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Számtalan aktuális hírrel, egészségügyi tanáccsal és 
érdekességgel várjuk a szimpatika.hu-n!

OLVASSON MINKET!

A Szimpatika TV adásaival bepillantást nyerhet a 
címlapfotózások kulisszái mögé, és friss tartalmakkal várjuk 
az egészséges életmód, a kultúra és a sport világából.

NÉZZEN MINKET!

Podcast adásainkban az olvasóinkat leginkább foglalkoztató 
témákat dolgozunk fel: egészségügyi, pszichológiai és jogi 
kérdéseinket szakértők válaszolják meg.

HALLGASSON MINKET!

KÖVESSEN MINKET!
Facebook-oldalunkon megosztjuk aktuális akcióinkat, 
híreinket, és külön játékkal is készülünk olvasóinknak!

KERESSEN MINKET  
AZ INTERNETEN IS!
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Ugye te felnőtt fejjel tanultál meg vezetni?
Olyannyira, hogy csak két és fél éve van jogosítvá-
nyom, 47 éves koromban vizsgáztam le. Ami azért 
is nagyon érdekes, mert az apám is pont ennyi idő-
sen kezdett el vezetni, furcsa, hogy mi az, amiben 
az ember megismétli a szüleit. Én mindig a bringás, 
a bkv-bérletes srác voltam, persze autónk is volt, de 
én a feleségem mellett ültem az anyósülésen. Meg-
győződésem, hogy egy nagyvárosban úgy kell él-
ni, hogy a belső kerületekben tömegközlekedünk 
vagy gyalogolunk.

De akkor miért volt szükséged a jogsira? 
Hiszen a gyerekeid már nagyok, el 
tudnak jutni egyedül is iskolába, edzésre, 
zeneórára.

Ez igaz, de nem tudunk taxival elmenni Szentend-
rére vagy a Pilisbe kirándulni, vagy Visegrádra, no 
meg lemenni sok cuccal a Balatonra, ez vonattal vagy 
busszal macera. Akkor még nem tudtam, hogy ku-
tyás leszek, de most már az is beigazolódott, hogy 
nagy kutyát szállítani autó nélkül nagyon körülmé-
nyes. A gyerekeket még nagyon sokat kellett össze-
vissza vinni akkoriban, most már valóban felnőttek, 
de valahogy miattuk és a család miatt is gondoltam, 
hogy egyszerűbb lesz az életünk, ha megtanulok 
vezetni. Váratlanul megkívántam az élményt. Ka-
landnak fogtam fel ezt a jogosítvány dolgot, azt gon-
doltam, hogy ez biztos jó érzés, függetlenül attól, 
hogy mit tartottam előtte az autókról, pláne mint 
bringás. Én teljesen fordított pályát járok be, mint 
az emberek többsége, vannak, akik kizöldülnek, én 
az élet ezen területén bebarnulok, vagy nem tudom, 
hogy mi a kőolaj színe – na jó, egyébként meg egy 
félelektromos autóm van.

Hogy élted meg, hogy a gyerekeid nagyok 
lettek? Hogy egyszercsak felnőttekkel 
laksz együtt?

Erre mindig rácsodálkozom, az az igazság, hogy 
szerintem ezt nem lehet megszokni, de valójában 
ez az életed része. Az időt mint fogalmat én soha 
nem értettem. Én próbálom csókolgatni a legkisebb 

gyerekünket, aki még csak 12 és fél éves, néha rá-
ugrok és meghusikázom. Muszáj kihasználni ezeket 
az utolsó pillanatokat, vele még úgy tudok beszélni, 
hogy egy gyerek mondja el a véleményét a világról, 
ugyanúgy van véleménye, de az még más. A nagyok 
már felnőtt véleményt alkotnak, abban meg az a jó. 
Van ennek egy ilyen eufóriája, amikor a felnőtt gye-
rekeid elkezdenek felnőtt dolgokat csinálni, alkotni, 
dolgozni, pénzt keresni és közben megbeszéled ve-
lük a világ dolgait. Vannak dolgok, amikben picit 
más árnyalatokban gondolkodunk, de azért eléggé 
egy nyelvet beszélünk. Valahogy ez csodálatosan van 
kitalálva, hogy miközben rengeteg mindent elveszí-
tesz azzal, hogy felnőnek, mert már tényleg nincs az 
a picigyerek-hangulat, azért jó családozni. Én vagyok 
az az ember, aki soha nem akart fiatalon családot, eh-
hez képest akkora családi ember lettem... 

Úgy tűnik, egy kettősség jellemez téged. 
Egyrészt vibráló, extrovertált személyiség 
vagy, másrészt van egy unalmasnak 
mondható életpályád: 20 éve vagy a  
TV2-nél, 20 éve csinálod a Propaganda 
című műsorodat, nem váltál el, 
nyugodtság vesz körül...
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Fotók: Falus Kriszta

Kalmár András interjúja

Kamerák előtt és mögött
Till Attila annak ellenére, hogy lassan húsz éve tévénézők százezreit szórakoztatja 

estéről estére, igazi művész maradt. Felidéztük vele a Supergroupos időket, 
beszélgettünk a gyerekkori performanszokról, a családról, a filmről és a kínos 

szituációkról is. De legelőször annak örültünk, hogy Tillának sikerült parkolóhelyet 
találnia Falus Kriszta fotóstúdiójának közelében.



Ez biztosan igaz, de azt hiszem, bennem nemcsak 
kettősség, hanem többféleség is van. Szerintem egy-
féle ember nincs, ez egyszerűen nem lehetséges, mert 
rengeteg impulzus ér minket életünk során, amit ott-

honról hozunk, az annyit változik menet közben, 
hogy biztos, hogy senki sem egynemű. Hogy ez ki-
nél miben nyilvánul meg, az jó kérdés. Azt hiszem, 
velem az van, hogy minden vibrálást, extremitást, 
őrületet továbbra is a művészetben élek ki. Ha éppen 
nem csinálok filmet, akkor is írok forgatókönyvet, 
reménytelenül pályázok, mindig csinálok valamit. 
Vagy tágabb értelemben, amikor élőben műsort ve-
zetek egy nagy stúdióban, akkor borzalmas meny-
nyiségű vibrálást meg feszültséget vezetek le, és ez 
nekem kell, ez olyan, mint egy villámhárító. Ez egy 
genetikai kérdés is, apám is egy ilyen típus volt...

Ő mivel foglalkozott?
Szerszámkészítő volt, nálunk mindenki az iparban 
dolgozott. Persze volt a művészet is, generációkon át 
lappanganak ezek a dolgok, az apai nagyapám tangó-
harmonikázott, énekelt, de aztán politikai okokból 
abba kellett hagynia. Én festőnek készültem – nem 
a szülőktől jött a festészet, hanem a suliból, de ők ezt 
hagyták is. Apám nagyon sokáig szelíden mondo-
gatta nekem, hogy azért kellene egy szakma, ő nem 
értette ezt a tévés világot. Amíg nem lettem híres, ő 
féltett, teljesen logikusan. Azt mondta, hogy egymil-
lió emberből csak egy lehet Vitray vagy Friderikusz, 
ne pazaroljak erre időt. Aztán ez megváltozott...

Jött a Big Brother...
Azzal a műsorral megpecsételődött ez az egész dolog, 
mainstream sztár lettem, és akkor már nyilvánvaló-
an nagyon boldogan beszélt rólam, ha szóba elegye-
dett valakivel a közértben vagy a patikában. Teljesen 
megnyugodott.

De én már ’94-ben elkezdtem tévézni és a Big 
Brother csak 2002-ben jött – ez valójában hét és fél 
év. A kezdetekkor mi mindig ilyen éjszakai kulturális 
programokat nyomtunk a barátaimmal, én mindig 
23:00 után szerepeltem a tévében, ez volt a kijelölt 
helye a kulturális műsoroknak. Az apám nagyon sze-
rette ezeket a műsoraimat, de ő azt gondolta, hogy ez 
olyan hobbi kategória. A szüleim egyébként mindig 
nagyon megengedők voltak, egész kiskoromtól fogva 
elnézték, hogy időnként bepörgök. De nem voltam 
hiperaktív, inkább ilyen bohócgyerek, színészszerű, 
akinek néha ki kell sülnie, akinek néha vulkánkitöré-
sei vannak. Ők nagyon jól vették a lapot. Emlékszem, 
amikor már nagyon unalmasak voltak ezek a 70-es, 
80-as évek felnőtt bulijai, volt olyan, hogy levetkőz-
tem meztelenre, megfűztem az épp jelen lévő havert, 
hogy ő is vetkőzzön le, és egy szőnyeget magamra csa-
varva, mint egy őskőkori furcsa varázsló vagy druida, 
végigvonultam a felnőttek között, és kijelentettem, 
hogy vége a bulinak, ideje haza menni... Ők hülyére 
röhögték magukat, én meg kisétáltam a túloldalon 
és fél órát gondolkodtam azon, hogy mi legyen a kö-
vetkező szettem, aztán megint megjelentem. Az nagy 
szerencse, ha az anyád meg az apád jópofának tart.  
A gondok akkor kezdődnek, amikor a saját szüleid sem 
tartanak jópofának, abból lesznek a sérülések... Én na-
gyon kevés sérülést szedtem össze gyerekkoromban. 

Ezeknek a gyerekkori performanszoknak 
a nyomait felfedezhettük a 90-es években 
alapított csapatod, a Supergroup 
munkáiban.

A Vákuum tévével kezdődött, aminek az volt a lénye-
ge, hogy a barátaimmal valami olyasmit csináltunk, 
amiről utólag kiderült, hogy kőkemény művészet, de 
amikor csináltuk, akkor mi is és a közönség is nagyon 
jól szórakozott. Több rangos fesztiválra is meghívtak 

minket, elég komoly nemzetközi visszhangja volt a 
produkcióinknak. A Vákuum tévé tulajdonképpen 
egy reflexió volt a televíziózásra, bevonva a színház, 
a performance, az interaktív játékok, a videoművé-
szet eszközeit.

A Supergroup pedig egy olyan kreatív ügynökség-
gé szeretett volna válni, ahol nagyszabású eseménye-
ket hozunk létre, ahol az egész város vagy egy adott 
tér a díszlet és a megvalósítás terepe. Az nagyon ösz-
tönzött minket, hogy Budapest egyik legfontosabb 
része a dunai panoráma, tehát a fekvése világszínvo-
nalú, de a tartalom, amit hordoz, nem biztos, hogy 
az. Nagyon sok rendezvényt csináltunk, pontonhidat 
építettünk az európai uniós csatlakozáshoz, befüvesí-
tettük a Szabadság hidat, csináltunk mozgó szigetet 
a Sziget fesztiválosoknak, Mikulásgyárat, embereket 
megmozgató dolgokat, városi alkalmazott művésze-
tet. És mindaz, amit mi gondoltunk akkor a váro-
si életformáról, mára többé-kevésbé jó értelemben, 
meg is változott.

Egyébként az egészséggel kapcsolatban nem kell 
mondani semmit? Elvégre ez egy gyógyszertári 
magazin...

