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Szentkuty Nikolett interjúja

De milyen koncepcióval fogtatok ehhez
a munkához?
Egyszerűen csak elkezdtünk verseket válogatni.
Például amikor megtetszett Kántor Péter egyik
verse, megkértem Pici bácsit, hogy zenésítse meg.
Vagy ott van Erdős Virág egyik műve, amibe egyenesen szerelmes vagyok. Nem adtunk magunknak
határidőt, de aztán amikor összegyűlt kb. harminc
anyag, azt mondtam, hogy szerintem ennyi elég
lesz, és megkérdeztem, hogy nem csinálunk-e
ebből egy jó kis zenés színházi estet. Pici bácsinak
tetszett az ötlet, elkezdtünk rendezőt keresni, és
végül rátaláltunk Bíró Krisztára, aki az Örkény
Színházban játszik, és nem mellesleg Parti Nagy
Lajos felesége, akinek a műveivel szintén dolgoztunk. Összeállt egy szuper forgatókönyv, elkezdődtek a próbák, de aztán jött a pandémia és a
lezárás… aztán a következő lezárás… és ez így
ment egészen a közelmúltig, amikor végre folytathattuk a munkát.

Fotók: Falus Kriszta

„Én mindig a helyemen voltam”
Oláh Ibolya tehetségéhez nem fér kétség, mégsem volt egyszerű megvetnie a lábát
a zenei életben. Maga is azt vallja, hogy öntörvényű és szókimondó, talán ezért is megosztó
személyiség. Az viszont biztos, hogy helyén van a szíve, az önazonosság pedig személyiségének
nélkülözhetetlen része és értéke.
Az elmúlt években kicsit visszavonultál,
most viszont óriási lendülettel vetetted
bele magad a feladatokba. Épp most vagy
túl a Női posta című koncertszínházi ested
egyik sikeres előadásán. Ha jól tudom, ez
egy Presser Gáborral közös ötlet alapján
került színpadra.
Valóban, de egy kicsit messzebbről indulnék a történettel. Anno Kern András megrendezte a Gondolj
rám című filmet, a zeneszerzésre pedig Pici bácsit
kérte fel. Ő azt javasolta, hogy a film zenéjét én
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énekeljem fel – ebből született meg az Amióta elszakadtál című dal. Aztán később egyszer csak felhívott, hogy van egy ötlete, menjek el hozzá, és
válasszak ki olyan verseket és költőket, akik megfognak valamivel, és ebből csináljunk valami izgalmasat. Így kezdődött a mi közös munkánk. Az
első fél évben csak verseket elemeztünk, és közben
rengeteg költőt ismertem meg. Az egy nehéz időszak volt, és azt éreztem, hogy olyasmivel szeretnék
visszatérni a köztudatba, ami maradandó alkotás,
és ami tényleg megérinti az embereket.

Mennyit segített a versek elemzése abban,
hogy igazán jól tudd előadni ezeket
a műveket?
Nagyon fontos, hogy értsd a költő gondolatait, és
úgy énekeld el ezeket a – most már – dalokat, hogy
a nézők is megértsék. Szóval elengedhetetlen volt ez
az előzetes munkafolyamat.
Ilyen szempontból egyszerűbb, amikor
saját dalokat énekelsz a színpadon?
Nem könnyebb, gyakorlatilag ugyanaz a helyzet
akkor is, hiszen ki kell tárulkoznod a közönség
előtt, másrészt a legújabb dalom szövegét például
Hegyi Gyuri írta, aki zseniális művészfigura, de nehéz anyagokat ír, amiket szintén nem könnyű sem
elemezni, sem előadni. Ráadásul én nem énekelni
szeretném a dalokat, hanem előadni, és a kettő között óriási különbség van.
Akkor a Női posta ideális feladat ehhez,
hiszen itt meg tudod csillogtatni az előadói
képességeidet is, nem?

Igen, ezek gyönyörű sanzonok, amik a mély, alt
hangomhoz eléggé passzolnak. A Női posta valójában egy hangos levél, női sorsokról, emberekről
szól. Néha viccet kell vinnem bele, figyelni kell a
kollégákra, a közönséget szórakoztatni kell, és közben végig a színpadon vagyok, szóval folyamatos
koncentrációt igényel, mert egyszerre csinálok mindent. Előadásonként két kilót fogyok is…

Sokan mondták, és én is azt vallom, hogy akkor
csinálom jól a dolgom, amikor nem tudom, hogy
mit csinálok. Aztán másodszorra már nem tudom
ugyanazt megcsinálni, de egyszer, amikor nem is
voltam tudatában, tökéletesen működött – hiába,
furcsán vagyok bekötve. De ez az én igazi közegem. Ha megnyerném a lottót, valószínűleg csak
ezt csinálnám.
Most viszont nem csak ezt csinálod, hiszen
készülnek a saját dalaid is. Ezeket egyedül
írtad?
A járványhelyzetből én viszonylag jól jöttem ki.
Bár sosem voltam jól eleresztve anyagilag, de nagyon meggondoltam, mit vállalok el, mert az a
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mottóm, hogy dolgozni szeretnék, nem pedig bohóckodni a különböző kereskedelmi csatornákon.
Szóval vettem egy gyönyörű gitárt, és elkezdtem
dalokat írni a kertben. Amikor elkészült három,
felhívtam Födő Sanyit – akit még a korábbi, Pici
bácsival közös koncertjeinken ismertem meg, és
baromi jó dalokat ír –, hogy nem csinálunk ezekből egy lemezt? Azt válaszolta, hogy dehogynem,
szóval elkezdtem neki adagolni a szerzeményeket,
közben ő is írta az új dalokat, és egyszer csak azon
vettünk észre magunkat, hogy ott ülünk a stúdióban, és készül a lemez. Azért különösen fontos
ez a munka nekem, mert ezek a dalok tényleg rólam szólnak.
Ez a közös munka aztán odáig vezetett,
hogy az egyik számot A Dal című
műsorban is hallhatta a közönség.
Az Eurovízióra való kijutás a cél?
Az idei műsorban nagyon erős a mezőny, ez a rengeteg tehetséges fiatal jobbnál jobb dalokat írt, nekem
pedig tetszik, hogy ennyi energia és frissesség van
bennük, szóval inspiráló köztük lenni. Szeretném,
ha a Nem adom el-t sokan megismernék, mert szerintem egy nagyon erős anyag lett, komoly mondanivalóval, ugyanakkor egy energikus szám. A szerző
Födő Sanyi, a szöveget Csakmag Vivien és Hegyi
Gyuri írta, és arról szól, hogy csak olyan keretek között tudsz jól működni, ahol szívesen látnak, és ahol
szeretnek. Ezzel abszolút tudok azonosulni, mert
én is azt vallom, hogy csak azt a munkát tudom elvégezni, amit szeretek, és nem véletlenül mondom
mindig, hogy senki nem lesz a főnököm.
Nemrégiben elköltöztél Budapestről?
Túl sok lett a városi pörgés? Vagy miért
vonultál vissza?
Nem voltam motivált semmiben, úgy is mondhatnám, hogy „lejöttem” az életről. Azt gondoltam, hogy most ideje egy kicsit szünetelni, mással
foglalkozni, többek közt magammal, mert akkor
tudok jó dolgokat alkotni, amikor megjön hozzá
az ihlet. Így aztán elköltöztem Győrbe, egy kertes
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házba. Egyébként azért nem tűntem el teljesen,
mert közben is dolgoztam a háttérben és Pici bácsival is gyakran mentünk turnézni. Néha egyszerűen csak felhívott, hogy épp a környéken járnak,
elvisznek magukkal, van-e kedvem elénekelni néhány dalt? Szóval vele is jártuk az országot.
A pandémia anyagilag azért megviselte a zenészeket, Pici bácsinak ezért is nagyon hálás vagyok,
hogy minden lehetőséggel igyekezett segíteni.
Egyébként nagyon szeretem őt, mindig nagyon figyel rám és félt. Figyelmeztet, hogy vegyek sálat,
de azt is ő vette észre, amikor nemrég tüdőgyulladásom volt, el is vitt orvoshoz. Szinte a pótapámként tekintek rá.
Visszatérve a kérdéshez: a pandémia alatt új dalokat írtunk, pl. a lemez címadó dalát, a Nem adom
el-t, amiből már egy klip is készült, és május 4-én a
Magyar Zene Házában be is mutatjuk az albumot.
Már most elkezdtünk próbálni, mert úgy szeretnék
kiállni a színpadra, hogy semmi félelem nincs bennem, és csak a dolgomra figyelek.

vagy sem. Ez egyébként nagyon lényeges, mert
szeretem a visszacsatolást: olyankor érzem, hogy
sikerült átadnom valamit. Ugyanakkor imádom
az örömzenélést is, amikor a kollégákkal teljesen
egyszerre működünk.

Még manapság is van benned lámpaláz,
ha ki kell állni a színpadra? Vagánynak
tűnsz, aki bármikor kivágja magát a
színpadon is, ha a helyzet megkívánja…
Azt szoktam mondani, hogy a baj mindig összeránt
mindent. A kényszer nagy úr, az évek során leginkább a rutint szívod magadba, és megtanulod, hogyan kell reagálni bizonyos helyzetekben. Nekem
ez szerencsére jól megy, de rengeteg tapasztalat kellett hozzá, hogy ma már gördülékenyen menjen.

Azt is nyilatkoztad, hogy soha nem
az volt a célod, hogy rivaldafényben élj,
ugyanakkor ez a szakma ezzel is együtt
jár. Amikor eldöntötted, hogy énekelni
szeretnél, ezzel az introvertáltsággal
ez nem rémisztett?
Kezdetben nem is tudtam feldolgozni a helyzetet,
pánikbeteg lettem, az utcára is nehezemre esett kimenni. Néha még előjön a félelem, például most a
műsor kapcsán is stresszesebb az életem, azonnal
fogytam is három kilót, de ilyenkor egy kicsit erőltetni kell, és jó lesz minden. Nagyon szeretem a
munkám, az viszont tény, hogy nehezen tolerálom
a vele járó stresszt.

Amikor „élesben” nem várt helyzetbe
kerülsz, mi számít inkább? Az, hogy a
kollégákkal nagyon egymásra legyetek
hangolódva, és gyorsan cselekedjen
mindenki, vagy az, hogy a közönség jól
reagáljon a szituációra?
Annyi előnye van annak, hogy szemüveges vagyok, hogy ha nem veszem fel, gyakorlatilag nem
látom, mi történik a közönség soraiban. A taps
alapján következtetek, hogy valami jól sikerült-e

Korábban elmesélted, hogy amikor
Budapestre kerültél, azt sokként élted
meg. Viszont azóta hozzászoktál
a nagyvárosi élethez. A mostani költözést
nem érezted ezek után éles váltásnak?
De, nagyon nehezen tudtam visszaállni, még most
is dolgozom rajta nagyon. Sokan nem tudják rólam, hiszen az a munkám, hogy kiállok az emberek
elé a színpadra, de egyébként van bennem egyfajta
félelem, és igénylem a visszavonulást is, erre pedig
tökéletesen megfelel a mostani otthonom. Szóval
alapvetően visszahúzódónak tartom magam, csak
akkor beszélek, ha kérdeznek, ugyanakkor öntörvényű vagyok, talán ezért is tartanak megosztó
személyiségnek.

Ha nem az éneklést választod, mivel
foglalkoznál most?
Szerettem volna egy igazi, vagány nyomozó lenni, aki prostitúcióval meg emberkereskedelemmel
kapcsolatos ügyeket old meg – az szerintem jól állt
volna nekem.

