
Szabados

XIII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2021. JÚNIUS

Erdőmentő 
kirándulások

Hírek és könyvek szerelmese: 

Éljenek

az APÁK!

ÁGNES

Gyógyszer

kisokos



Hírek és könyvek szerelmese

Megfontolt tervezés, 
 felhőtlen nyár

Egy fiatal zongorazseni

4.

14.
 12.

Az olvasás nagykövete:  
Szabados Ágnes

Szőrtelenítés – fájdalmak  
nélkül

Megfontolt tervezés,  
felhőtlen nyár

Egy fiatal zongorazseni

JÚNIUSI AKCIÓK

Apa csak egy van.  
Vagy nem?

Gyógyszer kisokos

Mártika meg a drogos kóla

Nagytakarítás a természetben

Agresszív a gyermekem? 

Szőr-nyű sorsok

Bazsalikom, a fűszernövények
királya

4.

10. 24.

14. 28.

20. 34.

22.

12. 26

16. 30.

VÁRNAK A GÖRÖG 
ÜDÜLŐHELYEK

ÚJRA
VÁR A

TENGER

KRÉTA | KARPATHOS | RODOSZ | KALAMATA | ZAKINTHOS | KEFALONIA 
LEFKADA | KORFU | SANTORINI | OLYMPOSZ RIVIERA | HALKIDIKI | TOLO  

ibusz.hu

GREECE

3



Szentkuty Nikolett interjúja
De mi motivált abban, hogy kampányt 
indíts az olvasásért?

A médiában feltűnő embereknek kötelességük len-
ne példát mutatni a fiataloknak, és én híradósként 
úgy éreztem, ez olyasmi, amivel érdemes megszólí-
tani az embereket. Bármilyen furcsán hangzik, öt 
évvel ezelőtt még nem volt annyira trendi az olvasás 
– szerencsére mára ez pozitív irányba változott –, 
ezért kezdetben néhány barátom óvott attól, hogy 
kiálljak a nyilvánosság elé ezzel. A kutatások sze-
rint az, aki évi 12 könyvet elolvas, már elit olvasó-
nak számít – ennyit én is teljesítettem, de bizonyos 
időszakokban nálam is kevesebb idő jutott erre. 
Magamat is szerettem volna motiválni, ezért úgy 
döntöttem, minden hónapban elolvasok legalább 
egy könyvet, amit a közösségemmel is megosztok, 
aztán pedig kibeszélhetjük az élményeinket. Nem 
gondoltam, hogy végül negyvenezres közösség ala-
kul ki a Nincs időm olvasni kihívásból, de nagyon 
boldog vagyok, hogy sikerült átadni az üzenetet, 
hogy igenis mindig lehet találni időt az olvasásra. 
Egy hónap alatt szokássá válhat, ha mindig viszünk 
magunkkal egy kötetet, és akár tömegközlekedés 
közben elolvasunk néhány oldalt. Nem a mennyi-
ség a lényeg, de sokat nyerünk azáltal, ha beépítjük 
a mindennapjainkba ezt a szokást.

Valóban nagyon hamar sikeressé vált 
a kezdeményezés, de hogyan vezetett 
mindez odáig, hogy végül elhatároztad: 
könyvesboltot nyitsz?

Négy év szenvedélyes munka után úgy éreztem, job-
ban érdekelnek a könyvek annál, minthogy megelé-
gedjek azzal, ha megmutatom, éppen mit olvasok. 
Elkezdett érdekelni, hogy miért ilyen a papír, milyen 
típusú borító hat az olvasókra, hogyan készül el egy 
könyv. Elvégeztem egy könyvmenedzsment szakot, 
mert szerettem volna megtalálni a helyem a könyves 
szakmában, és persze az is érdekelt, hogyan működik 
a kiadói élet. A könyvkiadás nem tűnt túl reálisnak, 
még egy ekkora táborral a hátam mögött sem, de úgy 
gondoltam, ha nem most, akkor sosem fogom meg-
valósítani azt az álmot, hogy könyvesboltot nyissak. 

Az első gondolatom egyébként egy kiadó volt, mert 
ennek a tevékenységnek minden mozzanata izgat a 
kézirattól kezdve a nyomdai munkáig. Nagyon hálás 
vagyok a sorsnak, hogy ezt is megtapasztalhattam, 
hiszen én adtam ki Peller Mariann első regényét.

Tavaly nyáron támadt az az ötletem, hogy mi len-
ne, ha létrehoznék egy kicsi, de kellemes könyves-
boltot, ami reagál arra a túlkínálatra, amit a nagy 
könyvhálózatoknál tapasztalhatunk.  Megfigyeltem, 
hogy az emberek sokszor tanácstalanul nézelődnek, a 
sok impulzustól kedvetlenné válnak, és végül könyv 

nélkül távoznak az üzletből. Én viszont olyan boltot 
szerettem volna nyitni, amiben úgy érzi a látogató, 
mintha az én nappalimba lépne be, én pedig elővá-
logatom nekik azokat a könyveket, amiket szerintem 
érdemes elolvasni. Minden új könyvet természete-
sen én sem tudok azonnal elolvasni, de egészen jól 
működnek a megérzéseim, és hiszek azokban a kö-
tetekben, amelyeket megtalálhatnak nálunk az ol-
vasók. Jó kapcsolatban vagyok a nagy kiadókkal is, 
így naprakész vagyok az újdonságokat illetően, szó-
val egyszerre lettem kiadó és könyvesbolt tulajdo-
nos. Megismertem a kereskedelem működését, de 
azt hiszem, ez egy soha véget nem érő tanulási fo-
lyamat lesz.

Nagy sikert aratott a Nincs időm olvasni 
kihívás címmel indított akciód, amivel az 
volt a nem titkolt célod, hogy minél több 
embert rávegyél az olvasásra, amit te 
magad is imádsz. Miből fakad, hogy ilyen 
különleges viszony fűz a könyvekhez?

Ez sok összetevőből áll, de az biztos, hogy édesapám-
nak ebben jelentős szerepe van, aki mozdonyvezető, 
de mindig visz magával néhány könyvet, és ami-
kor valahol várakoznia kell, olvasással üti el az időt. 
Gyerekkoromtól kezdve ezt láttam tőle, nekem ez 

a természetes. Mindig szerettem olvasni, de mivel 
versenytáncos voltam, így a sport sokáig nagyobb 
szerepet töltött be az életemben. Akkor lettem igazi 
könyvmoly, amikor rátaláltam a Harry Potter-kö-
tetekre, amelyek utat nyitottak egy új világ felé: 
minden új rész megjelenésekor egyidős voltam a sze-
replőkkel, így velük nőttem fel én is. Rájöttem, hogy 
mennyire szórakoztató, izgalmas, hasznos lehet az 
olvasás, és hogy gyakorlatilag a sorozatoknál, a fil-
meknél is sokkal jobb, hiszen a történetek a képzele-
temben jelennek meg, én lehetek a rendező.

Fotók: Falus Kriszta
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Szabados Ágnest régóta ismerhetik a nézők a televízióból, hiszen hét éve  
az RTL Klub népszerű híradósainak egyike. Végül ő maga is bekerült a hírekbe: először 
az általa indított, olvasást népszerűsítő kampányával, majd azzal, hogy könyvesboltot 

nyitott. Ágit a nem mindennapi karriertörténet alakulásáról és a két szakma 
összehangolásáról kérdeztük.

Az olvasás nagykövete: Szabados Ágnes



Élvezed, hogy egy új szakmába is bele
tanulhatsz, miközben a televíziózás is jelen 
van az életedben?

Sokat tépelődtem azon, vajon menni fog-e, hiszen 
nem ismertem ezt a közeget. De azt hiszem, nem 
szabad magunkat korlátozni, mert a bátortalanság 
nem szolgálja a fejlődésünket. Rájöttem, hogy igen-
is képes vagyok megtanulni, hogyan épül fel ez a 
szakma, pedig kezdetben azt sem tudtam, hogyan 
működik a pénztárgép. Nagyon büszke vagyok ar-
ra, hogy a Libertine Könyvesboltban tényleg min-
dent én hoztam létre, még a jellegzetes, aranyszínű 
létrát is én festettem le. Nyilván nem tudok mindig 
itt lenni, de a csapatot is én tanítottam be, és ha úgy 
alakul, szívesen beállok a pult mögé is.

Meg lehet ismerni valakit a könyvespolcán 
található könyvek alapján?

Abszolút, hiszen az olvasás egy önismereti utazás. Ha 
valaki megfigyeli, milyen olvasmányélményeimről 
mesélek, kitalálhatja, épp mi jár a fejemben. Gya-
korlatilag egy lelki kitárulkozás az, hogy megosztom, 
éppen milyen témák foglalkoztatnak.
Bár gyakran kapok érte kritikát, mindig hangsúlyo-
zom: mindegy mit, csak olvass! Nem baj, ha vala-
ki ponyvát vagy lektűrt olvas, mert manapság nem 
azon kell vitatkozni, melyiknek mekkora az irodalmi 
értéke, hanem a telefonnal, a sorozatokkal, a video-
játékokkal és az internettel szemben kell felvenni a 
versenyt, ami rengeteg figyelmünket veszi el. Csak 

az a fontos, hogy ne felejtsük el a betűket és használ-
juk a könyveket!

Ha egy képzeletbeli skála egyik felén az 
áll, hogy az olvasás elit elfoglaltság, a 
másik végén pedig ott van egy sarokban 
olvasó gyerek, akit a társai gúnyolnak, 
mert ez nem elég „menő” elfoglaltság, 
akkor mit gondolsz, ma Magyarországon 
hol tart az olvasás megítélése?

Az egyre több, főleg internetes közösségnek köszön-
hetően talán középen van. Egyébként én nagyon 
örülnék, ha a sarokban olvasó gyerek nem lenne ci-
ki, mert ez inkább különleges és vagány, semmint 
ciki. Persze fontos a közösségi élet is, az sincs rend-
ben, ha valaki folyton a könyvekbe bújik. Ugyanak-
kor nagyon jó lenne, ha a gyerekek körében is sokkal 
nagyobb mértékben elterjedne az olvasás, és felfedez-
nék, hogy nem csak az interneten találhatnak szóra-
kozási lehetőséget. Hiszen az olvasás nem feltétlenül 
magányos élmény, például meg lehet beszélni az ol-
vasottakat a barátokkal, és ez máris elmélyíti a kap-
csolatokat, mert egymást is jobban megismerhetjük 
az ilyen beszélgetések által.

Ugyanakkor a kultúrsznobizmus nem tesz jót az 
irodalomnak, mert az elrettenti az olvasókat – pél-
dául manapság sokan félnek a „szépirodalom” vagy 
a „kortárs” szavaktól. Azt hiszem, akkor vagyunk jó 
helyen, ha az említett skálán középen maradunk, és 
nincsenek végletek.

Mennyiben járult hozzá a szakma
választásodhoz és a híradós karrieredhez 
az, hogy imádtál olvasni?

Talán szerepet játszott benne ez is, de tény, hogy már 
16 évesen tudtam, mivel szeretnék foglalkozni. Ami-
kor megtudtam, hogy létezik kommunikáció szak, 
és megtanulhatom, hogyan kell újságot írni, egyér-
telmű volt, hogy erre fogok jelentkezni a Szegedi Tu-
dományegyetemen. Már a gimnáziumban is újságot 
alapítottam a társaimmal, és később az egyetemen 
is aktívan részt vettem mindenben, mert mindent 
meg akartam tanulni erről a szakmáról. Talán ennek 

köszönhető, hogy az egyik oktatóm megkérdezte, 
nem lenne-e kedvem gyakornokoskodni a szege-
di tévében. Egyszer úgy alakult, hogy épp híradóst 
kerestek, és felajánlották: próbál-
jam ki. Először nyilván nem ment 
profin, és az is rosszul érintett, hogy 
le kellett vágatnom a hajam, hiszen 
a hosszú haj még fiatalabbnak mu-
tat a képernyőn – ezért egyébként 
a mai napig küzdök, hogy hosszú 
maradhasson a hajam –, de nagyon 
élveztem. Később rábukkantam 
egy álláshirdetésre, a SportKlub-
hoz kerestek riportert. Bár sokan 
azt mondták, hátszél nélkül felejt-
sem el, hogy egyszer eljutok Pestig, 
csak azért is megpróbáltam, és si-
került. Jól jött a korábbi élő híradós 
rutinom, így kerültem 2014-ben  
D. Tóth András mellé az RTL Klub Híradójába, 
amit elképesztő sikerként éltem meg.