De, lehet nyugodtan, mire gondolsz?
Én állandóan kávézom... Remek dolgokat tudok 
például arról, hogy miért nem baj, ha tíz kávét iszik 
az ember... mert nekem ettől semmi bajom. Mikor 
négy kávét vallottam be, már akkor is csóválták a 
fejüket az emberek, pedig az sem négy volt... az-
tán évekkel ezelőtt bevallottam, hogy valójában 
nyolcat iszom egy nap, na akkor már huhogtak, 
fogták a fejüket. A kardiológián megkérdeztem a 
doktornőt, hogy hogy van ez, most komolyan, ki 
iszik naponta három kávét? Ez olyan, mint az al-
kohol, ki iszik egy pohár bort? Azt mondta a kar-
diológus, hogy ő is egyfolytában kávézik, szerinte 
ez nem baj. Én egy kávé őrült vagyok és már nem 
számolom, nyolc-tíz kávét megiszom egy nap, rö-
videt, koffeinmenteset, espresso macchiatót, hosz-
szú amerikánót, mindenféle gépem is van otthon. 
De a sporttal is kordában tudja magát tartani az 
ember.

Mit sportolsz?
Mivel egyáltalán nem iszom alkoholt már öt éve, és 
nem is dohányzom, ezért az összes élő műsor, filme-
zés, meg egyéb téboly mellett még ki kell valahol 
sütni az agyamat, és erre legjobb a sport. Kell a fu-
tás, a kutyázás, kell, hogy felfussak az erdőbe, szinte 
már káromkodva, démonokkal küzdve, négykézláb 
csúszva haladok fölfele a fák között, miközben arra 
gondolok, hogy ez mekkora baromság – de valójában 
ott minden megszűnik. Az egy óriási pszichiátria. Ha 
nagyon megdolgoztatod magad, akkor a mesterséges 
feszültségoldókat, az alkoholt, a nyugtatókat meg az 
összes többit pótolni tudod.

Mikor jött az, hogy filmet akarsz csinálni? 
És ha már ennyire jók a filmjeid, miért 
forgatsz ilyen ritkán?

A film, az mindig benne volt a fejemben, már 23 éve-
sen is, amikor Vákuum tévéztünk, rengeteg kisfil-
met csináltunk. Az összes barátomat nagyon izgatta 
a film, én jelentkeztem is abba a Simó osztályba, aho-
va Török Feri, Pálfi Gyuri és a többiek jártak, de nem 
vettek fel, és akkor képzős lettem, és ott csináltam 
kisfilmeket, de azok képzős filmek voltak, nem any-

nyira történetcentrikusak, hanem sokkal kísérletibb 
dolgok. De ott mocorgott bennem az egész filmőrü-
let. Amikor 2003-ban a Big Brothernek köszönhető-
en híres műsorvezető lettem, a hírnévtől egy kicsit 
megijedtem és azt gondoltam, hogy ez be fog skatu-
lyázni, és egy idő után majd nem fogok tudni filmet 
csinálni. Akkor voltam 30 éves, úgy éreztem, ez az 
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A ajánljautolsó pillanat, hogy filmet csináljak: vagy nagyon 
gyorsan megharcolom ezt magamnak, vagy vége. 
Gondoltam, hogy elindulok pénzt szerezni és pro-
duceri aggyal magam köré gyűjtve az embereket el-
kezdek filmeket kreálni, de rájöttem, hogy ez megint 
olyan lenne, hogy itt van ez a tévés ember, és persze, 
hogy tudott pénzt szerezni... De én szerző szerettem 
volna lenni, ezért elkezdtem írni. Lépésről lépésre 
haladtam, folyamatosan írtam. A mai napig eléggé 
átszövi az agyamat ez, én mindig forgatókönyveken 
gondolkozom, léptem nyomon gyűjtöm az anyago-
kat. Bárki, aki velem kapcsolatba kerül bármilyen 
formában, az veszélyben van, mert ha mond egy jó 
sztorit vagy jó élethelyzetet, azt én már el is mentem 
és ellopom – ez egy gyűjtögető életmód.

Végül aztán megszületett a Pánik, amit 2007-ben 
forgattuk. De nem tudtam egyből filmet csinálni a 
Pánik után, mert nem volt hova pályázni, így lett 
a Csicska, egy anyagi támogatás nélküli film, Mécs 
Mónival közösen csináltuk, Stalter Judit pedig segí-
tett a nemzetközi elhelyezésben. A Tiszta szívvelt is 
nehéz volt megvalósítani, de mégiscsak egy kultfilm 
lett, a mai napig tanítják az egyetemeken, ha az elfo-
gadásról van szó. Arra nagyon büszke vagyok, hogy 
nem halt meg, hanem el tudott csípni valamit, ami-
vel érvényessé vált. Azóta sok filmtervem bukott el 
a pályázatokon, és ezt nem olyan könnyű megélni... 

Amikor azt kérdezik, hogy most miért nem csinálsz 
filmet, életem legfájdalmasabb pontjába találnak be-
le. Mert ez nem csak tőlem függ. De most megint 
ugyanúgy, mint a Csicskánál, önerőből csinálok 
filmet. Most az a korszak jön, ahol 100 filmesből 
15-20 akkor is tud filmet csinálni, ha nem kap rá 
támogatást.

Mi volt a legkínosabb élményed 
műsorvezetőként?

Nem egy ilyen eset volt... például volt olyan, hogy 
egy szimfonikus zenekart konferáltam és az előadás 
elején vettük észre, hogy a próbáról bent maradt a 
karmester széke, aki az előadáson már állva vezé-
nyelt. Megy a nyitány, benn ül hatszáz, viszony-
lag karót nyelt ember, mondom semmi baj, amikor 
bemegyek, hogy felkonferáljam a következő tételt, 
majd felkapom és lerakom a széket a színpad elé. 
Egy szűk öltönyben voltam, és ahogy letettem a szé-
ket, egy hatalmas reccsenéssel végigszakadt a fene-
kemen a nadrág. A teljes hegedűszekció nevetésben 
tört ki, és én is röhögőgörcsöt kaptam, mert ilyen 
helyzetben magamon is röhögök, de ezt nem értet-
ték az emberek. Utána következett egy csehszlovák 
vígjáték: amíg a zenekar játszott, addig a főszervező-
vel különböző pincéreket rendeltünk magunkhoz, a 
nadrágjaikat castingoltuk, hogy kié lenne jó rám... 
Aztán az lett a megoldás, hogy széles ragasztószalag-
gal belülről megragasztottuk a fényes kék öltönynad-
rágomat, de azért mindig úgy mentem be és jöttem 
ki, hogy sosem fordítottam hátat a közönségnek, ol-
dalvást sasszéztam. Szerintem tényleg azt gondolták, 
hogy ez a Tilla hülyébb, mint a tévében...

De ilyenek mindig vannak, nemrégiben egy arany 
konfettit benyeltem a kamerapróbán, ráment a tor-
komra és azonnal pánikroham-szerűséget kaptam, 
mindenki körém gyűlt, ittam egy kis vizet és utána 
kihánytam azt a vacakot... Ott állt egy ötvenfős stáb 
egy összegyűrt arany konfetti felett, én meg mint egy 
megtépett macska, csak pislogtam. Ez egy veszélyes 
üzem, figyelni kell, de azért már régóta mozgok stú-
diókban, a félsötét díszletben hátul elfutva csak tíz-
évente fejelem le a kiálló deszkát.

Július 4-én mutatja be közönség előtt a Duna Mű-
vészegyüttes  Héttorony  című táncszínházi elő-
adását a Nemzeti Táncszínház. Az alkotók arra 
vállalkoznak, hogy a 10 éve elhunyt Makovecz Im-
re gondolkodásmódját, műveinek komplexitását a 
tánc nyelvén fogalmazzák meg. Ebben segít nekik 
Kiss Ferenc zeneszerző, Novák Péter és az Etnofon, 
valamit a Göncöl zenekar.

1992-ben épült fel Makovecz Imre világraszóló 
Magyar Pavilonja a Sevillai Expón, amely szinte 
azonnal nemzeti jelképpé vált. A pavilon zenéjét 
Kiss Ferenc szerezte, amely a magyar világzenei 
szcéna egyik emblematikus alkotásává vált. Erre a 
muzsikára és a zeneszerző egyéb sikeres darabja-
ira született meg a Héttorony c. előadás.

A Héttorony legenda szimbolikája számos alka-
lommal feltűnt a magyar kultúrtörténetben. A Kár-
pát-medence népi műveltsége, kollektív emlékezete 
és kreativitása, valamint a nagy elődök szellemi 
hagyatéka jelentik azt a kincset, amit a Héttorony 
magában rejt Bécs, Kassa, Munkács, Brassó, Új-
vidék, Zágráb és Maribor tornyainak ölelésében.  
E kincsek között tartjuk számon Makovecz Imre 
életművét is. Nem véletlen, hogy a 2002 óta meg-
rendezésre kerülő, Makovecz épületeiben zajló 
építészeti és világzenei fesztivál is a Hét torony ne-
vet viseli.

Beethovennel a szabadban!
A Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemze-
ti Énekkar előadásában július három hétvégéjén 
(3-án, 10-én és 17-én)  szombat esténként újra 
felcsendülnek Beethoven művei Martonvásáron. 
Éveken keresztül a német zeneszerző mellett a ter-
mészetet, a nyarat és a felszabadult zenélés örö-
mét ünnepelték ezeken a hangversenyeken. Idén 
ez kicsit másképp lesz, mert Beethoven szimfó-
niái közül a legdrámaibbakat mutatják be. Egy 
ilyen páratlan koncertsorozathoz a martonvásári 
Brunszvik- kastély kertje tökéletes helyszín, hisz az 
egyik legromantikusabb park Magyarországon. 
Nem csoda, hogy Beethovent is magával ragad-
ta a hely szépsége, és ha lehet hinni a szóbeszéd-
nek, akkor nemcsak a természet bujasága, hanem 
a Brunszvik nővérek bája is vonzotta a mestert, így 

kedvenc tartózkodási helye lett. A július 3-i nyitó-
koncert karmestere Farkas Róbert, a 2011-es Lovro 
von Matačić Karmesterverseny 3. díjasa, július 
10-én az Orchestre Philharmonique Royal de Liège 
zeneigazgatója, Madaras Gergely vezényel, míg 
a sorozat záróhangversenyét a számos hazai és 
külföldi díjjal elismert Vajda Gergely dirigálja.
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Milyen panaszok esetén érdemes arra gyana-
kodni, hogy urológiai problémával állunk 
szemben?
Betegséget jelző fontos tünet a fájdalom, ez irányít-
ja leggyorsabban orvoshoz a beteget. Az urológiai 
derékfájdalom jellegzetesen egyoldali, mozgással, 
hajolással nem idézhető elő. Fiatal férfiak gyakran 
éreznek herefájdalmat, ekkor azonban már sokan 
halogatják, hogy szakemberhez forduljanak.
A másik igen sokszor előforduló tünetcsoport a vi-
zelésre vonatkozik. Gyakori a csípő, égő vizelés és 
a vizelet elszíneződése, zavarossága, rossz szaga – 
fiatal nők ezt tévesen felfázásnak hívják. Idősebb 
férfiaknál – különösen hajnalban – nehezebben tá-

vozik a vizelet, erősen préselni kell, gyakran csak 
csöpög. De a vizelet akaratlan elvesztése szintén 
urológiai betegség jele.
Beszélni kell egy zavarbaejtő tünetről, a mereve-
dési zavarról, az impotenciáról is. Ezt urológusnak 
kell kivizsgálni, mert a háttérben más érbetegség is 
megbújhat, és a megfelelő kezelésről is ő dönthet.