Hogy ez végül mégsem így alakult, abban
mekkora szerepet játszott a nevelőotthon
vezetője, akit te csak Anyácskának
szólítasz?
Tizenhat voltam, amikor megismertem, és egyből láttam, hogy nagyon jól kezeli a gyerekeket.
Tiszadob volt az utolsó állomás, ahol mindenkit
felkészítettek a nagybetűs életre. Anyácska engem
nem akart elengedni, féltett. Mindig azt tanította,
hogy a munka nem szégyen, csak az, ha valaki nem
dolgozik. Azt is tőle tanultam meg, hogy mindig
legyek egyenes és őszinte, ha pedig nem tudok valamit, kérdezzek.
Arra is megpróbált felkészíteni lelkileg, hogy az
igazi élet az otthon kapuján túl kezdődik, és hogy
mindig extrán kell teljesítenünk. A mai napig előfordul, hogy ha meghívnak valahova, egy-egy szervező megkérdezi, hogy biztosan el fogok-e menni a
saját koncertemre. Mivel nem álltam mindig mindenkinek rendelkezésére, az újságírók pedig gyakran a magánéletemről faggattak, amiről egyáltalán
nem akartam beszélni, inkább kitalált történeteket
jelentettek meg. Ezért is lett elegem néhány évvel
ezelőtt, és vonultam vissza tudatosan, hogy ez végre befejeződjön.
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Volt olyan, aki azt tanácsolta, hogy legyél
kevésbé szókimondó, és akkor majd
könnyebb lesz?
Az én arcomra minden rá van írva, nem tudom
megjátszani magam. Sokszor kérték, hogy nyilatkozzam ezt vagy azt, de én nem tudok olyat mondani, amivel nem értek egyet.
Ezért sokszor nagyon nehéz helyzeteket idéz elő,
de én ezt vállalom.

Anyácska a mai napig is segíti az életedet?
Igen, ő mindenki anyukája. Csináltunk együtt egy
egyesületet, Anyácska az elnök, és az a célunk, hogy
aki állami gondozott volt, annak a gyermeke már
ne gyermekotthonban nőjön fel. Az egyesület segít,
hogy a családok előbbre tudjanak jutni, képzések
vannak és tanácsadás. Karácsonykor 85 családhoz
jutottunk el, nyáron pedig a családoknak tábort
szervezünk a Balatonhoz, mert van olyan gyerek,
aki még sosem látta a Balatont.
Próbálsz nekik jó példát mutatni?
Én azzal mutatok nekik példát, hogy igyekszem
megbecsülni magamat és a környezetemben lévőket, illetve hogy azt látják, hogy mindent száz
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százalékosan, teljes erőbedobással csinálok, mert ez
nekik is erőt ad, hogy így is lehet. Nagyon büszkék rám, ahogy én is rájuk, mert a nagy szegénység ellenére is tudnak nevetni, csinálják a dolgukat,
és annyi öröm és szeretet van bennük, mint senki
másban.
Benned honnan volt hit és erő, hogy sikerül
majd változtatni az életeden? Anyácska
segített ebben is, vagy egyszerűen nem is
láttál más utat magad előtt?
Az emberekből merítek erőt, mert annyi szeretet
kapok tőlük a mai napig. Nemrég például megállított egy néni az utcán, hogy ne haragudjak, de
annyira hasonlítok arra a cigánylányra, aki énekel,
még a frufrum meg a kalapom is. Hogy is hívják?
Visszakérdeztem: „Az Ibolyára tetszik gondolni?”
„Igen, igen!” Szóval ilyen is van, ezek sokszor bearanyozzák a napomat.
Ma már biztosan könnyebb, de amikor
bekerültél a Megasztárba, 23 éves voltál,
és már elkezdtél mást tanulni.
Igen, valóban tanultam mást is, pl. varrónő is lehetnék, de mindig kibuktam mindenhonnan. Nagyon
szerettem volna zenei általánosban tanulni, de akkoriban nem adatott meg ez a lehetőség, pedig azt
gondolom, hogy a zenét csak profiktól lehet és érdemes megtanulni.
Most úgy érzed, hogy a helyeden vagy?
Én mindig is a helyemen voltam. Elfogadom a helyzetemet, a sorsomat, így nőttem fel. Ha egyszer véget ér a karrierem, akkor se fogok kétségbe esni,
elmegyek dolgozni vagy kitanulok egy szakmát.
Muszáj mindig feltalálni magad. Egyébként azt
hiszem, sok mindent meg tudnék csinálni, de a zenéhez értek leginkább, ezt szeretem, ezért addig szeretném csinálni, amíg meg nem halok. De ki tudja,
milyen lehetőségek adódnak majd a jövőben? Most
még minden rendben, de aztán megint valami újat,
különlegeset kell csinálni, és ami a legfontosabb:
mindig tudni kell időben visszatérni a színpadra.

Gyermekláncfű, pitypang, kutyatej, kikirics…
Bár sokféle néven emlegetik, mindannyian ismerjük: gyermekként koszorút fontunk belőle,
vagy egy fújással szélnek eresztettük különleges bóbitáját – ez a pitypang vagy gyermekláncfű, és bár kevésbé ismert tény, de a leghasznosabb gyógynövények közé tartozik.
Minden része fogyasztható, ásványi anyagokban és vitaminokban gazdag. Tartalmaz A-, B-,
C- és D-vitaminokat, vasat, kalciumot, káliumot, cinket, magnéziumot és foszfort is. A legjobb
hatás elérése érdekében leveleit virágzás előtt, szárát és virágát virágzáskor ajánlott fogyasztani, míg gyökere minden időszakban felhasználható. Fiatal leveleit és a bimbókezdeményeket
saláták alapanyagaként is használhatjuk, de készíthetünk belőle főzeléket is.
A szárított levélből vagy főzött gyökérből készült gyógytea hatékony máj- és veseproblémák
esetén, vértisztító hatású, oldja a koleszterint. Serkentően hat a hasnyálmirigy működésére,
ami elősegíti az inzulin termelődését, így cukorbetegeknek is ajánlott a fogyasztása. Segíti
az emésztést, vizelethajtó, ami gátolja a vesekő kialakulását, kedvezően hat a vérnyomásra,
hatékony húgyúti fertőzés, de még fogyókúra esetén is.
Külsőleg alkalmazva a pitypang tejnedve fertőtlenít, elősegíti a bőrfertőzések gyógyulását,
alkalmazható pattanások és ekcéma visszaszorítására, szeplők elhalványítására, de ránctalanító hatása is ismert. A gyökeréből készített főzet borogatásként hatékony fájó ízületek, köszvény és reumás panaszok esetén.
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Szentkuty Nikolett interjúja

A rettegett mandulagyulladás
A mandulagyulladás a leggyakoribb gyulladásos megbetegedések
közé tartozik, és bár alapvetően problémamentesen gyógyul,
bizonyos esetekben műtétre is szükség lehet. Dr. Fülöp Györgyi
fül-orr-gégészt a gyulladás hátteréről és a műtét utáni teendőkről
kérdeztük.

kezelésre a mandulák gyulladása esetén elvileg ritkán lenne szükség. A valóságban a betegek részéről sokszor nagy a nyomás az orvos felé,
hogy a gyorsabb gyógyulás érdekében írjon fel antibiotikumot, noha erre általában nincs szükség
a fent leírtak miatt, és egyébként sem gyorsítja a tünetek
lezajlását, csak plusz terhet
jelent a szervezet számára az alkalmazásuk. Bizonyos társbetegségek esetén
azonban jobb prevencióként
is megkezdeni az antibiotikus
kezelést, de erről minden esetben az orvos dönt!
Bakteriális betegség esetén érdemes
kellően széles spektrumú antibiotikumot
szedni, és a kúrát végig folytatni az orvos utasításai
szerint a rezisztencia elkerülése érdekében.

Alapvetően azt szoktuk mondani, hogy ha egy
évben valakinek minimum 5 alkalommal van
tüszős mandulagyulladása, akkor javasolt annak kivétele. Mindenképp javasolt egy nyugalmi
időszakban dönteni erről,
azaz olyankor, amikor már
minimum 4-6 hete nem
volt beteg az illető. Ilyenkor tompán megnyomva mindkét mandulát
figyeljük, hogy ürül-e
belőle valami. Ha egy törmelékes szilárd anyag ürül
– detritus, vagy magyarul
mandulakő –, az még nem képez műtéti indikációt, de ha híg,
gennyes váladék ürül, az igen.

Mit jelent a rezisztencia?

Korábban akár egy hetet is eltöltöttek a mandulaműtét után a betegek a kórházakban, mostanában ez egy napra korlátozódott, feltéve, hogy nincs
semmilyen komplikáció.
Az operáció után fontos a bő folyadékbevitel,
mert jobban gyógyul és kevésbé fáj, ha mindig nedves a műtéti terület. Ha a kórházban töltött éjszaka
után nincs vérzés, kielégítően tud táplákozni a beteg, láztalan és a sebágyat egy védő fibrinlepedék
fedi, akkor további utasításokkal ellátva otthonába bocsájtható.
Ha jól együttműködik a páciens az orvosával,
akkor tényleg nagyon ritkán fordulnak elő súlyos
komplikációk. A műtét után kb. egy héttel jön egy
kifejezetten kellemetlen kb. 2 napos időszak, ami
hevesebb torokfájdalommal, fülbe sugárzó fájdalommal jár. Ilyenkor válik le fokozatosan a sebágyról a fibrinlepedék, mely könnyedebben zajlik le, ha
a műtét után kielégítő mennyiségű étellel fokozatosan „koptatja” le a beteg. Szóval kijelenthetjük,
hogy a mandulaműtét utáni időszak nem a fogyókúráról szól…

Az antibiotikum-rezisztenciának akár egy generáción belül katasztrofális következményei lehetnek!
Ez azt jelenti, hogy a kialakuló antibiotikum-rezisztens baktériumok ellenállóvá válnak az antibiotikumokra, így nem pusztulnak el tőlük. Az
antibiotikum-rezisztencia egyre több ember haláláért felelős, mert az ismert antibiotikumok fokozatosan hatástalanná válnak ellenük.
A mandulaműtéttől sokan tartanak. Erre mikor
lehet szükség?

Mi okozhatja az orr-, illetve a garatmandulák
gyulladását?

Elsősorban azt szükséges maghatározni, hogy heveny (akut) gyulladásról, vagy régóta fennálló
(krónikus) gyulladásról van-e szó. Az orrmandula
egyébként kb. 10 éves korra elsorvad, így a későbbi életkorban ez már csak ritkán okozhat panaszt.
A heveny tünetekkel járó – pl. fájdalom, láz,
nyelési nehezítettség, vérbőség a garatban – esetekben az orr-, illetve garatmandulák fertőzéseinek
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hátterében leggyakrabban vírusfertőzés áll. A vírusfertőzések gyakorisága felnőttek esetében akár
90% feletti előfordulást jelent, és csak a fennmaradó mintegy 10% hátterében áll bakteriális fertőzés.
Ezek a számok gyermekenél kissé módosulnak, náluk kicsit gyakoribb a bakteriális fertőzés.
Milyen kezelési módok állnak rendelkezésre?

A fertőzéses állapotok hátterében elenyésző százalékban állnak baktériumok, így az antibiotikus

Vannak olyan kórképek, melyek mindenképp beavatkozást igényelnek, ilyen pl. a garatmandula körüli tályog, mert a genny lebocsájtását azonnal meg
kell oldani.
A tervezetten elvégzett műtéti beavatkozásokra is
több okból kerülhet sor. Ilyen pl. az ízületi, bőrgyógyászati eltérések miatt végzett góckutatások során
észlelt, ún. „gócpozitív” mandula, vagy egyszerűen az is indokolhatja, ha valakinek túl gyakran van
mandulagyulladása.

A mandulaműtétet követően mire kell odafigyelnie a betegnek?
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Miben segíthet ez a gyerekeknek, illetve hány
éves kortól lehet erre szükség?

