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ITT KELL LENNED,

HOGY ELHIDD.
Magyarország minden évszakban többet tartogat annál, mint amennyi
a fotókba belefér. Találj rá ezen a nyáron új kedvenc helyeidre!
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SzabolcsiCafé

Bölénycsont beforr!
Különleges és ritka állat nevelkedik a
Nyíregyházi Állatparkban: egy törött
lábú kis európai bölény. Az apróságot a
születése után az apja megtaposta; a gondozók mentették ki a csapatból. Az állat
lábát a park állatorvosai megröntgenezték
és begipszelték. A folyamatos ellenőrzés
azt mutatja, hogy a törött csont szépen
gyógyul. Mivel a kis borjút a mamája nem

tudja szoptatni, ezért mesterségesen kell
táplálni, így a park vezető gondozója és
csapata 3 óránként eteti a jelenleg háromhetes állatot, aki most már naponta 6 liter
borjútejpótló tápszert fogyaszt. A Nyíregyházi Állatpark nem híve az állatok
mesterséges felnevelésének, de néhány
ritka faj esetében kivételt tesz, hiszen a
park fontos küldetésének tartja a ritka

és veszélyeztetett állatok bemutatását és
szaporítását. Az európai bölény az egyik
legkülönlegesebb állat, hiszen egy olyan
fajról van szó, mely már nem létezne,
ha nincsenek állatkertek. 1919. február 21-én egy vadorzó megölte az utolsó
példányt a bialowiezai őserdőben, így az
európai bölény kipusztult Európában a
szabad természetben. Hála Dr. K. Primel
által 1923-ban alapított Nemzetközi Bölényvédelmi Társaságnak, számba vették
az összes állatkertekben fellelhető állatot:
végül 56, fogságban élő egyedet találtak s
gyűjtöttek össze. A társaság elkezdte újra
szaporítani majd a bialowiezai őserdő egy
védett területére fokozatosan visszatelepíteni. Állományok élnek még például Lengyelországban, Fehéroroszországban, Litvániában, Romániában, de betelepítették
a korábbi elterjedési területén kívüli Kirgizisztánba is. A Nyíregyházi Állatparkban élő Európai Fajmegőrzési Program
keretében érkezett állomány egy bikából
és két tehénből állt; a nem rég született kis
üsző borjúval már négy egyedet mutat.
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A 700
kötetes
író, aki
még
éjjel is
regényt
álmodik
Interjú a Nyíregyházán
élő Nemere Istvánnal.
Hihetetlenül termékeny író: hétszázadik
regényét nemrég vehették kezükbe olvasói. Mikor ennek apropóján beszélgettünk, már elkészült a hétszázegyedikkel,
és nem lepődnénk meg, ha mire ezek a
sorok megjelennek, újabb kötettel gazdagodna az életműve. Egyszerre több
kiadóval dolgozik, mert egyetlen nem
bírná az iramot. Valószínűleg szeretnek
vele dolgozni, hiszen 44 év alatt még
egyszer sem késett a határidővel. Pedig
nem foglalkozik vele, csak ír. Minden
témában – történelmi, sci-fi, ifjúsági,
romantikus, ezoterikus – ír. Mert minden érdekli. Reggel ötkor leül a gép
elé, és délután kettőig dolgozik. Aztán
elmegy kutyát sétáltatni, és előfordul,
hogy még délután is visszaül a gép elé.
Nemere Istvánnal beszélgettünk.

SzabolcsiCafé
SzabolcsiCafé: Egy ideje Nyíregyházán
él és alkot szintén író feleségével,
Szentgyörgyi Judittal.
Nemere István: Még mindig sokan
nem tudják, hogy itt élek Nyíregyházán.
Amikor idekerültem, akkor az első hónapban voltam egy egyszer használatos
szenzáció, körbehordoztak a tévékben,
újságszerkesztőségben, aztán elcsitult a
dolog. Két és fél éve élek itt. A szerelem,
egy új házasság hozott Nyíregyházára;
2016 elején költöztünk ide. Egyáltalán
nem panaszkodom, életemnek egyik
legnyugodtabb és legtermékenyebb szakasza, mert ennyi munkám még soha
nem volt, mint tavaly, tavalyelőtt és így
van ez eddig az idén is.
SzabolcsiCafé: 700 regény
iszonyatosan sok.
Nemere István: Már 701, mert egy újabbat befejeztem. A 700. szerdán volt, most
meg már péntek van. Ez most véletlen.
Van úgy, hogy két hónapig nem jelenik
meg semmi, aztán egyszerre kettő.
SzabolcsiCafé: Van, aki 3 évig dolgozik
egy regényen… Hihetetlen a munkatempója. Olvastam valahol, hogy
napi 40 ezer karaktert ír le.
Nemere István: Előfordul 45 ezer is, de
nem igazán számolom most már.
SzabolcsiCafé: Honnan jön en�nyi gondolat, ennyi ötlet, vagy pontosan ez a tréning, ez a 700 kötet
hozza egyik regényt a másik után?
Nemere István: Most már nem kell
különösebben töprengenem semmin.
A lendületem fizikailag megvan. Minden reggel öt órakor nekiállok és írok,
ez évtizedek óta így van. A témák pedig
– annyi van, hogy az hihetetlen. Szoktam
mondani: ha csak azt kellene leírnom,
ami egy nap a világban történik, akkor
is még száz évig élnék, és azt az egy napot sem tudnám leírni. Sosem értettem,
amikor valaki azt mondta: „jaj, kiírtam
magamat, kiégtem. Hát hogy lehet kiírni
magamat, amikor a világ folyamatosan
produkálja a témákat?!
SzabolcsiCafé: Egyszerre
hány regényen dolgozik?
Nemere István: Van egy fő regény, azt
írom reggeltől. S ha megvan már 5-6 oldal, és látom, hogy nem az igazi, akkor
áttérek valami kevésbé jelentősre, egy
szerelmes regényre, fordításra. Hajnalban nagyon jól megy az írás.
SzabolcsiCafé: Van kedvence a 700
közül? Lehet ilyet mondani egyáltalán?