Mikor szükséges részt venni urológiai szűrő - 
vizs gálaton?
Szűrővizsgálatról akkor beszélünk, ha a teljesen 
panaszmentes beteg fordul a szakemberhez, hogy 
feltérképezze egészségi állapotát. Lényege, hogy a 
panaszt még nem okozó bajt időben felfedezzük, 

mert a korai szakaszban a gyógyítás sokkal haté-
konyabb. Céltudatosan két urológiai daganatos 
betegségre szűrnek világszerte: a fiatal férfiaknál a 
hererákra, 45 év után pedig a prosztatarákra.

Sokan tartanak attól, hogy fájdalmas beavatko-
zásokat kell átélniük. Milyen vizsgálatokat vé-
geznek el egy urológiai szűrés során?
Az urológiai szűrés egyáltalán nem fáj. Egy vér-
vétellel indul, mert abból következtetni lehet egy 
esetleges daganat gyanújára, ilyen a PSA, a béta 
HCG, és alfa-fötoprotein jelenlétének és meny-
nyiségének ellenőrzése. Lényeges része a fizikális 
vizsgálat, az urológiai szervek megtekintése, meg-
tapintása a szakember által. Különös félsz terjedt el 
a prosztata végbélen keresztüli vizsgálatától, pedig 
az orvos ujja semmivel sem nagyobb kiterjedésű, 
mint a normális székleté. Talán az idegenkedés jo-
gos, de a kis kellemetlenségért cserébe fontos ada-
tokat tudunk meg a prosztatáról, többek között a 
méretét, konzisztenciáját, felszínének egyenetlen-
ségét. Ma már a szűrés része az urológiai szervek 
ultrahangos vizsgálata: ez sem fáj, ugyanakkor 
részletes felvilágosítást nyújt ezen szervekről.

Milyen esetekben válhat szükségessé műtéti 
beavatkozás?
Az elmúlt években forradalmi fejlődésen ment át 
az urológia, melynek lényege, hogy egyre több 
– korábban csak műtéttel kezelhető – be-
tegség gyógyszerrel, vagy kevésbé inva-
zív eljárással is kezelhető. Jó példa a 
prosztata méretének csökkentése, 
a kövek testen belüli, lökéshullá-
mos összetörése és a női inkonti-
nencia lézeres kezelése. Ez utóbbi 
fájdalom nélkül megerősíti a női 
kismedencei szalagokat, izmokat, 
így műtét nélkül megszüntethető 
az egyik legkellemetlenebb tünet, az 
időnkénti vizeletvesztés. Általában is igaz, 
hogy ritkábban kell operálni, leginkább daganatok 
eltávolítása céljából vagy anatómiai rendellenesség 

helyreállítása miatt. Szakmai főszabály, hogy elő-
ször a kevésbé veszélyes, nem műtétes, de hatékony 
eljárással kell kezdeni a gyógyítást. Ha mégis ope-
rálni kell, előnyben részesítjük a minimál invazív 
beavatkozásokat, a húgycsövön keresztüli endosz-
kópiát, az igen kis metszést ejtő laparoszkópiát és 
a lézeres kezelést.

Milyen szövődményekkel kell számolnunk a ke-
zeletlen urológiai betegségek esetén?
A kezelés halogatása a daganatoknál a legveszé-
lyesebb. A beteg sokszor nehezen dönt, hónapokig 
gondolkodik, közben a daganat tovább nő, eset-
leg áttétet ad, és ezzel a beteg sorsát megpecsételi. 

Nem daganatos betegségeknél az időhú-
zás alatt a vese tönkremegy, a veseve-

zeték és a hólyag kitágul. A hosszú 
ideig fennálló gyulladás is káro-
sítja a szerveket, és a megkésett 
gyógyítás már nem képes hely-
reállítani az eredeti minőségű 
működést. Meggyőző példa erre 

a pénisz merevedési képességének 
hosszú időtartamú kimaradása. A 

működés hiánya minden szervet sor-
vaszt, ezután a helyreállítás sokkal nehe-

zebb, esetleg nem is sikerül, tehát érdemes mielőbb 
felkeresni a szakorvost.
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Szentkuty Nikolett interjúja
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A nők és a férfiak is hajlamosak halogatni a szakorvos felkeresését, 
ha urológiai problémát tapasztalnak. Ennek azonban hosszú távon 
súlyos következményei lehetnek, így prof. dr. Pajor Lászlót, a Globe 
Medical Center orvos-igazgatóját arról kérdeztük, milyen alaptalan 
félelmek övezik az urológiai szűrővizsgálatokat, és milyen 
esetekben elkerülhetetlen, hogy orvosi segítséget kérjünk.

Mire számítsunk az urológiai vizsgálaton?



Mint minden dolgozni vágyó fiatal, én is azt szeret-
tem volna, hogy a kemény áron megszerzett tudással 
és diplomával a végzettségemnek megfelelő munka-
körben kapjak állást, és ne kelljen kényszerből elhe-
lyezkednem egy olyan területen, amihez egyáltalán 
nem értek. Sok csoporttársammal ellentétben már az 
egyetemi évek alatt szerettem volna kipróbálni ma-
gam munkavállalóként, a szakmai gyakorlatot sem 
kötelezően elvégzendő tárgynak fogtam fel, hanem le-
hetőségként tekintettem rá, ezért már az egyetem alatt 
elkezdtem munkahelyet keresni – úgy gondolom, ez-
zel nem érdemes várni a diploma megszerzéséig.

Életem első komoly állásinterjúja nemcsak az 
egyik legstresszesebb élmény volt, hanem az egyik 

legfájdalmasabb is. Nem ismertem senkit, nem tud-
tam, mi a megfelelő válasz a kérdésekre, és azt sem, 
hogy milyen viselkedést várnak el tőlem. Olyan volt, 
mint egy vizsga, ahol nem ismertem a tanárt, és saját 
magamból kellett felelni. Szerettem volna jó benyo-
mást tenni, és a szakmai tudáson kívül fontosnak tar-
tottam a kifogástalan megjelenést is, ezért vettem egy 
vadiúj cipőt. Sajnos az indulás után öt perccel annyira 
feltörte a lábam, hogy alig tudtam járni. Az interjún 
csak arra tudtam koncentrálni, hogy ne látszódjon a 
fájdalom az arcomon, ezért próbáltam mosolyogva 
bólogatni végig, és amikor körbevezettek az irodá-
ban, pingvinként sántikálva próbáltam tartani a lé-
pést. Utólag rájöttem, hogy előnyösebb lett volna egy 

már megszokott cipőben elindulnom. Ennek ellenére 
jól sikerült az állásinterjú és felvettek.

Majd’ szétfeszített a kíváncsiság, a lelkesedés, a ten-
ni akarás és rengeteg ötletem volt. Viszont itt más 
típusú feladatokkal kellett megismerked-
nem, és jóval nagyobb felelősséget kel-
lett vállalnom, mint amit az iskolában 
megszoktam. Itt már más törvények 
uralkodtak. Egyrészt nagyon felnőtt-
nek éreztem magam a felelősség súlya 
alatt, másrészt megszólalt bennem a 
bizonytalan gyerek is, hogy jó helyen 
vagyok? Biztosan ezt akarom csinálni? 
Elég vagyok ehhez az új kihíváshoz?

Az egyetem alatt megtanultam az elméleti részt, 
de a gyakorlatban olyan feladatokat kaptam, amikkel 
még soha életemben nem találkoztam. Amikor tor-
nyosultak felettem az új feladatok, már egy olyan kis 
dolog is kihívást jelentett, mint a nyomtatóban a pat-
roncsere, és ha nem lettek volna segítőkész kollégák, 
talán a mai napig tanácstalanul állnék a nyomtató 
felett. Olyan is előfordult, hogy a főnököm megbe-
szélésre ment, és én készítettem elő a prezentációját, 
de véletlenül rossz fájlt másoltam át neki. Szerencsé-
re az utolsó pillanatban még sikerült kicserélni, 
enélkül biztosan rácsodálkoztak volna  a ba-
rátnőmnek készített lánybúcsú-tervekre a 
megbeszélésen. Óriási hiba volt, másnap 
alig mertem bemenni az iro-
dába, de mindenki csak ne-
vetett, és azzal nyugtatott, 
hogy csak az nem hibázik, 
aki nem dolgozik.

Rengeteg kérdés keringett 
a fejemben, de magamat is-
merve tudtam, hogy akkor 

tudok hatékonyan dolgozni, ha szeretem azt, amit csi-
nálok, és emellett jól is érzem magam a környeze-
temben. Ha lelkesedem érte, ha nem teher, nyűg és 
megoldandó probléma, ha nem csak azért dolgozom, 

hogy pénzt keressek, hanem látom a mun-
kámban a jövőt.

Egy munkahelyen nemcsak szakmai 
szerepek vannak, hanem szociális élet 
is. Rengeteg íratlan szabályt, szokást 
is meg kellett tanulni, hiszen ez egy 
közösség. Kezdetben meg kellett fi-

gyelni azt is, hogyan beszélnek egy-
mással a kollégák, milyen kapcsolatban 

vannak egymással, milyen testbeszédet al-
kalmaznak, mindezt úgy, hogy közben ne tegyek 

fel kínos kérdéseket. Először rengeteg kérdés merült 
fel bennem: lehet enni az irodában, vagy kizárólag a 
konyhában illik? Ha kávéval kínálnak, fogadjam el? 
De ha nem szeretem a kávét, akkor vizet igyak köz-
ben? Ezen kívül, ha nincs is kimondva, de minden 
cégnél van egy öltözködési stílus, ezért ha túl- vagy 
éppen alulöltözöm, az kellemetlen lehet. 

Az első munkahely nehézségein mindenkinek át 
kell esnie, azonban ez az elhelyezkedés nagy jelen-

tőséggel bír az élet későbbi szakaszaiban. Nem-
csak szakmai szempontból fontos,  a szociális 

életbe való bekapcsolódás legalább annyi-
ra lényeges, ebben nem különbözik a kö-
zépiskolai, vagy akár az egyetemi élettől.  
A munkahelyemen sokkal több időt töl-
tök el, mint akár a barátaimmal, ezért 
nem célravezető olyan helyen dolgozni, 

ahol rossz a hangulat, hiszen a 
kollégák szakmai és emberi tá-

mogatása is nagyban segíti a 
fejlődésemet és a karrieremet.

Az első munkahely megpróbáltatásai

Ivan Anita írása
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Miután a saját lábunkra állunk, egymást követik az „első” megtapasztalások: 
első komoly párkapcsolat, első egyetemi év, első vizsgaidőszak, első diploma, első 
összeköltözés. Én egy másik nagyon fontos „elsőről” írok most: az első munkahelyről.



