. A forgató-
könyvírás mérték utáni szabá-
szat, vagyis ahogy egy méretre 
varrt kosztüm se jó másnak, 
úgy egy forgatókönyv se. Így a 
forgatókönyv akkor nem is ké-
szült el, de írtam belőle egy no-
vellát, ami megjelent a Bár című 
kötetemben, Halhatatlan cím-
mel. Majd pár éve Kern And-
rás megkeresett azzal, hogy 

szeretne újra filmet 
rendezni, aminek 
a főszereplője is ő 
lenne, és írjak ne-
ki egy történetet. 
András háromféle 
figurát szeret ját-
szani: zenészt – de 
az már volt a Sztra-
csatellában –, or-
vost és pilótát. Én 
az orvost javasol-
tam, és eszembe 
jutott ez a novella, 
amelyben egy or-
vosnak azt mond-
ják, hogy halálos 

beteg, felkészül rá, hogy meg-
hal, minden hozzátartozójával 
megrontja a kapcsolatot, de vé-
gül mégis életben marad. Így 
született meg a Gondolj rám 
című film.

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

Nem, csak leírtam és megszer-
kesztettem az ő saját története-
iket. Ez úgy kezdődött, hogy a 
szóba jöhető meghívottak azt 
mondták, hogy nem jönnek a 
műsorba, mert már nem tud-
nak magukról semmit mesél-
ni. 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 csecsemő-
koruktól kezdve az akkori idő-
kig terjedően. Jegyzeteltem, 
aztán írtam egy bő vázlatot, 
hogy szerintem melyik törté-
neteiket kéne elmesélniük, bár 
ezekbe helyenként beleírtam 
olyat is, ami nem volt igaz, csak 
jól hangzott. A sorrend is fon-
tos volt, meg az is, hogy legyen 
legalább egy szomorú törté-
net, mert én nem szórakoztat-
ni akartam, hanem portrét 
készíteni.

 � Volt olyan, aki nem 
tartotta magát a leírtakhoz?

Aki egyáltalán nem volt hajlan-
dó felkészülni a vázlataimból, 
az Psota Irén volt, ő akkori-
ban már nehezen tanult szö-
vegeket. Odajött, hogy majd 
lesz valahogy. Elkezdte ösz-
sze-vissza mondani a történe-
teket, 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 gye-
rekkorában sokat hazudott, 
ezért a nevelőjének azt mond-
ta egy elmeorvos, hogy ebből a 
kislányból vagy színésznő lesz, 
vagy utcalány. Ekkor bennem 
már elég nagy volt a feszültség, 
így kiszaladt a számon: És tes-
sék mondani, melyik lett? Az-
tán nagyon bocsánatot kértem. 
Szerencsére nem sértődött meg, 
csak nevetett.

 � A legfrissebb regénye Leg-
közelebb majd sikerül cím-
mel 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 ragaszko-
dom hozzá, ha közben rájövök, 
hogy nem biztos, hogy jó. Ennek 
a könyvnek az első címe az volt, 
hogy Válási tanácsadó, mert er-
ről 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 szerető-
je is.) A főhőst sikertelen filmíró-
nak ábrázoltam, akinek csak egy 
filmje valósul meg, az is hatalmas 
bukás. Viszont válási helyzetek-
ben próbál tanácsot adni, mert 
én is mindig ilyen helyzetekbe 
keveredem, akaratom ellenére. 
Az emberek valamiért azt hiszik, 
hogy megbízható vagyok, ezért is-
meretlenek is hozzám fordulnak 
tanácsért. De az első fejezet első 
oldalán a hősöm összeismerke-
dik egy másik Ivánnal, így onnan-
tól 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 elké-
szül, amikor olvastam, hogy meg-
jelent egy montenegrói író Kilenc 
című műve magyarul...

A regényemnek az volt a 
mottója: „Legközelebb majd si-
kerül”, mert Beethoven mindig 
ezt mondta, ha hamisan játszott 
a zenekar – majdnem mindig ha-
misan játszottak, hiszen amatőr 
együttesek voltak. Gondoltam, 
akkor legyen ez a cím. Elküld-
tük a nyomdába, majd olvasom, 
hogy Remélem legközelebb sikerül 
meghalnod című új magyar fil-
met mutatnak be. Ez van...

 � A Legközelebb majd sikerül 
két férfi barátságának a törté-
nete, ami tán fontosabb is, mint 
a szerelem. Önnek van ilyen?

Három ilyen barátom is van. 
Ezek a barátságok fontosabbak 
más emberi kapcsolatoknál. Pél-
dául a már említett Berki Tamás-
sal, akivel immáron több mint 
negyven éve vagyunk jóban. Azt 
hiszem, ahogyan az ember idő-
södik, a barátságok szerepe egy-
re nő, mert fiatalon könnyebben 
elherdáljuk a barátainkat is. Az 
én esetemben bizonyos barátsá-
gok létre se jöttek, mert amikor 
20 évesen Örkényhez, Déryhez, 
Weöres Sándorhoz járhattam, 
nem nagyon érdekeltek a kor-
társaim. Azt hittem, ez örökké 
így lesz, aztán kiderült, hogy ők 
se halhatatlanok, és a nyolcvanas 
évek végén magamra maradtam.
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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 lép-
tékű, 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 mi-
voltától. Épületeinek zöme Pécs karakteres, gazdag történelmű 
környezetében áll, egyedi érzékenységet mutatva e mély tar-
talmakat hordozó városi kontextus iránt. A családi ház léptékű 
munkáival is iskolát teremtő építész különleges feladatokban is 
kibontakozhatott (városi terek, műemlékfelújítás, városrehabili-
táció, 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

Dévényi Sándor életmű-kiállítás a Pesti Vigadóban

2019. január 28-án a Pesti Vigadóban ünnepli Kiss Anna költő-
nő 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 megzenésí-
tettek verseket a költőnőtől, így Novák Péter és az Etnofon Tár-
sulás, 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.

Kiss Anna 80

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Minden emberi kapcsolatot 
ápolni kell, minimum öntözni. 
A szerelem is ilyen. Aki nem 
fektet munkát a szerelmébe, az 
egyszer csak azt fogja tapasztal-
ni, hogy vagy benne, vagy a má-
sik 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 ve-
lem táncolni, mert zenészként jó 
volt a ritmusérzékem. Legtöbb-
ször a Boschba mentem, ahol az 
Illés zenekar játszott, még angol 
nyelvű számokat. Aztán sok év 
eltelt tánc nélkül, majd egy pár-
kapcsolat végén magamra ma-
radtam. Derűs alkatom nem 
bírja a szenvedést. Nem akar-
tam otthon siránkozni, ezért a 
hét minden napjára terveztem 
valami programot. Hétfőn mo-
zi, kedden barátok, csütörtök-
re vállaltam felkéréseket, stb. 
Szerdára még nem találtam ki 
semmit, amikor olvastam, hogy 
salsatanfolyam indul. Jártam egy 

ideig, de nagyon mechanikusnak 
éreztem. A tangó mindig is tet-
szett, hát elkezdtem azt. Már az 
első órán mondta a tanár, hogy 
ez tiszta rögtönzés – erre felélén-
kültem, az az én világom. Van-
nak 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 ero-
tikus, 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 na-
gyon sok bajt okoz nekem. 
Szerintem ennek szintén a ha-
lálfélelem az oka, mivel a hát-
ralévő életem már semmiképp 
sem lehet olyan hosszú, mint 
az eddigi, így egyre türelmet-
lenebb vagyok.

 � A 60. születésnapján meg-
fogadta, 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 mun-
kajellege: olvasás, Dunán eve-
zés, tenisz, tangó, gitározás stb. 
Szeretnék megtanulni zongo-
rázni, az még egy hátralévő 
projekt. Évek óta halasztom.

 � A Töredelmes vallomásban 
azt kéri Istentől, hogy: „Add, 
hogy örömöm teljék az éle-
temben, ameddig csak tart.”

Egyelőre nagyon sok örömöm 
van, de ez a mondat arra vonat-
kozott, hogy maradjon is így. A 
sikeres életnél csak a sikeres ha-
lál 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!
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Karl Wilhelm Diefenbach: Önarckép remeteként, 1892
Neue Galerie Graz – Universalmuseum Joanneum

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

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

Kalmár András

Új élet vár
Én azt hittem, hogy ennek 

már vége. Hogy ez a kor-
szak már nincs. Nekem az, hogy 
az emberek új életet kezdenek 
január elsején, olyan mint egy 
Ludas Matyi karikatúra – a fia-
talabbak kedvéért mondom, ez 
egy vicclapp volt a Kádár-rend-
szerben. Akkoriban volt divat, 
hogy az éjféli koccintásnál fo-
gadalmat tettek az emberek. 
Általában arról, hogy valamit 
abbahagynak, vagy épp ellen-
kezőleg, elkezdenek. És most 
kiderült, hogy ez még tart! A 
közvetlen környezetben olya-
nokat hallok, hogy az év elejétől 
elkezdek futni, jógázni, túráz-
ni, januártól már nem eszek 
húst, és csak kókuszzsírral fő-
zök, megtanulok spanyolul, 
meg horgolni, és – egyáltalán – 
minden másképp lesz.