Nemere István: Minden műfajban van
kedvencem. Van kedvenc gyermekregényem, A fantasztikus nagynéni természetesen, bár kevesen tudják, hogy
ennek a történetnek készült még három
folytatása, tehát négy kötetből áll, és volt
egy olyan gyermekregényem, amely a világűrben játszódik, az végül hatkötetes
lett. Sorozatmániás vagyok. Tévében is
azt nézem. Mostanában meg sem állok
trilógia alatt. Van egy dupla trilógiám,
ami ugyanazokkal a szereplőkkel már
hat kötet lett, a végén meg kellett ölnöm
a főszereplőt, hogy abba tudjam hagyni.
SzabolcsiCafé: A felesége is író.
Gondoltak már arra, hogy közösen
írnak regényt?
Nemere István: Hogyne, meg is jelent
írói álnév alatt. Melissa Moretti néven
kettő is, már nem emlékszem, én adtam-e az ötletet, vagy ő írta meg, vagy ő
adta az ötletet, és én írtam meg.
SzabolcsiCafé: Az utolsó adatot
2014-ből találtam, az alapján
12 millió példányban jelentek
meg addig a könyvei.
Nemere István: Magyarországon mindenkinek van egy kötete tőlem – mondhatnánk, de ez nem így van, mert kevesen olvasnak könyveket.
SzabolcsiCafé: Erre viszont önnek
kell rácáfolnia, mert aki 700 regényt ír,
nyilván azért teszi, hogy el is olvassák.
Mennyire tudja tartani a kapcsolatot
az olvasóival?
Nemere István: Egész nyáron minden
hétvégén járjuk az országot, és egy nap
csak dedikálok. A helyszín változó, lehet
a gyulai strand vagy valahol egy fesztivál. Reggeltől estig ott állok, és árulom a
könyveimet. Nem szégyen, Nagy Bandó
és Moldova is ugyanezt teszi. Olyankor
rengeteget beszélünk az emberekkel.
Író-olvasó találkozókon elmondják a
jót és a rosszat is. Tehát nem úgy van az,
hogy egy elefántcsonttoronyban ülök, és
néha kidobok onnan egy könyvet.
SzabolcsiCafé: Nyíregyháza
adott már ötletet?
Nemere István: Egy szerelmi regényem alapja az a 2016-os történet volt,
amikor a román orvos Oroson agyonlőtt
egy kétgyermekes édesanyát, férjét pedig életveszélyesen megsebesítette. Más
helyszínen, más nevekkel, külföldön zajlik, de benne van a történetben.
A Melissa Moretti névvel fémjelzett regények nem nyálas szerelmes könyvek,
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SzabolcsiCafé
bugyuta történetek; ezekben mindig van
valami komoly. Szakmát meg lehet ismerni belőle, vagy például, hogy európai
nők hogyan kapaszkodnak ki élethelyzetekből férfi segítsége nélkül.
SzabolcsiCafé: Miért fontos akkor,
hogy ezeket álnéven írja?
Nemere István: A kiadók húsz éve rájöttek, hogy a nők szeretik a romantikus
regényeket, és valahogy jobban viszik
női névvel – pláne, ha külföldi. Jobban
elhiszik a történetet, ha egy nő írja. De
most már az összes Moretti-rajongó tudja, hogy én vagyok a név mögött, elfogadták, és közeledünk a százhoz, most
írom a kilencvenhatodikat.
SzabolcsiCafé: Ejtsünk azért pár szót
az eszperantóról, mely az első idegen
nyelv volt, melyet megtanult, s amelyet
aztán még követett több is.
Nemere István: Az eszperantó gimnazistakori szerelem. Nálam úgy volt,
hogy minden nyelv, amit megtanultam,
hozott egy újabb feleséget. Az elsőt, egy
lengyel feleséget az eszperantó, a másodikat a lengyel, mert akkor már ott éltem, aztán hazajöttem, és „rákaptam” a
magyarokra. De ezek nem röpke időszakok voltak; az első házasság kivételével
több mint húsz évig tartott a második
és a harmadik. Az eszperantó nagyon jó
ötlet; önmagában maga a nyelv nagyon
jó szellemi termék, egy újítás. Ehhez foghatót még senki nem talált ki, nagyon ötletes, nagyon ügyes. Csak sajnálni lehet,
hogy nem terjed kellő mértékben. Azon
a nyelven is írtam, 22 vagy 23 könyvet.
Ott is rekorder vagyok, persze, mert más
nem írt ennyit, huszonvalahány is elég
volt a rekordhoz.
SzabolcsiCafé: Eszperantóban
mekkora olvasótábora lehet?
Nemere István: Nem olyan nagy, de az
szétszórt. Abban én azt élveztem, hogy
jönnek az olvasói levelek Japánból, Brazíliából, Indonéziából vagy Indiából, és
az ember megismert egy csomó másféle
vélekedést ugyanarról a könyvről. Kínában például az életben nem fogják kiadni
az én szerelmes regényeimet, mert mindegyikben van vagy húsz olyan oldal, amit
náluk ki kellene húzni, nálunk viszont elmegy, az idősebb hölgyek is olvassák, és
semmi kifogásuk ellene, sőt, lehet, pont
azért olyan népszerűek. Viszont volt már
kalózkiadás Vietnámban Morettiből, és
legalább egy kiadás Lengyelországban. Az
volt a jó, hogy nagyon sokféle véleményt

olvastam. Vannak dolgok, amelyekre
mindenki egyformán reagál, akárhol él is
a világban: szex, szerelem, házasság, halál,
betegség. De van, ahol például a szexre és
a halálra is másképp tekintenek, és jöttek
vissza a szórványos vélekedések. Élveztem, azért írtam azon a nyelven, hogy
lássam, másfelé is olvasnak.
SzabolcsiCafé: A hétszázzal toronymagasan vezet. Kikkel osztozik
a dobogón?
Nemere István: George Simenon rengeteg krimit írt, 700 körül járt, őt most
előzöm. S van egy angol írónő, Barbara
Cartland, aki rózsaszín leányregényeket
írt, összesen 720-at. Még egy-két év, és
megelőzöm. Könnyen teszem, mert már
meghalt.
SzabolcsiCafé: Nem gondolt még arra,
hogy a rekordok könyvében a helye?
Nemere István: Én magamtól nem
akarok próbálkozni, mint ahogy máshol
sem tülekszem. Gondolom, hogy azért
most már érdemes lenne észrevenni,
hogy mi újság van, de egyelőre nem történt semmi.
SzabolcsiCafé: Tud olyanról, aki
mind a 700 könyvét olvasta?
Nemere István: Haha, nem hiszem;
belehalt volna szegény. Talán egy vagy
két ember van a világon, akinek mind
megvan. Régebben könnyen hozzá lehetett jutni, hiszen pár forintba kerültek,
most már 3 ezer forint egy vastagabb,
egy szebb kiadású kötet. Anyagilag nem
bírják az évi 15-20 könyvet, vagy amen�nyi éppen van. Lehet, ez az oka a Moretti népszerűségének, mert 500 forintért
árulják. A Morettik 5 000 példányban
jelennek meg, de van, hogy újranyomják
őket 3-4 hónapon belül, de most elkezdték a legelejétől ismét kiadni.
SzabolcsiCafé: Ejtsünk azért pár szót
a boncolásról is, hiszen egy darabig
ebben a munkakörben dolgozott.
Nemere István: 19 éves voltam. Orvos családban nőttem fel, ez persze nem
magyarázat még, de tényleg, semmiféle
gondom ebből nem volt. Végignéztem az
elsőt, aztán a következőnél már segítettem. Ott voltam másfél évig, részt vettem
körülbelül 300 ember boncolásában. Én
segéd voltam. Tehát a boncmester boncolt, vagy én segítettem a főorvosnak. De
ennél sokkal izgalmasabb, hogy például
4 évig mentős voltam. A mentőknél az
ember megtanulja, hogy valójában milyen törékeny az ember nevű élőlény.