Zsanett, aki a Balaton északi partján nőtt fel, gye-
rekkorát jórészt a természetben töltötte. Az akkor 
tett apró megfigyelések, a környezet ismétlődései, 
a ritmikák a mai napig meghatározzák munkáit. 
Textilszőnyegei, drapériái geometrikus voltuk elle-

nére az erdei tisztások, sziklafalak vagy fák kérge-
in pihenő mohaszőnyegek hangulatát hordozzák.

A textil csak később került Zsanett érdeklődé-
sének középpontjába, először a fémek érdekelték, 
zománc- és aranyművességet tanult, különleges 

ékszereket hozott létre, sőt fémműves szakon is 
diplomázott. De Ákos fia születésekor a puhább 
anyagok felé fordult, így fedezte fel magának a 
gyapjúfilcet, amelyből geometrikus alakzatokat 
készített, és ezeket a gomb és gomblyuk elvén fűz-
te egymásba tű és cérna segítsége nélkül. Munkái 
olykor kiemelkednek a térből, háromdimenziós-
sá válnak, máskor viszont megőrzik szőnyegszerű 
mivoltukat.

„Kimozdítottam a síkból ezeket a struktúrákat. 
Alapvető geometriai formákból adott egy elem vagy 
elemcsalád, amik az illesztési pontjuknál fogva 
kompatibilisek egymással. Nem igényelnek sem var-
rást, sem ragasztást, semmilyen külső technológia 
bevonását. Egyszerűen átfűzzük a gombot a gomb-

lyukon, és bármilyen irány-
ba terjeszthető a struktúra. 
Olyan, mint egy kirakós játék, 
ami térbeli is lehet.”

Zsanett rájött arra is, 
hogy  a tervezés egy gondol-
kodásforma, egy látásmód. 
Nem az alapanyag számít, 
hanem a motiváció. Ugyan-
akkor maga a munkafolya-
mat nagyon játékos, egyrészt 
olyan, mintha egy nagy kira-
kós darabjait illesztené össze, 
ugyanakkor a monotonitása 
miatt könnyen meditatív ál-

lapotba kerülhet az alkotó.
A fiatal művész munkáinak másik különleges-

sége, hogy velük egy enteriőr akusztikai élményét 
előnyösen lehet befolyásolni, mivel a gyapjúfilc és 
a belőle alkotott formák tompítják, elnyelik a han-
gokat. Így hát elmondhatjuk, hogy ezek a darabok 
minden érzékszervünkre hatnak.

Kalácska Zsanett nem csak magányosan tud-
ja elképzelni az alkotást: „Felfedeztem, hogy ez egy 
nagyon jó közösségi tevékenység is lehet, a kisfiam is 
besegített nekem több alkalommal. El tudom képzel-
ni, hogy közösségi alkotások is születhetnek ezzel a 
módszerrel.”
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Kalmár András írása

A fiatal textilművész, Kalácska Zsanett munkái különleges technikával készülnek, ami 
egyedivé és felismerhetővé teszi alkotásait, amelyekkel számos galériában és kiállításon 
találkozhatunk. Tehetségét 2018-ban NKA-ösztöndíjjal ismerték el, 2020 óta pedig a 
Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa. Kalácska Zsanett a képzőművészek azon 
új generációjához tartozik, amelynek már fontos a környezettudatosság, az organikus 
szemléletmód, az, hogy valami olyat hozzanak létre, ami visszatükrözi a természeti 
formákat és folyamatokat.
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Textilművészet  
tű és cérna nélkül



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.

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

Az akció 2021. július 1-jétől 31-éig, illetve a készlet erejéig tart. Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.
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hatóanyag: ibuprofén

hatóanyag: dexpantenolhatóanyag: borsosmentaolaj, köményolajhatóanyag: szalicilsav hatóanyag: loperamid-hidroklorid

hatóanyag: dimetindén-maleát
Felnőtteknek és serdülőknek napi 
1 filmtabletta a magnéziumhiány 
megelőzésére és kezelésére. 
Kiválóan felszívódó magnézium 
vegyületeket tartalmaz.

Csillapítja a viszketést, 
megnyugtatja az irritált bőrt.

Ajánljuk a leendő édesanyáknak 
is, amennyiben a fiziológiásnál 
alacsonyabb a mio-inozit és 
folsav szintjük, vagy ha fokozott 
bevitelre van szükségük ezen 
összetevőkből.

Hatékony 
fájdalomcsillapító, 
lázcsillapító, 
gyulladáscsökkentő 
hatással.

Oldatos szemcsepp az 
enyhe szemszárazság 
tüneteinek kezelésére. 
Felbontás után, hűtés nélkül 
6 hónapig eltartható. 
Tartósítószer-mentes. 
Kontaktlencsével is.

Csökkenti a fájdalmat, 
enyhíti a nyomást, 
megelőzi a dörzsölödést, 
és segít a tyúkszem 
eltávolításában.

Hagyományos növényi 
gyógyszer, elsősorban az enyhe 
görcsökkel, bélgázképződéssel 
és teltségérzéssel járó 
emésztőrendszeri panaszok 
kezelésére javallt.

Két, liofilizált baktérium törzset 
tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula.

Egész nap biztosítja a műfogsor 
stabilitását, így biztonságérzetet 

nyújt. A ragasztó védi a 
nyálkahártyát a protézis okozta 

sérülésektől, ill. megakadályozza 
az ételmaradék protézis alá jutását.

Napfény vagy forrázás okozta égési sérülés, 
kis- és nagyhólyagos bőrmegbetegedések, 
horzsolások, nyálkahártya károsodás 
gyógyulásának elősegítésére, minden 
korosztálynak.

Már egy adag (2 db kapszula) 
megszüntetheti a különböző 
eredetű hasmenés tüneteit. 
Alkalmazható felnőtteknél és 
6 éven felüli gyermekeknél.

199,9 Ft/ml

140,6 Ft/db165 Ft/tasak

15,4 Ft/g

24,4 Ft/g103,5 Ft/db

178,5 Ft/db91,5 Ft/db 62,5 Ft/db

50 Ft/g28,9 Ft/db

VizolS 0,21% oldatos 
szemcsepp  10 ml
VizolS 0,21% oldatos 
szemcsepp  10 ml

Advil Ultra Forte lágy kapszula
16 db
Advil Ultra Forte lágy kapszula
16 db

Inofolic® mio-inozit és folsav 
tartalmú étrend-kiegészítő  60 tasak
Inofolic® mio-inozit és folsav 
tartalmú étrend-kiegészítő  60 tasak

Panthenol külsőleges spray
130 g
Panthenol külsőleges spray
130 g

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

Linex Flora élőflórát tartalmazó 
kapszula  28 db
Linex Flora élőflórát tartalmazó 
kapszula  28 db

Gastropan gyomornedv-ellenálló 
lágy kapszula  14 db
Gastropan gyomornedv-ellenálló 
lágy kapszula  14 db

Salvequick Tyúkszemtapasz
6 db
Salvequick Tyúkszemtapasz
6 db

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

Fenistil 1 mg/g gél
50 g
Fenistil 1 mg/g gél
50 g

Béres Magnézium 250 mg+B6
filmtabletta  90 db
Béres Magnézium 250 mg+B6
filmtabletta  90 db

EP1 249 FtEP1 999 Ft

EP1 149 Ft2 899 Ft

EP2 499 FtEP549 Ft

EP1 999 Ft

EP2 249 Ft9 899 Ft



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

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

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

Az akció 2021. július 1-jétől 31-éig, illetve a készlet erejéig tart. Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.

JÚLIUSI AKCIÓ

apható. Az egyes gyógyszertárakban elfogadott egész= Egészségpénztári kártyáraEP a is ka

lletve a készzlelett ererejejéié gg tart. Áraink melyek az áfátt tatartrtalalmamazzzzákák.

yszertárában!vásárlás előtt kérjük érdeklődj

Vény nélkül kapható gyógyszerGyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz*

Vény nélkül kapható gyógyszer

Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz*

Vény nélkül kapható gyógyszer Orvostechnikai eszköz*

Étrend-kiegészítő készítmény** Vény nélkül kapható gyógyszer

Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz* Étrend-kiegészítő készítmény**

Kozmetikum

Vény nélkül kapható gyógyszer

PM-HU-XBRAND-21-00009

HU-SYZ-2000002-07-20

MAT-HU-2100163 (2021.02.17.)

MAT-HU-UNBRANDED-20-000003

BPM2107SZIMAD 198_202106_acne

B-57157/8404/17 199_202106_simp

forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett 

használója a GSK vállalatcsoport.

forgalmazza: SANOFI-AVENTIS Zrt. 
1045 Budapest, Tó utca 1-5. 

Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: 
(+36 1) 505 0055

forgalmazza: 
Alcon Hungária Kft. 

1114 Bp. 
Bartók Béla út 43-47. 

QA.Complaints@alcon.com

forgalmazza: Richter Gedeon Nyrt. 
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. 
Gyógyszerbiztonsági Osztály: 
+36-1-505-70-32, 
drugsafety@richter.hu

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

forgalmazza: Goodwill Pharma Kft.
6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32.

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

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

forgalmazza: P&G Hungary Kkt. 1082 Budapest, Kisfaludy utca 38. +36-1-451-1256, www.flexagil.hu

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

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

hatóanyag: 
diklofenák-dietilamin

hatóanyag: magnézium-laktát-dihidrát, 
piridoxin-hidroklorid

hatóanyag: feketenadálytő-gyökérhatóanyag: dimenhidrinát

Csillapítja az ízületi- és 
izomfájdalmakat akár 
12 órán keresztül és 

csökkenti azok gyulladását.

Idegesség? Fáradtság? 
Izomgörcs? Együttes 
előfordulásuk magnéziumhi-
ányra utalhat! Javallat: 
magnéziumhiány kezelésére.

Gondoskodik a szem felszínének 
védelméről, enyhíti a száraz szem 
tüneteit és javítja a látásteljesítményt. 
Nedvesíti/újranedvesíti a 
kontaktlencséket.

Különböző eredetű hányinger és 
hányás megelőzésére és 

kezelésére szolgáló gyógyszer. 
6 éves kortól adható.

Az orvosok által is alkalmazott 
fagyasztásos módszeren alapul, 
a leghatékonyabb és leggyorsabb 
otthon alkalmazható kezelés. 
Kézen és lábon alkalmazható.

A gél aminfluorid tartalmának 
köszönhetően intenzív védelmet 

nyújt a fogszuvasodás ellen, 
hatásos a kezdődő szuvas 

felületek és fognyaki 
érzékenység kezelésére.

Pigmentekben gazdag növényi kivonatokat 
tartalmaz, amelyek rendszeres használat 
esetén fokozatosan helyreállítják a 
természetes, sötét hajszínt.

A szájüreg könnyen hozzáférhető 
területeinek kezelésére alkalmas, olyan 
akut esetekben, mint a parodontális 
betegségek (ínygyulladás, fogágybetegség), 
afta vagy más szájfekélyek.

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

Feketenadálytő-gyökér 
folyékony kivonatot tartalmazó, 
vény nélkül kapható gyógyszer 

gyulladásra, izom- és ízületi 
fájdalomra.

Elsősegély a sebápolásban. Kettős 
támogatás: megelőzi a fertőzéseket 
és elősegíti a sebgyógyulást.

A háromszínű árvácska 
kivonata belülről támogatja 
a bőr egészségét. A niacin 
és a cink hozzájárul a bőr 
normál állapotának 
fenntartásához.