Persze ez az újélet-dolog 
a vérünkben van, gon-

doljunk csak bele, kis hazánk-
ban immár több mint húsz éve, 
minden hétköznap este föl-
csendül az „új élet vár, felejts el 
mindent... jövőd fényesebb...” 
Csoda, hogy mindig meg akar-
juk reformálni az életünket?

De a viccet félretéve, az 
ember nem is hinné, 

hogy ez az egész életreform-do-
log milyen régen kezdődött. 

Már a 19. század vége felé az 
embereknek elege lett a moder-
nizációból, abból, hogy elgépi-
esedünk, abból, hogy zsúfolt és 
büdös nagyvárosokban élünk, 
és főképp abból, hogy hülyeség-
re tanítják a gyerekeinket az is-
kolában. És az orvostudomány 
is erős kritikát kapott, mivel az 
is kezdett kiderülni, hogy nem 
minden betegség gyógyítható. 
Ismerős? Nagyon.

Ez volt az a korszak, amikor 
megjelent egy új értelmi-

ség, amely fiatal művészekből, 
és természettudósokból állt. 
Ők kezdték el népszerűsíteni a 
vegetarianizmust, a testkultú-
rát, sőt, a természetgyógyásza-
tot. Ekkor érkeztek meg a keleti 
vallások, és keveredtek össze az 
európai spiritualitással. Ebből 
született az a fura, de jól jöve-
delmező hitvilág, amit ma ezo-
tériának nevezünk.

És igen, Rudolf Steiner már 
a Waldorf sulin gondol-

kodik és Maria Montessori is új 
pedagógiai irányzatot vezet be. 
De jön a jóga, a mozdulatmű-
vészet, és a nők eldobják fűző-
iket, sőt egyre több mindent 
– mindenki vissza akar térni 
a természethez, a boldog ősál-
lapothoz. 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 életmód-
nak nevezünk.

Megjelennek aztán olyan 
figurák, akik a későb-

bi hippi mozgalmak előké-
pei, hosszú hajú, mezítlábas 
nagyszakállú bölcsek, akik a 
világtól elvonulva elmélked-
nek arról, hogy hogyan ké-
ne átalakítani a társadalmat. 
Kommunák szerveződnek, sőt 
szanatóriumok, ahol az embe-
rek együtt énekelnek, festenek, 
táncolnak és színdarabokat ad-
nak elő a gyógyulásuk érdeké-
ben. Nem csoda, hogy az egész 
mozgalom elképesztő lendü-
letet adott a művészetnek is, 
sőt tulajdonképpen elidegenít-
hetetlen részévé vált. Ennek a 
szellemiségnek a hatására jön 
létre a gödöllői művésztelep, 

ez hatja át Medgyasszay épü-
leteit, Kodály és Bartók zenéit 
is, vagy gondoljunk csak a ma-
gyar festőóriásokra.

És ne csak gondoljunk, 
mert most egy különleges 

kiállításon ez az egész korszak 
láthatóvá vált! A Műcsarnok-
ban január 20-ig látogatható a 
Rejtett történetek című tárlat, 
amely az életreform mozgal-
mak és a művészetek kapcso-
latát mutatja be elképesztően 
részletes, ugyanakkor nagyon 
szórakoztató módon. A kiál-
lításnak egy nagy tanúsága is 
van: hogy semmi nem változik. 
Száz évvel ezelőtt ugyanolya-
nok voltunk, ugyanazt gon-
doltuk, és ugyanabban láttuk a 

boldog jövő kulcsát: a jelenünk 
megreformálásában.

Egy fontos dolog azonban 
mégis más lett: ma már 

a művészetet nem tartjuk az 
egészséges életmód elengedhe-
tetlen részének. A gyerek még 

szerdán kosarazni megy, csü-
törtökön pedig zongorára, de 
mi mikor csellózunk egy jót? 
Vagy rajzolunk, festünk, csak 
úgy a magunk gyönyörűségé-
re? Pedig az is tud olyan jól esni, 
mint egy hosszú séta a zúzma-
rás erdőben.

HIRDETÉS



Magazinunk újrahasznosított papírból készül14 15

Ki kell mondanom, nagyon 
nem mindegy, hogy lá-

nyunk vagy fiunk készül erre az 
eseményre, azt is mondhatnám, 
ég és föld a rákészülés, az izga-
tottság, a cipelt cuccok mennyi-
sége és a ráköltött pénz.

Egy lánynak még a sport-
csarnokban megrende-

zett szalagavató is óriási ese-
mény, hiszen királylánynak 
érzik magukat ezen az estén 
az esküvői ruháknak is beillő 
hófehér ruhakölteményekben, 
frizurával, sminkkel, frakk-
ban feszítő táncpartnerrel. Egy 
egész üzletág állt rá a középis-
kolák szalagavatóira, a jelmez-
kölcsönzőktől a fotóson és fod-
rászon át, a csarnokba érkező, 
egyszerre több lányt sminkelő 
kozmetikusig. Hihetetlen ösz-
szegek cserélnek gazdát, és sen-
kit nem szeretnék megbántani, 
de ez óriási túlzás, felesleges ki-
adás. Bori lányom öt évig járt 
gimnáziumba, ahol már első-
től azért gyűjtöttük az osztály-
pénzt, hogy az utolsó évben 
legyen a tánctanárra, a ruhá-
ra, az érettségi büfére, a tabló-
ra és a bankettre valamennyi 
megtakarításunk.

Összehasonlításként le-
írom, hogyan alakul a 

szalagavató felruházása egy 
lány, illetve egy fiúgyermekkel 

rendelkező család esetén, pon-
tosabban megmutatom, ná-
lunk 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 sok-
szor nem túl minőségi mun-
ka... Boriék sok vita és varrónői 
ajánlat után végül úgy döntöt-
tek, hogy mindenki vegyen egy 
fekete ruhát, olyat amit máskor 
is felvehet, a fiúk pedig egy feke-
te öltönyt, arra úgyis szükségük 
lesz. Ádám fiunk sem volt haj-
landó varratni, vett magának 
egy csinos konfekció öltönyt, 
fehér inge és fekete cipője volt, 
így 25 000 Ft-ot költött. Bori ru-
hája 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 tar-
tottak a bál után, és nem lehe-
tett akármiben odamenni...

A hagyományos keringők-
höz manapság olyan ru-

hacsodákat bérelnek a lányok, 
hogy a szavunk is eláll, per-
sze ennek az ára minimum 
25 000 Ft, de legalább fehér ci-
pő is jár mellé. Ádám frakk-
ja nem volt egy szuper darab, 

de legalább csak 5 000 Ft volt 
a bérleti díja, ő pedig férfi lété-
re nem törődött túl sokat azzal 
sem, hogy melyik pólójában 
megy bulizni az éjszakába. Egy 
lány esetében manapság felme-
rülhet fodrász-, műkörmös- és 
sminkes költség is, amit sze-
rencsére a lányom is felesleges 
pénzkidobásnak tart, és ma-
ga szépítkezett, hiszen ez azért  
mégsem az esküvője!

Nálunk tehát a végzős lány 
56  000  Ft, a végzős fiú 

30  000  Ft-ot költött csak ru-
hákra (és nem számoltam a 
tánctanárok díját, a buliban 
elköltött zsebpénzt), ami így 
leírva nagyon szíven ütött en-
gem 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 vég-
zősök bálját, mert egy neonnal 
kivilágított tornacsarnok, és 
az eseményre fordított összeg 
nincs párhuzamban az én sze-
memben. A következő két év-
ben még két fiunk – sejtésem 
szerint hasonló – szalagavatójá-
ra leszünk hivatalosak, és csak 
reménykedem, hogy Dávid és 
Réka egy évtized múlva már 
(újra) igazi báli hangulatban 
léphet majd a táncparkettre...

Utálom a szalagavatókat. El-
nézést kérek mindenkitől, 

aki ennek a programtípusnak 
a rajongója, de én eddigi éle-
temben kizárólag rettenetesen 
hosszú és unalmas szalagkötő 
bálokon jártam.