Amikor valaki odakerült holtan, akkor
az ember már csak annyit tudott meg
róla, hogy ez 80 kiló hús, más köze már
az élőkhöz nincs. A mentőknél azt láttam,
hogy egy pillanat alatt minden megváltozhat. Egy sima balesetnél: az előbb még
mindenki ment, és arról beszélgetett, holnap, holnapután vagy jövőre mit fognak
csinálni, aztán egyszer csak ott fekszenek
az út szélén. És jövök én vagy valaki más,
és próbálunk segíteni. Talán nem véletlen, hogy az első krimim a boncteremben
kezdődött, ott találtak egy oda nem illő
halottat; így indult a sztori.
SzabolcsiCafé: Harminc volt, amikor
megjelent az első regénye. Gondolom,
nem akkor kezdett el írni. Van ennek
köze ahhoz, hogy megfigyelték?
Nemere István: Engem főleg, mikor
hazajöttem Lengyelországból 1972-ben,
attól kezdve aztán 1989-ig folyamatosan
megfigyeltek. Írni már korábban elkezdtem, gimnazistakoromban írtam a megyei újságnak, Lengyelországból néha
hazaküldtem egy novellát. Én késtem el.
Mikor hazajöttem, már 28 voltam. Akkor viszont azonnal nekiláttam az írásnak. Olvastam egy Kristóf Attila-féle
krimit, ami nagyon nem tetszett, és az
mondtam, ilyet én is tudnék írni. Leültem, és két hét alatt megírtam egyet, ami
végül az első könyvem lett. Akkor még
négy év volt a könyvek átfutási ideje.
Megjelent az első 74-ben, a következő
77-ben, majd várni kellett 79-ig; 81-től
viszont már nem volt olyan év, hogy ne
jelent volna meg könyvem.
SzabolcsiCafé: Történt már olyan, hogy
írt, írt, és volt egy fordulat, amikor úgy
érezte, hoppá, én ezt már megírtam?
Nemere István: Nem. Az ellenben előfordul, hogy írom a regényt, zajlik a történet, és akkor kettéágazik a cselekmény;
ezt is választhatom, meg azt is. És akkor
rájövök, ez lesz, ezt fogom választani, ez
lesz ez a könyv, de feljegyzem magamnak azt az alaphelyzetet, amelyből lesz
egy másik könyv. És kétszer előfordult,
hogy megálmodtam a könyvet, ebből az
egyik már meg is jelent. A másik álom
nemrég volt; abból is lesz egy könyv.
SzabolcsiCafé: Hosszú távra
tervez Nyíregyházán?
Nemere István: Most ezt éljük, nagyon
jól érzem itt magam.
Cservenyák Katalin
további érdekességek:
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Lekváros bögrés piskóta

Baconbe bújtatott spárga
Enni? Hát azt nagyon szeretünk. A sütés-főzésbe pedig jöjjünk bele együtt!
Hozzávalók: 1 csomag zöld
spárga (50 dkg), 1 csomag
szeletelt bacon (25 dkg), 5-6
db koktélparadicsom, 1 db
tv. paprika, só, frissen őrölt
bors, olívaolaj és sajt.
Elkészítése: A spárgákat
ívbe hajlítva megroppantjuk;
ahol eltörik, addig tart a fás
szárrész, amit kidobunk, a
vastagságtól függően 1-3 darabot betekerünk baconbe, és
egy kivajazott jénaiba sora-

koztatjuk. Sózzuk, borsozzuk;
majd olívaolajjal „gyengéden”
meglocsoljuk, aztán a koktélparadicsomokat és a felszeletelt paprikát közé helyezzük.
Kb. 200 fokos, előmelegített
sütőben 20 percig sütjük,
aztán – kivéve – megszórjuk
reszelt sajttal, és további kb.
10 percig pirítjuk, amíg a sajt
ráolvad.

Jó étvágyat kíván hozzá:

Iglai János

Olyan receptet osztunk most
meg, amelyik jó, ha kéznél
van, ha váratlan vendégek
toppannak be. A méréshez
egy 2-2,5 decis bögrére, egy
evő- és teáskanálra lesz szükségünk. Az alaprecept a bögrés mákos.
Hozzávalók: 1 csésze liszt,
1 csésze cukor, 1 csésze
darált mák, 1 csésze tej,
2 db tojás, 2 evőkanál olaj,
1 teáskanál sütőpor, 1
csipet só.
Elkészítése: a
sütőt 180 fokon
előmelegítjük.
A tojásokat
kicsit felverjük, majd kikavarjuk a cukorral és a tejjel.
A lisztet, mákot,
sót és sütőport egy külön edényben összevegyítjük,
majd hozzáadjuk az előzőkhöz, végül az olajat is hozzáke-

verjük. Egy sütőpapírral bélelt,
közepes tepsibe öntjük a mas�szát, az előmelegített sütőben
180 fokon készre sütjük (nem
árt ellenőrizni egy tűpróbával,
hogy valóban átsült-e. Amikor teljesen kihűlt a piskóta,
óvatosan, el ne törjön, egy
éles késsel vízszintesen kétfelé
vágjuk, az alsó részét megkenjük szilvalekvárral (legjobb,
ha „nemtudom”, más néven
penyigei szilvából készült
lekvárt használunk).
Ráhelyezzük a felső részét, majd
felkockázzuk,
tetejét megszórjuk porcukorral.
Akár piknikezni is magunkkal
vihetjük, vagy ha
kerti partira vagyunk
hivatalosak, ez a lekvár biztosan nem fog kicsorogni belőle.

Jó étvágyat kíván: Cseka

SZERETNÉL BUDAPEST
KÖZELÉBEN DOLGOZNI?
Ha nem akarsz egy multi droidja lenni,
és jobban éreznéd magad egy
családi vállalkozásban, akkor ne habozz!