80 Ft/g104 Ft/ml

28,9 Ft/g

299,9 Ft/ml

34 Ft/db 200 Ft/ml

48,3 Ft/db 24,7 Ft/g

36,7 Ft/ml 71,6 Ft/db

18,7 Ft/ml

139,9 Ft/db

elmex® gél
25 g
elmex® gél
25 g

Wartner szemölcsfagyasztó aeroszol
50 ml
Wartner szemölcsfagyasztó aeroszol
50 ml

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

SYSTANE® Ultra Lubrikáló szemcsepp, 
tartósítószert nem tartalmaz  10 ml
SYSTANE® Ultra Lubrikáló szemcsepp, 
tartósítószert nem tartalmaz  10 ml

Magne B6 bevont tabletta
100 db
Magne B6 bevont tabletta
100 db

Gengigel gél
20 ml
Gengigel gél
20 ml

Valeriana Relax gyógynövénykivonatokat
tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula  60 db
Valeriana Relax gyógynövénykivonatokat
tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula  60 db

Flexagil krém
150 g
Flexagil krém
150 g

Béres PrimoMed sebápoló spray  
60 ml
Béres PrimoMed sebápoló spray  
60 ml

Acneminum tabletta
30 db
Acneminum tabletta
30 db

SIMPLIQ őszülés elleni sampon 
férfiaknak  150 ml
SIMPLIQ őszülés elleni sampon 
férfiaknak  150 ml

Daedalon® 50 mg tabletta
10 db
Daedalon® 50 mg tabletta
10 db

2 149 FtEP2 199 Ft

EP3 699 Ft2 899 Ft

EP3 999 Ft2 799 Ft

EP1 999 FtEP5 199 Ft

EP1 399 FtEP2 999 Ft

EP3 399 FtEP5 199 Ft



Diploma után

20 21

Az első tizennyolc gyertyás 
tortánál nagyon furán érez-
tem magam, mert ott elindult 
valami újabb változás az éle-
tünkben. Olyasmi érzés volt ez, 
mint amikor megszületett az első 
fiam. Akkor és ott apa lettem. Per-
sze csak papíron, mert egy újszülöttnek 
a kezdetekkor az édesanyján kívül nem sok em-
berre van szüksége. Azután persze rövid időn belül 
arcon csapott a valóság, és bizony helyt kellett áll-
ni apaként. Pelenkázás, éjszakai ordítás, homokozás 
órákig, markolóbámulás, állatkert, stb... És ahogy 
növekednek, egyre több és összetettebb feladatokkal 
kellett megbirkózni, ami néha sikerült, néha pedig 
elbuktam. Egyszer például Bencét bent felejtettem 
az óvodában. Persze a konyhásnénikkel megvárt és 
imádta, hogy ő maradt bent legtovább, amikor beér-
tem, akkor pedig úgy ugrott a nyakamba, mint aki 
egy hónapja nem látott...

Mostanra négy gyermekem felnőtt. Bori 23 múlt, 
Ádám 21, Gergő 20, Bence pedig idén lett 18. Egyre 
ritkábban van rám szükségük, illetve egyre kevesebb 
dolgukba szólhatok bele. A kiskamasz korral bekö-
szöntenek azok az esték, amikor már megoldódik a 
lecke nélküled, aztán már nem szeretné, hogy mesélj, 
majd kimondottan elzárkózik attól, hogy „jóéjt-pu-
szit” kapjon az ágyában. Ő inkább olvas vagy soro-
zatot néz, majd egyszer csak: felnő.

Idén tehát a harmadik fiam is betöltötte a tizen-
nyolcadikat. Magyarország választópolgára lett. Ez 
komoly dolog, felelősséggel jár. Egy gyönyörű nő és 
három felnőtt férfi apukája vagyok, amit így leírni 
nagyon-nagyon furcsa. Sokat dolgoznak velem is, 
de egyre többet járják a saját útjukat. Ez utóbbit ki-
válóan, nagyon büszke vagyok rájuk! A tanulásban 
és a munkájukban is egyre több sikert érnek el, ami 
számomra boldogság.

A nagylányunk elköltözésével kezdődött, hogy 
meg kellett magammal beszélni, hogy eddig tartott 
a közvetlen „szerződés” az adott gyermek felneve-
lésére. Ezután jött a közvetett rendelkezésre állás, 
ami kétségtelenül ritkább terhet nyom a szülőre, de 

amikor hirtelen „vészhelyzet” 
van az adott gyermeknél, ak-
kor bizony helyt kell állni 
azonnal.
Amikor viszont megszó-

lítanak valamilyen problémá-
val, bevallom, baromi jó érzés, de 

nem egyszerű, mert már nem a meg-
oldást várják, csupán véleményt. Mindenben 

csak tanácsot adhatok szülőként, illetve olykor csak 
hallgatok, mint egy jóbarát. De megtisztelő, mert 
elmondják.

Az idei tanévvégi összegzés családilag: Réka elvé-
gezte az általános iskola alsó tagozatát, megszereztük 
a negyedik érettségi bizonyítványt és megvan az el-
ső diploma!  Bori mostantól diplomás szakember! 
Az elmúlt két hónap nem volt egyszerű, de ő győ-
zött, mert kidolgozta, megtanulta, megírta, leadta, 
megvédte és kész! 

Néha kezdem egy kicsit úgy érezni, hogy elvégez-
tünk egy küldetést és elnézve az eredményt, ez bi-
zony csodás érzés.

De azt is be kell vallanom, hogy a gyermekek nö-
vekedésével kezd kialakulni egy űr, amit majd ki 
kell tölteni, mert ennyi év után elengedni ezeket a 
fantasztikus embereket nem egyszerű... És könnyű 
azt mondani, hogy ez az élet rendje, mert valóban 
ez, de akkor is furcsa.

Azért szerencsére még van itthon egy 14 éves ifjú 
és egy 10 éves királylány, akik lekötik a mindennapi 
szülői energiát…

Küttel Dávid írása

Apaszemmel

A nyár eleje a mi családunkban évek óta kiemelt izgatottságban telik. Négy éve 
minden évben érettségizik egy gyermekünk. Ezt így leírni is döbbenetes, hiszen telik 

az idő... Én nem érzem magam „huszonévvel” idősebbnek, pedig eltelt. Eltelt több 
tucat esztendő és a gyermekeink tényleg felnőttek, nem csupán törvényileg, hanem 

ketten már dolgoznak, keresetük van, komoly párkapcsolataik, lángoló szerelemmel 
és néha bizony óriási csalódásokkal tarkítva. 



Szentkuty Nikolett interjúja

A gyógyszerkészítményeken belül a magisz t-
rális készítmények egy speciális területet al-
kotnak. Miben különböznek ezek a gyári 
készítményektől?
Nagyon fontos, hogy ahogyan a gyári készítmé-
nyek, úgy ezek is kizárólag szabályozott körül-
mények között, meghatározott alapanyagokból, 
és csak gyógyszerész által készülhetnek el, hiszen 
gyógyszerészi tudás szükséges az esetleges techno-
lógiai, adagolási vagy dózishibák kiküszöböléséhez, 
amelyek a gyógyszerkészítés során felmerülhetnek.
A magisztrális gyógyszerkészítmények vagy orvo-
si utasításra készülnek el a gyógyszertárban, vagy 
a gyógyszerész saját kompetenciájában készíti el 
azokat. Mindannyiunk által ismertek a különbö-
ző hidratáló kenőcsök, kézkrémek, amelyek jóté-
konyak és hasznosak lehetnek. A gyógyszerészek 
ezeket általában saját indíttatásból készítik el és ér-
tékesítik a gyógyszertárban, de kulcsfontosságú, 
hogy a magisztrális gyógyszerekre is nagyon szigorú 

követelmények vonatkoznak, tehát nem lehet bár-
miből magisztrális gyógyszert készíteni.

Honnan kerülnek beszerzésre az alapanyagok 
a magisztrális készítményekhez, illetve milyen 
ellenőrzési folyamatokon esnek át?
Mindenképpen gyógyszeralapanyag-gyártótól szár-
maznak, illetve általában nagykereskedő közbeik-
tatásával jutnak el a gyógyszertárakig. Ez szavatolja 
azt, hogy megfelelő minőségű legyen az alapanyag, 
ami megérkezik a gyógyszertárba. Természetesen 
még a gyógyszertárban is vannak bizonyos kötele-
zően elvégzendő bevizsgálási tevékenységek, ame-
lyek szintén azt a célt szolgálják, hogy az alapanyag 
minősége biztosított legyen. A gyógyszertári, labo-
ratóriumi munka közben folyamatosan vizsgáljak, 
illetve felülvizsgálják a gyógyszeranyagok megfele-
lőségét, a lejárati időt, a küllemet és csak azokat az 
alapanyagokat használják fel, amelyek megfelelő-
nek bizonyultak.

Ki és milyen végzettséggel foglalkozhat a gyógy-
szerkészítési tevékenységgel?
A magisztrális gyógyszerkészítésben feltétlenül 
szükséges a gyógyszerész közreműködése, minden 
esetben ő felügyeli ezt a folyamatot. Nem tűnik bo-
nyolultnak egy kenőcs elkészítése, de nagyon sok 
technológiai probléma adódhat: szétválhatnak az 
alkotóelemek vagy olyan kölcsönhatás alakulhat 
ki a hatóanyagok (segédanyagok) között, amely a 
minőség romlását okozhatja, sőt legrosszabb eset-
ben akár mérgező melléktermék is képződhet. Ezért 
nagyon fontos, hogy mindig szakember készíti el a 
magisztrális készítményeket, de ebbe a tevékenység-
be bevonja a gyógyszertári szakasszisztenseket, asz-
szisztenseket is.

A magisztrális készítmények közül léteznek 
vénykötelesek és vény nélkül kaphatóak is?
Így van. A vénykötelesek általában erős hatású sze-
reket tartalmaznak, ezek rendelése – ahogyan egy 
vényköteles gyári készítménynél is – mindig orvo-
si kompetencia, és orvosi vényen történik, de bizo-
nyos esetekben, amennyiben a kórkép nem kíván 
személyes megjelenést, akár elektronikus úton vagy 
telefonon is kérhető a készítmény felírása. Fontos, 
hogy orvosi felügyelet mellett alkalmazzuk ezeket a 
készítményeket, hiszen éppen azért vényköteles egy 
gyógyszer, mert több mellékhatása lehet, és egyálta-
lán nem mindegy, hogy azokat hogyan adagoljuk és 
alkalmazzuk. De ezen kívül természetesen léteznek 
szabadon megvásárolható magisztrális termékek is.

A nem vényköteles magisztrális készítmények 
esetében ki állítja össze a receptúrát?
A gyógyszerészek egy szabványt használnak, a Fo-
No-t (Formulae Normales), ami gyakorlatilag a 
leggyakrabban előforduló receptúrák gyűjteménye, 
illetve az elkészítéssel kapcsolatos általános megfon-
tolásokat is tartalmazza. Ezen kívül nagyon fontos 
kiadvány a Magyar és az Európai Gyógyszerkönyv – 
ezek szintén tartalmaznak útmutatókat, utasításokat 
a magisztrális gyógyszerkészítéssel kapcsolatosan is.

