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

PAUL ANKA – CELEBRATING 60 YEARS OF HITS – HIS WAY 
előadásra 2019. július 17-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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Őszinte leszek: én egyáltalán nem 
értem, miért májusban van a gye-
reknap. Szerintem az igazi gye-
reknap az, amikor véget ér a suli, 
és elkezdődik a VAKÁCIÓ. Per-
sze azt sem adják könnyen, hisz 
a tanév végi biziosztás mellé ott 
az a kínos évzáró ünnepség, amit 
azt hiszem, mindenki – pedagó-

gus, gyerek, szülő – egyaránt szívből utál. Az ezeré-
ves BEAG hangszórókból felreccsenő, a Szózat és a 
Himnusz közé ékelődő, minduntalan mikrofonsípo-
lásba fulladó igazgatói beszéd, amelyet a hőségben 
aléltan álló, sőt el-elájuló gyereksereghez intéznek, 
olyan szöveg, amelynek egyetlen tagmondatát sem 
fogja soha, senki megjegyezni.

Ez a fajta tanévzárás egy hanyagolható hagyomány. 
Talán elég, ha az igazgató hölgyek és urak pont olyan 
röviden vesznek búcsút a diákoktól, mint amilyen 
hosszú ez a kis írás – a fontos infókat úgyis körbekül-
di az SZMK. Drága dirik, legyen ez a zsinórmérték!

Ezer karakternél nem hosszabb beszédeket, a ma-
gazinhoz jó szórakozást, a gyerekeknek pedig önfe-
ledt nyarat kíván az egész szerkesztőség nevében:

Kalmár András – főszerkesztő

Kedves Olvasó!
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Címlapon

 � El tudtad volna képzelni, 
hogy élsportoló legyél?

Nagyon szerettem volna, de 
egészségügyi okokból nem 
folytathattam a sportpályafu-
tásomat. Minden a zene irá-
nyába terelt.

 � Tapolcán mennyire volt 
lehetőséged a sokrétű 
érdeklődésed kiteljesítésére?

A kézilabda és a vívás több év-
tizedes hagyományra tekint 
vissza, több vívó olimpikon is 
Tapolcáról származik, akikre 
nagyon büszkék vagyunk. Vi-
szont a kultúrát tekintve sajnos 
nagyon korlátozottak voltak a 
lehetőségek, kevés olyan hely 
volt, ahol művészetekkel fog-
lalkoztak. Nekem az volt a sze-
rencsém, hogy egy nálam jóval 
idősebb ismerősöm, aki 
gyakran járt Budapestre, 
mesélt nekem, könyveket 
ajánlott, és megmutatta, 
hogy a világ nem annyi, 
mint amennyit én látok 
belőle.

 � A nővéred, Tóth Vera 
megnyerte a Megasztár 
első évadát, de gondolom 
megtapasztalta az ismert-
séggel járó nehézségeket 
is. Nem akart emiatt lebe-
szélni arról, hogy te is je-
lentkezz?

Verát nem nagyon érték tá-
madások, jó élményei vol-
tak, szerencséje volt az első 

szériával, illetve neki nagyon 
jó energiája van, ami vonzza 
az embereket. Ő velem ellen-
tétben, nem egy megosztó sze-
mélyiség, ezért a zsűri tagjai 
körbefogták és óvták őt.

Én a versenyben egy lehe-
tőséget láttam arra, hogy ki 
tudjak törni a vidéki kisváros-
ból, ami természetesen most is 
nagyon fontos számomra, de 
a karrierépítés és az álmaim 
megvalósítása szempontjából 
nem ideális. Ha nincs a Me-
gasztár, nem tudom, hogy si-
került volna-e elérnünk, hogy 
elismert énekesnőkké váljunk. 
Ezért mindketten nagyon hálá-
sak vagyunk a műsornak, an-
nak ellenére is, hogy manapság 
egyre több a negatív vélemény 
a tehetségkutatókkal kapcso-
latban, de nekünk ez jelentette 
a kiutat.

 � Milyen jó tanácsot adott 
Vera, amikor a válogatóra 
mentél?

Annyit mondott, hogy ne akar-
jak egyféle lenni, hanem mutas-
sam meg azt a sokszínűséget, 
ami bennem van. Ő tudta, hogy 
én Vikidál Gyulától, Deák Bill 
Gyulán és Sebestyén Mártán át 
Madonnáig, minden zenei stí-
lust szerettem énekelni.

 � Teherként élted meg, hogy 
kezdetben a „Tóth Vera húga” 
voltál?

Igen, főleg, hogy ez lett az új 
nevem. Nagyon sokat dolgoz-
tam azért, hogy Tóth Gabinak 
hívjanak, és szerencsére rövid 
időn belül visszakaptam a ne-
vemet. Az emberek szeretnek 
hasonlítgatni, még akkor is, ha 

egy almáról és egy körtéről 
van szó; mindkettő finom 
gyümölcs, de teljesen más 
ízük van.

 � Nehéz volt kamaszként 
vidékről a fővárosba 
költöznöd?

Szerintem most könnyebb 
Budapestre költözni vidé-
kiként, mint 15 éve, amikor 
mi kerültünk fel. Akkor 
még nagyon éltek a vidé-
kiekről szóló sztereotípiák, 
a tájszólás kigúnyolása, de 
szerencsére én sose vettem 
ezeket magamra. Az el-
ső élményem Budapesten, 
hogy leintettem egy taxist, 
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 � Az a típusú ember vagy, 
akire azt szokták mondani, 
hogy színpadra született. 
Korán eldőlt, hogy az előadó-
művészet a te utad?

Mindig is volt bennem egy-
fajta közlésvágy. Már az 
óvodában elég volt egyszer 
hallanom a mondókákat és 

énekeket ahhoz, hogy megta-
nuljam őket, majd ezeket ott-
hon előadtam a családomnak, 
rokonoknak. Öt éves korom-
ban kezdtem el a népzene iránt 
érdeklődni, amikor először 
hallottam Sebestyén Mártát 
énekelni. Később néptáncol-
tam, vívtam és kézilabdáz-
tam is. Sokáig számomra ezek 

jelentették az életet, míg az 
éneklés egy olyan biztos pont 
volt, amihez mindig nyúlhat-
tam, de éppen ezért nem is 
éreztem különleges adottság-
nak. Minden másban – ami bi-
zonytalanabb volt – akartam jó 
lenni. Csak később, tinédzser 
koromban vált az éneklés a 
legfontosabbá.

Fiatal kora ellenére már több mint 15 éve a zenei pályán mozog, és ez idő alatt azt 
is megmutatta, hogy az éneklés mellett a táncban, a színészetben és a mentorsze-
repben is egyaránt megállja a helyét. Tóth Gabi őszintén vallott a csalódásiról, ne-
hézségeiről, a harmónia megtalálásáról és az ahhoz vezető útról, illetve arról, hogy 
a jövőben milyen új oldaláról ismerhetjük meg.
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aki ráadásul hiéna volt, csak ak-
kor én még nem tudtam, hogy 
az utcáról nem lehet taxit lein-
teni. Ahogy mentünk az úton, 
elámultam azon, hogy mekko-
ra a város, és én milyen pici-
nek érzem magam benne, mire 
megszólalt a sofőr: „Hát igen, 
ez a különbség, hogy ahonnan 
maga jött, ott malacok járnak 
az utcán, itt meg kocsik”. Erre 
fogtam magam és kiszálltam. 
Engem ne sértegessen!

 � Ez nagy bátorságra vall.

Mindig is az voltam. Éjjel-nap-
pal Tankcsapdát hallgattam, az 
Élni vagy égni albumuk adott 
erőt ahhoz, hogy egyedül, 16 
évesen Buda-
pesten tudjak 
érvényesülni.

 � Hogyan élted meg, hogy 
hirtelen az újságok címlapján 
szereplő, ismert ember lettél, 
akinek a magánélete se tabu?

Ez volt a legnehezebb számom-
ra, azóta is rosszul viselem. Sok 
olyan emberben megbíztam, aki-
ben nem kellett volna, ezért sok 
csalódás ért. Beszéltem a ma-
gánéletemről, hiszen 16 évesen 
még nem tudtam, hogy ezt nem 
szabad, majd a címlapokon lát-
tam viszont, sokszor kiforgatva a 
mondataimat. Nagyon vehemens 
és extravagáns vagyok a színpa-
don, teljesen átadom magam a 
művészetemnek, de ezt egy szín-
padi kifejezési formának élem 
meg, a hétköznapokban viszont 
visszafogott csaj vagyok. Ezt ke-
vesen tudják rólam, mert a bul-
várlapok vadóc, lázadó típusnak 
állítanak be, ami pedig sosem 
voltam. Az alapján ítélnek meg, 
amilyen a színpadon vagyok, mi-

közben az csak egy szerep.

 � A menedzsereid 
nem akartak 
megváltoztatni?

A különböző korsza-
kaim mind egy-egy új 

menedzsment ötletének 
eredményei. Folyama-

tosan szerettek volna 
megváltoztatni, puhí-
tani, például, hogy le-
gyek visszafogottabb, 
ne vegyek fel extrém 
ruhákat, mert akkor 

többen fognak szeretni, 
vagy hordjak szemüveget, 

mert attól aranyosabbnak fogok 
tűnni. Most először van olyan 
menedzserem, aki nem megvál-
toztatni akar, hanem támogat 
abban, hogy a bennem rejlő sok-
színűséget meg tudjam mutatni.

 � A magyar zenei szakma 
nem fogadja el a különcöket, 
az egyéniségeket?

Szerintem a világ nem annyira 
szereti őket. A társadalom a kü-
löncöket vagy bolondnak titulál-
ja, vagy valami egyéb hibát keres 
bennük, hogy elhitesse azt, ve-
lük valami gond van. Én ezt gye-
rekkorom óta tapasztalom: aki 
nem a nagy átlagba tartozik, más 
úton jár, azt megbélyegezik. Sze-
rintem a különcök fontos részei 
a világnak, hiszen ők lehetnek a 
példaképek arra, hogy merjünk 
kitörni. Erre mindnyájan vá-
gyunk, csak félünk attól, hogy 
mások mit fognak hozzá szól-
ni. Ez engem soha nem érdekelt, 
csak az, hogy száz százalékban 
önmagamat tudjam adni. Már 
gyerekként is batikoltam, varr-
tam, gémkapcsokkal díszítettem 
a ruháimat, használni akartam 
minden elemet, ami körülvett, 
megtapasztalni a színeket, ke-
resni a stílusom. Így éreztem jól 
magam, nem tudtam volna át-
lagos ruhákban járni és beleol-
vadni a környezetbe. Én nem 
vagyok ilyen típus. Az utunkat 
csak úgy tudjuk megtalálni, ha 
megnézzük, milyen utak van-
nak még, és az ott szerzett ta-
pasztalatokból teremtjük meg a 
sajátunkat.

 � A megosztó személyiséged 
miatt sok negatív kritikát, 
kommentet kapsz a közösségi 
oldalaidon. Ezek hogyan 
érintenek?

Bántanak, szerintem nincs 
olyan ember, aki függetleníte-
ni tudná magát tőlük, de nem 
veszem magamra, csak az szo-
morít el, hogy milyen frusztrált 
világban élünk, milyen sok a 
megkeseredett ember, akiknek 
ez okoz boldogságot. Ezek a sér-
tegetések valójában nem rólam 
szólnak, csak a bennük mélyen 
felgyülemlett, frusztrációból fa-
kadó gyűlöletet így tudják pár 
másodpercre enyhíteni, és az 
internet olyan felületet biztosít, 
ahol ezt arctalanul és követ-
kezmények nélkül megtehe-
tik. Soha senki nem állt elém 
személyesen azzal, hogy utál-
lak Tóth Gabi, vagy rosszul né-
zel ki, csak az interneten. Ezek 
gyáva forradalmárok, kanapé-
hősök, akiket sajnálok, és kí-
vánom nekik, hogy találjanak 
valamit, amiben boldogságot 
lelnek.

 � Viszont nagyon sokan 
szeretnek, bármerre mész 
felismernek, megszólítanak.

