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„Minden díva énekesnő,
de nem minden
énekesnő díva...”

M

ájusi magazinunk címlapinterjúját a Jazz+Az három énekesnőjével, Behumi Dórival,
Váczi Eszterrel és Kozma Orsival készítettünk volna el, de a járványhelyzet miatt a lap nem jelenhetett meg. Az énekesnőkkel már a korlátozások feloldása után beszélgettünk karrierről, családról, és arról, hogy mit gondolnak az anyaságról.

Ja úliusban
újra színpadra állt volna
Jazz+Az, de a járványhelyzet

miatt ez a koncert is elmarad. Hogy
viseltétek a karanténidőszakot, mivel
töltöttétek a napjaitokat?
KOZMA ORSI: Nemrég költöztünk saját kertes ház-

ba, így hamar találtunk elfoglaltságot itthon, amivel könnyebben el tudtuk viselni a karantént, illetve
a kétségbeesést, hogy mi is lesz velünk. Nyilván a
zene, az éneklés, a jövés-menés nagyon hiányzott,
a gyerekeknek a barátaik, de próbáltuk a jó oldalát
nézni ennek az időszaknak: végre kialudtuk magunkat, együtt volt a család, sokat játszottunk, beszélgettünk, a kertet szépítgettük, a házat alakítgattuk...
BEHUMI DÓRI: A napok nagyon gyorsan teltek
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annak ellenére, hogy egy új helyzettel álltunk szemben. A bezártság nem esett nehezemre, óvatosak voltunk, de a családommal töltött hetek nyugalmasak
és derűsek voltak. Élveztük az online tanítást is, a
kislányom első osztályos, ezzel a tananyaggal még
könnyen megbirkóztunk a férjemmel, felosztottuk
egymás között a tantárgyakat, hatékonyan ment az
itthoni suli, a gyerek is nagyon élvezte. A szakmám
kilátástalansága, hogy teljesen parkolópályára állították a zeneipart, azért okozott feszült perceket.
VÁCZI ESZTER: Mivel nekem semmiféle színpadfüggőségem nincsen, a magam nevében azt tudom
mondani, hogy ragyogóan viseltem ezt az időszakot.
Természetesen mivel az előadóművészettel keresem
a kenyeremet, ez magával hozta ennek a negatívumait is, de egy ilyen helyzetben az igények is jócskán visszaszorulnak: hirtelen kiderül, hogy milyen

mértékben fogyasztunk feleslegesen. De nem akarok ilyen bölcsességeket durrogtatni. Szerencsésen át
tudtuk vészelni ezt az időszakot, ami nekünk, művészeknek még korántsem zárult le.

M

ire készültök, hogyan alakul a
zeneipar a közeljövőben? Mennyire
látjátok derűsen a jövőt?
BEHUMI DÓRI: Sajnos nem lehet még látni a végét.
Az elsők voltunk, akik elveszítették a munkájukat,
és úgy tűnik, az utolsók leszünk, akiket újra engednek dolgozni. A szabadtéri koncertek talán valamilyen szinten újra elindulnak, de ez sem megy egyik
napról a másikra, hiszen egy aktuális koncertet le kell
szervezni, meg kell hirdetni. Mire odajutunk, hogy
színpadra állhatunk, talán megint bezárnak minket,
nem lehet még látni a valós lehetőségeket. Ez nem
túl szívderítő.
KOZMA ORSI: Próbálok pozitívan hozzáállni, szerencsére már vannak felkéréseim augusztustól, illetve a
nagyobb elmaradt koncertek átkerültek jövőre. Új
dalon is dolgozom. Bizakodó vagyok, ugyanakkor
ez az időszak végérvényesen rádöbbentett arra, hogy
már semmi sem lesz ugyanolyan, mint előtte.
VÁCZI ESZTER: Nekem már az sokat jelent, ha a koncertjeim valamiképpen visszaterelődnek a szokásos
mederbe. Elkezdtem írni a következő anyagunk szövegeit, ez műhelymunka, amit sokkal jobban szeretek, mint a fellépéseket, úgyhogy én derűs vagyok.

Aa rajongók,
Jazz+Az koncertjére régóta vártak
idén pedig egyből két
koncertet is szerveztetek. Minek
köszönhető, hogy sok év kihagyás
után újra összeállt az együttes?

KOZMA ORSI: Már mondhatni, benne volt a levegőben, sokat beszélgettünk róla, szóval előbb-utóbb
felbukkant volna a zenekar.
VÁCZI ESZTER: Egyrészt mi hárman töretlen baráti kapcsolatot ápolunk. Másrészt, Dés Lászlóval és
Geszti Péterrel szintén dolgoztunk egyéb felállásokban az elmúlt évek alatt. Azt mindannyian éreztük,

hogy ez a zenekar űrt hagyott maga után a magyar zenei életben. Gyakorlatilag a formáció feloszlása óta ott
lóg a levegőben a kérdés, hogy miért lett vége, és hogy
lesz-e még. Egy ilyen volumenű produkció színpadra
állása nagyon komoly előkészületeket kíván. A szerzőpáros az elmúlt húsz évben hol külön, hol együtt,
de ugyanilyen munkát igénylő egyéb alkotásokkal
volt elfoglalva, legyen az egy új album, egy új musical színpadra vitele, szövegírása, stb... Most jutottak
hozzá, hogy ezzel teljes értékűen foglalkozzanak, és
jubileum tekintetében ez így kerek is volt szerintem.
BEHUMI DÓRI: Most sikerült megvalósítani, persze
a 20 éves jubileum is jó apropó volt. Sejtettük, hogy
kíváncsiak lesznek az emberek és örömmel jönnek
majd, de nem számítottunk rá, hogy ekkora lesz az
érdeklődés. Mégiscsak eltelt húsz év, és annak idején csupán két évig működött a Jazz+Az. Szóval nem
mentünk azért annyira biztosra. Azt tudtuk, hogy
nekünk mindenképpen fontos és nagy élmény lesz,
és jó lesz újra együtt dolgozni. De bebizonyosodott,
hogy ezek a dalok kiállták az idő próbáját.

Amindhárman
z együttes feloszlása óta
sikeres karriert

építettetek fel. Mennyire volt nehéz
elfogadni a helyzetet és önállósodni?

BEHUMI DÓRI: Igazából
mindhárman pályakezdőként csöppentünk
ebbe a helyzetbe, tisztában kellett lennünk
azzal, hogy a csúcson
kezdtük a karrierünket.
Innen nehéz lett volna
tovább folytatni ezen a
szinten, mondjuk szólistaként. Más országokban lehet, hogy egyenes
út vezetett volna egy országos ismertség után a
szakmában egyénileg is,
itt ez nem történt meg.
De ebben a műfajban
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egyikünk sem választotta a díva szerepet. Mindenki próbálta a saját útját megtalálni zeneileg, ami azért eltart egy
ideig, sok munkával, keresgéléssel. És nagyon fiatalok
voltunk, helyre kellett tenni magunkban azt a két évet.
KOZMA ORSI: Visszatekintve arra az időszakra, most
úgy látom magamat, hogy igazán bele sem gondoltam, hogy lesz utána. Tény, hogy a sikerei csúcsán
hagyta abba a zenekar, kicsit váratlanul ért minket
a hír. Érdekes, hogy utána nem nagyon kapkodtak
utánunk, például én közben elkezdtem saját dalokat
csinálni, de egy légüres térben voltam, a nagy sikerek
után hirtelen csend vett körül, és ez kicsit elbizonytalanított... de aztán egyszer csak csengett a telefon,
és László Boldizsár hívott a Cotton Club Singersbe.
VÁCZI ESZTER: Mivel én már előtte is szólistaként
léteztem az aktuális zenekaromban, ami a Jazz+Az
időszak alatt sem szünetelt – legfeljebb kevésbé volt
aktív –, nekem nem volt nehéz folytatnom ott, ahol
tulajdonképpen abba sem hagytam.

M

erre vezetett az utatok
a zenekar után?
KOZMA ORSI: 7 éven át voltam tagja a Cotton Club
Singersnek, majd 2007-ben kiléptem, és Szakos
Krisztiánnal 3 szóló lemezt készítettem, rengeteget
koncerteztünk. Közben megalakult a Kozma Orsi
Quartet Cseke Gáborral, Hárs Viktorral és Pusztai
Csabával, és a jazz vette át a pop szerepét. Őszintén
szólva, nem hittem volna, hogy jazzt fogok énekelni,
nem végeztem jazztanszakot, nem volt előképzettségem, egy koncert felkérés hatására álltunk össze,
aztán ez a zenekar a mai napig működik. 3 stúdiólemezünk van, rengeteget jártunk külföldön is. Nagyon hálás vagyok, hogy a zenésztársak támogatnak,
hisznek bennem. Közben visszatértem a pop színterére, kijött a Vízjel című szólólemezem. Most Bartalos
Jenő zeneszerző, szövegíróval dolgozom egy új dalon,
ami a nyár folyamán jön ki egy videoklippel együtt.
VÁCZI ESZTER: Egyrészt a Jazz+Az mellett működő
Szörp zenekarban énekeltem, és több, változatos felállású klasszikus jazzformáció után kötöttem ki a jelenlegi zenekaromnál, a Váczi Eszter és a Quartetnél,
amivel 2009 óta járjuk igazán saját utunkat.
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BEHUMI DÓRI: Én folytattam a tanítást, és még jó
darabig a klasszikus zenész énemet próbáltam előtérben tartani. Énekeltem jazzt, koncerteztem a saját zenekarommal, de a műfajból adódóan ez nem
ért el hatalmas tömegekhez... és elkezdtem a rádiózást, ami fontos része lett az életemnek. Aztán jött a
Budapest Bár, ahol megtaláltam a helyemet.

Ohogy
rsi, te hogyan birkóztál meg azzal,
egyszerre két babával járó
feladatot kellett ellátnod?

M

indhárman édesanyák vagytok.
Az előadóművészek folyton pörgő
életmódja után mennyire ment
könnyen az anyává válás folyamata?
KOZMA ORSI: Nekem kb. másfél évembe került, míg
újra megtaláltam önmagamat. Ikres anyukaként,
dupla öröm elé néztünk. Szerencsére volt segítségem,
de még így is nehéz volt ez az időszak számomra. De
rájöttem, hogy nem kell önmagamat feladom, nem
is várják el tőlem, viszont át kell szerveznem az életemet, újraépíteni, rendet tenni, és lesz benne hely
bőven az éneklésnek is. A férjem nagy támaszom,
rengeteget segít, és mivel ő is zenész, nagyon megértő. Hetekre, hónapokra előre szervezünk, előre gondolkodunk, és akkor minden simán megy.
BEHUMI DÓRI: Nekem fontos volt, hogy aránylag
hamar visszatérjek a színpadra. Már a Budapest
Bárban énekeltem, amikor megszületett a kislányom. Az első évben még ritkábban koncerteztem, de utána visszatértem „teljes állásba”. 3 évig
itthon voltam a kicsivel, amikor este felléptem, a
férjem vigyázott rá. Szerencsés vagyok, hogy ezt
meg tudtuk oldani.
VÁCZI ESZTER: Szerintem teljesen mindegy ebben
az esetben, hogy az ember mivel foglalkozik. Az
a lényeg, hogy mit hoz ki belőle az anyaság. Nekem hatalmas pofonokat adott az önismeretemben.
Ami semmilyen módon nincs kapcsolatban a munkámmal. Maga a helyzet, hogy totálisan más prioritások lépnek életbe, és egy korábban nem ismert
logisztika jelenik meg a mindennapokban, amit
viszont már nagyon is össze kell hangolni ezzel a
nem általános életvitellel, persze meglehetősen nehéz. De ahogy nőnek a gyerekek, már érzem ennek
a könnyebbségét.