Más műfajok nem is igazán izgattak?
Kezdetben sok mindent kipróbáltam, Szegeden mű-
sorokat is vezettem, és a sportriporteri munka is na-
gyon izgalmas volt, de a híradózásba szerettem bele 
igazán. Ahogy az élet eléd dobja a lehetőségeket, egy 
idő után elfogadod, hogy valóban ez a te utad, mára 
pedig biztosan kijelenthetem, hogy jól döntöttem: 
azt hiszem, egy országos kereskedelmi csatornán hír-
adót vezetni mindenképpen inspiráló, és a szakma 
csúcsa, ha szabad ilyet mondanom.

Úgy érzed, a munka jelenlegi felosztása 
hosszú távon is működképes lesz?

Most maximálisan egyensúlyban van az életem: je-
len van a híradózás, nem kell lemondanom a hírek 
szeretetéről és az újságírásról, ugyanakkor más ké-
pességeimet is kamatoztathatom a könyvesboltban, 
miközben a hobbim, az olvasás is a mindennapjaim 
részét képezi. Egyelőre nagyon élvezem a helyzetet, 
aztán majd az élet alakítja, mennyire bírom majd 
ezt például később édesanyaként. Most megpróbálok 

örülni annak a megdöbbentő ténynek, hogy tizen-
hat évesen még a nappaliból néztem Erős Antóniát 
és Szellő Istvánt, akikre tényleg példaképként tekin-

tettem már akkor is, most pedig 
ott vagyok mellettük, és ugyanazt 
a munkát végzem, mint ők.

A szüleid egy pillanatig 
sem óvtak a média 
világától?

A gimnáziumi újságírást követően 
látták, hogy ezt tényleg komolyan 
gondolom. Kezdetben megpróbál-
tak a jogi pálya felé terelgetni, de 
mivel öntudatos kamasz voltam, és 
jogi irodánk épp annyira nem volt, 
mint televíziócsatornánk, azzal ér-
veltem, hogy jogászként se feltét-
lenül lenne nagyobb esélyem egy 

biztos munkahelyre. Ezt végül ők is belátták, és na-
gyon hálás vagyok érte, hogy a pályám során mindig 
teljes mellszélességgel kiálltak értem.

Irodalomterapeutaként látom, mennyire káros, 
amikor sokan negyven évesen döbbennek rá, hogy 
a választott szakmájuk valójában a szüleik döntése, 
és teljesen mást szerettek volna csinálni. Hagyjuk a 
gyereket afelé menni, amit a szíve diktál, legfeljebb 
a saját tapasztalataiból tanul majd, de csak ez vezet 
boldogsághoz az életben.

Mennyire látod küzdelmesnek ma  
a média világát? Mit tanácsolnál annak 
a pályakezdőnek, akinek a tiedhez 
hasonló ambíciói vannak, és nem egy 
valóságshowban szeretné elindítani  
a pályafutását?

Amikor fiatalokkal beszélgetek, mindig elmondom, 
hogy én nem azért lettem híradós, mert híres akar-
tam lenni, hanem mert a szakma minden részlete 
érdekelt. Álságos lenne azt mondani, hogy zavar, ha 
felismernek, és emiatt kedvesebb velem pl. a hentes, 
de számomra nem ez volt a motiváció, és ez a lénye-
gi különbség. Én tényleg a szakmába szerettem bele, 
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A ajánljaminden apró részletével együtt. Ma már sok fiatal 
azt hiszi, elég, ha influencerkedik, és közben fogalma 
sincs arról, mennyit kell dolgozni akár fizetés nélkül, 
gyakornokként azért, hogy megbecsüljenek a szak-
mában, és hogy ezt nem lehet megúszni. Azt taná-
csolnám, minél hamarabb próbáljanak rájönni, mire 
vágynak a szívük mélyén, mit csinálnának szívesen. 
Senki ne gondolja, hogy akkor is sikerül majd beke-
rülni egy jó helyre, ha az egyetemi évek csak a buli-
zásról szólnak. Az is nagyon fontos, de már ezeknek 
az éveknek is van tétje, és megéri aktív tanulással töl-

teni ezt az időszakot. Néhány csoporttársamon én is 
azt láttam, hogy azt hiszik, megszerzik a diplomát, és 
majd az országos csatornák keresni fogják őket egy-
egy állásajánlattal. Ez nem így van. Nagyon nehéz 
bekerülni, de én hiszek abban, hogy ha valaki tehet-
séges, akkor megtalálja az útját.

Abban, hogy szebb húst kapsz a 
hentesnél, azért az is benne van, hogy  
a te területed objektív, tehát nem annyira 
megosztó, mint pl. a műsorvezetés, nem?

Nemrég elindítottam egy saját műsort a Youtube-on 
Mutasd a könyvespolcod! címmel. Ismert emberekkel 
beszélgetek, akik közben megmutatják, mit olvas-
nak, és az egész narratívát az ő könyveik teremtik 
meg. Ebben a műsorban sokkal jobban megmutat-
kozik a személyiségem, és érdekes volt megtapasztal-
ni, hogy a kommentelési lehetőségnek köszönhetően 
azonnal kaptam hideget-meleget. Igyekszem ezt tu-
datosan kezelni, de hazudnék, ha azt mondanám, 
nem esnek rosszul a kritikák, hiszen én sem vagyok 
tökéletes, hibákat mindannyian vétünk, és alkal-
manként apróságokért is azonnal ízekre szednek.
Valószínűleg az elmúlt hét évben híradósként tényleg 
kicsit burokban éltem, de az építő jellegű tanácsokra 

figyelek, a negatívumokat pedig megpróbálom kizár-
ni, mert nem visz előre, ha hagyom, hogy lerombol-
ják az önbecsülésem.

Kamaszként versenytáncos voltál,  
ami megalapozta a mozgás szeretetét. 
Mennyire van még jelen az életedben  
a sport?

Korábban a párommal megpróbálkoztunk a Nincs 
időm edzeni kihívással, de a járványhelyzet miatt ez 
háttérbe szorult, és bár a mentális egészségünk szem-
pontjából nemcsak az olvasást, hanem a testmozgást 
is nagyon fontosnak tartom, még mindig nem rá-
zódtam vissza a megszokott kerékvágásba – nem is 
érzem jól magam emiatt. Nem tehetem meg, hogy 
nem figyelek oda az egészségemre, és épp a korona-
vírus döbbentett rá arra, mekkora luxus, ha valaki 
egészséges, mégsem fordít időt és energiát a mozgás-
ra, mert ezzel a saját életét rövidíti meg. Egyébként 
imádok görkorizni a Duna-parton, edzőterembe is 
járok (amikor lehet), és nemrég újra elkezdtem tán-
colni, most a jazzbalett a nagy szerelem. Közben 
pedig remélem, hamarosan visszatérhetünk a meg-
szokott, szabadtéri mozgásformákhoz is.

Milyen hosszú és rövidtávú terveid 
vannak? Tervezgetős típus vagy?

Én a tipikus listaírós, évekre előre tervezgetős alkat 
vagyok. Folyamatosan gondolkozom, mivel készül-
jünk a könyvesboltomban vásárlóknak, és persze a 
könyvkiadás is foglalkoztat. Most például egy olvasás-
népszerűsítő kiadvánnyal készülünk KÖNYVnyERŐ 
címmel, amit 9-10 éveseknek szánunk, és nagyon hi-
szek benne. Összefogtam kilenc tanárnővel, akikkel 
egy éve online dolgozunk azon, hogy egy olyan köny-
vet hozzunk össze, ami szerintünk könyvmollyá te-
heti ezt a korosztályt. Nagyon sok felnőttel sikerült 
újra megszerettetnem az olvasást, de a gyerekekig még 
nem jutottam el, pedig a felső tagozat környékén ve-
szítjük el a legtöbb olvasót. Hiszek benne, hogy ez a 
könyv segítő kezet nyújthat, és örülnék, ha egyszer el-
jutnánk addig, hogy az a sarokban olvasó kisfiú vagy 
kislány már nem ciki, hanem menő.
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Érzelmes tangó, pezsdítő flamenco, ritmusos folk-
lór, művészi kortárs. Azaz: tánc, tánc, tánc és tánc! 
Májusban és júniusban is van miért a Nemzeti Tánc-
színház online színpadát választani, húsz bemutató 
darabbal, és tucatnyi népszerű előadással már elér-
hető a teljes műsorfolyam. A műsoron tartott előadá-
sok továbbra is ingyenesen nézhetőek, a premierekre 
néhány kattintással válthatóak jegyek az Interticket 
oldalán. 

A műsorrend szerint a májusi bemutatók sorá-
ban ott lesz az Inversedance Fodor Zoltán Társu-
lat, a Budapest Táncszínház, új darabbal láthatjuk 
a színpadon a Duna Művészegyüttest, és a Flamen-
CorazóneArte is egy kétségtelenül pezsdítő színpadi 
flamenco forgataggal készül.

Júniusra is jut bőséggel a premierek izgalmai-
ból: jön a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, a Sze-
gedi Kortárs Balett, a Bozsik Yvette Társulat és újra 

találkozhatunk a Frenák Pál Társulattal és a Pécsi Ba-
lettel is. A már májusban visszatérő táncegyüttesek 
után így bővül tovább az online programsorozat, mél-
tó nyitást adva a kényszerű dermedtségből ébredő 
táncművészeti központnak.

Házhoz jön a táncművészet
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Idén 90 éves a Nemzet Művésze címmel ki
tüntetett, Kossuthdíjas iparművész, textilter
vező és gobelinművész. Ebből az alkalomból 
nyílt meg Belső csend című retrospektív tár
lata a Pesti Vigadó hatodik emeleti kiállító
termében. Hager Ritta életműve, ez az immár 
hét évtizedes textilművészeti munkásság a 
kezdetektől a keresztény szellemiség jegyeit 
hordozta. A művésznő spirituális és szakrális 
témájú textil alkotásait június 20ig láthatják 
az érdeklődők a Pesti Vigadóban, ahol meg
tapasztalhatják a művek leginkább féltve őr
zött kincsét: a csendet.

További információk: www.vigado.hu

Megnyílt Hager Ritta kiállítása

Azt hiszem, nem szabad magunkat 
korlátozni, mert a bátortalanság  

nem szolgálja a fejlődésünket.



Melyek azok a területek, amelyeket leggyak-
rabban szőrtelenítenek a hölgyek manapság?
A szőrtelenítés hagyománya egészen az ókorig 
nyúlik vissza. Egyiptomban alkalmazták először, 
mert a nő számára a szépség, tisztaság, fiatalság és 
higiéné egyik fő ismérve volt a selymes, szőrtelen 
bőr. A férfiak esetében az erő fitogtatására szol-
gált a mellkas szőrtelenítése, amely láthatóvá tette 
a mellizomzatot, és így könnyebben megszabadul-
hattak az élősködőktől is.

Míg régen az elit kiváltsága volt a szőrtelenítés 
luxusa, a XX. század második felétől, a bikini és 
az egyre merészebb fürdőruhák térhódításának 
köszönhetően ismét divatba jött nemcsak a hón-
alj- és a láb-, hanem az intim szőrzet eltávolítása 
is. A médiának (is) köszönhetően a nőiesség szim-
bóluma lett a szőrtelen láb és hónalj, sőt a férfiak 
esetében is gyakori a szőrtelen mellkas és intim 
terület.

