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nagyon sok erőt adott nekem”

Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas, érdemes művész, a József Attila Színház igazgatója. A 62 éves
művész ma is pont olyan, mint az a fiatalember, akit a nyolcvanas évek végén megismertünk:
humoros, sármos, szerény és udvarias – talán ezért is jó vele beszélgetni.

 A Csák Mátés vicc megvan?

Persze! Az 1991-92-es évadban
szerződtem a Budapesti Kamaraszínházba, ott játszottuk az
Ali baba és vagy 40 gengsztert.
Tényleg negyven gyerek játszott
benne, és az egyik előadás után
kezdték el mondogatni, hogy
Csák Máténak három gyereke volt, két törvényes és egy törvénytelen: Chuck Norris, Chuck
Berry és Nemcsák Károly.

 Ha jól tudom, az egyik
szereplő Szuper Levente, a
világhírű hokikapus volt?

Igen, kevesen tudják, hogy Levi
gyerekszínészként indult, és nagyon tehetséges volt. Ő játszotta
az Indul a bakterház főszerepét
is, Bendegúzt. Reviczky Gábor
alakította a baktert.

 Mit lehet tudni a
családról? Viszonylag
ritkának számít ez a név.

Valószínűleg időközben változott a formája, korábban azt
hiszem, volt Nyemcsák is. A
Felvidékről telepítették be az
1800-as évek közepén azt a falut, ahol én születtem, talán
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ezért is lett Mocsolyástelep a
neve. Mindenki erdőgazdálkodással foglalkozott, 13 család élt
a faluban, akik Kassa környékéről érkeztek.
Minden háznál volt tehén,
aprójószág és gyerek. A szomszédban is voltak vagy heten.
Mi is többen lettünk volna, van
egy nővérem, és lett volna még
két lánytestvérem, ikrek voltak, de sajnos ők néhány hónapos korukban meghaltak.
Nekem is lett volna ikertestvérem... de ő nem jött a világra.
Szegény édesanyám majdnem
belehalt a szülésbe. 1956-ot írtunk, és bár felénk nem voltak harcok, lelkileg nagyon
megterhelő lehetett az az időszak, valószínűleg ez vezetett a
tragédiához.

 Egy ilyen paradicsomból
12 évesen kollégiumba menni
nem lehetett egyszerű.

Én mégis hihetetlenül könnyedén vettem. Hasonló helyzetű fiúkkal és lányokkal voltam
együtt, bár ők mind tanyasi diákok voltak, szombaton iskola után hazamentek. Mi egy
hónapban csak egyszer mentünk haza. Ez Tiszakeszin

volt, komppal kellett átjönni
az árterületről. Egy régi kastély épületét alakították át kollégiummá, ráadásul az egyik
fele posta volt. Szóval bár elszakadtam otthonról, de gyorsan
akklimatizálódtam.

 A szüleid is az
erdészetben dolgoztak?

Édesapám kőműves volt, ő motorbiciklin járta a vidéket. Rajta
kívül volt még egy ember, aki a
gyárba járt, de a többiek az erdőgazdaságban dolgoztak.
A mi falunkban szinte önellátó életet éltek az emberek. Az
asszonyok nevelték a gyerekeket és az állatokat, gondozták a
veteményest. Mindent megtermeltünk magunknak, és nem
volt semmi hulladék. Talán ha
egy fél derékalja szemét jött ös�sze egy évben, amivel nem tudtunk mit kezdeni... Különben
mindennek volt helye, mindent
fel lehetett használni.

 Azért az elég ritka,
hogy valaki ilyen
háttérrel színész lesz.

voltam, amikor bevezették az
áramot – talán mi voltunk az
utolsó falvak egyike. De volt
nekünk egy fantasztikus tanárházaspárunk, Kugler Rezső
és Dórika néni. A tanító bácsi
egyetemet végzett, Ottlik Géza
barátja volt, a második világháborúban hadnagyi rangot
kapott, és igazából nem lehet
tudni, hogy mi volt az ő bűnük, amiért a faluba száműzték
őket. De úgy éltek ott, ebben a
szűk kis közösségben, mint Budapest valamelyik belső kerületében. Ők voltak a szellemi
központ, őket bármivel kapcsolatban meg lehetett keresni.
Dórika egy művészi vénával
megáldott asszony volt. Hét
gyerekük volt, mindegyikük
tanult. A tanító néni tanította
az alsó tagozatot, a férje pedig
a felsőt. Egyszer délelőttösök
voltunk, egyszer délutánosok.
Dóri néni elképesztő szellemi
életet hozott a mi világunkba,
a férje visszafogottabb, inkább
tudósember volt.
Miután bevezették az áramot,
minden hónapban jött Miskolcról egy busz, hozott filmvetítőt,
filmeket, televíziót, a mozgókép
rendszeres programmá vált. Sőt,
a tanárnő egyszer írt egy
levelet a tévének,
hogy jöjjenek el,
nézzenek

meg minket. Jött is egy stáb, és
készült is 1967-ben egy kisfilm,
az a címe, hogy Levél Mocsolyásról, szerepelek is benne.
Dóri néni nagyon sok híres
embert meghívott a falunkba,
Weöres Sándort, Móricz Virágot, Szabó Gyulát, Major Tamást. Előadó-estekkel jöttek,
és mi is mindig készültünk valamilyen műsorral.

Emlékszem, egyszer május
környékén a nővéremmel kinn
voltunk cseresznyét szedni, és
én elkéstem. Volt egy kis öltönyöm, magamra rántottam,
beszaladtam az iskolába verset
mondani, csakhogy közben a
sliccem ki volt gombolva. Amíg
mondtam a verset, a tanító bácsi kijött és begombolta, de engem ez egyáltalán nem zavart.

Fotók © Falus Kriszta

„A közeg, amiből jöttem,

Én még petróleumlámpánál
kezdtem tanulni, kilencéves

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Filuména házassága
Forrás: József Attila Színház

Tudod, én komolyan hiszek
abban, hogy van egy eleve elrendelés... Dórika nénit és Rezső bácsit hozzám rendelte a
sors... és ezért nekem ez a pálya adatott.

 8 éve vagy a József
Attila Színház igazgatója. A
szervezés, rendszerekben
való gondolkodás nem
feltétlen a színészek
ismérve. Te hol tanultad
az menedzsmentet?

Rengeteg olyan dolog történt az
életemben, ami úgy terelt, hogy
most színházigazgatóként beszélgethetek veled. Valószínűleg
meghatározó az is, hogy kivel
találkoztam a főiskolán, kihez
szerződtem először, milyen közösségben éltem. Szerencsére
mindig úgy alakult az életem,
hogy nagyon erős csapat vett
körül. Akaratlanul alapítója lettem a zalaegerszegi színháznak,
6

aztán amikor újraszerveződött
a Radnóti, Bálint András vezetésével, akkor is ott voltam.
Aztán a Nemzeti Színházban
Csiszár Imréhez kerültem. Az
is fontos, hogy felnőtt fejjel elkezdtem focizni, a főiskolán a
színészválogatott tagja lettem.
1994-től én vagyok a kapitány,
ami nemcsak abból áll, hogy
kezet fogok az ellenfél kapitányával, hanem szponzorokat
kell vadászni, gazdasági ügyeket rendben tartani, szervezni a
mérkőzéseket... nem folytatom.
Volt olyan év, amikor 38-40 alkalommal léptünk pályára. Ez
nem kis feladat. Öt éven át a színészek világjátékát szerveztük a
Népstadionban és a Margitszigeten. De mondhatnám a Turai
Ida Színházat is, bár a volt feleségem alapította, de a kezdetektől fogva a részesének érzem
magam, ha másban nem, akkor
abban, hogy vittem a hírét.

 Hogy bírod szellemi
és fizikai energiával ezt
a rengeteg feladatot?

Biztos mázlim van, meg ugye
van a genetika – jól össze vagyok rakva. Ugyanakkor megteremtettem a nyugalmat
magam körül, Budaörsön ott
a ház, ahol a párommal élünk.
És ott a foci, mozgok heti kétszer a színészbarátainkkal. Néha ugyan felszedek pár kilót, de
alapvetően szerencsés alkatom
van, jó pár évet letagadhatok,
ha udvarolni szeretnék valakinek... Vagy mégsem? (nevet)

szerveztünk egy jótékonysági
estet, és az esemény után felhívott egy kedves építészcsapat
azzal, hogy ők szívesen megterveznék ezt a templomot. De
olyan is volt, hogy megállt egy
autó a faluban, és a sofőr megkérdezte, hogy hol adakozhat a
templom javára. Ha mozgásba
hozol valamit, akkor az elkezd
működni. Sok mindent mozgásban tartottam az életem során, ennek az lett a vége, hogy
itt ülök színházigazgatóként.

 Alapvetően szerencsés
embernek tartod magadat?

Igen, szerencsés vagyok, de
én mindenért megdolgoztam.
Nem hullott az ölembe ingyen
semmi, de jó érzékkel kihasználtam azokat a lehetőségeket,
amik az utamba kerültek.

 Nehéz volt vidéki
fiúként a fővárosban?

Szerencsés időben kerültem
a főiskolára. Olyan fantasztikus színészkollégákkal lehettem együtt, mint Gáspár
Sándor, Gáspár Tibor, Derzsi
János, Eperjes Károly, Dörner György, Bán János, Bubik
István, Balikó Tamás, Fehér
Anna, Forgács Péter, Kulka
János, Lang Györgyi, Szerednyei Béla, Udvaros Dorot�tya, Hernádi Judit – ők valami
csodát jelentettek az életemben. Fantasztikus időszak
volt. Természetesen küzdeni
kellett, mert az ember néha azt
érezte, hogy le van maradva a
többiekhez képest. Volt, aki ki
is mondta vagy kimutatta ezt,
ezért amikor elfáradtam, vagy
azt éreztem, hogy sokat bántottak, sokat sérültem – akkor hazamentem. Otthon két
nap alatt rendbetettek, nem
volt semmi csodaszer, egyszerűen csak beszélgettünk és
együtt voltunk. Nagyon sokat köszönhetek az otthoni
közegnek, és azt hiszem, jól
használom azt az erőt, amit
onnan kaptam.

 Ebből az erőből most
vissza is adsz, templomot
építesz a szülőfaludban.