KOZMA ORSI: Meg lehet csinálni, de rengeteg energiával jár. Azt gondolom, hogy pont mi hárman eléggé
stramm csajok vagyunk, és jól visszük a dolgainkat,
úgy, hogy otthon is sokat vagyunk, és nem kell állandóan babysittert alkalmazni. Előre tervezek, pont
amiatt, hogy a gyerekek ne szenvedjenek hiányt semmiben, ott tudjak lenni minden fontos pillanatban.
BEHUMI DÓRI: Ez nem egyszerű. Szerintem is elsősorban egy olyan társra van szükség, aki ebben támogat, lelkileg és logisztikailag is. Én abban hiszek,
hogy a gyermeknek az anyai szereteten és gondoskodáson kívül arra is szüksége van, hogy lássa, a szülei
szeretik a hivatásukat. Ez egy fontos példa. Mindenesetre egy anya életében a gyermeke lesz a legfontosabb, és ha választani kell, mindig ő lesz az első.

Kszonynak
lasszikus értelemben vett házias�tartjátok magatokat? Cél volt,
hogy ebben is kiemelkedőek legyetek?
KOZMA ORSI: Nehezen, de belerázódtam. A lányaim
koraszülöttek voltak, így nem indult zökkenőmentesen a közös életünk, rengeteg aggódással, majd’
egy hónapnyi kórházi bentléttel kezdtük. Így már
induláskor helyt kellett állnom. A férjem, az édesanyám, és a férjem szülei rengeteget segítettek. Jó
ellátást kaptunk a kórházban is, majd pedig csodálatos gyermekorvosunk segítségével a babák szépen
megerősödtek, és most már senki sem mondaná meg,
hogy korababák. Talán emiatt is egy kicsit stresszes
anyuka vagyok. Úgy képzeltem, hogy majd nagyon
laza leszek, de az élet felülírta mindezt.

M

it gondoltok, hogyan lehet ma egy
nő egyszerre sikeres a munkájában, és
egyben olyan édesanya, aki mindent
megad a gyermekeinek?

VÁCZI ESZTER: Erről a férjemet kellene megkérdezni.
Ha magamba kell néznem ezzel kapcsolatban, úgy
fogalmaznék talán, hogy korrektül ellátom a klasszikus feladatokat. Azért, mert meg kell csinálni. Ennyi.
BEHUMI DÓRI: Kiemelkedő nem szeretnék lenni,
mint háziasszony. Az elmúlt hetekben kipróbálhattam ezt is, jólesett. Szeretek főzni, elég jól is csinálom, de nem ez a szerep, amiben kiteljesedek. Bár
most a karantén alatt sütöttem kiflit, kalácsot, élveztem nagyon. Jó volt egy kicsit ezt is megtapasztalni,
de hosszú távon nem biztos, hogy ez cél.
KOZMA ORSI: Szeretek főzni, sőt a karantén alatt
a férjem megjegyezte, hogy kiteljesedtem... Nem az
volt a cél, hogy kiemelkedő legyek, de a magam mércéjének szerettem volna megfelelni.

D

óri, te tanítottál és rádióztál is.
Fontos volt számodra, hogy ne csak
VÁCZI ESZTER: Én úgy látom, ehhez elengedhetet- énekesnőként próbálhasd ki magad?

len a társ szerepe. De őszintén szólva, nem igazán
hiszem, hogy ha mindkettőt a maximumon csinálja
valaki, az ne menne valamelyik dolog rovására. Ez
persze nem derül ki, mert az emberek életéből csak
a kirakatot látjuk.

BEHUMI DÓRI: Igen, mindenképpen. A tanítás és a
rádiózás is más-más kihívásokat kínált, szerettem,
hogy különböző mentális energiákat kell használnom. A rádiózás nagyon hiányzik azóta is.
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Amegmaradt
barátság a Jazz+Az után is
köztetek, sőt, nagyon
szoros kötelék fűz össze titeket.
Nem rivalizáltatok egymással az
együttesen belül?

én állok elöl, én viszem a hátamon az adott produkciót vagy dalt. Ez felelőséggel jár. A kislányom
pont a napokban kérdezte, hogy mi az a díva. Ezt
feleltem: Minden díva énekesnő, de nem minden
énekesnő díva...

M

indannyian alapítottatok
önálló zenekart is. Hogy érzitek,
nem ismertük a másikat. De ez nagyon hamar elmúlt. megtaláltátok a saját hangotokat,
Egy különleges, mély barátság fűződött közöttünk, stílusotokat?
BEHUMI DÓRI: Nem. Az elején méregettük egymást,

ami azóta is tart. Ez nagy ajándéka a Jazz+Aznak. A
mostani közös munka is ennek jegyében telt.
KOZMA ORSI: Arra emlékszem, hogy volt egy megbeszélés, amikor már mindhármunkat kiválasztották,
és bemutatkoztunk, akkor kicsit tényleg méregettük
egymást... De nagyon hamar megtaláltuk a közös
nevezőt, aztán jött egy külföldi reklámfilm-forgatás, és onnantól kezdve véd- és dacszövetséget kötöttünk! Azt gondolom, hogy mindig számíthatok a
lányokra, és boldog vagyok, hogy már jó 20 éve tart
ez a szoros kapcsolat.
VÁCZI ESZTER: Mint minden nagyon szorosra
fűzött, és sokszor stresszhelyzeteket is megélt munkakapcsolatban, köztünk is voltak/vannak feszültségek. Akár komolyak is. Ezek mindig csak a munka
során látnak napvilágot. Ahogy megszűnik ez a szál,
és csak a barátság marad, teljesen eltűnik. Ezt óriási
dolognak tartom. Pontosan azt, hogy még a legkomolyabban megélt vélt vagy valós sérelmeink sem
hagytak olyan nyomot, hogy ne folytattuk volna ott,
ahol abbahagytuk.

Díva típusnak tartjátok magatokat?

VÁCZI ESZTER: Én abszolút nem.
KOZMA ORSI: Egyáltalán nem. De szeretek dívás-

kodni. A Cotton Club Singersben volt is benne részem. Amúgy inkább huncut vagánynak tartom
magam. Eszterék szokták emlegetni, hogy a Jazz+Az
idején a stábban úgy is hívtak, hogy „kismocsok”.
BEHUMI DÓRI: Én egy kicsit igen, bármi is legyen
a dívaság... Szerintem ez kicsit pejoratív, de azt hiszem, van rá hajlamom... azzal együtt, hogy abszolút
csapatjátékos vagyok. De ha kimegyek a színpadra,
8

VÁCZI ESZTER: Azt hiszem, igen. Már 4 lemeznyi
saját dalt írtunk a zenekarommal, amiknek – talán minden nagyképűséget nélkülözve mondhatom
– van tartalma és hangulata. Ragyogó zenészekkel
játszom, 22 éve ismerjük egymást; bizonyos értelemben jobban ismerjük egymást, mint a családtagjaink.
Ez akár kiégéshez is vezethetne. De vagyunk, alkotunk, zenélünk, mesélünk. Ez felemelő. Most épp
egy új lemezanyagon dolgozunk: ez lesz a VEQ 5.
KOZMA ORSI: Folyamatosan feszegetem a határaimat. Azt tudom, hogy a popzene az, ahol leginkább
meg tudom magam fogalmazni, de ugyanakkor
így vagyok teljes, hogy rengeteg stílusban kipróbálhattam magam. Nagyon sokan hatottak rám már
a kezdetektől, amikor még vokalista voltam: Novák Péter, Tolcsvay Laci, Koncz Zsuzsa, Dés László, Malek Andrea, Tátrai Tibusz... Ez a sokféleség
végig kísér az utamon. Új pop dalokon dolgozom,
és július végétől szerencsére koncertezni is fogok a
Quartettel, duóban, és a Találkozások című estemet
is újra játszani fogom, ami pár éve debütált a Müpában. Sokfelől érkezik megkeresés, most éppen az
Animal Cannibals-szel is dolgozom, egy új táncszínházi produkciót mutattunk volna be májusban,
de majd akkor jövőre...
BEHUMI DÓRI: A Dórika és a Rombolók zenekarom
20 éve alakult, még a jazztanszakon. Most jutottunk
el oda, hogy a saját szerzeményeinket játsszuk. A gitáros, Schneider Zoltán írja a dalokat, én a szövegeket. Aránylag későn kezdtem el a saját zenémet
játszani, és még mindig keresünk új utakat. Izgalmas
utazás. Ha minden jól megy, szeptemberben bemutatjuk az első, Minden dal című lemezünket.

M

ilyen egy énekesnő átlagos
munkanapja?
KOZMA ORSI: Szoktam gyakorolni, énekórára járni.
Közben elvégzem az otthoni teendőket is, elmegyek
a gyerekekért az oviba, aztán este irány a fellépés.
BEHUMI DÓRI: Nem kell bemenni egy munkahelyre, az igaz, de mivel kisgyerekeink vannak, ugyanúgy
a korai kelés, iskolába kísérés a program. Utána lehet
gyakorolni vagy próbálni a zenekarral, a délután – ha
nincs koncert – ugyanolyan, mint mindenkinek egy
átlagos napon. És ha koncert van, későn kerülünk
ágyba, de reggel ugyanúgy kelni kell... Szóval így.
VÁCZI ESZTER: Egy munkanap stúdiózást, próbát
vagy komponálást – legyen az dalszerzés vagy szövegírás – jelent. Vagy például a Jazz+Az esetében
megannyi táncpróbát. Ezek periódusok, amikor nekikezdünk egy új anyagnak vagy egy színpadra álmodott projektnek. Ezen kívül a fellépések vannak,
ami helyszín és jelleg függvényében csak az esti órákat, vagy akár egy komplett napot is magának követel. Ha mindezek éppen nincsenek napirenden,
akkor egy énekesnő átlagos napjáról van szó, ami
egyben egy átlagos nő vagy anya napját jelenti. Reggel 5:40-kor kelés, gyerekekkel iskolába, a délelőttökbe kora délutánig belesuvasztani mindent, aztán
irány a gyerekekért, és már nincs más, csak ők.

Eszemélyiséged
szter, a legendásan kedves
megkönnyíti az

érvényesülést ebben a kemény
szakmában?

VÁCZI ESZTER: Kedves volnék? Haha. De jó, hogy
nem látható, amikor a karanténban való leckeírásra
kapacitálom a két gyerekemet. Egyébként a szakmai
életemben magam is úgy érzem, hogy elég együttműködő és jó „munkaerő” vagyok. Ami az érvényesülést illeti... Biztosan más dimenziókban tartanék,
ha keményebb karakterem lenne. De az is biztos,
hogy akkor nem Váczi Eszter lennék, és nem az lenne a művészetem, ami. Így aztán ez a kérdés megválaszolatlan marad.