Milyen módszerek a legkíméletesebbek bőrünk 
szempontjából?
A szőrzet eltávolításának legáltalánosabb módja a 
borotválkozás. Gyors, kíméletes, olcsó, de szőrnö-
vekedéstől függően két-három naponta ismétel-
ni kell, hogy sima maradjon a bőrünk. Hátránya, 
hogy használatát követően sokkal gyakoribb a 
szőr benövés, főleg az arra hajlamosaknál könnyen 
előfordulhat szőrtüszőgyulladás.

Hatékonyabb és tartósabb megoldás a gyantá-
zás, amely négy-öt hétig tart. Legnagyobb hátrá-
nya, hogy fájdalmas, illetve az összetevői miatt 
felléphetnek allergiás kiütések, a meleg gyanta ese-
tében még égési sérülések is keletkezhetnek. A hi-
deggyanta-csíkok használata inkább a kar-, láb- és 
a szájkörnyéki területeken javasolt, a hónalj- és az 
intim szőrzet eltávolítására nem alkalmas: ezek 
gyantázását érdemes szakemberre bízni, mert itt 
a bőr egyrészt érzékenyebb a fájdalomra, másrészt 

a szőr növekedése sem egyenletes, ráadásul a gyan-
tázás után is gyakoribbak a szőrbenövések.

A kézi elektromos epilátorok használata szintén 
gyors, de fájdalmas és kicsit időigényesebb, mint a 
gyantázás, valamint a szőr ennél az eljárásnál is be-
nőhet a bőr alá. 

A kémiai szőrtelenítés során a használt sze-
rek a bőr felszínén lévő szőrszálakat roncsolják, 
ami ugyanúgy hajlamosít a szőrzet megerősödé-
sére, mint a borotválkozás: sűrűbb nem lesz, de a 
szőrszálak vastagodhatnak. A kémiai szőrtelení-
tők gyakran irritálhatnak, főleg az érzékenyebb 
területeken komoly bőrgyulladást okozhatnak, 
így inkább csak kényszerhelyzetben javasolt az 
alkalmazásuk.

Korunk technikai vívmánya  a 
nagy energiasűrűségű lézer, mely-
nek sugarát elnyeli a szőrszál sö-
tét pigmentje, így hőenergiává 
alakulva hatékonyan roncsol-
ja azt. Nem alkalmazható, ha 
a páciens napozott, önbarní-
tó krémet használt, fény- vagy 
bőrérzékenységet okozó szerrel 
kezelte az epilálandó bőrfelüle-
teket, vagy fényérzékenyítő gyógy-
szereket (bizonyos antibiotikumok 
vagy isotretinoin) szed. Legnagyobb előnye, 
hogy tartós szőrtelenséghez vezet, hatása végleges. 
Bár drága beavatkozás, hosszú távon megtérülhet, 
hiszen időt spórolunk vele, és esztétikailag is ez a 
leg előnyösebb megoldás.
Milyen megelőző lépéseket tehetünk annak ér-
dekében, hogy a szőrtelenítést követően ne ala-
kuljanak ki gyulladásos bőrtünetek?
Szőrtelenítés előtt fertőtleníteni kell a bőrt, így 
célszerű  azt fürdés közben elvégezni. Az így fel-
puhított és nedves bőrfelszín könnyebb csúszást 
eredményez, a bőr emiatt kevésbé érzékeny.

Hetente kétszer a bőrfelszín kíméletes radí-
rozásával eltávolítjuk az elhalt hámsejteket, 
baktériumokat, ezzel csökkentve a szőrtüszőgyul-
ladás kialakulásának esélyét. A beavatkozásokat 

követően langyos vízzel és tusfürdővel öblítsük le 
a bőrfelszínt, majd ajánlatos testápolót használni. 
Célszerű tejsavat, glikolsavat vagy szalicilsavat tar-
talmazó termékeket alkalmazni, mert ezek nem-
csak fertőtlenítenek, de hámlasztó hatásuk révén az 
elhalt hámsejteket is eltávolítják. Ha már kialakult 
a szőrtüszőgyulladás, külsőleg szaliciles szesszel, 
Aloe vera tartalmú gyulladáscsökkentő készítmé-
nyekkel segíthetünk, súlyosabb esetben antibioti-
kumot tartalmazó krém használata, esetleg belső 
antibiotikus kezelés is szóba jöhet.

Természetesen  a borotva fertőtlenítése is fontos, 
erre például a gyógyszertári alkohol megfelelő.
Van-e olyan terület, ahol kerülni kell a túlzott 

szőrtelenítést, mert a szőrzet testünk 
védelmét szolgálja?

Véleményem szerint a test minden 
területén lehet szőrteleníteni, a 

hajzat leborotválása az egyetlen, 
amely kevésbé javasolt, mert 
így a hiányzó szőrzet nem tud 
védeni a napfény bőrkárosító 
hatásától. Ezzel megnöveli a fej-

bőrön az aktinikus keratózis, a 
laphámrák és egyéb bőrtumorok 

kialakulásának esélyét.
Mely testrészeken alkalmazható biz-

tonságosan a tartós szőrtelenítés?
A tartós szőrtelenítés a teljes testfelületen bizton-
sággal alkalmazható, a lézer által kibocsájtott 
hullámhosszt a szőrtüsző pigmentjei nyelik el, a 
képződő hő csekély, és csak a szőrtüszőkre van ha-
tással. Akkor a leghatásosabb ez a módszer, ha a 
páciens bőre világos, a szőrszálak színe pedig sötét, 
tehát minél sötétebb a bőr, minél világosabb a szőr, 
annál kevésbe hatékony a kezelés.

A lézeres szőrtelenítésnek hosszú távú, egész-
ségünket veszélyeztető következménye nincsen, 
a bőrrák kockázatát sem fokozza. Ha a bőrgyó-
gyásszal egyeztetett előírásokat betartjuk, a lézeres 
szőrtelenítés semmilyen kockázattal nem jár. Ritka 
esetben bőrégés előfordulhat, ám ez is kivédhető a 
próbakezeléssel.

Főként a nyári időszakban igyekszünk megszabadulni a felesleges 
szőrszálaktól, ám ez gyakran komoly gyulladásokhoz vezet.  
Dr. Kaszás Annamáriát, a Globe Medical Center bőrgyógyász- 
főorvosát arról kérdeztük, hogy mely testrészeken milyen módszert 
érdemes alkalmazni a tartós eredményért, és hogyan kerülhetjük el 
a kellemetlen bőrtüneteket.

Szőrtelenítés  
– fájdalmak nélkül

10 11

Szentkuty Nikolett interjúja

10 11



A vírushelyzet és az azzal összefüggő szabályozások 
napról napra változnak, még nem tudhatjuk, meddig 
fogják meghosszabbítani a korlátozó intézkedéseket, 
de annyi biztosan kijelenthető, hogy mindenki nagy 
reményekkel várja az idei nyarat. Mindeközben attól 
is tartunk, hogy a korlátozások feloldásával robbanás-
szerűen megnő az utazási kedv, ami felhajtja majd a 
szállások és szolgáltatások árát. Ezt a logikát követve 
célszerűnek tűnhet előre leszervezni az utazást, hi-
szen most sok helyen még nagyon kedvezőek az árak.

Ennek kapcsán rögtön felmerülhet a kérdés, hogy 
hova szervezzünk utazást, és hogy egyáltalán utaz-
zunk-e idén. A népszerű turistaközpontok való-
színűleg még mindig sokakat csábítanak, de vajon 
akarunk-e olyan helyre utazni, ahol jó eséllyel nagy 
tömegre számíthatunk? Mindenkinél egyéni döntés 
kérdése, hogy mit tart biztonságosnak, amiben sze-
repet játszhat az egészségügyi állapot vagy az oltott-
ság kérdése.

Véleményem szerint ebben az évben a nagyvárosok 
helyett még érdemesebb a természeti szépségeket vá-
lasztani. Az utazásra, az élmények iránt olyan erős az 
igény és a pszichológiai szükséglet, hogy sokan még 
erejükön felül is vállalnának egy utazást. Sajnos most 
még csak reménykedhetünk, hogy idén egy szép he-
lyen vagy legalább a lakáson kívül tölthetjük a nyarat.

Nyaralni mindenki szeret. Jó kicsit kiszakadni a 
hétköznapok mókuskerekéből, elfelejteni az otthoni 
gondokat, kikapcsolódni. Azonban nem mindenki 
teheti meg, hogy napokra vagy hetekre eltűnik a vá-
rosból, az országból vagy akár a kontinensről. Elő-
fordulhat, hogy rövidebb, csupán néhány napos 
kikapcsolódásra van lehetőségünk a közelben, amit 
nem érzünk elegendőnek – vagy esetleg még erre sincs 
módunk.

Mit lehet ilyenkor tenni? Irigykedni másokra, és 
közben szitkozódni magunkban, hogy mi ilyen sze-
rencsétlenek vagyunk, mert még egy nyaralás sem jön 
össze? Semmi esetre sem! A nyarat mindenképpen ér-
demes kiélvezni, nyaralás ide vagy oda. 

Idén nyáron az a célom, hogy olyan élményeket sze-
rezzek, amelyek akkor is velem lesznek, amikor már 
visszatérek dolgozni, de bármikor felidézhetem eze-
ket, a körülöttem lévők pedig nem értik majd, miért 
ül ki sejtelmes mosoly az arcomra. Egész évben lobogó 
hajjal rohanok át a városon, szervezkedem, és próbá-
lok elcsenni innen-onnan egy kis időt, hogy együtt 

lehessek a barátaimmal vagy a szeretteimmel. Olyan 
nyarat akarok, amikor nem kell rohanni, és picit a 
felhők között sétálhatok. 

Mivel az utazás és a szállás emészti fel 
a nyaralásra szánt összeg legnagyobb 
részét, ezért úgy gondolom, ezen le-
het a legtöbbet spórolni. A baráta-
immal az az ötletünk támadt, hogy 
mi lenne, ha az éjszakákat otthon 
töltenénk, de minden reggel útnak 
indulnánk ugyanúgy, ahogy egy 
nyaralás során tennénk? Miért ne le-
hetnénk turisták a saját lakóhelyünkön? A 
tervezés ebben az esetben még inkább előtérbe 
kerül, hiszen egy turistacélponthoz képest más kérdé-
sek merülnek fel. Milyen messze megyünk el egy-egy 
napon, hogyan oldjuk meg az étkezést, stb.?

Szerintem lehet annyi érdekességet, programot 
találni, amely kikapcsol és feltölt ezalatt a néhány 
napos „nyaralás” alatt. A reggelit érdemes otthon 

elfogyasztani, de ebédelni, esetleg vacsorázni is jól-
eshet a program részeként.

Például előfordulhat, hogy már úgy ismer-
jük a Balatont, mint a tenyerünket, de a 

tőlünk 20 km-re lévő várban még egy-
általán nem jártunk. Nem a helyszín 
a legfontosabb tényező abban, hogy 
jól érezzük magunkat, az is elég, ha 
csak a szomszéd városba látogatunk 
el, és együtt vagyunk a családdal 

vagy a barátokkal.
Csináljunk valami szokatlant, pró-

báljunk ki új ízeket, fedezzünk fel új he-
lyeket, akár a közvetlen környezetünkben, 

csináljunk valamit másképp, mint ahogy egyébként 
szoktuk. A lényeg, hogy megtörjük a megszokást, és 
ezáltal egy friss nézőpontot ismerjünk meg. 