Sokszor azt érzem, hogy jobb 
lenne, ha nem ismernének 
meg. Ha elmegyek egy bevá-
sárlóközpontba smink nélkül, 
melegítőben, fáradtan, sok-
szor megkapom, hogy miért 
nem úgy nézek ki, mint a té-
vében. Az emberek mindig ki 

akarnak tűnni, felhívni vala-
mivel magukra a figyelmet, és 
nem is tudják, mekkora kincs 
és szabadság az, hogy nem is-
mertek. Amikor nekik elegük 
van, kimehetnek az utcára, si-
kíthatnak, ordíthatnak, és per-
sze megbámulják őket, de nem 
fognak másnap az újságok cím-
lapján szerepelni. Én nagyon 
szeretek civil lenni, ha most az 
interjúról hazamegyek, azonnal 
átöltözöm a kényelmes pizsa-
mámba, csinálok valami fi-
nom kaját, leülök a kanapéra, 
és rejtvényt fejtek. Nekem ez a 
kikapcsolódás.

 � Egyre több a 
tehetségkutató, mégis 
kevesen tudnak a pályán 
maradni. Neked mi a titkod?

Szerintem fontos megtartani a 
hétköznapokban a civilséget, 

de amikor a színpadon is az 
vagy, eltűnsz. Valami pluszt 
kell adni: egy dalon belül 
megélni az összes érzelmi im-
pulzusodat, és ezt átadni a 
közönségnek, hiszen ezzel tud-
nak azonosulni. Hiába énekel 
valaki szépen, ha nem történik 
belül semmi, az üressé válik, 
egy teljesen átlátszó, gyönyörű 
kristálygolyóvá.

 � Már a Megasztár végén 
megjelent az első albumod. 
Mennyire volt akkor kiforrott 
a zenei ízlésed?

Semennyire. Nem tudott ki-
alakulni a zenei stílusom, mert 
nem hagyták. Annyira gyor-
san kerültünk egyik kiadótól a 
másikig, egyik zeneszerzőtől a 
másikhoz, hogy erre nem volt 
lehetőség. Egyetlen ember volt, 
aki végig mellettem állt, óvott és 
fogta a kezemet: Szabó Zé, azó-
ta is ő írja a dalaimat. Segített 
abban, hogy a sokszínűségemet 
mindenféle zenei stílusban meg 
tudjam mutatni: popos, rockos, 
melankolikus, funky-s, de még-
is valamiféle egységet képezze-
nek. Az összes dalomat meg 
lehet ismerni a hangzását te-
kintve, és ezért nagyon hálás 
vagyok neki.

 � Részt veszel az 
alkotófolyamatban?

Igen, végig ott vagyok és be-
leszólók a szövegbe, zenébe 
egyaránt. Mindenben közö-
sen döntünk.
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Címlapon

 � Nagyon fiatalon lettél 
az X-Faktor mentora, egy 
illusztris csapat tagjaként.

Olyan mentorok között ül-
tem, akik pont annyi ideje 
voltak a szakmában, mint 
ahány éves én voltam. Al-
földi Róbert, Geszti Péter, 
Szikora Róbert mellé egye-
düli nőként, 25 évesen be-
ülni a mentorszékbe nem volt 
könnyű, de mindhárman ha-
mar befogadtak, mert látták, 
hogy szakmailag képzett va-
gyok. Bármilyen dalt adtak elő 
a versenyzők, azt én azonnal 
felismertem, ezzel kivívtam a 
tiszteletüket. Alföldi Róberttel 
az első pillanattól kezdve szim-
biózisba kerültünk, barátokká 
váltunk, sokat segített nekem.

 � Mi alapján válogattad 
össze a csapatod tagjait?

Nekem nem az volt fontos, hogy 
ki mennyire énekel jól, hanem 
az, hogy mentálisan bírni fog-
ja-e a versenyt, illetve később ezt 
a szakmát. Volt olyan, hogy nem 
válogattam be egy olyan előadót, 
aki mindenkinél jobban énekelt, 
de tudtam, hogy tönkretenné a 
verseny, túl tiszta volt a lelke. 
Ezek mindig nehéz döntések 
voltak, többször komolyabb né-
zeteltérésbe kerültem a produce-
rekkel, mert nekik karakterben 
egy-két előadó érdekesebb lett 
volna. Azért is távoztam három 
év után, mert mind lelkileg, 
mind fizikailag nagyon megter-
helő volt ez a munka.

 � Vannak olyan versenyzők, 
akikkel a mai napig tartod a 
kapcsolatot?

Majdnem mindenkivel. Nem 
akarok erőszakosan beleszól-
ni a karrierjükbe, de figyelem 
őket, és ha segítséget kérnek, 
mindenben számíthatnak rám.

 � Gondolkoztál már 
esetleg egy mentoriskola 
létrehozásán?

Vannak ilyen terveim, a men-
tor szerep hamarosan visszatér 
az életembe. Szeretném átad-
ni az embereknek azt, amit én 
megéltem. A lexikális tudás na-
gyon fontos, de azt könyvekből 
meg tudjuk tanulni, viszont azt, 
amit az ember az élet iskolájában 
tapasztal meg, jó, ha valaki el-
mondja. Még ha nem is fogadjuk 
meg, sok mindenre felkészíthet.

A menedzseremmel, Polus 
Enikővel egy edukációs prog-
ramot szeretnénk létrehozni, 
ahol többek között arról is be-
szélünk majd, hogy a fiatalok 
körében egyre terjedő „insta-
boy”- és „instagirl-jelenség” mi-
ként torzítja el a valós énképet 

és a reális önbecsülést, hi-
szen a valóság és a világhá-
lón mutatott kép között egyre 
nagyobb a szakadék. Én is 
szeretem, ha a közösségi ol-
dalaimra feltöltött képeimet 
megdicsérik, de nem retusá-
lom őket, mert nem akarok 
mást mutatni, mint amit a 
tükörben látok. Illetve, ami 
még nagyon fontos nekem, 

hogy támogassam a különcö-
ket, egyéniségeket, hogy a tár-
sadalom ne tudja kiszorítani és 
megváltoztatni őket.

 � Számomra úgy tűnik, 
mintha megfognád a 16 éves 
kori önmagad kezét.

Így van, megfogtam a kezét és 
viszem magammal, hogy be-
mutathassam mindenkinek. 
Nagyon hálás vagyok neki, de 
az élet rendje az, hogy felnővén 
a gyermeki énünket meg tanul-
juk visszafogni és nem hagyni, 
hogy ő irányítson.

 � Idén egy könyv megírására 
is készülsz. Nem tartasz 
attól, hogy ezzel újabb 
támadásoknak adsz terepet?

Jobban félnék attól, hogy nem 
tudom kimondani azt, amit be-
lül érzek. Jóval nehezebb egész 
életedben magad elől is titkolni 
önmagadat, mint kitárni és ta-
lálni olyan embereket, akik eb-
ben partnerek tudnak lenni. Ez 
egy önterápia számomra, kiírom 
magamból a múltamat, amivel 
feszegetem a határaimat is.

 � Őszintén 
vallottál korábban a 
súlyproblémáidról is. Mit 
mondasz majd azoknak a 
fiataloknak, akik hasonló 
nehézséggel küzdenek?

Először el kell fogadnunk ma-
gunkat ahhoz, hogy a változás 
útjára léphessünk. Én mindig 
lelki oldalról néztem, hogy mi-
ért keletkezett a súlytöbbletem, 
ezért én az agykontrollt alkal-
maztam, mert vannak bizo-
nyos technikái, amik segítenek 
az elengedésben. Amint ezeket 
rendbetettem, harmóniába ke-
rültem magammal, beenged-
tem a szerelmet, és elkezdtek 
leolvadni a kilók is.

 � Több Alföldi Róbert 
által rendezett színházi 
előadásban is szerepeltél, aki 
híresen szigorú rendezőnek 
számít. Ez sem rémített meg?

Fakír vagyok, nem bírom az át-
lagos, könnyű munkákat. Nem 
tőle féltem, hanem magamtól, 
és attól, hogy jól tudom-e majd 
közvetíteni azt a gondolatisá-
got, amit ő egy-egy előadásban 
szeretne megfogalmazni.

 � Azért van benned 
lámpaláz?

Minden előadás előtt nagyon 
izgulok, de amint színpadra 
lépek, ez elmúlik. Gyermek-
kori álmom volt eljátszani az 
István, a király című darabban 
Réka szerepét, és ezért nagyon 

hálás vagyok Rosta Máriának, 
aki bizalmat szavazott nekem, 
így Rékaként elénekelhettem 
az imámat a Budapest Aré-
nában. Nagyon féltem tőle, de 
aztán kimentem a színpadra, 
átengedtem magam a szerep-
nek, az előadás hangulatának, 
és olyan katarzist éltem át, 
amiben nem gondoltam vol-
na, hogy részem lehet.

 � Vágysz arra, hogy még 
több színházi felkérést 
kapjál?

Nagyon szeretem a nagy ant-
rékat, berobbanni a színpadra, 
mint Fruma Sára a Hegedűs a 
háztetőnben vagy sárkányként 
a Shrekben, de úgy érzem, hogy 
az éneklés az én utam, nekem 
nem kellenek főszerepek.

 � A Szombat esti láz című 
showműsorban is szerepeltél. 
A tánc mennyire maradt meg 
az életedben?

Nagyon. „Rumba sétálni” szok-
tam, mert az egy nagyon ösz-
szetett, komoly, és lassú belső 
munkát igénylő lépéssor, ami 
által magadra tudsz figyelni. Ha 
rossz kedvem van, táncolok, fő-
leg latin táncokat – minden nő-
nek ajánlom ezt a mozgást, mert 
egyszerre nőies és szenvedélyes, 
és a testet is nagyon jól formálja. 
A Szombat esti láz idején napi 
nyolc órát táncoltam, és koc-
kás volt a hasam, pedig éjfélkor 
rendszeresen kolbászt ettem fe-
hér kenyérrel. Imádtam! (nevet)

 � Februárban eljegyeztek. 
Hogyan képzeled el magad 
5-10 év múlva?

Addigra már valószínűleg fe-
leség leszek. A legnagyobb 
remekmű, amit két ember al-
kothat, az a család, a szerelmük 
gyümölcse. Engem soha nem 
érdekelt a hírnév, csak az, hogy 
azzal a tehetséggel, amit áldás-
ként kaptam, közvetíteni tudjak 
valamit az emberek felé.

 � Milyen üzenetet szeretnél 
átadni?

Hogy nincs lehetetlen, egy em-
ber nagyon sokat bír. Meglehet, 
és meg is kell küzdeni a boldog-
ságért, mert az minden ember-
nek jár. Az élet írja a legszebb 
meséket!

Április végén, amikor Gabi-
val készült az interjú, áradt 
belőle a nyugalom, ragyo-
gott. Akkor ő már tudta azt, 
amit én csak napokkal ké-
sőbb, hogy habár egészség-
ügyi problémái miatt sokáig 
azt hitte, ezt a csodát nem 
élheti meg, de az élet igazol-
ta az utolsó mondatát, és a 
legszebb mesét írta neki: ba-
bát vár. Ezúton is szeretnék 
jó egészséget kívánni nekik 
az egész Szimpatika maga-
zin szerkesztőségének nevé-
ben, és megköszönni, hogy 
az első kismama interjúját 
nekünk adta!

Tompa Diána

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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A gyermekeim megállíthatatlanul nőnek, idén a harmadik is nagykorú lesz. Ez nem azt jelenti, hogy 
egyre kevesebb velük a teendő, hanem épp ellenkezőleg! Tizenhat éves gyerekkel nem az eltöltött 

idő mennyisége teszi olykor embert próbálóvá a szülői létet, hanem az idő minősége és maga az időzí-
tés. Elengedhetetlen a tűéles pontosság, az apai fegyelem, no meg a türelem, és bizony a pontos és előre 
megtervezett költségvetési terv.