Aneves
z elmúlt évtizedekben rengeteg
zenésszel dolgoztatok együtt,

és sokféle formában hallhattunk
titeket. Mi az, ami még mindig motivál,
amit még szeretnétek megvalósítani?

VÁCZI ESZTER: Csupán annyi, hogy a fejemben kerengő gondolatokat képes legyek dalszövegekbe átültetni. Úgy, hogy elégedett legyek vele.
BEHUMI DÓRI: Engem ugyanaz, ami az elmúlt 25
évben. Hogy azt csinálhassam, amihez értek, amit
szeretek, ugyanabban a minőségben. Egy nő esetében persze ez megint nehezebb, mert amíg egy deresedő halántékú főhős még mindig érdekes lehet,
egy nőnek folyamatosan harcolnia kell az évekkel.
De ha a hitelesség megmarad, akkor a rajongók is
kitartanak, ebben bízom.
KOZMA ORSI: Nagyon nyitott vagyok, igyekszem
követni az itthoni és külföldi énekeseket, zenekarokat műfajtól függetlenül. Próbálok sokat gyakorolni,
fejleszteni magam, de nagy inspiráció tud lenni egy
film, könyv, vagy csak az, hogy sétálok egy erdőben.
A kíváncsiság motivál, hogy mit tudok még magamból kihozni. Viszont amikor az ember kiáll, akár az
Arénába, akár egy klubba a közönség elé, érzi a szeretetet – az a legnagyobb motiváció. n
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A tavon

V

alami készül. Nem tudom, csak érzem. Vannak jelek, de hogy mik is
ezek, pontosan? Talán a kunkorodó
felhők fodra, talán a rekkenő melegben lengedező zephyr (Berzsenyivel szólva), talán a
molnárkák tánca a zöldeskék vízen. Vagy valami vibráló elektromosság?
Nézem a mindentudó kütyün az applikációkat,
de minden csendes és nyugodt, a képernyő nem jósol semmi vészt.
De én tudom, hogy vihar lesz.
Gyerekkoromban két dologtól féltem. El is neveztem őket Keleti bácsinak és Északi bácsinak. A felnőttek nem bácsizták őket, csak riadtan összenéztek
és azt mondták: jön a keleti! Vagy hogy: itt az északi! És akkor kezdődött a rohangálás, ruhák szálltak
a levegőben, hajók szaggatták a pányvájukat, mint
menekülésre kész állatok, elment az áram (mert az
áram, az is olyan volt akkoriban, mint egy kedves
rokon, időnként elment, időnként megjött, de sokáig nem időzött sohasem) dőltek a fák, szakadtak az
ágak, és az égbolton végigrobogott egy 424-es – én
legalábbis úgy képzeltem.
Mert amikor én gyerek voltam, ugyan nem gyakran, de járt még gőzmozdony a Balaton északi partján. Aki nem látott még ilyen, éjfekete, szikrázva
száguldó vulkánt, az nem értheti meg, mi volt az
ipari forradalom, mire gondolt József Attila és mi a
10

steampunk lényege. A 424-es mozdony maga volt az
őserő.
Az égi mozdony pedig hirtelen csap le a tóra,
és aki nem ismeri a menetrendjét, komolyan pórul
járhat.
Régen nem voltak villogó fároszok a part menti
településeken, rakétával jelezték a vihart, amit vagy
meglátott az ember, vagy nem. És volt egy szép piros fonott kosár is, amelyet a kikötőkben felhúztak
egy rúdra. Kamaszkorom egyik legkedvesebb nyári
elfoglaltsága volt, hogy barátaimmal egy kétszemélyes, szinte teljesen felboríthatatlan szlalom-kajakkal mentettük a többnyire NDK-s szörfösöket,
amikor lecsapott az orkán. Ez nem volt hálás feladat, egyrészt azért, mert egy szörfösnél se pénztárca,
se édesség nem lapul, így a jutalom mindig elmaradt, másrészt azért, mert a kimentettek nem voltak
tudatában annak, hogy valójában mekkora veszély
leselkedett rájuk. A Balatonon ugyanis van egy különleges jelenség: ha a szél eléri a 80-100 km/órás
sebességet, elkezdi porlasztani a vizet és belélegezhetetlen pára keletkezik a víztükör fölött. Az a szerencsétlen, aki felborult hajójával, vagy a szörfjébe
kapaszkodik, akár mentőmellényben van, akár nem,
megfullad, mert nem kap levegőt, annak ellenére,
hogy a feje kint van a vízből.
Sőt.
Volt egy olyan vihar, talán 1985-ben, amilyet azóta se láttam. Viharok leírásában hatalmasat alkottak

epan
Fotó: Fort

yozó
/ Adomán

Kalmár András írása

Fotó: Fortepa

n / Adomán
yozó

a romantika nagyjai, Jókaitól Shelleyig, úgyhogy
nem bocsátkoznék részletekbe, legyen elég annyi,
hogy égig érő forgó víztölcsérek száguldoztak a tajtékzó tavon. Emlékszem, a mólón álltunk, aggódva
kémlelve a déli-partot, mivel nagybátyám épp aznap
vitorlázott át Fonyódra. Engem az egyik szélroham
egyszerűen leterített, hasra vágott az esőkabátomba kapaszkodó szél. Nagybátyám,
aki épségben megúszta a vihart, sőt,
fel sem borult, elmondta, hogy a
vihar kitörése után minden vitorlát lehúztak, és csupán a
kötélzetbe és a vitorlákba kapaszkodó szél ereje elég volt
ahhoz, hogy elérjenek egy
biztonságos kikötőt.
Azt mondják arra, aki
reggel vízre néz, hosszú élet
vár. Ezt majd csak újabb ötven
év múlva tudom igazolni, de az
biztos, hogy aki a Balatont nézi, éli,
ússza és hajózza, azzal van egy kimondatlan, hangtalan közös nyelv. Ez valami ezoterikus, telepatikus, hipnotikus kapcsolat. Mert mi,
akik itt élünk a közelében, nem ismerünk mást. Jártam én is sok helyen, de nem tudom, mit jelent, ha
megváltozik a Tisza színe, nem ismerem Körösök
halait, nem tudom, merre visz az áramlás az Adrián. Csak ezt a nagy vizet ismerem. És ez az enyém.

Egyszer, egy komoly műtét után volt egy furcsa látomásom, lehet hogy úgynevezett halálközeli élmény volt
– ez már sosem fog kiderülni. Annyi bizonyos, hogy
azon az éjszakán a lélek és a test kettévált, és a lélek
hosszú gólyalábakon átvágott a városok fölött, átlépdelte az autópályák csomópontjait, és hopp, már ott is
volt a Vasút utcai jegenyesor felett, aztán kilépdelt
a vízre, és ment, mendegélt a Balatonon át.
Azt hiszem, még sohasem éreztem azt
a boldogságot, mint akkor.
De most vihar lesz, szólni
kell a srácoknak, hogy evezzenek vissza, hagyják abba a
nádasban való kalandozást a
barátaikkal, akiknek jórésze,
az én gyerekkori barátaim
gyermeke. Szinte ugyanúgy
élik a nyarat, ahogy éltem én
is. De már szikrázik a levegő, a
fecskék harci repülőként csapnak
le a víz fölött részegen táncoló bogarakra, a tó színe zöldeskékből feketére
vált. Megreccsen az ég. Most már vészjóslóan villog
a viharjelzés körbe-körbe, amerre a szem ellát, a zsebemben folyamatosan rezeg a telefon, ahogy a meteorológiai alkalmazások küldik a figyelmeztető jeleket.
És a vihar, ez a hatalmas égi gőzmozdony mint az a a
régi 424-es, szikrákat szórva dübörög végig a tó fölött.
Húzódjunk be. n
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A

utazhatunk?

A

turisták korlátozások nélkül utazhatnak ezen országokba. És ugyan fokozatosan bővül mindkét
lista, de a határok újranyitásáról minden ország
saját hatáskörben dönt, így indulás előtt érdemes tájékozódni, hogy ne érjenek kellemetlen
meglepetések.
Ebben számos weboldal is a segítségünkre lehet. Az Európai Unió a biztonságos idegenforgalom beindítása érdekében új honlapot indított
Re-open EU néven (reopen.europa.eu/hu), ahol
egy interaktív térképen ellenőrizhetjük, hogy
mely országokba milyen feltételekkel és járművel léphetünk be. A konzuli szolgálat weboldalán
(konzuliszolgalat.kormany.hu) szintén naprakész
információkhoz juthatunk a különböző országokba való beutazással kapcsolatban.
De akkor sem kell elkeserednünk, ha a fél
éve lefoglalt külföldi nyaralás mégsem valósulhat meg: Magyarország bővelkedik a szebbnél szebb látványosságokban és pihentető úti
célokban.

A Fonó Budai Zeneház gondozásában jelent meg
a Berka Együttes új lemeze, Csángó négy évszak
címmel. Az együttes harmadik lemeze egy csángó
kaleidoszkóp. Ha beletekintünk, színesen csillognak benne a különböző hangszerelésben, sőt akár
kis kórusműben feldolgozott gyűjtések, dallamok.
Ezek nemcsak egy egyházi év jeles eseményeit idézik fel, hanem a természet és életünk múlásának
legfontosabb állomásait is egyben. A lemezen szereplő 12 dal, melyek a hónapokat szimbolizálják,
egy-egy ilyen stációt jelentenek. Az albumon a régi
ősi vallásból származó szövegek és dallamtöredékek összefonódnak a keresztény hagyománnyal,
és a születéstől a halálig az élet minden jeles eseményéhez kapcsolódik egy dal.

