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Bébibumm Sóstón!
fekete pigment (eumelanin) túltengése
okozza.
Érdemes hosszasan elidőzni a benett
kenguruk előtt is, hiszen egy-egy erszényből kikandikálhat egy-egy zsebibaba. Nem egyszer fordult már elő,
hogy a látogatók szeme láttára jött világra valamelyik új parklakó, mint például legutóbb egy tevecsikó születését
nézhették végig egészen a lábra állásáig.
Óriási kedvenc a Zöld piramis – Ázsia
ház 5 éves orangutánkölyke Ruti is,
aki mindennapi bohóckodásával varázsol mosolyt a látogatók arcára, míg a
fehér kezű gibbon kölyök akrobatikus
ügyességű mozdulataival.

Szépen cseperednek az apró karmosmajmocskák utódai is, akik ivarérett korukban is mindösszesen 20 cm testhosszúak
lesznek. A pávián dombon tíznél több
virgonc kismajom bűvöli el a látogatókat.

Fotók: Máté János

Itt a tavasz, és megérkeztek az apróságok
a kifutókba is. A Nyíregyházi Állatparkban a szezon sztárja vitathatatlanul a kis
sárga foltos jaguár, akit anyja nevel az
Andok világát bemutató, üvegalagutas
kifutórendszerben. Első látásra mintha
nem is anya és kölyke lenne, hisz a nőstény fekete, míg a kicsi sárga bundájú...
– A magyarázat nagyon egyszerű –
mondja Révészné Petró Zsuzsa, a
park szóvivője –, ugyanis a jaguár, mely
az Újvilág egyedüli nagymacskája, több
színváltozatban létezik, a gyakoribb
sárga szőrű, fekete foltos egyedek mellett melanisztikus, azaz fekete példányok is előfordulnak. Ezt a mutációt a
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Méltán nevezik a parkok és virágok városának Nyíregyházát. A belvárosban
szinte egymásba karoló terek sétálásra
csábítanak, az ágyásokban nyíló virágok
pedig szemet, lelket gyönyörködtetnek.
Mindig szép a város, de különösen tavasszal, amikor virágok bódító
illatával telik meg a levegő.
Nem véletlenül, hiszen
a NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai 49 ezer
hagymás növényt és
45 ezer tő kétnyári
virágot ültettek el tavaly ősszel a városi díszágyásokba, s ezek épp a
napokban borultak virágba.
Új fajtaként különleges botanikai tulipánokat ültettek, melyek kora
tavasszal szirmot bontottak, a kései,
telt virágú tulipánok pedig egészen május
végéig díszítik a közterületeket.

A Városalapító atyák szobránál krókuszés mini tulipánkombinációt, a Postaépület közben egy új fajtát, a sárga korona
tulipánt ültették el munkatársaink – közölte a Szabolcsihír érdeklődésére Szabó Edina, a társaság sajtóreferense.
Különleges formájú és mintázott ágyásokat alakítottak
ki városszerte, a könyvtár
előtti ágyás a napot és
a holdat, a posta előtti népi motívumokat,
a sárga dombháznál
található csillagot, az
Október 23. téri ágyás
rózsát ábrázol. A Kálvin
téri szalagágyások – a hagyományokhoz híven – kígyómintájúak, az Eötvös-iskola
előtti ezúttal bohóchal formájú.
A Petőfi teret és a Hősök terét hagyományosan a város és a nemzet színei
díszítik.

Kapcsolja be a riasztás funkciót,
és kerülje el a sorozatos bírságokat!
További információ:
www.hu-go.hu

Kiadó: BDR Média Kft. | Megjelenik havonta, 30 ezer példányban Nyíregyházán | Főszerkesztő: Bereczki-Csák Helga | Újságíró: Cservenyák Katalin +36 20/50 28011
Szerkesztőség: szerkesztoseg@szabolcsihir.hu, bdrmedia@bdrmedia.hu | Levelezési cím: 4024 Debrecen, Piac u. 28/C. I. emelet 14-15. | Telefon: +36 52 955 300
Nyomda: Alföldi Nyomda Zrt., 4027 Debrecen, Böszörményi út 6. | Terjesztés: Lapposta Kft.| Címlapfotó: Pixabay

Fotók: Máté János

Virágba borult Nyíregyháza
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Az esküvőn
kimondott
igenben
nagyon sok
nem is van
Kovács Margó
esküvői szertartásvezetővel
két emberről,
két szabadságról,
egy célról.

SzabolcsiCafé

Kovács Margó esküvői szertartásvezető az egyik legnépszerűbb Hajdú-Biharban; megannyi külső helyszínre szervezett ceremóniára hívják.
Tud valamit, amit más nem – mély
személyesség árad a szavaiból, ami
mentes a giccstől. Igenekről és nemekről kérdeztük, kondícióról és hűségről.
SzabolcsiCafé: Önnek férje, társa,
párja vagy kedvese van? Számít a
megnevezés?
Kovács Margó: Nem érdemes ezen
megnevezések között éles különbséget tenni, hiszen ezek a szavak inkább
egymás szinonimái, amelyek ugyanazt a valóságot próbálják megvilágítani. Azt, hogy megtaláltuk azt a valakit, akivel megoszthatom az életem,
s őáltala én magam teljesebb leszek: a
férjemet, akiből mindig erőt meríthetek, és szeretetével gondot visel rám;
a társamat, akiben megbízhatok és
minden körélmények között számíthatok; a páromat, aki nélkül csak fél
ember lennék; a kedvesemet, aki nem
ezért vagy azért szeret, hanem pusztán azért, mert vagyok, s egymásban
találjuk meg saját létünk értelmét. Jómagam is felváltva használom ezeket
a kifejezéseket.
SzabolcsiCafé: Istenben hisz? A szerencsében? A sorsban? Abban, hogy
partnerünket valamiféle magasabb
rendező elv intézi mellénk?