Akkor kell jelen lenni az életükben, amikor Nekik van rám szükségük, és nagyon udvariasan és vil-
lámgyorsan kell kihátrálni, amikor nem tartanak igényt a szolgálataimra. Megpróbálom minden 

esetben félretenni a saját problémáimat, mert szeretném, ha tudnák, hogy számíthatnak rám. Szülő-
ként azt kívánom nekik, hogy sikeresek és boldogok legyenek! Nem szeretném semelyik gyerekemmel 
sem megvalósíttatni azt, ami nekem nem sikerült, amiben nem voltam tehetséges, stb. Ez persze nem 
könnyű, mert az ember hajlamos belelátni bizonyos képességeket a saját gyermekébe, és ezért néha nem 
vesszük észre azt sem, ha valami iránt fokozottan érdeklődik. Kijelenthetem, hogy nincs tuti receptem 
a kamaszok és a „kezdő” felnőttek kezelésére, de magamnak azért összeszedtem tíz szabályt:

1. Egyre kevesebb időt töltenek 
velünk, ezért sokkal figyelme-
sebbnek kell lenni!

2. Korlátlanul el kell fogadni 
minden puffogást.

3. Az ajtócsapkodást nem szabad 
hangosabbnak hallani, mint a 
rendeltetésszerű becsukódást!

4. A morcos megjegyzéseket 
javasolt sokkal vidámabbnak 
hallani!

5. Ha gyermekünk anyja kiborul, 
akkor türelmesen kell fellépni, 
megnyugtatni, és meggyőzni őt 
arról, hogy a felnőtt gyermekei 
is szeretik, nem csak a kicsik

6. Az esetlegesen kialakuló beszél-
getéseket nem szabad félvállról 
venni, tilos közben nyomkodni a 
telefonunkat!

7. Nem szabad kiakadni azon, ha 
elkérik az autót, még akkor 
sem, ha ezt az utolsó percben 
teszik.

8. Tilos megsértődni, ha vasárnap 
nem érnek haza a tervezett 
időben! 

9. Ha pedig teljesen váratlanul ér-
nek haza, akkor annyira olyan 
őszintén fogunk örülni, hogy 
ihaj!

10. ...és szeretni, szeretni, szeretni!

Ebben a családi felállásban (kisgyerek is van, kamasz is van, kisfelnőttek is ekkor-akkor, összesen 
hatan) a legnagyobb kihívást az elfogadás jelenti. Ez pedig a gimnazista és egyetemista gyerme-

keinkre, a velük való együttélésre, felbukkanásukra és távozásukra vonatkozik leginkább.

Fogadd el, hogy:
 ✪ minden másképp lesz, mint ahogy tervezted, ahogy elképzelted, 

ahogy szeretnéd
 ✪ nem akkor lesznek otthon, amikor Te szeretnéd, hanem amikor Ők
 ✪ máshogy kell kimutasd, mennyire szereted Őket (ölelgetés, puszik, 

kézen fogva séta, ölbe ülés felejtős, max. ünnepnapokon)
 ✪ vannak fontosabb emberek, programok, tennivalók, mint Te és a 

családi dolgok
 ✪ nem tudsz eleget főzni, tuti nem marad másnapra
 ✪ mindig kell legyen a fagyasztóban HÚS, a polcon tészta (kg-os 

kiszerelés), mert váratlanul és éhesen jelennek meg, akár este 10-kor, 
akár hajnalban

 ✪ sokkal több kávé és sör fogy :)
 ✪ nem lesz rend a szobájukban, úgy gondolják, a beágyazás az élet 

egyik fölösleges mozzanata, mert este (délután vagy bármikor) csak 
útban van az ágytakaró

 ✪ nem veszik észre, ha kitakarítottál, és végigmasíroznak a szobán 
sáros cipővel

 ✪ többször kell szólnod, ha szeretnéd valamire rávenni őket, a 
„megyeeek” az legalább 10 perc, a „jó mindjárt” pedig 30.

 ✪ későn fekszenek, ezért ha velük akarsz bandázni, fáradt leszel reggel
 ✪ olyan videókat kell megnézned, és olyan zenéket kell hallgatnod, 

amit magadtól nem biztos, hogy megtennél
 ✪ erősebbek, gyorsabbak, okosabbak, mint Te, úgyhogy örülj és 

használd ki ezen képességeiket
 ✪ lehetetlen időpontokban kell értük menned hol ide, hol oda
 ✪ néha egy szót se szólnak, mégis minden rendben van, máskor pedig 

órákat beszélgetnének, még ha neked más dolgod lenne is
 ✪ nem baj, ha nem tetszik a haja, a cipője, a ruhája, legfeljebb óvatos 

és csendes javaslattal élhetsz ezügyben
 ✪ nem létezik elég vastag pénztárca, és a vészhelyzetre adott pénz is 

elfogy, ha buli van
 ✪ kirepülnek, mert ha jól csináltad, mindig visszatérnek a fészekbe...

A kommunikáció megkönnyítése érdekében pedig létrehoztam az első magyar-magyar szótárt 
szülők és gyerekek számára, melyből egy-két kifejezést megosztok mindenkivel:

adom fn ige biz – tetszik az ötleted és szerintem is csinálhatjuk Anya/Apa!
zsír mn biz – szuper ötlet, egyetértek, nem is lehetne jobb
faja mn biz kedélyes – szuper, finom (nálunk általában ételre mondják)
Tina fn – hisztis leánytestvér rövid megszólítása
Töki fn – kisebb fiútestvér bátorítása versenyek előtt, vagy konfliktusok után
dirr biz (személyes) – Apa/Anya! Nagyon jó fej vagy és minden jó!

Küttel Dávid
Apaszemmel

Használati útmutató 
„felnőtt” 
gyerekekhez

Szonda Györgyi
Anyaszemmel

Kiegészítések
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Méregtelenítés

Sallai Ervin

– Manyikám! Nem voltál az SZTK-ba’ egy he-
te. Csak nincs valami baj?

– Jaj, dehogy, lekopogom, ugyanúgy haso-
gat mindenem, meg a cukrom is az egekbe’, de 
nincs időm üddögélni, mert nálunk nyaral a 
kisonokám.

– Nohát, akkor nagy az öröm, lányod is jött?
– Ördögöt. Feszt dolgozik. Pillanatra nem túló-

rázna, tán fel se jönne a sok körömgomba hirde-
tés az internetbe, oszt akkor mivé lenne a világ?!

– Akkor egyedül van itt az a pöttöm Annácska?
– Tinédzser mán. Igazi nagylány.
– No csak pihentessétek! Fejlődő szervezetnek 

köll az.
– Hagyjuk is heverészni délelőtt 5-ig.
– Hadd lustálkodjon, amíg gyerek. Eszik-e 

rendesen?
– Finnyás a lelkem. Vegán, úgyhogy margarin-

ban sütjük neki az oldalast, nem zsírban.
– Az evés fenemód nehéz a fiatalokkal. Az én 

Sárikámnak is feszt csak a csipsz. Mondta az 
uram, hogy vékonyra szeleteljem a rósejbnit, 
ezért ilyen ujjnyi vacakra vágom a finom kar-
vastag helyett. Fene a belit.

– Hagyd el. Annácska nutellával eszi a kenye-
ret. Fura rajt a lilahagyma.

– Elfoglalja-e magát, itt faluhelyt?
– Hiányzik neki a zinternett. Pedig ha játszani 

szottyan kedve, a döglött csirkéket bedobálhatja 
a régi disznóólba. Engribördsz – mírgös madár 
vagy hogyhíják.

– Mink jutúbos keretet festettünk a tisztaszo-
ba ablaka köré belülről. Azon át nézi az utcát álló 
nap. Postás Imire azt mondtuk, influencer. Szalad 

is a gyerök átvenni tőle az ajánlott levelet, azt hi-
szi, kisorsolták.

– Okosak vagytok. Az én Gusztim feladott An-
nácskára egy 3D-szemüveget, és felásatta vele az 
egész kertet: lehet kincskeresőset játszani. Hol-
nap megkapja a légpuskát, csak higgye a seregé-
lyekre, hogy zombik.

– Bizony nem könnyű a nyápic kisasszonykák-
kal. A mi Sárikánk wellneszt akart, úgyhogy föl-
raktuk a sárgabuszra szaunázni. Hűvös nap volt, 
ezért csak 47 fokig melegedett a csuklónál, de 
azért jólesett neki a másfél órás út végén bokáig 
gázolni a kanálisba.

– Fontos, hogy el legyenek foglalva, mert az 
unalom méreg a léleknek. Meg is mutattuk Ru-
bint Réka szülőházát neki Barcikán, hogy az el-
méjét is pallérozzuk.

– Mink is sokat adunk a kultúrára. Kihímeztet-
jük Sárival háziáldásnak azt a szívbemarkolóan 
gyönyörű hétvégét, amikor az egész Kelet-Ma-
gyarországon világhírű 3+2 zenekar ellátogatott 
hozzánk a csipkés kombinét danolva repertoá-
ron. Ha kész a hímzés, lehet vele szelfizni. Aztán 
csenevész-e még a kisonokád?

– Igaz, ami igaz: eleinte nehezére esett a bevá-
sárlás a kispiacon, de a második héten már úgy 
cipelte a két cekkert félmázsa krumplival, mint a 
helyi óvodások.

– A mienkre meg direkte azt mondta az apja, 
hogy vigyázzunk, nehogy elhízzon a kis vasgyú-
ró. Ha palacsinta az ebéd, nem is teszek előt-
te a paradicsomlevesbe három kanálnál több 
kristálycukrot.

– A cukorral bizony figyelni kell. Nemhiába 

hívják édes méregnek manapság. Vacsora után 
maximum egy tepsi pite. A táplálkozás mellett 
persze a kondíció se kutya, de azzal szerencsé-
re sokat nem bajmolódunk. Mindennap felgya-
logol a kilátóba térerő végett kilenc kilométert, 
meg vissza. Ha eltéved, megvan egy maraton is. 
Márpedig tízből nyolcszor eltéved, ha a mobilján 
nem jön be a guglitérkép.

– Csak a szuperhős mozi. Azt nem tudjuk meg-
adni neki, bárhogy okumulálunk is.

– Küldd át hozzánk! Mi Ópapára föladtunk 
egy trikolór pólót, meg egy lavórt a kezibe, oszt 
ő lett Magyarország Kapitány. Megélte a világhá-
borút, sőt ahogy az évek telnek, elmondása sze-
rint négyet is. Majd meghallgatják a gyerekek a 
sok csudálatos hőstettet. Csak vigyázni kell, mert 
papának a pálinka a kriptonitja. Ha közelébe ke-
rül egy petpalack, elveszíti az erejét.

– Na akkor küldöm a kislyányt, oszt csak vége 
lesz egyszer ennek a nyárnak, hogy normálisan 
találkozhassunk reggelente az SZTK-ban.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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A prosztata kicsi szerv, ám számos különbö-
ző problémát okozhat a férfiaknak, főleg, 

ahogy telnek az évek. Összeállításunk első ré-
szében a szerv megnagyobbodásáról és gyul-
ladásáról beszélgettünk dr. Rákász István 
urológussal.
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Milyen funkciót tölt be a férfiak 
szervezetében a prosztata, 
és miért nagyobbodik meg, 
ahogy haladnak előre az évek?

A prosztata vagy dülmirigy a 
húgyhólyag alatt elhelyezke-
dő, gesztenye nagyságú és ala-
kú, tokkal körülvett mirigy, 
amelynek váladéka adja a sper-
ma folyékony részének jelen-
tős hányadát. Az idősödés és 
a hormonális változások mi-
att a prosztata bizonyos mér-
tékű növekedése természetes, 
és optimális esetben nem is 
okoz gondot. Mivel azonban a 
húgycső áthalad rajta, a komo-
lyabb mértékű megnagyobbo-
dás ezt is beszűkítheti. Ha pedig 
a húgycső összenyomódik, az 
fokozatosan elzárja a vizelet 
útját, és a húgyhólyag izomza-
tának egyre nagyobb erőt kell 
kifejtenie, hogy átpréselje a vi-
zeletet. Az erőltetés miatt idő-
vel az izomzat megvastagodhat, 
a hólyag falában hegesedés 

alakulhat ki, és egyre kevésbé 
lesz képes préselni. Ez végül a 
vizelet pangását eredményezi, 
sőt, később vesefunkció-csök-
kenéshez, valamint fertőzött 
vizelet kialakulásához, kőkép-
ződéshez vezethet.

Mennyire gyakori ez 
a fajta probléma?

50 év felett a férfiak fele zava-
ró tüneteket tapasztal a prosz-
tata-megnagyobbodás miatt, 
ezért különösen fontos lenne 
ezen a téren is a rendszeres szű-
rés. Persze életkortól függetle-
nül már a legkisebb vizelési- és 
más panaszt is ajánlatos kivizs-
gálni. A szűrés az említett élet-
kortól kezdve panaszmentesség 
esetén is ajánlott, 60 éves korig 
kétévente, utána évente. Ha pe-
dig egyenes ágon, tehát apánál, 
testvérnél előfordult már rossz-
indulatú prosztata-elváltozás, 
célszerű 45 éves korban elkez-
deni a rendszeres szűréseket.

Mik a megnagyobbodás 
jellegzetes tünetei?

Gyakori, sürgető vizelési inge-
rek, éjszaka többször jelentke-
ző vizelési inger, vizeletürítési 
nehézség, esetleg vizeletelaka-
dás, szakaszossá váló vizelés, 
utócsepegés. Akut gyulladás 
esetén előfordulhat láz, hideg-
rázás, gát- és deréktáji, herékbe 
sugárzó fájdalom.