A tanterem végében volt egy
függöny, és mögötte ott volt az
oltár – a mai napig is ott van –,
ahova az asszonyok imádkozni jártak. Havonta csak egyszer
volt szentmise, a szomszéd faluban, Sályon, gyalog jártunk
istentiszteletre. Mindig bennem volt a gondolat, hogy nekünk templom kell. Tudtam,
hogy hogyan építsük meg,
tudtam, hogy kiket kell megkeresni ahhoz, hogy ez a terv
valóra váljon. Azt vettem észre, hogy ha aktivizálod magad,
akkor hihetetlen módon elkezdenek történni a dolgok körülötted. Elkezdtünk gyűjteni,

 Egyszer azt mondtad, hogy
a József Attila Színháznak
úgy kell működnie, mint
egy jó vidéki színháznak.
Bár a ti színházatok nem a
belvárosban van, és nem is
egy ékszerdoboz, de mégis
nagyon színes a repertoárja.

Igen, a helyszínünk meghatározza a profilunkat. Mi nem
rétegszínház vagyunk, esténként 580 embert kell leültetnünk. Sokkal egyszerűbb
lenne háromszáz ember egy bizonyos mezsgyén lévő igényét
kielégíteni.

 Mire készültök
márciusban?

Lesz egy új bemutatónk, Szép
Ernő Lila ákác című klas�szikusa kerül bemutatásra a
nagyszínpadon, Telihay Péter
rendezésében, Pikali Gerda,
Nagy Norbert, Korponay Zsófi
és Fazakas Julcsi játsszák a főbb
szerepeket.

 A Szomszédok
megkerülhetetlen mérföldkő
a karrieredben. A sorozat
a mai napig virágát éli
az interneten mémek
formájában. A gyerekeid,
akik nyilván láttak néhány
epizódot, és ezeket a képeket
is, mit szóltak hozzá?

Nekik ez természetes volt, nem
csodálkoztak rá, nem érezték úgy, hogy ők mások mint a
többiek – legalábbis én így láttam. Valószínűleg nem is hoztuk őket olyan helyzetbe, hogy
rosszul érezzék magukat. Nem
szerepeltek címlapon, nem voltak kitéve különböző, jó értelemben vett atrocitásoknak.
Szerintem tizenöt éves korukig
legfeljebb kétszer volt nálunk
újságíró a lakásban. Egyszer
felléptek a televízióban, a kisebb
még egy verset is elmondott.
Azt gondolom, mi vigyáztunk
rájuk, ezért ők nem csodálkoztak rá, hogy ismert ember vagyok, nem is foglalkoztak vele.
Én hétköznapi apuka lehettem.

 Fel se merült náluk
a színészet?

Nem igazán. Mondtak verset az
iskolában, de ennél komolyabb
szereplésük nem volt. Balázs az
énekkarban szeretett énekelni,
de szólót soha nem vállalt volna, attól ő zárkózottabb. Hogy
miért, az is egy érdekes kérdés.
Mi azért nyitottan éltünk, nagyon sok emberrel találkoztak,
de nem tettük őket a kirakatba.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Nemcsák
Károly
Címlapon

A

AJÁNLJA:

Filuména házassága
Forrás: József Attila Színház

Nem azt mondom, hogy rossz,
ha valaki a gyerekével címlapon szerepel, valaki azt tartja
jónak... A gyerek egy idő után
úgyis azt csinálja, amit ő akar.
Amikor jelentkeztem a főiskolára, abszolút elfogadta édesapám és édesanyám is, hogy én
színész akarok lenni. De amikor már másodszorra nem vettek fel, akkor azt édesapám
nem értette. Aztán amikor
másodéves főiskolás voltam,
és megcsináltuk a Szentendrei
Templom téri játékokat, eljöttek meglátogatni. Attól kezdve
változott meg édesapámmal a
viszonyom, akkor került benne
minden a helyére. Találkozott
Békés Andrással, az osztályfőnökömmel, az osztálytársaimmal, és megnyugodott a lelke,
hogy itt jó közegbe kerültem.
8

Szeretnek, megbecsülnek, én
kiteljesedtem az életemben.
Ha így nézzük, a szüleim lehettek volna vaskalaposak is,
eltilthattak volna ettől a pályától. Biztos azért mondom mindig, hogy otthonról nagyon sok
mindent kaptam, mert ugyan
zárt közösségben éltünk, mégis nyitottak voltunk nagyon sok
mindenre.

 Volt bármi a pályádon,
amit utólag már
másképp csinálnál?

Mindennek megvan a miértje. A mostani, sikerorientált
világ gyakorlatilag arról szól,
hogy folyamatosan főszerepeket játssz. De egy színdarabban
vannak karakterszerepek. Ha
folyamatosan fölé kalibrálod

magad, és mindig rohansz egy
cél után, amit nem lehet elérni, akkor hamar kiégsz. A realitással jobban jársz. Én nem
nehezítettem az életemet szerepálmokkal. Sokat is játszottam 1981 óta, mióta a pályán
vagyok, több mint 130 bemutatóm volt, minden évre jutott
elég. Az embernek az csak keserűséget ad, hogy ezt vagy azt a
szerepet miért nem ő játszotta.
Közben az élet ad egy másik lehetőséget. Furcsa nézni a mostani világunkat, bár biztosan
meg is öregedtem... Az értékeinket jobban meg kellene tartanunk. Nagyon sok mindennek
le kell majd tisztulnia, de a változások nem egy-két év alatt
történnek, idő kell mindenhez.
Kalmár András

Fotó © Falus Kriszta

A gondnok

A Radnóti Színházban március folyamán többször látható a Nobel-díjas angol drámaíró, Harold Pinter
A gondnok című színdarabja, Alföldi Róbert rendezésében. A darabot a színház felkérésére Totth Benedek
újrafordította. Pinter egyik legtöbbet játszott drámája három férfi egymáshoz fűződő feszült, sokszor
abszurdba hajló kapcsolatát meséli el. Mick és Aston testvérek. Micknek van egy romos háza, és Aston,
cserébe, hogy ott lakhat, elvállalja, hogy felújítja azt. Aston egy napon megment egy kocsmai verekedéstől egy idős férfit, Daviest, és hazaviszi magával. Pinter 1960-as darabja remek szereplehetőségeket
kínál három markáns férfi színésznek. Az elmúlt évtizedekben olyan sztárok játszották el, mint Jonathan
Price, Colin Firth, Michael Gambon, Patrick Stewart és Kyle MacLachlan. A Radnóti színpadán Pál Andrást
(Mick), László Zsoltot (Aston) és Schneider Zoltánt (Davies) láthatja a közönség.

J'AIME L A CHANSON - sanzonest a Pesti Vigadóban

Három francia lelkű művésznő, Csemer Bogi, Kárász Eszter és Tompos Kátya vállalkozik arra, hogy
április 9-én, immár másodjára, megidézze a párizsi kávéházak világát a Pesti Vigadó színpadán. Zenés
időutazásra invitálnak minket ismert és ritkán hallott, sokat énekelt és újraértelmezett, klasszikus és modern francia sanzonok útján, mélységeken és magasságokon átívelve. A francia eredetű daltípus jellemzője
a komoly mondanivaló, az igényes költői fogalmazás, sőt gyakran költők megzenésített verseit jelenti; lírai,
néha epikus szöveggel. A 19. század és 20. század fordulóján Franciaországban keletkezett, a kabarékban
tűnt fel, eredetileg zongorakísérettel adták elő. A műfaj legnagyobbja Edit Piaf volt, tőle is hallunk néhány
örökzöld dalt a három hölgy előadásában.
Bővebb információ: www.vigado.hu
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Apaszemmel

Anyaszemmel

Szonda Györgyi

Küttel Dávid

Eltévedt gyerek
gy szimpla csütörtök délindezek után visszahívE
utánnak indult az egész. Mtam az eltévedt gyermeMivel feleségem sokáig dol- ket, aki rémületemre vidáman
gozott, én mentem Rékáért az
iskolába.

zinte ahogy elindultam, sírva telefonált Dávid, rossz
S
buszra szállt, és gőze sincsen
merre van. Szeptember óta jár
iskolába egyedül távolsági bus�szal, de eddig nem volt még ezzel probléma.

egnyugtattam és próM
báltam kiszedni belőle,
merre lehet: – Nem fordultunk

le Pákozd felé... azt hiszem elhagytuk Dinnyést...
Aztán felkiáltott: – Apa! Azt
hiszem, mindjárt Agárdon
vagyok!

közölte: – Apa! Megállt a busz,
leszálltam, egy padon ülök és
fákat látok. Sok fát, no meg egy
országutat.

ersze nem mutattam ki az
P
aggodalmam, és próbáltam
megtudni a buszmegálló nevét,
ahol ez a bizonyos pad van. Erre szépen leolvasta a táblán látható szöveget: – Horgásztanya
bejárati út.

ebruár eleje volt, és lassan
elkezdett sötétedni. Közben
F
Dávid hangja is egyre jobban
remegett, hiszen egyedül várt
egy erdő széli buszmegállóban
a maga tizenegy évével.

indeközben Réka még
róbáltam elterelni a figyelM
az iskolában volt, ezért Pmét, mert hallottam, hogy
felhívtam Bencét, szaladjon át
a suliba a húgáért! Közölte velem, hogy meghúzta a vádliját
a kézilabdameccsen, és nem
nagyon tud ráállni. Így hát
megkértem Réka osztálytársának édesanyját, vigye haza
magukhoz a kislányomat, és
amint megtalálom Dávidot a
Dunántúli-dombság valamely
buszmegállójában, máris rohanok Rékáért!
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egyre jobban fél. Az autópályán
irgalmatlan gyorsan hajtottam,
és azt kívántam, bárcsak lenne
még egy sebesség! Majd végre
eljött az agárdi leágazás és szép
lassan elindultam nyugatról a
tó déli partján. Sejtettem, merre
lehet a srác, de a szememet végig
az országút jobb szélén tartottam. Kis idő múlva megpillantottam a sötétben várakozó kis
kamaszt, aki iskolatáskájával
gubbasztott egy padon. Amint
észrevette a kocsimat, felpattant, és láttam, ahogy megörül
a felmentőseregnek. Félrehúzódtam és Dávid úgy pattant be
mellém, akárcsak egy szuperhős! Először örültem őszintén
annak, hogy van mobiltelefonja a gyerekemnek, és letöltöttem
magamnak egy applikációt,
amellyel hasonló esetben rá lehet kérdezni egy mobilkészülék
helyzetére…

Megtalált gyerek
yermekeim és drága férok vita volt/van akár csalálhihetik, hogy nem nézegeG
jem eme kalandjai köz- Sdon belül is arról, hogy kell-e Etem álló nap, hogy az iskoben én éppen 50 km-re tőlük és mikortól kell mobiltelefon a lában, a zenesuliban, útközben,
békésen festettem felhőket
egy születendő kislány szobájának falára... Aztán telefonált
Dávid fiam (először nekem),
és némi téves információval
ellátva, én adtam neki azt az
utólag elég merész tanácsot,
hogy szálljon le az első lehetőségnél. Mentségemre szolgál, hogy teljesen máshová
képzeltem a buszt akkor még
a térképen, eszembe se jutott
volna egy teljesen kihalt, téli
időszakban elég ritkán használt buszmegállóban leszállítani az én kis-nagyfiamat az
alkonyat kezdetekor.

gyerekeknek. Nos, mi úgy döntöttünk, hogy felső tagozattól
kapnak saját telefont, lehetőleg
egy használt készüléket először,
ami ugyan lehet, hogy régebbi,
de legalább nem annyira értékes.
Ez az az időszak, amikor elkezdenek egyedül járni különórákra,
sokszor egyedül közlekednek tömegközlekedéssel a városban, ill.
jelen esetben távolsági busszal a
lakóhelyétől 20 km-re, a budapesti munkánktól pedig (számomra
ijesztően messze) 60 km-re.