Az ötéves gyógyszerészi képzés során azt is megta-
nulják a hallgatók, hogyan kell megfelelően magiszt-
rális gyógyszert készíteni, és nemcsak a technológiát, 
hanem a háttérfolyamatokat, az esetleges kémiai re-
akciókat is megismerik, amelyek létrejöhetnek.

A végzett gyógyszerészek képesek akár saját kom-
petenciában összeállítani egy-egy receptúrát, és na-
gyon büszkék is vagyunk azokra a gyógyszerészekre, 
akiknek széles magisztrális termékpalettájuk van.

A magisztrális gyógyszerek mellett nincs be-
tegtájékoztató, így talán a gyógyszerészeknek 
még nagyobb szerepe van egyrészt a készít-
mény ajánlásában, másrészt abban, hogy meg-
felelően tájékoztassák a betegeket a helyes 
használattal és a lehetséges mellékhatásokkal 
kapcsolatban. Hova fordulhatunk, ha problémát 
tapasztalunk?
Jó hír, hogy hamarosan megjelenik a FoNo VIII. ki-
adása, ami már betegtájékoztatót is tartalmaz majd, 
hiszen mi is úgy látjuk, hogy a magisztrális készít-
ményeknél is szükséges egy szabványosított beteg-
tájékoztató, amely a gyógyszertárakban áll majd a 
betegek rendelkezésére – illetve a 21. század kihívá-
saira reagálva akár elektronikus továbbítási módban 
is gondolkozunk.

A kérdés második felére visszatérve: mellékhatás 
nemcsak gyári, hanem magisztrális gyógyszereknél 
is előfordulhat, de mit értünk pontosan mellékhatás 
alatt? Bármilyen olyan nem kívánatos hatást, amely 
a gyógyszer alkalmazása során előfordul. Ez egy test-
ápoló esetében lehet pl. bőrpír vagy allergiás kiü-
tés, amelyet minden esetben érdemes bejelenteni. 
Ezt többféle módon is megtehetik a betegek és a vá-
sárlók: akár egyénileg az OGYÉI honlapján, ahol 
megtalálják a mellékhatás-bejelentő űrlapot, akár 
az orvosukon vagy a gyógyszerészükön keresztül.

A mellékhatások bejelentése a biztonságos lakos-
sági gyógyszerellátás egyik sarokköve, hiszen mind a 
magisztrális, mind a gyári készítmények alkalmazá-
sa akkor válhat még biztonságosabbá, ha fény derül 
a bennük rejlő mellékhatási potenciálra.
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A gyógyszertárban elkészített készítmények számtalan panasz 
esetén nyújthatnak segítséget. Szakértőnkkel, dr. El Koulali 
Zakariás országos tisztifőgyógyszerésszel arról beszélgettünk, 
hogy milyen ellenőrzési folyamatokon esnek át az alapanyagok, 
hogyan készülnek, illetve mennyire biztonságosak a magisztrális 
készítmények.

Biztonságos gyógyszerkészítés
Magisztrális készítmények a patikából



– Tessék ideadni a taj-kártyát! – hallatszott Lilla 
nővér hangja. És mivel Lilla nővér hangja nem szo-
kott kihallatszani az orvosi szobából, sejteni lehetett, 
hogy olyasvalakihez beszél, aki egyrészt nagyot hall, 
másrészt lehet, hogy nincs taj-kártyája. 

– Ki van benn? Maga látta? – kérdezte Mártika 
Jóska bácsit, aki valamivel előbb érkezett, így talán 
nagyobb rálátása volt a történtekre. 

– Láttam, láttam – bólogatott Jóska bácsi. 
– Na, és? Mondja már meg! 
– Egy asszony. 
– Egy asszony…! – dühöngött Mártika. – De mi-

lyen asszony? Van taj-kártyája? 
– Azt nem láttam, hogy mije van neki, csak azt, 

hogy egy asszony. 
Mártika egyre dühösebb lett, és tudta, hogyha 

nem ül odébb két székkel, akkor kiabálni fog és meg-
bántja Jóska bácsit, aki igazán nem tehet semmiről. 
Pedig az valóban bosszantó, hogy már húsz perce 
boldogítja valaki az orvost, és még a taj-kártyáját sem 
volt képes odaadni. 

– Két hét múlva visszajövök, akkor tőlem lefa-
gyaszthatja – hallatszott most az asszony kissé kar-
cos hangja. 

– Miért pont két hét múlva? – kérdezte Lilla nővér. 
– Hogy mi? – jött a válasz. 
– Miért két hét múlva? Miért nem most? – ismé-

telte Lilla nővér. 
– A Hold miatt! 
Mártika odakint kikerekítette a szemét, és a kö-

nyökével jól megbökte Jóska bácsit. 
– Hallja? – suttogta. – Azt mondta, hogy a Hold 

miatt!

– A Hold miatt? – hallatszott bentről a doktor 
úr mély hangja. 

– A Hold miatt? – csipogta Lilla nővér. 
– Hogy mi? – kérdezte a páciens. 
– A Hold miatt? – kiabálta Lilla nővér. 
– A Hold miatt nem kezelhetjük most a szemöl-

csét? – kérdezte az orvos.
– Hát persze! – válaszolt a hölgy. – Újhold van, 

ahogy nő a Hold, a szemölcs is visszanő.  
A doktor felnevetett, Lilla nővér pedig kivágta 

az ajtót, és kisietett az orvosi szobából. Piros volt 
az arca, és szikrát hányt a szeme. Nyomában, sok-
kal lassabban egy középkorú hölgy lépkedett kifelé, 
szép, virágos kendő takarta a vállát. 

A hölgy, kinek neve Irma volt, körbenézett a vá-
róteremben, nyugodt tekintete hosszan megpihent 
Mártika elképedt arcán, aztán vetett egy kedves pil-
lantást Jóska bácsira is. 

Jóska bácsi összeszedte minden bátorságát és a 
hölgy elé lépett. 

– A székrekedésre is hat a Hold? – súgta a fülébe. 
– Hogy mi? – kérdezte Irma. 
Mártika félrelökte Jóska bácsit, és jó hangosan, 

tagoltan belekiabálta Irma fülébe:
– Azt kérdezi a vénember, hogy a székrekedésre 

is hat-e a Hold! 
Irma elmosolyodott, majd így szólt:
– Hát már hogy a fenébe ne hatna! Feléleszti a 

vizeket, amikor dagad. Elzárja a csapokat, amikor 
összezsugorodik. A legtöbb gyerek teliholdkor szü-
letik. De ha fogyni kezd a Hold, kiszárad a folyó, 
leapad a tenger, még fogyókúrázni is csak olyan-
kor érdemes. 

– Talán a vérnyomásomat is a Hold mozgatja? – 
kiabálta hüledezve Márta néni. 

– Hogy mi?
– Tessék csak szépen befáradni az orvosi szobába, 

majd ott mindent megbeszélünk! – került elő hir-
telen Lilla nővér, és bevezette Mártikát a terembe. 

Eközben megérkezett Shüleky professzor is. Ud-
variasan köszönt, majd leült. Nem értette, Jóska bá-
csi miért toporog a váró közepén egy nagy kendős 
asszonyt bámulva. 

– Bocsásson meg! – motyogta Jóska bácsi. – Csak 
még annyit kérdeznék, hogy hatással van-e a Hold 
állása az éjszakai vizelési ingerre. 

– Hogy mi? – reagált kedvesen a hölgy. 
Erre már Shüleky professzor is felkapta a fejét. 
– Éjszakai vizelési inger! – kiabálta Jóska bácsi. 
Shüleky professzor elvörösödött.
Irma asszony elnevette magát. 
– Prosztata gondok, ugye, ugye, bátyám… 
– Hát…! – szégyenkezett Jóska bácsi. 
– Na idefigyeljen! – kezdett hozzá Irma asszony 

az okosításhoz. – Először is rágcsáljon el minden-
nap egy maréknyi tökmagot. Érti? 

– Tökmagot – ismételte Jóska bácsi. 
– Aztán főzhet gyógyteát is. Van papírja? 
Jóska bácsi előkapott egy kis noteszt a zsebéből. 

Tolla nem volt, de azt Shüleky kölcsönzött neki. 
– Tehát. Kell hozzá csalángyökér, kisvirágú füzi-

ke, nyárfakéreg, nyárfalevél, valamint a tarackbúza 
és a fűrészpálma termése. Mindenből ugyanannyi. 
Főzze meg egy liter vízben, és hagyja állni húsz per-
cig. Azokon a napokon igya, amikor fogy a Hold. 
Amikor nő, akkor elég a tökmag. 

– Nahát! – ámuldozott dr. Shüleky. – Hogy 
mennyi mindent tud a Hold! 

– Hogy mi? – kérdezte Irma asszony, de a választ 
már nem várta meg. Megigazgatta virágos kendő-
jét és kisétált a rendelőből. Bár a nap még javában 
sütött, a holdsarló is ott lebegett a fák fölött, hal-
ványan, mint a képzelet. 

“Vidék, Tradíció, Valódi vendéglátás”

MÖLLMANN - HÁZ
Vidéki szállodák & Éttermek, Lovaspark,

Galloway Farm
Mór város szívében 1992 óta

HÉTKÚTI WELLNESS HOTEL ÉS LOVASPARK
www.hetkut.hu
+36 22 563 080

MÖLLMANN RANCH GALLOWAY MARHA FARM
www.oregpres.hu - +36 22 562 472

FOGADÓ AZ ÖREG PRÉSHEZ
HOTEL & ÉTTEREM & BOROSPINCE
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Kik keresik fel elsősorban az ügyvédi irodákat 
manapság devizahiteles jogi problémákkal? 
Saját tapasztalatunk szerint a devizahitelezéssel érin-
tett ügyfelek valamennyi rétege megkeres minket. 
Sokak szerződése korábban már felmondásra került 
vagy már végrehajtási eljárást is indítottak ellenük, 
ezért jogi képviselőt keresnek, de olyanok is segítsé-
get kérnek tőlünk, akik a fizetési kötelezettségüknek 
a mai napig eleget tesznek, ugyanakkor jogi tanácsot 
kívánnak kérni ügyükkel kapcsolatban, esetleg pe-
res eljárást szeretnének kezdeményezni.
Hogyan alakul jelenleg a bírósági gyakorlat a de-
vizahiteles perekben?
A devizahiteles ügyekkel kapcsolatos joggyakorlat 
meglehetősen szerteágazónak tekinthető, a polgá-
ri jog több területét is érinti. Elmondható azonban, 
hogy a leggyakrabban felmerülő kérdések a szerző-
dések érvénytelenségével, ezen belül is elsősorban 
azzal kapcsolatosak, hogy az árfolyamkockázatról 