Milyen vizsgálatok 
jöhetnek ilyenkor szóba?

Az első a fizikális vizsgálat, ami-
kor az urológus síkosított gumi-
kesztyűben, a végbélnyíláson 
keresztül megtapintja a tömör 
prosztatát, és szükség esetén 
nyomással egy kis folyadék-
mintát is kiprésel. Ezt később 
a laboratóriumban elemzik, 
gyulladást okozó kórokozók 
után kutatva. Szinte minden 
esetben szükséges vérvizsgá-
lat is, ennek során elsősorban 

a prosztatatumor-specifikus 
antigén (PSA) szintjét elemzik. 
Ez az érték a jóindulatú meg-
nagyobbodás esetén is nagyobb 
lehet, ezért további ellenőrzést 
tesz szükségessé. Az ultrahan-
gos vizsgálat pedig teli húgy-
hólyag mellett hason át vagy 
a végbélen keresztül is történ-
het. Ennek előnye, hogy gyor-
san zajlik, és nem mondható 
fájdalmasnak. Ezt követően vi-
szont további vizsgálatokra le-
het szükség, mert ennek alapján 
nem derül ki, hogy a felfedezett 
képlet jó- vagy rosszindulatú-e. 
Létezik emellett az úgynevezett 
uroflow is, ami számítógépes vi-
zeletáramlás-vizsgálatot jelent. 
Ezzel a vizsgálattal a vizeletü-
rítés minőségét és mennyiségét 
lehet mérni az idő függvényé-
ben: a számítógép segítségével 
egy görbe ábrázolódik, ami-
ből a vizelés erősségére, esetle-
ges akadályoztatására is lehet 
következtetni.

Mit jelent a krónikus 
prosztatagyulladás?

A prosztatát akut és krónikus 
gyulladás is érintheti. A króni-
kus gyulladás három hónapnál 
tovább tart, és nem feltétlenül rea-
gál megfelelően az első kezelések-
re, az akut pedig rövid, legfeljebb 
néhány hétig tartó betegség, 

amely jellemzően a kezelés elkez-
dését követően gyorsan gyógyul. 
Ugyanakkor utóbbinál előfordul-
hat láz, hányinger, hányás, míg a 
krónikus prosztatagyulladás-
ra eltérő tünetek jellemzőek, így 
medencetájon, illetve a nemi szer-
veknél, esetleg deréktájon jelent-
kező fájdalom, gyakori, sürgető 
vizelési inger, még éjjel is, vize-
lési, valamint ejakulációs nehéz-
ségek és fájdalmak. A krónikus 
gyulladás bakteriális változata 
néhány esetben húgyúti fertőzés 
vagy akut bakteriális gyulladás 
talaján alakul ki. A nem bakte-
riális verzió konkrét oka nagyon 
nehezen beazonosítható, emi-
att pedig a kezelés sem mindig 
könnyű. Egyes szakértők szerint 
a baktérium, vírus vagy gomba 
okozta fertőzés után visszama-
radó hegesedés, illetve ezeknek 
az idegsejtekre gyakorolt nyo-
mása lehet a gyulladás oka. Más 
elképzelések szerint a feszes, vá-
ladékkal teli prosztata is okozhat 
gyulladást, sőt, feltételezik, hogy 
krónikus kismedencei fájdalom 
szindróma és stressz is állhat a 
háttérben.

Milyen kezelés jöhet 
szóba ilyenkor?

Ha fény derül a bakteriális ere-
detre, antibiotikumos kezelésre 
van szükség, ami krónikus be-
tegség esetén akár hónapokig is 
tarthat. Amennyiben pedig ez 
nem elég, további kezelések is 
felmerülhetnek, az intravénásan 
adagolt antibiotikumoktól az 
izomlazítókig, a gyulladáscsök-
kentőkig. Mindemellett pedig 
nagyon hasznos a stresszkeze-
lés minden változata, legyen 
szó relaxációról vagy csoportos 
stresszkezelő terápiáról.

Kihatnak-e a 
prosztataproblémák a libidóra, 
a szexuális teljesítőképességre?

A krónikus kismedencei fáj-
dalmak természetesen csök-
kenthetik a szexuális vágyat, 
a prosztata megnagyobbodása 
pedig ronthatja az erekcióhoz 
vezető mechanikus folyama-
tot – ez ugyanakkor nem szük-
ségszerű, és nem is jelentkezik 
mindenkinél.

dr. Rákász István

Dr. Draveczki-Ury Ádám

Prosztataproblémák
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Nyerjen belépőt
a Szimpatikával!

Nyerjen 
wellnesshétvégét 
a Szimpatikával!

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
*Étrend-kiegészítő, nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

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

Az akció 2019. június 1-jétől 30-áig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.JÚNIUSI AKCIÓ!

Étrend-kiegészítő készítmény*
OCU-KN-HU-1805-01

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

Komplex összetétel luteinnel, 
antioxidánsokkal és cinkkel. A cink 

hozzájárul a normál látás fenntartásához97,5 Ft/db ho97,5 Ft/db

2 925 Ft2 925 Ft

Ocuvite® LUTEIN forte 
étrend-kiegészítő tabletta  30 db
Ocuvite® LUTEIN forte 
étrend-kiegészítő tabletta  30 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: klórhexidin

Szájüregi fertőzések, gyulladások és 
szájnyálkahártya betegségek 

kezelésére is alkalmas

55,2 Ft/db

EP kártya

55,2 Ft/db

EP kártya

1 325 Ft1 325 Ft

Septofort tabletta
24 db
Septofort tabletta
24 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: ciklopirix

Körömgomba kezelése hatékonyan és egyszerűen: 
napi 1×-i használat, körömreszelés nélkül. Egyedülálló 
technológiájának köszönhetően a hatóanyag gyorsan 
felszívódik és kiváló gombaölő hatást eredményez

1 513,6 Ft/ml

EP kártya

1 5 513,6 Ft/ml

EP

4 995 Ft4 995 Ft

Kitonail® 80 mg/g gyógyszeres 
körömlakk  3,3 ml
Kitonail® 80 mg/g gyógyszeres 
körömlakk  3,3 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer
CHHU/CHTHRFL/0004/19a – 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 kapszula¹, mely 
hatékonyan enyhíti a fejfájást, fogfájást 
és menstruáció következtében fellépő 

fájdalmat
¹Diklofenák-kálium tablettához képest108,5 Ft/db

EP kártya

Gy
h
y

1088,5 Ft/db

2 170 Ft2 170 Ft

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: tetrizolin-hidroklorid

A szem kisebb irritációinak tüneteként jelentkező 
kötőhártya-duzzanat és vörösség átmeneti, tüneti 
kezelésére

120,7 Ft/ml

EP kártya

120,7 Ft/ml

EP

1 810 Ft1 810 Ft

Visine Classic 0,5 mg/ml oldatos 
szemcsepp  15 ml
Visine Classic 0,5 mg/ml oldatos 
szemcsepp  15 ml

Kozmetikum

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

A pelenkával fedett bőr ápolására. 
Védi, nyugtatja a bőrt és támogatja a 
regeneráló funkciót. Hatékony egyéb 
bőrproblémák ápolásában is 
(repedezett, kipirosodott, irritált bőr)

17,2 Ft/g

EP kártya

17,2 Ft/g

EP kártya

2 145 Ft2 145 Ft

Sudocrem®

125 g
Sudocrem®

125 g

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: oktenidin-dihidroklorid és fenoxietanol

Seb-, bőr-, nyálkahártya-fertőtlenítő. Színtelen, nem csíp

37,6 Ft/ml

EP kártya

37,6 Ft/ml

EP kártya

1 880 Ft1 880 Ft

Octenisept® külsőleges oldat
50 ml
Octenisept® külsőleges oldat
50 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

hatóanyag: 
cápamájolaj és élesztősejt-kivonat

Hatékonyan csillapítja az aranyér 
kellemetlen tüneteit: csökkenti az 

irritációt, enyhíti a fájdalmat és 
elősegíti a sebgyógyulást. Kizárólag 

természetes hatóanyagokat tartalmaz
202,5 Ft/db

EP kártya

202,5 Ft/db

EP kártya

2 430 Ft2 430 Ft

Sperti Preparation H® végbélkúp
12 db
Sperti Preparation H® végbélkúp
12 db

Vény nélkül kapható gyógyszer CHHU/CHTHRFL/0004/19a

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 használatot.28,3 Ft/g

EP kártya

C
aká

a
28,3 Ft/g

EP kártya

4 240 Ft4 240 Ft

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: mikronizált diozmin

Krónikus vénás elégtelenség okozta 
panaszok és tünetek: lábfáradtság, 

nyugtalan láb, éjszakai lábikragörcsök, 
oedema, és trophicus elváltozások, 
valamint akut aranyér-betegséggel 

összefüggő tünetek kezelésére
76,1 Ft/db

EP kártya

4 565 Ft

Flebaven® 1000 mg tabletta
60 db
Flebaven® 1000 mg tabletta
60 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!
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Étrend-kiegészítő készítmény*
OLNX1431/03.19

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

Két, liofilizált baktérium törzset 
tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula

95 Ft/db95 Ft/db

2 660 Ft2 660 Ft

LINEX® FLORA Élőflórát tartalmazó 
kapszula  28 db
LINEX® FLORA Élőflórát tartalmazó 
kapszula  28 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

Fogzáskönnyítő fogínygél  
csecsemőknek és kisgyermekeknek, 

kizárólag helyi kezelésre177,5 Ft/g

EP kártya

177,5 Ft/g

EP kártya

1 775 Ft1 775 Ft

Dentinox® fogínygél gyermekeknek
10 g
Dentinox® fogínygél gyermekeknek
10 g

Vény nélkül kapható gyógyszer
OSDZ1388/01.19

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

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

89 Ft/db

EP kártya

89 Ft/db

890 Ft890 Ft

Calcium-Sandoz® + Vitamin C 
1000 mg pezsgőtabletta  10 db
Calcium-Sandoz® + Vitamin C 
1000 mg pezsgőtabletta  10 db

Étrend-kiegészítő készítmény*

A prosztata megfelelő működésének 
fenntartásához 
törpepálmagyümölcs-kivonattal, 
kisvirágúfüzike-kivonattal és 
tökmagolajjal

48 Ft/db48 Ft/db

1 920 Ft1 920 Ft

Prostayol 6 FORTE lágyzselatin 
kapszula  40 db
Prostayol 6 FORTE lágyzselatin 
kapszula  40 db

Étrend-kiegészítő készítmény*
TOZ1906LFSZ

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

700 mg Tőzegáfonya gyümölcs 90%-os 
koncentrátum a napi adagban

25,8 Ft/db

70

255,8 Ft/db

1 550 Ft1 550 Ft

Béres Tőzegáfonya filmtabletta
60 db
Béres Tőzegáfonya filmtabletta
60 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

Növényi eredetű gyógyszer 
alkalmanként fellépő székrekedés rövid 

ideig (1-2 hét) tartó kezelésére. 
Kalcium-szennozid A és B tartalmú 

bevont tabletta
45,6 Ft/db

EP kártya

a

45,6,6 Ft/db

EP kártya

1 095 Ft1 095 Ft

Darmol® bevont tabletta
24 db
Darmol® bevont tabletta
24 db

Vény nélkül kapható gyógyszer
APT-VA-HU1803-02

hatóanyag: naproxen-nátrium

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

rövid távú kezelésére javallott. 
Csökkenti a gyulladást és a fájdalmat

43,3 Ft/db

EP kártya

i

43,3 Ft/db

EP kártya

1 300 Ft1 300 Ft

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

Vény nélkül kapható gyógyszer
GNF-KN-HU-1805-02

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

A természetes hüvelyflóra 
helyreállítására, a visszatérő hüvelyi 

fertőzések megelőzésére, a változókori 
intim panaszok kezelésére

433,3 Ft/db

f

433,3 FtFt//db

2 600 Ft2 600 Ft

Gynoflor hüvelytabletta
6 db
Gynoflor hüvelytabletta
6 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: Ginkgo biloba

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

117,8 Ft/db

EP kártya

117,8 Ft/db

EP kártya

3 535 Ft3 535 Ft

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

CHHU/CHTHRFL/0004/19a

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

hatóanyag: xilometazolin-hidroklorid

Gyorsan megszünteti az orrdugulást és 
hatása akár 12 órán át tart

186 Ft/ml

EP kártya

186 Ft/ml

1 860 Ft1 860 Ft

Otrivin Menthol 1 mg/ml adagoló 
oldatos orrspray  10 ml
Otrivin Menthol 1 mg/ml adagoló 
oldatos orrspray  10 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

hatóanyag: ibuprofén

Gyorsan felszívódó fájdalom- és 
lázcsillapító, gyulladáscsökkentő hatással. 
Alkalmas  enyhe, középsúlyos fájdalmak, 

valamint a meghűlés és az influenza 
tüneteinek csillapítására.