Biciklizzünk, túrázzunk, grillezzünk, strandoljunk, 
aludjunk a szabadban, nézzük a csillagokat az égen és 
még sorolhatnám. Szóljon ez a nyár a szabadságról!
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Ivan Anita írása

Megfontolt tervezés, felhőtlen nyár
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Ivan Anita írása

Kétségtelenül nagyon kevés dolgot látunk előre a nyárból. Én mégis azt vallom,  
hogy álmodozzunk, tervezgessünk! Talán ettől jobb kedvünk lehet, és addig sem arra 

gondolunk, vajon elkapjuk-e a vírust a kisboltban vagy sem.

Olyan nyarat akarok, amikor 
nem kell rohanni, és picit  

a felhők között sétálhatok. 



Berecz Mihály édesapja a népzenész-népmese-
mondó Berecz András, bátyja a néptáncos 
Berecz István és édesanyja is komoly 
néptáncos múlttal rendelkezik. 
Misit mégis a komolyzene fogta 
meg. Nyolcévesen a mechani-
kus szerkezetek érdekelték, el-
sősorban ezért szeretett volna 
egy zongorát. 

„A szüleim nem voltak túl 
boldogok, amikor zongorákat raj-
zoltam és kiragasztottam őket a hű-
tőszekrényre, ezzel jelezvén feléjük, 
hogy vegyenek nekem egy hangszert.”

A család végül mégis beadta a derekát, és Mi-
si Major Edit irányítása alatt kezdett el zongoráz-
ni. De a fiatalember nem volt hajlandó skálákkal 
és gyakorlatokkal foglalkozni, őt csak Bartók Béla 
művei érdekelték. Ekkoriban még egyáltalán nem 
gyakorolt, csak azt játszotta, amihez kedvet érzett. 
Csak később döbbent rá, hogy mi a zongorázás lé-
nyege. „A konzis éveim alatt jöttem rá, hogy ez egy 
nagyon kemény és nehéz szakma, amihez rengeteg 
gyakorlás szükséges. Egy mű profi begyakorlására és a 
felkészülésre szerencsés esetben egy évet kell szánni, a 
nehézségi szintjétől függetlenül.”

Mihály 2013. május 30-án mutatkozott be 
a Művészetek Palotájában, ahol Kocsis Zol-
tán vezényletével szólaltatta meg Ravel G-dúr 
zongoraversenyét: 

„Számomra ez a legfontosabb koncert az ösz-
szes közül, amit valaha adhattam. Kocsis 

Zoltánnak köszönhetem Bartók Béla 
szeretetét, a zongorával való megis-

merkedést. Tizenegy éves voltam, 
amikor megismertem, ezt köve-
tően öt éven át, egészen a halá-
lálig volt szerencsém többször is 
dolgozni vele. Ez a közös mu-
zsikálás, az első közös fellépés 

számomra mérföldkő, innentől 
számítom a pályafutásom kezdetét.”

Vashegyi Györggyel 2014-ben találkozott 
először a Zeneakadémián, azóta minden zongora-
versenyt együtt adnak elő.

„Valószínűleg ő a legtehetségesebb zenész, akivel 
valaha találkoztam. Egészen rendkívüli tehetség-
ről beszélünk, akiben a káprázatos zenei adottsá-
gokhoz egy rendkívül rokonszenves, emberi, szerény 
és tulajdonképpen fiatal kora ellenére bölcs atti-
tűd társul. Én mindig ilyennek képzelem a fiatal 
Mendelssohnt, amilyen Berecz Mihály.” – mondta 
a karmester.

Azóta Berecz Mihály fellépett többek közt a Ze-
neakadémián, a Bartók Béla Nemzeti Hangver-
senyteremben és a Magyar Állami Operaházban 
is. Tehetsége nemzetközi szinten is kiemelkedő, 
2019-ben pedig elnyerte az MMA ösztöndíját, 
melynek keretében Bartók Béla munkásságának 
bemutatásával foglalkozik.

Keller András hegedűművésszel és zenekarával, 
a Concerto Budapesttel többször is koncerteztek 
együtt, többek között Beethoven és Bartók zongo-
raversenyeit is játszották. 

„Ő az egyik legnagyobb magyar tehetség, ezt 
nyugodtan kimondhatom. Nagyon megragadott 
nemcsak a játéka, hanem a személyisége is. Egy 
olyan őszinte, tiszta és nagyon szerény fiatalem-
ber, aki ezzel a tisztaságával és egyszerűségével 
már önmagában is sokakat el tud varázsolni, de 
ha elkezd játszani, akkor az mindent egyértel-
művé tesz vele kapcsolatban.” – mondta Keller 
András.

A hegedűművész felkérte Mihályt, hogy Mo-
zart nemrégiben előkerült rövid zongoradarabját, 
a D-dúr allegrot, amelyet épp csak a legutóbbi 
hónapokban ismerhetett meg a közönség, mutas-
sa be az online közvetített Mozart-napon: 

 
„Számomra ez azért volt különleges, mert én egy 
Walter típusú hangszert választottam a mű be-
mutatására, és Mozartnak is hasonló hangszere 
volt. Ha jól tudom, én voltam az első, aki ezt a 
művet egy korabeli hangszeren játszhatta el, ami 
nagyon nagy megtiszteltetés számomra.”

Vashegyi György hiperlativuszokban beszélt a 
fiatalemberről: 

„Ha azt nézzük, hogy valaki nagyon fiatalon, 
fantasztikus technikával, briliánsan tud játszani, 
az kiváló, de ami valóban számít, hogy valaki a ze-
nével tud nagy dolgokat elmondani, és ez nem biz-
tos, hogy mindig életkorfüggő. Valószínűleg sokan 
mondhatják, hogy a csodagyerekségnek is vannak 
különböző formái. Szerintem Misiből csodafelnőtt 
lesz, és ez a lényeg. Én hiszek benne. Ő tulajdon-
képpen egy nemzeti kincs. Tudom, hogy ezek erős 
szavak, de ritkán használom őket, és biztos vagyok 
benne, hogy az ő esetében indokolt a használatuk.”

A fiatal zongoraművész bakancslistáján nem sze-
repelnek nagy tervek, nem vágyik rá, hogy a világ 
nagy koncerttermeiben kápráztassa el a nagyérde-
műt. Csak annyit szeretne, hogy legyen ideje és 
megfelelő körülményei ahhoz, hogy azzal foglal-
kozhasson, ami egy életre meghatározta pályáját – 
Bartók zenéjével.
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Kalmár András írása

Csodagyerekek ma is vannak, főleg a zongoristák között. Kocsis Zoltán és Ránki 
Dezső nyomdokaiban ott van az utóbbi fia, Ránki Fülöp vagy a Virtuózokból 

megismert Boros Misi. Hadd mutassunk be most egy olyan különleges fiatalembert, 
akit rendkívüli tehetségnek tartanak, és bár családjában mindig jelen volt a zene, ő 

mégis egy új úton indult el a világhírnév felé.

Egy fiatal zongorazseni

14

Berecz Misi családja körében: bátyja és édesapja, István 
és András, valamint testvére, Marci társaságában zenél.

Fotó: Henics Tamás
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yógyszertárakban elfogadott egés

ké d k lő
rtyák eltérőek, vásárlás előtt kérjük, érdeklődjö

Vény nélkül kapható gyógyszerÉtrend-kiegészítő készítmény**

Étrend-kiegészítő készítmény**

Étrend-kiegészítő készítmény**

Orvostechnikai eszköz*Vény nélkül kapható gyógyszer

KozmetikumKozmetikum Speciális készítmények

Orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz*Étrend-kiegészítő készítmény**

HUFLEPAT202026BCA72106SZIMAD

MAT-HU-UNBRANDED-20-000003

PM-HU-XBRAND-21-00009

PM-HU-XBRAND-21-00009

forgalmazza: P&G Hungary Kkt. 
1082 Budapest, Kisfaludy utca 38. 

+36-1-451-1256 www.femibion.hu

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

forgalmazza: KRKA Magyarország Kft. 
1132 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 
3. torony 6. emelet

forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett 
használója a GSK vállalatcsoport.

forgalmazza: 
GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43.
A védjegyek tulajdonosa vagy 
engedélyezett használója a 
GSK vállalatcsoport.

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

forgalmazza: GEMIL Pharma Zrt. 
1124 Bp., Fürj u. 2.

forgalmazza: Exeltis Magyarország Kft.

hatóanyag: mikronizált diozmin

hatóanyag: macskagyökér kivonat, 
zöld tea kivonat, l-karnitin

hatóanyag: cink-hialuronáthatóanyag: diklofenák-kálium

Komplex vitaminokkal és Cordyceps sinensis kivonattal, 
amely elősegítheti a tüdő egészségét és támogathatja 
az immunrendszert, illetve Bosweilla Serrataval, amely 
támogatja a tüdő egészségét.

Használata javasolt a leggyakoribb hüvelyfertőzés, a bakteriális 
vaginózis kezelésére; antibiotikum terápiát, menstruációt 
követően a hüvely egészséges flórájának visszaállítására. 
Várandósság és szoptatás alatt is alkalmazható.

Vitaminkészítmény a 
babatervezéstől a 
fogantatásig. Folátbombát 
(Folsav&Metafolin®), 5 fajta 
vitamint és jódot tartalmaz.

Komplex támogatás a 
csontok egészségéért, 
7 hatóanyaggal, köztük 
800 mg kalciummal 
(2 filmtablettában). 
A kalcium szükséges a normál 
csontozat fenntartásához.

Krónikus vénás elégtelenség 
okozta panaszok és tünetek és 

akut aranyérbetegséggel 
összefüggő tünetek kezelésére 

javallott felnőttek számára.¹
¹alkalmazási előírás

Alkoholmentes szájöblögető oldat segít 
megelőzni a fogkőképződést és enyhíti 
a fogínyproblémákat.

Hegek, striák nyomainak eltüntetésére 
és egyenetlen bőrtónus kezelésére 
szolgáló termék. 100%-osan 
természetes növényi olajokból. 
Természetes kozmetikum tanúsítvány 
(ISO16128). Klinikai tanulmányokkal 
alátámasztott hatékonyság.

Hatékonyan enyhíti a fejfájást, 
fogfájást és menstruáció 

következtében fellépő 
fájdalmat.

Enyhíti a viszkető, égő tüneteket, 
valamint a szemszárazságot, és 
csökkenti a szem kivörösödését.

Új, kettős hatású esti stresszoldó, 
alvást segítő készítmény, az éjszakai 
testsúlykontroll szolgálatában. Segíti 

a pihentető alvást és hozzájárul az 
éjszakai zsírégetéshez és a testsúly 

csökkentéséhez.
Vérszívó rovarok (szúnyogok, kullancsok) 
távoltartására alkalmas. A bőrfelületre 
juttatott készítmény, a felvitel vastagságától 
függően, a vérszívó rovarokat (pl. szúnyog, 
kullancs) 4-6 órán keresztül távol tartja.

81,7 Ft/db46,7 Ft/db

139,3 Ft/db

118,3 Ft/db

137,5 Ft/ml135 Ft/db

55,8 Ft/ml5,7 Ft/ml 17,5 Ft/ml

81,4 Ft/ml233,3 Ft/db

Flebaven 1000 mg tabletta
60 db
Flebaven 1000 mg tabletta
60 db

Béres CalciviD 7 filmtabletta
60 db
Béres CalciviD 7 filmtabletta
60 db

Femibion 0 
Babatervezés 
tabletta  28 db

Femibion 0 
Babatervezés 
tabletta  28 db

Nottevit Skinny Sleep étrend-kiegészítő 
kapszula  30 db
Nottevit Skinny Sleep étrend-kiegészítő 
kapszula  30 db

Ophylosa® 0,15% cink-hialuronát tartalmú 
oldatos szemcsepp  2×10 ml
Ophylosa® 0,15% cink-hialuronát tartalmú 
oldatos szemcsepp  2×10 ml

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

Bio-Oil natúr bőrápoló olaj
60 ml
Bio-Oil natúr bőrápoló olaj
60 ml

Corsodyl alkoholmentes szájöblögető oldat  
300 ml
Corsodyl alkoholmentes szájöblögető oldat  
300 ml

NATURLAND Szúnyog és 
kullancsriasztó spray  100 ml
NATURLAND Szúnyog és 
kullancsriasztó spray  100 ml

Lactofeel hüvelygél
7×5 ml
Lactofeel hüvelygél
7×5 ml

Air7 a tüdő vitaminja tabletta 
dohányosok részére  30 db
Air7 a tüdő vitaminja tabletta 
dohányosok részére  30 db

1 749 Ft3 549 Ft

EP2 749 FtEP2 699 Ft

3 349 Ft1 699 Ft

EP4 899 Ft2 799 Ft

3 899 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.
***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. június 1-jétől 30-áig, illetve a készlet erejéig tart. Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.
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Az egyes gyógyszertárakban elfogadott egésEgészségpénztári kártyára isEP

k, melyek az áfát tartalmazzák.
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Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményVény nélkül kapható gyógyszer

Étrend-kiegészítő készítmény**

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer Vény nélkül kapható gyógyszer

Orvostechnikai eszköz* Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer***

Vény nélkül kapható gyógyszer
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forgalmazza: Aflofarm Hungary Kft. 
1025 Budapest, Cseppkő utca 41.