Idén legnagyobb fiam sza-
lagavatójára voltunk hiva-

talosak. Megnyugtattam, hogy 
nem leszünk „cikik”, csak 
diszkréten elmegyünk az ese-
ményre. Visszük az öt tesóját, 
a nyolc unokatestvérét, szól-
nék a nagyiéknak, a dédinek, 
és Maia kutya sem maradhat 
otthon. Terveim szerint ez a ki-
csiny huszonfős társaság mind 
az ő nevével díszített kis papír-
zászlókat lengetne, amikor el-
indul az osztálykeringő. Erre 
annyit mondott, hogy ebben 
az esetben nélküle megy le a 

buli. Természetesen csak vicc-
nek szántam, ő is annak vet-
te, viszont nagyon ódzkodott 
attól a naptól. Kicsi kora óta 
nem szeretett szerepelni, plá-
ne nem táncolni. Fess, spor-
tos fiatalember, jól megy neki 
a matek, és kiválóan gitározik. 
Persze, a hangszer mögé köny-
nyen el lehet bújni a színpadon! 
Ami az embernek nem megy, 
azt nem szereti művelni, hi-
szen kényelmetlenül érzi ma-
gát az adott szerepben. Büszke 
vagyok rá, hogy a keringőre a 
végén mégis beadta a derekát. 
Volt az osztályban egy lány, 
akivel senki sem akart táncol-
ni. Már-már kezdett kínossá 
válni az ominózus osztályfő-
nöki óra, amikor ő habozás nél-
kül felkérte az osztálytársnőjét, 
és így mégis táncoltak a bálon. 

Hősiesen végigküzdötte a ko-
reográfiát, de be kellett látnom, 
hogy a fiam nem korunk Fred 
Astaire-je.

Az osztálytáncban a fiúk 
közül többen nem vet-

tek részt, amit a helyszínen ér-
tettem meg. A koreográfia egy 
hiphop-résszel indult, ez a stí-
lus tényleg csak azoknak áll jól, 
akik profi szinten művelik. A 
végén csak szűk körben érkez-
tünk a bálba, és a viccelődésem 
ellenére nem vittük a teljes pe-
reputtyot. A buli végére Ádám 
még azt is engedte, hogy lefo-
tózzam az anyukájával és a nő-
vérével is.

Szülőként már nem va-
gyunk kezdők a témában. 

Bori szalagavatóján minden 
más volt, lelkes volt, izgatott, 
és várta a napot. Amikor meg-
jelent a keringőhöz kölcsön-
zött 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.

Annak idején az osztályom 
úgy úszta meg a szalaga-

vató körüli mizériát és költ-
ségeket, hogy én csináltam a 
koreográfiát, és pár napig el-
hittem: én vagyok Fred Astaire.

Apaszemmel

Küttel Dávid

Kötelező szalagavató

Anyaszemmel

Szonda Györgyi

Báli ruha 



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

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

Nyerjen 
wellnesshétvégét 
a Szimpatikával!

Nyerjen 
koncertbelépőt
a Szimpatikával!

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

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

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

kártyára

✓

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

155,5 Ft/ml155,5 Ft/ml

1 555 Ft1 555 Ft1 555 Ft1 555 Ft

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

Orvostechnikai eszköz*

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

187,5 Ft/ml187,5 Ft/ml

1 875 Ft1 875 Ft1 875 Ft1 875 Ft

Vizol S 0,21% oldatos szemcsepp
10 ml
Vizol S 0,21% oldatos szemcsepp
10 ml

Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer

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

36,3 Ft/db

EP 

kártyára

✓

36,3 Ft/db

5 075 Ft5 075 Ft5 075 Ft5 075 Ft

Walmark Proenzi® 3 Expur csomag
90 db+50 db
Walmark Proenzi® 3 Expur csomag
90 db+50 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: loperamid-hidroklorid

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

58,8 Ft/db

EP 

kártyára

✓

588,8 Ft/db

1 175 Ft1 175 Ft EP 1 175 Ft1 175 Ft

Imodium® 2 mg kemény kapszula
20 db
Imodium® 2 mg kemény kapszula
20 db

Vény nélkül kapható gyógyszer
CHHU/CHVOLT/0120/18. A védjegyek tulajdonosa vagy 

engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

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

hatóanyag: diklofenák-dietilamin 

Csillapítja az ízületi- és izomfájdalmakat 
akár 12 órán keresztül és csökkenti 
azok gyulladását. Könnyen nyitható 

kupakja az ízületi gyulladásos
 betegek számára lehetővé
 teszi a könnyű használatot27,5 Ft/g

24 Budapest Csö

EP 

kártyára

✓
27,5 Ft/g

EP

kárt

4 125 Ft4 125 Ft
Csillapítja az ízületi-- és izomfájdalmakat 

akár 12 órán kkeresztül és csökkenti 
p jp j jj

k ll dá á Kö i h ó

C

4 125 Ft4 125 Ft

Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g 
gél  150 g
Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g 
gél  150 g

Vény nélkül kapható gyógyszer

forgalmazza: 
Boiron Hungária Kft.

hatóanyag: anas barbariae hepatis et cordis extractum 200k

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

202 Ft/adag202 2 Ft/adag

6 060 Ft6 060 Ft
Hidegrázás, rossz közérzet, láz esetén,

már az első influenzás tünetektől! 
g

6 060 Ft6 060 Ft

Oscillococcinum® golyócskák
30 adag
Oscillococcinum® golyócskák
30 adag

Étrend-kiegészítő készítmény**

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

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

88 Ft/db88 Ft/db

2 640 Ft2 640 Ft2 640 Ft2 640 Ft

Centrum® Energy A-tól Z-ig 
filmtabletta  30 db
Centrum® Energy A-tól Z-ig 
filmtabletta  30 db

Vény nélkül kapható gyógyszer APT-VA-HU1803-02, lezárás dátuma: 2018 június 22.

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

hatóanyag: naproxén

Enyhe és középsúlyos fájdalmak, pl. 
izomfájdalom, ízületi fájdalom, hátfájás 

rövid távú kezelésére. Csökkenti a 
gyulladást és a fájdalmat.

43,2 Ft/db

EP 

kártyára

✓

43,2 Ft/db

1 295 Ft1 295 Ft
EnyEnyhehhe ésés közközépsépsúlúlyos fájfájd ldalmak, pl.

izomfájdalom, ízületi fájdalom, hátfájás
y p y j py p y j p

rö id tá ú ke elésére Csökkenti a
j j jj j j

1 295 Ft1 295 Ft

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

Vény nélkül kapható gyógyszer
SAHU.IBU.18.05.0271 (2018.05.25.)

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

hatóanyag: ibuprofén

1,5x-es hatóanyag-tartalmával¹ 
hatékonyan csillapítja a fejfájást! 

(¹Az Algoflex 400 mg filmtabletta 
hatóanyag-tartalmához képest.)

92,3 Ft/db

EP 

kártyára

✓

92,3 Ft/db

1 845 Ft1 845 Ft
1,5x-es hatóanyag-tartalmával¹
hatékonyan csillapítja a fejfájást!

y gy g

1 845 Ft1 845 Ft

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

Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer OSDZ724/07.16

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

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

118,6 Ft/db

EP 

kártyára

✓

118,6 Ft/db

1 660 Ft1 660 Ft
EP 

kártyára

1 660 Ft1 660 Ft

Linex® Forte élőflórát tartalmazó 
speciális tápszer  14 db
Linex® Forte élőflórát tartalmazó 
speciális tápszer  14 db

Vény nélkül kapható gyógyszer MUC-TA-HU1809-07, lezárás dátuma: 2018.09.19.

forgalmazza: Valeant Pharma Mo. Kft.
hatóanyag: karbocisztein 

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

40,3 Ft/db

EP 

kártyára

✓

40,3 Ft/t/ddb

2 015 Ft2 015 Ft

EP 

kártyára

✓✓

2 015 Ft2 015 Ft

Mucopront 375 mg kemény 
kapszula  50 db
Mucopront 375 mg kemény 
kapszula  50 db



Keresse a Szimpatikát az interneten is!

facebook.com/Szimpatika

szimpatika.hu

instagram.com/szimpatika_hu

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

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

kártyára

✓

JANUÁRI AKCIÓ! 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.

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

hatóanyag: diklofenák-kálium 

Gyorsan felszívódó lágy kapszula², mely 
hatékonyan enyhíti a fejfájást, fogfájást 

és a menstruáció következtében fellépő 
fájdalmat. 