Fotó: Török Máté / MMA

Megjelent
a Berka
Együttes
új lemeze

Hova

koronavírus-járvány átírta szokásaink
jelentős részét. Idén a nyaralás szervezése is több figyelmet kíván, és tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a
korlátozások mértéke országonként eltér, attól
függően, hol milyen fázisban van épp a járvány.
Arra is érdemes figyelni, hogy előfordulhat,
hogy a célország ugyan beengedi a turistákat,
azonban a hazatéréskor a magyar állampolgárok
is kötelesek alávetni magukat a hatósági egészségügyi ellenőrzésnek a határon, és akinél felmerül a fertőzés gyanúja, karanténba kerül – sőt
a tüneteket nem mutató személyek is kötelesek
14 napig házi karanténban maradni.
Június 18-tól az Európai Unió tagállamaiból,
Szerbiából, Svájcból, Liechtensteinből, Norvégiából vagy Izlandról hazatérőknek nem kell
karanténba vonulniuk, és ezen országok állampolgárai is szabadon beléphetnek Magyarország
területére. Július 1-től pedig feloldják a schengeni övezeten belüli határzárakat, így a magyar

ajánlja

Különleges tárlat a zárvatartás
élményéről
A Pesti Vigadó zárvatartásai című kiállítás az épület
teljes történetének zárvatartási időszakait dolgozza fel. A tárlat négy fő tematikus egysége a Pesti
Vigadó teljes történetéből írásos, illetve képi dokumentumokon keresztül emeli ki azokat a rendkívüli időszakokat, amelyek az épület zárvatartásaihoz
kapcsolódnak. Az utolsó, negyedik szakasz a jelen
helyzetre reflektál: arra, hogyan „élte meg” a ház
a legutóbbi zárvatartást, amelynek egyik eredménye a jelen kiállítás.
Bővebb információ: www.vigado.hu

Koncertfilmet készített az Etnofon

Májusban a járványhelyzet miatt zártkörű koncertet tartott a Novák Péter és az
Etnofon, melyből egy nem mindennapi
koncertfilm is készült.
A világszínvonalú hangzáshoz, amely Nyíri Sándor hangmérnöki munkája, különleges látvány párosult, ugyanis a
zenekar egy sajátos térben játszott: személyes tárgyaikkal, attribútumaikkal idézték meg a karantén-időszak

hangulatát. Az Etnofon alapítója, Kiss Ferenc a járványhelyzet miatt otthonából „vett részt” a koncerten; az előre
rögzített hang és kép egy televíziókészüléken jelent meg,
a zenekar tagjai pedig élőben kísérték az
önmagát csak hangépítésznek tituláló világzenei ikont.
A koncertfilm bárki számára megtekinthető a Kultúrpart Youtube-csatornáján.
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Szentkuty Nikolett interjúja
Felületi fertőtlenítők
esetében nem mindegy, hogy egy fertőtlenítővel átitatott kendővel töröljük át
az asztalt, vagy helyesen, a fertőtlenítőt az asztalra
spriccelve kivárjuk a behatási időt, és a maradékot távolítjuk el, tiszta, vagy egyszer használatos eszközzel.
Bizonyos kézfertőtlenítő szereket szappan helyett,
vizes kézmosáshoz kell alkalmaznunk, míg más szereket nem is szabad lemosnunk vagy leöblítenünk.
Figyeljünk a hígításra is. Ezen szerek egy része csak
hígítva alkalmazható, míg más készítmények hígítással a hatásukat vesztik.

Fertőtlenítsünk,

de hogyan?

Mely felületeket érdemes
még nagyobb alapossággal és
gyakorisággal tisztítanunk?

A

z utóbbi időben kiemelt fontosságú minden háztartásban
a megfelelő fertőtlenítés. Személyi higiénénkre is jobban
figyelünk, és a kézmosáshoz sem egyszerű szappant használunk. De mivel és hogyan érdemes fertőtleníteni, és hogyan
akadályozhatjuk meg az allergiás reakciók kialakulását? Erről
kérdeztük dr. Kerék Dánielt, a nyíregyházi Korona Gyógyszertár
gyógyszerészét.

dr. Kerék Dániel

A fertőtlenítés és a megelőzés kapcsán
leggyakrabban a kézmosás kerül
szóba. Milyen alternatívák léteznek
az egyszerű szappan helyett?

Gyakran hallani a baktericid,
fungicid, virucid jelzőket a különböző
fertőtlenítőszerek kapcsán. Mit
jelentenek ezek a kifejezések?

A rendszeres kézmosásnak alapvető személyes higiéniánkhoz kellene tartoznia a mindennapokban, és
nem csak a koronavírus elleni védekezés kapcsán.
Egy átlagos szappannal vagy folyékony szappannal
történő, langyos vizes kézmosás tökéletesen megfelel erre a célra, amennyiben az elégséges ideig (30-60
másodpercig) tart, és a kézfej minden részét érinti,
beleértve a kézhátat, a hüvelykujjat, a tenyér közepét
és az ujjak közötti területet is.
Amennyiben erre nincs lehetőségünk, például tömegközlekedés vagy bevásárlás során, használhatunk
egyéb kézfertőtlenítő készítményeket is: oldatokat,
géleket vagy alkohol tartalmú oldattal átitatott, egyszer használatos kendőket is.

Ha egy fertőtlenítőszeren látjuk ezeket a kifejezéseket, az azt jelenti, hogy az adott szer képes baktériumok (baktericid), gombák és gombaspórák
(fungicid), illetve vírusok (virucid) elpusztítására.
Ezek a kifejezések nem szinonimák, azaz nem minden baktericid készítmény virucid is egyben! Ha kézvagy felületfertőtlenítő szert választunk, a vásárlást
megelőzően érdemes tájékozódnunk erről, illetve vegyük figyelembe egyes készítmények behatási idejét
is! Ez az az idő, amíg az adott szernek érintkeznie kell
a kezünkkel vagy a fertőtleníteni kívánt felülettel ahhoz, hogy a kívánt hatást elérje.
Fontos továbbá a választott készítmény megfelelő
alkalmazása is.
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Érdemes odafigyelnünk minden olyan felületre, amelyet
gyakran használunk, illetve amelyeket mások is használhatnak. Ilyenek többek között a tömegközlekedési
kapaszkodók, a játszótéri vagy edzőtermi eszközök, a vizes blokkok, illetve az étkezéssel kapcsolatos eszközeink.
A patikákban többféle erősségű
alkohol is kapható. Ezt alapvetően
mire használják, és elég erős-e
ahhoz, hogy jelen helyzetben a
felületek tisztítására használjuk?
Gyógyszertárakban 70, illetve 96%-os alkohol kapható, de hatóságilag szabályozott, hogy egy személynek mekkora mennyiség adható ki. 70%-os alkoholból
ez 50 gramm, 96%-os alkoholból pedig 300 gramm.
Ilyen alkoholt általában enyhe bőrfelszíni sérülések,
vagy újszülött csecsemő köldökcsonkjának fertőtlenítésére szoktak alkalmazni. A gyógyszertárakban kapható
alkoholnak minden esetben, igazoltan meg kell felelnie
a hatályos gyógyszerkönyvben támasztott minőségi követelményeknek, így a gyógyszertárban kapható 70%os alkohol – bár használható felületek fertőtlenítésére,
de – nem feltétlenül a legköltséghatékonyabb megoldás.

Léteznek-e a fertőtlenítésre alkalmas
magisztrális készítmények?
A WHO által közzétett receptúra alapján több
gyógyszertár készít vagy készített magisztrálisan kézfertőtlenítő oldatot, amely alkalmas víz nélküli kézfertőtlenítésre, illetve felületek fertőtlenítésére is.
A kézfertőtlenítők gyakori használata
miatt kisebesedhet a kezünk. Mit
tehetünk, ha ez bekövetkezik, milyen
szerek segíthetnek a leghatékonyabban?
A gyakori kézmosás és a kézfertőtlenítők alkoholtartalmuk miatt kiszáríthatják a bőrt. Ilyen esetben igyekezzünk inkább a kézmosásra szorítkozni kézfertőtlenítők
helyett, és használjunk hidratáló kézkrémet naponta
3-4 alkalommal.
Mit tehetünk, ha egy fertőtlenítő
heves allergiás reakciót vált ki?
Ritkán, de előfordulhat, hogy valaki allergiás reakciót
mutat a fertőtlenítőszerben található hatóanyagra, esetleg az adalék-, illat- vagy színezőanyagok valamelyikére.
Ilyenkor az allergiás reakció hevességétől függ, hogy mi
a teendő. Amennyiben enyhe a reakció, akkor elég abbahagynunk az adott termék alkalmazását, de ha a tünetek
erősebbek, érdemes felkeresnünk egy gyógyszerészt, aki el
tudja dönteni, hogy recept nélkül kapható készítménnyel
lehet-e kezelni az adott problémát, vagy orvoshoz irányít.
Sokan különböző fertőtlenítőket
öntenek össze, így akár veszélyes
anyagok is létrejöhetnek, amik égési
sérülést, vagy belélegezve légzőszervi
károsodást okozhatnak. Melyek
a legveszélyesebb anyagok?
A klasszikus példa erre, amikor valaki WC-tisztításhoz használ egyszerre hipót és vízkőoldó szert. Soha
ne keverjünk fertőtlenítő szereket, mindig válasszuk
ki a megfelelő készítményt, és alkalmazzuk azt az előírásoknak megfelelő módon! n
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Béres Magnézium 250 mg + B6
filmtabletta 90 db

2 680 Ft
29,8 Ft/db

Imodium® 2 mg kemény kapszula

Felnőtteknek és serdülőknek napi
EP 1 filmtabletta a magnéziumhiány
megelőzésére és kezelésére.
Kiválóan felszívódó magnézium
vegyületeket tartalmaz.

Otrivin Rapid Menthol 1 mg/ml adagoló

oldatos orrspray 10 ml

20 db

1 170 Ft EP

1 960 Ft EP

Blend-a-dent extra erős protézisrögzítő
krém 47 g

1 245 Ft EP

58,5 Ft/db

196 Ft/ml

26,5 Ft/g

Már egy adag (2 db kapszula)
megszüntetheti a különböző
eredetű hasmenés tüneteit.

Hatása 2 percen belül megkezdődik és akár
12 órán keresztül is fennáll.

forgalmazza: VitalPlus Trade Kft.
1093 Budapest, Vámház krt. 7. III. em. 16.

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

hatóanyag: xilometazolin-hidroklorid
forgalmazza:
Béres Gyógyszergyár Zrt.,
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.

Vény nélkül kapható gyógyszer

MAG202007SZIMAD

Flebaven® 1000 mg tabletta
60 db

4 790 Ft EP
79,8 Ft/db

Krónikus vénás elégtelenség
okozta panaszok és tünetek és
akut aranyérbetegséggel
összefüggő tünetek kezelésére
javallott felnőttek számára.²
²alkalmazási előírás

hatóanyag: loperamid-hidroklorid

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Sperti Preparation H® végbélkenőcs

AkusTone fülspray

25 g

2 340 Ft EP
93,6 Ft/g

Hatékonyan csillapítja az aranyér
kellemetlen tüneteit: csökkenti az
irritációt, enyhíti a fájdalmat és
elősegíti a sebgyógyulást.

hatóanyag: cápamájolaj és élesztősejt-kivonat
forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest, Csörsz u. 43. Tel.: 225-5800 www.gsk.hu

PM-HU--20-00003

Orvostechnikai eszköz*

Millandjoy tabletta
100 db

15 ml

2 145 Ft EP

2 850 Ft
28,5 Ft/db

143 Ft/ml

Tej és tejtermékek akadálytalan
élvezetéért laktózérzékenyek
számára.
Segíti a tejcukor lebontását.

A fülspray összetevői segítenek a
megfelelő fülhigiénia fenntartásában,
megkönnyítik a fülzsírdugó eltávolítását,
és megelőzik annak kialakulását.

hatóanyag: mikronizált diozmin
forgalmazza: KRKA Magyarország Kft.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
3. torony 6. emelet

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

forgalmazza: Aflofarm Hungary Kft. 1025 Budapest, Cseppkő u. 41.

Vény nélkül kapható gyógyszer

HUFLEPAT202026

Vény nélkül kapható gyógyszer

PM-HU--20-00003

Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz*

125_20206_aku

Étrend-kiegészítő készítmény**

NiQuitin® Minitab 4 mg préselt szopogató

tabletta 20 db

1 810 Ft

Ny
Nyaraljon
Nyaraljon újra
újra
aG
Görög
örög
szigeteken!
sz
szigeteken!