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

Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: 
(+36 1) 505 0055 Web: www.sanofi.hu

forgalmazza: PENTA PHARMA Kft. 
2161 Csomád, József Attila utca 73.

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

helyi képviselet: Ewopharma Hungary Kft. forgalmazza: Herbária Zrt. 
1135 Budapest, Csata utca 27.

helyi képviselet: Schwabe Hungary Kft. 
1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.

forgalmazza: Johnson & Johnson Kft. 
1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.

forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43.

A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett 
használója a GSK vállalatcsoport.

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

forgalmazza: Egis Gyógyszergyár Zrt.

forgalmazza: 
GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43.
A védjegyek tulajdonosa vagy 
engedélyezett használója a 
GSK vállalatcsoport.Kft.

hatóanyag: amorolfin

hatóanyag: metamizol hatóanyag: tetrizolin-hidroklorid

hatóanyag: aktív szén hatóanyag: diklofenák-kálium

hatóanyag: rhodiola rosea kivonat

hatóanyag: ibuprofén

Magnézium férfiaknak. 
Maca gyökér kivonatot és 
cinket is tartalmaz, amely 
hozzájárul a vér normál 
tesztoszteronszintjének 
fenntartásához.

Többféle típusú, erős 
vagy egyéb kezelésre 
nem reagáló 
fájdalmak- és láz 
csillapítására.

Gyulladáscsökkentő és helyi 
érzéstelenítő fogzáskönnyítő 
fogínygél csecsemőknek és 
kisgyermekeknek, kizárólag 
helyi kezelésre. Már az első 

fogak kibújásától.

Akár 24 órán keresztül, 
folyamatos hatóanyag-

leadással csillapítja az izom- 
és ízületi fájdalmakat.

Gyógyszeres körömlakk kezelés, 
amely felvitele után kozmetikai 
körömlakk is használható. Behatol a 
körömlemezbe, elpusztítja a 
körömgombát, megelőzi a fertőzés 
terjedését. Hetente 1× alkalmazandó.

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

A stressz és a túlterhelt-
ség szellemi és testi 
tüneteinek enyhítésére, 
mint például fáradtság, 
kimerültség, ingerlékeny-
ség és feszültség.

A szem kisebb irritációinak (pl. füst, 
por, szél, klóros víz, pollen) tüneteként 
jelentkező kötőhártya-duzzanat és 
vörösség átmeneti, tüneti kezelésére.

Cinket nem tartalmazó műfogsorrögzítő, teljes 
és részleges műfogsorhoz.

Komplex összetételű, 
vitaminokban gazdag gyógyszer 

felületes hámsérülésekre, 
irritációkra. Aktívan nyugtatja a 

bőrt, gyulladáscsökkentő, 
bőrgyógyító hatású.

A kókuszhéjból készült aktív szén 
hatékonyan kezeli a hasmenést. 
Megköti, közömbösíti és eltávolítja 
a szervezetből a hasmenést okozó 
mérgező anyagokat. Már 3 éves 
kortól adható!

Enyhíti a fejfájást, fogfájást 
és menstruáció 

következtében fellépő 
fájdalmat.

39 Ft/db1 959,6 Ft/ml

70 Ft/db

194,9 Ft/g

100 Ft/db 126,6 Ft/ml

33,7 Ft/g 58 Ft/g

30,8 Ft/db 115 Ft/db

120 Ft/db

749,5 Ft/db

Bánó fokhagyma galagonya fagyöngy kapszula  
100 db
Bánó fokhagyma galagonya fagyöngy kapszula  
100 db

Loceryl® 50 mg/ml gyógyszeres körömlakk  
2,5 ml
Loceryl® 50 mg/ml gyógyszeres körömlakk  
2,5 ml

Magnisteron magnézium tabletta férfiaknak  
30 db
Magnisteron magnézium tabletta férfiaknak  
30 db

Dentinox fogínygél gyermekeknek
10 g
Dentinox fogínygél gyermekeknek
10 g

Algopyrin 500 mg tabletta
30 db
Algopyrin 500 mg tabletta
30 db

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

Corega Erős Ízmentes műfogsorrögzítő 
krém  40 g
Corega Erős Ízmentes műfogsorrögzítő 
krém  40 g

Neogranormon kenőcs
25 g
Neogranormon kenőcs
25 g

Cralex® 125 mg tabletta
60 db
Cralex® 125 mg tabletta
60 db

Cataflam Dolo 25 mg bevont tabletta  
20 db
Cataflam Dolo 25 mg bevont tabletta  
20 db

Vitango 200 mg filmtabletta
30 db
Vitango 200 mg filmtabletta
30 db

Nurofen 200 mg gyógyszeres tapasz
2 db
Nurofen 200 mg gyógyszeres tapasz
2 db

EP2 299 FtEP1 849 Ft

EP1 449 FtEP1 349 Ft

EP1 899 FtEP3 599 Ft

3 899 FtEP4 899 Ft

EP1 499 FtEP1 949 Ft

EP2 999 Ft2 099 Ft



Egyszer egy barátom megkérdezte, hogy mi az a 
pár legfontosabb dolog, ami szerintem meghatá-
rozza az identitásomat. Zavarba jöttem a témától, 
mert miután egy-két alapvetést már elmondtam 
neki, minden gondolatmenetem ugyanoda lyukadt 
ki: elváltak a szüleim.

Na de tényleg ezért vagyok az, aki? Mert ötéves 
koromban anyukám és apukám úgy döntött, hogy 
nem egy térben fogják tovább élni az életüket? 
A válasz: részben igen.

Mert számomra így kezdődött minden. Macher 
Bori vagyok, van két anyukám, két apukám és hét 
testvérem.

Ez a mondat számtalanszor hagyta el a számat 
életem során, és minél idősebb lettem, annál in-
kább értékeltem. Kiskoromban is úgy beszéltem 
erről, mint egy nagyon jó dologról, mert a szüleim 
és a pótszüleim úgy intézték ezt a változást körülöt-
tem, hogy soha ne jusson eszembe, hogy „bárcsak 
anya és apa együtt maradtak volna!”

Számtalan példa van a közvetlen közelemben, 
ami alátámasztja, hogy ez egy kiemelkedően jó és 
egyedi helyzet. Szándékosan nem használom a sze-
rencsés szót, mert sok mindenen múlt, hogy ho-
gyan élik majd meg a résztvevők ezt a folyamatot, 
de a szerencsén egy pillanatig sem.

Idén június 20-ára esik az apák napja. A követ-
kező írást tehát Apának és Dávidnak ajánlom.

A szüleim (mind) a néptáncnak szentelték életük 
egy jelentős részét. Mire én megszülettem, anyának 
és apának is saját tánccsoportja volt, így ameddig 
ők hetente többször tanítottak, én a próbateremben 
ültem/játszottam/szaladgáltam/táncoltam.

Amikor elértem a szükséges korhatárt, nem volt 
kérdés (nekem legalábbis), hogy én is elkezdem 
táncos pályafutásom. Ebben az évben ugyanis ép-
pen apukám indított gyerekcsoportot. Felnőtt fej-
jel már érteni vélem a dilemmát, hiszen amennyire 
tökéletesnek tűnt ez az egybeesés gyerekként, lega-
lább akkora felelősséggel is járt. Anya, Apa, köszö-
nöm, hogy vállaltátok ezt a kockázatot!

12 évet táncoltam apukám és pótanyukám, 
Eszter csoportjában, és annyit tanultam tőlük, 
amennyit senki más nem tudott. Ha bementünk 
a próbaterembe, apa már nem apa volt. Persze szó-
líthattam így, de nekem ugyanolyan tanárom volt, 
mint bárki másnak. Úgy hozta a sors, hogy nem 
voltam ügyetlen táncos. Két szólista gyermeke-
ként ezt nem tartom teljesen saját érdememnek, 
de ez további szituációk megtapasztalásához ve-
zetett. Ahhoz, hogy apa szólót adjon nekem egy 
koreográfiában, meg kellett mutatnom mindenki-
nek, hogy kiérdemeltem, és nem csak kivételezett 
velem. Többször előfordult, hogy más tanárok ad-
tak nekem szerepeket, ez segítette a törekvéseimet. 
Egyszer azonban apának egy musical gyereksze-
replőit kellett kiválogatnia a csoportunkból. Esti 
előadások, alkalmanként hétköznapokon is, tizen-
kétévesen ez egy nagy vállalás, amit akkor nem ért 
meg a gyermek. Egyik este a szobámból hallottam, 

hogy anya apával telefonál, és próbálja meggyőz-
ni, hogy én ne szerepeljek ebben a darabban. Más-
nap a próbán apa felolvasta a neveket, az enyém 
nem volt köztük, és ezen még a csoporttársaim is 
meglepődtek. Zokogva szaladtam ki az öltözőbe. 
Amikor apa utánam jött, elmondtam neki, hogy 
hallottam, amikor anyával beszéltek, és arra ju-
tottunk, hogy ha már ebben a helyzetben engem 
nem ér pozitív megkülönböztetés, akkor negatív 
se érjen. Ezzel anya is teljesen egyetértett, azóta 
is a legkedvesebb színpadi élményeim közé soro-
lom azt a musicalt. Akkor még nem is sejtettem, 
hogy az ebben a helyzetben szerzett tapasztalata-
im milyen sokszor lesznek hasznosak számomra a 
későbbiekben.

2017. szeptember 4-én egyszerre kezdtem meg 
egyetemi tanulmányaimat és munkaviszonyomat 
pótapukám, Dávid cégénél. „Jó, hát persze, tök jó 
helyen dolgozol, de nem kellett érte állásinterjúra 
menned…”. Nem, olyanom valóban nem volt. Volt 
helyette egy hatalmas elhatározásom, miszerint 
annak tudatában, hogy ez még nagyobb kihívás 

lesz, mint a táncpróbák voltak, én azzal szeretnék 
foglalkozni, amit Dávid csinál. Ezt 14 évesen talál-
tam ki. Mire felnőttem annyira, hogy ez reális kér-
déssé vált, már abban is biztos voltam, hogy nekem 
nem felel meg egy más, hasonló profilú cég, mert 
elsősorban maguk az értékek, illetve azok menté-
sének és közvetítésének mikéntje érdekelt igazán. 
Így lett a pótapukám a főnököm. Ha valaki dolgo-
zott már családi vállalkozásban, akkor tudja, hogy 
ez nem könnyű. Hanem nehéz. De sosem annyira, 
hogy Dávid és én ne tudnánk megoldani. Nincs 
lehetetlen. Ezt tőle tanultam meg, és újra meg újra 
bizonyítjuk is egymásnak. A terveim pedig velem 
együtt nőnek.