éhány telefonbeszélgetésből kiderítettem, hogy
N
Bence friss sportsérülése ki-

van éppen Dávid fiam mobiltelefonja, és mivel általában a táskájában vagy a kabátzsebében
tartja, talán azt látom, ahol ő
tartózkodik. Erről aztán végképp
megoszlanak a vélemények, de
vele együtt találtuk ki, az ő engedélyével, sőt kérésével férek hozzá az adatokhoz, amelyekből azt
is látom, hogy hány százalékon
áll a telefonja töltöttségi szintje.
Az ő mobilján ezzel az alkalmazással egy gombbal tudja hívni a
beállított számokat, és a telefon
elővétele nélkül tud vészhelyzetjelzést küldeni nekem.

zárja, hogy bicajjal tekerjen
oda az öccséhez, Apa pedig
még 30 percre van a Velencei-tó térségétől. Szerencsére
16 éves fiam gyakorlati tanácsa, miszerint: „Anya! Van egy
alkalmazás a telefonodon, ahol
látod Dávidot!” mondat azonnal visszarántott a 21. századba, és egy kattintással észleltem,
hogy teljesen máshol jár a gyermekem, mint azt gondoltam,
konkrétan a tó másik oldalán.

zért kerestem olyan alkalmaE
zást, amelyik alkalmas arra,
hogy valós időben mutassa, hol

vagy hol van éppen, de volt már
olyan, hogy így néztem meg,
hogy elérte-e a buszt, mert a hívásomat nem vette fel. Azért az
is mutatja, hogy nem használom
túl gyakran, hogy most is Bence emlékeztetett a lehetőségre. El nem tudom képzelni, mi
lett volna az eset megoldása, ha
nincs nála mobiltelefon, hiszen
azért mégis csak egy kisgyerek,
aki nem túl ismerős a tó túloldalán, nem volt nála pénz sem, és
sajnos a rossz tapasztalatai miatt
nehezen kér segítséget a sofőrtől. Nyilván vannak segítőkész
emberek mindenhol, és valahogy hazajutott volna, de azért
erről is beszélnünk kell velük,
hogy miként működik a világ
mobileszközök és alkalmazások nélkül, hiszen azok lemerülnek, lefagynak, elvesznek, és
nem szükségszerű velük elmerülni, megfagyni vagy elveszni...

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Méregtelenítés

Sallai Ervin

Tavaszi agytakarítás
iPhone gyárban külön az önök zoknijai miatt,
és sikerült is gombócba hajtogatni az összeillő
darabokat. Maradt így is 137 fél pár zokni, ami
láttán felébredt a gyanú bennünk, hogy amíg
önök napközben dolgoznak, egy féllábú idegen
él az otthonukban.

K

iskezi-csokoládé, örülök, hogy igénybe
vette cégünk, a Hiphop Tiptop 3000 Bt.
szolgáltatását. Vállalatunk mottója: gyorsan,
tisztán, olcsón. Ebből ön a gyorsat és az olcsót
választotta. Ennek megfelelően jártunk el a ház
rendbetételénél.

A

lépcsőházzal kezdtük. A falat annyira
összefirkálták zsírkrétával, hogy egyszerűbb volt homogén pirosra satírozni az egészet,
mint eltüntetni a firkákat. Kicsit bordélyházas
lett érzetre, de be kell csavarni egy 200-as izzót,
oszt oda a buja félhomály.

A

míg Anita kolléganőm az ablakokat pucolta, kitisztítottuk a barna sötétítő függönyöket. A gépi kezelés után kiderült, hogy
eredetileg fehér csipke volt mind. Kis fennakadás történt, amikor a prakkerrel porolni
kezdtük a szőnyegeket az udvaron. A felszálló
szürkés portölcsérre ráhívták a szomszédok a
tűzoltókat. Ki kellett fizetni a kivonulást okosba.
Majd tűz- és balestvédelmi oktatás címszóval
tetszik olvasni a végszámlán, tisztelettel.
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L

ényeg, hogy a felső szinttel gyorsan megvoltunk, ahogy ígértük a szórólapon.
Egyedül a kegyed tinédzser kisfiát nem tudtuk
a számítógéptől elmozdítani, ezért őt körbetakarítottuk. A parkettre majd lesznek szívesek
vigyázni csúszásilag, kérem szépen, mert azt
úgy kivikszoltuk, hogy bejelentkezett edzésre
a gyorskorcsolyaváltó.

A

vizesblokkal seperc alatt meglettünk, pedig még dugulást is kellett hárítani elfele.
Beküldtük a csőgörényt a toalettbe, nem találja ki, mit szedett ki. Egy félévi bizonyítványt. A
kedves lányuk matekból és bioszból úgy fest, bukásra áll. Kár volt lehúzni a vécén, mert félévkor
ez nem is bizonyítvány, hanem csak értesítő. Na
de a zuhanyzófülkében meg annyi volt a vízkő,
hogy külön sittes konténert kellett rendelnünk
az elszállításhoz. Ezt a számlán logisztikai tanácsadás címszóval tetszik megtalálni a kedves
nagyságának.

V

égeztünk a nagymosással is. A zoknik
szortírozásához monotonitástűrő kollégákat hoztunk egyenesen Kínából. Yin Thang
Hua és Liu Shan Chen szabadságot vett ki az

T

etszett mondani, hogy majd nem lesz egyszerű az egész gyerekszobát elfoglaló rengeteg plüssállat kitisztítása, úgyhogy kimostuk
őket 95 fokon. Most már elférnek egy polcon.
Szivárványszínű tarkabarkaságuk sem bántja
többé a szemet, mert hypót is használtunk gazdagon, így most az összes játék megnyugtató
bézses barnás zöld.

V

égezetül örömmel jelentem,
hogy kihordtuk a lomokat a pincéből. Amikor az
utolsó használatlan teleshopos
hasizomerősítőt is eltávolítottuk, kiderült, hogy van még egy szobájuk. Ebben a
szobában ráleltünk a ház előző tulajdonosának nagyapjára, Koralewsky Bélára, aki még
1956-ban bújt el a pincében, és azóta kizárólag
rumos meggybefőttekkel táplálkozott. Az orvosok szerint fokozatos kijózanítása akár egy évtizedig is eltarthat. Akkor majd jövünk megint
takarítani.
HIRDETÉS

Á

tválogattuk a gardróbban a ruhákat. Kegyed férje ránézésre 130 kiló, ezért indokolatlannak tűnt egy egész polc slankított 34-es
farmernadrág tárolása. Hasonló megfontolásból kiselejteztük a már a 90-es években is kínosnak számító magas talpú Buffalo cipőit is.
Azt az időt, amíg felvettük a cipőket sírva röhögős fényképek készítéséhez, természetesen
nem számláztam ki.

A

legnehezebb dolgunk a nappalival volt. A tévé képernyőjébe úgy beleégett Berényi Miki
arca a Barátok köztből, hogy csak hideg zsíroldóval sikerült levakarni. Sajnos vitte magával hogy,
hogy nem a színeket is, úgyhogy mostantól csak
fekete-fehérben lehet élvezni az adást. Ha mondjuk
bokszot tetszik nézni, csak hívjon fel, elmondom
grátisz, melyik a piros, melyik a kék sarok.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Dr. Draveczki-Ury Ádám

A

Veszélyes mikrobaktérium

chlamydia nemcsak gyakori, hanem
roppant alattomos és kellemetlen fertőzés, ugyanis mind a nőknél, mind a férfiaknál
meddőséghez vezethet. Maga a kórokozó
egy speciális baktérium, amely ugyanakkor megfelelő tesztek után többnyire eredményesen kezelhető. Dr. Deli-Balogh Ildikó
szülész-nőgyógyász szakorvossal beszélgettünk.
Mi okozza a chlamydiafertőzést, és mik a
megbetegedés fő tünetei?

A chlamydia trachomatis egy
mikrobaktérium, amelynek
több altípusa létezik. Ezek különböző betegségeket okozhatnak, és létezik olyan fajta,
amely akár vaksághoz is vezethet. A nemi úton terjedő változatokat azonban épp
azért nehéz felismerni, mert
többnyire nincs tünetük: az
ember itt egyfajta fájdalommentes hordozó-állapotban
van, maga a fertőzés titkos,
megbúvó jelleget ölt. Mindez persze nagyban függ attól,
merre összpontosul a szervezetben a fertőzés, de sokaknál
csak akkor derül ki, hogy jelen
van bennük a kórokozó, amikor gyermeket szeretnének,
14

de nem jön össze a baba. Így
aztán orvoshoz fordulnak, és
kiderül, hogy a chlamydia következtében összenőtt a petevezetékük, vagy férfiak esetében
az ondóvezetékük. A fertőzés
ugyanis hosszabb távon úgynevezett mikro-összenövésekhez vezethet.
Milyen úton terjed leginkább a
chlamydia?

Elsősorban és az esetek túlnyomó többségében szexuális úton
fertőződnek meg az érintettek.
De az édesanya akár a babára
is átviheti a fertőzést a szülés
során úgy, hogy a baktérium a
csecsemő szemébe kerül. Nőket
és férfiakat egyaránt megfertőzhet a kórokozó. Általánosságban idősebb korban csökken a
megbetegedések száma.

chlamydia: a mycobaktérium elsősorban szintén nőgyógyászati problémákhoz,
illetve a tüdő megbetegedéséhez vezethet, az ureaplasma pedig leginkább csípős
vizelési ingerrel párosuló
húgyúti fertőzésekhez vezet.
Mit lehet tenni, ha már fény
derült a fertőzésre?

Miben tér el egy „átlagos”
baktériumfertőzéstől a
chlamydia-fertőzés?