²Diklofenák-kálium tablettához képest.
104,3 Ft/db

EP 

kártyára

✓

é

104,3 Ft/db

2 085 Ft2 085 Ft
Gyorsan felszívódó lágy kapszula², mely 
hatékonyan enyhíti a fejfájást fogfájást
y gy pgy p yG

22 085 Ft22 085 Ft

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

Vény nélkül kapható gyógyszer
CEV1901LFSZ

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

hatóanyag: aszkorbinsav

Szedése biztosítja az egészség 
megőrzéséhez nélkülözhetetlen C-vitamin 

megfelelő mennyiségű bevitelét

22,2 Ft/db

EP 

kártyára

✓

me

22,2 Ft/db

665 Ft665 Ft
SzeS dédés be biizt íosí jtja az egéész éség 

egőrzéséhez nélkülözhetetlen C vitamin
j g gj

me665 Ft665 Ft

Béres C-vitamin 500 mg filmtabletta
30 db
Béres C-vitamin 500 mg filmtabletta
30 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

CHHU/CHVOLT/0120/18

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

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

248 Ft/tasak
EP 

kártyára

✓

2448 Ft/tasak
EP

2 480 Ft2 480 Ft2 480 Ft2 480 Ft

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

Orvostechnikai eszköz*

Egész nap biztosítja a műfogsor stabilitását, 
így biztonságérzetet nyújt használójának. A 

ragasztó védi a nyálkahártyát a protézis 
okozta sérülésektől, illetve megakadályozza 

az ételmaradék protézis alá jutását

26,4 Ft/g

EP 

kártyára

✓

EEgé
így
g

oko26,4 Ft/g

1 240 Ft1 240 Ft
EP 

kártyára

✓✓

1 24400 Ft1 240 Ft

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: benzidamin 

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

52,8 Ft/ml

EP 

kártyára

✓52,8 Ft/ml

1 585 Ft1 585 Ft1 585 Ft1 585 Ft

Tantum Verde® 1,5 mg/ml 
szájnyálkahártyán alkalmazott spray  30 ml
Tantum Verde® 1,5 mg/ml 
szájnyálkahártyán alkalmazott spray  30 ml

Vény nélkül kapható roboráló gyógyszer
BCS1901LFSZ

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

Komplex összetételével hatékonyan támogatja az 
immunrendszert nátha, influenza idején

44 Ft/ml

EP 

kártyára

✓
44 FFt/ml

1 320 Ft1 320 Ft1 3200 Ft1 3200 Ft

Béres Csepp Extra® belsőleges 
oldatos cseppek  30 ml
Béres Csepp Extra® belsőleges 
oldatos cseppek  30 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

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

177,5 Ft/db
EP 

kártyára

✓

177,5 Ft/db
EP

1 775 Ft1 775 Ft
forgforgalmaalma azza: OmeOmega Pga Pharmhharma Hua Hungary Kft. 

1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.

1 775 Ft1 775 Ft

Coldrex® Junior por belsőleges 
oldathoz  10 db
Coldrex® Junior por belsőleges 
oldathoz  10 db

Vény nélkül kapható gyógyszer
OACC1285/07.18

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

hatóanyag: acetilcisztein 

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

63 Ft/db

EP 

kártyára

✓

Cél
vál

63 Ft/db

1 890 Ft1 890 Ft
Segít már a hurutos köhögés kezdetén!

lzottan a lerakódáson hat feloldja a sűrű
g gg

Cél1 890 Ft1 890 Ft

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

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

159,5 Ft/ml

EP 

kártyára

✓

159,5 Ft/ml

k1 595 Ft1 595 Ft EP1 595 Ft1 595 Ft

Nasopax orrspray gyermekeknek
10 ml
Nasopax orrspray gyermekeknek
10 ml

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény

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

31,8 Ft/db

EP 

kártyára

✓

31,8 Ft/db

3 180 Ft3 180 Ft
EP 

kártyára

✓✓33 180 Ft33 180 Ft

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

Hatékony megoldást kínál a megfázás és 
az influenza számos tünetének 

enyhítésére: csökkenti a lázat, mérsékli az 
orr és az orrmelléküregek dugulását, 

csillapítja a fájdalmat és gyulladáscsökken-
tő hatású119 Ft/db

EP 

kártyára

✓

eny

csill
119 Ft/ddbb

1 190 Ft1 190 Ft
atatékoékoékonyny megmegoldoldoldástást kíkínálná  a meggfázás és

az influenza számos tüneneténekk
g ggHHaHaHHa

1 1990 Ft1 190 Ft

Advil® Cold Rapid 200 mg/30 mg 
lágy kapszula  10 db
Advil® Cold Rapid 200 mg/30 mg 
lágy kapszula  10 db
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Elmondom hát mindenkinek

Polgár Teréz Eszter

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 ma-
gamra vállalok sok mindent.

A tévében mikor érezted, 
hogy megtaláltad a helyed?

Szerencsém volt, mert a 
Gyermekműsorok Szerkesztő-
ségében pont kiesett egy szer-
kesztő, és mindjárt át kellett 
vennem a munkája egy ré-
szét. A Kukkantó című isme-
retterjesztő műsor közel állt az 
érdeklődésemhez, remek szak-
emberekkel dolgozhattam. A 
struktúra már ki volt találva, 
gondolták, itt nem ronthatok 
el semmit, és nem fogok sokat 
ugrálni. Persze, ugráltam, ren-
geteg ötletem volt, fiatalon az 
ember azt hiszi, mindent job-
ban tud. A pályaválasztási ta-
nácsadó műsort is rám bízták, 
elvileg ott se zavartam sok vi-
zet. De folyton előálltam va-
lamivel, elsőként, hogy ne a 
csúnya minisztériumi osz-
tályvezető beszéljen az ápoló 
szakma bemutatásáról, hanem 
szép, fiatal ápolónők. Meg is 
büntettek minket, mert az 
osztályvezető lemaradt a kép-
ernyőről. Keresgéltem a ha-
tárokat. Közben mindig nyílt 
valahol rés. Nagyon élveztem 

a mindennapi munkát, azt is, 
hogy egy tanfolyamon megis-
merhettem a televíziós techni-
kákat, és megtanultam vágni. 
Mindig érdekeltek a technikai 
dolgok – nőként és bölcsész-
ként is. A bábos vonal elindu-
lása szintén új perspektívákat 
nyitott. A tévének önálló báb-
műhelye lett, ahol végtelen igé-
nyességgel, szívvel tervezett 
bábok készültek.

A bábszínházat valaki vagy 
imádja, vagy ki nem állhatja.

Így van. Én iskolásként sze-
repeltem 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 Hen-
rik mindent vitt. A tévében azt 
mondták, a Vitéz Lászlót nem 
lehet filmre venni, képernyőn 
meghal, de nem hittem el, és 
Szabó Attilát – a Süsü rendező-
jét – kértem föl a munkára. A 
végeredmény magáért beszélt.

Úgy tűnik, nagy mozgásteret 
engedtek a szerkesztésben.

Ez úgy nézett ki, hogy ren-
geteg szerkesztő lébecolt a 
tévénél, a zömük valakinek a fe-
lesége volt, akit odatettek. Nem 
lehetett kirúgni senkit, ha vala-
ki 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, valamelyik-
nek mindig meg lehetett rágni a 
fülét. A Süsü, amit borzasztóan 
szerettem volna megcsinálni, 
úgy jöhetett létre, hogy a gye-
rekosztály vezetője haragban 
állt a dramaturgia vezetőjével, 
és már csak dacból is felvállal-
ta, hogy bábjátékot készítsünk, 
ami nem vágott a profilunkba.

Nemcsak szerkesztő voltál, 
de rendező, dramaturg és 
forgatókönyvíró is. Van 
elsődleges identitásod?

Televíziósnak tartom ma-
gam. Csak tíz év szerkesztés 
után, ’80-tól engedtek rendez-
ni, amit régóta akartam. Ripor-
terként is kipróbáltam volna 
magam, de arra nem kaptam 
lehetőséget. Nem is baj, mert 
nagyon félrevitt volna. Amiket 
felsoroltál, határterületek. A 
szerkesztő kitalál valamit, elő-
készíti, megszereti, és utána na-
gyon nehéz odaadni másnak, 
hogy ő menjen vele randevúz-
ni. Persze sok minden tényleg 
speciális szakértelmet igényel. 
Például a Süsüt eszembe sem 
jutott, hogy én rendezzem.

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 fia-
talítanak. A gyerekosztály ve-
zetője halászott az ELTE-n, és 
engem is behívtak interjúra. 
Táviratban. Az egész annyira 
gyorsan történt, hogy izgulni 

se volt időm. Kérdezgettek, 
például, hogy mit csinálnék, 
ha műsort kellene szerkesz-
tenem – mondtam, hogy le-
ülnék és gondolkodnék rajta. 
Legnagyobb meglepetésem-
re felvettek. Fogalmam sem 
volt, hova csöppenek. Tanár-
nak készültem, de a próbata-
nítás 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 iker-
testvérem meghalt, de a tisztes 
vasutas-dinasztiánkban nem 
volt szokás agyondicsérni a 
gyereket. Én csúnyának is ta-
láltam magam; amikor kezd-
tek a fiúk érdeklődni, egysze-
rűen nem értettem. Viszont 
szerettem tanulni, és Tabon, a 
faluban, ha szerepelni kellett, 

„A gyereknek lehet újat mondani”

Generációk nőttek fel úgy, hogy a Magyar Televíziónak ugyanazokat a műsorait nézték egyidő-
ben – de egészen 1997-ig (a kereskedelmi tévék elszabadulásáig) megvoltak egy-egy kor-
csoport 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 ifjú-
sági 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.