LÉGY A KOLLÉGÁNK

az alábbi munkakörök egyikében:

• KAMIONSOFŐR
• TEHERAUTÓ-SZERELŐ
• LAKATOS
Igény esetén szállást tudunk biztosítani!
Bérigénnyel ellátott fényképes önéletrajzodat
az allas@tandemplussz.hu email címre várjuk.

Nézd meg honlapunkat: www.tandemplussz.hu

SzabolcsiCafé

Hirdetési leHetőségekért,
megjelenésért, egyedi ajánlatokért

KERESSE KOLLÉGÁNKAT:
Szél-Szabó Erzsébet
+36 20 420 4332 szabo.erzsebet@civishir.hu

Papp-Dorcsák Nikolett
+36 30 648 5874 dorcsak.nikolett@civishir.hu

Az első magyar bentonit alapú,
természetes

ÁLLATGYÓGYÁSZATI
ÉS ÁLLATÁPOLÁSI TERMÉKCSALÁD.
Próbálja ki Ön is kedvencén!
www.anibent.hu • webshop: www.anibentbolt.hu

SzabolcsiCaféÉS TARTOZZ CSAPATUNKBA!
RÖVID HÍREK 7
GYERE,

TANULJ VELÜNK, ÉS SZEREZZ PIACKÉPES SZAKMÁT!
# Rövid képzési idő # munka mellett is vállalható
# Rugalmas időbeosztás
# Nincs felső korhatár
# Szuper csapat
# Piacképes szakmák

KERESS MINKET BIZALOMMAL!
További információ önköltséges
felnőttképzési kínálatunkról:
www.dszc.hu
ugyfelszolgalat@dszc.hu
30/955-7802 vagy 52/437-311

ÉPÍTSEN MÁSOK
TAPASZTALATÁRA!
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SzabolcsiCafé

Válasszon értékesítőink közül
ügyfeleink véleménye alapján!

MAKRAINÉ CSISZTU CSILLA

Briliáns fokozatú értékesítő
„Nagy tapasztalattal rendelkező kiváló
szakember, nagyon elégedett vagyok a
munkájával!”


TAKÁCS ADRIENN

arany fokozatú értékesítő
„Takács Adrien az első alkalommal
részletesen tájékoztatott bennünket az
iroda lehetőségeiről, szabályairól.”


VASS ISTVÁN

Briliáns fokozatú értékesítő
„Időben abszolút alkalmazkodó,
intelligens kollégájuk. Örülök,
hogy Ő lett a mi értékesítőnk.”


VAREHA TAMÁS

Briliáns fokozatú értékesítő
„Széles látókörű, - pontos és kiválóan
kommunikáló a Vareha Tamás. Örülök,
hogy a választásom Reá esett.”


GAÁL LŐRINC

arany fokozatú értékesítő
„Nagyon elégedett vagyok vele,
a lehetetlen is lehetséges. Mindent
megtesz az ügyfelei érdekében.”

ELEK ÁGNES

Segítőkész, intelligens udvarias
volt mindenkihez. Az ingatlan
megmutatásához a megbeszélt
időben pontosan érkezett.

NÁLUNK MINDEN IGÉNY TALÁLKOZIK!
Látogasson el a dh.hu/aladna-ingatlanat
oldalra, és döntsön ügyfeleink
véleménye alapján.
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SzabolcsiCafé
Nyíregyháza, Hatzel tér 1. ( 42/780-260
 info@100evespatika.hu
 www.100evespatika.hu
facebook.com/100evespatika

júNiusi Akció
vitamintár
tőzegáfonya

ajánlatunk 2018. 06. 01-től 2018. 07. 10-ig, vagy a készlet erejéig érvényes.

Húgyúti FErtőzésEkrE

filmtabletta
60x
A tőzegáfonya hatóanyagai segíthetik a húgyút
egészségének fenntartását, meggátolják a baktériumok megtapadását
a húgyútban. Étrend-kiegészítő.

-37%

Akciós ár:

1095 Ft

Egységár: 18,25 Ft/db

detralex 500 mg
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.

Különösen finom törlőkendő aloe vera- és kamillakivonattal. A Neogranormon
törlőkendő vastag, puha és
textilhatású. Tartalmának
köszönhetően gyengéden
ápolja és tökéletesen tisztítja a baba bőrét. A baba
egész testének áttörlésére
ajánljuk. Kozmetikai termék.

Egységár: 74,83 Ft/db

kemény- és lágyzselatin
kapszula 30x+30x

4490 Ft

E.P.

eredeti ár: 6330 Ft

-40%

2190 Ft

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 Fenistil gél a különböző bőrreakciókat
(pl. bőrkiütések, csalánkiütés, rovarcsípés, napégés és felületes égési sérülés)
kísérő viszketés enyhítésére alkalmazható. Hatóanyag: dimetindene. Vény
nélkül kiadható gyógyszer.

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

Egységár: 30,9 Ft/g

E.P.

Akciós ár:

-30%

1545 Ft

eredeti ár: 2210 Ft

idEgrENdszErrE

bevont tabletta 60x
A Magne B6 bevont tabletta
magnéziumhiány kezelésére
szolgál. A magnézium és a
B6-vitamin kiegészítik egymás
hatását, a B6-vitamin elősegíti a
magnézium felszívódását. Vény
nélkül kiadható gyógyszer.
Egységár: 29,92 Ft/db

10 tabletta
ajándék!

Egységár: 22,38 Ft/ml

Akciós ár:

895 Ft

Lactiv Plus
kapszula
c-vitaminnal

szuper ár:

1795 Ft

vény nélkül kapható gyógyszer

Egységár: 74,5 Ft/db

egyéb, vény nélkül kapható termék

A szEm védELmérE

Segít a jó látás fenntartásában, fogyasztása időskori szembetegség
(pl. makula degeneráció) és az erős
fénysugárzás oxidatív szemkárosító
hatása esetén javasolt. Speciálisgyógyászati célra szánt tápszer.

E.P.

béLrENdszEr FErtőzésrE

Egységár: 43,17 Ft/db

Akciós ár:

E.P.

-38%

2590 Ft

eredeti ár: 4210 Ft

Apranax dolo

FájdALOmcsiLLAPÍtásrA

220 mg filmtabletta 30x

20x
Használata javasolt antibiotikumos kezelés vagy gyomor- és bélrendszeri fertőzés
esetén, illetve ennek következtében kialakult hasmenés esetén 14 éves kor felett. A Lactiv
Plus kapszula ötféle élőflórát
tartalmaz, megújult összetételben. Speciális - gyógyászati
célra szánt - tápszer.