90,5 Ft/db

Nikotin tartalmú
szopogató tabletta, ami
segít a dohányzásról való
fokozatos leszokásban.
hatóanyag: nikotin
forgalmazza: Omega Pharma Hungary Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.

Vény nélkül kapható gyógyszer

EP

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

A kockázatokról
á
ó éés a mellékhatásokról
é
á
olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
*A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
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Voltaren Dolo Rapid 25 mg lágy kapszula

20 db

2 260 Ft
113 Ft/db
hatóanyag: diklofenák-kálium

Enyhíti az izom- és ízületi
EP fájdalmakat, hátfájást, a megfázás
és influenza következtében
kialakuló fájdalmakat.

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

PM-HU--20-00003

Calcium-Sandoz® pezsgőtabletta
20 db

Salvequick® Tyúkszemtapasz

2 db

6 db

585 Ft

2 190 Ft EP

EP

97,5 Ft/db

1095 Ft/db

Csökkenti a fájdalmat, enyhíti a
nyomást, megelőzi a
dörzsölödést, és segít a
tyúkszem eltávolításában.
A védőtapasz 0,04 g (40 %)
szalicilsavat tartalmaz, ami
felpuhítja a tyúkszemet és a
bőrkeményedést.

44,8 Ft/g
forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest, Csörsz u. 43. Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

hatóanyag: ibuprofén
forgalmazza: Reckitt Benckiser Kft.
1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
Tel.: (+36) 1 880 1870
E-mail: gyogyszer@rb.com

Gynoxin® 200 mg lágy hüvelykapszula

Valeriana Relax lágyzselatin

Datif PC® Neo bukkális tabletta

713,3 Ft/db

A hüvely és a külső nemi
szervek gombás fertőzéseinek
(amelyek járhatnak a külső
nemi szervek, ill. a hüvely
gyulladásával vagy fertőzéses
eredetű folyással) kezelésére
alkalmas.

kapszula 60 db

hatóanyag: fentikonazol

Vény nélkül kapható gyógyszer

2 820 Ft
47 Ft/db

forgalmazza: Bausch Health Mo. Kft.,
1134 Budapest, Váci út 33.
OCAL1572/12.19

Csillapítja a viszketést,
megnyugtatja az irritált bőrt.

Vény nélkül kapható gyógyszer

Kalciumhiány megelőzésére és kezelésére,
felnőttek és gyermekek részére. Vízben teljesen
feloldódik, így biztosítja, hogy a szervezete a
legjobban hasznosíthassa a bevitt kalciumot.

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

2 240 Ft EP

Vény nélkül kapható gyógyszer

2 140 Ft EP

hatóanyag: kalcium

50 g

hatóanyag: dimetindén-maleát

3 db

1 520 Ft EP

Akár 24 órán keresztül,
folyamatos hatóanyag-leadással
csillapítja az izom- és ízületi
fájdalmakat.

Fenistil 1 mg/g gél

Orvostechnikai eszköz*

76 Ft/db

Vény nélkül kapható gyógyszer

Nurofen® 200 mg gyógyszeres tapasz

GYN-VA-HU1907-01

Olyan gyógynövények kivonatát
tartalmazza, amelyek hatóanyagai
hozzájárulhatnak a feszített életstílus
okozta stressz legyőzéséhez, illetve a
nyugalom fenntartásához
ingerlékenység esetén.

PM-HU--20-00003

40 db

1 610 Ft EP
40,3 Ft/db

Vény nélkül kapható homeopátiás
gyógyszer jóváhagyott terápiás
javallat nélkül.
Gyermekeknek és serdülőknek is
adható.

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

forgalmazza: Boiron Hungária Kft.
1124 Budapest, Csörsz utca 45.

Étrend-kiegészítő készítmény**

Vény nélkül kapható homeopatias gyógyszer

Dassergo 5 mg filmtabletta

30 db

1 700 Ft EP
56,7 Ft/db

Enyhíti az allergiás nátha és
csalánkiütés tüneteit, felnőttek
és 12 éves vagy ennél idősebb
serdülők számára javasolt.¹
¹alkalmazási előírás

Játsszon
Játsszon velünk
velünk Megfejtő
Megfejtő játékunkon
játékunkon és
és

nyerjen rodoszi nyaralást

két
két fő
fő részére
részére az
az IBUSZ
IBUSZ Utazási
Utazási Irodák
Irodák Kft.
Kft. jóvoltából!
jóvoltából!
hatóanyag: dezloratadin

A
A megfejtő
megf
me
gfej
ejtő
tő játékot
ját
áték
ékot
ot magazinunk
mag
agaz
azin
inun
unk
k 34.
34.. oldalán
34
olda
ol
dalá
lán
n találja!
talá
ta
lálj
lja!
a!

forgalmazza: KRKA Magyarország Kft.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
3. torony 6. emelet

Vény nélkül kapható gyógyszer

HUDASPAT202020

EP

= 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.

Szécsi Judit írása

Egészségszorongás

élni, próbálják azokat kisebbíteni, elnyomni. Ez a
jelenség gyakori bizonyos pszichiátriai kórképeknél
(pl. skizofrénia), krónikus betegségek (pl. daganatos
megbetegedések) és szenvedélybetegek esetében is.
A változáshoz, gyógyuláshoz az első lépés a belátás,
felismerés. Sajnos, ha hiányzik a betegség belátása,
ennek további káros következményei lehetnek mind
a személyre, mind környezetére vonatkozóan, mindez állapotromláshoz vezethet. A betegség tagadásának, hárításának hátterében leggyakrabban a félelem
vagy a szégyenérzet áll. Ennek oldásához a környezet
támogató fellépése elengedhetetlen. Mindezek mellett az előzetes informálás, az edukáció, megelőzés
ugyancsak rendkívül fontos.

A
A betegségtudat vélt és valós okai

S

A

A

A

okan, sokféle testi és lelki tünetet tapasztalunk magunkon nap mint nap, melyek
érzetre hol erősebbek, hol gyengébbek, hol
egészen aggasztóak számunkra. Nem mindegy, hogy ezeket a szomatikus jelzéseket hogyan
értelmezzük, interpretáljuk önmagunk számára. Bizonyos általunk megtapasztalt problémákat képesek
vagyunk felnagyítani, vagy éppen teljesen elnyomjuk
magunkban azokat.
z egészségszorongás kapcsán fontos kiemelni
annak két „végpontját”: amikor a személy nem
észleli testi jelzéseit, vagy nem veszi tudomásul azokat, illetve amikor felnagyítja őket olyannyira, hogy
akár ennek hatására halálfélelmet is átél. Szomatizáció esetében helytelenül detektáljuk és dolgozzuk
fel a testi érzeteinket, tehát valódi szervi elváltozás
nélkül szenved a beteg, míg az ún. pszichoszomatikus betegségek esetében fizikai elváltozás is kimutatható, melynek kialakulásában többek közt
pszichés tényezők is szerepet játszanak.
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koronavírus járvány kapcsán talán kivétel
nélkül mindenkiben kialakult az a készség,
hogy figyelje, monitorozza önmagát és a környezetében élőket. Szinte mindenki tisztában van azzal a
tünetlistával, ami a koronavírusra utalhat. Vannak
olyanok, akik a járvány kapcsán valós tüneteket
produkálnak anélkül, hogy a vírus a szervezetükben kimutatható volna, míg mások legyintenek
akár a konkrét tünetekre is, kvázi lábon kihordva a betegséget.
lapvetően az a hiedelem, meggyőződés irányít
minket a mindennapokban, hogy a betegségek
minket elkerülnek, ennek következtében gyakran az
egyértelmű, betegségre utaló tüneteket is hajlamosak vagyunk elbagatellizálni. Ebből adódik, hogy sokan sajnos csak akkor fordulnak orvoshoz, amikor
már tüneteik elviselhetetlenek, a mindennapi életben
akadályozzák őket – tehát túl későn. Sokan nem veszik komolyan, vagy tagadják a betegségüket, szorongásuk okán megpróbálnak a tünetekkel együtt

z ún. hipochondria talán a másik végletként is
felfogható. A hipochondria esetében az egyén
vagy egy konkrét betegség meglétéhez ragaszkodik, vagy a megbetegedéstől retteg (ami halálfélelemmel társulhat). Ebben az esetben a személy
kényszeresen foglalkozik az egészségi állapotával,
keresi, kutatja a szervi problémákat, betegségeket,
noha tüneteinek legtöbbször szervi oka nincs. Orvosról orvosra jár, folyamatosan a betegségével foglalkozik, kezelések után kutatva. Noha szomatikus
tünetek megjelenhetnek, de ezen tünetek a megemelkedett szorongásszint miatt pszichés alapúak.
Az egész folyamathoz tehát nagyfokú szorongás társul, ami jelentős terhet ró mind a személyre, mind
környezetére. Kialakulását tekintve a hipochondria
tünetei közt szerepelhet valamilyen gyermekkori
trauma, szülői túlféltés, vagy konkrét, elszenvedett/
látott történés (pl. haláleset). Mindezek mellett egy,
a későbbiekben átélt traumatikus élmény is hozzájárulhat a hipochondria kialakulásához, illetve ha
az illető eleve sokat betegeskedik, ez ugyancsak vezethet ehhez a problémához.

F

ontos kiemelni, hogy a hipochondria nem csupán egy betegség beképzelését jelenti, ugyanis
a személy nagymértékű szorongással is küzd általa,
szenved tőle. Amennyiben a tünetek fél évig is fennálnak, az orvosi vizsgálatok negatív lelete után sem
képes a személy a betegségtudatot egyedül letenni,

meg van győződve betegségének valós voltáról, ez
szenvedéssel és komoly életvezetési problémákkal
társul, ugyanakkor nem áll fenn más mentális probléma, téveszme, érdemes szakemberhez fordulni. A
hipochondriát lehet gyógyítani, melynek első lépcsőfoka a felismerés, ezt követően viselkedésterápia, pszichoterápia, olykor gyógyszeres kezeléssel
kiegészítve teljes gyógyuláshoz vezethet, bár a folyamat hosszadalmas, és a családtagok támogatása
is szükséges.