való tájékoztatás hibája vagy hiányossága miatt az 
árfolyamkockázatról szóló szerződéses rendelkezé-
sek tisztességtelensége megállapítható-e. Általáno-
san ugyanakkor meglehetősen nehéz ezekről egyedi 
ügyekre is vonatkoztatható megállapításokat tenni, 
a Kúria vonatkozó jogegységi döntése, valamint az 
egyéb irányadó döntések inkább vizsgálati szempon-
tokat határoznak meg, amelyek alapján ez az érvény-
telenség elbírálható.
Melyek a bírósági gyakorlatot meghatározó je-
lentősebb döntések és intézkedések? 
A devizahitelezéssel kapcsolatos joggyakorlat ta-
lán legfontosabb döntése egy 2014-es határozat 
volt, amely az árfolyamkockázat tisztességtelensé-
ge okán fennálló érvénytelenséggel foglalkozott, de 
ezen témakört érintette az Európai Unió bíróságá-
nak 2017-es döntése is.
Meghatározónak tartom a Konzultációs Testület 
2019. április 10-ei üléséről készült emlékeztetőt, 

valamint a devizahiteles érvénytelenségi perek jog-
alkalmazási gyakorlatát vizsgáló állásfoglalását 
– előbbi az érvénytelenség vizsgálatának szempont-
jai, utóbbi az érvényessé nyilvánítás jogkövetkez-
ményei kapcsán tartalmaz megállapításokat. Bár a 
Kúria szerint az Európai Unió bíróságának 2017-es 
döntése nem hozott érdemi változást, ennek ellenére 
2019-től érezhetően több olyan ítélet született, ame-
lyek megállapították a tisztességtelenséget az árfo-
lyamkockázat kapcsán. Ezt megelőzően erről csak 
elméleti vita folyt, és csak alkalmanként fordult elő 
ennek helyt adó ítélet.
Az intézkedések körében az elszámolási törvényeket 
emelném ki elsősorban, amelyek többek közt meg-
állapítják a tisztességtelenséget az árfolyamrés és az 
egyoldalú kamatemelés kapcsán, másrészt rendezik 
az ezen alapuló elszámolást.
Ezen kívül lényeges lépés volt a 2015-ös forintosí-
tási törvény is, amely a devizaszerződések fennálló 
követeléseit forintosította meghatározott árfolya-
mon, bár ez alapvetően nem érinti az érvénytelen-
ség megállapíthatóságát.
Sokan gépjárművásárláshoz használták fel de-
vizahitelüket. Milyen sajátosságai vannak ezen 
szerződéseknek?
Meglátásom szerint a gépjárművekkel kapcsolatos 
devizahitelezés körében ki kell emelni, hogy ezek 
a szerződések túlnyomórészt autókereskedésekben 
köttettek, amely nagyon sokszor kihatott a fentiek-
ben már említett árfolyamkockázattal kapcsolatos 
tájékoztatás mibenlétére. Ezen kívül fontos kü-
lönbség a lakáshitelekkel kapcsolatos szerződések-
hez képest, hogy míg a lakáshitelezéssel kapcsolatos 
szerződések szinte kivétel nélkül közjegyzői 
okiratba foglaltan készültek el, amely 
közvetlen végrehajtásra ad ala-
pot, a gépjárműhitelezéssel 
kapcsolatos szerződések 
általában magánokirat-
ba foglaltattak, amely 
azt eredményezi, hogy 
az igényérvényesí-
tésnek többnyire 

szükségszerű lépcsőfoka lesz a peres eljárás megin-
dítása. Általánosságban elmondható, hogy egy gép-
jármű-hitelezés esetén sokkal több féle védekezési 
lehetőség áll az adós rendelkezésére. Korábban szo-
kás volt a képviseleti jog alapján támadni ezeket a 
szerződéseket, mivel ezeket jellemzően autókeres-
kedésben írták alá, amely nem volt jogosult a szer-
ződéskötésre. Később ezeket álképviselettel kötött 
szerződésnek tekintette a joggyakorlat, és mivel eze-
ket a bank utólag jóváhagyta, így nem volt erre ala-
pozható kifogás.
Milyen mértékben mutatnak hajlandóságot a 
bankok az egyezségkötésre?
A bankokkal és követeléskezelőkkel megköthető 
egyezségekről nagyon nehéz általánosságban beszél-
ni, mivel ezek intézményenként változnak: a meg-
egyezési hajlandóság általában a belső ügykezelés és 
az eset sajátosságaitól is függ, amely természetesen 
ügyfelenként és időszakonként szintén változik. Le-
hetséges, hogy egy olyan bank vagy pénzügyi intéz-
mény, amely korábban egyáltalán nem volt hajlandó 
egyezségkötésre, később, egy koncepcióváltást kö-

vetően mégis készségessé válik, de ez for-
dítva is igaz. Elmondható azonban, 

hogy mindig érdemes a felme-
rülő vitás kérdések egyez-

séggel történő rendezésére 
törekedni, mivel a jog-

vita megnyugtató és 
mindkét fél számára 
megfelelő rendezése 
a felek közös érdeke.

Szentkuty Nikolett interjúja

A devizahitel útvesztőjében
A devizahitelekkel kapcsolatos problémák még mindig sokakat 
érintenek, bár több hazai és nemzetközi intézkedés is megpróbálta 
rendezni a helyzetet. Dr. Méhes Dávid Dániel ügyvédet arról 
kérdeztük, hogy milyen esetekben érdemes jogi segítséget kérni, 
milyen bírói és banki gyakorlatra számíthatnak az érintettek,  
illetve hol tart ma a devizahitelek rendezése.
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A nyári szünet hosszúsága miatt a legtöbb szülőben 
aggodalmat kelt, hiszen senki sem szeretné, hogy 
gyermeke egész nap az utcán „lógjon” a barátaival, 
de azt sem, hogy a számítógép előtt, behúzott füg-
göny mellett töltse a mindennapjait.

Alapvetően fontos tudatosítani magunkban fel-
nőttként, hogy kamasz gyermekünk fő fejlődési fel-
adata ebben az életkorban a függetlenedés, leválás. 
Éppen ezért szükségesek számára a megtartó, egyér-
telmű keretek és határok, melyek mentén lázadhat, 
alakítgatja identitását. Serdülőnk viselkedésében és 
szükségleteiben egyszerre van jelen a gyermeki és fel-
nőttes jelleg,  önálló akar lenni és mégis egy pillanat 
alatt el tud bizonytalanodni.

A nyári szünet tudatos megtervezése ennek értel-
mében alapvető jelentőséggel bír: nem célravezető tel-
jes mértékben ráhagyni a fiatalra a nyári programok 

kialakítását, de óvakodjunk gyermekünk idejének 
teljes betáblázásától is. Az idő strukturálása tehát fon-
tos, de ezt lehetőleg közösen, gyermekünkkel együtt, 
vele megbeszélve tegyük. Kell, hogy érezze, érdekel 
minket a véleménye, hogy kompromisszumképesek 
vagyunk, figyelembe vesszük a nyaralások megterve-
zésekor az ő preferenciáit is. 

A helyzetet tovább árnyalja a járványhelyzet: no-
ha egyre több lehetősége van a fiataloknak a nyáron 
programokon részt venni, sok mindenben továbbra is 
korlátozva lesznek. Fokozottan vágynak a társaikkal 
való közös programokra, hiszen hónapokig szociális 
elszigeteltségben éltek, ugyanakkor még nem mozog-
hatnak olyan szabadon, mint annak előtte. Gyer-
mekünket a járványügyi szabályok betartása mellett 
igyekezzünk elengedni a kortársai közé: tapasztalatok 
szerint jobb hangulati állapotban vannak és kevesebbet 

szoronganak, kiegyensúlyozottabbak azok a serdülők, 
akik több időt tudnak eltölteni kortársaikkal.

A nyár egészére érdemes egyfajta ütemtervet ki-
alakítani, az egyes napokat napirendszerű keretbe 
ágyazni: itt is fontos, hogy ezt a serdülővel közösen 
alakítsuk ki. A számítógépezésnek, az okos eszkö-
zök használatának is legyen meg az ideje: célszerű 
óraszámban meghatározni az egy napra eső idő-
mennyiséget. A lefekvési és felkelési időt is fontos 
hozzávetőlegesen konkretizálni, mint ahogy azt is, 
este hányra kell haza érni, mik a közös családi prog-
ramok és feladatok.

Az idő strukturálása akkor is egy kamasz érdekét 
szolgálja, ha esetleg zúgolódik annak betartása kap-
csán, hiszen egyedül még nem képes ezt a feladatot 
megoldani, ugyanakkor fontos, hogy a kamaszkor vé-
gére megtanulja, belsővé tegye azt a tudást, hogy ho-
gyan kell a teendőket priorizálni, az időt beosztani.

A nyári szünetre érdemes összeírni azt is, hogy mik 
a kamaszunk céljai, miket szeretne megvalósítani. 
Ha nyaralni szeretne a barátaival, ennek formáját, 
időtartamát és azt, hogy szükséges-e felnőtt kísére-
te, ugyancsak közösen kell átbeszélni. A nyári munka 
vállalása szintén segíti a fiatalt az idő strukturálásá-
nak elsajátításában, illetve azáltal, hogy saját zseb-
pénzt keres, a hatékonyság érzése is növekszik benne, 
ami az önállósodáshoz vezető út egyik lépcsőfoka.

Sok szülőben nyáron felerősödik a rossz tár-
saságba keveredéstől való félelem, az aggódás, 
hogy gyermeke alkoholizál vagy féktelenül 
bulizik, esetleg bajba kerül. A jó hír azon-
ban, hogy egy stabil, őszinteségen alapu-
ló szülő-gyermek kapcsolat jó táptalaj 
arra, hogy a fiatal meghallgassa és szem 
előtt tartsa szülei tanácsait. Ha viszont 
eleve konfliktusos a kapcsolatunk gyer-
mekünkkel, nagyobb eséllyel találunk 
süket fülekre nála. Az autoriter szülői 
hozzáállás, a fenyegetés, büntetés, 

korlátozás nem célravezető, mert egy kamasznak arra 
van szüksége, hogy érezze: szülei meg akarják érteni 
az ő álláspontját és nyitottak arra, hogy kompromisz-
szumokat kössenek vele.

Ennek legjobb módja, ha a lehetőségekhez képest 
sokat beszélgetünk gyermekünkkel, nyitunk felé, 
megtaláljuk azokat a kapcsolódási pontokat és alkal-
makat, amikor nyitott a „dumálásra”. A beszélgetések 
által könnyebben lehet az eltérő véleményeket közelí-
teni, mint a viták, veszekedések alkalmával. Igyekez-
zünk megismerni gyermekünk barátait, invitálhatjuk 
őket otthonunkba, vagy kérjük meg a fiatalt, hogy 
meséljen róluk, mondja el, miket csinálnak egy-egy 
találkozó alkalmával. Egy kamasz az esetek döntő 
többségében nyitottan reagál arra, ha érdeklődéssel 
és elfogadással, megértéssel fordulunk felé, viszont a 
tiltások és szigor esetén általában „elmegy a falig”, 
dacol, provokál, elszigetelődik. A kompromisszumo-
kon alapuló, nyitott kamasz-szülő kapcsolat kialakí-
tása általában hosszú folyamat, de szülőként akkor 
sem szabad feladni a próbálkozást, ha kezdetben sok 
elutasítást kapunk gyermekünktől.

Végezetül pedig ne felejtsük el, hogy az a kamasz, 
aki órákon át az ágyán fekszik és „lustálkodik”, va-
lójában komoly belső munkát folytat, hormonális és 
egyéb pszichés változásai mutatkoznak meg kifelé 
egyfajta álmodozásban, passzivitásban.