Ha a tanulási önismeret útján indulunk el, akkor
lépésenként haladva megismeri a gyerek önmagát,
saját tanulási szokásait, képességeit, erősségeit és fejlesztendő területeit. Képes lesz megtervezni a tanulással töltött idejét, napirendjét, órarendjét. Kialakul
a tanuláshoz szükséges optimális körülmények megteremtésének igénye, megismeri a tudásbővítés megfelelő eszközeit, és ezután önmaga tudja kiválasztani
a megismert módszerek közül a számára a legmegfelelőbbet. Egy jól felépített tanulási stratégia, a számára megfelelő megoldási módok alkalmazásának
természetes hozadéka lesz a tanulmányi eredmények
javulása, a tanuláshoz való viszony megváltozása.

Tanítsuk meg a gyereket tanulni!
Nem magától értetődő, hogy egy kisgyerek az iskolás évei megkezdésekor azonnal elsajátítja a
tanuláshoz szükséges képességeket – de problémák akár később is kialakulhatnak. A megfelelő
tanulásmódszertanról Kozsánné Tóth Marianna magyar nyelv és irodalom, valamint tehetségfejlesztő tanárral beszélgettünk, aki egy teljes önfejlesztő könyvsorozatot is kiadott a témában.
Mit jelent maga a szó, hogy tanulásmódszertan?

A tanulásmódszertan összetett fogalmi tartalommal
bíró kifejezés. Az e témában írt gyűjtemények a tanulási módszerek széles tárházát mutatják be, és a
pedagógusok szakmai munkájának támogatására készültek. Ezek célja, hogy a diákokat segíteni tudják a
szakórákon az eredményes tanulási folyamatok megvalósulása érdekében.
2014-től foglalkozom tehetségfejlesztő tanárként ezzel a területtel, és úgy láttam, ennél sokkal
több, bővített fejlesztési tervre van szüksége a tanulóknak, főként az utóbbi évek helyzetére tekintettel, így a tanulásmódszertan helyett tanulási
önismeretet szoktam emlegetni. A két szó együttesen már nem, vagy nem csak a gyermekkel
12

foglalkozó felnőtt feladatát, hanem kettejük közös munkáját jelenti. Ez így már nem csak egy új
tananyag, hiszen ezzel segítjük őket abban, hogy
jól tudjanak majd választani a már ismert módszerek közül, így formálva pozitív irányba a tanuláshoz való viszonyukat. A jó tanulási szokások
felépítéséhez nemcsak annyit teszünk, hogy megvillantjuk a lehetőségét annak, hogy akár ő is hatékony lehetne, hanem támogatjuk abban, hogy
játékosan, stresszmentesen meg is tudja valósítani azokat. A tanulási önismeret tehát jóval több,
mert a gyermek teljes személyisége épül általa,
tanulási stratégia alakul ki a maga által választott
módszerekből, így az elméleti lehetőségek szinte
„életre kelnek” a közös munkában.

Mennyire van szükség arra, hogy megtanítsuk
tanulni a gyerekeket?

Minden gyereknek jót tesz, ha megtanítjuk tanulni,
de felnőttek is felkeresnek egyetemi, főiskolai vizsgáik előtt egy-két jó módszerért.
Gyakorta halljuk, hogy a tehetséges és a lassabban haladó gyereknek van szüksége több
figyelemre, de azt gondolom, minden gyerek
megérdemli az esélyt arra, hogy tudatosan, jól
szervezhesse az örömteli tanulást a saját életében.
Azt tapasztalom, hogy leggyakrabban az alsóból felsőbe, illetve az általános iskolából a középiskolába kerülve akadnak el a gyerekek. Ennek
fényében a legfontosabb „tantárgy” számomra
a tanulási önismeret minden korosztálynál. Iskolakezdéskor ezzel kezdeném az oktatást, hogy
a gyermek lépésről lépésre építhesse fel a tanulási szokásait. Ez a nyitott, önmagát megújító felnőttkor záloga is egyben.
Manapság gyakran hallani arról, hogy sok
gyermek tanulási nehézséggel küzd. Valóban
egyre többen vannak, vagy egyszerűen ma már
nagyobb figyelmet kap ez a terület?

Mindkét megállapítás igaz. A mi gyerekkorunkban a
tanulási szokások egészen máshogyan épültek, mert
ott kiválasztották nekünk, hogy melyik módszerrel

tanítanak minket és hogyan tanuljuk meg a tananyagot. Ennek az elvárásnak minden diák meg akart felelni. A pedagógus tartotta az órát, a gyerek próbálta
követni, mert ez a teljes „felnőttvilág” elvárásrendszere volt. Ez az egyszerűsített koncepció a tanításra,
a tankönyvekre, az intézmények módszertanára, a
tantervre is kiterjedt. Nem volt ennyire ingergazdag
a környezet, mint manapság a digitális tér terjedésével, így könnyebb, egyszerűbb volt szűrni.
Napjainkban mindez teljesen más. A tananyag
minősége, mennyisége, a tankönyvek, a pedagógusok módszerei és az intézmények is különbözőek. A leckék mennyisége nőtt, és mivel a
gyerek nem tud „szűrni”, a rá zúduló adathalmazból nem tudja kiemelni a számára fontosat.
De az elvárás, hogy képes legyen dönteni, választani, mégis jelen van. Ez a bizonytalanság
emeli a napi stresszt az iskolán belül és kívül,
éppen ezért a tehetséggondozás, differenciálás,
egyéni fejlesztés kulcsszerepet kap. Mindez gyakran generációk közötti feszültséget eredményezhet, mert a szülő tanulási módszere nem azonos
a gyerekével.
Hogyan és mivel segíthetjük szülőként a gyerekek tanulását?

A tanulás iránti érdeklődés felkeltése, fenntartása közös feladatunk, már a legelső lépéseknél
ott kell lenni a gyerek mellett, hogy bízzon magában, és értőn figyelni azt, hogyan halad. Ez
nem azt jelenti, hogy döntéseket hozunk, leckét
írunk helyette, hanem hogy jó tippeket adunk,
ha kéri. Ilyen lehet például, hogy „Minden délután fél órát tanulni fogok, átnézem az aznapi
leckéimet.” Ha az ehhez hasonló gondolatok beépülnek a szokásai közé, az hosszú távon is pozitív változást hoz a tanulmányi eredményeiben
és összességében is jobban fogja érezni magát a
bőrében.
Ajánlott olvasmány: Kozsánné Tóth Marianna:
Játékos lépőkövek önfejlesztő munkafüzetek
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Kalmár András írása

Eszébe jutott-e valaha a fényképésznek, hogy ne egymás mellé tömörítve, ülő és álló sorokba rendezze a gyerekeket, amikor elkészíti az iskoláskor elengedhetetlen
kellékét, az osztályfényképet? Vette-e a bátorságot valaha valaki, hogy azt mondja a 3.b-nek és Márta néninek – az osztály és a pedagógus neve csereszabatos –,
hogy ne a szokásos módon készüljön el az udvaron vagy
a tornateremben az ünneplőbe öltözött, szépen megfésült
csemetékről és tyúkanyó tekintetű osztályfőnökükről a
Maradandó Emlék, hanem – mondjuk – legyen egy pillanatfelvétel arról, ahogy az osztály önfeledt őrjöngéssel
ront ki az iskola kapuján, előtör félhomályba burkolódzó
boltívek alól, és a napsütésben táskájával hadonászva, teli
torokból ordítva mutatja meg valódi természetét?
Én nem ismerek ilyen fotóst. Egyetlenegy ember volt,
aki hasonlóra vetemedett, igaz, az se most volt, hanem
1642-ben, Amszterdamban. És persze egy festményről
van szó, de nem akármilyen festményről, hanem a világ
talán leghíresebb festményéről, amelynek nem kevésbé
volt kalandos a sorsa, mint alkotójának.
Nem iskolásokat, de hasonló módon duhaj csapatot
kellett megörökítenie a holland művésznek, de a műfaj
és a feladat ugyanaz volt: tablóképet kellett készíteni a
muskétásokból, azaz a kloveniers-ekből álló városi polgárőrség megrendelésére.
A mű létrejött, de a megszokott egymás mellé ültetett
és állított polgárok helyett a művész a főhadiszállás félhomályos boltíve alól a napfényre törő csapatot örökítette
meg, élükön Cocq kapitánnyal, egy jómódú gyógyszerész fiával, mellette szárnysegédjével, mögöttük az öntudatos ábrázatú, vagy éppen tévedésből lövöldöző őrség
tagjaival. A kép közepén egy angyali tekintetű gyermek
is helyet kapott, alakját aranyba foglalja a beáramló napfény, szépen kiemelve az övéből kecsesen előbuggyanó
döglött tyúkot.
A festmény a szokatlan kompozíció és a különleges
fény-árnyék ábrázolás ellenére – vagy épp emiatt – nagy
sikert aratott. Ki is függesztették a muskétások klubjának falára, ahol a jó polgárok a lövészetet és sok más
férfidolgot, ivászatot, dohányzást, önfeledt lakmározást

Forrás: Wikipedia

Hogy került a gyógyszerész fia és egy döglött
tyúk a világ leghíresebb festményére?

gyakoroltak. A festmény így az évek során úgy megfeketedett, hogy amikor néhány évtizeddel később egy angol
úr megpillantotta, elkeresztelte Éjjeli őrjáratnak.
De ez nem volt elég.
Amikor a derék lövészek klubháza lebontásra ítéltetett, a festményt a Városháza fogadta be. De a monumentális – eredetileg közel 4 m x 5 m méretű – mű nem
fért el a számára kijelölt falfelületen, úgyhogy egy keveset lecsaptak a széleiből. A hatalmas festmény hányattatott sorsa akkor ért véget, amikor méltó helyet kapott a
Rijksmuseumban, és most végre eljött az ideje annak is,
hogy XXI. századi technológiák bevetésével restaurálják az alkotást. De hogy a közönséget se fosszák meg a
befogadói élménytől, a munka a kiállítótérben folyik,
egy hatalmas üvegfal mögött, így aki napjainkban a
holland fővárosban jár, az is részese lehet a festmény
megújulásának. Aki pedig nem teheti meg, hogy élőben csodálja meg az Éjjeli őrjáratot – amelynek rövidesen talán új nevet is kell kapnia –, az megtekintheti
azt a lenyűgöző, 717 gigapixeles fotót a rijksmusem.nl/
Nightwatch oldalon, amit a felújítás előtt készítettek róla. Eljött az ideje annak is, hogy bárki, a legapróbb részletek felnagyításával szakértő lehet szűk családi körben
vagy az interneten...
Egyébként az eredeti, csonkítatlan műről fennmaradt
egy rajz a kép főszereplőjének, Banning-Cocq kapitánynak hagyatékában, innen tudjuk, hogy a derék polgár
megbocsájtotta a nevét gúnyoló tyúkot is (a Cocq kakast

jelent), már csak azért is, mert a kloveniersek jelképe, címerük dísze a
karom volt, amely lássuk be, akár
tyúkláb is lehet. És abban sem talált semmi kivetnivalót, hogy az angyalarcú leány nem más, mint a festő
szerelme, Saskia.
A művésznek – akinek, mint említettem, kalandos és szomorúan végződő élete volt –, még sírkőre sem
futotta, jelöletlen hant alatt porladó
csontjait hiába kereste az utókor.
Szeretteit elvesztve, szegényen halt meg, nem sejtve, hogy
egyszer ő lesz az a mester, akinek nemcsak hogy felfoghatatlan árakon kelnek el a képei még 600 év múlva is, de
neve egyet jelent majd az Aranykorral, és tanítványainak
sorával együtt olyan iskolát teremt, amely örökre megváltoztatja az emberek képzőművészethez való viszonyát.
Életműve nem csak attól különleges, amit festett, de
attól is, amit nem. Egy tengerre épült ország szülötte, egy
országé, amely apró mérete ellenére az óceánok ura lett és
elképesztő méretű és színvonalú kereskedelmet folytatott
távoli földrészekkel, tengeri viharokat kell, hogy fessen.