A chlamydia nagysága
mintegy egyötöde a normál cseppfertőzéssel terjedő baktériumokénak vagy a
bélbaktériumokénak. Emellett gazdaszervezet szükséges számukra ahhoz, hogy
életben maradjanak, illetve
szaporodni tudjanak, mert
sok baktériummal szemben nem képesek osztódni.
A testen belül elsősorban a
nyáktermelő hengerhámot
szeretik, ezért ezeket betegítik meg: az említett pete- és
ondóvezetékeket, a szájat,
a szemet. Ugyanígy más
mikrobaktériumok is okozhatnak kellemetlen megbetegedéseket, nemcsak a

Ez mit jelent? Teljesen
eltűnnek a szervezetből a
kórokozók, vagy csak nem
képesek tovább szaporodni?

Ez változó, a kezelés után mindig meg kell vizsgálni, hogyan
reagált a szervezet a kúrára.
A szövődményekkel már más
a helyzet, és a chlamydiának

ilyenkor akár komoly következményei is lehetnek: amen�nyiben például kialakultak az
említett összenövések a pete- vagy az ondóvezetékben,
ezeket már nem igazán lehet
később szétválasztani. Vagyis
ilyenkor a fertőzés meddőséghez vezet, és mesterséges megtermékenyítésre lesz szükség.

A fertőzés egy DNS-teszttel kimutatható, a baktériumok kitenyésztése nehezebb,
és az eredmény kevésbé biztos. Ilyenkor a vizsgált egyén
megfelelő testrészéből, így a
méhnyakból vagy a húgycsőből veszünk sejteket, és ezt
tápközegben küldjük a genetikai laboratóriumba, mert
hagyományos
táptalajon
nem lehet kimutatni a jelenlétét. Erre a vizsgálatra általában akkor kerül sor, ha a
fertőzés nem reagál a hagyományos antibiotikumos kezelésekre. Amennyiben sikerül
kimutatni a vendég-DNS-t a
sejtekben, speciális antibiotikumos kezelésre van szükség, a szaporodó törzsek
arányát ugyanis csak így lehet csökkenteni. A gyógyítása
azithromycinnel, doxycyclinnel vagy metronidazollal
eredményes.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

MÁRCIUSI AKCIÓ!
Voltaren Dolo® 25 mg bevont tabletta Béres Csepp Extra belsőleges
20 db
oldatos cseppek + C-vitamin Béres
EEnyhíti
nyhít
ny
hítii az
az izomizom
izom
m- és
és ízületi
ízül
ízü eti fájdalmakat,

1 795 Ft

hátfájást
influ
fluenzaa
hátfájást, a megfázás és influenza
következtében kialakuló fájdalmakat

4 530 Ft

89,8 Ft/
Ft/db
t/ddb
hatóanyag: diklofenák-kálium

EP
ára
kárty
✓

Komplex összetételével hatékonyan
t oga
tám
g tja
j az immunrendszert meghűléses
támogatja
betegségekben,
idején
bbet
etegs
tegség
éégekben,
kb influenza
i fl
id jé

Valeriana Night Forte

gyógynövénykivonatokat tartalmazó
lágyzselatin kapszula
30 db

1 895
895 Ft

63,2
, Ft/
Ft/db

forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen,
Debrecen Pallagi út 13.
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A macskagyökér, komló és
golgotavirág gyógynövények
hatóanyagai
hozzájárulhatnak a nyugodt,
pihentető, egészséges
alváshoz

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

EP
ára
kárty
✓

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

BCS1903LFSZ

Vény nélkül kapható gyógyszer

CHHU/CHTHRFL/0005/19

Smecta Go® bevételre kész

szuszpenzió 12 db

1 635 Ft

136,3 Ft/db
hatóanyag: dioszmektit
forgalmazza: Valeant Pharma Mo. Kft.
1025 Budapest, Csatárka út 82-84.

50 mg tabletta
4×30 ml + 120 db

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

Étrend-kiegészítő készítmény**

ACC® long 600 mg pezsgőtabletta
10 db

2004,5 Ft/db
204,5
hatóanyag: acetilcisztein

Segít
Seg
gít már a hurutos köhögés
k d té ! Célzottan
Cél tt a lerakódáson
l kódá
kezdetén!
hat, feloldja a sűrű váladékot és
segít megtisztítani a légutakat

1 875 Ft
18,8 Ft/g
hatóanyag: naproxén

OACC1285/07.18

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Sinupret® bevont tabletta

Cetebe® 500 mg retard kemény

50 db

kapszula 120 db

3 560 Ft

EP
ára
kárty
✓

29,7 Ft/
FFt/db
db
hatóanyag: aszkorbinsav

41,5 Ft/db

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

Gyorsan enyhíti a viszketést, már napi
Gy
1×-i használat mellett képes
elpusztítani a bőrgombák széles körét
el
és számos baktérium ellen is hatásos

EP
ára
kárty
✓

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

Actival Extra filmtabletta

30 db

1 940 Ft

EP
ára
kárty
✓

64,7
,7 Ft/db
forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4.,
www.beres.hu

Multivitamin ásványi anyagokkal,
nyomelemekkel, bétakarotinnal,
luteinnel és likopinnel. Növeli az
ellenállóképességet, és fokozza
az antioxidáns védelmet

Vény nélkül kapható gyógyszer

2 075 Ft

Apranax Dolo 100 mg/g gél

100 g

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

SMG-TA-HU1803-01,
lezárás dátuma: 2018. 03. 08.

2 360 Ft
78 7 Ft/g
78,7
hatóanyag: naftifin
forgalmazza: Sandoz Hungária Kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

EP
ára
kárty
✓

Akut hasmenés kezelésére felnőtteknek
és 8 éven felüli gyermekeknek, orális
rehidráló oldattal együtt adva

EP
ára
kárty
✓

30 g

OEXO1226/04.18

Vény nélkül kapható gyógyszer

2 045 Ft

EP
ára
kárty
✓

EExoderil® 10 mg/g krém

Hosszan tartó C-vitamin,
C-vitamin amely
átlagosan 98,6%-ban hasznosul

APG-VA-HU1803-01,
lezárás dátuma: 2018. június 22.

ACT1903LFSZ

Vény nélkül kapható gyógyszer

Nyerjen
koncertbelépőt
a Szimpatikával!
Nyerjen
wellnesshétvégét
a Szimpatikával!

EP
ára
kárty
✓

forgalmazza:
GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
CHHU/CHTHRFL/0005/19

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

EP
ára
kárty
✓

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

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

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

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

MÁRCIUSI AKCIÓ!
Ocutears® szemcsepp

Neo Citran® belsőleges por felnőtteknek

10 ml

2 305 Ft

14 tasak

230,5 Ft
Ft/
Ft/ml
/ml

171,1 Ft/tasak
forgalmazza:
GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu

Lopedium® 2 mg kemény kapszula

20 db

1 355 Ft

2 395 Ft

EP
ára
kárty
✓

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

Heveny, hirtelen kialakuló hasmenés
ttü t i k (pl.
( l hasi
h i diszkomfortérzés,
di k f té é
tüneteinek
puffadás, görcsök) kezelésére. Már az
pu
elsőő adag megszüntetheti a panaszokat

67,8 Ft/db
hatóanyag: loperamid

EP
ára
kárty
✓

Mucopront 50 mg/g szirup
200 ml

1 615 Ft

EP
ára
kárty
✓

8 1 Ft/ml
8,1
hatóanyag: karbocisztein
Valeant Pharma Mo. Kft.,
1025 Budapest, Csatárka út 82-84.

EP
ára
kárty
✓

Hosszan tartó enyhülés a szúró, égő, száraz szem
tüneteire. Egyedülállóan ultranagy molekulasúlyú
hialuronsavat tartalmaz. Tartósítószer-mentes.
Minden kontaktlencsére rácseppenthető.
Felbontás után 6 hónapig eltartható.

Komplex megoldás a megfázás és
az influenza tüneteinek kezelésére

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

Megkönnyíti a hörgőváladék felköhögését és
kiürülését. Kettős hatásával szabályozza a nyákés köpettermelést és elfolyósítja azt, így
könnyebb felköhögni

CHHU/CHTHRFL/0005/19

OLOP921/03.17

MUC-TA-HU1809-07, l. d.: 2018. 09. 19.

Gyógyászati segédeszköz*

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Algoflex® Forte filmtabletta

Sperti Preparation H® végbélkenőcs

Mebucain® Mint 2 mg/1 mg

Nasopax orrspray felnőtteknek

20 db

1 845 Ft

92 3 Ft/db
92,3
hatóanyag: ibuprofén

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

25 g

2 195 Ft

877,8 Ft/g
87,8
hatóanyag: cápamájolaj és élesztősejt-kivonat

EP
ára
kárty
✓

Hatékonyan
Hatéko
onyan csillapítja az aranyér
k ll etl tüneteit:
tü t it csökkenti
ökk ti az
kellemetlen
irritációt, enyhíti a fájdalmat és
elősegíti a sebgyógyulást. Kizárólag
te
természetes
hatóanyagokat tartalmaz

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

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

64,8 Ft/db

EP
ára
kárty
✓

TTorokfájás,
kfájá torokgyulladás
t k ll dá és
é a
szájüreg enyhe fertőzéseinek
helyi kezelésére

10 ml

1 600 Ft

EP
a
ára
kárty
✓

1600 Ft/ml
forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Sok más orrspray-vel ellentétben – két
hatóanyag kombinációjával küzd meg az
orrdugulással és a heveny arcüreg-gyulladással.
Kíméletes, nem szárítja a nyálkahártyát

CHHU/CHTHRFL/0005/19

SAHU.IBU.18.05.0271(2018.05.25.)

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Blend-a-dent extra erős

Kaloba® belsőleges oldatos cseppek

protézisrögzítő krém 47 g

1 245 Ft
EP
ára
kárty
✓

1 295
295 Ft

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

EP
ára
kárty
✓

Vény nélkül kapható gyógyszer

26,5 Ft/g

szopogató tabletta 20 db

20 ml

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

Orvostechnikai eszköz*

1 535 Ft

Keresse a Szimpatikát az interneten is!

EP
ára
kárty
✓

76,8 Ft/ml
hatóanyag: pelargonium sidoides

Felső légúti fertőzések, többek között a
közönséges megfázás tüneteinek enyhítésére.
Hagyományos növényi gyógyszer.
A javallatokra való alkalmazása a régóta
fennálló használaton alapul

Hagyományos növényi gyógyszer***

EP
ára
kárty
✓

Vény nélkül kapható gyógyszer

szimpatika.hu

facebook.com/Szimpatika instagram.com/szimpatika_hu

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

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
*A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
**Étrend-kiegészítő, nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
***Hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul.