Amennyiben úgy érezzük, hogy az irányítás 
teljesen kicsúszott a kezünkből és  a csa-

ládon belül már nem sikerül konszen-
zusra jutni gyermekünkkel, érdemes 
felkeresni pszichológus szakembert, 
aki egyéni pszichés ellátás keretében 
vagy családterápia által tud segíte-
ni az elakadásokban, hiszen a de-
viánssá válás hátterében gyakran 
a fejletlen szociális készségek, ala-
csony önértékelés, identitáskere-

sés problematikája áll. 

Szécsi Judit írása

A nyári szünet kezdetét minden kamasz várja, idén talán sokkal jobban, mint  
a korábbi években, hiszen ez a tanév a fiatalok (és szüleik) számára fokozottan kimerítő, 
pszichésen megterhelő volt.

Kamaszokkal a nyári szünetben
Mire figyeljünk szülőként, hogy a szünidő valódi kikapcsolódás és ne rémálom legyen?
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Kisfiam! Eddig csak a lagziban találkoztál a vona-
tozással, amikor Gertrúd néniék Imi bácsival ga-
naj részegen felrángattak minket már délután ötkor 
a székekről, és ordították, hogy a vonat nem vár. 
Szeptembertől azonban Budapestre jársz iskolába 
vonattal, pár hasznos tanácsot most átad neked apa.  

Na szóval, a vonat. Ha időben ott vagy, min-
dig késik. Csak akkor jön pontosan, ha 
te késel. Mikor felszaladsz a peronra, 
láthatod az elsuhanó kocsik abla-
kában a döbbenettől üveges sze-
mű utasokat, ahogy értetlenül 
próbálják feldolgozni, hogy 
pontosan menetrend szerint 
haladnak.

A jegyautomata vagy nem 
működik, vagy elnyeli a pén-
zed. Ha nem működik, menj a 
jegypénztárhoz, és olvasd el a kar-
tonpapírra golyóstollal kiírt „rögtön 
jövök” feliratot.

Ha biciklivel szeretnél felférni a vonatra, a vég-
állomáson próbálkozz, de legjobb, ha már a vagon-
gyárban elhelyezkedsz, amikor a kocsi készül.

Öltözz mindig rétegesen, mert nyáron maximu-
mon pörög a fűtés, télen pedig mindig van valaki, 

aki legkeményebb hóesésben is lenyitja az ablakot, 
mert ő fullad a melegben. Természetesen a kabátot, 
sapkát nem veszi le.

Vécére nem mész. Otthon, utazás előtt elintézed 
a dolgod. Ha mindenképpen meg akarnál fertő-
ződni, csókolj meg egy tüszős mandulagyulladá-
sos lányt, az legalább kellemes. Amennyiben mégis 

ki kell menned, ne érj semmihez. Azt a 
ruhádat, ami érintkezett a vécével, 

otthon a kertben elégetjük. Ha le 
kell ülnöd, rakj fészket papírból. 
Persze ehhez az kell, hogy le-
gyen nálad vécépapír. Klotild 
nénikéd egyszer látott olyan 
vonatot, ahol volt papír, de ő 
arra is esküdözik, hogy Mick 
Jagger megkérte a kezét, ami-

kor fiatalok voltak.
Az utastársakkal nem árt vi-

gyázni. A legtöbb sérülést a nyugdíjas 
nénik okozhatják. Látszólag ártalmatlan, 

kedves nagyanyók, de a vonatajtó nyitásakor rö-
vidtávfutóvá változnak. Megcélozzák a szabad ülő-
helyet, és Usain Boltot megszégyenítő szintidővel 
sprintelnek oda. Csak úgy lebeg mögöttük a bot és 
a banyatank. Aki az útjukba áll, azt eltiporják, mint 

a megvadult ménes. Ülő állapotban már teljesen 
veszélytelenek. Maximum nyolcszor kérnek meg, 
hogy tedd fel vagy vedd le a csomagjukat a csomag-
tartóra, mert kivennének belőle valamit. 

A zabagépek a fizikailag veszélytelenek közé tar-
toznak. Ők azok, akik a vonat indulása után egy 
nanoszekundummal már bontják az alufóliát, és 
harapják a fasírtos zsemlét. Ha valaha elgondolkod-
tál, miért büdösek a vonatok, most megtudtad. A 
langyos fokhagymás büffenetet délután a szissze-
nő sörösdobozok szaga váltja, amikor ugyanezek 
az útitársak hazafelé veszik az irányt munka után.

Akiktől mindenképpen óvakodj, azok a nagy-
dumások. Nem könnyű elsőre kiszúrni őket. Bár-
milyen korúak lehetnek. Előfordul, hogy például 
keresztrejtvényfejtéssel álcázzák magukat. Gya-
nútlanul odaülsz melléjük, kisvártatva megkérde-
zik, hogy svéd atomfizikus, 8 betű, a második „c”, 
és mire észbekapnál, már az egész családjuk nevét 

tudod. Még félúton sem leszel a sulihoz, de már el-
mesélik neked a gyomortükrözést, hogy a Botond 
olyan szerencsétlen flótás, odaadta a burkolóknak 
előre az összes pénzt, nem csoda, hogy eltűntek, 
mint az aranyóra. A végállomás előtt már zúg a 
fejed, amikor megkérnek, hogy segíts beállítani a 
mobiljukat, mert ez a Bilgéc direkt összezavarta a 
fészbukot, pedig tegnap még kutya baja nem volt.

A tökéletes útitársak a tinédzserek, amikor nem 
csordában vihognak és a tegnapi lövöldözős játékról 
beszélnek, hanem ülnek, nyomkodják a mobiljukat 
fülhallgatóval. Csak akkor szakadnak ki a katatón 
állapotból, amikor jön a kalauz és közli velük, hogy 
lejárt a bérletük.

Egyébként nem nagy dolog a vonatozás, kár len-
ne félned. Inspiráló. Nagyon sok gazdag ember a 
reggeli vonatozás hatására döntötte el, hogy milli-
omos lesz, és sosem kell többet tömegközlekedés-
sel utaznia.

HIRDETÉS

7416 PrimoMed Szimpatika hirdetes135x92mm_outline.indd   1 2021. 06. 10.   9:44

Sallai Ervin írása
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A vágány mellett, kérjük vigyázzanak!
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NYEREMÉNYJÁTÉKAINK
Júliusban is játsszon velünk!

Látogasson el a szimpatika.hu/jatekok oldalra, és a fiókjába való belépést  
követően* játszhat a játékainkon!

*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 a szimpatika.hu/nyertesek, a játékszabályokat  
a szimpatika.hu/jatekok oldalon találhatják meg!

A nyeremény az aktuális járványügyi szabályok figyelembevételével vehető igénybe!

játékosaink között wellnesspihenést sorsolunk ki!

MEGFEJTŐ

játékosaink között a Szilaj – Az almakaland című kötetet  
és egy Szilaj színező- és foglalkoztatókönyvet sorsolunk ki  
a Móra Könyvkiadó jóvoltából.

KVÍZ

játékosaink között egy urológiai szűrővizsgálatot sorsolunk ki  
a Globe Medical Center jóvoltából.

TEMATIKUS KVÍZ

hónapról hónapra új nyeremények várják  
a facebook.com/Szimpatika címen!

FACEBOOK JÁTÉK
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Dicséret vagy elkényeztetés?
Mikor jutalmazzuk meg a gyereket, és ho-

gyan kerülhetjük el a túlzásokat, ha dicséret-

ről van szó? Pszichológus szakértőnk, Szécsi 

Judit válaszol.

Ha recseg-ropog
Reumatológiai problémák akár az elmúlt idő-szakban, a home office miatt is kialakulhat-tak. A szakembert a leggyakrabban előforduló mozgásszervi kórképekről és a lehetséges ke-zelési módokról kérdezzük.

Magazinunkat keressék augusztustól a Szimpatika 
gyógyszertárakban!

Mit kell tudnunk a koronavírus-  tesztekről?
Dr. El Koulali Zakariás országos tisztifőgyógy-szerésszel a Covid-tesztekkel kapcsolatos leg-fontosabb tudnivalókról beszélgetünk.

Út az önálló élet felé

Hogyan tudja manapság egy fiatal megterem-

teni az önálló élet alapjait, kilépni a komfort-

zónájából és egy idegen országban folytatni 

a mindennapjait?

Következő számunkból
Augusztusi számunkban is sok izgalmas témával 

készülünk olvasóinknak!

Magazinunk 
újrahasznosított 
papírból készül

XIII. évfolyam, 7. szám.
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Az esetleges nyomdai hibákért, valamint 
a hirdetések valódiságáért és tartalmáért 
felelősséget nem vállalunk.

A nyár egyik legkedveltebb gyümölcse a málna, amely 80-85 százalékban vizet tartalmaz, ráadásul 
kalória- és zsírtartalma is alacsony, így a nap bármely szakában büntetlenül fogyaszthatjuk. Hazánk-
ban is őshonos, így szinte bárhol beszerezhető. Érdekesség, hogy létezik belőle fekete, fehér, sárga és 
lila fajta is, de a piros gyümölcs a legelterjedtebb.

A málna kitűnő C-vitamin-forrás, de nagy mennyiségben tartalmaz A-, E-, K- és B-vitamint is, valamint 
számos ásványi anyagot, például mangánt, káliumot, vasat és magnéziumot. A népi gyógyászat szerint 
vérszegénység és szívbetegség esetén kifejezetten ajánlott a fogyasztása, magja pedig az emésztésben 
lehet a segítségünkre.

Bár főként friss formában érdemes fogyasztani, hiszen ekkor érvényesülnek leginkább pozitív tulaj-
donságai, nyáron akár süteményekhez, fagylaltokhoz vagy hűsítő üdítőkhöz is felhasználhatjuk. Eb-
ben az időszakban a hideg gyümölcslevesek kifejezetten népszerűek, ám ha mégis maradna belőle 
néhány kanálnyi, viszont van otthon egy kis málna, akár még frissítő smoothie-t is készíthetünk belőle. 
Ehhez ízlés szerint bármilyen gyümölcsöt felhasználhatunk, de például az ananász jól harmonizál a 
málnával, valamint a gyümölcslevesben található meggyel is.

Hűsítő, málnás-ananászos smoothie

Hozzávalók 1 személyre: (elkészítési idő: 5 perc)

• Kb. 20 dkg málna
• 3 ek. darabolt, friss vagy konzerv ananász  

(a konzerv esetében a levéből is érdemes  
1 dl-t hozzáadni)

• 2 dl gyümölcsleves

Az elkészítés nem igényel különösebb előké-
születeket, a hozzávalókat turmixgépbe öntjük, 
majd alaposan összekeverjük. A kész smoothie-t
pohárba öntjük és fél órára a hűtőbe tesszük, 
majd hidegen fogyasztjuk.



Játsszanak velünk havonta változó tematikus kvízeinken!
Részletek: www.szimpatika.hu

ÚJABB NYEREMÉNYEK 
HONLAPUNKON!

Ha júliusban kitölti tematikus kvízünket,  
megnyerheti a Globe Medical Center teljeskörű 
urológiai szűrővizsgálatát.