Holdfényben meredező szirteken
megtörő hullámokat, dicső flottákat, ágyuk torkolattüzétől fényes tengeri csatákat... miegyéb.
De ő egyetlenegy tengeri jelenetet festett meg egész életében, a
mű a Vihar a Galileai-tengeren címet viseli, és az álmából fölvert
Jézus látható rajta, ahogy szembesül a háborgó elemekkel. De
– uram bocsá’ – a kép jelentőséForrás: Wikipedia
gét inkább az árbóc lakkján megcsillanó, a viharfelhők közül előtörő Nap sugarai adják,
mintsem a megváltó alakja.
Megmondom őszintén, én jónéhány éve böngészgetem a zsibárusok portékáit, mindig érdeklődőm, nincs-e
hajós képük, vitorlásos, de nem balatoni, inkább olyan
barokk... Sok képet kínáltak már megvásárlásra, de sajnos az egyik hajó kormánylapátjára sem volt ráírva, hogy
Rembrandt. Pedig én ezt a képet keresem, és tényleg bárhol felbukkanhat, mivel 1990-ben ellopták, és azóta senki sem akadt nyomára... és hát ugye sosem lehet tudni...
Szóljon, aki belefut valamelyik bolhapiacon.
HIRDETÉS

MEGÚJULT ÖSSZETÉTEL

*
11%
kedvezmény

KONDROITINNEL
Alkalmazása javasolt:

Mindazoknak, akik fokozottan odafigyelnek csontrendszerük,
izomműködésük egészségének megőrzésére.

4 399 Ft**
Akciós egységár: 36,7 Ft/db
4 945 Ft*** helyett (41,2 Ft/db)

Az akció érvényes 2022.03.01-2022.03.31-ig, illetve a készlet erejéig a SZIMPATIKA Patikákban. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.
* Minimum kedvezménymérték a 2021.10.01-2021.12.31. időszaki magyarországi gyógyszertári átlagárhoz viszonyítva.
** Az itt feltüntetett ár maximált fogyasztói ár, az akcióban résztvevő gyógyszertárak alacsonyabb árakat is meghatározhatnak.
***A 2021.10.01-2021.12.31. időszaki magyarországi gyógyszertári átlagár, amelytől az egyes gyógyszertárak árai eltérhettek.
Gyártja és forgalmazza: BioCo Magyarország Kft. 3021 Lőrinci, Árpád u. 92-100. Étrend-kiegészítő termék.
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
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MÁRCIUSI AKCIÓ
Az akció érvényes 2022. 03. 01. – 2022. 03. 31-ig, illetve a készlet erejéig a SZIMPATIKA patikákban.

Curiosa®

MÁRCIUSI AKCIÓ

EP

sebkezelő gél

15 ml

Regenerál, gyulladást
csökkent és még a
sebfájdalmat is enyhíti!
Színtelen, szagtalan gél,
nem hagy foltot a bőrön
és a ruhán.
hatóanyag: cink-hialuronát

Orvostechnikai eszköz és gyógyászati
segédeszköz
63/2022/OTC
forgalmazza: Richter Gedeon Nyrt. 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Mellékhatás bejelentés: +36 1 505 7032 medinfo@richter.hu

*
-12%
2617 Ft*** helyett

2299

**

Ft

76,6 Ft/g

EP

kemény kapszula

Vény nélkül kapható gyógyszer
OELI1673/05.20
forgalmazza: Sandoz Hungária Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

*
-10%

Gyógyászati segédeszköznek minősülő
tanúsított orvostechnikai eszköz
0476
forgalmazza: Reckitt Benckiser Kft. 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
Tel.: (+36) 1 250 8399 E-mail: consumers_hu@rb.com

2999

**

Ft

107,1 Ft/db

Visine® Rapid
15 ml

EP

hatóanyag: tetrizolin-hidroklorid

Vény nélkül kapható gyógyszer
forgalmazza: Johnson & Johnson Kft. 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.

MOST

1999

Gyorsan felszívódó
lágy kapszula, mely
hatékonyan enyhíti
a fejfájást, fogfájást
és menstruációs
fájdalmakat.

Gyorsan a bőrbe jutó formula,
a szájon és az arcon jelentkező
herpesz helyi kezelésére.

Vény nélkül kapható gyógyszer
PM-HU-XBRAND-21-00047
forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
www.gsk.hu
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

MOST
3018 Ft*** helyett

2799

hatóanyag: aciklovir

**

Vény nélkül kapható gyógyszer

Ft

PM-HU-XBRAND-21-00047
forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest, Csörsz u. 43.
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

140 Ft/db

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

Defendyl

Algoflex Neo

120 ml

20 db

IMG®-t (béta - (1,3 - 1,6) - D-glukánt) és
C-vitamint tartalmazó étrendkiegészítő,
amely fontos szerepet játszik az
immunrendszerünk működésében.

*

-14%

Ft

133,3 Ft/ml

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

Étrend-kiegészítő készítmény
forgalmazza: Medis Hungary Kft. 2045 Törökbálint, Hosszúrét u. 1.

5399
45 Ft/ml

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott,
vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

Ft

**

Vény nélkül kapható gyógyszer
MAT-HU-2101171 (2021.10.19.)
forgalmazza: Opella Healthcare Commercial Kft. 1045 Budapest, Tó utca 1-5.
Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 Web: www.sanofi.hu

**

Ft

179,9 Ft/ml

Saballo Complex
60 db

MOST
1980 Ft*** helyett

1849

**

Ft

A szabalpálma termés
kivonat és a tökmagolaj
hozzájárulnak az alsó
húgyúti rendszer és a
prosztata megfelelő
működésének
fenntartásához.
Étrend-kiegészítő készítmény

*
-11%
4972 Ft*** helyett

4399

EP

**

Ft

73,3 Ft/db

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

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott,
vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

UltraBlanc

fehérítő fogkrém aktív szénnel
75 ml

Fájdalom és
gyulladáscsökkentő
gyógyszer, mely a
hatóanyag aktív részét
tartalmazza.
hatóanyag: dexibuprofén

2699

lágy kapszula

200 mg filmtabletta

6340 Ft*** helyett

**

EP

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

Imunoglukan P4H junior szirup

ÚJ

A szem kisebb, nem fertőző irritációi
(amit például füst, por, szél, klóros
víz, fény vagy allergia okozhat)
okozta szemvörösség átmeneti
kezelésére.

2g

3041 Ft*** helyett

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

ajakherpesz krém

20 db

hatóanyag: diklofenák-kálium

3348 Ft*** helyett

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

0,5 mg/ml oldatos szemcsepp

Zovirax

EP

25 mg lágy kapszula

28 db
Bélrendszeri fertőzés
vagy antibiotikum
okozta hasmenés,
puffadás kezelésére és
megelőzésére javasolt
probiotikum.

Cataflam Dolo Rapid

*
-11%

A fogzási fájdalom gyors enyhítésére.
Nem tartalmaz ibuprofént.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

Elinix probiotikum

EP

fogínygél

30 g

Az akció érvényes 2022. 03. 01. – 2022. 03. 31-ig,
illetve a készlet erejéig a SZIMPATIKA patikákban.

Nurodent

*
-8%
2342 Ft*** helyett

2149

*
-20%

Aktív szén tartalma hatékonyan fehéríti a fogakat a
fogzománc károsítása nélkül, és segít megelőzni az új
elszíneződések megjelenését.

3015 Ft*** helyett

**

Ft

107,5 Ft/db

Kozmetikum
vizsgálati riport száma: B-1135/18 - 39_202202_Ultr
forgalmazza: Aflofarm Hungary Kft. 1025 Budapest, Cseppkő utca 41.

2399

**

Ft

32 Ft/ml

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

EP = Egészségpénztári kártyára is kapható. Az egyes gyógyszertárakban elfogadott egészségpénztári kártyák eltérőek, vásárlás előtt kérjük, érdeklődjön gyógyszertárában!
*Minimum kedvezménymérték a 2021. 10. 01. – 2021. 12. 31. időszaki magyarországi gyógyszertári átlagárhoz viszonyítva.
**Az itt feltüntetett ár maximált fogyasztói ár, az akcióban részt vevő gyógyszertárak alacsonyabb árakat is meghatározhatnak.
***A 2021. 10. 01. – 2021. 12. 31. időszaki magyarországi gyógyszertári átlagár, amelytől az egyes gyógyszertárak árai eltérhettek.

MÁRCIUSI AKCIÓ
Az akció érvényes 2022. 03. 01. – 2022. 03. 31-ig, illetve a készlet erejéig a SZIMPATIKA patikákban.

Patikárium D3-vitamin

Béres Csepp Extra

60 db

+ C-vitamin
Béres 50 mg

tabletta

A D3-vitamin szerepet játszik
az egészséges csontozat
fenntartásában, az immunrendszer
normál működésében és a
vér normál kalciumszintjének
fenntartásában.
Étrend-kiegészítő készítmény
forgalmazza: Parma Produkt Kft. 1145 Budapest, Uzsoki u. 36/a

*
-21%
1269 Ft*** helyett

999

**

Ft

16,7 Ft/db

5199

**

Ft

EP

EP

korpásodás ellen
20 mg/g sampon

4000 NE
60 db

Magas hatóanyag-tartalom:
1000 mg C-vitamin
filmtablettánként

4000 NE D-vitaminnal és
prémium K2-vitaminnal,
kellemes vanília ízben.
Hármas hatás: D-vitamin
az immunrendszer,
K2-vitamin a csontok,
B1-vitamin a szív
egészségéért.

hatóanyag: aszkorbinsav

Vény nélkül kapható gyógyszer
forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt. 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.

Nizoral

*
-10%
3456 Ft*** helyett

3099

**

Ft

34,4 Ft/db

*

-14%
6776 Ft*** helyett

5799

**

Ft

96,7 Ft/db

Bronchipret

Legyőzi a gomba okozta korpásodást.
Hatékony megoldást nyújt a
korpásodás tüneteit okozó gombás
fertőzés kezelésében, miközben
megszünteti a viszketést és a
hámlást.
hatóanyag: ketokonazol

Vény nélkül kapható gyógyszer
21STADANIZORAL3AP9/2021.08.10.
forgalmazza: Stada Hungary Kft. 1133 Budapest, Váci út 116-118.

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott,
vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

forgalmazza: Innovelle Pharma Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.

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

Keralit

60 db

10 ml

kapszula

EP

*
-13%

Egy nyújtott hatóanyag-leadású,
komplex multivitamin készítmény,
mely 13 féle vitamint és 13 féle
ásványi- és egyéb anyagot tartalmaz.

3706 Ft*** helyett

3499

**

Ft

58,3 Ft/db

tyúkszemirtó

3199

Ft

32 Ft/ml

Panadol Rapid

*
-13%

Étrend-kiegészítő készítmény
forgalmazza: Teva Gyógyszergyár Zrt. 4042 Debrecen, Pallagi út 13.

EP

12 db

3499

Ft

58,3 Ft/db

*
-14%

hatóanyag: paracetamol

2103 Ft*** helyett

1799

**

Ft

36 Ft/ml

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

Vény nélkül kapható gyógyszer
PM-HU-XBRAND-21-00047
forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest, Csörsz u. 43.
www.gsk.hu
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

MOST
1065 Ft*** helyett

999

**

Ft

83,3 Ft/db

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

Kozmetikum
forgalmazza: Parma Produkt Kft. 1145 Budapest, Uzsoki u. 36/a

849

**

Ft

84,9 Ft/ml

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott,
vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

Neo Citran megfázásra és
köhögésre

EP

A megfázás, meghűlés,
influenza és hurutos köhögés
tüneteinek kezelésére nyújt
komplex megoldást kapszula
formátumban.
Vény nélkül kapható gyógyszer
PM-HU-XBRAND-21-00047
forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

120 db

MOST
2364 Ft*** helyett

2199

Béres Vita-D3 Forte 3200 NE
tabletta

kemény kapszula

Paracetamol hatóanyagú fájdalomés lázcsillapító gyógyszer.