L

átható tehát, hogy mind a tünetek elbagatellizálása, mind a velük való túlzó foglalkozás komoly
következményekkel járhat. Fontos tisztában lenni
ezekkel a jelenségekkel, ugyanakkor részt venni a
szükséges szűrővizsgálatokon is. Ha úgy érezzük, az
egészségünkkel kapcsolatos szorongásunk már túlzó formát ölt, érdemes szakemberrel konzultálni. n
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Szonda Györgyi írása

Rendhagyó
nyár

is. Mentálisan biztos megviselte őket a bezártság, bármennyire is jókedvűnek mutatták magukat, amikor
beszéltünk, most biztos nagyon jó lenne néhány gyerekzsivajtól hangos, folyamatosan beszélő és mozgó
gyerekeim által biztosított unalommentes nap nekik.
Ha az unokák náluk vannak, az élményekről még napokig áradoznak, sokkal jobb a kedvük még akkor is,
ha elfáradnak tőlük. Mivel az én kisebb gyerkőceim
is nagyok már, igazi segítséget is jelentenek a konyhában, a kertben vagy a műhelyben, remélem, ezzel
megkönnyítik Mamáék dolgát – legalább egy kis időre.

anyaszemmel

I

dén a gyerekek közel fél évet töltenek otthon,
hiszen három hónap digitális oktatás után végre itt a vakáció, ami óriási megkönnyebbülés a
családoknak, bizonyos szempontból. Nekem
személy szerint a legnagyobb örömöm, hogy megszűnt
a telefonom pittyenése, villanása minden feladott lecke
és bejegyzés után, mert a vasárnap éjjel vagy munka
közben beözönlő értesítések már igazi stresszfaktort
jelentettek. Nincs több feladatkiosztás, laptop elosztás, wifiszerelés, zoomcsatlakozás az óra előtt 1 perccel
pizsiben, munkahelyről telefonon ellenőrzött tanulás,
fotókészítés, visszaküldés lehetőleg időben és a megfelelő felületen, végre nem érzem azt, hogy folyamatos
elmaradásban vagyunk, és nem nehezedik rám a lelkiismeretem, hogy nem tudok eleget lenni a gyerekeim mellett ezekben a nehéz hetekben.

B

üszkén vállaljuk, hogy a mi lehetőségeinkhez képest a legjobb eredményekkel zártuk ezt a tanévet. Leérettségizett a harmadik gyerekünk is, nagy
izgalommal várjuk a felvételi híreket, nagyon szép bizonyítványt kapott kézhez Bence, Dávid és Réka is,
és ha az iskolában nem is kaptak jutalomkönyvet, itthon a nagy ölelés mellé jár az ajándék és a fagyikehely,
mert bizony egy-két négyes osztályzat még nem jelenti
azt, hogy ne teljesítettek volna erőn felül. Az idei évben
szerintem minden diáknak kellett volna adni jutalmat,
megkülönböztetés nélkül, ráadásul az osztálypénzből
biztos kijött volna fejenként egy gyerekkönyv, hiszen
nem sok mindenre kellett költeni az elmúlt hónapokban.
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A

z idei nyáron kifejezetten várták a kisebb gyerekeim, hogy táborba mehessenek, mert végre
történik velük valami, közösségben lehetnek, mást csinálhatnak, mint otthon. Így ebben az évben nagyobb
keretet szabtunk meg a táboroknak, és a tíz nyári hétbőt öt hétre megoldottuk Réka és Dávid elhelyezését.
Nagyon színes a paletta: Réka dráma-, kerámia-, képzőművészeti, balett- és Rumini-táborba, Dávid fiam
tenisz- és sporttábor után egy majdnem háromhetes
fantáziatáborba megy az erdő közepére, ahol nem is
tartjuk a kapcsolatot, csak levélben. Bevallom, ettől
azért még izgul anyai szívem rendesen.

T
M

ivel a karantén ideje alatt kisebb-nagyobb
unokaelvonási tünetek jelentkeztek a nagyszülőknél, szeretném hozzájuk is vinni a gyerekeket néhány napra, bár mivel a szüleim extrán veszélyeztetett
helyzetben vannak az alapbetegségeik miatt, van bennem izgalom és óvatosság a veszélyhelyzet elmúlásával

udom, ahogy nőnek a gyerekeink, egyre kevesebb idő jut majd nyáron is egymásra, egyre többen dolgozunk, egyre kevesebb a szülőkkel és
testvérekkel töltött idő. Bevallom, tud hiányozni az a
néhány évvel ezelőtti vakációs nyugalom, vagy az első
közös külföldi nyaralás, de berakom ezeket az emlékek
közé. És idén tűzön-vízen át is elintézek egy néhány
napos belföldi közös kalandot, ami egyaránt izgalmas a 22 évesnek és a 9 éves kishúgának is. Még csak
körvonalazódik bennem ez a terv, de a következő lapszámban szívesen megosztom a kedves olvasókkal... n

R

eményeim szerint augusztusban lesz egy kis szabadság, jó lenne együtt a nagyobb gyerekekkel,
akár csak itthon, innen kirándulva. Addig pedig a hétvégékhez ragaszkodom majd, kisebb túrákat, belföldi
programokat egy-egy napba is be lehet sűríteni, talán a
négy nagyobb gyerekünknek is beleférünk a naptárába
néha, hiszen nagy bánatukra csak a nyár végén lesznek
fesztiválok, amelyek idén aztán végképp kihagyhatatlanok lesznek. Nagyon szeretnék közös élményeket mind
a hat gyermekünkkel együtt, mert nálunk a „Maradj
otthon!” időszaka nem volt sajnos a családi együttlét ideje, hiszen Apával mindketten dolgoztunk, a két
legnagyobb gyermek is, így most a nyártól remélem
– nyaralás helyett – a közös időtöltést. Megint azt érzem, óriási kincs, hogy a Velencei-tó mellé költöztünk,
hiszen egész nyárra programot ad a tó, főleg, hogy már
horgászengedélyt és csónakot is szereztek a fiúk.
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Varga Julis írása
porélesztő mindössze 150 éve érkezett ugyan a konyhánkba, és szintén megvan a maga külön története,
de a sütőpor fejlődéstörténete szintén nem piskóta.

M

ár bőven a sütőpor megjelenése előtt kísérleteztek a szakácsok és a háziasszonyok a tészták
lazításának trükkjével, ám mivel akkor még nem értették ezen anyagok kémiai hatásmechanizmusát, így
megbízható és kereskedelmi forgalomban is helytálló
alapanyagokat még nem lehetett kapni. Használtak
sörfőzdékből kunyerált élesztőt, és tisztított hamuzsírt, illetve a később a sütőpor alapanyagául szolgáló
szódabikarbónát és borkövet, ám az alapanyagokat
csak külön lehetett tárolni, nehogy idő előtt reakcióba lépjenek egymással.

A patikától a konyháig:
A
a sütőpor története
S
ütőpor minden háztartásban van – főleg az olyan időkben, mint a mostani, amikor
bent sokkal biztonságosabb, mint kint. Mivel az elmúlt hónapokban nagyot ugrott
a friss péktermékek és/vagy bolti sütemények személyes beszerzésének kockázata, így
nem csoda, hogy sokan sütéssel-főzéssel töltötték az önként vállalt karantént.

N

em teszünk másként mi sem: gyúrjuk a
tésztát, sütjük a kenyeret és a desszertnekvalót. Vagyis úgy tudok pontosítani, hogy én csak nézem, illetve online
kutatásokat végzek a témában. Így futottam bele a
sütőpor-élesztő-kovász kérdéskörbe is, aminek második két szereplőjét könnyen letudtam. A kockaélesztő
összepréselt és élő mikrooganizmusból, vagyis élesztőgombából áll, ami keleszti és fermentálja a tésztát,
hasonlóképpen a kovásznak nevezett előtésztához,
amely liszt és víz felhasználásával, természetes élesztőgombák és tejsav-, illetve ecetsavbaktériumok
felszaporításával készül, és elsősorban kenyér sütéséhez használják, hogy fellazítsa a tésztát. Szintén
élő anyag: a kovászt rendszeresen etetni kell, hogy
életben maradjon és feladatát a tésztába kerülésekor
elvégezhesse.
24

A

kovászt évezredek óta használja a kenyéripar: az
első kovászos kenyeret Kr. e. 3700-ra datálják,
és Svájcban találták – ám bár jóval azelőtt is használták a mai Közel-Kelet területén. Az ipari kocka- vagy

z első igazi sütőport egy Alfred Bird nevű angol kémikus és élelmiszergyáros fejlesztette ki
1843-ban, mert felesége allergiás volt az élesztőre és
a tojásra. Találmánya még nem volt késleltetett hatású, házi felhasználás helyett inkább az épp a krími
háborút vívó brit hadseregnek és felfedezőknek szerette volna értékesíteni, és le sem védette.

A

merikában Eben Norton Horsford, a német
Justus von Liebig egyik tanítványa készítette
el a következő változatot, amely hatását már kettős
lépcsőben (először nedvesség, majd később hő hatására) fejtette ki – 1869-ben állt elő azzal a recepttel,
amit kisebb változtatásokkal ma is használunk. Tanára, Liebig a receptet az évtized legfontosabb és leghasznosabb felfedezésének nevezte – és ő is sokat tett
azért, hogy a sütőport a szélesebb réteg is megismerje, jóllehet ő főleg az ipari felvevőpiacot célozta meg.

I

tt jött a képbe egy másik német patikus, August
Oetker, aki 1891-ben vásárolta meg a bielefeldi
Aschoffsche patikát, hogy tökéletesítse sütőipari
alapanyagait. Saját találmányát – amely jórészt Horsford receptjét vette alapul – a gyógyszertár szertárjában fejlesztette ki a porokkal való kísérletezése alatt.
A Backin nevű sütőport 1893-ban helyezte forgalomba, kifejezetten a háziasszonyokat célozta meg,
és kellően ügyes marketinggel hamarosan letarolta

August Oetker

a német piacot. 1903-ban szabadalmaztatta is a receptet, amelyen azóta állítólag nem is nagyon módosított a cég. 1906-ban már 50 millió, Backin nevet
viselő sütőporos tasak fogyott országszerte, így a cég
hamar nőni és terjeszkedni kezdett. Kínálatukban
megjelentek az aromák, pudingporok és az étkezési keményítő, majd hamarosan a többi félkész vagy
késztermék, amelyeken mind ott díszelgett a márka
védjegye, egy női fej világos sziluettje. A védjegyet
egyébként 1900-ban jegyezték be a berlini Birodalmi
Szabadalmi Hivatalban – tervezője a cég 1899-ben
kiírt pályázatára
jelentkező Theodore K ind litog r á f u s , a k i
Johanna lánya
profilját használta fel, így téve őt
halhatatlanná. n

A cikk folytatását a
szimpatika.hu oldalon
olvashatják.
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Dr. Draveczki-Ury Ádám interjúja

Parkinson-kór:

– formáját eredményezik. Ezen kívül számos olyan
genetikai eltérésre is fény derült, amelyek a kórkép
kialakulásának kockázatát növelik. Ezek az egy
génhez köthető, különféle öröklésmenetű mutációk felelősek a családi halmozódást mutató esetek 30
százalékáért, de a családi előzmény nélkül megjelenő
esetek 3-5 százalékáért is.
A legtöbben a jellegzetes remegést
társítják a Parkinson-kórhoz, de úgy
tudom, valójában jóval sokszínűbbek
a tünetek, és a remegés nem is
feltétlenül jellemző mindenkire.

még várat magára a nagy áttörés

N

oha a terápiás lehetőségek egyre jobbak, a Parkinson-kór lényegi kezelését tekintve évtizedek óta nem történt nagy váltás – derült ki dr. Buda Botond ideggyógyásszal készített interjúnkból.