Elmondom hát mindenkinek

Polgár Teréz Eszter

„Börtönt az állatkínzóknak!”
Van már állatvédelmi törvényünk – méghozzá elég jó –,
viszont betartatása és a megfelelő büntetések kiszabása
még hibádzik. A 2017-es nagycserkeszi állatkínzás ügye
ezért válhatott precedens értékűvé: Kapin Richárd és
társai nagy port felvert demonstrációjának is köszönhetően Fülöp kutya gazdái letöltendő börtönbüntetést kaptak. Az ez
után alakult Szurkolók az állatkínzás ellen nevű csoport a közösségi oldalon ma már 72
ezres követőtábort számlál. Akciókra mozgósítható nem kis keménymagja
az állatvédelem lyukait próbálja
foltozgatni a maga eszközeivel. Kapin
Richárddal beszélgetek: az ellenségeskedő futballtáborok focin túli összefogásának szervezőjével.

Láttam a képeidet a cuki
kiskutyáddal. Egész másféle
kutyát képzeltem volna melléd.

Gyerekkoromtól imádom a
kutyákat, legyen bármilyen.
Egy német juhásszal nőttem fel.
Mi mind szeretjük a kutyákat,
legtöbbünknek van is. Nekem
egy kis ölebem, de a szervezőtársam-barátom, Kiki például
két komoly kutyát tart, plusz
egyet az anyukájánál: olyat,
amit szemét emberek kutyaviadalokon használnak.
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Szurkolók az állatokért,
Szurkolók az állatkínzás
ellen – mindkét címen Titeket
találni a keresőben.

A kettő ugyanaz, csak az „állatokért” rövidebb, feliratként
jobban ráfér a pólókra. Az nagyon fontos, hogy szurkolók
vagyunk, mert mi tényleg a
lelátókról jöttünk. 2017 nyarán álltunk össze egy konkrét
ügyben. Tavasszal pattant ki a
hír, hogy Nyíregyháza mellett,
Nagycserkeszen vashordóba

zárva találtak egy kutyát. Végül is ő volt, aki miatt megindultunk. Láttam a neten
Fülöpről a képeket, akkor még
élt, de már nem lehetett megmenteni. A nyakába mélyedő gyorsbilinccsel, kötélen és
láncon tartották. A gyomra
kövekkel volt tele, mert éheztették, vizet se kapott, úgy nyalogatta a harmatot. Belerohadt
a lánc a húsába, a sebek szagát
messziről érezni lehetett – így
is fedezték fel.

Rettenetes… Inkább ne
mesélj több ilyet.

Nálam is kiverte a biztosítékot. Elkezdtem telefonálgatni.
Budapest mellett élek, de a volt
párom Miskolcra járt egyetemre – felvettem a kapcsolatot az
ottani szurkolókkal meg néhány régi békéscsabai barátommal, hogy demonstrációt kéne
tartani. Bevontunk több állatvédő szervezetet is. Kb. 1500
ember gyűlt össze Nagycserkeszen: gyertyát gyújtottunk az
állatkínzó házánál. Akkor jöttem rá, hogy van itt egy mozgósítható tömeg, aminek a tagjai
össze tudnak fogni a jó ügyért,
akár a szurkolócsapatok közti ellenséges viszonyt félretéve.
Sejtetted, mi lesz abból
az egy demonstrációból?
Hogy lesz folytatás?

Nem. Csak vitt az indulat, hogy most már elég, tenni
kell valamit! Szerencsére nagy
visszhangot kapott az ügy, és ez
volt az első eset, amikor tényleges börtönbüntetést szabtak ki
állatkínzásért. Olyan nyomást
gyakoroltunk az ottlétünkkel, hogy a tárgyalást reggel
8-ra tették a legkisebb terembe. 500-an jelentünk meg, nem
akarták, hogy beférjünk. Akkor szálltam be az állatvédelembe, mert láttam, mekkora
szükség van ránk. Egy törvény

tehetetlen, ha nem tartatják be.
Fülöp ügye után kialakult az elvárás, hogy hozzánk fordulhasson, aki állatkínzásról szerez
tudomást. Például eljutott hozzánk egy poszt, ahogy részeg
bulizók erőszakosan itatnak
egy kutyát alkohollal. Másnap
mentünk, elhoztuk az állatot.
Több száz kutyát mentettünk
így. A rosszakaróink azt vágják
a fejünkhöz, hogy nincs saját
menhelyünk, hanem letesszük
a kutyákat menhelyekre vagy
ideiglenes befogadókhoz. Viszont az állatorvoshoz mi hordjuk őket, tápot mi adunk nekik,
és rengeteg kisebb menhelynek
segítünk, hozzuk-visszük az
adományokat.

Hány bejelentést kaptok
állatkínzásról, nem
megfelelő állattartásról?

Napi legalább ötvenet, de szelektálni kell, gyakran csak azért
jelent állatkínzást egy szomszéd,
mert zavarja, hogy ugat a kutya.
Ezért mindig kérünk videót vagy
fotókat. Ami nagyon nehéz ügy,
az a hajléktalanok állattartása.
Aki szereti, gondozza, társként
tartja a kutyát, annak segítünk,
állatorvossal, táppal, bolhairtóval. Sajnos sokan bekábítószerezik és koldultatják az állatot. Ha
chipezve, oltva van, nem tudunk
mit tenni. Például sokan jelezték
már azt a koldust, aki a Vörösmarty tér környékén kéreget, néha csak a nyilvánvalóan leszedált
kutya van kirakva, bohócnak öltöztetve a legnagyobb melegben
is. Hiába, ez hivatalosan nem
minősül állatkínzásnak. Sajnos
több kutyákkal kolduló maffia
működik.
Mit tudtok tenni, amikor
kimentek egy hiteles
bejelentésre?

Először beszélünk a gazdával.
Ha nem lehet, vagy nem segít,
demonstrációt szervezünk. Annak azért van ereje. Senki nem
örül, ha odamegyünk 2-3 kocsival a háza elé. Ha a helyzet úgy
kívánja, pillanatok alatt több száz
embert tudunk mozgósítani, és
elhozzuk a bántalmazott állatot.
Sajnos a kutyák harcoltatása is
nagy probléma. A lakosok nemigen merik bejelenteni se, félnek.
Makóról hoztunk most el egy
ilyen, harapásokkal teli kutyát.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Elmondom hát mindenkinek
az állatnak. Veszélyes is lehet,
mert bizonyos kutyákat alaposan ki kell mozgatni naponta és
feladatokkal ellátni ahhoz, hogy
ne bolonduljanak meg.
A szervezésedben különböző
csapatok szurkolói fognak
össze, ami egészen rendkívüli.

Sokan tudatlanságból
bánnak rosszul az állattal,
vagy az érzékenységi
szintjük olyan alacsony,
hogy valóban nem értik, mi
baj azzal, ahogy a kutyát
tartják, hisz az „csak állat.”

Így igaz. Szomorú, de az is
távoli cél, hogy ne tartsanak
kikötve kutyát. Sok helyen kerítés sincs. Az első lépés az
lenne, hogy legalább hosszú futóláncon legyen hámmal vagy
nyakörvvel. A kerítések hiánya
azért is problémás, mert egy kikötött kutyával pillanatok alatt
elbánnak például a vaddisznók. Sok az ilyen eset. Nemrég
kimentünk egy tanyára, ahol
több kutyának belenőtt a lánc
a nyakába, tele voltak sebbel.
A tulaj meg ott nagyképűsködött. Másnapra meghirdettünk
egy demonstrációt. Erre a gazda hívott fel: együttműködő
lett. De tényleg nem értette, mi
bajunk. A butasággal nehéz.
A tíz kutyából elvittünk ötöt,
hogy a többit tartsa normálisan, foglalkozzon velük. Kapott tőlünk tápot, kutyaházat.
22

Kijárunk majd ellenőrizni. Mi
nem elkobozni akarunk kutyákat, hanem felelős tartásra szeretnénk nevelni az embereket.
Tartunk beszélgetéseket iskolákban, óvodákban erről, autós
és rockfesztiválokon, falunapokon – sok helyre hívnak. Még
idősek otthonába is.
Az óvó nénik vagy a
nyugdíjasok mit szólnak
hozzátok? Te például
nagydarab vagy, tetovált…

Imádnak minket. Mindenhova viszünk magunkkal kutyát is.
Az ovisokhoz egy lány barátunk
jár, én a nagyobbakkal tudom
megértetni magam. Az állatvédelem a téma, de a fociról is
mindig kérdeznek. Hosszú távú
célunk a gondolkodás átformálása a kutyatartásról. Vidéken
inkább az elhanyagolás a gond,
a láncon tartás; és a kutya-ember kapcsolat, a sétáltatás, törődés hiánya. Nagyvárosban meg
sokszor egész nap egyedül van a
kutya a lakásban, vagy úgy bánnak vele, mint egy játékkal vagy
kisbabával, ami szintén rossz

Az állatszeretetünk az ellenségeskedés fölött áll, ös�szeköt minket. De attól még
nem leszünk haverok. Egy Fradi-Újpest meccs után például
a fiatal srácok éjfélig kergették
egymást, másnap reggel 8-kor
viszont együtt indultak kisbusszal Makóra. Félretették az
utálkozást aznapra.
Én nem ismerem a szurkolói
világot, és biztos nagyon
naivnak hat a kérdésem, de foci
miatt miért kell verekedni?

Ezt úgysem fogod érteni, kívülállónak nem lehet elmagyarázni. Összetartó közösségek
vannak, mi ebben nőttünk fel.
Engem édesapám vitt Fradi-meccsre 6 éves koromtól.
Anno sokkal keményebb volt a
szurkolóélet, meccsek után hatalmas balhék voltak. Ezekből
ma már kihagyják a civileket,
általában egy megbeszélt helyen
lejátsszák a verekedéseket, és
kész. Kezet fognak a végén, tisztelik az ellenfelet. Sok köztünk a
sportoló – én vízilabdáztam, az
is komoly gyakorlóterep. Ezek a
mai verekedések már sportszerűen zajlanak, nem székkel meg
sörösüveggel dobáljuk egymást,
mint az előző generációk, nem
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

akarunk senkit megbotránkoztatni. Nem vagyunk angyalok,
nekem is meggyűlt már a bajom
a rendőrséggel. Vállaljuk a múltunkat, többen ültek börtönben
is, általában verekedés miatt.
Viszont akkor se tojunk be, ha a
legdurvább helyre kell kimenni
egy kutyáért. Az állatvédők általában helyes, ötvenkilós nők.
Viszont ha minket meglátnak az
állatkínzók, nem olyan bátrak,
mint a védtelenekkel szemben.
Amit a lelátón tanultatok, vagy
onnan hoztok, azt formáljátok
át egy jó cél érdekében.