Süsü40 kiállítás – 2018 | fotó: Zih Zsolt
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Beszéljünk a Süsüről – nekem is 
nagy kedvencem volt. A bábfilm 
ötlete benned született meg.

Ez igaz, de a megvalósu-
láshoz sok minden kellett. 
Leginkább a fantasztikus szak-
mai gárda, és az az odaadás, 
ahogy az akkori bábfilmek 
készültek. Nagy Richárd té-
véelnöksége szabadabb és pro-
fesszionálisabb televíziózást 
jelentett, mint a korábbi vagy 
későbbi időszak. Persze véget 
is vetettek neki, de addig sok 
kitűnő alkotás született. Fur-
csa kettősségben éltünk, mert 
tág anyagi keretből gazdálkod-
tak 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 hányfé-
leképpen ül le. A bábok is na-
gyon 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 kame-
ra. A másfél méteres Süsü-fi-
gurának külön mechanikát 
tervezett Kemény Henrik, hogy 
a többi kesztyűsbáb mellett 
mozgatható legyen. A sikerhez 
persze kellett a szerethető tör-
ténet. Egy szláv mese az alapja, 

amelyből rádiójáték készült, én 
ezt hallottam véletlenül. Már 
abban Bodrogi Gyula volt a 
sárkány hangja. Ahogy nyü-
szögött, mert megütötte magát 
– én abba szerettem bele. Tud-
tam, hogy ebből bábfilmet kell 
csinálni. Csukás Istvánt kér-
tük 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 szo-
kásos, tipikus báb-zene legyen. 
A nemzetközi siker persze a jó 
PR-nak is köszönhető. A Nem-
zetközi Kapcsolatok Osztályát 
egy agilis, kemény nő vezette, a 
beosztottjai szenvedtek tőle, de 
mi babérokat arattunk. A Süsüt 
26 országnak adták el pillana-
tok 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 Aholtudse-
gít Marék Veronikával közös 
munkáink, ezeket ma is na-
gyon szeretem. Volt kötele-
ző úttörő-tematika az ifjúsági 
műsoroknál, de ezt ki lehetett 
kicsit fordítani, viccet csinálni 
belőle. Rossz szemmel is néz-
te a vezetőség. A Kölyökidő, 
főleg egy bizonyos szakasza, 
szintén nagy kedvencem. Hét 
évig ment, olyan gárda jött ösz-
sze, hogy majdnem egy család 
lettünk.

A Kölyökidő átívelt a 
rendszerváltáson.

’89-97-ig futott, én rendez-
tem és írtam. Praktikus ta-
nácsadó műsort kértek, hogy 
például ha becsapnak egy gye-
reket, mit tegyen. Azt akarták, 
hogy pszichológusok válaszol-
janak, én meg, hogy egyálta-
lán ne legyen a filmben felnőtt. 

Győztem – ebben a szakmá-
ban néha ronda erőszakosnak 
kell lenni. Nehezen indult, de a 
harmadik évre kiforrta magát. 
Annyira együtt éltem a gyere-
kekkel, hogy ha egy fiú és egy 
lány megtetszett egymásnak, 
beleírtam. Volt, hogy mire for-
gatni kezdtünk, összevesztek, 
de mondtam nekik, hogy majd 
később szakítsanak.

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

Őket, ugye, eleve szerepelni 
vágyó gyerekek közül válogat-
tuk ki. Volt, akit tévéreklámban, 
mást gyerekszínház-fesztivá-
lon, színjátszó táborokban fe-
deztem 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 villa-
moson a hülye fiúk!” – mesél-
ték 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 el-
mesélte például, hogy ő tudott 
magának drága fürdőruhát 
venni a fizetéséből, az osztály-
társai meg nem – ez gondot 
jelentett neki. Persze, a Kölyöki-
dőben is volt féltékenység, szét-
tartás, nagyon figyelni kellett a 
csoport dinamikájára.

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

Az látványos volt, ahogy az 
egyes életkori sajátosságok egy-
re lejjebb csúsztak. A Kölyökidős 
tízéveseknél már meghatáro-
zó volt a látens erotika. Rá kel-
lett jönnöm, hogy a vonzalom, 
a szerelem meg kell, hogy jelen-
jen a műsorban, különben nem 
lesz hiteles és érdekes a nézők 
korosztályának. Az őket köve-
tő generációk még korábban 
értek. Feldolgozhatatlanul sok 
külső impulzust kapnak a gye-
rekek, a kereskedelmi tévék-
kel 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 Pozso-
nyi úton laktam kedves, piacra 
járó, levest hozó szomszédasz-
szonyokkal. Nagyon szerettem 
őket, de láttam magam, ahogy 
fél év múlva én is megyek a pi-
acra válogatni a húsokat, és ez 
halálra rémített. Úgyhogy el-
költöztem, és váltottam. A 
gyerekszínházi portálnak vál-
laltam a szerkesztését, mert a 
magyar gyerekszínház-kultú-
ra nagyon értékes, mégsem fi-
gyelnek rá. Fontosnak tartom, 
hogy népszerűsítsem. A Ma-
gyar Televízió gyerekműsorai-
nak történetét is missziós céllal 
kezdtem írni: abszolút hiány-
pótló. A gyerekműfajt sokan 
alsóbbrendűnek tartják. Azt 
gondolják, ami nem jó a fel-
nőttnek, jó a gyereknek. Hol-
ott neki kell igazán minőséget 
adni. Máig kérdezgetnek, nem 
akartam volna-e felnőttek-
nek műsort készíteni. Nem. A 
gyereknek lehet újat monda-
ni, őt még lehet formálni. Ah-
hoz, hogy kiszolgáljam a felnőtt 
már elszúrt ízlését, nem érez-
tem kedvet.
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Szaki és Pistike úgy döntött, hogy síelni me-
gyünk, méghozzá mindahányan. Márti 

azonnal rávágta, hogy kivéve őt, mert a hótól 
szemfolyása van, a hidegtől meg fogvacogása, és 
hagyják őt békén.

Spirike is megpróbált lagymatag ellenállást 
mutatni, de Szaki csúnyán nézett rá, ezért 

inkább befogta. Pár perc múlva viszont mégis-
csak 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.

Szaki szerint azért van ez így, mert aki nem 
síel, az nem normális.

P istike vadul bólogatott, és próbált az érzéke-
inkre hatni, miszerint mi lehet csodásabb, 

mint felkapaszkodni a csúcsra az azúrkék ég alatt, 
aztán leszáguldani szabadon a természet szikrá-
zóan fehér, szűz ölébe, majd inni egy korsó sört?

Hát, nem is tudom. Én például pár éve a Sem-
meringen voltam, ahol a szikrázó természet 

lucskos volt és saras, tele hamburgerpapírral és 
csikkel, szűz ölét folyton telepotyogta valami vi-
zes trutyi (valamint én), azúrkék pedig csak a síp-
csontom lett, amit elcsapott egy hódeszkás. Sör 
tényleg volt, csak azt utálom.

P 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 

értenénk a csíziót, akkor élveznénk, és majd ők 
megtanítanak, és kezdhetjük is az edzést.

É s máris nekiláttak, hogy kifejlesszék a síelés-
hez szükséges izomzatunkat ott a nappali-

ban, 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 aero-
bikos múltját, de én már a negyedik papucsban 
jobbra dőlésnél kivoltam. És eszembe jutott, hogy 
tényleg de csudi jó volt úgy húsz éve Donovaly-
ban, 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.)

Spirike is előkapta az egyik szép síelős emlékét, 
miszerint egyszer Kreischbergben, ahol való-

ban 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 fogó-
reflex. Spirikét a gép felrántotta a magasba, ahol 
mégis elengedte a csákányt (nem hiába gyakorol-
ja évek óta az elengedés tudományát), és fejjel le-
fele 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, csep-
pet sem zavarta volna.

Vág Bernadett

Hó volt, hó nem volt...
Társaslány

A hullákról jutott eszembe, hogy egyszer, szin-
tén Ausztriában, olyan bátor voltam, hogy 

felmerészkedtem egy kék jelzésű dombtetőre, 
Szaki szerint libalegelőre, ami fentről mégis túl 
meredeknek tűnt, így picit megálltam megpi-
henni és erőt gyűjteni, de akkor vumm, egy szu-
perman körém hasított kétszázzal, és az arcomba 
verte a porhót, amitől kissé megpördültem, de az-
tán 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), ami-
kor 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 elő-
kapta a telefonját és már hívta is a pályamentőt. 
Meg is jöttek fütyörészve, lekaptak a lécemről, 
hanyatt fektettek egy tepsibe, aztán behúztak va-
lami nagy, piros zsákba, amilyen a hullaházban is 
van, csak az fekete. A tepsit az autó után csatol-
ták, és levonszoltak a hegyről – fejjel lefelé. Egy-
két kitérőt is tettek, cikáztak és porzottak, csak 
hogy örüljek. Leérve nekitámasztottak a falnak, 
a léceim mellé.