99,5 Ft/db

EP kártya

lázc
Alk

99,5 Ft/db

EP kártya

995 Ft995 Ft

Advil® Ultra lágy kapszula
10 db
Advil® Ultra lágy kapszula
10 db
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Polgár Teréz Eszter

negyedszerre-ötödszörre si-
került –, apám nem engedett 
többet felvételizni. Elmentem 
nyomdásztanulónak, és kita-
nultam a betűszedést, amely 
mint szakma rögtön meg is 
szűnt, mert a fényszedés már 
akkor bejött. Korrektor, majd 
revizor lettem, és mellette napi 
szinten festettem. Magyarász 
Imre festő volt az első fontos 
támogatóm, ő mutatott be Bar-
csay Jenőnek. Barcsay javasol-
ta, hogy keressek magamnak 
mestert, ajánlólevelet is írt. Így 
költöztem 20 évesen, 1962-ben 
a pezsgő művészeti életű Pécsre 
Martyn Ferenc miatt, aki tanít-
ványául fogadott.

Akkoriban még szokás 
volt, hogy egy fiatal 
festő mestert keres?

Már nem igazán, de én fon-
tosnak éreztem. Kezdetben 
puritán körülmények közt 
húztam meg magam, de miu-
tán Martyn felajánlott nekem 
egy műtermet, pazar helyzetbe 
kerültem. A nyomdában mint 
korrektor ismertem meg Lá-
zár Ervin írót, aki a Dunántúli 
Napló tördelőszerkesztője volt. 
Jó barátok lettünk. Én szintén 
írtam – először irodalomkri-
tikákat publikáltam a Jelen-
korban, de hamar rájöttem, 
mik a műfaj hátrányai. Úgy-
hogy, amikor később felkértek 

képzőművészet-kritikusnak, 
nem vállaltam: úgy döntöt-
tem, elég ellenségem van. A 
verseimet először Szabó Mag-
dának küldtem el véleménye-
zésre, aki általános iskolában 
tanított. Sok rangos lapban 
megjelentem.

Pécsen szert tett munkára, 
mesterre, műteremre, 
és két művészi pálya 
állt nyitva Ön előtt.

Az irodalmi ambíciókkal ha-
mar leszámoltam. A verseimet 
kidobtam. Szabó Magda kedves 
biztató levelét viszont megtar-
tottam, a halála előtt pár évvel, 
egy közös vacsorán mutattam 
is neki. Mosolyogva kérdez-
te: „Ilyen komolyan vettelek?” 
Kassák Lajos mondta annak 
idején, hogy Magyarországon 
nem bírják elviselni, ha valaki 
két dolgot művel. Őt sem be-
csülték, a festők azt mondták, 
író, az írók, hogy festő.

Muszáj valamilyen fiókba 
betenni az embert, különben 
zavar támad a világban.

Én a képzőművészeti fió-
kot választottam, festőként vol-
tam jobb. Festészetből persze 
nem lehetett megélni, de nekem 
tökéletesen megfelelt, hogy a 
megélhetésért dolgozom, és hi-
vatásból festek. Ez szabadságot 
adott. ’63-ban, 21 évesen mutat-
tam be először a képeimet Lázár 
Ervin méltatásával a Janus Pan-
nonius Múzeumban; ’64-ben 
pedig Budapesten, Petri Galla 
Pál műtermében állítottam ki. 
Petri Gallának hatalmas lemez-
gyűjteménye volt, és zenehall-
gató-szalont vitt. Rengetegen 
jártak hozzá: egész más közönsé-
get vonzott egy csütörtöki Wag-
ner, mint egy szombati Bach. A 
kiállításom megmaradt vendég-
könyvéből az derült ki, hogy 
Tandoritól Szentkuthyn, Korniss 
Dezsőn, Bálint Endrén át a filme-
sekig mindenki megfordult ott.

Mi érdekelte a festésben 20 
évesen, és ez mennyiben 
változott az idők során?

Nem nagyon változott. Min-
dig is elmélyült ábrázolásra töre-
kedtem, lemondva sok hatáskeltő 
eszközről. A szépség már régóta 
nem kötelező kritérium a művé-
szetben, de számomra az. Nem 
hiszek a hatásvadász rondaság-
ban. A hagyományos tematikán 

Pont ilyen lakásban 
képzeltem el.

Pedig 56 éves koromig a Ba-
ross utcában laktam. Amikor 
Pannival (dr. Ungár Anna tüdő-
gyógyász – a szerk.) összeháza-
sodtunk, akkor lettem budai, a 
pestiek megvetésétől sújtva. Sze-
rettem a Baross utca, Horváth 
Mihály tér régi, barokk hangu-
latát – ott is kezdtem a gimná-
ziumot, a Fazekast. Csak aztán 
apám félévkor megkérdezte, há-
nyast kaptam latinból, én meg 
mondtam, hogy nincs latin, 
mert ez reál gimnázium. Más-
nap átíratott a Vörösmartyba.

Az idei életmű-kiállítása 
megnyitóján azt mesélte, 
az édesapja mindent 
megtett, hogy eltérítse 
a művészpályától. Még a 
festő-tekintélyt, Bernáth 
Aurélt is segítségül hívta.

Igen, orvos édesapám szeret-
te volna, ha követem a pályán. 
Közvetve megkérte Bernáthot 
– aki az asszisztensnője sógo-
ra volt –, beszéljen le a festésről. 
De Bernáth megnézte a képe-
imet, és kifejezetten biztatott: 
festő-vénám van, csak így to-
vább. Amúgy sem tudott volna 
lebeszélni senki. Kisgyerekként 

kezdtem rajzolni. Apámnak a 
háború előttről maradtak ban-
ki kötvényei, pénzt sosem láttak, 
de remek papírra lettek nyom-
va. Ezek hátoldalára rajzolgat-
tam. Rajztankönyvből képeztem 
magam, később különböző sza-
badiskolákban tanultam. Pl. a 
híres Dési Huber Körben.

Bernáth Aurél azt is mondta, 
hogy festőnek lenni jó?

Azt nem, sőt mindenki rém-
történeteket mesélt, milyenek a 
festősorsok: éhenhalás stb. Mi-
után elsőre nem jutottam be a 
képzőművészetire – sokaknak 

„Nem hiszek a hatásvadász rondaságban”
Kecskeméti Kálmán képzőmű-
vész budai polgári lakásában, 
egyben műtermében fogad. 
Besüt a nap. A rengeteg könyv 
között egy-egy festmény. Jó 
ezekkel a képekkel együtt lenni.  
Derűt, harmóniát sugároznak, 
ugyanakkor minél tovább nézi 
az ember, annál izgalmasabbak. 
Kálmán sorra veszi le a polcról 
híres íróbarátai dedikált köteteit 
– élvezem, ahogy mesél. Élénk 
szelleme, elképesztő memóriá-
ja és humora mellett számomra 
külön inspiráló, ki mindenkihez 
fűzte személyes kapcsolat, akit 
én csak könyvből ismerek. 

Kék madárKecskeméti Kálmán

Elmondom hát mindenkinek
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keresztül – portré, tájkép, csend-
élet – ki tudom fejezni magam, 
és kapcsolatot találok a nézőkkel. 
Ez a cél. Mindent át lehet szelle-
míteni, megemelni, hogy spiri-
tuális teret kapjon. De rengeteg 
munka, harc és képi diszharmó-
nia árán jön létre a harmónia.

A budapesti Hegyvidék 
Galéria nem kicsi hely: az 
Ön idei életmű-kiállítása 
alkalmából megtelt.

Egy kiállítás mindig vissza-
igazolás. Különben nem hinnék 
abban, hogy amit csinálok, kell 
valakinek. Nagyon örülök, ha 
szeretik a képeimet. De ha sen-
kit nem érdekelnének, akkor is 
festenék. A siker annyira eset-
leges, nem szabad keresni, mert 
félrevisz. Én szerencsére mindig 
független voltam anyagilag és 
művészileg, nem akartam meg-
felelni senkinek. Politikai tábor-
hoz sem tartoztam soha, és aki 
Magyarországon nem politizál, 
hivatalosan nem is létezik. En-
gem, mondjuk, hogy tudomásul 
vettek. Aztán egyetemi tananyag 
lettem és szócikk a Kortárs ma-
gyar művészeti lexikonban.

Fotóművészként szintén jegyez 
albumokat, kiállításokat.

Alkalmazott grafikusként 
dolgoztam 15 évig: akkor 
kezdtem munkaeszközként 
használni a fényképezőgépet, 
de gyerekkorom óta fotózom. 
A könyv- és lemezborítókból, 
plakátokból, amiket terveztem, 
önálló életművem állt össze. 
Büszke vagyok rá, de tudato-
san engedtem el, mert rontja 
a festői stílust. Pl. a plakátnál 
bármi áron hatást kell elér-
ni, a festészetben nem szabad. 
Fotótémaként mindig a port-
rék érdekeltek igazán. ’88-ban 
a Magvető Könyvkiadó felkért, 
hogy a Szép versek antológiá-
ba fotózzak: leginkább a bará-
taimat és a hozzám közel álló 
írókat cserkésztem be. Azóta 
sajnos egyre többen meghaltak 
közülük. Felértékelődött ez a 
fotódokumentáció.

Filmeket is készített.
Tíz évig televíziós szerkesz-

tőként dolgoztam, akkor ás-
tam bele magam a filmezésbe. 
Portréfilmeket, ’56-os filmeket 
csináltam. A Veszélyes képek 

azokról a képzőművészekről 
szól, akiket a forradalom után 
megbüntettek. Az Áruló ezüst-
nitrát arról, milyen nehéz volt 
’56-ban fotózni, és mennyi ve-
szélyt rejtettek a képek, mert a 
hatóság beazonosította az arco-
kat. Én 14 évesen ott fényképez-
tem a Corvin közben, amikor 
Pongrácz Gergely (a Corvin kö-
zi felkelőcsoport főparancsnoka 
– a szerk.) hazazavart a lövöl-
dözésnél. Neki köszönhetem 
az életem. Az akkor készült fo-
tóimat anyám elégette.

Sokat tett azért, hogy a 
jelentős, de feledésbe merült 
XX. századi képzőművészek 
méltó helyükre kerüljenek. 
Ez hogyan vált céllá?

Az Osiris Alapítványt való-
ban azért hoztuk létre ’92-ben, 
hogy nagyszerű, de árnyékban 
lévő életműveket mutassunk be. 
Több kitűnő képzőművész is-
merősöm halt meg, akit hamar 
el is felejtettek, és úgy éreztem, 
szegényebb lett a magyar kultú-
ra. A XX. századi képzőművé-
szet nincs feldolgozva. Létezik 
egy szűkös hivatalos kánon, én 

ezt próbáltam feltörni – rész-
ben sikerült. Kopócsy Anna 
művészettörténésszel 17 kiállí-
tást rendeztünk, és néhány igen 
jelentős művészt sikerült meg- 
és elismertetnünk. Ilyen példá-
ul Ecsődi Ákos, Czumpf Imre, 
Vajda Júlia, Illés Árpád... A ki-
állításaink mindig a laikusok 
körében keltettek nagy érdek-
lődést, nem a szakmán belül, 
ami csak félsiker – de az tör-
tént, hogy a műkereskedelem 
átvette a tevékenységünket, 
vagyis a kiemelkedő életművek 
felfedezését, élén a Kieselbach 
Galériával. Ők kiadtak három 
gyönyörű könyvet XX. száza-
di magyar képzőművészekről. 
Ezután elkezdett érdeklődni a 
szakma is – ahol pénzről van 
szó, mindjárt bekapcsolódik.

A kiállításán, ahogy beszélt, 
azt éreztem, mindenkit 
személyesen ismert, aki a 
múlt század kulturális, főleg 
irodalmi életében részt vett.