Valahogy úgy. Voltak balhéink, nem is tagadom. Kiki barátommal azt beszéltük, hogy a
régi bűneinket próbáljuk most
jóvá tenni. A múlton nem tudunk változtatni, de a jelenen
igen. Úgy, hogy olyanokon segítünk, akik nem képesek kiállni magukért.
Egyszer csak húztál egy
vonalat az életedben?

Hát, az első vonal egy törésvonal volt 21 éves koromban:
édesapám, akivel szoros kapcsolatban álltam, 46 évesen váratlanul meghalt. El kellett döntenem,
hogy mi legyen. Én addig vízilabdáztam, amit feladtam, hogy
folytassam apám jól menő vállalkozását. Nem voltam rutinos,

csődbe vittem, tartozásaim lettek. Kicsúszott a talaj a lábam
alól. Egy évig úgy éltem, mint egy
zombi, elüldöztem a páromat, a
barátaimat is kerültem. Azután
összeszedtem magam, elmentem pizzafutárnak: pénzt kerestem, megvolt a kaja is. A váltást
az életemben a nagycserkeszi ügy
hozta. Ott éreztem először, hogy
szükség van rám. Most 33 éves
vagyok, és azóta minden nap
úgy kelek fel, hogy értelme van
az életemnek. Főállásban kutyákat viszek ide-oda, tartom a kapcsolatot a vidéki csoportjainkkal.
Ha minden órában kiposztolnánk valamit, az is kevés lenne.
A vidéki szurkolótáborok
hogyan szerveződnek?

11-12 szurkolótábor vesz
részt a mozgalomban. A Fradi,
Újpest, Vasas, egy-két kispesti,
a Diósgyőr, Sopron, Győr, Békéscsaba, Pécs, Kecskemét, Kaposvár. Csornán csak csajok
vannak benne. A pesti táboroknak nincs külön Facebook-oldaluk, a főoldalon osztozunk, de a
többieknek igen; a neten kommunikálunk. A szurkolók mellett már a Diósgyőr focicsapata,
a Cegléd női focistái, sőt más
sportágak képviselői is csatlakoztak, például a tatabányai
vízilabdások. Az online Sztráda rádióban van egy állandó

adásunk: a Hang a hangtalanokért. Nekem ez a főállásom,
de szerencsére több feladat lekerült rólam: a lányok az oktatást, a Facebookot, a webshopot
viszik; a vidékiek már önjárók.
Most kezdhetek azzal foglalkozni, hogy meglegyen az első saját
menhelyünk, és hosszú távon
minden brigádnak legyen egy.
Említetted, hogy lányok
is vannak köztetek.

Sokan azt hiszik, csak férfiakból állunk, de szerencsére
nem. Anno például a volt barátnőmön keresztül értem el
Fülöp ügyében a miskolciakat. Ő egyébként a Diósgyőrnek szurkolt – amit nehezen,
de elviseltem. A lányok jobban
megtalálják a hangot a civilekkel, szalonképesebbek, mint
mi, akik azért a lelátó stílusához szoktunk – és ott nem finomkodik senki. Engem a
Facebook is időről időre letilt.
Aki viszont már a szókimondástól frászt kap, az ne velünk
barátkozzon. Amikor például
egy amerikai tulajdonú cég elhívott minket a rendezvényére, azt kérte, hogy a „Börtönt
az állatkínzóknak!”-molinót
ne vigyük magunkkal, mert az
olyan kirekesztő. Hát, pont az
lenne a lényeg, hogy az állatkínzókat kirekessze a társadalom!
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Társaslány

M

Vág Bernadett

árti szerint viszont egyetlen kocsi sem
ér meg egy hitelszerződést, főleg nem,
ha teljesen új, mert ahogy kigurul a
szalon kapuján, máris félmillióval kevesebbet ér.
Szaki szerint ebben Mártinak igaza van, és nézzük csak meg, máris talált egy másik gyönyörű
autót, ami ötéves, és csak százezer kilométer van
benne, és sötétedik a visszapillantója.

Van neked szíved?

I

tt a tavasz, ilyenkor lehet jól eladni a használt autót, hogy vehessünk helyette egy másik használtat. Legalább is így elmélkedett
Spirike, akinek már hatodik éve van jogosítványa, és ugyanazóta egy kezdetben tizenhárom
éves kisautója, amit itt-ott picit tovább horpasztott, de annál jobban imádott, mert szerinte a sebhelyeitől harcos a harcos.

G

yanakodva figyeltük Spirike lelkesedését
az autócsere ügyében, mert ez idáig csakis mélyen elérzékenyülve volt képes beszélni Tütüről, a kocsijáról, amit leginkább a lelke
szépségéért imádott, mivel az is volt neki. Esténként puszit nyomott a kormánya közepén lévő dudorra, reggelente pedig megpaskolta a fejecskéjét,
ami állítása szerint pont a rádióantennánál található a jármű tetején. És most eladja? Csak úgy? Hideg számítással? Nem, bizony. Mert miközben a
péntek esti szeánszunk alatt Spirike le se jött a netes használtautó oldalról, percenként felsóhajtott,
szipogott, aztán orrot fújt és megint szipogott. és
olykor halkan azt suttogta, Tütü.
– De milyen kocsit keresel? – szólalt meg végre
Szaki, hogy megtörje Spirike szipogását.
– Hát valami kis helyeset – felelte Spirike, és
azonnal a szája elé kapta a kezét, mert rádöbbent,
mekkora áruló.

S

zaki felmordult, hogy olyan kategória,
hogy kis helyes, az autóknál nincs. Van
viszont kombi vagy sport, meg városi meg
négykerék-meghajtásos.
24

D
S

e Spirike ragaszkodott hozzá, hogy az
autó sem más, mint egy guruló
szoba kényelmes fotelekkel, szép
nagy ablakokkal, halk zeneszóval.
zaki szerint viszont az autó olyan
eszköz, aminek lóereje van, és egyáltalán
nem mindegy, hogy mennyi, és fogyasztása is van, és az sem mindegy, hogy mennyi, és
tempomat is van benne, és csúszásgátló is van
benne, és kipörgésgátló is van benne.

P

isti szerint az autó azért autó, hogy elvigyen A-ból B-be, és miközben elvisz,
nem árt, ha például szép piros, de semmi esetre sem szürke vagy fehér, mert az hogy
néz már ki.

S

zaki szerint teljesen mindegy, hogy milyen színű, a lényeg, hogy legyen benne fényre sötétedő visszapillantó tükör,
mert ha nincs, éjjel elvakít a mögötted reflektorozó vadállat.

E
S

gyébként szerintem is fontos, hogy legyen benne visszapillantó tükör, de nem
kell, hogy sötétedjen, elég, ha könnyen
forgatható.
zaki erre epésen odavágta, hogy jól
látta, amikor a múltkor a pirosnál elforgattam a visszapillantómat, hogy kirúzsozhassam a számat, és az ilyen sofőröktől
ő nemcsak a jogsit venné el, hanem az autót is
meg a rúzst is.

– Milyen színű? – kérdeztük egyszerre.
– Szürke.
– Fúúúj – mondtuk szintén egyszerre, Pisti,
Márti, Spirike meg én.

S

pirike csendben pityeregve megjegyezte,
hogy Tütüben is van fényre sötétedő és
forgatható visszapillantó tükör, és valójában nem is érti, miért akarja lecserélni, sőt, már
nem is akarja.

A

bban viszont egyetértettünk, hogy annak a szürke autónak gyönyörű, türkiz
pettyes üléshuzata van, és mire felocsúdtunk az álmélkodásból, Spirike már meg is rendelte négy napos szállítással, utánvéttel. Tütünek.
HIRDETÉS

S
S

zaki rávágta, hogy hát azért, mert a visszapillantó mellett még kétszázhetvenezer
kilométer is van benne, ami elég rémisztő adat egy autónál.
pirike erre kis híján felzokogott, hogy
épp ez az, micsoda hálátlanság lenne a
részéről, hogy csak azért válik meg Tütütől, mert sok benne a kilométer, a vén kutyánkat
se szoktuk kidobálni, csak mert már nem lohol
olyan szélsebesen, és ha megtenné, Tütünek biztosan megszakadna a szíve.

S

zaki szerint persze Spirike nem normális,
mert az autónknak nem szíve van, hanem
amortizációja, és igen magas benzinfogyasztása, és ha most eladja, épp annyit kapna
érte, hogy befizethetné az első havi részletet erre a szép újra, ami e pillanatban akciós, persze
csak hat éves hitelszerződéssel, és rábökött egy
kocsira a neten.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Az úgy volt...

Kalmár András

Opera volt, és Star Wars hősökkel behelyettesítve hangzott el
egy dalköltemény cselekménye... A gyerekek fetrengtek a
nevetéstől, és ezek után egyre
gyakrabban szólt reggelente a
Bartók a kocsiban. Végül az állomáskereső úgy is maradt.

Cantata Profana
A

mikor a fiaim még kicsik
voltak, és reggelente autóval vittem őket oviba-suliba,
volt egy erre a célra összeállított CD-nk. Ezen a legtávolabbról sem gyerekeknek szóló zenék
voltak, a lemez a progresszív
rock, sőt a punk nagyjainak dalaiból állt. Szerepelt rajta mind a
hazai, mind a nemzetközi élvonal – Lou Reed Sweet Jane-je, a
Neurotic soha nem látott hölgye,
az Inner Circle Bad Boysa is helyet kapott a válogatáson, no meg
persze a legjobb Stones, LGT, és
Balaton dalok. Nem mintha a
gyerekeim nem hallgattak volna
otthon Kalákát és Halász Juditot,
de a reggeli menet tartalmazott
egy meglepetés faktort, mert a
bordó szedánunk hol tűzoltóautóvá, hol X szárnyú vadászgéppé
változott, és ilyen komoly bevetéshez más fajta zene illett.
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A

ztán a CD unalmassá
vált, a pótléknak szánt
kereskedelmi rádiók meg hallgathatatlanná, elsősorban a
hírblokkjaik miatt – ugyanis akkoriban érzett rá a média, hogy a tömegfogyasztókat
az időjárás mellett kizárólag a balesetek, gyilkosságok
és katasztrófák érdeklik, ezeket viszont én nem tartottam
gyerekkompatibilisnek...