É s amíg ezt végigmeséltem, picit könnybe is lá-
badt a szemem, amit meglátva Pistike meg-

szánt, 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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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

Varázslatos Téli Wellness Kényeztetés
h 2  éjszaka szállás, félpanzióval tágas szobákban
h Érkezéskor 1 pohár forró téli ital felnőtteknek, 
     gyermekeknek forró csoki/tea
h Vízi Világ korlátlan használata
Felnőtteknek 1x választható program:
h Uraknak: hidromasszázs kádfürdő vagy japán manikűr
h  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

A csomag érvényes 2018.11.19 - 2019.03.10-ig, 2 teljes árat fizető 
személy esetén, kivéve 2018.12.23-26-ig, 2018.12.29-
2019.01-02-ig .  A kedvezmény egyéb  kedvezményekkel 
nem vonható össze! 

már  15 750  Ft/fő/éj-től

HIRDETÉS



Magazinunk újrahasznosított papírból készül26 27

Lélek

Mit értünk pánikbetegség 
alatt?

Pánikbetegségnek azt az álla-
potot nevezzük, ami egy olyan 
ember életében lép fel, aki életé-
ben már minimum egyszer átélt 
egy nagyon heves pánikroha-
mot, és az újabb rohamtól való 
félelem olyan szorongásszintet 
idéz elő nála, ami negatív ha-
tással van az életére. A további 
rohamoktól való félelem olyan 
szinten változtatja meg az adott 
személy viselkedésszervezését, 
hogy azt már pánikbetegségnek 
hívjuk. Például az illető elkerü-
li azokat a helyeket, ahol koráb-
ban már érte pánikroham: nem 
száll be a liftbe, nem megy el a 
bevásárlóközpontba, nem uta-
zik tömegközlekedéssel.

Eszerint tényleg ennyire 
szörnyű élmény egy 
pánikroham?

A pánikrohamok központi mo-
tívuma a halálfélelem: az érin-
tett személy tényleg úgy érzi, 
hogy itt most vége, meg fogok 
halni. Ennél erősebb nega-
tív élmény pedig egyszerűen 
nem érheti az ember szemé-
lyiségét. A létezésünk közpon-
ti célja és funkciója önmagunk 
és a környezetünk külső-belső 

kontrollja, a kiszámíthatóság 
megteremtése: hogy „kézben 
tartsuk” a dolgokat magunk 
körül. A pánikroham ezt ír-
ja 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 ke-
zelhetetlen, kontrollálhatatlan 
veszélyérzet és rettegés lesz raj-
ta úrrá, aminek akár ájulás is 
lehet a vége. A pánikroham a 
komplett pszichénk, az egónk 
teljes szembeköpése: azt üzeni, 
hogy „ennyit bírsz”. Testi, érzel-
mi és kognitív oldalon egyaránt 
beszélhetünk tünetekről. A tes-
ti tünetek általában felgyorsult, 
felerősödött szívverés, nehézlég-
zés, mellkasi nyomás, hasi nyo-
más, végtag- és ajakbizsergés, 
izzadás, szédülés, hányinger.

Mitől függ, hogy ki hajlamos 
erre a betegségre?

Egyes kutatások megerősítik, 
hogy biológiai, örökletes té-
nyezők állhatnak a háttérben: 
egypetéjű ikreknél például ki-
mutatták, hogy ha az egyik 
testvér átélt már valaha ilyen 
rohamot, a másiknak is 24 szá-
zalékos esélye mutatkozott ha-
sonlóra. Viszont más biológiai 
vizsgálatoknál nem jönnek ki 

ennyire egyértelmű eredmé-
nyek: a fenti arány már a kétpe-
téjű ikrek esetében is lényegesen 
alacsonyabb, 11 százalékos, és 
azt sem sikerült eddig kimutat-
ni, hogy ha valaki hajlamos a 
pánikbetegségre, akkor annak 
a közeli hozzátartozói is hajla-
mosabbak lennének rá.

Milyen jellemző életesemények 
állnak ilyenkor a háttérben?

Pszichológiai oldalról a pá-
nikrohamban végső soron az 
kérdőjeleződik meg, hogy biz-
tonságban vagyok a világban. 
Sok tipikus tényező járulhat 
hozzá a kialakulásához, és fur-
csa módon mindegyik a pszi-
chológiai biztonságérzetünkkel 
van kapcsolatban, nem pedig 
feltétlenül a fizikaival. Vagy-
is az meghatározó, amit szub-
jektív élményként megélünk a 
biztonságunkkal kapcsolatban. 
Tipikus ilyen életesemények 
a munka elvesztése, a köze-
li hozzátartozó elvesztése, egy 
betegség, netán a lakóhely el-
vesztése, vagyis olyan körülmé-
nyek, amelyek a pszichológiai és 
fizikai biztonságunkkal, lelki 
egészségünkkel, társas támoga-
tásunkkal, alapvető szükségle-
teinkkel állnak összefüggésben. 
A családi egyensúly felbomlása 

is hozzájárulhat az alapvető 
biztonságérzet megrendülésé-
hez, így egy válás, netán a gye-
rekek kirepülése. Nyilvánvaló, 
hogy ezekből a helyzetekből fel 
lehet állni, vissza lehet rende-
ződni belőlük egyensúlyi álla-
potba, csak éppen megterhelő 
és nehéz feladat.

Mi ilyenkor a megoldás?

A pánikbetegség esetében a 
gyógyulás lehetősége is abban 
áll, hogy nem objektív és egyér-
telmű veszélyhelyzetekről van 
szó, hanem sokkal inkább az 
áttételes, képletes biztonságér-
zet elvesztéséről. A pszichés im-
munrendszerünk ezen a téren 
ugyanúgy működik, mint a fizi-
kai immunrendszer: az aktuális 
legyengült állapot, és az aktuá-
lis 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 példá-
ul télen is könnyebben esünk 
ágynak egy vírusos megbetege-
déssel, mint nyáron. A cél ilyen-
kor az, hogy a pánikroham vagy 
egyáltalán ne fusson le, vagy 
kisebb intenzitással jelentkez-
zen. Erre gyógyszeres kezelés és 

pszichoterápia egyaránt létezik, 
de nehéz általános érvényű dol-
gokat mondani, mivel minden 
eset más. Van, akinél erősebb a 
hajlam, és egy adott gyógyszer-
csoport szorongáscsökkentő ha-
tásmechanizmusa segíthet rajta, 
de sokaknál a kognitív terápia is 
elég eredményes tud lenni. Bi-
zonyos tanulmányok szerint a 
pánikbetegek mintegy 85 szá-
zaléka csak utóbbi segítségé-
vel is meg tudta védeni magát a 
következő pánikroham negatív 
élményétől. A terápia során első-
sorban azt tanítja meg a szakem-
ber, hogy miként kezelje a beteg 
ezeket a hirtelen jelentkező, na-
gyon kellemetlen tüneteket. 
Újra kell keretezni az értelme-
zéseket, jelentésadásokat: ha vé-
letlen lelépek az autó elé, és az 
utolsó pillanatban lépek vissza, 
teljesen természetes, hogy utána 
pár percig alig vagyok magam-
nál az ijedtségtől, és kapkodom 
a levegőt, ez önmagában még 
nem pánikroham. Vagy: ha jön 
a roham, és nem kapsz levegőt, 
nem fogsz meghalni, mert előt-
te még elájulsz. Ez most persze 
csak egy sarkított példa, de a lé-
nyeg a negatív gondolkodási kö-
rök átkötése.

Megsemmisítő pánikrohamok

Nem érheti rosszabb 
élmény az emberi 

pszichét, mint egy pá-
nikroham, akik pedig 
egyszer már átéltek egy 
hasonlót, örökké ret-
tegnek attól, hogy is-
mét megtapasztalják. 
Matyi Csongor kutató-
pszichológussal beszél-
gettünk.

Dr. Draveczki-Ury Ádám

A teljes interjút megtalálja hon-
lapunkon, a szimpatika.hu-n!



Kérdezze meg gyógyszerészét!