1495 Ft

15 mg kapszula 60x

-37%

eredeti ár: 1430 Ft

-41%

eredeti ár: 2550 Ft

Ocutein Lutein Forte

extra erős 47g +ajándék műfogsortisztító kefe

magne b6

E.P.

Akciós ár:

E.P.

eredeti ár: 3980 Ft

műFOgsOrrA
blend-a-dent
műfogsortisztító rögzítőkrém

bőrkiütésrE

Egységár: 9,97 Ft/ml

-28%

1 mg/g gél 50 g

Fenistil

NAPégésrE

Egyedülálló összetételű, magas koncentrációjú és hatékony hatóanyagokat tartalmaz, mint a D-panthenol, aloe-vera, A, D,
E, F vitaminok. Gyors és hatásos segítséget nyújt a napégette bőr regenerációjára
és ápolására. Kozmetikai termék.

2845 Ft

eredeti ár: 3655 Ft

E.P.

10 % habspray 150 ml vagy testápoló tej 250 ml

Akciós ár:

Egységár: 1138 Ft/ml

295 Ft

eredeti ár: 490 Ft

swiss Panthenol Premium

körömgOmbárA

-40%

Akciós ár:

Egységár: 5,36 Ft/db

50 mg/ml gyógyszeres
körömlakk 2,5 ml

Egyedülálló adagolási módszer, két
különböző összetételű – reggel és
este fogyasztandó – kapszulát tartalmaz. Alkalmazása javasolt azok
részére, akik gyulladással nem járó
ízületi bántalmakban (pl. porckopásban) szenvednek. Étrend-kiAkciós ár:
egészítő készítmény.
Egységár: 36,5 Ft/db

-29%

Akciós ár:

Amorolfin-teva

ÍzüLEtEkrE

bAbAáPOLásrA

törlőkendő 55x

eredeti ár: 1740 Ft

stavi-Flexin

Neogranormon

véNák védELmérE

filmtabletta 60x

Akciós ár:

E.P.

-29%

1490 Ft

eredeti ár: 2110 Ft

kozmetikum

Az Apranax Dolo nem
szteroid
gyulladáscsökkentő gyógyszerek
(NSAID) csoportjába
tartozik. Csökkenti a
gyulladást, a fájdalmat
és a lázat. Hatóanyag:
naproxen-nátrium.
Vény nélkül kiadható
gyógyszer.
Egységár: 29,83 Ft/db

Akciós ár:

E.P.

-36%

895 Ft

eredeti ár: 1405 Ft

E.P. egészségpénztári kártyával fizethető

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 étrend-kiegészítők 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!
Szabolcs Café hirdetés.indd 2
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nálunk évente 30 ezren halnak meg
az alkohollal összefüggő krónikus
betegségekben. Aztán a közösségi
média következik, amire talán nem
is gondolnánk függőségként. Holott
egyértelműen kijelenthetjük, hogy
súlyosság szempontjából ilyen jellegű
vonzalmat, patológiás kapcsolatot jelenthet. Talán harmadikként lehet említeni a gyógyszerfüggőséget, ha nem
egy-egy csoportról, hanem összességében a gyógyszerekről beszélünk.
A kábítószer a hazai lista alján található a maga mintegy 20 ezer betegével. Biztos vagyok benne, hogy több
vásárlás-, evés- vagy edzésfüggő van,
mint ahányan rendszeresen kábítószerekhez nyúlnak.

Lefekvés
előtt
digitális
detox!
Zacher Gábor: Az otthoni
szociális minta sokkal meghatározóbb a genetikánál.

Tízmillió függő országa vagyunk, ahol
nem is a kábítószerektől kell igazán
tartani. Nemrég Hajdúsámsonban járt
Zacher Gábor toxiklógus, a fővárosi
Honvédkórház Sürgősségi Betegellátó
Centrumának vezetője, aki az online
világ csapdáiról is beszélt.
SzabolcsiCafé: A függőségről sokaknak a kábítószerek jutnak az eszébe.
De benne van egyáltalán a top3-ban?
Zacher Gábor: Az alkohol az, ami
messze-messze vezeti ezt a listát.
Becsléseink szerint Magyarországon
körülbelül 800 ezer alkoholista lehet.
Ha az alkoholt ma találnák fel, szerintem az emberiség legrejtettebben
őrzött titkának kellene lennie. Ma

SzabolcsiCafé: Mit üzen egy függőség? Civilizációs betegség?
Zacher Gábor: A függőség egy emléknyom, amit nem tudunk kitörölni,
legfeljebb visszaszoríthatjuk a magunk
kontrollmechanizmusa révén. Mivel
ez utóbbi csak 18-20 éves korunkra
éri el azt a szintet, hogy urai lehetünk
önmaguknak, egy emléknyom elfojtása annál nehezebb, minél hamarabb
alakult ki bennünk. Például, aki kiskamaszként szokott rá a dohányzásra,
50 százalék eséllyel fog cigarettázni
egész életén át, ha viszont csak 21 éves
kora után, úgy az arány mindössze
10 százalék. A családi minták szerepe óriási. Ha egy gyerek szűk családi
körének valamely tagja alkoholfüggő,
úgy hétszer nagyobb eséllyel lesz alkoholista. Egy függőség kialakulásában a
szociális minták jóval meghatározóbbak a genetikánál. De gondoljunk csak
egyetlen napunkra. Telefon, számítógép, koffein, nikotin, munka, alkohol,
gyógyszer: 24 órába mennyi függőség
beleférhet! Más megközelítésben a
függőség velünk együtt élő jelenség,
találkozunk valamivel, ami jó és kellemes, de veszéllyel járhat. Az ősközösségi szintű társadalmakban egyébként
messze-messze nem akkora probléma.
SzabolcsiCafé: Azon szülők közé
tartozom, akinek a gyereke fenn van
a musical.ly-n. Van okom aggódni?
Zacher Gábor: Ez az alkalmazás,
ugye, elsősorban a lányokat érinti. Az
általuk készített 15 másodperces klipeken a gyerekek ismert zenékre tá-
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tognak, produkálják magukat, egymás
feltöltött videóira reagálhatnak, kommentálhatják, követhetik a többieket. A
dolog népszerűségét mutatja, hogy egy
áprilisi musical.ly-találkozón a szervezők
számára is váratlanul úgy 12 ezer fiatal és
kísérője jelent meg, ki kellett őket terelni
a budai Mammut bevásárlóközpontból,
s órákra megbénították a Margit körút
forgalmát. A musical.ly külföldi sztárjai
sokmilliós követői táborral bírnak, de
feltűnő, hogy egyikük sem kövér kicsit
se, hanem vékonyak, csinosak, magasak.
Kismninkelve olyanok, mint egy felnőtt
nő, valójában messze vannak ettől. Egy
fejlődő gyermek szempontjából ez azért
veszélyes, mert a nagy többség a maga
anatómiai lehetőségei miatt nem képes
olyanná válni, mint amilyen mintákat a
virtuális világban lát. Ami szorongáshoz,
kisebbségi érzésekhez vezethet.
SzabolcsiCafé: A közösségi médiától való függésnek vannak már
orvosi esetei Magyarországon?
Zacher Gábor: Biztos, hogy igen, de
egyelőre még nem kaptak publicitást.
Ennek egyelőre még a szakma sem tulajdonít akkora jelentőséget, ezért a függők
számát sem tudjuk megmondani.
SzabolcsiCafé: Az énkép torzulása
mellett milyen veszélyeket lát még?
Zacher Gábor: A felnőtt tartalmak
megjelenése ilyen. Megjelenik a hírfolyamában az erőszak, akár a pornográfia
abban a korban, amikor még nem tud
vele mit kezdeni, hiszen kisgyerek. Rajta
lehet a gyerek ezeken a felületeken, hiszen a kapcsolattartás, a tanulás szempontjából jól jöhet, de alkossunk valamiféle keretrendszert! Ne arról szóljon,
hogy állandóan az interneten lóg. A mai
gyerekek alvásideje 2-3 órával kevesebb,
mint a korábbi generációknál, miközben egy 14 éves gyereknek szüksége van
8 óra alvásra! A tinédzserek 90 százalékának az elalvás előtti utolsó élménye
a közösségi médiához kötődik. Tehát
sokuk szorongással hajtja a fejét álomra. Ezért mondom el mindenütt, hogy
csináljunk digitális detoxot, vagyis egy
órával az elalvás előtt ne legyen netezés,