77 év nem múlik el nyomta-
lanul, és mindig több irodal-
már barátom volt, mint festő. 
Már 1958/’59-ben eljártam egy 
önképző körbe: Vidor Mik-
lós író vezette, aki elhozta az 
Újhold folyóirathoz tartozó 
barátait, mint Mándy Iván, 
Nemes Nagy Ágnes. A kört 
a Népszabadság főszerkesz-
tő-helyettese, élet-halál ura 
személyesen tiltotta be. Ak-
kor, érettségi előtt találkoz-
tam először a hatalommal. A 
gimnáziumban szintén mű-
ködött önképző kör: Géher 

István barátommal, a későbbi 
híres Shakespeare-kutatóval mi 
indítottuk. Ott egyszer Bernáth 
Aurélról tartottam előadást, aki 
legnagyobb meglepetésemre 
megjelent. Borzasztóan kínlód-
tam, eleve valakiről beszélni, 
aki ott ül..., plusz el kellett foj-
tanom a kritikai hangokat. De 
azért nagyon jólesett, hogy el-
jött. Pécsen Lázár Ervin mellett 
Csorba Győzőt, Bertha Bulcsút, 
és rajtuk keresztül rengeteg írót 
ismertem meg. Tandori Dezső-
höz is ősrégi baráti szálak fűz-
tek. Én esküvői tanúja voltam, ő 
is nekem, az első házasságom-
ban. Sok évig visszavonultan 
élt, ritkán mozdult ki, viszont 
leveleztünk – két budapesti.

Mesélt egy anekdotát Illyés 
Gyuláról, Szabó Lőrincről 
és ... ki is volt a külföldi író? 
Szeretném megint hallani 
– mint a gyerekek.

Illyés Gyula éppen Tristan 
Tzarát (franciaországi román 
költő, esszéista – a szerk.) ka-
lauzolta Tihanyban, amikor 
a Belső-tónál járva megláttak 
egy pásztort könyvvel. Tzara 
arca felderült, hogy a magyar 
pásztor olvas: vajon mit olvas-
hat? Illyés biztatta, hogy kér-
dezze meg tőle. Tud franciául? 
– csodálkozott Tzara. Tudott, és 
azt felelte, Racine-t olvas: fran-
cia eredetiben. Tzara sose tudta 
meg, hogy Szabó Lőrinccel ta-
lálkozott pásztornak öltözve. 

Egyébként Illyéssel volt egy 
rossz élményem. Mentem be 
a nyomdába, fagyos hangulat 
fogadott. A friss Nagyvilág 
már a standokon volt – ben-
ne Illyés Nagy francia vers 
című költeményével. Amikor 
én ellenőriztem, az íven még 
jó volt, de az i betűt kihúzta a 
meghibásodott nyomdagép: 
Nagy franc a vers címen je-
lent meg.
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Márti megy nyaralni. Azért közlöm ezt ilyen 
tömören és tényszerűen, mert az ő szájából is ha-
sonlóképpen hangzott el, így: – Megyek nyaralni.

Sem érzelem, sem kétség nem volt ebben a kije-
lentésben, egyszerű volt és szenvtelen, mint mi-
kor az ember azt mondja, kétszer kettő az négy. 
Ha ilyet hall az ember a barátnőjétől, általában 
lelkendezve megkérdezi, hogy mikor és hova, és 
jaj de jó, de mi nem kérdeztünk semmit, mert 
ahogyan kimondta, az nem engedett kérdéseket. 
Pedig a szívünk mélyén pontosan tudtuk, hogy 
ezzel még nincs az ügy lezárva, jön itt még egy 
kis jeges zuhany, vizes lepedő vagy valami ha-
sonló, de nem szivárványos napsütés, az biztos.

És ekkor újra megszólalt. Meg se lehetett ismer-
ni, hogy megint ő beszél, mert a hangja már csil-
logott, és a szája is nevetett hozzá, és a szeme is 
ragyogott. Ezt mondta: – Megyek nyaralni!!!

Na, itt már elkezdtünk motyogni, hogy nahát, de 
jó... De kérdezni még mindig nem mertünk semmit.

Ez azért volt, mert jól ismerjük Mártit: a kérdé-
seket is ő teszi fel, és a válaszokat is ő adja meg. 
Ez már így szokott lenni. Csak utólag szokott 
felvetődni, amikor már ott sokasodnak a követ-
kezmények, fejlemények, utórengések, hogy tény-
leg, milyen fura az élet, hogy miket produkál, és 
miért pont ővele, és most ki érti ezt, és azonnal 

adjunk tanácsot. 
Amikor már 

hiába.

És ekkor jött a nagy kérdés: – Ki jön velem?

Na, erre már nem bírtuk tovább, egymás szavába 
vágva hüledeztünk és jajgattunk, sajnálkoztunk 
és óva intettünk, mire végre kibuktak a megfele-
lő szavak a szánkon:

– Hát nem a Tomival mész?

Aztán ahogy kimondtuk, már meg is bántuk, 
mivel köztudott, hogy Tomi nem jár nyaralni, 
aminek oka, hogy odakint a tündöklő kék ózon-
lyuk alatt nincs légkondi.

Spirike némi együttérzés után mégiscsak köz-
bevetette, hogy ha két ember összeboronálja 
az életét, akkor igenis jóban meg rosszban, és 
hogy képzeli egy kétgyerekes, tisztességes csa-
ládanya, hogy bőröndbe dobálja az új bikinijét 
meg a szalmakalapot, és elszáll egy másik világ-
ba, ahol nincs más, csak a gondtalanság, finom 
koktélok és buli.

Szaki, aki nem is tudott Márti legújabb bikinijé-
ről, nemhogy a szalmakalapjáról, a lényegre ta-
pintva csak annyit kérdezett:

– És mit csinál Tomi, amíg te nyaralsz?

Márti pedig rávágta: – Vigyáz a gyerekekre.

Jeges csend következett, ugyanis mind tudtuk, 
hogy Tominak nincsenek is gyerekei, mert gye-
rekei csak Mártinak vannak, aki, ugye, elmegy 
nyaralni. Igaz, ezek a gyerekek már nem is any-
nyira gyerekek, de attól még eléggé felháborító 
ez az egész, mi több, itt-ott már súrolja a sikam-
lósság határait.

Vág Bernadett

És hol nyaral a Tomi?
Társaslány

– Miért lenne felháborító – dohogott Márti –, 
miért lenne sikamlós, hát minek néztek ti engem? 
Aztán egy kis sunyi mosollyal a szája szélén hoz-
zátette: – Ha hűtlen akarnék lenni, ahhoz nem 
kéne se bikini, se kalap.

Spirike, aki időnként hajlamos homlokegyenest 
megváltoztatni a nézőpontját, kifejtette, hogy 
mind szégyelljük magunkat, mert voltaképpen 
ez a nyolc nap éppen hogy a bizalomról szól, ami 
olyan csodálatosan kivirágzott Márti és Tomi kö-
zött az elmúlt hét év alatt. És az önzetlen Tomi 
tudja jól, hogy Márti akkor is épp úgy szereti őt, 
amikor több száz kilométerrel odébb van egy 
szép új bikiniben, és azt is tudja, hogy miként a 
napok telnek, úgy keseredik majd a koktél, ami-
ért ő nincs ott vele.

Pisti, aki képes rá, hogy az érem mindkét oldalát 
egyszerre lássa, felvetette, hogy mi van, ha netán 
Tomi is szabadságolja magát arra az időre, míg 
Mártika az azúrkék vízben lebegve boldog.

És újra csend.

– Arról szó sem lehet! – vágta rá pár másod-
perc múltán Márti, aki, ugye már mindent át-
gondolt előre.

– Miért? – kérdeztük egyszerre. – Amit neked 
szabad, azt neki is!

– Nem szabad! – csapott az asztalra. – Még-
hozzá azért nem, mert én egészen biztosan hű-
séges tudok maradni, az ő esetében viszont ez 
egyáltalán nem garantált, mivel kicsit sem olyan 
erős jellem, mint én, főleg nem, ha van benne né-
hány sör, körötte meg sok bikini.

Nem kellett hangosan kimondanunk, hogy 
márpedig, ha Márti elszáll a tengerre nyolc éj-
szakára és nyolc nappalra, azalatt Tomi úgy-
is azt csinál, amit nem szégyell, hisz ki jönne 

rá. Mert okosak vagyunk, és ezt mind ponto-
san tudtuk. Azt is tudtuk, hogy a kocka el van 
vetve, és Márti tényleg elmegy nyaralni, és jobb 
híján egyedül, és azt is tudtuk, hogy titokban 
Márti is számol azzal a lehetőséggel, hogy To-
mi nem távirányítós, mint egy légkondi, és azt 
is tudtuk, hogy ennek ellenére a döntése végle-
ges, még ha utóbb fel is törnek majd a könnyek, 
hogy de tényleg, milyen fura az élet, hogy miket 
produkál, és miért pont ővele, és azonnal adjunk 
tanácsot – amikor már hiába.

Így aztán Szaki tényleg csak vigasztalásképp 
tette hozzá, halkan és szelíden, hogy na és ak-
kor mi van, ha a hátrahagyott Tomi átmenetileg 
ráhemperedik egy jó kis hűs csajra, mert gon-
doljunk csak bele, ötven év múlva szegény em-
ber úgyis masszívan halott lesz, ott kornyadozik 
majd a föld alatt, hát még ezt a kis nyaralást is 
sajnálnánk tőle?
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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

Pünkösdi Bortúra

                                                        A csomag érvényes 2019.06.07- 10.!
CSOMAGÁRAINK MINDEN  ESETBEN  2  TELJES  ÁRAT  FIZETŐ 
SZEMÉLY ESETÉN  ÉRVÉNYESEK  ÉS   EGYÉB  KEDVEZMÉNNYEL  
MÁR NEM VONHATÓAK ÖSSZE! 19 000 Ft/fő/éj-től

/3 éj foglalása estén/

HÉTKÚTON
h Szállás félpanzióval, vidéki eleganciájú, tágas szobáinkban
Június 07-én Pénteken: Esti méregtelenítő szaunaszeánszok 
hosszabbított wellness nyitva tartással 24:00 óráig
Június 08-án Szombaton:
   Pünkösdi bortúra lovaskocsis városnézéssel összekötve
    9 boros kóstoló és borkorcsolya három móri pincészetnél
    Ebéd és Bortotó az utolsó pincészet helyszínén
    Gyermekeknek pünkösdi játszóház
Június 09-én Vasárnap:
   Délután buszos kirándulás és tárlatvezetés a csákberényi 
   Gróf Merán Fülöp Vadászati és Erdészeti Múzumban
   Este Zenés-Grillparty

HIRDETÉS



Kérdezze meg gyógyszerészét!

Szentkuty Nikolett
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Melyek azok a leggyakrabban 
használt készítmények, 
amelyeket mindenképp 
érdemes magunkkal vinni 
egy külföldi út során?

Egy külföldi utazás előtt elke-
rülhetetlen, hogy ne készüljünk 
fel a „legrosszabbra”. Hogy mit 
is érdemes magunkkal vin-
ni poggyászunkban? Talán 
az egyik legfontosabb teendő, 
hogy magunkhoz vegyünk egy 
általános fájdalom- és lázcsilla-
pítót. Ezen kívül hasmenés és 
hányás kezelésére szolgáló ké-
szítmény is lapuljon a táskánk-
ban, és ajánlatos magunkkal 
vinni rovarcsípés megelőzé-
sére és kezelésére használható 
termékeket is. A nyári időszak-
ban bőrünk védelmében elen-
gedhetetlen a magas fényvédő 
faktorszámmal rendelkező 
naptejet is becsomagolnunk, 

és hasznos, ha olyan terméket 
is kiválasztunk, ami alkalmas 
a napégés kezelésére. Ezeken 
kívül érdemes felkészülni az 
esetleges sebek ellátására is. A 
gyógyszertárakban szívesen 
segítünk mindenkinek, hogy 
– az úti célhoz igazodva – a 
legmegfelelőbb termékeket vá-
laszthassuk ki. Arra bíztatok 
mindenkit, hogy praktikus ta-
nácsokért bátran forduljanak 
gyógyszerészükhöz.

Mely gyógyszerek esetében 
indokolt engedélyt kérni 
azok külföldre vitelében?

Az Európai Gazdasági Térség 
tagállamaiban a gyógykezelés 
alatt álló átutazók vagy nya-
ralók a rendszeresen szedett 
gyógyszereiket engedély nél-
kül maguknál tarthatják. Te-
hát abban az esetben, ha valaki 

ide tervezne nyaralást, nincs 
szükség külön igazolás beszer-
zésére. Ha mégis hosszabb idő-
re tervezi utazását, vagy nem 
EGT-tagállamba készül, és több 
gyógyszert is szed párhuzamo-
san, vényköteles gyógyszerei 
tekintetében a beteg kérésére a 
háziorvosa állít ki igazolást.