*
-27%
1164 Ft*** helyett

**

16 db
A szirup kakukkfű- és
borostyánlevél-kivonatot tartalmazó,
4 éves kortól adható, hurutos
köhögés kezelésére szolgáló
gyógyszerkészítmény.

Gyorsan és fájdalommentesen oldja a
bőr szarurétegeit, felpuhítja, hámlasztja
a tyúkszemet, pörköket. Ehhez társul
még enyhe viszketést, izzadást csillapító,
antiszeptikus hatása.

4022 Ft**** helyett

**

500 mg filmtabletta

50 ml

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

3853 Ft**** helyett

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott,
vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

Eurovit Multilong Immun

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

szirup

Vény nélkül kapható gyógyszer

Étrend-kiegészítő készítmény

*
-9%

100 ml

60 db

hatóanyag: kakukkfű- és borostyánlevél-kivonat

innovelle D3+K2 MAX

90 db

CGY2203ADSZI

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

étrend-kiegészítő kapszula

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

5787 Ft*** helyett

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

MAKULA komplex
AREDS 2 FORMULA

Étrend-kiegészítő készítmény

*
-10%

4×30 ml + 120 db
Komplex összetételével támogatja
az immunrendszert és a szervezet
ellenállóképességét, segít a betegségek
utáni felépülésben és fáradékonyság esetén.
Vény nélkül kapható gyógyszer

C-vitamin Béres 1000 mg
filmtabletta

tabletta

BCSE2203ADSZI

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott,
vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

A LÁTÁS EGÉSZSÉGÉÉRT¹
¹A cink hozzájárul a normál látás
fenntartásához. A C-vitamin, az E-vitamin,
a cink és a réz hozzájárulnak a sejtek
oxidatív stresszel szembeni védelméhez.

EP

belsőleges oldatos cseppek

**

Ft

137,4 Ft/db

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

A D-vitamin hozzájárul
az egészéges csontozat,
fogazat és izomfunkció
fenntartásához, emellett
szerepet játszik az
immunrendszer megfelelő
működésében is.
Étrend-kiegészítő készítmény
VTDF2203ADSZI
forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt. 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.

*
-12%
3351 Ft*** helyett

2949

**

Ft

24,6 Ft/db

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott,
vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

EP = Egészségpénztári kártyára is kapható. Az egyes gyógyszertárakban elfogadott egészségpénztári kártyák eltérőek, vásárlás előtt kérjük, érdeklődjön gyógyszertárában!
*Minimum kedvezménymérték a 2021. 10. 01. – 2021. 12. 31. időszaki magyarországi gyógyszertári átlagárhoz viszonyítva.
**Az itt feltüntetett ár maximált fogyasztói ár, az akcióban részt vevő gyógyszertárak alacsonyabb árakat is meghatározhatnak.
***A 2021. 10. 01. – 2021. 12. 31. időszaki magyarországi gyógyszertári átlagár, amelytől az egyes gyógyszertárak árai eltérhettek.
****A 2021. 12. 01. – 2021.12. 31. időszaki magyarországi gyógyszertári átlagár, amelytől az egyes gyógyszertárak árai eltérhettek.

MÁRCIUSI AKCIÓ
Az akció érvényes 2022. 03. 01. – 2022. 03. 31-ig, illetve a készlet erejéig a SZIMPATIKA patikákban.

Actival Kid Gumivitamin

Apranax Dolo

50 db

30 db

gumitabletta

Cukormentes multivitamin, természetes
aromával. A benne lévő összetevők
közül az A-, B6-, B12-, C-, D3-vitamin
folsav és cink hozzájárulnak az
immunrendszer normál működéséhez.

*

-9%
3090 Ft*** helyett

Étrend-kiegészítő készítmény
ACTK2203ADSZI
forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt. 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.

2799

**

Ft

hatóanyag: naproxen-nátrium

Vény nélkül kapható gyógyszer

56 Ft/db

*

-9%

1749

Ft

58,3 Ft/db

Cebion

*
-10%
3131 Ft*** helyett

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

2799

**

Ft

279,9 Ft/ml

EP

Gyermekeknek és felnőtteknek
C-vitamin hiány megelőzésére
szolgáló gyógyszer.
hatóanyag: aszkorbinsav

Vény nélkül kapható gyógyszer

Blend-a-dent

100 db

47 g

*
-9%

PM-HU-XBRAND-21-00047
forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

6499
65 Ft/db

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott,
vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

Étrend-kiegészítő készítmény

1899

*
-11%

A csontrendszer és izomműködés
egészségének megőrzéséért.

4945 Ft*** helyett

**

Ft

63,3 Ft/db

Étrend-kiegészítő készítmény

4399

**

Ft

36,7 Ft/db

forgalmazza: BioCo Magyarország Kft.

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott,
vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott,
vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

Normaflore Immune

Algoflex Izom+Ízület

EP

300 mg retard kemény kapszula
30 db

1499

3444 Ft*** helyett

**

Ft

Étrend-kiegészítő készítmény
MAT-HU-2101109 (2021.03.09.)
forgalmazza: Opella Healthcare Commercial Kft. 1045 Budapest, Tó utca 1-5.
Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 Web: www.sanofi.hu

50 Ft/ml

EP

*
-15%

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.

*
-10%

Támogasd immunrendszered
normál működését nap mint
nap cinkkel és szelénnel.

1671 Ft*** helyett

Extra erős protézisrögzítő krém

7153 Ft*** helyett

Étrend-kiegészítő készítmény

*
-10%

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

Centrum Silver 50+ A-tól Z-ig

Összetételét úgy alakították ki, hogy
a benne lévő vitaminok igazodnak az
50 éven felüliek igényeihez.

*
-17%

étrend-kiegészítő por
édesítőszerrel

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

multivitamin

Kolin-tartalma hozzájárul
a normál májműködés
fenntartásához,
cikóriagyökér kivonata
pedig támogatja a
testsúlycsökkentő diétát.

12 tasak

MAT-HU-UNBRANDED-21-000003

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

Csont Komplex kondroitinnel

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

30 ml
Magas hatóanyagkoncentrációjú oldatos
szemcsepp súlyos szemszárazság
tüneteinek kezelésére. Felbontás után,
hűtés nélkül 6 hónapig eltartható.
Tartósítószer-mentes.

Megapack
120 db

59_202202_hepa

100 mg/ml belsőleges
oldatos cseppek

10 ml

30 db

2297 Ft*** helyett

**

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

EP

BioCo Porc & Izom

1931 Ft*** helyett

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

0,4% oldatos szemcsepp

Hepacontur
tabletta

Enyhe és középsúlyos
fájdalmak pl.
izomfájdalom, ízületi
fájdalom, hátfájás
rövid távú kezelésére
javallott. Csökkenti
a gyulladást és a
fájdalmat.

APRDT-21-06-02, lezárás dátuma: 2021.06.01.

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott,
vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

VizolS

EP

220 mg filmtabletta

3099

258,3 Ft/tasak

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott,
vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

Akciós
termékeinket
keresse a

Ft

**

Hosszan tartó
fájdalomcsillapító
hatást nyújt.

MOST
2924 Ft*** helyett

hatóanyag: ibuprofén

Vény nélkül kapható gyógyszer
MAT-HU-2101170 (2021.02.05.)

forgalmazza: Opella Healthcare Commercial Kft. 1045 Budapest, Tó utca 1-5.
Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 Web: www.sanofi.hu

2699

**

Ft

90 Ft/db

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

gyógyszertárakban!

1473 Ft*** helyett

Ft

**

Orvostechnikai eszköz
forgalmazza: VitalPlus Trade Kft. 1093 Budapest, Vámház krt. 7.

1249

**

Ft

26,6 Ft/g

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

EP = Egészségpénztári kártyára is kapható. Az egyes gyógyszertárakban elfogadott egészségpénztári kártyák eltérőek, vásárlás előtt kérjük, érdeklődjön gyógyszertárában!
*Minimum kedvezménymérték a 2021. 10. 01. – 2021. 12. 31. időszaki magyarországi gyógyszertári átlagárhoz viszonyítva.
**Az itt feltüntetett ár maximált fogyasztói ár, az akcióban részt vevő gyógyszertárak alacsonyabb árakat is meghatározhatnak.
***A 2021. 10. 01. – 2021. 12. 31. időszaki magyarországi gyógyszertári átlagár, amelytől az egyes gyógyszertárak árai eltérhettek.

Szentkuty Nikolett interjúja

Kerüljük el
a bélproblémákat!
Az emésztéssel és bélrendszerrel kapcsolatos leggyakoribb problémák közé tartozik két kellemetlen tünet: a hasmenés és a székrekedés.
A kezelés megkezdése előtt fontos felderíteni a kiváltó okokat – arról,
hogy milyen módszerekkel enyhíthetünk hosszú távon a panaszokon,
dr. Márton Enikőt, a bátaszéki Altus Gyógyszertár szakgyógyszerészét
kérdeztük.
Milyen esetekben indokolt a hashajtás?

A székrekedés sokakat érintő probléma. Abban
az esetben, ha heti két vagy ritkább alkalommal
történik székletürítés, vagy a széklet kemény állagú és nehezen ürül, indokolt hashajtó szedése.
Fontos utánajárni, hogy mi okozza a szorulást
– a leggyakoribb okok közé tartozik a mozgásszegény életmód és a nem megfelelő táplálkozás
(rostszegény étrend, kevés folyadék). Előidézheti
a túlfinomított élelmiszerek fogyasztása, a folyamatos hashajtó használat, a láz, a tartós ágyhoz
kötöttség, bélbetegségek vagy egyéb szervi megbetegedések, valamint pszichés okok is. Gyakrabban fordul elő időseknél és terhesség esetén.
A szorulás számos gyógyszer mellékhatásaként
is jelentkezhet, illetve ha életvitelünkben, étrendünkben változás történt.
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Milyen módon segítik a széklet távozását a hashajtó készítmények?

Különböző módon fejthetik ki hatásukat: növelik a széklet mennyiségét, ozmotikus hatásúak,
megkötik a vizet, ezzel növelve a széklet mennyiségét. A hidratáló hatású hashajtók a víz bélfalon
át történő beáramlását segítik, ezzel növelve a
széklet mennyiségét. Izgatják a bélfalat, ingerelve
a bél nyálkahártyáját, fokozzák a bélperisztaltikát és síkosító hatásúak, tehát a bélfalat sikamlóssá téve okoznak székelési ingert.
Milyen mellékhatásokkal kell számolnunk,
amennyiben egyáltalán nem, vagy épp túlzásba visszük a hashajtók használatát?

Ha rövid ideig van szükségünk hashajtóra, a gyógyszertárban kapható szerek biztonságosak, viszont

huzamosabb ideig való szedésük
nem javasolt. Hosszabb időn
át történő használatuk egészségügyi problémákat okozhat:
hozzászokáshoz vezethetnek,
csökkentik más gyógyszerek
felszívódását, felboríthatják a
bélflóra egyensúlyát, megbonthatják a szervezet folyadék- és elektrolit
háztartását. A hashajtók hatására nemcsak a székletürítés, hanem a víz- és sóürítés is
fokozódik, ami kiszáradáshoz vezethet, tehát szedésük csak rövid távon vagy alkalmilag ajánlott.
Mielőtt gyógykészítményt alkalmazunk, érdemes-e egyéb módszerekkel próbálkoznunk?