mobiltelefon! És ez ne csak a gyerekre
vonatkozzon! Ne arról szóljon, hogy
bezavarjuk a szobájába, és kikapcsoltatjuk vele a hálót, hanem beszélgessünk
vele, olvassunk, kártyázzunk, játszunk!
SzabolcsiCafé: Hangoztatja a szegénységi droghasználat veszélyeit. Hogyan,
milyen körben, mely szerek révén
jelenik ez meg 2018-ban
Magyarországon?
Zacher Gábor: Nagyon nehéz adatot
gyűjteni; becslések vannak. A csak általános iskolával rendelkezőknél 25 százalékos a szerhasználat aránya, a szegregátumokban pedig még rosszabb a helyzet.
A biofű országa vagyunk, hihetetlenül
olcsón, 400-500 forintért hozzá lehet
jutni egy ilyen cigihez. Ha azt nézzük, a
háztartások nettó jövedelméből mennyit
költenek kábítószerre, a legszegényebbeknél a legrosszabb az arány. Ez a réteg
a maga pszichoszociális gettójából sem
nagyon képes kitörni. Szereplőinek igazából nincs múltja, előremutató szociális
mintái, nem nagyon van jelene, példaképe. Így azonban jövője sem. A szegregátumok, miközben a népességük nő,
egyre inkább leszakadnak, a problémák
pedig újratermelődnek.
SzabolcsiCafé: Örömmel láttam, hogy a
Youtube-on 219 ezer megtekintésnél jár
a Puzsér Róberttel folytatott vitája a
marihuánahasználat legalizálásáról.
Ön nemet mond e kérdésben, miközben
a fű dekriminalizálásnak fontosságát
hangsúlyozza. Miért nem-párti, ugyanakkor miért tartja szükségesnek,
hogy a marihuánát mégse a bűn
kontextusában emlegessük?
Zacher Gábor: Tök jó, hogy ilyen sokan
megnézték, ugyanakkor 2018-ban Magyarországon a marihuána legalizálásánál egy sor fontosabb, megoldásra váró
kérdés van. Elég ha csak az előbb említett szegregátumokra gondolunk. Hiszen az ott élők nem fogják egy biofüves
cigaretta árának többszörösét elkölteni
egy marihuánásra. A büntető törvénykönyv nagyon fontos az életünkben,
mert keretrendszert nyújt. De ha most
szigorítanánk a kábítószer-visszaélésekre vonatkozó, amúgy sem túl enyhe

büntetéseken, nem gondolom, hogy pozitív változást hozna. Miként akkor sem
drogoznának többen, ha lazítanának a
szankciókon. A marihuánafüggés kialakulhat, ezért értelmetlennek tartanám
ráengedni a társadalomra. Ugyanakkor
ezen a téren ne a büntetéstől várjunk
megoldást.
SzabolcsiCafé: Tudtommal Uruguay
volt az első ország, amelyik állami
kézbe helyezte a cannabis-kereskedelmet, míg immár az USA több államában is legalizált a fű piaca. Milyen
elsődleges tapasztalatokról tudni?
Zacher Gábor: A szerhasználatban
évről évre minimális növekedést tapasztaltak, de messze-messze nem
olyan mértékűt, mint például a középés kelet-európai országokban a rendszerváltozások idején. Érdekes, hogy
Oregonban például brutális marihuána- túltermelés alakult ki, nagyon sokan szeretnének ebből megélni, így rengeteg a felesleg. Az USA most inkább
az ópiáttartalmú fájdalomcsillapítók
miatt hangos, 2 millióra teszik a gyógyszerfüggő amerikai állampolgárok számát. Az ottani orvos-beteg találkozók
97 százalékában írnak fel ilyen gyógyszert valamilyen fájdalomról szóló panasz esetén, ami elképesztően magas
szám, Magyarországon ez mindössze 3
százalék. Náluk az ópiátkrízist az orvosi marihuána szélesebb körű elterjedése
ellensúlyozhatná.
SzabolcsiCafé: Milyen újabb hulláma
érkezhet a függőségeknek
a következő években?
Zacher Gábor: A virtuális valóság
lehet az, amiből már sok filmben kaphatunk ízelítőt. Nemrég a Google mutatta be egy fejlesztését, mely révén az
emberek már egy mesterséges intelligenciával, tehát gépek kommunikáltak
a fodrászhoz, az étterembe történő bejelentkezésük során. Elég meghökkentő.
És igen, semmi elképzelhetetlen nincs
abban, hogy a nem is olyan távoli jövőben a virtuális világ akár az érzeteinket
is befolyásolja.
Ratalics László