Kovács Margó: Istenben hiszek,
aki nem valamiféle magasabb rendező elv vagy erő, hanem személy.
Meggyőződésem, hogy maga Isten a
házasság szerzője, aki a házasságra
való meghívást a férfi és nő természetébe oltotta. Ezért a házasság egyszerre isteni és emberi intézmény,
amelyben csodálatosan megvalósul
Isten és ember együttműködése.
Egyrészt mivel Isten férfinak és nőnek teremtette az embert, kölcsönös
szeretetük annak az abszolút és fogyatkozhatatlan szeretetnek a képe,
mellyel Isten az embert szereti. Másrészt a házasság két szabadság s ezért
két szeretet együttműködése. Isten
ugyanis saját kezünkbe tette le sorsunkat, és rajtunk áll, hogy bátran és
tétovázás nélkül megtaláljuk azt az
embert, akit ő ránk bízott.
SzabolcsiCafé: A másik felünk olykor nem a másik felünk, hanem egy
önálló személyiség, és bármekkora a
szerelem, az esküvő után sincs nagy,
pink összeolvadás. Azaz a két ember
két ember marad. Baj ez?
Kovács Margó: Fontos látnunk,
hogy házasságot kötni valakivel nem
ugyanaz, mint „együtt lenni”, hanem
együtt lenni azért, hogy valami közös
dolog, közös „valóság” keletkezhessen. Ezért a házasság segít legyőzni az
ember önmagába zárkózását, az önzést, egyúttal segít megnyílni a másik
felé, a kölcsönös segítségre, önmaga
odaajándékozására. Ebből kifolyólag bizonyos értelemben problémát
okozhat, ha a házasság után két ember továbbra is két ember marad, és
nem lépnek túl az én-en a mi felé. Ők
ugyan megházasodnak, de csak házastársak maradnak. Bár kitartanak
egymás mellett, hiszen a jó szándék
nem hiányzik, de csak „egymás mellett” fognak élni.
SzabolcsiCafé: Anyakönyvvezetőnek
ritkán születik ember. Mivel foglalkozik/foglalkozott eredetileg?
Kovács Margó: Persze én sem annak születtem, de életem folyamán
felismertem, hogy erre a gyönyörű
szakmára kaptam meghívást. Már kisgyermekkoromban azon vettem észre
magam, hogy állok az óvodai szoba
közepén, szavalok, és mindenki rám
figyel.
Eredetileg testnevelő tanárnak ké-
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szültem. Az élet azonban a közigazgatás felé sodort. Az államigazgatási
főiskola elvégzése után a polgármesteri hivatalba kerültem dolgozni. Pár
hét múlva az akkori anyakönyvvezető
nyugdíjba ment, így lett a munkám egy
része az anyakönyvi igazgatás. Néhány
nap múlva jött a hétvége, és elérkezett
a pillanat, hogy a házasságkötő teremben izgatottan beszélhettem az élet legcsodálatosabb érzéséről, a szerelemről
és a házasságról. Annyira jól éreztem
magam, hogy alig vártam a hétvégéket,
hogy újból és újból ott lehessek, és ismét átélhessem azokat a felejthetetlen
pillanatokat. Így kezdődött el a hivatalos anyakönyvvezetői pályafutásom,
a 90-es évek közepén. Munkám során
már a kezdetektől tapasztaltam, hogy a
törvényi előírások korlátoznak, és szabályok közé szorítanak. Már amennyire lehetett, próbáltam ettől eltérni, és
egyre több érzelmet, személyes elemet
beépíteni. Ez a hagyományostól eltérő
stílus hamarosan feltűnt és tetszett az
embereknek egy vidéki kisvárosban.
Aztán pár év múlva jött egy nagy változás, amikor egyre gyakoribbá váltak
a külső helyszíni esküvők, s ezzel megnyíltak azok a kapuk előttem, ahol már
nem voltak szabályok és kötöttségek.
Fokozatosan kialakulhatott egy olyan,
privát, esküvői világ, ahol lehetőség volt

egyedi, személyre szabott, meghitt ceremóniák lebonyolítására. Felejthetetlen
esküvői helyszínek, csodás élményekkel, ami egy esküvői szertartást igazán emlékezetessé tehet. Hosszú út áll
már mögöttem, és hálás vagyok azért,
hogy a munkám egyben a hivatásom is.
Több ezer esküvővel, számos élmén�nyel, meglepetéssel és megoldandó feladattal a hátam mögött elmondhatom,
hogy kimondhatatlanul boldog vagyok,
és jó érzéssel tölt el, hogy ezen az úton
járhatok.
SzabolcsiCafé: Nehéz a magasztos
pillanatokban kordában tartani az érzelmeket. Önnek kell még ehhez erő, vagy
tökélyre fejlesztette az önkontrollt?
Kovács Margó: Nem hiszem, hogy
feltétlenül kordában kell tartania egy
szertartásvezetőnek az érzelmeit. Nem
azt akarom ezzel mondani, hogy minden egyes szertartáson teátrális módon
kell kifejeznie emócióit, hanem csupán
annyi szükséges, hogy természetesen
viselkedjen. S mivel a párokkal az esküvőt megelőző egyeztetéseken elég közeli kapcsolatba kerülök, néha megesik,
hogy a szertartáson velük együtt én is
elmorzsolok egy-egy könnycseppet. De
nem ez a jellemző.
SzabolcsiCafé: Gyönyörű az orgánuma, és nagyon szépen, megnyugtatóan
beszél, mégsem kenetteljesen – sok
pár kifejezetten azért hívja Önt. Foglalkozik külön beszédtechnikával?
Kovács Margó: Gyermekként számtalan szavalóversenyen vettem részt.
Mindig szerettem kiállni emberek elé,
és beszélni. Soha nem okozott gondot a
szereplés. Sőt. A „nagy napra” is mindig
tudatosan készülök. Már délelőtt próbálom átélni az esküvő hangulatát, ami
számomra a meghittséget, boldogságot
és a szerelemet jelenti egyszerre. Beszédtechnikával soha nem foglalkoztam..
SzabolcsiCafé: Kiválóan tartja magát,
kifogástalan formában van. Mennyit és
hogyan foglalkozik saját magával?
Kovács Margó: Minden embernek
vagy egy külsője, amivel a Jóisten megáldotta. Aztán ott van a belső is… Igényes vagyok a környezetemre, magamra, az öltözködésre és a munkámra is.
Rendszeresen sportolok és odafigyelek
a megfelelő étkezésre, bár– túl az ötvenen – mindez nem olyan egyszerű.
A szertartásvezetés, az esketés az évek
során hivatásommá vált. Nagyon sze-