Az irodában sem titok, hogy mennyire fontos ne-
künk a család. Az a család, amiben nekem hét test-
vérem van, az öcsémnek kettő, a húgomnak pedig 
öt. Az a család, ami amennyire szerteágazó, annyi-
ra összetartó. Az a család, ami minden december 
24-én délelőtt összeül, és Apa meg Dávid egymás 
mellett ülve, mosolyogva nyugtázzák, hogy erre iga-
zán büszkék lehetnek. Én meg hálás vagyok.

És hiszem, hogy valami olyat kaptam, amit csak 
nagyon kevesen. Belecsúsztattak a zsebembe egy 
hatalmas kulcscsomót az élethez. Amit néha még 
elejtek, néha rossz kulccsal feszegetem a zárat, de 
már sok ajtót kinyitottam vele. És még rengeteget 
fogok.

Apa csak egy van. 
Vagy nem?

Dáviddal és Apával

Apával táncolunk

Szüleimmel
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AKUT: Akutnak 
mondjuk azokat a 
betegségeket, me-
lyek gyorsan alakul-
nak ki, és viszonylag 
rövid ideig (pár na-
pig) tartanak. Ilyen 
például az influenza 
vagy a hasmenés.

KRÓNIKUS: Az akut 
ellentéte. Olyan beteg-
ség, amely lassan ala-
kul ki, de hosszú ideig 
tart, sőt akár egy életen 
át velünk marad. Ilyen 
például a krónikus ízü-
leti gyulladás vagy a 
Crohn-betegség.

GENERIKUS KÉSZÍTMÉNY: Az eredeti gyógy-
szerrel azonos hatású készítmény, a segédanyagok 
azonban eltérőek, ami befolyásolhatja hatékony-
ságukat. Ezért fordulhat elő, hogy a beteg úgy érzi, 
nincs olyan jó hatása, mint az eredetinek, esetleg 
más mellékhatások jelentkeznek. Ha a beteg azzal 
a kérdéssel találkozik a patikában, hogy elfogad-e 
helyettesítő gyógyszert, akkor valószínűleg gene-
rikus készítményt ajánl majd neki a gyógyszerész.

RAPID: Rövid idő alatt, fél-egy órán belül fejti ki 
hatását a készítmény. Ennek elsősorban a fájda-
lomcsillapításban van jelentősége. A gyógyszer 
megjelenési formája lehet vízben oldódó por, 
pezsgőtabletta vagy lágy zselatinkapszula.

BELSŐLEGES: A belsőleges gyógyszerkészít-
mények a bélrendszeren keresztül szívódnak fel, 
bekerülnek a véráramba. Nem csak a szájon át 
adagolt, hanem a végbélen át alkalmazott gyógy-
szer, pl. a kúp is belsőlegesnek minősül.

OLDAT: Külsőleg, belsőleg használt tiszta fo-
lyékony gyógyszerforma. Előfordulási formái: 
pl. szirup, szemcsepp. Előnyük a tablettákkal 
szemben, hogy könnyebben lenyelhetőek. Gye-
rekeknek, idős betegeknek egyszerűbb adagolni, 
mint a tablettát. A kanalas orvosságok adagolá-
sát milliliter formájában adjuk meg. Egy evőkanál 
15 ml-nek, egy gyermekkanál 10 ml-nek, egy ká-
véskanál pedig 5 ml-nek felel meg.

KÜLSŐLEGES: A külsőleges gyógyszerkészít-
mények nem kerülnek be a bélrendszerbe. Hatásu-
kat helyileg fejtik ki. Elsősorban tüneti kezelésekre 
használjuk őket, pl. kenőcs, orrcsepp, szemcsepp, 
hintőpor.

SZUSZPENZIÓ: Olyan elegy, amelyben a szi-
lárd részecskék nem tudnak a folyadékban mara-
déktalanul feloldódni, vagyis nem lesz oldat, ezért 
ezeket használat előtt fel kell rázni.

GRANULÁTUM: Apró szemcsék, melyeket fo-
lyadékban, leginkább vízben oldva veszünk be. 
Gyorsan felszívódó készítmény, és a sziruphoz ha-
sonlóan gyakran ízesített. Aki a tablettát nehezen 
nyeli le, ezt a gyógyszerformát is választhatja.

Cikkünket teljes terjedelmében megtalálhatják 
a szimpatika.hu-n!

Szentkuty Nikolett interjúja

Gyógyszer kisokos
A gyógyszerek és gyógyhatású készítmények 
csomagolásán számtalan kifejezéssel találkozhatunk, 
amelyek nem minden esetben egyértelműek. Mivel 
gyakran ezek jelzik az adott készítménnyel kapcsolatos 
legfontosabb tudnivalókat, lényeges, hogy értelmezésük 
ne okozzon problémát. Dr. Kopasz Ágnessel, a szegedi 
Kálvária Gyógyszertár gyógyszerészének segítségével 
összegyűjtöttük a leggyakrabban előforduló 
kifejezéseket, és azok pontos definícióit.

RETARD: Tartósan hat. Ebből a készítményből 
naponta 1-2 tabletta beszedése biztosítja a tar-
tós hatást. Ha lehetőség van rá, a betegek kényel-
mi szempontból a retard készítményt választják. 
A hatóanyag folyamatosan szabadul fel. Retard 
hatású készítmény lehet akár egy C-vitamin, fájda-
lomcsillapító vagy vérnyomáscsökkentő is.MAGISZTRÁLIS KÉSZÍTMÉNY: Azt a ké-

szítményt hívjuk így, amit a gyógyszertárban készí-
tünk el. Bármilyen megjelenési formája lehet. Orvosi 
rendelvényre egyedi összetétel vagy előirat alap-
ján készül. Piros szignatúra kerül a külsőleges, kék 
szignatúra kerül a belsőleges készítményre. Ráírjuk 
a készítés dátumát, a lejáratot és a pontos adago-
lást, illetve az egyéb fontos tudnivalókat, pl. hogy 
hűvös helyen tartandó vagy felrázandó.

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ: Mint a nevében is jel-
zik, az étrend kiegészítésére, nem pedig helyet-
tesítésére szolgál! A gyógyszerrel nem egyenlő 
hatású, így betegségek kezelésére nem alkalmas. 
Koncentrált formában tartalmaz vitamint, ásványi 
anyagot. Patikán kívül drogériában, élelmiszerüz-
letekben is kapható, és az utóbbi időben egyre 
népszerűbb az internetes forgalmazása is. Mielőtt 
elkezdünk szedni egy étrend-kiegészítőt, érdemes 
gyógyszerész véleményét kikérni, hiszen felesle-
ges több, azonos hatású készítményt megvenni. Az 
aktuálisan szedett gyógyszerek hatását is érdemes 
figyelembe venni.
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Szokatlanul nagy volt a zaj aznap délután a rendelő-
ben. Az egyik teremben épp a falat fúrták, az elő-
térben már percek óta kalapáltak. Mintha feleselni 
akarna a robajjal, egy huszonéves fiú le-föl rohangált 
a váróban, és ha odaért a falhoz, belerúgott. Az egyik 
széken térdére hajolva ült egy lány, mindkét fülét be-
tapasztotta, úgy ringatta magát. 

Mártika néni megtorpant, ahogy belépett. Hirte-
len azt se tudta, jó helyre jött-e. Visszasietett az ut-
cára, kívülről is megnézte a rendelőt. Aztán bement. 
Sokáig állt egy helyben, mert nem tudta, hogy jut el 
a székhez úgy, hogy fel ne borítsa őt a randalírozó 
srác. Szerencsére épp belépett Shüleky professzor is, 
Mártika oda is szaladt hozzá, pedig hibátlan modora 
általában bosszantotta Mártika nénit. 

– De jó, hogy jön, professzorkám! – súgta az öregúr 
fülébe. – Látja, hogy mi van itt? Kész bolondokháza. 

Shüleky dermedten állt, hang nélkül pásztázta az 
ide-oda rohangáló fiatalembert és a magát hintáztató 
lányt. A fúró hangja egyre fülsiketítőbbé vált, a ka-
lapács mintha veszekedne vele, a srác bakancsa pedig 
már feketére maszatolta a rendelő falát. 

Shüleky közel hajolt Mártikához, és a fülébe súgta: 
– Ez egy drogos.
– Mit mond? Hogy poros? – kiabálta Mártika 

néni. – Magának ez a legnagyobb problémája, hogy 
a rendelő poros?

Shüleky doktor elvörösödött. A fiú megtorpant a fal 
mellett, és bénult arccal bámult a két öregre. Márti-
ka néni pedig a fiúra. Tökéletesen működő női ösz-
töne azt súgta, baj van, bárcsak ne szólalt volna meg. 
De Mártika néni nehezebb helyzetekből is kikászá-
lódott már, túlélte ’56-ot, két gyereket is szült, nem 
ijedt meg akármitől. Visszabámult a fiatalemberre, és 
nekiszegezte a kérdést:

– Mondja, maga minek futkos itt fel-alá? Nem elég 
ez a nagy zaj, muszáj trappolni is hozzá?

Shülekyben meghűlt a vér. Már látta maga előtt, 
ahogy a srác mindkettőjüket földre teríti egy jól 
irányzott ütéssel. Esetleg fegyvert ránt elő, ahogy 
az amerikai filmekben szokás, de ha fegyvere nincs, 
akkor egy vadászkést, és ledöfi, aki megzavarta a 
testmozgásban. 

De a fiatalember csak nézte-nézte Mártika nénit, 
és könny szökött a szemébe. 

– Szenvedek! – kiáltotta. – Fájdalmaim vannak! 
Tetszik látni, hogy ver a szívem? – és széttárta a zub-
bonyát. Valóban, a szíve annyira dübörgött, hogy a 
trikóján át is jól látszott. 

– Csak a gyógyszerem kell! A fájdalomcsillapítóm! 
De nem jön ide senki már félórája! Nézze meg, milyen 
a lábam! – és felrántotta a nadrágja szárát. Mártika 
néni lehajolt, hogy jobban lássa a nagy, lila és vörös 
színben viruló sebet a fiú sípcsontján. 

– Nahát! – mondta. – Ez tényleg nagyon fájhat, 
fiam. Nem kényelmesebb a lábának, ha leül? 

Erre a lány hangosan felzokogott. Márti néni oda-
fordult, és csak nézte, nézte. 

– Neki meg mi baja? Magával jött? 
– Igen – felelte a srác. Aztán ordított: – Mert neki 

is iszonyú fájdalmai vannak! 
És odarohant a falhoz, hogy belerúgjon. 
Shüleky doktor, hogy senki meg ne lássa, óvatosan 

megfogta Mártika kezét, és finoman rángatni kezdte 
a kijárat felé. Mártika ránézett a professzorra, hogy va-
jon minek illetlenkedik, de aztán bevillant neki, hogy 
Shüleky nem udvarolni, hanem menekülni akar. 

– Na, mi ketten megkerüljük a házat, hátha a túl-
oldali bejáraton át találunk valakit, aki fel tud írni 
maguknak gyógyszert! Rendben? – mondta, és mire 
a fiú felocsúdott volna, ki is szökkentek az utcára. El-
tűntek a sarkon túl, ott takarásban voltak. 

– Érti már, hogy kik ezek? Nem porosok, hanem 
drogosok! – mondta zaklatottan a professzor.

– Hogy drogosok? – sikította Mártika néni. – Én 
még sose láttam drogosokat! Honnan tudja, hogy 
nem részegek? 

– Ha részegek lennének, nem itt dübörögnének re-
ceptet kunyerálva, hanem kint italoznának egy pa-
don. És nem lenne ilyen nagy a pupillájuk, nem lenne 
ilyen fehér a bőrük, és nem izzadnának. Látta, meny-
nyire izzadnak? Miközben rázza őket a hideg? A fiú-
nak majd kiugrik a szíve! Az a seb a lábán csak egy 
horzsolás! Az nem okozna ekkora fájdalmat, az izom- 
és csontfájdalom is az elvonási tünet hatása.