www.szabolcsihir.hu
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A fellegekben
kérte meg
szabolcsi
szerelme
kezét
a poéngyáros
Olvasóink már jól ismerik
Orosz Györgyöt
és Kállai Krisztinát,
a népszerű rádiós
műsorvezető párost.
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Gyuri feladta a rádiózást a stand
up comedyért (jól tette!), Kriszta
pedig azért, hogy párját menedzselje, bár néhány éve ismét hallható az éterben is, a Dunakanyarban. A közelmúltban élete fordulópontjához érkezett a népszerű
páros, több szempontból is. Május
közepén – életükben először – az
USA-ba látogattak. S ha már repülővel a fellegek közt jártak, hát
Gyuri gondolt egy nagyot, és... de
erről majd később.
SzabolcsiCafé: A közösségi
médiának köszönhetően az első
perctől az utolsóig figyelemmel
kísérhettük tengerentúli utatokat.
Hogy kerültetek oda?
Orosz György: Ez tavaly december 31-én kezdődött, legalábbis
nekem, Krisztának pedig már 2
éve, mert azóta gyűjtött arra, hogy
a 40. születésnapomon meglepjen
egy különleges ajándékkal. Tudta, hogy régi vágyam elutazni az
USA-ba; külön nagy álmom
volt New York. Óriási meglepetés volt az ajándék; el sem
hittem percekig. Először
egyébként egy 40 órás
angol nyelvtanfolyam
ajándékutalványt adott
át; annak is örültem, mert én

franciát tanultam korábban, gondoltam, jól fog jönni a nyelvtudás,
ha egyszer eljutok Amerikába. De
amikor átadta a repülőjegyet és az
általa megszervezett 2 hét komplett programját...
SzabolcsiCafé: A terv szerint
Gyurinak egy fellépése lett volna,
de akkora volt az érdeklődés,
hogy a végén két teltházas
előadás lett belőle. Számítottatok
ekkora sikerre?
Orosz György: Első körben nem
is terveztünk fellépést, csak utazni akartunk, de arra gondoltam,
menő lenne New Yorkban fellépni,
és megkértem Krisztát, szervezzen
oda egy előadást. Ő felvette a kapcsolatot kinti szervezőkkel, és, bár
meglepődtek, mert azt mondták,
hogy stand up-os még nem járt
náluk, csak zenészek, a projekt
mellé álltak. Manhattan bulinegyedében van a magyar tulajdonú
Pilvax Art Center, itt biztosítottak
helyet nekünk, mi pedig innen,
Magyarországról intéztük az online marketinget és jegyértékesítést. Hihetetlen flottul ment minden, és hamar kiderült, hogy minden jegy elkelt még az indulásunk
előtt. Úgy döntöttünk, közvetlen
az első előadás után vállalunk egy
másodikat, amire szintén nagyon
hamar elfogytak a jegyek elővételben. Harmadikat azonban már
nem vállaltam; nem bírtam volna
szellemileg.
SzabolcsiCafé: Bárhol fellépsz,
templomban, étteremben,
udvaron. De milyen érzés volt
idegen országban élő magyarok
előtt dumálni?
Orosz György: Volt már fellépésem külföldi magyarok előtt, de
ilyen távoli országban még nem, és
itt sokan már 15-20 éve kint élnek.
Kicsit aggódtam is, vajon vevők
lesznek-e minden magyar gyökerű poénra, de semmi gond nem
volt, sőt, már annyira ki voltak
éhezve a magyar humorra, hogy
minden rezdülésemre reagáltak,
és az elejétől a végéig könnyesre
nevették magukat.
SzabolcsiCafé: Netán
elkezdődött valami?
Orosz György: Igen, már az őszi
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turné szerveződik, ami többállomásos
lesz, így még több amerikai várost megismerhetünk majd. Nagyon várjuk!!!
SzabolcsiCafé: A képek alapján
több helyen is jártatok. Mi volt
a legnagyobb közös élmény?
Orosz György: Az első héten New
Yorkban voltunk, majd autót béreltünk,
és megnéztük Atlantic City-t, Philadelphiát, Washington DC-t, de voltunk
Buffalóban, láttuk a Niagara vízesést és
Kanadában Torontót is, majd a végén
még 3 napot töltöttünk New Yorkban,
akkor volt a fellépés is. Egy élményt nem
tudnék kiemelni; vannak olyan részek,
ahol tudom, hogy voltam, még fotót is
találtam róla a telefonomban, de az egész
olyan volt, mintha álmodtam volna, még
most fogom fel. A kedvenc New York; egy
pillanat alatt lett szerelem, azon belül is a
Time Square és minden, ami ide köthető,
a hangulata, a fények, az embertömeg,
a színháznegyed, ami szintén itt van a
Broadway-n és ahol volt szerencsénk látni
Chicagót. De a legizgalmasabb momentum mégis Torontóhoz kötődik, ahol felmentünk a CN Towerbe. Nekem tériszonyom van, Krisztának klausztrofóbiája,
és mi egy üvegaljú liftben felmentünk a
torony 147. emeletére. Együtt rettegtünk,
de mire lejöttünk röhögve, már tudtuk,
hogy a fóbiáinkat leküzdöttük.
SzabolcsiCafé: Történt azért ott még
valami. Kriszta kezén csillog egy szép
gyűrű. A közösségi oldalon posztolt
fotókon látszott, nem volt spontán ötlet,
mert gyűrűvel is készültél.
Nagyon romantikus; a legtöbb lány
ilyenről álmodik.
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Orosz György: Mikor elkezdtünk
együtt járni, már a legelején, egy pár
nap után megbeszéltük, hogy majd
egyszer összeházasodunk, de vártam
a jó pillanatot. Az első csókunk a Tisza-hídon történt egy 130-cal száguldó
autóban, úgy voltam vele, hogy ez most
legyen nagyobb víz és nagyobb sebesség, így az Atlanti-óceán felett, 900 km/
órás sebességet választottam.
SzabolcsiCafé: Elég hosszú ideje
vagytok együtt. Ilyen hosszú jegyességet is terveztek? Mikor lesz itt esküvő?
Orosz György: Már 8 éve vagyunk
együtt, de ha ezt túl akarjuk szárnyalni,
akkor az esküvőhöz már az űrbe kell
menni.
SzabolcsiCafé: Hogyan vettél
méretet Kriszta gyűrűs ujjáról?
Orosz György: Én ezt már korábban
megnéztem, felpróbáltam a Kriszta
egyik gyűrűjét, pont jó volt a kisujjamra, így nem volt nehéz, és szerencsére
jó lett.
SzabolcsiCafé: Kriszta, semmit
nem gyanítottál? Mit éreztél,
mikor az ujjadra húzta a gyűrűt?
Kállai Kriszta: A világon semmit
nem gyanítottam. Jó ideje együtt vagyunk már, és az első pillanattól kezdve nagyon-nagyon hosszú távra terveztünk. Szinte hetente megkéri Gyuri a
kezem, és én mindig igent mondok, de
ezt eddig nem szentesítettük gyűrűvel.
És ez tökéletes volt így is. Így mikor feltette a repülőn a kérdést, egy kicsit sem
lepődtem meg, csak mondtam, hogy
persze, és visszatettem a fejem a vállára
pihenni. Na, mikor mondta, hogy gyű-