MINDENKÉPP
SZÜKSÉGES AZ ORVOSI
IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA
A FOKOZOTTAN
ELLENŐRZÖTT
SZERT TARTALMAZÓ
GYÓGYSZERREL KEZELT
BETEG UTAZÁSÁHOZ,
ÉS HA A HÁROM NAPOT
MEGHALADJA A
KÜLFÖLDI TARTÓZKODÁS,
EGY OGYÉI ÁLTAL
HITELESÍTETT IGAZOLÁST
IS SZÜKSÉGES HOZZÁ
CSATOLNI.

Gyógyszereinkkel külföldre

Külön hangsúlyozom, hogy bi-
zonyos országok megtilthatják 
egyes gyógyszerek be- és kivi-
telét országaikból/országaikba 
– erről az adott ország konzu-
látusa tud felvilágosítást adni, 
így érdemes utazás előtt az ak-
tuális információk érdekében 
tájékozódni.

Egy hosszabb külföldön 
való tartózkodás esetében 
mi a teendője egy 
krónikus betegnek, hogy 
mindenképp magával 
vihesse a gyógyszereit, akár a 
kézipoggyászában szállítva?

Folyékony gyógyszerek 100 ml-
nél nagyobb kiszerelésben ab-
ban az esetben vihetőek fel a 
repülőgépre, amennyiben egész-
ségügyi szempontból nélkülöz-
hetetlenek az utasnak. Tehát egy 
inzulin, vagy egy asztmapipa 
természetesen ott lehet a beteg-
nél a fedélzeten. Csak annyi a 
dolga, hogy ezeket a gyógysze-
reket külön jelentse be a reptér 
biztonsági szolgálatánál. Termé-
szetesen célszerű orvosi igazo-
lással is alátámasztani, hogy az 
utas krónikus beteg, és ezek 
a gyógyszerek elengedhe-
tetlenek számára.

A Magyarországon kiállított 
recepteket ki lehet váltani a 
világ bármely országában? Ez 
milyen költségekkel járhat?

Az Unióban felírt gyógyszer-
receptek mindegyik EU-tag-
á l lamban érvényesek. A 
társadalombiztosítási támo-
gatás igénybevételéhez már az 
utazás előtt ki kell váltani egy 
olyan okiratot, amellyel a ké-
sőbbiekben igazolható a jo-
gosultság, például EU-kártya. 
Az európai egészségbiztosítási 
kártya birtokában a magyar ál-
lampolgárok is ugyanolyan 
egészségügyi ellátásra jogo-
sultak, mint az adott országban 
egészségbiztosítással rendelke-
zők. Így ha egy magyar beteg-
nek gyógyszert kell kiváltania, 
s rendelkezik európai egész-
ségbiz tosítási  ká r t yával, 

ugyanazért a gyógyszerért 
nem kell többet fizetnie, mint 
a helyi, biztosítottnak minősü-
lő lakosoknak. Előfordulhat, 
hogy egyes uniós országokban 
a magyar viszonylathoz képest 
kedvezményesebb áron jut-
hat egy gyógyszerhez, de az is 
megeshet, hogy más uniós or-
szágokban felszámítják a fel-
írt gyógyszer teljes árát, mivel 
ott az a nem támogatott kate-
góriába tartozik. Az is elkép-
zelhető, hogy az itthon felírt 
gyógyszer nem kapható, vagy 
más néven került forgalom-
ba az adott országban. Fontos 
tudni, hogy az orvosi rendel-
vényekre annak az országnak 
a szabályozása vonatkozik, 
ahol a gyógyszert kiváltják, 
így a gyógyszerész a helyi elő-
írások alapján fogja kiadni az 
adott készítményt.

Egy nyaralás vagy egy huzamosabb külföl-
di tartózkodás esetén elkerülhetetlen, hogy 

átgondoljuk, milyen készítményeket szükséges 
beszereznünk, rendszeresen szedett gyógysze-
reinket milyen mennyiségben vihetjük majd ma-
gunkkal, és hogyan válthatjuk ki az itthon felírt 
receptjeinket. Kérdéseinkre dr. Harmati Tímea, a 
győri Szent István Gyógyszertár patikusa válaszolt.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

dr. Harmati Tímea



A AJÁNLJA:

Július 19-ig láthatja a nagyközönség az 
Aranydiplomások című tárlatot a Pesti 
Vigadóban. Az egykori nevén Magyar Ipar-
művészeti Főiskolán, ma Moholy-Nagy Mű-
vészeti Egyetemen 1968-ban diplomázott 
iparművészek és tervezőművészek közül 16 
alkotó fél évszázados pályafutását felidé-
ző kiállítás kapcsolja össze jelent a múlttal. 
A hajdani pályatársak szerteágazó életút-
ja a képzőművészet, az iparművészet és az 
építőművészet számos műfajában és szak-
területén teljesedett ki, amelyek művészi 
fundamentuma a Zugligeti úton szilárdult 
meg. A kiállítás az MMA és az NKA támoga-
tásával valósul meg a Vigadó Galériában, a 
Pesti Vigadó VI. emeletén.

Bővebb információk: www.vigado.hu

Aranydiplomások a Pesti Vigadóban

Július 19. és 28. között újra a Balaton-felvidék három apró települése, Kapolcs, Taliándörögd és Vigántpetend lesz az ország 
központja. Tíz napon át koncertekkel, színházzal, irdodalommal, tánccal, zöld programokkal, hangversenyekkel, újcirkusszal, 
beszélgetésekkel telnek meg az utcák, az udvarok és a terek. Szinte minden helyszín készül külön gyerekprogramokkal. 
Kapolcson a Kaláka Versudvar, a Harcsa Veronika Udvar, a Diabelli, a Muharay Udvar, a Filmarchívum, a TársasjátékVölgy, 
a Művészetek Zöldje, a Momentán Udvar és a Hagyományok Háza régi nagy kedvence kicsiknek és nagyoknak. Új családi 

programokat hoz Kőbánya Udvara és a Magyar Autóklub. Vigántpetenden gyerekmozi, cirkuszi workshopok és 
a Csodák Palotája várja a kicsiket, Taliándörögdön színházi előadások, a LemangUria játékos programjai és 

az idén debütáló MANK Artporta, ahol az alkotóművészeté lesz a főszerep. Rajzolásra, festésre és közös 
műkincsgyűjtésre hívnak. Hat éves korig a teljes fesztiválra a belépés ingyenes!

Művészetek Völgye az egész családnak!

Magazinunk újrahasznosított papírból készül28 29

UTAZÁS ELŐTT MINDIG
ÉRDEMES A CÉLORSZÁG
KONZULÁTUSÁN
TÁJÉKOZÓDNI A HELYI

ELŐÍRÁSOKRÓL ÉS
LEHETŐSÉGEKRŐL.

Magyarországon 
csak az Unióban 
kiállított 

recepteket kötelesek kiadni 
a gyógyszertárak?

Nem. Egy nem EU-s tagál-
lam receptjét is kötelesek va-

gyunk elfogadni, és kiadni a 
rajta szereplő készítményt, ki-

véve abban az esetben, ha 
kábítószerként és pszi-
chotróp anyagként mi-

nősített gyógyszer szerepel 
rajta. Ezeknek a külföldi recep-
teknek is vannak alaki és formai 

követelményei, amelyeknek 
meg kell felelniük, és fontos 
információ, hogy a készítmé-
nyeket teljes áron számítjuk fel, 
mivel a magyar egészségbizto-
sítási rendszer nem támogatja 
ezeket. Számlát természetesen 
kiállíthatunk, hiszen a külföldi 

páciens otthoni 
egészségbiztosí-

tója esetleg megtérít-
heti neki a költségeket. Az 

olyan vényekre, amelyek nem 
az Európai Gazdasági Térség 
valamelyik tagállamából szár-

maznak, maximum 30 nap-
ra elegendő mennyiségű 

gyógyszer adható ki.

Ha külföldi utunk során nem 
vényköteles gyógyszerre van 
szükségünk, mire figyeljünk? 
Mi könnyítheti meg a 
gyógyszer kiválasztását?

Egységes jelzés ugyan nincs a 
gyógyszereken, de azt javaslom, 
hogy ne konkrét készítményt 
kérjünk, hanem mindig inkább 
panaszainkkal forduljunk a he-
lyi patikusokhoz. Igyekezzünk 
lényegre törően, de semmilyen 
fontos információt nem elhall-
gatva fogalmazni, például egy 
gyógyszerallergiát vagy azt, 
hogy gyermeknek szükséges a 
készítmény, mindig jelezni kell. 
Bár egy laikus számára nem 
egyszerű, hiszen a legtöbben 
nem ismerik a gyógyszereket 
a hatóanyagok szempontjából, 
de aki konkrét gyógyszert ke-
res, annak azt javaslom, hogy 
inkább a hatóanyagok alapján 
kérjen gyógyszert külföldön. Ez 
sok szempontból egyszerűbb, 
hiszen egy külföldi országban 
előfordulhat, hogy nem forgal-
mazzák a keresett készítményt, 
így nem ismeri a patikus, nehe-
zebb lesz a kommunikáció, de a 
hatóanyag alapján már megta-
lálhatja egy más formáját, vagy 
egy hasonló készítményt.

A KÜLFÖLDRE
UTAZÓKNAK IS CSAK
AZT TANÁCSOLHATOM,
MINT MINDEN
PÁCIENSNEK: KÜLFÖLDÖN
IS FORDULJANAK
BIZALOMMAL A
GYÓGYSZERÉSZEKHEZ!

Kérdezze meg gyógyszerészét!
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Üzenet a Földről

Természetes immunre-
akció, eszköz a kog-

nitív újraértékelés pszichés 
folyamatainak tekintetében 
– ekképpen definiálja zene-
hallgatási motivációinkat a 
szakirodalom – mégis szere-
tem hinni, hogy a sorok ne-
kem, rólam szólnak, még ha 
ezredmagammal is hallga-
tom... Zorán ilyen dalnok; 
a mamám, a testvéreim, a 
barátaim s lassan a fiaim 
énekese, ami tekintettel az 

elmúló ötven év sűrű törté-
néseire, egyedülálló teljesít-
mény! Ahhoz a nemzedékhez 
tartozik, akik kitalálták a 
műfajt, s nemzedékének azon 
tagjai közé, akik még mindig 
keresik annak lehetőségeit.

Az egész úgy indult, hogy fogal-
munk se volt arról, hogy mi ze-
nészek leszünk. A testvéremmel 
műszaki pályára készültünk, a 
villamosmérnöki karra jelent-
keztünk. A mostani turnén 

játszunk egy dalt Presser Gá-
bor és Dusán legutóbbi dalai 
közül, aminek az a címe, hogy 
Az volt a dal. Konferálás gya-
nánt mindig kell beszélnem 
róla, mert még viszonylag is-
meretlen szám a nagyközönség 
előtt, jár neki egyfajta felveze-
tés. Ilyenkor szoktam elmonda-
ni, hogy ez bizony a nevezetes 
60-as évekről szól, mikor világ-
szerte lázongások voltak, dúlt 
a „hippizmus” a háború- és a 
rendszerellenesség jegyében, 

bár ez utóbbival óvatosan kel-
lett bánni mifelénk... Akkor 
született meg a rock and roll. 
Mindnyájan imádtuk a Beatlest 
és a Rolling Stonest, és mi is va-
lami ilyesmit szerettünk volna 
csinálni. Gimnazista korom-
tól fogva vonzódtam hát a ze-
néhez, csodálatos dolog volt 
felkapni egy gitárt, és látni a 
lányok csillogó szemét! Egy bő 
évtizedig, 1972-ig tartott a lel-
kesedés, amíg a Metro együttes 
létezett. Aztán jött egy átme-
neti időszak, mikor nem tud-
tam igazán, hogy mit kezdjek 
magammal, hisz annyira zene-
karban gondolkodtam pálya-
futásom elejétől kezdve, hogy 
hirtelen egyedül maradva, 
csak különböző próbálkozása-
im voltak. Végül Dusán és Pici 
előjöttek az ötlettel, hogy írná-
nak nekem egy lemezt. Presser 
amúgy már a kezdetektől fog-
va mondogatta, hogy hagy-
jam abba ezt a hülyéskedést az 
együttessel, és csináljam inkább 
egyedül! Hát így tartunk most 
itt, ennek okán született meg 
az első szólólemezem a hetve-
nes évek végén.