– De honnan tudja ezt a sok okosságot, törté- 
nészkém? 

– Szeretek olvasni. 
– Te jó ég! És most mi lesz? 
– Ne féljenek, itt vagyok! – szólalt meg a hátuk 

mögül Lilla nővér. 
– Drága nővérke! Tudja, hogy drogosok vannak a 

rendelőben? 
– Nem mondhatok rájuk ilyesmit, mert köt az or-

vosi titoktartás. De kiugrottam vizelettesztért, hogy 
biztosan megtudjuk, mi bajuk. Öt perc, és üres lesz a 
rendelő, addig tessenek kint maradni. 

– És ha tényleg drogosok? Akkor rendőrt hívnak? 
– súgta Mártika. 

– Rendőrt csak a legvégső esetben, ha támadnak. 
Előbb kapnak egy injekciót, amitől lenyugszanak 
és jobban érzik magukat, aztán eljuttatjuk őket egy 
olyan egészségügyi intézménybe, ahol segítenek ne-
kik leszokni. De leszokni csak az fog, aki le is akar. 

Lilla nővér ment is tovább, a történész és Mártika 
egyedül maradt a lágy nyári szélben.  

– Jaj! – sóhajtott fel egyszer csak Mártika néni. – 
Ötvenhatban beleittam egy kólába. A fiúk kínálgat-
tak. Drog volt benne, akár hiszi, akár nem! Még jó, 
hogy nem szoktam rá. 

– Dehogy volt drog benne! – nevetett Shüleky pro-
fesszor. – Az csak legenda.

– Dehogynem! Egyetlen pici kortyot ittam, attól 
is elszédültem!

– Értem, értem… Tényleg jó, hogy nem szokott 
rá, Mártika.

Mártika meg a drogos kóla
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HIRDETÉS

Tavaszi Nagytakarítás néven indult el az a 
kezdeményezés, melynek célja, hogy a 
kirándulók és önkéntesek, valamint a 
lakosság egyre nagyobb része vegyen 
részt a hazai zöldterületek hulladék-
tól való megtisztításában. A név el-
lenére a kampány egész évben tart, 
de hogy mit érdemes még tudni róla, 
arról Petényi Mirkót, az Aktív- és Öko-
turisztikai Fejlesztési Központ igazgatóját 
kérdeztük.
Mi inspirálta ezt a környezetvédelmi akciót?
A pandémia miatt sokkal többen kezdtek el kijárni a 
természetbe, hiszen ez az egyetlen lehetőség maradt 
meg, hogy egy kicsit kiszakadjunk a szürke hétközna-
pokból és feltöltődjünk. Azt tapasztaltuk, hogy a nép-
szerű kirándulóhelyek túlzsúfoltakká váltak, és sajnos 
ezzel együtt nagy mennyiségű hulladék jelent meg a 
természetben. Átgondoltuk, mit tehetnénk ez ellen, il-
letve hogy hogyan taníthatnánk meg a lakosságnak az 
„erdei etikettet ”, amit minden kirándulónak követnie 
kellene. Végül ebből született meg a Tavaszi Nagyta-
karítás kampány ötlete.
Az egész országra kiterjesztettétek az akciót?
Az Aktív Magyarország csapatával indítottuk el, de 
nagyon sok nemzeti park, erdészet, önkormányzat, 

civil szervezet és oktatási intézmény is 
csatlakozott a kampányhoz országszer-

te, akik a saját lehetőségeikhez mérten 
hirdetik és segítik a kezdeményezést. 
Két célkitűzésünk van: egyrészt nyil-
ván az erdők megtisztítása, de be kell 
látni, hogy erre nem lenne szükség, ha 

eleve senki nem hagyna ott szemetet. 
Szeretnénk felhívni az emberek figyel-

mét, hogy már az is sokat segíthet, ha ma-
gukkal visznek egy zacskót, és az erdei séta során 

összegyűjtik a PET-palackokat és az üdítős dobozo-
kat – máris egy zacskóval kevesebb hulladék hever az 
erdőben, közös erővel megszabadíthatjuk a természe-
tet a szeméttől.
A kezdeményezés másik célja az erdei etikett bemuta-
tása, mert ebben a gyakorlottabb természetjárók sem 
mindig járnak az élen. Vannak félreértések, amelye-
ket szeretnénk eloszlatni, ezért pl. szeretnénk elter-
jeszteni azt a gondolatot, hogy csak a lábnyomunkat 
hagyjuk az erdőben, semmi mást. Ne dobáljunk el 
így banán- vagy narancshéjat sem. Ezek nem ősho-
nosak Magyarországon, a héjukat vegyszerrel kezelik, 
így sem a természetnek, sem az állatoknak – amelyek 
esetleg megehetik – nem tesznek jót. Még egy fontos 
szabályra hívnám fel a figyelmet: lehetőleg kerüljük el 
a természetben kihelyezett kukák használatát. Ezek-
nek az ürítése nehézkesebb, és sokszor az állatok és a 
szél hordja szét az ide dobott hulladékot. Ezért a ki-
rándulás során keletkezett hulladékot inkább vigyük 
haza magunkkal.
Milyen káros következményei lehetnek az erdei 
szemetelésnek?
Példaként említem, hogy a Pilisben, ami Magyaror-
szág legfrekventáltabb kirándulóhelyének minősül, 
azzal küzdenek a nemzeti park dolgozói, hogy a nem 
őshonos kaktuszfajokat próbálják kiirtani, mert sokan 
úgy gondolták, jó ötlet a megunt otthoni dísznövényt 

kiültetni az erdőbe. Azonban a klímaváltozás miatt 
ezek a növények elkezdtek szaporodni, és lassan ki-
szorítják a helyi, őshonos növényeket. Bár az ültetőket 
lehet, hogy nem a rossz szándék vezérelte, mégis jelen-
tős természeti kárt okoztak. Ez egy speciális helyzet, 
de ilyen szempontból is fontos szem előtt tartani ezt 
az ökölszabályt: semmit ne dobjunk ki a természetbe, 
amit nem onnan hoztunk el.
Kik és milyen formában csatlakozhatnak  
a kezdeményezéshez?
Az elhatározáson, egy gumikesztyűn és egy zacskón 
kívül más nem szükséges ehhez. Ha valaki hétvégi tú-
rázást tervez, elég, ha a hátizsákjába kerül egy kesztyű 
és néhány zacskó, ezzel máris csatlakozhat hozzánk. 
Mindenkitől azt kérjük, hogy mutassunk jó példát 
együtt, így akinek van kedve hozzá, kiteheti a fotóit 
a #tavaszinagytakaritas vagy az #aktivmagyarorszag 
hashtaggel a közösségi oldalakra, ahol még több em-
ber figyelmét hívhatjuk fel a kampányra. Sok ismert 

ember is csatlakozott hozzánk, akik bemutatták, hogy 
ehhez a természetvédelmi tevékenységhez valóban 
csak elhatározás szükséges.
Amennyiben valaki kifejezetten azzal a szándék-
kal indul el, hogy segítsen a természet megtisztí-
tásában, annak hova érdemes ellátogatni? Van-e 
arra nézve információtok, hogy mi tekinthető a 
legszennyezettebb területnek Magyarországon?
Mivel nagyon túlzsúfolttá váltak a népszerű kirán-
dulóhelyek, így kijelenthetjük, hogy elsősorban ezek 
a legszennyezettebb területek. Aki Budapest körzeté-
ben Dobogókőtől bármilyen irányba elindul, esetleg a 
Börzsönyben, a Királyrét körüli útvonalakon indul el, 
annak gyorsan meg fog telni a szemeteszsákja.
Az aktivmagyarorszag.hu oldalon egyébként nagyon 
sok túraútvonalat javaslunk, amelyek jellemzően nép-
szerű útvonalakon vezetnek át, így innen érdemes vá-
logatni – bármelyiken is indul el a túrázó, sajnos nem 
fog üres zsákkal távozni az erdőből.

Nagytakarítás a természetben

Szentkuty Nikolett interjúja
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Az érzelemszabályozás fejlődése egy hosszú folyamat, 
mely egészen kisgyermekkorban kezdődik és több 
fejlődési szakaszon át zajlik: probléma akkor van, ha 
a gyermek túlterhelődik érzelmei által, és ennek ke-
zelésére nincs megfelelő eszköztára. Sokszor akkor 
jelentkezik ez a fajta túlterhelődés, ha túlzott, nem 
az életkorának megfelelő elvárásokkal vagy felada-
tokkal találkozik.

Az óvodások gyakran csapkodnak, 
„hisztiznek”, dühöngenek, amikor 
ilyen helyzet áll elő, azonban fontos 
kiemelni, hogy már ezt a korosztályt 
is lehet tanítani arra, hogy érzelme-
iket ne fizikai, hanem verbális úton 
fejezzék ki. Akik a nyelvfejlődési za-
var, megkésett beszédfejlődés miatt 
csak később kezdenek el beszélni, nehe-
zebben sajátítják el az érzelmek modulálásának 
képességét.

Sok esetben tanulási zavar, szociális készsé-
gek terén való probléma, érzelemszabályozási vagy 

viselkedészavar is áll a háttérben. Az a kisgyerek, aki 
nem képes szükségleteit, frusztrációját szavakba ön-
teni, nem mer segítséget kérni a felnőttől, egyedül 
érzi magát, nem bírja el az érzelmeit, könnyen válik 
dacossá, dühössé.

Fontos megemlíteni, hogy veleszületett tempe-
ramentummal jövünk a világra, tehát valójában 

születésünktől fogva különbözünk annak 
tekintetében, hogy mennyire vagyunk 

impulzívak, milyen a frusztrációs 
toleranciánk. 

Sok esetben akkor jelenik meg ag-
resszió a gyermek viselkedésében, 
ha agresszív események szemtanúja, 

vagy elszenvedője volt. Ilyenkor a mo-
delltanulás folyamata által gyakran ő 

maga is agresszív lesz kortársaival, ami ko-
moly jelzés lehet a felnőttek számára. Amennyi-

ben ez felmerül, azonnal segítséget kell kérni. 
Gyakran egy óvodás a fáradtságtól is lehet indula-

tos. Érdemes végiggondolni, mekkora az alvásigénye 

és ehhez mérten mennyit pihen valójában. Mozog-e 
eleget a szabad levegőn, milyen az étvágya, mennyire 
változatosan étkezik. 

Azok a gyerekek, akik figyelmüket csak nagyon 
rövid ideig képesek fókuszálni egy adott tevékenyég-
re, csoportos helyzetekben ügyetlenek, 
kerülik a szociális helyzeteket, haj-
lamosak ellenállni a szülői tekin-
télynek, sokkal inkább tanúsítanak 
agressziót. 

Agresszió az egyébként kiegyensú-
lyozottabb gyermekeknél is kialakul-
hat, számos olyan eset van, amikor 
a gyermek viselkedése hirtelen, 
akár egyik hétről a másikra 
megváltozik. A viselkedésvál-
tozás érintheti a kisgyermek 
egy, de akár mindegyik élette-
rét is (óvoda, család, iskola, vagy 
mindenütt). Általában ez akkor következik be, ha 
a családban valamilyen hirtelen változás, negatív 
életesemény történik: haláleset, válás, testvér szüle-
tése, költözés. A családi közeg ezzel kapcsolatos re-
akciói kulcsfontosságúak: nagyban segít a gyermek 
frusztárciójának csökkentésében, ha a családtagok 
nem esnek kétségbe, hanem érzelmileg támogatják a 
gyermeket. Amennyiben viszont egy gyerek azt látja, 
hogy szülei is idegesek, frusztráltak, ez számára csak 
olaj a tűzre, hiszen azt éli meg, hogy anyáék sem ké-
pesek őt megnyugtatni. Az érzelmi trauma extrém 
szorongást indukál a gyermekben, amivel egyedül 
megküzdeni nem képes. 