retem, élvezem minden mozzanatát, a
megbeszélésektől kezdve a szertartás
végéig. Kreatív, alkotó tevékenység, felemelő érzés. Büszke vagyok a munkámra,
arra, hogy szerelemes párokat adhatok
össze, sok boldog ember között dolgozhatok hétről hétre. Kell ennél több? Én
pedig szeretem a szépet és a jót. Szeretek
kiöltözni, magas sarkúban járni, sminkelni és mosolyogni, akár hétköznapokon is. De mindezek mellett hiszem és
vallom A kis herceg szavait: „Jól csak a
szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.”
SzabolcsiCafé: Mit gondol a szerelemről és a hűségről? Megállja a helyét a
mai világban a holtomiglan-holtodiglan?
Kovács Margó: A szerelem és a hűség
olyan egymásból fakadó alapvető értékek, hogy ezek nélkül létre sem jöhet
valódi házasság. A házastársi szeretet
ugyanis – amely két ember szerelmének gyümölcse – természeténél fogva
a házastársak hűségét követeli meg. Ez
következik abból a kölcsönös odaadásból, melyben egymásnak adják magukat.
A szeretet mindig végleges akar lenni. Ki
akarná azt, hogy ideig-óráig szeressék?
Ezért a szeretet és az ebből következő
hűség nem egy új döntésig tartó elhatározás. Az esküvőn kimondott igenben
nagyon sok nem is van, és csak akkor
őszinte ez az igen, ha ezek a nemek is
ott vannak benne. Hiszen ha egy ember
egy férfira vagy egy nőre igent mond,
akkor az összes többire nemet kell, hogy
mondjon. Ahhoz, hogy a házastársak az
esküvő utáni hétköznapokban is megőrizzék az egymás iránti szeretetet és
hűséget, nagyon sokat kell tenni. Mert
a szeretet állandó cselekvés. A szeretet
nem birtoklás, nem ahhoz hasonlít, hogy
valakit megszereztem és azt használom,
élvezem. A szeretet nem birtoklás, hanem egy csodás tevékenység. Képesség arra, hogy magamból és a másikból
kincseket hozzak elő, hogy két ember az
egység csodáját újrateremtse. Az utat a
másikhoz újra megtalálja. Ehhez kell rengeteg érzékenység, irgalom, odaadás, bölcsesség, derű. Kell hozzá tengernyi idő, új
mézeshetek és új nászutak. Nem magától
marad szép egy házasság. Biztos vagyok
abban, hogy az igazi szerelem nem múlik
el, hanem mindennap megújul.
Bereczki-Csák Helga
További érdekeségek
WWW.SZABOLCSIHIR.HU
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Proziak
Hozzávalók 40 darabhoz: 1 kg liszt, ½ kiskanál szódabikarbóna, ½ liter aludttej vagy kefir, 1 kiskanál só, 2-3 tojás
Elkészítése:
edénybe juk, éles peremű pohárral
öntjük a kefirt/aludttejet, szaggatjuk.
hozzáadjuk az összes többi Forró (170 fokos) platton
alapanyagot. Sokáig (5-10 mindkét oldalán enyhén pipercig) gyúrjuk, majd 1,5-2 rosra sütjük.
centiméter vastagra nyújt- 
Jó étvágyat!
Köszönet Szilágyi Szabolcs Lengyelországban élő, nyíregyházi újságírónak, aki
receptet a Rzeszówban kéthavonta megjelenő történelmi-néprajzi folyóiratból,
a Zakarpacka Historiából fordította.

Töltött cipó
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 2,5 dkg élesztő, langyos víz, kevés
sör, 1 kockacukor, 30-35 dkg füstölt-főtt sonka vagy tarja, 6 db
tojás, só és ecetes torma.
Elkészítése: az élesztőt lan- ecetes torma. A tésztát összegyos vízben fel kell futtatni a fogjuk úgy, hogy betakarja a
cukorral, majd hozzáadni egy tölteléket. Ezután a hajtott oldalával lefelé egy kivajazott
tálban a liszthez, és annyi
tepsibe rakjuk őket,
sör hozzáadásával,
amennyit felmindegyik tetejét néhány
vesz, csipet
helyen besóval össze
vagdoskell gyúrni, amíg
suk, és
még egy
elválik a
ideig kelkéztől,
ni hagyaztán lejuk. (A tetakarva
dupl áj ár a
tejét tojással bekenjük).
kelesztjük.
A cipókat 200Lisztezett desz210 fokos előmekán átgyúrjuk, hat
darabra vágjuk, és egyenként legített sütőbe tesszük kb.
kinyújtjuk. Mindegyikre ke- 10 percre, aztán – visszavéve
rül egy-egy közben felszele- a hőfokot – 170 fokra, készre
telt tarja, két félkemény tojás sütjük, langyosra hűlve tálaljuk.
és ízlés szerint egy-egy kanál  Jó étvágyat kíván: Iglai János

Az első magyar bentonit alapú,
természetes

ÁLLATGYÓGYÁSZATI
ÉS ÁLLATÁPOLÁSI TERMÉKCSALÁD.
Próbálja ki Ön is kedvencén!
www.anibent.hu • webshop: www.anibentbolt.hu
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Rá sem fog
ismerni a
szabadtérire!

Gőzerővel folyik a szabadtéri színpad
felújítása. A Benczúr téri létesítmény
több mint 60 éve ékessége a városnak,
kedvenc helye a kikapcsolódni vágyó
nyíregyháziaknak. Tavaly láttak hozzá
a felújításához, s bár még jócskán van
feladat, már megkezdődött a visszaszámlálás: május végére, június elejére
el kell készülnie.
Hagymási Gyula pályázati referatúravezető a Szabolcsihír érdeklődésére elmondta: a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program finanszírozásában
zajló építkezés nettó 700 millió forintba
kerül, s további több mint 300 milliót
fordítanak eszközbeszerzésre, színpad-,
fény- és hangtechnikára. A felújítás során új kiszolgáló létesítmény épül, végre méltó körülményeket teremtenek a
színészek és a kiszolgáló személyzet
számára. Nagyobb lesz a nézőtér: az
eddig 850-nel szemben ezután 950 fő
befogadására alkalmas. A színpad alá
költöztetik a mosdókat is.

A központi műemlék épület eredeti
állapotában pompázik majd, valamint a két bejárat és a büfé épülete is.
A szabadtéri ékessége, a rózsakert is
megújul a műemléki építési hatóság
elvárásainak megfelelően.
A nyíregyházi szabadtéri Paulinyi
Zoltán tervei alapján 1957-ben
épült; csodálatos rózsakertjében állították fel 1977-ben Berczeller Rezső szobrát, a Mandolinos nőt.
Az első előadás a szabadtérin várhatóan augusztusban lesz. A létesítményt
üzemeltetésre tavaly kapta meg a
színház, 4 évre. Rövidesen az is kiderül, melyik darabbal kívánják emlékezetessé tenni a nyitónapot.
Kérdésünkre, tervezik-e, hogy a rózsakertet látogathatóvá teszik a hétköznapokon, nem csak előadások alkalmával, Hagymási Gyula referatúra
vezető hangsúlyozta, hogy ez jövőbeli,
üzemeltetési kompetencia.
Cservenyák Katalin
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Nyíregyháza, Hatzel tér 1. ( 42/780-260
 info@100evespatika.hu
 www.100evespatika.hu
facebook.com/100evespatika

áprilisi akció

Ajánlatunk 2018. 04. 10-től 2018. 05. 09-ig, vagy a készlet erejéig érvényes.