Mi áll a Parkinson-kór hátterében?
A Parkinson-betegséget először két évszázaddal ezelőtt
írta le James Parkinson brit
orvos. A szerteágazó, sokféle tünet ellenére jól körülhatárolt, úgynevezett
elfajulásos központi idegrendszeri megbetegedésről
beszélünk. A legjellegzeDr. Buda Botond
tesebb – mozgással összefüggő – tünetek oka közvetlenül a dopamin nevű
agyi információtovábbító anyag hiánya, illetve az
ezt termelő idegsejtek számának megkevesbedése,
pusztulása bizonyos agyalapi dúcokban, elsősorban
a köztiagy úgynevezett feketeállományában. E sejtpusztulás hátterében valószínűleg egy speciális fehérjének, az ún. Lewy-testecskékben való idegsejten
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belüli összecsapzódása áll. Az elváltozás agyszövettani vizsgálatokkal egyértelműen igazolható, de ma
már korszerű és ártalmatlan MR-vizsgálattal, illetve
úgynevezett DaTscan-vizsgálattal is jól ábrázolható a
feketeállományban végbemenő sejtpusztulás. Az agy
egyes más területein is pusztulnak az idegsejtek Parkinson-kórban: ez elsősorban a betegség számos – a
közvélemény által kevésbé ismert – nem mozgással
összefüggő tünetéért felelős.
Genetikus eredetű
betegségről beszélünk?
Közel huszonöt éve tárták fel az első olyan genetikai eltérést, amely egyértelműen összefügg a Parkinson-betegség kialakulásával. Az azóta eltelt
negyedszázad során számos olyan gént azonosítottak, amelyek a betegségnek valamilyen monogénes – azaz egyetlen meghatározott génhez köthető

A közvélemény valóban elsősorban a leggyakrabban
a végtagokon, jellemzően nyugalomban megjelenő
remegést ismeri a betegség fő tüneteként. Legalább
ilyen fontos tünet azonban a merevség és a mozgások meglassulása is: vannak páciensek, akiknél ez a
szembetűnőbb. A betegség kései stádiumában jellemző tünet lehet még az úgynevezett tartási instabilitás. Szintén a mozgásos tünetek közé sorolhatók
a mimika és a hangképzés változásai is: sok beteg
arca lárvaszerűen kifejezéstelenné válhat, nem tükrözi megfelelően az érzéseket, még a pislogás is ritkábbá válhat. A hangszalagok vezérlése
is zavart szenvedhet: a beszéd színtelenné, monotonná válik, és a
hangerő sem szabályozható kellően árnyaltan. Nagymértékben egyénfüggő, hogy a fenti
számos lehetséges tünet közül
kinél melyek, milyen sorrendben, mennyire súlyos formában
lépnek fel.
Milyen nem-mozgásos
tünetek léteznek?
A nem mozgással összefüggő tünetek egy része a
betegség igen korai szakaszában, akár még a remegésnél, merevségnél is hamarabb megjelenhet.
Jellegzetes korai tünet például a szaglás romlása
vagy elvesztése. Igen gyakoriak az alvászavarok is:

ritkábban az elalvással, gyakrabban az átalvással
van gond. Rendkívül jellemző és gyakori egyes szorongásos és hangulatzavarok – depresszió, pánikzavar stb. – megjelenése is. Gyakoriak a gyomor-,
bélrendszeri tünetek-panaszok is. A vérnyomás-szabályozás sem működik megfelelően. Szintén jellemző nem-mozgásos tünet lehet a gyakori vagy
sürgető vizelési inger, a nemi vágy hiánya, illetve
merevedési zavar is. Ha ezek közül esetleg több is
jelentkezik egy betegnél, az bizony legalább olyan
mértékben ronthatja az életminőséget, mint a remegés, a merevség, vagy a mozgás-járás meglassulása. Az idősebb betegeknél és előrehaladottabb
Parkinson-betegeknél elindulhat szellemi hanyatlás is. Ez gyakran a „multitasking” képességek hanyatlásában jelentkezik először.
Mit lehet ilyenkor csinálni? Mennyit
fejlődött az orvostudomány az utóbbi
időben a betegség kezelésének,
tüneteinek enyhítésének szempontjából?
Fejlődött, de sajnos azt kell mondanom: a gyógyszeres kezelésben paradigmaváltás, igazán komoly
áttörés az elmúlt fél évszázadban nem történt.
Az első vonalbeli gyógyszeres kezelési stratégiánk lényege jelenleg is
a feketeállományban kialakult
dopaminhiány valamilyen
módon történő mérséklése,
megszüntetése, kiküszöbölése. Vagy közvetlenül a
dopamin előanyagát vis�szük be a szervezetbe például tabletták formájában,
vagy valamilyen, a dopamin
hatását utánzó hatóanyag bejuttatásával „csapjuk be” az agyi
receptorokat. A gyógyszeres terápia
fő csapásirányát a fentiek jelentik. Amikor szükségessé válik, elindítunk egy ilyen gyógyszeres kezelést, bizonyos határok között azonban igyekszünk
késleltetni ennek elkezdését. Egy ideig ez a kezelés
szinte csodaszámba menő eredményeket hozhat,
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egyénileg változó idő, többnyire évek múltán azonban különböző késői tünetek szétzilálhatják az addig jól működő terápiánkat. Inkább az idegsejteket
védő hatású gyógyszeres kezeléseket indítunk a betegség kezdeti szakaszában.

Aperitif

Igen. Technikai újítás például az a lehetőség, melynek során a dopamin előanyagát egy sebészileg beültetett csövön keresztül egy pumpa közvetlenül a
vékonybélbe adagolja. Ez viszonylag költségesebb
és nem minden betegnél alkalmazható módszer,
alkalmazásához felkészült centrumokra, mozgászavarok kezelésében jártas neurológusok és sebészek
együttműködésére van szükség. Emellett léteznek
bizonyos idegsebészeti beavatkozások is, amelyek
révén sok esetben igen látványosan lehet segíteni
azokon a betegeken, akiknél a gyógyszeres terápia
nem hoz kellő eredményt.
Először bizonyos roncsolásos technikák jelentek
meg: bizonyos agyterületek körülírt, célzott roncsolásával a páciensek egy részében a tünetek javulását
lehet elérni. Ma is végzünk egyes esetekben roncsolásos beavatkozásokat (leggyakrabban fókuszált
ultrahang-kezeléssel), azonban igazi áttörést az úgynevezett mélyagyi stimulációs technikák elterjedése
hozott. Természetesen ezt csak súlyos, és gyógyszeres kezelésre rosszul reagáló esetekben végzik. Összehangolt, több szakemberből álló
orvoscsapat részletes kivizsgálás
során méri fel, hogy ki alkalmas egy ilyen beavatkozásra.
A műtét során pontos tervezés és vezérlés mellett elektródákat vezetnek be bizonyos
mélyen fekvő agyi területekbe. Ezeken az elektródákon keresztül kívülről
kap az agy változtatható
impulzusokat; talán
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úgy kell ezt elképzelnünk, mint a szívritmust szabályozó pacemakert.
Nem jelenthet megoldást
esetleg az őssejtbeültetés?
Számos betegség esetén – és közéjük tartozik a
Parkinson-kór is – évtizedek óta reménykedünk
abban, hogy őssejtbeültetés segítségével áttörést,
tartós gyógyulást lehet elérni. A kezdeti lelkesedést
azonban megtörték a magzati köztiagy-őssejtek felhasználásával kapcsolatos gyakorlati és klinikai nehézségek, elsősorban pedig a súlyos etikai aggályok.
Jelenleg ezért a magzati őssejtek helyett ún. emberi
indukált pluripotens – tehát még sokféle testi sejtté alakulni képes – őssejtek alkalmazásával folynak
ígéretes próbálkozások. Ahhoz azonban, hogy az
őssejtbeültetés a Parkinson-kór rutinszerűen alkalmazható, megbízható, eredményes kezelési lehetőségévé válhasson, még számos elméleti és gyakorlati
kérdést kell tisztázni, finomítani és megoldani. Ez
az előttünk álló évek feladata lesz. n
INTERJÚNK FOLYTATÁSÁT A
SZIMPATIKA.HU-N OLVASHATJÁK

Nem cserélnék senkivel. Miért is tenném? A Gondolj
rám című filmben például nagyon szívesen alakítottam egy rákbeteg embert, de nem cserélnék vele...

Hova utazna, ha tehetné?
Sydney-be, Ausztráliába, mert ott él a szerető családom egy része: a 16 unokatestvérem.

Fotó: Gál Bereniké

Maguk az eljárások azért, gondolom,
sokat fejlődtek az évek során.

Ha egy napra cserélhetne bármelyik
Ön által alakított vagy szinkronizált
karakterrel, ki lenne az?

Augusztusban
a Balaton
rettenthetlen
Kardos doktorával,
a Kossuth- és
Jászai Maridíjas magyar
színművésszel,
rendezővel,
íróval, énekessel,
humoristával,
érdemes és kiváló
művésszel,
Kern Andrással
találkozhatnak,
aki már előre
megválaszolta
néhány
kérdésünket.

Van-e olyan könyv, amiből
szívesen készítene filmet?
Biztosan van, csak nem tudom, hogy melyik az.
Most keresem!
További érdekességek az augusztusi magazinban!

Limonádé friss narancslével

TOVÁBBI RECEPTEK

A nyár egyik legnépszerűbb frissítője a limonádé, a klasszikus recepten túl azonban érdemes új
variációkat is kipróbálni. Néhány alapszabályt is érdemes betartani: csak szénsavas vizet használjunk, a kristálycukor helyett jobb a cukorszirup, és csak friss gyümölcsökkel
dolgozzunk – azokat viszont bátran használjuk!

Hozzávalók (2 főre)
• 1 db lime; • 1 db citrom; • 1 db narancs; • 1 db narancs kifacsart leve;
• 4 dkg cukor vagy 4 cl cukorszirup; • 5 dl szénsavas ásványvíz vagy szóda;
• jégkocka

1.
2.

A gyümölcsök héját meleg víz alatt alaposan megmossuk, majd mindegyiket hat gerezdre vágjuk.
Otthoni, higiénikus körülmények között kézzel is összenyomhatjuk a gyümölcsöket két fél literes pohárba, adjuk hozzá a kifacsart narancs levét
és a cukrot vagy cukorszirupot,
majd töltsük fel a poharakat
jégkockával.

3.

Egy hosszú szárú kanál segítségével alaposan keverjük össze, és csak ezt követően adjuk
hozzá az ásványvizet vagy szódát.
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Vág Bernadett írása

Kö zeledünk...