E

mlékszem, egy szép tavaszi reggel volt, amikor
minden bátorságomat összeszedve eldöntöttem, hogy megpróbálom megbarátkoztatni
fiaimat a klasszikus zenével,
és amikor kifordultunk az utcából, bekapcsoltam a Bartók
Rádiót. Kicsit tartottam tőle,
hogy a névadó valamelyik komolyabb opusza fogad majd

(nem biztos, hogy reggel 7:30kor egy Mikrokozmosszal érdemes indítani a műfajjal való
ismerkedést), de hál' Istennek
valami sokkal könnyebb – talán
Mozart – ment, amitől reggeli
expedíciónk még filmszerűbbé vált, mintha pop-rock szólt
volna.

S

oha nem tanultam igazán
zenét, és nem is nagyon
értek hozzá, de valahogy a népszerű zenei műfajokat elunva
egyre jobban kezdett érdekelni
a klasszikus zene, sőt még a kortárs is. Kevés olyan ismerősöm
van, aki Ligetit vagy Eötvöst
hallgatna a metrón, vagy Kurtágot és Bartókot az edzőteremben
– hogy csak a négy legnagyobb,

az egész világon ismert, és meghatározó kortárs magyar
szerzőt említsem. De
vannak olyan
órák, időszakok, amikor
bele tudok merülni az ő nem feltétlenül harmonikus
melódiáikba. Mert általuk kezdek bizonyos dolgokat megérteni. Arról, hogy mit jelentenek
ezek a zenék, arról hogy miről is
szól egy-egy librettó.

V

együk például a legismertebbet, a fent emlegetett rádióállomás névadójától.
Tudják, a szarvassá változott

fiúk. Akik már nem térhetnek be az öreg Apó kunyhójába. A lábuk a küszöbön át nem
léphet. Hát igen... Régóta már,
hogy üres a hátsó ülés.
HIRDETÉS

H

iszen ne felejtsük el,
mindannyian rengeteg
klasszikus zenét hallgatunk,
csak elsősorban a moziban,
ahol szinte észre se vesszük,
hogy az esetek nagyrészében
szimfonikusok húzzák az űrhajó-, kalandor- vagy szuperhősalávalót. Szóval a mi utazásunk
is még izgalmasabb lett ettől. A
végső voksot azért az tette le az
adó mellett, amikor elkezdődött a műsorban a nyereményjáték, amelynek címe Átoperált
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

Alaki elváltozások:

Szentkuty Nikolett

Árulkodó körmeink

G

yakran bele sem gondolunk, de körmeink nagyon
fontos szerepet töltenek be: nélkülük ujjaink védtelenek lennének, sérülésük pedig komoly fájdalommal járhat. Körmeink állapota nagyban befolyásolja
megjelenésünket is, ezért egy-egy körömbetegség a
kellemetlen tüneteken túl nagyon zavaró lehet. Hogy
mit tehetünk körmeink egészsége érdekében, arról
dr. Zubai Zitát, az ároktői Vándor Gyógyszertár gyógyszerészét kérdeztük.
A töredezett körmökkel
járó kellemetlenségeket
legalább egyszer mindenki
megtapasztalja életében.
Milyen okai lehetnek a
körmök elgyengülésének?

Helyes körömápolással a
külső sérülések többnyire

megakadályozhatók, ugyanakkor a köröm elváltozásai, elgyengülése és megbetegedései szervi
okokra is visszavezethetők. Különösen a H-vitamin hiánya
befolyásolja a körmök egészségét. Abban az esetben, ha valamilyen behatás éri a köröm

osztódó sejtjeit, a körömlemez
elvékonyodhat, és ezáltal haránt irányban futó barázdák jelenhetnek meg rajta. A kiváltó
okok általában súlyos, krónikus
betegségek vagy fertőző kórképek, de helytelen körömápolás is
kiválthatja őket.

A leggyakrabban tapasztalható elváltozások és ezek okai
Színbeli eltérések és a kiváltó ok:

Sárga szín: dohányzás vagy súlyos májbetegség.
Amennyiben a sárgás szín mellett a
köröm megvastagodott, töredezett,
az gombás fertőzésre is utalhat.
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Barnás elszíneződés: bizonyos
gyógyszerek szedése idején vagy a
köröm alatt keletkezett vérömleny
felszívódásakor,
de ritkán jelezhet
a köröm alatt kialakult rákos betegséget is.

Zöld szín: a köröm alatt bizonyos pigmenteket
termelő baktériumok elszaporodását jelezheti.

Kékes elszíneződés: szív- és tüdőbetegségekben a
vér alacsonyabb
oxigéntelítettségét jelzik.

Kanálköröm (a köröm
szabad széle felfelé hajlik): gyakran társul vashiányos vérszegénységhez.
Ilyen esetben tanácsos
egészségesebb táplálkozásra váltani, sok zöldséggel, gyümölccsel és
korpás termékkel az
étrendünkben.

Foltok és pontok a körmön:

Apró pontok figyelhetők meg pikkelysömörben szenvedőknél, ebben a betegségben
jellegzetes az úgynevezett olajcsepp-tünet,
vagyis a köröm foltos elszíneződése.
A fehér foltok megjelenése a körmön vitamin- vagy ásványianyag-hiányt jelenthet.
Hogyan kezelhető
leghatékonyabban a
gombás körömfertőzés?

Szürkés elszíneződés és töredezett köröm:
vitamin- és vashiány következménye is lehet.

Amennyiben akár színbéli, akár alaki elváltozást észlel,
érdemes háziorvoshoz, illetve szakorvoshoz fordulni!

Törékeny köröm: pajzsmirigy-megbetegedés
következménye lehet, az
A-vitamin, a kalcium, a
vas vagy biotin hiánya
is puhíthatja a körmöket. Ezek a patikákban is
kapható táplálék-kiegészítő készítményekkel is
pótolhatóak.

A gombás körömfertőzés
szintén nagyon gyakori. Kialakulására hajlamosíthat például
cukorbetegség, valamint a köröm sérülésével járó állapotok. A
kéz vagy a láb körmei is megbetegedhetnek. A köröm megvastagszik, sárgásan vagy fehéresen
elszíneződik, töredezik, alatta
törmelékes anyag halmozódik
fel. A hatékony kezelés meghatározásához a szóban forgó

Óraüveg köröm (a körmök felszíne domborúvá
válik, az utolsó ujjpercek
szélesebbek lesznek,
megvastagodnak): szív- és
tüdő-, vagy bélmegbetegedés, májbetegség vagy
neurológiai zavar, valamint
keringési problémák is állhatnak a háttérben.

Benőtt köröm (a körömlemez oldalsó széle behatol
a körmöt körülölelő szövetbe): itt gyulladás, fájdalom és
úgynevezett sarjszövet („vadhús”) képződik. A betegség
gyakran elhúzódó lefolyású.
Hátterében nem megfelelő
pedikűr és túlságosan szoros
lábbeli viselése áll. A benőtt
köröm sebészeti úton gyógyítható, fontos továbbá a helyes
körömápolás elsajátítása is.

Barázdák megjelenése:

Keresztbarázdák: fertőző
betegségekről vagy vérszegénységről árulkodhatnak, de
alultápláltság esetén is kialakulhatnak. Észlelésük esetén érdemes háziorvoshoz fordulni, és
egy rutin laborvizsgálatot kérni.

gombafaj meghatározása szükséges, majd a ráható gyógyszeres
kezelés alkalmazása. Ez enyhébb
esetekben helyi kezelést jelent
(például ecsetelők, kenőcsök,
krémek, gyógyszeres tapaszok
és gombaellenes körömlakkok),
súlyosabb, régebb óta fennálló
panaszok esetén pedig szájon át
szedhető gombaellenes készítményeket alkalmazhatunk.
Rossz szokásunk a körmök
rágása. Milyen hatékony
módszer létezik a leszokásra?

Hosszanti barázdák: általában
az ártalmatlan elváltozások közé tartoznak. Többnyire a korral
sokasodnak. Azonban kialakulhat vashiány, bőrszárazság, keringési zavar, erős mechanikai
vagy vegyi behatás miatt is.

A körömrágás mind gyermekek,
mind felnőttek körében előforduló
probléma. Ennek oka sokszor valamilyen szorongás lehet. Sajnos a
leszokás nem egyszerű, mert mindenkinél más válik be. Gyógyszertárakban kapható olyan ecsetelő,
amely kellemetlen, keserű ízű,
ami elveszi a páciens kedvét ettől
a rossz szokástól. Másoknak az
válik be, hogy műkörmöket csináltatnak, ami elvékonyíthatja a
körömlemez felső rétegét, azonban a modern géllakkok már kevésbé roncsoló hatásúak.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Megint világvége
Novák Péter

Őszinte leszek: Ön(ök)nek is feltűnt, hogy immáron naponta
érkeznek hírek összeomló ökológiai rendszerekről, s a magukkal rántott kölcsönhatásokról? Hogy jegesmedvék és rovarok,
esőerdők és mikroorganizmusok sokasága válik történelemmé
egy pillantás alatt? Hogy olyan kihívások elé nézünk, amikért majd nehéz
lesz másokat felelőssé tenni, még ha ujjal mutogatásban verhetetlenek is
vagyunk? A helyes válasz az igen, igen, igen – és bárcsak be lehetne küldeni
akárhová a sok dühös állásfoglalást, hol foganatja van az efféle petícióknak.
De nincs, jelen állás szerint... Mit tehet ilyenkor a mezei médiacsináló és egyben rettegő családapa? Szakértői segítséget kér, de azonnal!
Ürge-Vorsatz Diána magyar fizikus, klímakutató, a Nobel-békedíjas Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) munkatársa, nem mellesleg hétgyermekes édesanya. Több mint egy
évtizede a budapesti Közép-európai Egyetem (CEU) éghajlati
és fenntartható energiapolitikai kutatóközpontjának vezetője, számos hazai és nemzetközi publikáció szerzője.
Valóban, a huszonnegyedik óra legvégén vagyunk, a saját létünket fenyegetjük! A
dinoszauruszok 350 millió évig éltek a Földön, és ha nem jön egy nagy külső hatás,
akkor talán még máig is. Civilizációnk, a legoptimistább hozzáállással is mondjuk
10 ezer éve létezik. De már ez a 10 ezer év elég volt ahhoz, hogy minden külső beavatkozás nélkül a kihalás útjára tereljük fajunkat. Az Északi-sarkon 40 év alatt
a jeges területének a fele meg-, és a jég tömegének a háromnegyede elolvadt, a
legszerényebb becslések szerint... Millió éves korallszirtek mára szinte lakatlanok
a Csendes-óceánon, s az éghajlatváltozás további következményeként egy-két évtizeden belül megszűnik rajtuk az élet minden formája.