Itt a tavasz, tele a levegő pollenekkel
A korán jött nyárias meleggel
együtt a virágporok is támadást
indítottak az allergiások ellen:
a pollenterhelés ráadásul egyre
erősödik. A kellemetlen tünetek
enyhítésére jó pár olyan természetes módszer közül választhatsz, melyek szelíden csillapítják a zavaró tüneteket.
Ginkgo biloba és csalán
A ginkgo biloba, azaz a páfrányfenyő
ginkgolid-tartalmánál fogva gátolja
egy allergén vegyület működését,
így hatékonyan csillapíthatja az allergiás tüneteket. Ugyanez igaz a
gyulladásgátló hatású és természetes antihisztamint tartalmazó csalánra is: a kvercetin nevű flavonoid
gátolja a hisztamin termelődését.
Ugyanez az anyag található - csak jóval kisebb mennyiségben - a bogyós
gyümölcsökben is, koncentrált kivonata pedig patikákban is kapható,
érdemes kipróbálni! A csalán mellett
jótékony hatású a lándzsás útifű és a
kakukkfű is, e két növényt gyakran
alkalmazzák allergiaellenes gyógyteákban is.

septolete extra

Sós vizes orröblítés
A kellemetlen orrviszketés, orrfolyás
ellen hatásos lehet a sós vizes orrmosás vagy orröblítés. Ha teheted,
himalája sót válassz a kezeléshez,
mely során egy grammnyit keverj egy
deciliter felforralt és lehűtött vízhez.
Az oldatot cseppentő, injekciós fecskendő segítségével juttathatod az orrodba. Kíméletesen tisztít, kimossa a
már bejutott polleneket, nedvesen
tartja a nyálkahártyát. Ha nagyon
idegenkedsz a módszertől, próbáld
ki a tengeri sós orrspray-ket!
Telítetlen zsírsavak
Mivel az allergia alapvetően a szervezet gyulladásos folyamata, az erős
gyulladásgátló hatással bíró telítetlen zsírsavak sokat segíthetnek: az
olívaolajban, lenmagolajban, tengeri halakban található zsírsavakat
a táplálkozás során vagy kapszula
formában már az allergiaszezon
előtt érdemes bevinni a szervezetbe.
Egy vizsgálatban a marhahús és a tej
rontott leginkább a szénanáthások
helyzetén.

Kutyaharapást szőrével?
Akár a méz vagy a virágpor is segíthet a pollenallergiásokon. A virágpor nagy mennyiségű kvercetint tartalmaz, így eleve véd az allergiától,
de kis mennyiségben még ki is gyógyíthat belőle azáltal, hogy fokozatosan hozzászoktatja, érzéketlenné
teszi a szervezetet a pollenekre. Ma
már elérhető olyan kapszula is, mely
a leggyakrabban panaszokat okozó
polleneket tartalmazza kis mennyiségben, segítségükkel pedig előre
felkészülhetsz az allergiaszezonra.

analgesin dolo

Torokgyulladásra

3 mg/1 mg, szopogatótabletta 16x

220 mg filmtabletta 10x
Analgesin Dolo fájdalmat
enyhítő és gyulladást csökkentő gyógyszer. A fájdalomcsillapító enyhe-mérsékelt
fájdalom (pl. fejfájás, fogfájás,
menstruációs fájdalom, ízületi fájdalom, izomfájdalom)
rövid távú, tüneti kezelésére javasolt. Hatóanyag:
naproxén-nátrium. Vény nélkül kiadható gyógyszer.

akciós ár:

-40%

895 Ft

E.p.

Eredeti ár: 1499 Ft

lactiv plus kapszula
c-vitaminnal 20x

EmészTési proBlémára

akciós ár:

ocutein allergo
szemcsepp 15 ml

allErgiás TünETEkrE

Az Ocutein Allergo egy steril, hidratáló szemcsepp, mely olasz szalmagyopár folyékony
kivonatát tartalmazza. Segítséget nyújt az allergia és a szénanátha kellemetlen tüneteivel
szemben. Kontaktlencse viselése mellett is
alkalmazható. Orvostechnikai eszköz.
Egységár: 66,33 Ft/ml

akciós ár:

-29%

995 Ft

Eredeti ár: 1400 Ft

495 Ft

calcium-sandoz

Egységár: 3,25 Ft/db

E.p.

kalciumpóTlásra

pezsgőtabletta 20x

akciós ár:

E.p.

895 Ft

Eredeti ár: 1370 Ft

A Magne B6 bevont tabletta magnéziumhiány kezelésére szolgál
Magnézium szükséges a szervezet számára létfontosságú enzimreakciókhoz, az izmok és idegek megfelelő működéséhez és kedvezően befolyásolja a szív munkáját. A B6-vitamin nélkülözhetetlen a
táplálék egyes részeinek felhasználásához és lebontásához. A magnézium és a B6-vitamin kiegészítik egymás hatását, a B6-vitamin
elősegíti a magnézium felszívódását.

-46%

Eredeti ár: 920 Ft

Egységár: 49,5 Ft/db

-34%

akciós ár:

magne B6 bevont tabletta 60x

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

Egységár: 74,5 Ft/db

E.p.

Egységár: 17,9 Ft/g

gyulladásokra

izmok mEgFElElő működéséhEz

A Calcium-Sandoz víztisztán oldódik, így biztosítja, hogy szervezete a legjobban hasznosíthassa a
bevitt kalciumot. Hatóanyag: Kalcium. Vény nélkül kapható gyógyszer. OCAL904/03.17

Használata javasolt antibiotikumos kezelés vagy
gyomor- és bélrendszeri
fertőzés esetén, illetve
ennek következtében kialakult hasmenés esetén
14 éves kor felett. Speciális
- gyógyászati célra szánt tápszer.

A Teva-Dolobene gél duzzanatok,
vérömlenyek, illetve gyulladások
okozta panaszokat enyhíti. Hatóanyag: dimetil-szulfoxid (DMSO),
heparin-nátrium, dexpantenol.
Vény nélkül kiadható gyógyszer.

Fájdalomra

A Septolete extra fertőtleníti a
szájüreget és a garatot, enyhíti
a torokgyulladás tüneteit, például a fájdalmat, pirosságot,
duzzanatot, égő érzést és a
nyelési nehézséget. Hatóanyag: benzidamin-hidroklorid,
cetilpiridinium-klorid. Vény nélkül kiadható gyógyszer.
Egységár: 55,94 Ft/db

Teva-dolobene gél 50 g

-29%

1490 Ft

Eredeti ár: 2110 Ft

Egységár: 62,25 Ft/db

E.p.

akciós ár:

1895 Ft
E.p.

-22%

1245 Ft

Eredeti ár: 1605 Ft

szuper ár:

Most 10 tabletta ajándék!
60 tablettát kap 50 áráért.