Szentkuty Nikolett
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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 zsír-
ban oldódó vitaminként isme-
rünk – tulajdonképpen nem 
is vitamin, hanem lényegé-
ben hormonként viselkedik a 
szervezetünkben. A napfény 
segítségével a szervezetünk sa-
ját maga állítja elő. Mivel a téli 
hónapokban a napsütéses órák 
száma jelentősen csökken, így 
rendszerint a lakosság D-vi-
tamin-szintje a tél végére már 
nagyon alacsony. Pótlás nélkül 
könnyen hiányállapot alakul-
hat ki. Bár az élelmiszerek kö-
zül a D-vitamin megtalálható 
zsíros halakban, májban, tojás-
ban, tejtermékekben, marga-
rinban, de csak viszonylag kis 
mennyiségben tartalmazzák, 
így csupán az étkezéssel nem 

tudjuk biztosítani a szükséges 
mennyiséget. Ha szükséges, az 
orvos is felírhat D-vitamin-ké-
szítményt, de az utóbbi években 
jelentősen megnőtt a vény nél-
kül kapható készítmények szá-
ma is.

Miért szükséges mindenképp 
pótolni a D-vitamint?

Több kutatás bizonyította, hogy 
a D-vitamin több szervünkre, 
szervrendszerünkre is hatás-
sal van. Szerepe van a kalci-
um- és foszfátanyagcserében, 
elősegíti a kalcium beépülését 
a csontokba. A vér kalcium-
szintjének befolyásolásával az 
izomműködésre is kedvező-
en hat. Hozzájárul a fogak 
egészségének fenntartásához. 
Jelentős szerepet játszik a szer-
vezet immunfolyamataiban, 
segít a kórokozók elleni véde-
kezésben, csökkenti az autoim-
mun betegségek kockázatát. 

D-vitamin-pótlással könnyeb-
ben legyőzzük például a náthát, 
influenzát. Ezeken kívül a D-vi-
tamin-hiány szerepet játszhat 
szív- és érrendszeri problémák, 
a csontritkulás, az asztma és a 
cukorbetegség kialakulásában 
is. De kapcsolatba hozható a da-
ganatos 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 szerve-
zetben. Egyes felmérések szerint 
a hazai lakosság 90-95% száza-
léka szenved D-vitamin-hiány-
ban a tél végére. Nem véletlen, 
hogy ebben az időszakban le-
vertebbek vagyunk, sokaknál 

Az éltető D-vitamin
depresszió alakul ki – ezt az ál-
lapotot is a D-vitamin-hiány-
nak tulajdonítják. Ugyanakkor 
nyáron is kialakulhat hiányál-
lapot, hiszen ahhoz, hogy ele-
gendő D-vitamin termelődjön, 
naponta mintegy 15-30 percet 
kellene a napon töltenünk. Er-
re sokaknak nem jut elég ideje, 
vagy a nap káros hatásaitól félve 
különböző fényvédőket hasz-
nálnak, amelyek viszont gátol-
ják a D-vitamin termelődését. 

Milyen módon és milyen 
mennyiségű D-vitamin 
fogyasztása indokolt télen?

Egyrészt fogyasszunk D-vita-
min-tartalmú élelmiszereket, 
azonban csak táplálékkal lehe-
tetlen fedezni a szükséges meny-
nyiséget, ezért további forrásokra 
van szükség. Ma már nagyon 
sok D-vitamin-tartalmú készít-
ményt lehet kapni. Ezek egy része 
vényköteles gyógyszer, de létez-
nek étrend-kiegészítő termékek 
is, amelyek szabadon megvásá-
rolhatóak. A legújabbak az olí-
vaolajos változatok, amelyek a 
D-vitamint oldott formában 
tartalmazzák, így a szervezet-
ben 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 fel-
nőttnek napi 2 000 NE/nap 
ajánlható. Túlsúlyosak ese-
tében, 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 kijelenthe-
tő, hogy a D-vitamin szere-
pe felértékelődött az elmúlt 
években, egyre több kuta-
tás bizonyítja, hogy a csonta-
nyagcserére kifejtett hatásán 
kívül számos más élettani 
folyamatban is szerepe van. 
Hiánya nem csak a csont- 
vagy izomműködés zavará-
ban nyilvánul meg, hanem 
sok más betegség kockázata 
is fokozódik. Míg korábban 
inkább azt hangsúlyozták, 
hogy zsíroldékony vitamin-
ként felhalmozódhat a szerve-
zetben, így túladagolható, ma 
már inkább a vitaminhiány 
áll a szakmai ajánlások kö-
zéppontjában. Ennek a szem-
léletnek a hozadéka, hogy az 
ajánlott napi adagok lényege-
sen megnövekedtek, és hogy 
egyre több D-vitamin-tartal-
mú készítmény jelenik meg a 
piacon.

Milyen tünetei lehetnek a 
vitamin túladagolásának?

Túladagolás akkor következhet 
be, ha hónapokon keresztül na-
pi 10 000 NE feletti mennyiséget 
viszünk be gyógyszer vagy ét-
rend-kiegészítő formájában. Ha 
betartjuk a maximális adago-
lást, ami felnőtt embernél napi 
4  000  NE értékben van meg-
határozva, nem kell tartanunk 
túladagolástól. Ha mégis kiala-
kul a hipervitaminózis, a követ-
kező tünetekkel kell számolni: 
hányás, hányinger, hasmenés, 
gyengeség, idegesség, megemel-
kedik a vér kalciumszintje, sú-
lyosabb esetben törékennyé 
válnak a csontok, a vesekőkép-
ződés kockázata megnő.

Meddig érdemes kiegészítő 
vitaminnal támogatnunk 
a szervezetünket?

A téli időszakban, október végé-
től április elejéig mindenkinek 
indokolt a D-vitamin-pótlás. 
Kisgyerekeknek egyéves korig, 
terhesség és szoptatás alatt vi-
szont egész évben javasolt D-vi-
tamin szedése. Ugyancsak több 
pótlásra van szüksége azoknak, 
akik például folyamatosan zárt 
helyen dolgoznak, ezáltal ke-

vés időt töltenek a napon. 
Bizonyos betegségekben is 
fokozottan kell figyelni a 
megfelelő D-vitamin-meny-

nyiségre, például krónikus 
csont-, vese- és májbetegség, és 

bizonyos daganattípusok, főleg 
emlő- és vastagbélrák esetén.

A téli időszakban gyakran kialakuló vitamin-
hiányos állapotot a legtöbb esetben meg-

felelő táplálkozással megelőzhetjük, kivéve a 
D-vitamin esetében. Arról, hogy egyáltalán mi-
ért van szükség a pótlására télen, a borsod-
ivánkai Hársfa Gyógyszertár gyógyszerészét, 
Kovácsné dr. Bán Szilviát kérdeztük.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Méregtelenítés

Sallai Ervin

Új év, új test

HIRDETÉS

Újévi fogadalom, mi? Nagyon helyes. Vá-
sárolj éves bérletet, aztán ha két nap múl-

va 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 hoz-
zászokj a hajolgatáshoz. Csak előbb a felelősség-
vállalási nyilatkozatot töltsd ki és írd alá. Még a 
végén magadra ejtesz egy félkilós súlyzót, aztán 
lyukat üt a mellkasodba.

Az első hónapokban úgy helyezkedj, hogy 
háttal állj a tükörnek, különben elmegy a 

kedved az egésztől! A mérleget szerintem mel-
lőzzük egyelőre, majd ha fogysz egy kicsit, átme-
gyünk az állatorvoshoz. Náluk van egy strapabíró 
mázsáló a bernáthegyik miatt.

Látom, felkészültél alaposan, hogy kipattintsd 
magad. Van nálad fejhallgató, szelfibot, 

strasszos, „ami nem öl meg, keményebbé tesz” fel-
iratos 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 ne-
ked egy hátizmot valahol. Légyszi, amíg így nézel 
ki, ne rakj ki képet magadról a Facebookra, mert el-
riasztod a többi sportolni vágyót. Gyere, vendégem 
vagy egy fehérje turmixra. Ha elbírod a poharat.

Leizzadtál már a cipőkötéstől? Legalább nem 
kell szaunáznod. Nem lesz egy fáklyásme-

net, 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 pél-
dául az a tócsa a padlón. A tulajról csöpögött le az 
előbb, a NAV ellenőrzés alatt.

Látod azokat a súlyokat ott? Eszedbe ne jus-
son hozzájuk nyúlni. Manapság hónapokig 

várhatsz egy sebészre, aki megműti a sérvedet. 
Első héten csak nézed a többieket, ahogy edze-
nek, aztán ha hozzászokott a szemed, mi is be-
levágunk. Addig is otthon átrendezed szépen a 
lakást. Mindent maximum mellmagasságig pa-
kolsz, mert az izomláztól jövő héten a karodat 
nem bírod felemelni.

Ez 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 for-
ma. Meglesz az a bícsbadi, csak ne nappal menj 
a partra. Spinninget próbáltad már? Jobb, mint 
a sima biciklizés, mert nem kell tolni az emelke-
dőn, meg felcipelni a lépcsőn.

Enni mit eszel napközben? Salátát meg 
csirkemellet, mi? Amikor látják a mun-

kahelyeden. Otthon azért lecsúszik este a tévé 
előtt egy doboz fagyi a pörkölt, nokedli, ubisali 
szentháromság után. Meg persze egy tábla cso-
ki, ha stresszes a nap. De mikor nem az?