Mielőtt gyógyszerekhez fordulunk a székrekedés
kezelésében, próbáljunk meg életmódot változtatni: mozogjunk többet és rendszeresen, fogyas�szunk magasabb rosttartalmú ételeket (több nyers
gyümölcs, zöldség, és figyeljünk a magasabb rostbevitelre, pl. fogyasszunk búzakorpát), növeljük a
folyadékbevitelt és kerüljük a zsíros, fűszeres ételek fogyasztását. Azonban tartós székrekedés, véres széklet, végbélfájdalom vagy intenzív hasfájás
esetén orvosi segítséget kell kérni.
Szintén kellemetlen tünetről van szó, de mikor
szükséges valóban a hasfogók használata?

A hasmenés az egyik leggyakoribb emésztőrend
szeri panasz. Általában múló állapotról van szó,
de komolyabb betegség tünetét is jelentheti. Hasmenésről akkor beszélhetünk, ha 24 óra lefolyása alatt három vagy annál több alkalommal híg
vagy laza a széklet. Az akut lefolyású hasmenés
leggyakoribb oka valamilyen vírusos vagy bakteriális fertőzés. Hasmenést okozhatnak egyes
gyógyszerek (pl. antibiotikumok), illetve bizonyos fogyókúrában alkalmazott szerek, valamint
a stressz és a szorongás. A tartós (krónikus) hasmenés két hétnél hosszabb ideig tart, és okozhatja valamilyen gyulladásos betegség, a bélrendszer
fokozott érzékenysége, allergia (pl. tej, tojás,

liszt stb.). Az utóbbi időben a koronavírus fertőzöttek esetén is
előfordult hasmenés a betegség
kezdeti szakaszában. Ezekben
az esetekben az orvosi kivizsgálás elengedhetetlen.
Milyen esetben tilos hasfogót
alkalmazni?

Huzamosabb ideig tartó hasmenés
esetén fontos kideríteni annak okát. Gyermekek esetén fokozottan kell figyelni a hasmenésre, mert könnyen gyors kiszáradáshoz vezethet.
Gyomorrontás esetén a gyerekek panaszai 1-2
napon belül megszűnnek, de a folyadék pótlása
és az inkább sós, mint cukros ételek fogyasztása
lényeges. Figyelni kell a gyerek állapotának változására: a sápadt bőr, a cserepes ajkak és a levertség a kiszáradás jelei lehetnek.
Milyen egyéb módokon támogathatjuk a szervezetet a mielőbbi regenerálódásban?

A hasmenés tüneteinek kezelésében igen fontos a diéta, valamint a só és a folyadék megfelelő
mennyiségben történő pótlása, ezen kívül a zsíros, fűszeres ételek kerülése és a magas rosttartalmú ételek minimalizálása. A szigorú koplalás
nem célszerű, inkább kevesebb, diétás étel fogyasztása ajánlott. A megfelelő higiénia (gyümölcsök, zöldségek megmosása, kézmosás) is alapvető
követelmény.
Mikor szükséges orvosi segítséget kérni, akár
hasmenés, akár székrekedés kínozza a beteget?

Mindenképpen orvosi kivizsgálás szükséges abban az esetben, ha:
- 3 nap után sem szűnnek meg a tünetek,
- a tünetekhez intenzív hasi vagy végbéltáji fájdalom társul,
- hányás, kiszáradás jeleit tapasztaljuk,
- magas láz jelentkezik.
Kisgyerekek esetében, amennyiben 24 óránál
tovább tart a hasmenés, orvoshoz kell fordulni!
23

Tavaszi szél

Vajon ki az a hölgy, aki elsőként érkezett szerda
délután az orvosi rendelőbe, bordó színű, helyes
kis kalapban és elegáns, hófehér ballonkabátban?
Valamint szintén bordó színű (a kalappal árnyalatra megegyező, érett meggyvörös) bevásárlókocsival és tűzpiros retiküllel? Na, ki?
A bejáratig szinte futott, csak úgy lebegett utána a szép fehér kabát, mint egy palást. Belépve
megtorpant, alaposan körülnézett, de hiába forgatta körbe a fejét többször is, meg kellett állapítania, hogy elsőként érkezett, ami jó is volt, meg
rossz is. Igen, mert jobban örült volna, ha tapsvihar és éljenzés fogadja, nem ez a szomorú, üres
csend. Valami olyasmi, hogy Mártika, Mártika,
de jó, hogy újra köztünk vagy, de jó, hogy máris
meggyógyultál, nagyon hiányoztál ám nekünk!
Márta néni levette a kabátját, és elegánsan félbehajtva a székre helyezte, aztán a kalapját is leemelte, hogy a kabát tetejére tegye. Egy gyors
mozdulattal megsimítgatta búzaszőke frizuráját,
piros kistáskájából elővette a rúzsát és a kompaktját, és megigazgatta, amit meg kellett. Így
most jó lesz, gondolta, és leült a kabátja melletti székre.
Percek teltek el. Mártika odasettenkedett az
üvegajtóhoz, mintha csak megnyújtóztatná a
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tagjait, és alaposan körbelesett. Senki. Visszaült
a kabátja mellé, és keresztbe tette harisnyás lábát. Aztán inkább mégse tette, mert mostanában
kicsit vacakolt a térde. De legalább ez is eszébe jutott, most majd megemlíti a főorvos úrnak,
hátha javasol rá valamit. Csoda, hogy ebben a
bolond tavaszi szélben kiújul az ember reumája? Hol esik, hol süt a nap, hol meg vonyít a szél,
hogy meg kell bolondulni. Még jó, hogy van az
ember lányának retikülje, a retiküljében kis tükre meg fésűje…
– Mártika! – zengett fel egy ismerős hang, és
öröm csillogott benne.
– Na, a Shüleky! – mondta flegmán Mártika.
És egy laza mozdulattal keresztbe dobta a lábát.
– Kezét csókolom, hát hogy van? Rossz volt ám
a mentőben látni!
– Hol van az már! – mondta Mártika, és sejtelmesen a távoli plafonra meredt. Ezt az álmosan
felfele pislákoló nézést még a Karádytól leste el.
De nem utálatoskodhatott tovább Shüleky tanár úrral, mert a következő percben egyszerre
öten is bevágódtak a rendelőbe. Köztük, persze,
Jóska bácsi, aki egy cseppet sem csodálkozott,
mert mindent tudott Márta néni állapotáról.
Végre elhangzott a várva várt mondat több

szólamban, hogy Mártika, de jó, hogy itt vagy,
és meggyógyultál, satöbbi, satöbbi. Mikor Mártika elmesélte, hogy a szívének szerencsére semmi baja nem volt, csak az idegei borzolódtak
össze kissé a frontoktól, amiatt volt a szívkalapálás, a rosszullét meg a zihálás, amit baljós
szédülés kísért, na meg az émelygés és csuklás
is, nem pedig a szívinfarktustól, amit a derék
doktor urak gyanítottak a testi jelek alapján –
tegyük hozzá, abszolúte jogosan, hiszen ezek
a tünetek általában a szívszélhűdés közismert
tünetei –, mindenki megnyugodott. És csend
lett. Mígnem valaki fel nem sóhajtott, hogy ó,
ez a szörnyű időjárás egyre több bajt csinál az
embernek.
Na, erre visszatért a szó a váróterembe, mert
ha valamiről, hát az időről mindenki tud valami szörnyűségeset nyilatkozni. Hogy például télen milyen hideg van, nyáron meg milyen meleg
van, tavasz meg már nincs is, csak télből nyár,
épp úgy, ahogy ősszel van, ami szintén nincs,

csak nyárból tél. És ha ez nem lenne elég, akkor
ott az a sok jégeső meg nyári zápor, meg tavaszi
szél. Borzalom.
Mártika az indulatoktól habzó társalgás közben lopva Shüleky tanár úrra nézett, pontosabban legalább hétszer ránézett a tíz perc alatt,
fülecskéje pedig nem is hallott más férfihangot,
csak azt a szép, öblös mélyet, valamint bölcset
és intelligenset, amilyet még soha, és a tizenkét
szál hófehér rózsára gondolt, amit a kórházból
való hazaérkezése másnapján hozott egy futár, és
aminek a levélkéjére az volt írva, BOLDOG VAGYOK, HOGY MEGGYÓGYULT, MÁRTIKA, KIS KEZÉT CSÓKOLJA DR. SHÜLEKY.
Már csak azt kellene kitalálni valahogy, mi
legyen szegény Jóskával, aki azóta is bevásárol,
még a piacra is elmegy, sőt a szemetet is leviszi, a
postára is beszalad, ha Mártika megkéri rá. Tavaszi szél vizet áraszt, minden madár társat választ, bizony, de a Jóska szívével vajon mi lesz, ha
megtudja, merre reppent ez a Mártika?
HIRDETÉS

A Normaflore Immune étrend-kiegészítő por tasakban
édesítőszerrel a cink és szelén révén hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. Emellett 6 milliárd Bacillus
clausii (SIN) spórát is tartalmaz. Az egészséges bélflóra
elengedhetetlen az immunrendszer normál működéséhez.
A készítmény ajánlott napi adagja felnőtteknek 1 tasak
tartalma, ami közvetlenül szájba önthető, a por vízben
való feloldása nélkül.
Maximált akciós fogyasztói ár:

3 099 Ft*
Akciós egységár:

258,3 Ft/db

MAT-HU-2200169 (2022.02.10.)

Vág Bernadett írása

Étrend-kiegészítő por tasakban édesítőszerrel,
Bacillus Clausii (SIN) spórával, cinkkel és szelénnel.
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges
életmódot.

3 444 Ft Ft** helyett
Kedvezmény: 10%

Az akció érvényes 2022.03.01-2022.03.31-ig, illetve a készlet erejéig a SZIMPATIKA Patikákban. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.
* Az itt feltüntetett ár maximált fogyasztói ár, az akcióban résztvevő gyógyszertárak alacsonyabb árakat is meghatározhatnak.
**A 2021.10.01-2021.12.31. időszaki magyarországi gyógyszertári átlagár, amelytől az egyes gyógyszertárak árai eltérhettek.
Forgalmazó adatai: Opella Healthcare Commercial Kft. • 1045 Budapest, Tó utca 1–5. • Telefon: (+36 1) 505 0050
Fax: (+36 1) 505 0060 • Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 • Web: www.sanofi.hu, www.normaflore.hu