élőtől a hullahegyek láttán. Ráadásul most szólnak előre, verik félre a harangot,
hogy változz, mert eljön a végítélet, hol hovatartozástól függetlenül mindenki
csak vesztes lehet, és? A nagy büdös semmi kérem alássan, mintha a középkori
haláltáncok kollektív emlékélményét élnénk újra, bár azt is töketlenül. Milyen
lehet ezt klímakutatóként megélni!?

Nagyon rossz. Nem látjuk a saját tevékenységeink súlyát. Pedig minden egyes
döntés és ember számít, hiszen mindenki döntéseinek eredménye, hogy épp hol
vagyunk, hová tartunk. A legtöbb klímakutató, aki ezen a területen dolgozik, emiatt klinikailag depressziós! Persze akik nap mint nap a problémákkal foglalkoznak,
könnyen kiéghetnek. Nem árt látni a megoldásokat is, hogy vannak olyan lehetőségek, amikkel sok mindent tehetnénk a folyamatok lelassítása, sőt, akár vis�szafordításáért is!
Minden országban vannak problémák, és vannak javulások. Németországban
például fantasztikus eredményeket értek el a megújuló energiával kapcsolatban, viszont képtelenek megküzdeni a szénipari és autóipari érdekeltségekkel. Ma Magyarországon tavalyhoz képest megduplázódott a napenergia felhasználóinak száma!

Miközben nincs önálló környezetvédelmi tárca, sem felelős választópolgár,
akit ez különösebben zavarna. Értem én a politikust, hát még a kritikust, hogy
mennyi, de mennyi problémával kell megküzdenünk széles e hazán innen, és
túl, csak ugye lennének prioritások, akárhogy is! Félő, további „mizérialokalizálás” és a szemünk láttára sivatagosodik majd el a Kánaán. A környezeti hatások nem tisztelnek határokat, nem vesznek figyelembe nemzeti érdekeket, de
előszeretettel söpörnek el kiszolgáltatott populációkat.

Ja kérem, hol vannak azok a sarkok, merre e korall-szigetek? Filozófiai értelemben nagyjából, mint a hajdan oly távolinak tűnő Kaffa városa, minek lelkes
genovai ostromlói 1347-ben pestissel fertőzték meg Európát, hogy aztán 200
milliós áldozatot követeljen a fertőzés, no meg némi belátást egy maréknyi túl30
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Szépek, kényelmesek, és még az egészségünknek is sokkal jobbat tesznek, mint egy
hagyományos épület: nincs penész, kondenzáció, tiszta mindig a levegő, az allergia,
az influenza ritkább, és 40 százalékkal csökken az érrendszeri megbetegedések száma ilyen lakókörülmények között. Hatalmas a nyereség, és nem feltétlenül drágább
az alkalmazott technológia. Hosszútávon semmiképpen sem. Meg kell érteni: azt
nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne engedjük meg magunknak!
Azért hallgatnak is ránk! Most éppen Budapest klímastratégiáján dolgozom egy
kis csapattal, egy városfejlesztési koncepció részeként, és tetszik, hogy nyitottak a
legvadabb ötletekre is. De egy ilyen projektben mindig nagyon sok szempont versenyez egymással, egyszerre nagyon sok érdeket kell érvényre juttatni. Viszont van
fórum elmondani, hogy ténylegesen lépjünk át a 21. századba, és tervezzünk olyan
közlekedési rendszereket a magyarországi városokban is, ahol normalizálódnak a
költségek, mégis mindenki el tud jutni háztól-házig. Ahol nincsenek dugók, így a
légszennyezés a harmadára, a napi használatban lévő autópark pedig 95 százalékkal csökken, így a parkolókat jórészt meglehetne szüntetni, és helyükkel növelni a
zöld felületeket, sorolhatnám. Ezeket a modelleket a Gazdasági Együttműködési
és Fejlesztési Szervezet (OECD) már évek óta teszteli, alkalmazza a gyakorlatban.
Jó, hagyjuk is az adjon az Isten, adjon az Állam, adjon a Cola modernkori kívánság-szentháromságát, hát még a nemzetközi szervezeteket; még félre érti valaki a valamit, szokás szerint. Kerüljön terítékre a legfontosabb: maga az
individuális, egótól és empátiától vegyes lényünk! Mik azok a lépések, amiket
megtehetünk a jövő generációiért?
Mindenekelőtt magunkért, hiszen már most szenvedünk a negatív hatásoktól. Idén
én és a fiam is Lyme-kórt kaptunk, ami természetesen volt korábban is Magyarországon, de mára háromszor annyi a megbetegedések száma az éghajlati változások
miatt, krónikus fertőzés lett...
Lépés, cselekvés pedig rengeteg van, de két példa idekívánkozik. Egyrészt az említett közlekedés. Rendszerszintű megoldások sokasága áll rendelkezésre, de a rendszert valakinek használnia is kell! A klímaváltozást okozó üvegházhatású gázok
kibocsájtásáért 70%-ban a városok felelősek. Ezen belül a motorizált forgalom nagyjából a feléért, és ez egyre csak nő. A közlekedésben egyelőre nincsenek nagy megfejtések, ott a technológia mellett komoly szemléletváltozásnak kell bekövetkeznie.
Másrészt az épületszigetelés, és építéstechnikai innováció. Ezen a területen már
megoldott, hogy majdnem nulla energiabefektetéssel a megszokott hőmérsékleti komfortot biztosítsuk. Télen mindenki utálja, hogy a hideg miatt hatalmas a
fűtésszámla.Ma már Magyarországon is kiváló épületek épülnek, amik gyakorlatilag erőműként is felfoghatóak, hiszen több energiát termelnek, mint amennyit
felhasználnak.
32

Itt az ideje hát a súlyos önvizsgálatnak, hogy vajon meddig hitegetjük még magunkat, mint Atlantisz lakói Terry Jones filmjében: „nem süllyedünk, nem süllyedünk!” (Erik a Viking, 1989.) Ráadásul úgy teszünk, mintha a bőrünkből kellene
kibújni, gyökerestül felforgatni mindent, lemondani arról, ami a levegővételnél
is fontosabb. Ha jól értelmezzük az adatokat, ez utóbbi, mármint felhagyni a
lélegzetvétellel lassan összejön, ahogy félelmes démonaik is sorra megelevenednek a statisztikák tükrében. Az érrendszeri, daganatos elváltozások, tehát a
jellemzően táplálkozási és életmódbeli anomáliák hozományai napjainkra népbetegségek, nem beszélve a stressz és más lelki eredetű állapotváltozásainkról.
Amit közös környezetünkkel művelünk, azt tesszük az emberi természettel is.
Siralmas a jelen, kívül, belül rohad...
Oktatás és a gyermeknevelés, ezen múlik a jövő. Minél több közös élmény gyerekeinkkel, kint a természetben, hogy lássák, milyen csodás és lássák azt is, mi múlik el. Nem tagadhatjuk le a történéseket. Ha valaki rájön arra, hogy milyen nagy
érték, akkor onnantól kezdve jobban átgondolja a cselekedeteit. Az oktatás során
meg kell mutatni azokat a lehetőségeket, amivel az egyén is jobban jár, hiszen mindenki egészséges akar lenni, és természetesen jobban élni.
Hát ez az! Csodálatos, hogy egy valami nem tartható fenn sokáig, és az esetünkben ez az önző hülyeség. A gyerekeink velünk, de ha kell, nélkülünk egy
normális világban fognak felnőni, ha lesz idejük összehozni. Youth for Climate az
európai mozgalom neve, s valóban tömegeket mozgat meg, százezres nagyságrendben. Amerikában egyetlen fiatal tiltakozása és szembesítő röpirata katalizált társadalmi szolidaritást, kortársai az államokat perlik alkotmányos jogaik
sérülése miatt a klímaváltozás kormányzati felelőssége kapcsán.
Nincs mese, meg leszünk leckéztetve, elgondolkodhatunk a büntetésünkön, és
bizony joggal, mert nem ezt ígértük! Nem ezt ígértük az első pillanatban, mikor a kezünkben tartottuk őket, mikor nem volt nálunk boldogabb szülő, mikor fűnek, fának büszkélkedtünk, s a csillagokra tettünk esküt, hogy mindentől
megvédjük Őket... S a végén magunktól kell!? Ilyen kudarcos mítoszrombolással együtt élni nem lehet, ennél nagyobb úr a lelkiismeret. Ha nekem nem, egy
hétgyermekes anyukának csak elhiszik.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Játsszon velünk és nyerjen!
Kalandozzon velünk
és nyerjen!

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

2 db kétfős wellnesshétvége
a móri Hétkúti Wellness Hotel
és Lovasparkban
2 db Lendület
Szűrővizsgálat a VitaHelp
Egészségközpontban
* A Szimpatika játékok eléréséhez egy regisztráció, azaz egy fiók létrehozása szükséges, melyet a szimpatika.hu/felhasznalo/regisztracio címen végezhet el.
A regisztrációt csak egy alkalommal kell elvégezni, azután a szimpatika.hu/felhasznalo/belepes címen be tud lépni a játékhoz.
1. Mi az autó?
a) egy guruló szoba kényelmes fotelekkel

b) felesleges luxus

c) motoros szekér

2. Mi volt a régi kastély egyik felében?
a) kaszárnya b) istálló c) posta
3. Kinek a barátja volt Rezső bácsi?
a) Bereményi Géza b) Röhrig Géza

c) Ottlik Géza

4. Mi a helyzet a plüssállatokkal?
a) kimosták őket 60 fokon b) most már elférnek egy polcon c) nem kellenek senkinek
5. Mit nem tud a chlamydia?
a) fertőzni b) osztódni c) összenövéseket generálni
1

Fejtse meg a keresztrejtvényt!

2

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

3

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

4

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

Nyeremény: 3 db páros belépő a
KARTHAGO 40 éves jubileumi nagykoncertjére!

34

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!

Játsszon velünk a szimpatika.hu-n március, április és május hónapban legalább egyszer,
hogy megnyerhesse a fődíjunkat:

PELOPONNÉSZOSZI

utazás 2 fő részére

Az IBUSZ Utazási Irodák Kft. jóvoltából.

* 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 kvíz és a Megfejtő játékunk nyerteseit a szimpatika.hu/jatekok oldalon találhatják meg!
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Voidokilia lagúna

GÖRÖG NYARALÁS –
KULTÚRÁVAL FŰSZEREZVE

2019

Athén

1 HÉT TENGERPARTI NYARALÁS
CSILLAGTÚRÁKKAL MÁR

76.400 FT / FŐ-TŐL

APARTMANTÓL A LUXUS HOTELEKIG.

Nafplion

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

ibusz.hu