Jól van, itt egy kis szteroid. A táplálékkiegészí-
tő csak a szegények doppingja. Ezt beveszed, 

mindjárt egy mérettel nagyobb a bicepsz. Do-
bálgasd befelé ügyesen a tablettákat, mintha 

nem lenne holnap. Maximum patád nő, mert ere-
detileg lovaknak gyártották. Jó, hát nincs ingyen, 
de aki majmot vesz, annak legyen pénze banán-
ra is, nem?!

De jól nézel ki! Végre hat az edzés – tökre ki-
szélesedett a felsőtested. Vagy csak lenyír-

ták a hajad? Mindegy, az optikai tuning is számít. 
Bocs, csak meg akartam veregetni a vállad, gye-
re, 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.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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A pneumococcus az 
egyik vezető halál-

ok a világon. Dr. Béres 
Zsuzsanna, a Budai Oltó-
központ oltóorvosa vilá-
gította meg számunkra, 
miért fontos a védőoltás.

32

Kérdezze meg kezelőorvosát!

Mi a pneumococcus-
fertőzés lényege?

A pneumococcus a tíz vezető 
halálok között szerepel a vi-
lágon: a WHO adatai alapján 
14,5 millió eset fordul elő éven-
te, és 800 ezer körüli azoknak 
az öt év alatti gyermekeknek a 
száma, akik belehalnak. A na-
gyon súlyos esetek hátterében 
mindössze tíz törzs áll, ez fele-
lős a nagyon komoly esetek 62 
százalékáért.

Hogyan betegedhetünk meg?

A baktérium a légutak, az orr, 
a garat lakója lehet: létezik tü-
netmentes hordozói állapot 
is. Gyermekekre jellemzőbb, 
általában ők betegítik meg a 
felnőtteket. Influenzát köve-
tően különösen fogékonyakká 
válunk a pneumococcus-felül-
fertőződésre. A betegség kli-
nikai megjelenése jellemzően 
leginkább tüdőgyulladás, vérá-
ram-fertőzés, agyhártyagyul-
ladás formáját ölti, de okozhat 
középfülgyulladást, orrmel-
léküreg-gyulladást is, külö-
nösen gyermekekben. A vérá-
ram-fertőzéssel kombinálódott 
esetek mindig lényegesen rosz-
szabb kimenetelt sejtetnek.

Milyen tünetekkel 
jár a betegség?

Láz, hidegrázás, produktív kö-
högés, mellkasi fájdalom, lég-
zési nehézség, gyors légzés, 
szapora pulzus, oxigénhiány, 
gyengeség. A központi ideg-
rendszer érintettsége esetén 
egyéb tünetek is megjelenhet-
nek: tudatzavar, aluszékony-
ság, fejfájás, fénykerülés.

Milyen esetekben válhatunk 
nagyobb valószínűséggel 
áldozatokká?

A betegség leginkább az öt 
év alattiakat érinti, azon be-
lül is egy éves kor alatt külö-
nösen sebezhetőek vagyunk. 
50 éves kor felett ismét emel-
kedés figyelhető meg. A picik 
immunrendszere még éret-
len, idősebb korban pedig fo-
kozatosan romlik a védekező 
mechanizmusaink funkciója. 
Ebben tudnak óriási segítsé-
get nyújtani a védőoltások. 
Bizonyos állapotok szintén 
növelik a megbetegedési koc-
kázatot, így a cukorbeteg-
ség, a HIV vírus, a krónikus 
szívbetegségek, a dohányzás. 
Az ilyen betegek védelme ki-
emelten fontos.

Úgy tudom, az influenzával 
párosulva különösen 
„hatékony” a pneumococcus...

Igen, ez egy kimondottan bru-
tális párosítás. Ennek oka, 
hogy a vírus miatt a légutak 
hámja jelentősen károsodik, 
aminek eredményeképpen a 
baktériumok megtapadása fo-
kozódik, és a szervezet bak-
tériumölő mechanizmusai is 
sérülnek. Olyan molekulák 
kerülnek a légúti hámsejtek 
felszínére, amit a baktérium 
receptorként ismer fel. Ter-
mészetesen más baktérium is 
szerepet játszhat a szuperinfek-
cióban, de a pneumococcus a 
leggyakrabban.

Mit kell tudni a védőoltásról?

1911-től kezdődően igyekez-
tek megfelelő vakcinát előál-
lítani a baktérium különösen 
veszélyesnek gondolt törzse-
ivel szemben. A kutatások 
azonban az antibiotikumok 
1940-es felfedezésével hát-
térbe szorultak néhány évti-
zedre, mert úgy gondolták, 
ez majd megoldja a beteg-
ség miatti magas halálozást. 
Nem így történt! Sőt, az an-
tibiotikum-kezelések ellenére 

is csak alig változott a pneu-
mococcus okozta mortali-
tás az elmúlt hatvan évben: 
13 százalékról 12 százalékra 
csökkent... Az indokolatlan 
és nem megfelelő antibioti-
kum-terápia komoly fejtö-
rést okoz, és fog még okozni 
a következő évtizedekben a 
baktériumok rendkívüli ta-
lálékonysága miatt, ami a re-
zisztenciát okozza. Vélhetően 
a betegséggel szembeni küz-
delemben csak a védőoltá-
soktól várható eredmény. Az 
első oltóanyagot az Egyesült 
Államokban, 1977-ben törzs-
könyvezték, a ma használt, 
kiemelkedően jó minőségű 
oltóanyagok csoportja pedig 
2000-ben került a piacra. Ez 
már hosszú távú védettséget 
ad, immunmemóriát tud ki-
alakítani, és képes a hordo-
zói állapotot is befolyásolni, 
aminek kulcsszerepe van a 
betegség terjedésében. Az ol-
tást követően magasabb el-
lenanyag-szintek alakulnak 
ki, ami a szervezet védeke-
zésének minőségét határozza 
meg. Magyarországon 2008 
októberétől elérhető az oltó-
anyag a csecsemők és kisgyer-
mekek számára, és 2014-ben 
vált kötelezővé.

Mennyire hatékony 
a védőoltás?

Mára már jóval több mint 
százmillió esetben alkalmaz-
ták biztonsággal a tizenhárom 
szerotípust tartalmazó korsze-
rű oltóanyagot. Az egyik eddigi 
legnagyobb vakcina-hatékony-
sági vizsgálat is ehhez köthető: 
több mint 80 ezer ember ese-
tében vizsgálták az oltóanyag 
„szereplését”, ami azt mutatta, 
hogy a vakcinában szereplő sze-
rotípusokkal szemben 45 száza-
lékkal csökkent a közösségben 
szerzett pneumóniák előfordu-
lása, és 75 százalékkal csökkent 
az invazív esetek előfordulása. 
Napjainkban több mint kilenc-
ven országban számít a nem-
zeti immunizációs program 
részének a pneumococcus elle-
ni vakcináció. Úgy gondolom, 
ha valaki elmúlt 50 éves, illet-
ve az említett betegségek által 
érintett csoportokba tartozik, 
mindenképpen érdemes idő-
ben gondolnia a pneumococcus 
elleni védelemre, hiszen ezáltal 
aktívan részesei lehetünk saját 
egészségünk védelmének.

Dr. Draveczki-Ury Ádám

Egy létfontosságú védőoltás

A teljes interjút megtalálja hon-
lapunkon, a szimpatika.hu-n!



Játsszon velünk és nyerjen!

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

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 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

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

A novemberi kvízjátékunk nyertesei:

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

2 db kétfős wellnesshétvége 
a móri Hétkúti Wellness Hotel 
és Lovasparkban

2 db Lendület 
Szűrővizsgálat a VitaHelp 
Egészségközpontban

• 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.

* A Szimpatika játékok eléréséhez egy regisztráció, azaz egy fiók létrehozása szükséges, melyet a szimpatika.hu/felhasznalo/regisztracio címen végezhet el.  
A regisztrációt csak egy alkalommal kell elvégezni, azután a szimpatika.hu/felhasznalo/belepes címen be tud lépni a játékhoz.3434

Fejtse meg a keresztrejtvényt!

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

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

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

Nyeremény: 3 db páros belépő a  
MAGNA CUM LAUDE 20 éves jubileumi nagykoncertjére!
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Kalandozzon velünk 
és nyerjen!



KERESSEN MINKET 
AZ INTERNETEN IS!

honlap facebook oldal

instagram oldal

WWW. .HU
www.facebook.com/Szimpatika

www.instagram.com/szimpatika_hu

Hasznos funkciók honlapunk mobilverzióján*:

az Önhöz legközelebb található 
Szimpatikák listája és térképes 
nézete

útvonaltervezés

nyitvatartási információk

Szimpatika kvíz kitöltése

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