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

Ajánlatunk 2018. 04. 10-től 2018. 05. 09-ig, vagy a készlet erejéig érvényes.

Exoderil

detralex 500 mg

BőrgomBára

10 mg/g krém 30g

Az Exoderil gyorsan enyhíti a viszketést és már
napi egyszeri használat mellett képes elpusztítani
a bőrgombát. OSDZ724/07.16 Vény nélkül kapható,
naftifin tartalmú gyógyszer.
akciós ár:

Egységár: 59,83 Ft/g
Sandoz Hungária Kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

E.p.

-25%

1795 Ft

-30%

795 Ft

Eredeti ár: 1135 Ft

gool

ízülETrE

1500 mg por belsőleges oldathoz 20x
A Gool az enyhe és középsúlyos csont-ízületi megbetegedés
(osteoarthrosis) tüneteinek, a fájdalom és mozgáskorlátozottság
enyhítésére szolgál. Hatóanyag: glükózamin. Vény nélkül kiadható gyógyszer.
Egységár: 99,75 Ft/db

-41%

1995 Ft

Eredeti ár: 3395 Ft

akciós ár:

E.p.

4490 Ft

Egységár: 74,75 Ft/db

Béres actival kid

pihEnTETő alváshoz

-31%

akciós ár:

990 Ft

Egységár: 66 Ft/db

-42%

495 Ft

Eredeti ár: 855 Ft

E.p.

Béres Actival Kid Gumivitamin, cukormentes gumitabletta étrend-kiegészítő
multivitamin oligofruktózzal
és édesítőszerrel, finom citrom- és málnaízben elsősorban gyermekek részére. Étrend-kiegészítő készítmény.
Egységár: 39,8 Ft/db

műFogsorra
Blend-a-dent
műfogsortisztító rögzítőkrém

amorolfin-Teva

extra erős 47g +ajándék műfogsor tisztító kefe

50 mg/ml gyógyszeres
körömlakk 2,5 ml

A rögzítő krém használatának előnye,
hogy növeli használójának biztonságérzetét, használat
közben növeli a
stabilitást és a rágóerőt, valamint
védi a nyálkahártyát a protézis
okozta sérülésektől.

Az Amorolfin-Tevát a legfeljebb 2 körmöt érintő, a
köröm felső vagy oldalsó
részére korlátozódó gombás
körömfertőzések kezelésére használják. Hatóanyag:
amorolfin-hidroklorid. Vény
nélkül kiadható gyógyszer.

A legkomplexebb gyógynövényes megfázás elleni
forró italpor 19 gyógynövényt tartalmaz. Kellemes
hatású a szájra, a torokra és
a hangszálakra, C-vitaminnal együtt szerepük van az
immunrendszer működésében. Étrend-kiegészítő
készítmény.
Egységár: 107,92 Ft/db

-24%

akciós ár:

1495 Ft

Eredeti ár: 1960 Ft

E.p.

immunrEndszErrE

akciós ár:

895 Ft

-37%
E.p.

Eredeti ár: 1430 Ft

-24%

akciós ár:

1990 Ft

Eredeti ár: 2635 Ft

Eredeti ár: 1433 Ft

mEghűlésrE

Egységár: 1138 Ft/ml

gomBás FErTőzésrE

akciós ár:

-28%

2845 Ft

Eredeti ár: 3980 Ft

E.p.

vény nélkül kapható gyógyszer

instant italpor 12x

Krémesen hidratáló nedves törlőkendő friss gyümölcsillattal.
Anyagának köszönhetően kiválóan használható pelenkázáskor.
Hatékonyan, mégis gyengéden
tisztítja, és egyben ápolja a
babapopsit. Természetes anyagokból készült, nem tartalmaz
alkoholt és parabént. Higiéniai akciós ár:
termék.

FájdalomcsillapíTásra

gumivitamin 50x

herbal swiss hot drink

BaBaápolásra

-29%

Eredeti ár: 6330 Ft

A Neospan forte kapszula
macskagyökér-,
citromfű-, golgotavirág-,
komló-, kamillavirág- és
keserűnarancs-kivonatot
tartalmazó étrend-kiegészítő készítmény, mely
hatóanyagaival hozzájárul a nyugodt, pihentető
alváshoz. Étrend-kiegészítő készítmény.

Egységár: 22,38 Ft/ml

E.p.

pine nedves
törlőkendő 120x

Egységár: 4,13 Ft/db

Alkalmas különböző eredetű
fájdalmak, mint fejfájás, fogfájás, menstruációval összefüggő
fájdalom, műtét utáni fájdalom
csillapítására, mozgásszervi és
ízületi betegségek, rándulások,
lágyrészkárosodások, izomhúzódások kezelésére. Hatóanyag: ibuprofén. Vény nélkül
kiadható gyógyszer.

neospan
forte
kapszula 15x

E.p.

akciós ár:

A Detralex filmtabletta érvédő hatású gyógyszer. Gátolja
a vénák tágulását és növeli
a hajszálerek ellenállását.
Alkalmas heveny aranyeres
krízis kezelésére is. Hatóanyag: 450 mg diozmin és
50 mg heszperidinben kifejezett egyéb flavonoid. Vény
nélkül kiadható gyógyszer.
Egységár: 74,83 Ft/db

BőrsérülésrE

Alkalmas a felületes bőrsérülések, felmaródások (kidörzsölt orr, horzsolás), enyhe égési sebek hámosítására, valamint a pelenka okozta bőrgyulladás és szoptatás alatti berepedezett emlőbimbó
kezelésére. Hatóanyag: ergokalciferol, akciós ár:
A-vitamin, pankreász-por, cink-oxid.
Egységár: 41,8 Ft/g

filmtabletta 20x

Eredeti ár: 2387 Ft

neogranormon kenőcs 25g

algoflex forte

vénák védElmérE

filmtabletta 60x

egyéb, vény nélkül kapható termék
kozmetikum
E.p. egészségpénztári kártyával fizethető

akciós ár:

-28%

1295 Ft

Eredeti ár: 1798 Ft

Jelen akció a gyógyszertár szolgáltatásainak népszerűsítését, nem
a gyógyszerfogyasztás növelését szolgálja. A kiadványban szereplő
termékek vény nélkül kapható gyógyszerek, étrend-kiegészítők és
speciális – gyógyászati célra szánt – tápszerek. Az étrendkiegészítők
nem helyettesítik a kiegyensúlyozott vegyes étrendet. Az esetleges
nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
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Jézusom,
ez a nő!
A Bibliában
sem mindenki az, aki.
Ilyen volt a Mária Magdolna.