Hadd lépek az emlékek 
folyamába én is, il-

letve az alkotói triumvirá-
tussal egyidős édesanyám 
és nemzedéke. Nyilván nem 
tudhattam még, hogy ez az a 
bizonyos generációs együtt-
állás, ami kisvártatva a 
keserédes „nagy” jelzőt is ki-
érdemli, de már kisfiúként 

érezhető volt előadó és kö-
zönségének intellektuális 
platformja, hogy félszavak-
ból értik egymást. Akarva 
akaratlanul épült új brand 
hangzásban, tartalomban 
és megjelenésben egyaránt. 
Zorán lemezborítóiról far-
kasszemet néz közönségével, 
s akkoriban erre az empa-
tikus szembesítésre nagy 
szüksége volt mindenkinek. 
Jelzem, ma is. A szövegek 
aspektusa, a zene kamara-
hangzása asztalhoz ültette az 
énekest, szemben a hatvanas 
évek lázadó színpadi energi-
áival. Hirtelen meg- és kibe-
szélhetővé váltak az érzések 
egy harmincas korosztály 
számára, ami meghatározó 
életélmény.

 X Akárhogy is, de 
elkezdtetek felnőni, 
felnőttként gondolni egy 
jellemzően gyermeki 
őszinteségű önkifejezési 
formáról! Mintha 
megéreztétek volna az 
életkor és történelmi kor 
szinkronicitását...

Ezt abszolút én is így gondo-
lom. Ma azt mondanánk, hogy 
egy interaktív játék a közönség 
és a színpad közti kapcsolat. 
Ahogy már mondtam, nekem 
volt egy átmeneti időszakom. 
Dusán már a „Metros időszak-
ban” is nagyon jó és meglepő-
en felnőttes szövegeket írt. Ettől 
függetlenül a szólólemezem 

környékén '77-ben, ez vala-
hogy másról kezdett el szólni, 
mint addig bármikor. Volt ben-
ne egy olyan attitűd, hogy ki-
csit odamondogatunk, de azért 
nem felborítva az asztalt. A so-
rok között értettük egymást.

 X Már bocsánat, de aztán 
eltelik jó pár évtized, és nincs 
nagy különbség az értés, és 
elértés tekintetében!

Pontosan! Az utóbbi időben 
ugyanezt szoktam mondani a 
koncerteken, hogy hosszú évek 
után újra játsszuk az Így is jó 
című dalt, merthogy megőriz-
te szavatosságát, nem járt le. 
Fukuyama nagyon régen azt 
mondta, hogy „a történelemnek 
vége van”, aztán rá kellett jönni, 
hogy ez nem lesz ilyen egysze-
rű. Ahogy mindig is tanultuk és 
sejtettük: ismétli önmagát.

Egy gitár 
Fáj a feje? Nehéz a szí-

ve? Elgyengült, vagy 
csak szeretne? Lassan öt 
évtizedes, avagy több-
generációs megfigyelé-
sem, hogy miféle rezo-
nőre lelkiállapotainknak 
egy dal, s annak előadója.

Novák Péter Zoránnal beszélget

Fotó © Schumy Csaba/dfp.hu
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 X És közben módosul, 
fejlődik, modernizálódik... 
Aggaszt az efféle változás?  
A technológiai forradalom?

Körül vagyok véve fiatalokkal, 
a feleségemmel közösen nevel-
jük a lányát, aki húszéves, így 
tudom, mi újság abban a kor-
osztályban, illetve az én lányom 
35 éves, így a következő gene-
rációt is ismerem, emellet amit 
reakcióként visszakapok a kon-
certeken a közönségtől. Szóval 
látom, hogy ez egy rettenetesen 
felgyorsult időszak, amiben na-
gyon kapaszkodni kell.

 X Van rajongói Facebook-, 
Instagram-oldalad?

Facebook-oldalam van, de 
nem én kezelem. Ma már 
Facebook-oldal nélkül nem 
vagy senki, olyan, mintha nem 
is léteznél. Ezért az kell. Ott ér-
keznek a visszajelzések, látom, 
hogy mi történik, csak nem 
avatkozom bele személyesen.

Ebben a korban válaszokat 
adni nagyon nehéz. Nem irigy-
lem a mostani generáció tagja-
it, akiknek most kell megvívni 
a saját csatáikat, mind egzisz-
tenciálisan, mind lelkileg, 

mert kapják a pofonokat jobb-
ról-balról. Mark Zuckerberg 
jegyez egy kiáltványt arról, 
hogy a teljes internetes tartal-
mat át kéne vizsgálni és vala-
hogy helyreigazítani, mert a 
rettenetes álhírektől kezdve, 
a populista demagógián ke-
resztül van minden, s ezt sok 
mindenki felhasználja, sok 
mindenre, nemcsak a terro-
risták saját céljaikra. Egy ilyen 
közegben felnőni sajátos hely-
zet, nagyon drukkolok minden 
fiatalnak!

Egy pillantás és már 
szinte a jövőről nosz-

talgiázunk, riasztó igazolá-
saként az elmondottaknak. 
Pedig nem szeretném, hogy 
ikonjaim létezésének, mi 
több, töretlen munkakedvé-
nek tapasztalása egy effé-
le kommunikációs vircsaft 
függvénye legyen! Hogy 
nem vagyunk képesek ala-
nyi jogon, a maga valójá-
ban értékelni valakit vagy 
valamit? Mért volt ez ter-
mészetes korábban? Ha 
nincsenek is válaszok, vi-
gasztal, hogy a kérdése-
ket hasonlóan éljük meg. A 
könnyűzenei szakma fiatal-
jabbjai – a maguk profánul 
tiszteletteljes módján – 
„Zoránosodásként” tartják 
számon, mikor egy formá-
ció elcsendesedik az általa 
korábban keltett zajhoz ké-
pest, mikor a mondanivaló 
háttérbe szorít egót, exhibí-
ciót egyaránt.

 X A Lóci Játszik zenekar 
névadó frontembere, 
Csorba Lóránt szerint a 
veled való találkozással egy 
„kézfogásra” vagyunk Paul 
McCartney-tól... Egyrészt 
megkapó kifejeződése ez a 
nagyrabecsülésnek, másrészt 
rámutat a rock and roll 
népzenei mintázatára, az 
átadás-átvétel, a mesterek, 
adatközlők iránti respektusra.

Ezt hallottam én is, zavarba ejtő. 
Cserébe magam is nagy rajongó-
ja vagyok együttesének! Nagyon 
tisztelem azokat a srácokat és lá-
nyokat, akik most vagy nemrég 
kezdték a pályát. Szakmailag fi-
gyelem a tehetségkutatókat is, és 
látom, hogy rengeteg tálentum 
van, tele spiritusszal, elképzelés-
sel és legtöbbször mondanivaló-
val is. Ha abból a szempontból 
nézzük a műfajt, hogy meny-
nyi ideje tart, akkor igen, be-
leillik a népzenei kategóriába. 
Nem véletlenül hívták városi 
folklórnak. De már rég túl van a 
városokon, jóval szerteágazóbb, 
mindenhol érezteti hatását!

 X Még több tízezer ember 
előtt is. Ismét Aréna 
koncertre készülsz, ami 
látszólag ellentmond minden 
intimitásnak. Miként fedezted 
fel ezt a lehetőséget, s 
hogyan újulsz meg évről évre 
ebben a minden adottsága 
ellenére egyféle térben?

Ez lesz a tizenkettedik Budapest 
Sportcsarnok, illetve most már 

sportarénabeli koncertem, és 
őszintén mondom, hogy nekem 
ezzel soha nem volt problémám. 
Másnak igen, illetve zárójelben 
egy kis szines a múltból: akkor 
még létezett a Magyar Televízi-
ónak egy külkereskedelemmel 
foglalkozó részlege, akik elküld-
ték ezt a koncertet a Music Tele-
vision csatornának, mint a világ 
legnagyobb létszámú közönsége 
előtt tartott unplugged produkci-
ót. Akkoriban ez nagy újdonság-
nak számított. Egészen az utolsó 
pillanatig jól mentek a tárgyalá-
sok, aztán kiszúrták a szponzor-
lógókat a színpadon. Ez van, a 
támogatónak köszönhetően lét-
re tudott jönni egy ilyen nagy-
szabású elképzelés, és egyben 
akadályává is vált annak, hogy 
kilépjünk a nemzetközi térre.

 X Az igazi kelet-európai 
sikersztori a mért nincs 
világsztárunk kérdés 
margójára... Mint ahogyan 
véletlenek sincsenek, és te is 
kitartottál a forma mellett.

Már akkor sem volt gond, hogy 
az Aréna nagy tér, mert va-
lamiért, amikor leszűkülnek 
a fények, leszűkül a figyelem 
is. Ha már szóbahoztad Paul 
Mccartney-t, az ő koncertjén 
hiába van eszeveszett hangerő 
és fényár a tempós nóták alatt 
a Yesterday-nél például minden 
és mindenki átalakul, még a kö-
zönség is. Ezeknek a daloknak 
van egy önműködő jellegzetes-
sége: behúzzák a figyelmet és el-
feledtetik a távolságot.

 X Ahogy a fellépők; 
állandó és vendégzenészeid 
egyaránt. Nem mindennapi 
gárdával dolgozhattál együtt 
az évek során...

Sok minden van a fejemben, 
gyakorlatilag az év vége óta csak 
az októberi fellépés foglalkoz-
tat. Van is egy körvonalazódott 
koncepcióm e tizenkettedik 
nagykoncert kapcsán, misze-
rint szerkesztenénk egy „Best 
of Arénát”, meghívnánk azo-
kat a személyeket, együttese-
ket, akik a korábbi koncertek 
legjobb produkcióit adták.

Ebben a dalban mindig 
lesz egy gitár, és egy ki-

csit benne leszünk mindany-
nyian. Még elmeséli, hogy az 
idézett szerzemény Presser 
találmánya volt szövegileg is, 
valamelyikük lakásán klim-
pírozta a nótakezdeményt 
felszabadult, ihletett egysze-
rűségben. Merthogy egészen 
egyszerű (a) dal... Tán így le-
het a számtalan bonyolult, 
kibogozhatatlannak és meg-
oldathatatlannak tűnő prob-
lémánkra oly hatásos gyógyír 
ez, s annyi más Zorán. Igen, 
fogalomként használom.

Zoránnal a Kultúrpart 
stúdiójában Novák 
Péter beszélgetett 
2019 májusában.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül



1. Melyik rockoperában alakította Rékát Tóth Gabi?
a) Csaba királyfi b) István a király c) „Itt élned, halnod kell”

2. Ki jelent meg váratlanul a róla szóló előadáson?
a) Bernáth Aurél b) Vikidál Gyula c) Tóth Vera

3. Miért nem jár Tomi nyaralni?
a) agórafóbiája van b) soha nem kap szabadságot c) nincs az ózonlyuk alatt légkondi

4. Hol szaunázott Sárika?
a) a kamillapárolóban b) a sárgabuszon c) a mellékhelyiségben

5. Hány perc a „jó mindjárt”?
a) 30 b) 15 c) 5

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

Júniusi nyereményünk: 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!

* 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.

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

Játsszon velünk Facebook oldalunkon is a facebook.com/Szimpatika 
címen! Hónapról hónapra új nyeremények várják!

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 
PAUL ANKA – CELEBRATING 60 YEARS OF HITS – HIS WAY előadásra!

1

2

3

4

Kalandozzon velünk és nyerjen!



P E L O P O N N É S Z O S Z
AHOVÁ LÉPSZ, TÖRTÉNELEM

GÖRÖG NYARALÁS – 
KULTÚRÁVAL FŰSZEREZVE
2019

Korinthosz

Athén

1 HÉT TENGERPARTI NYARALÁS 
CSILLAGTÚRÁKKAL MÁR 

76.400 FT / FŐ-TŐL 
APARTMANTÓL A LUXUS HOTELEKIG.

+ Reptéri illetékek 32.900 Ft/fő
+ Foglalási díj 1.500 Ft/fő
+ Transzfer kérhető 8.000 Ft/fő
+ Sztornó biztosítás köthető 1,5%
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Methoni

Epidaurosz

Voidokilia lagúna

Nafplion

P E L O P O N N É S Z O S Z

ÚJDONSÁG

KÖZVETLEN 

CHARTER JÁRATTAL 

CSAK AZ IBUSZ 

SZERVEZÉSÉBEN.