A fent említett okok mellett a gyermek agreszív 
megnyilvánulásainak hátterében húzódhatnak még 
neurológiai okok, de ADHD (figyelemhiányos- 
hiperaktivitás) is. Ha mindez felmerül, kivizsgálá-
suk szükséges. 

Nagyon fontos kiemelni, hogy a gyermekkori dep-
resszió egészen másképp néz ki, mint a felnőttek ese-
tében. Egy depressziós óvodás vagy kisiskolás nem 
egyértelműen enervált, lehangolt és rosszkedvű. Az 
irritáltság, frusztráltság, magatartásbeli problémák 
is a gyermeki depresszió tünetei.

A média, a televíziós tartalmak és a számítógépes 
játékok ugyancsak negatívan hatnak a gyermek meg-
felelő viselkedésszervezésére a modelltanulás által, il-
letve a nem életkornak megfelelő tartalmakkal való 
találkozás okozta félelem okán.

Szülőként rendkívül fontos tudatosítani, hogy a 
gyermekünk agressziójára semmikép-
pen ne agresszióval feleljünk, hiszen 
ez csak tovább növeli a gyermekben 

a félelmet, frusztrációt, végső soron az 
agressziót. Mutassunk mintát az által, 
hogy mi magunk képesek vagyunk ér-
zelmeinket kontrollálni. Tudatosítsuk 

magunkban, hogy gyermekünk vi-
selkedése mögött milyen fejlő-
déslélektani folyamatok állnak, 
pl.: sok esetben a függetlenség 
próbálgatásának jele. 

A gyermekek számára meg 
kell tanítani érzelmeik beazonosítását, illetve hogy 
hogyan tudják megfelelő módon kifejezni azokat. 
Természetesen a nem megfelelő módozatokat jelez-
ni kell számukra, lényeges, hogy a nem kívánt visel-
kedés és annak következménye közt ne teljen el sok 
idő, hiszen csak így egyértelmű nekik, hogy mi a 
kapcsolat a viselkedése és annak hatása közt. A kö-
vetkezmények tekintetében inkább a jutalmak elvo-
nása (pl. valamilyen kedvelt tevékenység ideiglenes 
korlátozása), de még inkább a jutalmazó rendszer ki-
alakítása a hatásos, melynek célja a kívánt viselke-
désformák megerősítése (pl. matrica minden olyan 
esetben, ha valamit ügyesen old meg).  Emellett az 
ún. jóvátételi tevékenységek is hatékonyak, pl. a meg-
rongált játék megjavítása.

Amennyiben az agresszív viselkedés hosszan elhú-
zódik vagy extrém formát ölt, és a szülők úgy érzik, 
hogy tehetetlenek ezzel szemben, érdemes gyermek-
pszichológus szakemberhez fordulni. A pszichológus 
főként a játékterápia és viselkedésterápia eszköztá-
rával segít a gyermeki agresszió megszelídítésében. 
Emellett hangsúlyos a szülőkkel való szoros együtt-
működés, akik számára segítség lehet a társas, baráti 
támogatás, vagy szülőcsoportokban való részvétel is.

Szécsi Judit írása

A gyermekkori agressziónak sokféle megnyilvánulási formája van, és noha szülőként 
ijesztő a vele való szembesülés, nem minden esetben van szó komoly problémáról. 

Cikkünkben végigvesszük a mögöttes okokat, illetve azt, hogy mit tehetünk szülőként, 
ha gyermekünk túlzottan agresszív viselkedést tanúsít.

Agresszív a gyermekem?
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– Szia Manyikám, de rég láttalak! Hogy vagy?
– Csak egyformán, Bözsikém. Mi jót vásárolsz?
– Holnap jön a gyerek, a kedvencét főzöm, bab-
levest, ahhoz nézek csülköt meg egy csomag 
borotvát.
– Borotvát a bablevesbe?
– Dehogy, csak úgy.
– Szokott a Pali borotválkozni?
– Tudom, nem látszik rajta, de próbálkozik erősen. 
Mit tegyen, ha szőrös típus?
– Hát nem ő a Vukból a simabőrű, az 
biztos. Emlékszem, már csecsemő-
korában olyan hetyke bajusza volt, 
mint Rózsa Sándornak. 
– Ne is mondd! A nyaralós ké-
pünkre mindig megkérdezték, 
hogy a fiam a puli mellett jobb-
ra vagy balra áll. Középen volt 
szegény. Ezt örököl-
te a dédapjától, Isten 
nyugossza. A jó öreg 

félig kopasz vagy tán egészen az. De ahogy mon-
dani szokás, a fejről kihullott szőr a háton nő ki. 
Így lett Bundi a beceneve.
– Régen nem flancoltak ezzel a beretválkozással 
annyit. Az én fiam sem egy arcszesz-reklám. Sokat 
csúfolták. Óvodában Csubakka volt a jele. 
– Jaj, emlékszem, mikor jött a Zolika, kiabáltak, 
hogy itt a farkasember. 
– Bizony. Ebédre a napköziben mindig száraz ku-

tyatápot kapott a tányérjába, és azt 
hitték, hogy ez vicces. És persze 

mennyi poént elsütöttek: ná-
lunk többet senki sem hal-
lotta, hogy nem akarnak 
szőrszálhasogatók lenni 
vagy sokat szőrözni. Ve-
lünk mindenki szőrmen-

tén bánt és persze mindig 
megkérdezték, szódá-
val kéri-e a gyerek a 
szőőőőrpöt. 

– Palika azon panaszkodott, hogy a karácsonyi 
ajándékozás is örökké ugyanaz a poén. Sampont 
kapott, bárki is húzta a suliban. Mondjuk még 
mindig kevésbé bántó, mint amikor a munkahe-
lyén felnőttfejjel nyakörvet. 
– Zolinál farsangkor versenyeztek a lányok, hogy 
ki legyen mellette Dorothy az Ózból, mert ő olyan 
cuki Toto kutya.
– Persze lekopogom: van, amikor jól jön a sok szőr. 
Nagy hidegben a mi gyerekeinknek nem kell aláöl-
tözetet venniük, ingyen be tudtuk vinni őket a cir-
kuszba a művészbejárón, és karantén alatt éjjel is 
kimehettek sétálni. 
– Zolikám egyszer még pénzt is keresett azzal, 
hogy így néz ki. Egy ingatlanos fizetett, hogy le-
gyen a fotózáson farkasbőr a kandalló előtt. Csak 
feküdt hason egy napig, és fizették. Könnyű ke-
reset volt.
– Szerencsétek van. Az én Palikám sokszor került 
veszélybe. Számát sem tudom, hányszor lobbant 
lángra a karja disznópörzsölés közben, és málnát 
se mer szedni azóta, hogy Erdélyben megkergették 
a medvevadászok.
– Drága Zolikám! Amikor kamaszodott, mindig 
ügyelt rá, hogy ne tűnjön ápolatlannak. A mell-
kasán elválasztotta olaszosan a szerelempázsitot, 
a vádliját meg zselézte. Ünnepekkor a nővére sza-
lagot is font a hátszőréből, mint a póni lovaknak. 
– Pali is akkor kezdte szégyellni a szőrét, amikor 
emberesedett. Pedig itt falun régen mennél na-
gyobb volt valaki bajsza, annál férfiasabb volt. De 
ő csak nézte a Shy Guys-os fiúkat a majálison, míg 
tátogtak a színpadon a céllövölde mellett. Csodál-
ta a szőrtelen mellkasú nyikhajokat, ahogy kigom-
bolt fehér ingük lobogott a szélben. Hogy szeretett 
volna a kincsem is borotvált felsőtestet. Egyszer 
nekilátott. A tízes Gilette-készlet már a jobb fel-
karjánál elkopott. 
– Nekem mondod? Az én fiam is bejelentkezett 
lézeres szőrtelenítésre, de a tulajdonosnő szerint a 
Halálcsillag összes lézere nem lenne elég hozzá. A 
gyantázást javasolta, ami az ő esetében nem olcsó, 
de beszámítja a Suzuki Ignist az árba. 

– Bizony, a szőrtelenítés nálunk sem filléres dolog. 
Úgy gondoltam, megoldjuk otthon. Elküldtem a 
nővérét gyantatapaszokért, aki úgy gondolta, ötször 
annyit vesz, amennyit ő évente el szokott használ-
ni a lábaira. Palinak a homlokára volt elég. De már 
ennek is örült a gyerek. Óriási változás, hogy külön 
van a haja a szemöldökétől. 
– Mi epilátort akartunk venni Zolinak, de amikor 
meglátta a boltos, inkább sövényvágót hozott. 
– Nem könnyű a gyereknevelés, az már biztos Ma-
nyikám. De a lényeg, hogy szőr ide, szőr oda, meg-
állják a helyüket az életben a gyerekeink. 
– Bizony. Ha idehaza maradnak, még mindenki 
cukkolná őket, Hollywoodban meg direkt sztárok 
lettek a szőr végett.
– Jaj, úgy örülök, hogy együtt játszanak filmekben.
– Én is örülök, hogy bejött nekik az élet, Bözsikém. 
Na, szaladok haza, dedikáltatom a gyerekkel a falu-
belieknek a Majmok bolygója DVD-ket.

HIRDETÉS

Sallai Ervin írása
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Júniusban 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 megnyerhetik az IBUSZ  
retro táskáját, az IBUSZ Utazási Irodák Kft. jóvoltából.

KVÍZ

játékosaink között egy teljes testen végzett dermatosz kópos 
anyajegyszűrő-vizsgálatot 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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Mi jár a kamasz fejében?
Hogyan értsünk szót serdülő gyermekünk-
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A bazsalikom az egyik legkedveltebb fűszer, amely rengeteg jótékony 
hatású vegyi elemet tartalmaz. A „fűszernövények királyaként” is em-
legetik, sok ázsiai országban pedig szent növénynek számít.

Kerülhet salátába, hideg és meleg mártásba, az olasz tésztaételekből 
kihagyhatatlan, és akár még desszertekbe is használhatjuk. Szárított 
formában minden konyhában megtalálható, de érdemes frissen, cse-
répben is tartani.

Levele jótékony  illóolajokat tartalmaz, amelyek alapvetően gyulladás-
gátló és antibakteriális tulajdonságúak. Kalóriatartalma igen alacsony 
és nincs benne koleszterin, de rendkívül gazdag alapvető tápanya-
gokban, ásványi anyagokban és vitaminokban, optimálisan hatva az 
emberi egészségre:

A béta-karotin, kriptoxantin, lutein és zea-xantin védik a szervezetet a 
szabad gyökök és a reaktív oxigén származékok hatása ellen, melyek-
nek óriási szerepük van az öregedés és bizonyos betegségek kialaku-
lásában. Az A-vitamin antioxidáns tulajdonságáról híres és rendkívül 
fontos a jó látáshoz. Használják a bőr és a nyálkahártya egészségének 
megőrzésére is. A K-vitamin a véralvadáshoz elengedhetetlen, de nél-
külözhetetlen az ásványi sók csontokban történő megkötéséhez is. A 
kálium fontos szerepet játszik a szervezet sejtjeinek és nedveinek kar-
bantartásában, rendben tartja a vérnyomást és a szívműködést.

A bazsalikom levele gazdag vasforrás: 100 g bazsalikom 3,17 mg-ot 
tartalmaz (ez kb. 26%-a a javasolt napi mennyiségnek). A vasra mint a 
vörösvértestek hemoglobinjának alkotóelemére, fontos szerep hárul a 
vér oxigénszállításában.

Bazsalikom,  
a fűszernövények 

királya



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

Ha júniusban kitölti tematikus kvízünket, megnyerheti a Globe Medical Center  
teljes testen végzett dermatoszkópos anyajegyszűrő vizsgálatát, amit azoknak ajánlunk, 

akiknek fontos bőrük egészsége.

ÚJABB NYEREMÉNYEK 
HONLAPUNKON!

Előzze meg a bajt, ellenőriztesse anyajegyeit!