Filmkritika.

Mária Magdolna – Mary Magdalene
Angol dráma. Játékidő: 120 perc. Korhatár: 12 év
Rendező: Garth Davis
Forgatókönyv: Helen Edmundson, Philippa Goslett
Operartőr: Greig Fraser
Zene: Hildur Guđnadottir, Jóhann Jóhannsson
Mária Magdolna: Rooney Mara
Názáreti Jézus: Joaquin Phoenix

Lehet-e azért valakit kárhoztatni, hogy
nőnek vagy férfinak született? Ugye,
nem? Márpedig Jézus férfinak született, Mária Magdolna pedig nőnek. És
bármit is szabott rájuk a sors, adott az
élet számukra utat, szenvedésbe oltott
küldetést, vagy telepített rájuk a történelem felülírhatatlannak tűnő emlékezetet, végső soron megmaradtak
férfinak és nőnek. Nincs ebben semmi
szentségtörés.
A Garth Davis rendezte, szándékosan a húsvéti nagyhétre időzített mozi
nem magasztos vallási sztori, hanem
látványos emberi történet. A gyönyörű
és fiatal Mária Magdolna dögunalmas
és álszent szokásrendre épülő halászfaluját hátrahagyva – egyedüli nőként
– követni kezdi a gyógyító-tanító, majd
Messiássá előlépő Jézust. De ugyan mi
érinti meg? Hát persze hogy az, hogy
a férfi hozzászól (többek között azt
mondja, a mennyei királyság helyrajzi számára nem a felhők fölött kell
vadászni, hanem saját magunkban).
A Jézus által megfogalmazott üzenet
úgy hat Mária Magdolnára, ahogy a
nőkre általában a nagy szavak – mélyen és nagyon. Kockáztassuk meg:
Jézus mondhatott volna szinte bármit.
Beszélhetett volna az ima ereje helyett
az édesvízi halbetegségekről is, Mária
Magdolnáról attól is leolvadt volna a
saru. Jézusnak fellépése volt, kiállása,
hangereje és meggyőződése. Mindez
ellenállhatatlanná tette, legalábbis Mária Magdolna alélt tekintetébe ezt írta
bele a rendező.
Mária Magdolna (Rooney Mara) és
Jézus (Joaquin Phoenix) első találkozásától fogva minden újabb közös
jelenetük megszentelt randevú. És attól, hogy ténylegesen sosem lesznek
egymáséi, nagyon is lüktet közöttük
a mindenség; valamennyi szemkontaktus sűrű ígéret, minden érintés szexuális rítus is, Mária Magdolna megkeresztelése pedig férfi és nő olyan
szakrális eggyé válása, aminél szebbet,
beszédesebbet hirtelen rajzolni sem
lehetne. Aki ezek után megkérdőjelezi a Jézus és Mária Magdolna közötti
viszony természetét, az vagy nem látott még közelről érzelmet, vagy be
van oltva film ellen. Merthogy a 120
perc alatt nyilvánvalóvá vált: tökéletesen mindegy, mit ír erről az epizódról
Biblia, ez szerelem. Tiszta, romlatlan

és tökéletesen reménytelen, mert az
egyiknek mennie kell.
Garth Davis ausztrál rendező Oroszlán
(Lion) című 2016-os önéletrajzi drámájával írta be magát a nagyok közé. A zseniális alkotás egy indiai kisfiú eltűnését,
majd évtizedek múltán családjához való
visszatérését dolgozza fel – a megjelenés
évében hat Oscarra jelölték; a legjobb
film díját végül a Holdfény (Moonlight)
vitte el előle. Már ekkor szembetűnővé
vált: Davis specialitása a kötődések kidomborítása olyan eszközökkel, hogy a
nézőnek sírni lenne kedve a gyönyörűségtől. Ja! És sír is. Mária Magdolna úgy
szereti Jézust, mint aki kijön a sötétből
a fényre, és azonnal tűzbe lép. Ebben a
nőben ott az átélt hő, úgyhogy minél
több ruhát adnak rá, minél többet takar
el belőle a durva vászonruha, annál izgalmasabb, Davis mit meséltet el a Rooney Mara szemével, akit egyébként az
Oroszlánban is játszatott (Lucy). A 33
éves amerikai színésznőt már 7 éve Oscarra jelölték A tetovált lányban megformált félőrült, megszállott hekker, Lisbeth
Salander szerepéért. Mária Magdolna a
másik véglet, aki légiességében bámulatos őserőt hordoz, és játszani hagyja az
arcát, amire egy nép tragédiája van írva.
Joaquin Phoenix Jézusa az állhatatosságában egy-egy pillanatra megingó
férfi-Jézus: hite kemény, alakja szilárd,
ám ha ott a nő, szinte színt vált a tekintete, ahogy Mária Magdolna fénytelen
szája is rózsaszínű lesz a keresztelkedés
után. Lenyűgöző képeket vonultat
föl az operatőri munka: a dél-olasz
tájakon és Szicíliában forgatott film
5,3 millió dollárjából bármennyit is
költöttek a látványra, minden centet
megért. Külön szót érdemel a szuggesztív zene: az izlandi szerzőpáros,
Jóhann Jóhannsson és Hildur
Guðnadóttir feledhetetlent alkotott.
A Jézus kereszthalálát és feltámadását
valójában csak jelzésértékűen ábrázoló
film nem a húsvét lényegéről szól. Aki
ezt keresi, hitelességet vagy bizonyosságot, az olvassa el a Bibliát. A Mária
Magdolna arról szól, hogy két ember
ugyan nem párja, de társa és tanúja a
másiknak. Halálig. A fő kérdés az, mi
lett volna, ha… Mária Magdolna erélyesebb, ha Jézus konkrétabb. Ez a nő
képes lett volna átírni a történelmet.
Avagy a mesét.
Bereczki-Csák Helga
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ADÓBEVALLÁS