Küttel Dávid írása

Szonda Györgyi írása

Apaszemmel

Anyaszemmel

A hetedik gyerek
Nagyon régóta vágytam arra, hogy legyen kutyám.
Anyukám sosem engedte. Nyomós indoka sosem volt,
csak annyi: a belvárosba nem kell kutya! Pont. Ezt tudomásul kellett vegyem, mert bármely élethelyzetben
vagy időpontban próbálkoztam, ő mindig ellenállt. Apát
egyszer meggyőztem egy csellel, és így történt meg, hogy
tizenkét éves koromban hazavittünk egy kölcsönkért kölyökvizslát, amiből aztán óriási botrány lett. Apa és én
meghallgattuk anyut, aztán visszavonulót fújtunk. Reggel a vizsla visszakerült a helyére, mi pedig soha nem hoztuk fel többé ezt a témát. Teltek, múltak az évek. Voltak
halaink, néha apukám előállt egy nyúllal, én egyszer egy
teknőssel, egyszer egy kakassal, de anyukám kíméletesen, de nagyon következetesen kitessékelt minden állatot
a belvárosi lakásból. Talán a halak bírták a legtovább...
Aztán elköltöztem. Megszületett az első fiam, így aztán gyakorlatilag elindult az életem egy teljesen más
irányba, hiszen apa lettem. Gyorsan születtek a testvérek, a negyedik gyermekünk, Dávid megszületése óta
pedig már a Szimpatika Magazin olvasói is ismerhetik
történetünket. A sztori egy ideig Zuglóban, egy tetőtéri
lakásban játszódott, mindennapi kihívásokkal, és több
mint tíz évig álltuk a sarat a főváros szívében. Persze a
nyolcvan négyzetméteren nem lehetett még a gyermekek kérésére sem kutyánk. Ekkor persze már teljesen elfogadtam és megértettem édesanyám döntését, hiszen
egy ekkora családban ilyen kis helyen ez egy oltári nagy
felelőtlenség lett volna.
A sorsdöntő pillanat az volt, mikor hét évvel ezelőtt vidékre költöztünk, négy éve pedig van kutyánk is! Egy barna labrador, aki elképesztő fazon és teljes értékű családtag
lett, a neve: Maia. Rákényszerít mindennap egy sétára,
néha kettőre is. Ez a szürke hétköznapokon minimum
egy négy kilométeres könnyű terepgyaloglás a környező
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dombokon, ha pedig az erdőbe megyünk, akkor ez a táv
több mint 10 kilométerre is felszökhet. Szóval ő az én
személyi trénerem, edzőm, vagy hívjuk, aminek akarjuk,
de mindenképpen megváltoztatott! Jártam vele kutyaiskolába, ami nekem legalább annyira jót tett, mint neki, és
azóta is rám hallgat a legjobban. Azt hiszem, én vagyok a
gazdija. Kint alszik a kertben és amíg nem vagyunk otthon, addig szintén kint tölti az idejét. Én következetesen
nem etetem az asztalnál, szeretem, ha inkább kint van,
de persze Maiának nem lehet ellenállni! A gyermekek,
ahogy hazajönnek, beengedik és kényeztetik, pláne a két
lány! Bori és Réka ölbe veszik a harminc kilós ebet, felengedik a kanapéra, és azt vettem észre, hogy amikor együtt
eszik a család, Maia mindig befekszik az étkezőasztal alá.
Tudniillik nálunk mindig potyognak a falatok... Szokott
rosszalkodni, macskát kergetni és az utóbbi időben szeret szomszédolni, olykor csavarogni is. Egy szerda délelőtt
például úgy elkóborolt, hogy a keresése miatt lekéstem
minden délelőtti programomat. Szerencsére megtaláltam.
Rettentő dühös voltam rá, de ahogy megláttam, elkezdett
rohanni felém és össze-vissza nyaldosott. Valószínűleg ő
maga is megijedt, mert egy kicsit messzire ment.
A kutyával való együttélésből sajnos már csak Dávid
és Réka kaphat napi szinten, mert ők élnek otthon. Fontosnak tartom, hogy az ő gyermekkorukban jelen van az
a plusz élmény, ami a kertes életforma és egy állattal való együttélés miatt elengedhetetlen. Persze leglelkesebb
segítőm a kutyázásban Réka. Ő majdnem mindig velem
tart a sétákra, tanítgatja és játszik vele, élvezi ezt a rendkívül szórakoztató és szerethető kutyust és az ehhez tartozó felelősséget.
A kutya valóban egy családtag. Aki még nem próbálta,
annak csak ajánlani tudom, mert a leghűségesebb társ a
mindennapokban.

Drága férjemmel ellentétben, én soha életemben nem
vágytam kutyára, sőt a mai napig tartok tőlük, bár ez
sokat finomodott Maia érkezésével, így már sok más kutyust is elfogadok és csak némelyikük okoz gombócot a
gyomrom tájékán. Négy évvel ezelőtt e magazin oldalain számoltam be róla, milyen orvul támadott le a család a kutyakérdésben, mennyire nem volt esélyem az én
kis érveimmel.
Maia nagyon hamar beilleszkedett a család életébe,
a kicsit izgalmas és cuki kölyökkorát egész jól lemenedzseltük, bár én annyit a hat gyerekért nem aggódtam
összesen, mint a kis kajla hölgyeményért. Házépítés, kerítéshúzás, kertibútor-csócsálás, ásás a virágágyásban,
kutyasuli, napközi, műtét, elsősegélynyújtás, erdőben
eltűnés, ugatásról való leszoktatás, ami hirtelen eszembe jut az első évről és persze azok a hálás szemek, a cuki
pofája és az a szeretet, amit adni tud. Tényleg nagyon
megszerettem és imádom, amit a férjemmel tett ez a kutyás lét, nagyon jót tesz neki! Elég rendes jószág, mivel
családi kutya, igényli az együttlétet, így télen délután-este bent van velünk a házban, a nap többi részében és éjszaka kint lakik a kertben, a helyén. Nyári időszakban
pedig mi költözünk ki hozzá a teraszra, ott főzünk, ott
étkezünk, ott játszunk és pihenünk vele együtt.
Próbáljuk vinni magunkkal, ahová csak lehet, de úgy
neveltük, hogy ellegyen a helyén türelmesen, és már előfordult, hogy két-három napra otthon maradt egyedül,
igaz, ebben óriási segítségünkre voltak a barátaink, akik
nemcsak megetették, hanem játszottak is vele minden
nap. A közös családi nyaralóba természetesen ő is mindig jön, ahol nemcsak a tizennégy unokatesó bandázik
együtt, hanem Enzo, a tacskó; Pepe, a foxikeverék és Maia, a mi labilányunk. Az az igazság, hogy nem lennék a
szomszéd helyében ezeken a hétvégéken…
Ahogy a gyerekeink is tudnak meglepetést okozni
ilyen-olyan „akciókkal”, úgy Maia kutyánk sem hagy
bennünket unatkozni, és múlt héten rendesen fel is forgatta a család délelőttjét, mikor reggel nem volt a helyén,
eltűnt a látszólag zárt kertből, és órákon át hiába kerestük. Teljesen kétségbeestünk, én már a legrosszabbra
gondoltam, miszerint az erdőben egy vadcsapda áldozata lett. Előfordult már, hogy a gyerekek nem csukták be
rendesen a hátsó kiskaput és megsétáltatta magát a kislány, de reggelizni hazajött, egyszer pedig egy falubeli

kedves holland házaspár hívott telefonon, hogy a medencéjükben fürdik a kutyánk, de olyan, hogy órákig
nem került elő, eddig még nem történt. Ilyen aggodalmat eddig tényleg csak a gyerekek miatt éreztem, bárhogy nyugtattak a szomszédok, hogy előkerül, én alig
hittem. Szerencsére a helyi csoportokban megosztott történet célba ért, és egy nem is olyan messze lakó falubeli
hazahozta, gondolom, nem tudta kié és behívta magához, ezért nem tudott hazajönni. A nyakörvén lógó biléta
a férjem telefonszámával ezúttal nem volt elég, vagy nem
vették észre, de a lényeg, hogy megkerült! Úgy nézett,
majd’ megszólalt, egyszerre volt bűnbánó és szemtelen,
de a könnyeimet nehezen viselte, úgy ült előttem, mint
egy mintakutya. Azt is kinyomoztuk, hogy a kiskapu a
gyenge láncszem, Maia ki tudja nyitni, így most négy év
után újra kerítést ácsolunk, és csak bízhatok benne, hogy
egy ideig nyugalom lesz…
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Szécsi Judit pszichológus írása

A hiszti kezelése – avagy hagyjuk-e sírni a gyereket?
Számtalan esetben fordulnak gyermekpszichológus szakemberhez kifáradt, elkeseredett
szülők, akik tehetetlennek érzik magukat „hisztiző” gyermekük viselkedése kapcsán. Nem
értik, mit csinálnak rosszul, eszköztelennek, rendkívül frusztráltnak érzik magukat, kimerültek.
Ebben a felfokozott érzelmi helyzetben nagyon nehéz a gyermek viselkedése, jelzései mögé
nézni, egyet hátra lépni és megvizsgálni, valójában miről szólnak ezek a kirobbanások.
Mi is a hiszti? Mit akar elérni vele a kisgyerek? Direkt bosszant? Lázadni akar a szabályok ellen? El lehet-e kerülni?
Fontos kiemelni, hogy a gyermeki fejlődés természetes velejárója bizonyos időszakok megléte, amik krízist
jelentenek, de a fejlődést szolgálják.
Ilyen időszak pl. két éves kor körül is jelentkezik,
amikor a gyermek viselkedése hirtelen jelentősen megváltozik, dacossá válik, frusztrációja a dühkitörések
legszélesebb tárházát eredményezi, az öntudat fejlődése történik.
Ha megállunk egy pillanatra és megvizsgáljuk, mi is
zajlik ilyenkor a gyermekben, a következő folyamat érhető tetten: a kisgyermeket olyannyira elárasztják az érzései, hogy azok kordában tartására egyedül nem képes.
Mivel nincsenek meg a stressz kezeléséhez megfelelő és
elégséges megküzdési stratégiái, robban. Ilyenkor nagyon
fontos a szülő szerepe, aki ebben a folyamatban segíteni,
de sajnos hátráltatni is képes a gyermeket. Egy kis óvodás
idegrendszere még nem kész, még éretlen, így az impulzusait nem képes minden esetben kontrollálni, viselkedését megfelelően szabályozni. Így aztán ösztönösebb
viselkedésmódok kapcsolnak be a nehéz helyzetekben.
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Azért is rendkívül fontos, hogy ebben az időszakban a szülő hogyan reagál, mert ezen folyamatok által tanulja meg a kisgyerek, hogyan kell az érzelmeivel
bánnia, hogyan lehet modulálni azokat, végsősoron az
önszabályozás elsajátítását.
A hiszti kezelésének alapvetése, hogy a gyermek
számára a családban meglegyen a biztonság élménye,
melyhez elengedhetetlenek az egyértelmű, tiszta határok. A kisgyermekek számára a szülőhöz való biztonságos, stabil kapcsolódás a legfontosabb, mely biztos
bázis mentén bátran tudja a világot felfedezni, önmagát
próbálgatni. Emellett arra is igénye van, hogy szülője a
frusztráló, negatív érzést is képes legyen elfogadni, elbírni, a kapcsolat esetleges megromlásának következménye nélkül. Tehát a gyermek megtapasztalja, lehet
más az akarata, vágya, mint a szülőnek, és ennek nincsenek végzetes következményei.
Konkrétabban mit tud tenni a szülő?
Az érzelmek tükrözése alapvető fontosságú feladat,
mert ezzel jelzem, hogy megértem a gyermekem érzéseit, együtt érzek azokkal akkor is, ha a szabályokat konzekvensen betartatom. Így a gyermek megtanulja, hogy
a szüleivel való kapcsolata nem sérül egy-egy döccenő

ellenére sem. A nehéz helyzetek kezelése által a szülő
mintát nyújt, a gyermek pedig megéli, hogy a szülője
érti őt. A tükrözés által a saját érzelmek azonosítása,
modulációja is tanulható – végső soron ez az érzelemszabályozás elsajátításának alapja.
Praktikusan tehát a következő történik: egy feszült
helyzetben noha reagálok a gyermek érzelmeire, együtt
érzek vele, közben a szabályokon nem lazítok. Az érzelmi megértés, együttérzés segíti a kapcsolat megerősítését, ugyanakkor a szabályok betartatása csökkenti a
szorongást, segít, hogy a gyermek biztonságban érezze
magát. Ez a dinamika, szülői hozzáállás a kamaszkorban is nagyon fontos lesz.
Összességében fontos tehát látni, hogy gyermekünk „hisztijének”, robbanásainak hátterében soha
nem rosszindulat, manipuláció vagy direkt szándék
húzódik. A fejlődése folyamán szükségleteinek megfelelő módon való kielégítését vagy annak késleltetését
tanulja, de jelzi a családi életben megjelenő konfliktusokat is.
Természetesen szülőként hatalmas feladatnak éljük meg, hogy minden konfliktushelyzetben nyugodtak, empatikusak és következetesek maradjunk.
Nem kell mindig a nyugalom szobrainak lennünk:

gyermekünknek azzal segítünk a legtöbbet, ha törekszünk erre a szemléletmódra, ami nem jelenti azt, hogy
tökéletesnek kell lennünk.
A gyermekekkel való terápia során ezért nagyon fontos a szülői elakadások kezelése is: miért nehéz ezekben
a helyzetekben helytállni, vannak-e korábbi, esetleg
saját gyermekkorból való negatív élmények, saját élethelyzetből fakadó nehézségek, tudják-e egymást támogatni a házastársak, stb. Szülőként fontos monitorozni
saját belső folyamatainkat és ezeket megosztani számunkra fontos személyekkel, szükség esetén egyéni
terápiában megerősödni.
A gyermek számára tehát a szülő stabil érzelmi állapota, a kapcsolati biztonság élménye épp annyira
fontos, mint a mindenki számára egyértelmű és konzekvensen betartott szabályok megléte.
A gyermek érzéseit, viselkedését a fejlődés első szakaszában valójában a szülő szabályozza azáltal, hogy
saját stabilitásán keresztül megérti gyermekét és lehetővé teszi számára a biztos orientációs pontokat. A
gyermek érzéseire figyelve, viselkedését szabályozva
segítjük hozzá, hogy később, a szabályok és normák
belsővé váljanak, és felnőve képes legyen érzelmeit kiegyensúlyozottan szabályozni.
HIRDETÉS