S

pirike a minap rendkívüli cset-konferenciát
kezdeményezett, mert eszébe jutott valami,
ami őrülten szép, és iszonyúan egészséges,
mind spirituális, mind fizikai szempontból, és amit muszáj megtartanunk, és tilos elfelejtenünk, mert segíti a szívműködést, rendbe hozza a
vérnyomást, izmosítja az immunrendszert, lefaragja a stresszt, és nagyon-nagyon boldoggá tesz! – És
ami... – tette hozzá súgva, mint egy nagy titkot –,
július havának első szombatján lesz, és bár a szombat nem a mi napunk, mert a mi napunk a péntek,
de ez esetben, tekintettel a varázslatos eseményre,
és annak még varázslatosabb testi-lelki és spirituális
hatásaira, a szokásos találkozónkat péntekről szombatra kell csúsztatni, méghozzá semmi videó, hanem
végre személyesen, szemtől szembe, lélektől lélekig!!!
És itt visítozott még egy kicsit, és két kis tenyerével verdeste a combját, és ugrándozott a fenekén,
és majd kiszakadt a bőréből.
– Oksi? – kérdezte végül, és választ várt.
– Mi oksi? – kérdezett vissza Pisti, mert bár a végét értette, de a kezdetét nem, vagyis hogy miért is
kell az egész személyes gyűlés, vagyis hogy mi az a
varázslatos izé.
– Ajjaj, én már sejtem – mondta Szaki, és már
vissza is vonult, ami nála azt jelenti, hogy hátra dől
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a foteljében, így nem látjuk, csak az orrától felfelé,
és csukott szemmel.
– Én nem sejtem! – vágta rá Márti, és hozzátette,
hogy mindjárt leég a rántás, nem ér rá talányokat
fejtegetni, és ha Spirike megtenné, hogy tömören, lényegre törően, érzelmi cafrangok nélkül és
értelmesen beszél, akkor kijutna végre a konyhába, és amíg a rántást kavarja, Spirike onthatná az
örömkönnyeit.
Na, erre Pisti azt mondta Mártinak, hogy akár le
is kapcsolhatta volna a gázt, mielőtt idejön csetelni,
és akkor nem kéne feleslegesen sértegetni azt, aki
ilyen lelkes és kedves, igaz, talán kissé idegesítő, de
attól még őszinte és majd kibuggyan belőle a több
mázsányi szeretet.
Spirike, hallva Pisti szavait, miszerint ő kedves és
lelkes és szeret, hirtelen könnybe lábadt, majd sírva
is fakadt, amiért viszont idegesítő.
– Bocsánat, ha idegesítő voltam, többé nem zavarok senkit! – és már látszott is a szemén, hogy
ezerrel keresi a billentyűzeten a kikapcsoló gombot.
– Spirike itt marad! – dünnyögte Szaki olyan határozottan, hogy alig lehetett kihallani a hangjából,
hogy ezt amúgy kedvesen mondta.
– Jaj, Spirike, nem te vagy idegesítő – tette hozzá Pisti –, én Mártira céloztam, hogy ő tart téged

idegesítőnek, de nézz körül, senki más nem, különben a többiek is elrohantak volna rántást kavargatni.
– Jól hallottam ám, mit mondtál!! – kiabálta Márti a konyhájából –, csak nyugodtan csúfoljál a rántás miatt, csak épp ne felejtsd el, hogy egy négytagú
családot etetek, és nem érek rá a nyavalygásotokat
hallgatni!
– Én nyavalygok??? – üvöltött Pisti.
– Én nyavalygok???– sikított Spiri.
– Ejnye, hát ne hergeljétek már egymást, legalább
mi legyünk kedvesek ebben a zord időszakban...
– ezt én mondtam, de csak halkan, mert féltem,
hogy emiatt is megsértődik valaki. De szerencsére
ekkor Szaki feje visszakúszott a képernyőre, már a
nyaka is látszott és a szeme is kinyílt, meg a szája
is, és ezt mondta:
– Egyetértek. Legyünk kedvesek. Spirike, beszélj.
A többiek pedig fogják be.
Befogtuk. Spirike még szipogott kettőt, aztán
sokkal halkabban és sokkal kevesebb szeretettel és
lelkesedéssel a hangjában annyit mondott, július
első szombatja az Ölelés Napja.
És csend.
Mert hogy itt ez a járvány, igaz, már nem nagyon,
de ki tudja, mikor sunyiskodik újra elő. Tényleg
személyesen kéne gyülekeznünk, hogy testi manifesztációnkban ölelgessük egymást?
Mind Szakira sandítottunk, mert ha valaki, ő
azonnal lefújja majd ezt a gyermekded ötletet. De
mi már nem mertünk ellentmondani az amúgy is
meggyötört Spirinek.
Szaki mocorogni kezdett, még feljebb emelkedett a fotelban, közelebb dőlt a kamerához, majd
azt mondta:
– Osztottam, szoroztam, és arra a megállapításra
jutottam, hogy...
– Hogy??? – kérdeztük mindannyian, ki félve, ki
izgatottan, ki lelkesen (Spirike).
– Hogy meg kell kísérelni. Lesz, ami lesz. Többé
nem élhetünk egymás nélkül, muszáj összeeresztenünk az auráinkat.
Spirike visított örömében, már csak azért is, mert
Szaki ilyen szavakat is tud, hogy aura. Márti már
nem volt ennyire lelkes, de ő sem ellenkezett, és

Pisti se, meg én se. Sőt. Örültünk. Hogy a fenébe ne? Végre élőben és testközelben és ölelkezve???
Csakhogy ekkor Szaki újra megszólalt.
– Az ölelés, melynek a napját ünnepeljük, a következőképpen történhet veszélytelenül...
És szépen elmondta, hogy mindenki maszkban
érkezik, aztán felállunk libasorba, jobbra fordulunk
az előttünk álló felé, majd háromra jól megölelgetjük az előttünk álló hátát.
Mindenki elképedt az ötlet intelligenciájától,
csak Spirike fakadt megint sírva. Mégpedig azért,
mert ő a legkisebb, ezért a sor végére kerül, és bár
ölelgetheti Pistit, de őt nem fogja megölelni a kutya se.
– Dehogynem! – vágta rá Szaki. – Öt perc ölelgetés után jön a hátra arc!
Na, ekkor már Spiri is boldog volt, és ez a nagy
boldogság kimondatta vele a következő őrületes,
ölelkezős tervet is július 30-ára.
Mert akkor meg a Barátság Napja lesz! n
HIRDETÉS
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Sallai Ervin írása
elcsábít. Persze a szabadság
vándorai száguldozhatnak villamossárga Babetta robogókon
is, amelyek bérléséhez ajándékba adunk Linda típusú klumpát.
Jelszó: kényelem és praktikum.
Elővesszük a padlásokról a homokóra formájú Pille műanyag
székeket. Milyen nosztalgikus lesz
hozzáizzadni. De hogy az ücsörgések ne fulladjanak unalomba, minden turista ingyen kap egész hétre walkmant Neoton Família
kazettával, ami nagymértékben növeli majd a kisboltban az elem eladásokat. A kazik visszapörgetésére árulunk majd ceruzákat is.

Kedves Falumbeliek!
Az idei nyár országszerte kihívásokat tartogat. De ahol a
kihívás, ott a lehetőség. Ha már
térben nehéz az utazás, legalább
időben tegyük meg. Hát nem?
Úgy gondoltam, mivel jövőnk
nemigen van, használjuk ki a
múltunkat. Idén meghirdetjük
a hazai turizmusban Retró falu programunkat. Miért szórják
máshol honfitársaink a pénzt,
ha nálunk is lehet? A falu retrósítása amúgy sem igényel sok
változtatást.
Kezdetnek az Airbnb-s megjátszós hülyeségek helyett őszinte szállásokat kínálunk. A
család kiköltözik a garázsba,
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a kedves turista választhat, hogy a szülők vízeséses fotótapétája alatt alszik, vagy a tinédzserszobában a
felcelluxozott C. C. Catch csöcsös
poszternél.
De nem csak szállásokat adunk bérbe. A környék méltán ismeretlen és
időtlen nevezetességeit igazi retró
csemege gépjárművekkel tekinthetik meg az idelátogatók. Leporoljuk
jó öreg járgányainkat. Vendégeink
választhatják a megbízhatóan felforró hűtővizű Skoda 105-öst hátmas�szírozó fagolyós ülésborítással, vagy
mindenki kedvencét, az 1,2-es piros Zsigulit plüss dobókockákkal a
tükrön. Felvágósabb turisták kibérelhetik az egyetlen NSZK
rendszámos 75-ös dízel Mercit, ami minden stoppost

A szórakoztatás a legfontosabb. Ezért gondoskodtam róla, hogy a továbbiakban is minden héten
fellépjen a kocsmában az indokolatlanul népszerű
Metál Lady. Évtizedek óta változatlan minőség és
bőrdzseki – félplaybackről. A szünetekben Brezina
Laci meséli el sokadjára, amikor a seregben olyan
jól lőtt, hogy ő három éles lőszer helyett négyet
is kapott, és hogy fociban is annyira spiccen volt,
hogy hívták a megye VI-ba, de akkor ki kapálta
volna a szőlőt.
A Fatehén italmérés, látványpékség és Nemzeti
Dohánybolt napközben is tartogat programokat.
Fekete-fehér tévén adjuk a Rocky IV-et. VHS kazettáról, a filmet félig kitakaró négynyelvű felirattal
(köztük a nélkülözhetetlen koreai),
és garantáltan

szenvtelen hangalámondással. A filmhez választható löncshúsos melegszendvics vagy
csalamádés hambi, kólaszörp, rósejbni menü mosoly és udvariasság nélkül. Vége a mélyen kivágott didkós pólók és orrpiercingek
idejének. A vendéglátásba végre
visszahozzuk a jól bevált rossz
modort, a kismama cipőt, és
az angolul nem tudás helyére
a németül nem tudást.
Kicsit felpörgetjük az adrenalint.
Orosz kiskatonák árulnak a kerthelyiségben teherautó akkumulátort és
kézigránátot. Mindkettőt horgászási
célokra. Ugyanitt kerozin is vásárolható, a 95-ös benzin árának töredékéért. Mennek tőle a Wartburgok,
mint a puskagolyó.
Természetesen a
g yerekek re is
gondolunk. Az
EU-szabvány
j á t s z ótere k
helyére vis�szatelepítjük
a fém rakétát,
aminek felforrósodó tetejéről ellátni egész az
istállókig. A fűzfa árnyékában pedig Lengyel úr énekelheti örökzöld
slágerét: Háromér’ vagy ötér’, pedig
tizenötöt ér! A kor szellemének megfelelően persze ezalatt százasokat értünk.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Vágjunk bele a hangulatos múltidézésbe
együtt!
Ne meneküljünk előre, ha hátrálni is lehet!
A régi az új új, éljen a retró! n
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Megfejtő
Júliusi nyereményeink

Nyaraljon újra a
Görög szigeteken!

MEGFEJTŐ

Júliusi
játékunkon nyerje meg az alábbi nyeremények egyikét:

rodoszi
nyaralás két fő
részére

az IBUSZ Utazási Irodák Kft.
jóvoltából

kétszemélyes
pihenés Móron, a

Fogadó az
Öregpréshez Hotel
és Étteremben

Júliusi

KVÍZ

Nyeremény: 2 db

játékunkon nyerje meg a 3 db

Oroszlán
és egér
3D mesekönyv

egyikét a
Móra Kiadó Zrt.
jóvoltából

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

Szimpatika Kvíz
Látogasson el a szimpatika.hu/jatek oldalra, és a fiókjába való belépést
követően* töltse ki kvízünket!
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* A Szimpatika játékok eléréséhez egy regisztráció, azaz egy fiók létrehozása szükséges, melyet a
szimpatika.hu/felhasznalo/regisztracio címen végezhet el.
A regisztrációt csak egy alkalommal kell elvégezni, azután a szimpatika.hu/felhasznalo/belepes
címen be tud lépni a játékhoz.
A játékaink nyerteseit és a játékszabályokat a szimpatika.hu/jatekok oldalon találhatják meg!

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