2018-BAN IS ELKÉSZÍTJÜK SZJA BEVALLÁS TERVEZETÉT
ÖN HELYETT, HOGY VALÓBAN A BARÁTAIRA
FIGYELHESSEN, AMIKOR EGYÜTT VANNAK.
RÉSZLETEK: ESZJA.NAV.GOV.HU
KÉSZÜLT A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL MEGBÍZÁSÁBÓL.
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A közös ellenségkép
mint elemi igény
Pszichológus a gyűlöletről.
A dolgok möge. Népies hangzású kifejezés, mégis elmond mindent. Arra hívja
fel a figyelmet, hogy ne a látottak alapján
ítélkezzünk. Nézzünk mögé! Keressük
meg az okokat, a motivációt, a miérteket.
Hiszen minden cselekedetnek, megnyilvánulásunknak megvan az oka. Nagyon
fontos tudnunk ezeket, mert csak akkor
érthetjük meg mások viselkedését. Csak
akkor, ha mögé látunk.
A mai világban a befolyásolás eszköztára
nagyon redukált. Az alkalmazott módszerek nagyon egyszerűek, olcsók, szinte
már primitívek. Befolyásolnak azokkal
a primitív eszközökkel, amelyek esetenként nélkülöznek minden tényt, alátámasztást és adatot. Félelem és rettegés.
Ezeknek a befolyásoló, manipuláló eszközöknek olyan hatásaik vannak, melyek
nagyon károsak lehetnek.
A közös ellenségkép, a gyűlölet tárgya
megteremti az egységérzetet, az összetartozás torz érzetét.
Freud, aki sokat foglalkozott a tömeglélektannal, már 1920-ban leírta, hogy
a tömegben az én, az egyén megszűnik
létezni, alárendeli magát a vezetőnek, az
énideálukat kivetítik a vezetőre, ezzel fokozva az összetartozást és az intimitásérzetet. A csoport vezetőjét felértékelik,
cselekedeteit egysíkúan pozitívnak értékelik. A tömeg mozgatóereje, hajtóereje az agresszió. Az agresszió azonban
belülről feszíti a rendszert, ezért muszáj

levezetni, kivinni a csoportból, találni
neki valamit, mielőtt belül kezd munkálkodni. (Nézzünk csak meg egy szurkolótábort egy vesztes meccs után.) Így
az agressziónak muszáj utat törnie kifelé,
tehát így kéz a kézben jár a másik iránti
gyűlölettel, a kirekesztéssel a nem-csoporttagok ellen.
Ha másokat gyűlölünk, akkor nem kell
saját magunkkal foglalkozni, nem kell
szembenéznünk saját hibáinkkal, sebezhetőségünkkel. Elterelődik a figyelem,
hiszen a fókuszban a gyűlölt másik áll.
Mert ez a könnyebb. Azonban a gyűlölet
előbb-utóbb erőszakot szül.
Minden emberben van jó és rossz is.
Mindannyiunkban. Nincsenek csak rossz
és jó emberek. Az emberségnek ott kell
munkálnia mindenkiben, legyen az bárki a világon. Képesnek kell lennie, hogy
minden körülmények között ember maradjon. Hogy észrevegye, ha mellette valaki szenved, hogy odaforduljon felé, és
felsegítse a földről, nem nézve azt, hogy
melyik felekezethez, párthoz, nemzethez tartozik. Hiszen emberek vagyunk.
A szeretet, a gondolkodás, az empátia tesz
minket emberré. Nem a gyűlölet.
Gyűlölni, rettegni, haragot gerjeszteni,
félni, veszélyben lenni. Ezek a negatív
töltetű kifejezések befolyásolják a tudatot. Amit a másik csinál, csak rossz lehet.
Ez a fajta dichotóm, fekete-fehér gondolkodásmód nagyon leegyszerűsítő.