14%*
kedvezmény

5799 Ft**

Akciós egységár: 96,7 Ft/db
6776 Ft*** helyett

A

LÁTÁS
MEGŐRZÉSÉÉRT

MAKULA

AREDS 2 FORMULA

komplex

étrend-kiegészítő kapszula

Klinikailag igazolt összetétel1
Az akció érvényes 2022.03.01-2022.03.31-ig, illetve a készlet erejéig a SZIMPATIKA Patikákban. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. *Minimum kedvezménymérték a
2021.10.01-2021.12.31. időszaki magyarországi gyógyszertári átlagárhoz viszonyítva. **Az itt feltüntetett ár maximált fogyasztói ár, az akcióban résztvevő gyógyszertárak alacsonyabb árakat is meghatározhatnak. ***A 2021.10.01-2021.12.31. időszaki magyarországi gyógyszertári átlagár, amelytől az egyes gyógyszertárak árai eltérhettek. Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet és az egészséges életmódot! 1JAMA. 2013 May 15;309(19):2005-15.

A FÁJDALOM NE LEGYEN AKADÁLY!

Sallai Ervin írása

Panasz
-kanossza
A FÁJDALOM ELLEN
ALGOFLEX IZOM+IZÜLET
30 db
2 924 Ft helyett***

Néha az a fogyasztóvédelem lényege, hogy a fogyasztótól
védjük meg a szerencsétlen szolgáltatókat.
– Manyikám, drága! De rég láttalak. Csak nem lettél
egészséges?!
– Á, dehogy! Jöttem panaszkodni a doktor úrnak. Székletfogót írattam föl, de úgy szorul a kupakja, valahányszor
megpróbálom letekerni, már az erőlködéstől összecsinálom magam.
– Jaj, ne is mondd! Én tegnap voltam panaszkodni az
elektronyos áruházban. Vettünk a kisunokámnak egy
„Hiphop Star 2050” mikrofont, hogy otthon karaokézza az Eminemmajkát, de sehogy se akart szólni. Uram
szerint zárlatos volt, mert ahogy bedugtuk, már melegedett is, alig bírtuk fogni. Aztán ahogy kiabálok a boltba,
kijön az üzletvezető, hogy a „Hiphop Star 2050” nem is
mikrofon, hanem hajsütővas. Na akkor már az arcom is
melegedett rendesen.
– És kicserélted végül mikrofonra?
– Fenéket. Énekel ezzel tovább, csak ráadom a tepsifogó kesztyűt.
– Pedig kicserélték volna, ha ütöd az asztalt. A vevőnek
mindig igaza van. Múltkor elvitt a fiam minket szusibárba Debrecenben. Már zsibbadt a kezünk, annyit emelgettük a szánkhoz a sok kis biszbasz tekercset. Uram
kirendelte a séfet, hogy speciálba neki csavarjanak egy
olyat, hogy középen májas hurka, arra rá a rizsa, az egészet
forgassák békön szalonnába a tartás végett, és biztos, ami
biztos, rántsák ki panírban egybe, majd ő felkarikázza.
– És megcsinálta a séf?
– Hát először rángott a szeme, mint amikor a Kekezovics Béla epilepsziás rohamot kapott 8 törköly után
a diszkó stroboszkóptól. El is rohant egy bazi nagy
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szamurájkardért, de szerencsére lefogták. Mert amit a
vendég kér, az szentírás.
– Aztán finom volt-e?
– Hát én nem tettem volna eperlekvárt a hurkába, de attól eltekintve finom. Úgyis elvitte az ízét utána a tormás
mentolos banánpuding.
– Az a jó ebben a fene nagy fogyasztói társadalomban,
hogy mi, vevők vagyunk az urak, nem úgy, mint régen.
Emlékszem, kértem a pacalt a hentesnél, oszt még neki
állt feljebb, hogy comb van, kell-nem kell, más is áll sorba.
– Azért sokan visszaélnek vele. Múltkor a juhász Bandi a
fészbukon lepontozta a sebészt, hogy nem engedték be a
nyitott szívműtétjére az egész nyájat. Odaírta, hogy nem
állatbarát a kórház. Meg is jelentek francia aktivista félmezítelen nők, a testükön felirattal. Ott sátraztak egy hónapot a labor előtt, nem tudtunk tőlük műanyag pohárba
pisilni. Úgy kellett bébiételes üvegben behoznom a vizeletemet. Ki is csorgott a ridikülömben. Rá a személyimre
– lemarta róla a képet. Szerintem savam van.
– Azzal vigyázni kell. Uramnak olyan refluxa volt a savtól,
hogy abba kellett hagynia a zenélést a tűzoltó zenekarban.
Hetente széjjelfújt egy trombitát. Pedig a réznek nem kéne oldódnia a sósavban. Be is akart írni a panaszkönyvbe
a hangszerboltban. Csak hát az eladó, a harmonikás Feri, két méter. Finoman rátett egy hatmázsás páncéltőkés
zongorát a panaszkönyvre, hogy vegye csak el, ha tudja.
Úgyhogy végül mégis hazajött csöndben az uram. Csak
a kukát rúgta föl itthon mérgiben.
– Jaj, az nem jó. Ha benn marad az ideg, attól lesz a magas
vérnyomás. Ezért muszáj panaszkodni. Megyek is, mert
tüntetünk a községházán, hogy folytassák a Barátok köztöt, különben lemondjuk a tévé-előfizetést. Még ilyet. Hát
hogy legyünk meg a Berényi család nélkül?

2 699 Ft**

DOLGOZIK
FOLYAMATOSAN

90 Ft/db

-8%

*

KÍMÉLI ÖNT,
NEM KÍMÉLI
A FÁJDALMAT!

ALGOFLEX NEO
20 db
2 342 Ft helyett***

2 149 Ft**
107,5 Ft/db

Az akció érvényes 2022.03.01-2022.03.31-ig, illetve a készlet erejéig a SZIMPATIKA Patikákban. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.
* Minimum kedvezménymérték a 2021.10.01-2021.12.31. időszaki magyarországi gyógyszertári átlagárhoz viszonyítva.
** Az itt feltüntetett ár maximált fogyasztói ár, az akcióban résztvevő gyógyszertárak alacsonyabb árakat is meghatározhatnak.
***A 2021.10.01-2021.12.31. időszaki magyarországi gyógyszertári átlagár, amelytől az egyes gyógyszertárak árai eltérhettek.
Az Algoflex Neo filmtabletta 200 mg dexibuprofén hatóanyagot tartalmaz. Alkalmazásakor kisebb valószínűséggel észlelhető gyomor-bélrendszeri
mellékhatás, mint az ibuprofén hatóanyaggal készült fájdalomcsillapítók esetében. Dexibuprofén-tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer.
Az Algoflex Izom+Ízület 300 mg ibuprofén tartalmú, elnyújtott hatású, vény nélkül kapható gyógyszer.
OPELLA HEALTHCARE COMMERCIAL Kft. 1045 Budapest, Tó u. 1-5. – Tel.: (+36 1) 505 0050
Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 – Web: www.sanofi.hu, www.algoflex.hu
MAT-HU-2101123 (2021.07.14.)

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT,
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

NYEREMÉNYJÁTÉKAINK

MEGFEJTŐ

Márciusban is játsszon velünk!

játékosaink között egy Activity Knock Out társasjátékot
sorsolunk ki!

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

MEGFEJTŐ

KVÍZ
játékosaink egy többfunkciós okoskarkötőt nyerhetnek.

TEMATIKUS KVÍZ
játékosaink között egy Játékos Lépőkövek könyvcsomagot
sorsolunk ki a Kozsán Tehetségműhely jóvoltából.

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

*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!
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Falusi Mariann különleges koncerttel készül
Az Artisjus-díjas magyar dzsesszénekes, rádiósés televíziós műsorvezető, színésznő, Falusi
Mariann 2022. március 11-én 20 órakor a
Budapest Kongresszusi Központ színpadán ad
koncertet.
Az est a sokat mondó „Darabjaim” címet
kapta, melyről az énekesnő a következőket
mondja: „Az a miénk, amit megeszünk – szokták
mondani földhözragadt lények. Nem mondom,
hogy nincs igazság, de sokkal többek vagyunk,
mint amit megeszünk. Egy énekesnő például az
is, amit elénekel, mert az is az övé, vagy az is ő:
igazi élmények, megfelelések. Velem is ez történt,
történhetett volna, de jó, hogy nem így történt.
Cipeljük a dalok súlyát, ahogy cipeljük azt is, amit
megettünk életünk során. Darabok a szívemből,
az agyamból, a lelkemből, és ne feszegessük,
még honnan. Hogy a darabokból végül mi áll
össze – az egész, az egész fele, vagy még kisebb
részek –, az egyelőre titok. Előttem is.”

Cimbalom és elektronika
Lukács Miklós új lemezén
A Fonó gondozásában jelent meg 2021 végén Lukács Miklós, a hazai kortárs zene legsokoldalúbb előadójának első
természetes
cimbalom szólólemeze. Az album a világon egyedülálló
aromával
módon csak a cimbalom eszköztárát használja a lemezen
hallható kísérleti elektronikán keresztül is.
A kompozíciók a tavalyi kényszerű lezárások hónapjai
alatt születtek meg. A munka során a szerző társproducere
volt Kopcsik Márton és Moldvai Márk, a felvételek pedig
a Bresaola stúdióban és a szerző otthonában készültek.
A „No Man’s Land” kompozícióin keresztül Lukács Miklós arra a jelenségre reflektál, hogy a digitalizáció és a pandémia felszámolták a „híres előadó – híres darab – híres helyszín” hármasságát, ezek a változások pedig megkérdőjelezik a művész „örökérvényű” jelenvalóságát a létrehozott
műben. „A bezártság, a karantén megszüntette a művészi én hagyományosan utolsó színterét, az
élő fellépéseket. A nappalikban, hálószobákban és a magánszféra ki tudja, még hány helyszínén
bármikor elérhető online koncertek során viszont a visszacsatolás a művész számára elmarad” –
mondja a szerző.
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ÚJABB NYEREMÉNYEK
HONLAPUNKON!
Támogassuk gyermekeinket, tanítsuk meg őket tanulni!

Játsszanak velünk havonta változó tematikus kvízeinken!

Részletek: www.szimpatika.hu

Ha márciusban kitölti tematikus kvízünket, megnyerheti a Játékos
Lépőkövek könyvcsomag egyikét a Kozsán Tehetségműhely jóvoltából.