A világ nem fehér és fekete. Nagyon sok
árnyalata van, az emberek sokfélék, sokféleképpen gondolkodnak, éreznek. A
gyűlölet azonban nem lát. Nem látja meg
a másikban a jót. Csak rossz lehet, amit
tesz, amit gondol. Általánosít, spórol a
kiértékeléssel, a gondolkodással, a mögénézéssel. Nem foglalkozik az adatokkal,
az ellentmondó tényekkel, a valósággal.
Olyan, mintha egy szemüvegen látná a
másikat, amely csak feketén és fehéren
mutat mindent, nem mutatja a színeket,
nem látja a másik sokféleségét, nem látja
meg a másikban a jóság színeit. A gyűlölet sajnos egyre inkább elhatalmasodhat,
és már azokat a társaikat is gyűlölhetik,
akik nem értenek egyet velük a gyűlöletben. „Aki nincs velünk, az ellenünk van”.
A gyűlölet, a félelem, a rettegés szemüvegén át szemlélve mindenki gyanús, senki
sem jó, csak mi, semmi sem jó, amit mások csinálnak, mindenki más hazudik.
Ez a fajta oktulajdonítási stílus minden
csoportot jellemez.
Az egyén mindig arra törekszik, hogy a
saját csoportját pozitívnak értékelje, hiszen innen nyerheti pozitív önértékelését.
Ez azzal jár, hogy a csoporton kívülieket
egyformának észlelik. Mindenki fekete. Amikor veszélyesnek, fenyegetőnek
érezzük a másik csoportot, akkor két,
egymással összefüggő dolgot tehetnek.
Elsőként piedesztálra emelik saját szimbólumaikat, értékeiket. Másrészt lekicsinylik, gyűlölik a másik csoportot, és
elkezdik támadni.
Azonban nézzük meg ezt: mindenki
olyan rossz, aki másképp gondolkodik?
Aki nem gyűlöl? Aki nem retteg? Aki
nem fél? Aki nem fél odafordulni egy
elesett, rossz helyzetben lévő másik felé?
Aki érdeklődéssel hallgat meg másokat?
Aki meghallgatja a másik érveit? Aki beszélgetést kezdeményez? Aki vitatkozik?
Aki ezek után alkot véleményt? Ezek valóban olyan rossz tulajdonságok?
A reális gondolkodáshoz hozzátartozik
a tájékozottság, a tények (amelyek adatokkal alátámasztottak) ismerete. Meg
kell ismerni mások álláspontját, tudni
vitatkozni, alátámasztani az érveinket.
Érveket, amelyek igazak, valódiak és hiszünk bennük. Ahhoz, hogy meglássuk
a valóságot, le kell vennünk a gyűlölet
és félelem szemüvegét, és meg kell látni
a színeket, a másikban a jót. A dolgok
möge. Ez az, ami valóban számít...
- FGYN -
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lönben a riport nem lenne sem alapos, sem
érdekes.
Egy nőnek egyedül járni a világot
nem életbiztosítás. Nem félsz?
Szüleid nem aggódnak? Milyen időközönként kell „életjelt” adnod magadról?
Szerencsére nem egyedül járom a világot,
immár 8 éve van, aki fogja a kezemet. Félni nem félek, mert mindenhol betartom a
biztonsági, a kultúrának megfelelő öltözködési szabályokat, sötétedés után nem
indulok útnak, ha nem muszáj. A szüleim
megszokták ezt az életformát, a világhálónak köszönhetően pedig még Afrikából is
naponta váltottunk egy-két szót.
Olyan helyeken is megfordulsz,
ahol betegségek, járványok,
éhezés sújtja a lakosságot.
Mivel hónapokat töltök egy-egy helyen, teljesen be tudok illeszkedni az adott ország
életébe, nem kell csak az írásra vagy a fotózásra koncentrálnom, hisz nem kimondottan azért vagyok ott. Engem valóban érdekel, hogyan élnek mások a világ különböző
sarkain, mit szeretnek, miért küzdenek,
mitől lesznek boldogok. Szeretném azt hinni, hogy ez a mások iránti tisztelet, őszinte
érdeklődés, az odafigyelés olvasható ki a
Amíg a hátizsákját elbírja, járja a világot. Balogh Bogriportjaimból.
lárka nyíregyházi származású írótól, újságírótól kérdezVan kedvenc helyed a világban?
Magyarország mellett India
tünk 21-et.
Mekkora csomaggal indulsz útnak
egy-egy helyre? Mi az a három
Talán már az egész világot bejárta. Olyan he- egy belga csokoládémester titkaiba éppúgy,
lyekre jut el, ahová átlagember nem. Fotózza, mint az illegális vadállat-kereskedelembe, dolog, amit sosem hagysz itthon?
írja, dokumentálja, amit lát. A Scolar kiadó az oroszlánok vadászatra szánt ipari te- Mások számára meglepően kis csomaggal
gondozásában nemrég jelent meg Ezerarcú nyésztésébe, tengeritehén-mentők küzdel- indulok, néhány váltás ruhán kívül szinte
Föld című könyve, melynek ajánlásában meibe vagy egy magyar orvoscsapat élet- semmit nem viszek. Ami semmiképpen nem
úgy fogalmaz: „bepillantást nyerhetünk az mentő akcióiba is... Kaphatunk baszkföldi maradhat otthon, azok a munkaeszközök:
afrikai törzsek mindennapjaiba, a rituális szerelmi tanácsokat, de ellátogathatunk a laptop, telefon, fényképező.
g yilk os- mexikói boszorkánytalálkozóra és Váránaszi
s á g o k halottégető lépcsősoraira is.” A könyv máris
elől me- bestseller.
nekülő
albínók
Volt kitől örökölnöd az íráskészrejtett
ségedet, hiszen édesapád, Balogh
v i l á - Géza elismert nyíregyházi újságíró.
g á b a , Csakhogy, míg ő a megyét járja. Te a világot. A National Geographic Magyarország bloggereként rendkívüli helyekre
jutottál el.
Mindig szabad kezet kapok a témák kiválasztásában, egyetlen kikötés van a National
Geographic Magyarországnál: politikával ne
foglalkozzunk. Azt gondolom, egy-egy történet hiteles bemutatásához kell, hogy érdekeljenek bennünket azok az emberek, azok
a kultúrák, helyek, törzsek, állatok, amikről
írunk, vagy amit éppen fényképezünk, kü-
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Ha most azt mondanák neked, két hét szabadságra
mehetsz, és te választasz, hová utaznál szívesen?
Erdélyt már nagyon régóta tervezem, de az odautazást mindig azzal
ütöm el, hogy majd később, amikor már családom lesz. A másik a
Dél-afrikai Köztársaság, a Krüger Nemzeti Park. Két hét sátorozás a
park kijelölt területén, hogy minden reggel a vadászatra induló oroszlánok üvöltésére ébredjek, megnézzem a napfelkeltét, utána pedig
fel-alá kocsikázzak a 2 500 kilométeres szakaszon, hogy a zsiráfokat,
hiénákat és az elefántokat kicsinyeikkel meglessem az itatónál.
Sör, bor vagy pálinka?
Nem iszom alkoholt, de ha az alkalom úgy kívánja, akkor
pálinka vagy bor.
Rántott csirkemell vagy paradicsomsaláta?
Rántott csirkemell, de a bunda nagy részét leszedegetem
Melyik konyha remekei állnak hozzád a legközelebb?
Az indiai.
Mennyi időt töltöttél el egyszerre egy helyen az
elmúlt 8 évben?
Anglia éveikig volt a bázisom, 6 hónapot ott dolgoztam, a következő
fél évet pedig Ázsiában, Afrikában stb. töltöttem.
Az alvást, szállást, étkezést hogy oldod meg útjaid
során?
Legtöbbször az interneten találom meg és foglalom le őket, de
sokszor egyszerűen csak besétálok egy-egy vendégházba, hogy
megkérdezzem, van-e szabad hely. Legkülönlegesebb talán a
radzsasztáni sivatagi szállásom volt, ahol tevékkel körbevéve, tábori ágyakon aludtunk a csillagos ég alatt.
Hatalmas távolságokat barangolsz be.
Hogyan jutsz el A-ból B-be?
Legtöbbször vonattal és busszal, de volt már rá példa, hogy 3 hónapig motoroztunk.
Hogyan fogadnak az emberek, akikről írsz,
akiket fotózol? Mennyire könnyen nyílnak meg?
A fejlődő ország lakói nagyon kedves, nyitott, barátságos emberek.
Örülnek annak, ha más (európai) érdeklődik, hogyan élnek, mit főznek,
miről beszélgetnek. Egyáltalán nem nehéz hozzájuk közel kerülni, főleg
akkor nem, ha levetjük a nyugati kultúrából hozott előítéleteinket.
Hány nyelven beszélsz?
Angolul anyanyelvi szinten, a portugált és spanyolt pedig
most tanulom.
Visszamész egy-egy helyre?
Sokszor. Indiában például eddig hatszor jártam.
Mikor, hol írsz az útjaid során?
A blogodat mindenütt eléred?

Szinte mindig írok, ha van szusszanásnyi időm, különben nem
tudom megfogni a pillanatot. Buszon, hotelszobában, repülőn.
Legtöbbször csak feljegyzéseket készítek, aztán egy-egy nap után
megírom az adott cikk vázát. A National Geographic Magyarország
blogjára az anyagokat nem én magam töltöm fel, csupán elküldöm
a képeket, a szöveget. Ezt az online koordinátor átolvassa; néha új
címet ad neki, eldönti, mi legyen a fő kép.
Mi a legjobb Nyíregyházában?
Hogy itt a családom és a barátaim egy része.
Mi a legrosszabb?
Nem vagyok itthon eleget.
Tapasztalatod szerint hol élnek a legboldogabb
emberek?
Costa Ricán.
Szerinted ezt meddig lehet csinálni?
Addig mindenképpen, amíg még saját magam elbírom a
hátizsákomat.
Szerinted ki a legjobb fej Nyíregyházán?
Te, mert vetted a fáradságot, és feltetted ezeket a kérdéseket.
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