rű is van, akkor nagyon meglepődtem!
Általában két dolgot teszek, ha meglepődöm: vagy nem jutok szóhoz, vagy
kitör belőlem a nevetés. Itt az utóbbi
történt, de egy kicsit sem bánom. Ez
pont olyan volt, mind az életünk általában: nagyon vidám, tele kacagással.
Mondhatnám, hogy a meglepettségemnek tulajdonítható az is, hogy simán a
saját ujjamra húztam a gyűrűt, de igazából nem is tudtam, hogy nem így kell.
Illetve hogy nem nekem kellett volna,
hanem Gyurinak, de így volt spontán
és tökéletesen őszinte.
SzabolcsiCafé: Kertek alatt a
nyár. Mi a program? Látunk-e
benneteket a környéken?
Orosz György: Sok fellépés lesz, de pihenés is a családdal. Biztosan találkozunk, mert ahogy láttam a nyári beosztást, az ország szinte minden szegletébe
eljutok majd.
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Nyíregyházi 21-es:

Nagyon nehéz volt a kezdeti időszak amiatt
is, hogy sokaknak volt OTP-kölcsöne a házán,
félő volt, hogy földönfutókká válnak. Sikerült
az adósságkonszolidációs programmal ezt is
megoldani, így senki nem került az utcára.
Nyíregyháziak, akik nagy utat jártak be, mire ide- és
Szociális földprogramot indítottunk, illetve
mindenkinek van kertje, ahol megtanítottuk
odaértek, ahol most vannak. Sorozatunkban a helyi
az intenzív, csepegtetéses uborkatermesztésközélet megkerülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan
re, ami két év után önjáróvá vált, ma is
címszavakban, amit maguk választanak. Mi
legalább 20 család ebből él. Nagy
hangsúlyt fektettünk az iskocsak kérdezünk. Huszonegyet.
lázottságra, s hogy szakmát
Pesti srácként autóstoppal bejárta Európát. márkák. A várost a máadjunk az emberek kezéEgyetemistaként beleszeretett Szatmárba, ide sodik világháborúban
be. A többségében romák
is nősült, két gyermeke itt született. Tiszabecsi elpusztították, de ami
lakta településen 90-es
háziorvos, Uszka polgármestere, a Debreceni műemlék megmaradt,
években alig akadt, akiEgyetem mentora, nem mellesleg Angliában is azt nagy becsben tartnek érettségije volt, ma
háziorvoskodik. 1998-ban megkapta az Euró- ják, óvják. Ugyanolyan
ott tartunk, hogy a mápai Unió és az Egyesült Államok közös Demok- fiatalos a város, mint
sodik uszkai fiatal szerez
ráciáért és Civil Társadalomért Díját, 2003-ban régen, most is tele egyediplomát.
a Köz Szolgálatért Érdemrendet, 2009-ben a temistákkal, diákokkal.
Kisebb csoda, ami
Magyar Köztársasági Érdemrend LovagkeZuglóban született; hogy
Uszkában történt.
resztjét. 2004-2010-ig az Európai Unió Régiók
került SzabolcsMi a modell lényege?
Bizottságának alelnöke volt. Nemrég posztolt Szatmár-Beregbe?
Abból indultunk ki, hogy lehet egy romák
egy képet a közösségi oldalon Varsóból, ahová Ide nősültem, és a gyerekeim is itt születtek. lakta településen sikeres kisebbségi politikát
50 év után a napokban tért vissza másodszor.
Sikeres orvos, háziorvos.
folytatni. Ennek van egy három részből álló
Viszont – jegyezte meg – először is, másodMiközben a mai napig praktizál,
elméleti alapja. Az első: maximális tolerancia
szor is Levi’s farmerben. Erről jutott eszünkbe, 1994 óta Uszka polgármestere. Hogy tud- a másság felé. A második: a rászorulókon
hogy most tőle, Dr. Sértő-Radics Istvántól kér- ja összeegyeztetni?
segíteni kell (ezt hívták régen pozitív diszkdezzünk 21-et.
Tiszabecs háziorvosa lettem 1992-ben, majd riminációnak), a harmadik: zéró tolerancia az
1994-ben az uszkaiak egy része megkért, antiszociális viselkedéssel szemben. Abban a
Azért nem volt semmi akkor
induljak el a polgármester-választáson. Akkor pillanatban, ha ez nincs, azonnal mondhatják:
egy Levi’s. A mai fiatalok már nem
sokan indultak, kis többséggel megnyertem a a liberális polgármester a kisebbséget ajnáis gondolnák, milyen nagy dolog volt a
választást, azóta pedig újraválasztanak, már rozza. Nagyon következetes vagyok, mindig
60-70-es években egy „igazi” farmer.
meggyőző többséggel.
mindent a törvényes úton intézünk. Itt lakunk
Egy rokonom járt az akkori NSZK-ban, onnan
Mit jelent Önnek Uszka?
a határ mentén, és Uszka sem kivétel, itt is
hozta nekem ajándékba. Óriási mglepetés
Nagyon sokat. Az életem egy része. Sze- előfordul csempészés, de én nem vámos vagy
volt, majd kiugrottam a bőrömből, amikor retem az embereket, őket nemcsak orvosként, határőr vagyok, úgy tudok segíteni, hogy ne
megkaptam.
hanem polgármesterként is szolgálni, életüket kelljen a törvénytelen útra lépni senkinek,
könnyebbé, szebbé tenni. Mikor odakerültem hogy legyen munkája. Elindítottuk a SART
Egyébként gyakran stoppolt?
Elég gyakran, én az autóstoppos generá- polgármesternek, 273 lakosa volt Uszkának, mintaprogramot, 4,5 hektáron gazdálkodunk.
cióhoz tartom. Így jártunk a Balatonra, koncert- 3-4 embernek volt állása mindössze: a jegyHasonló helyzetű települések
re, a Velencei-tóra fürödni, Bulgáriába nyaralni, zőnek, a kocsmárosnak és a buszvezetőnek.
keresték, hogy tanuljanak?
s amikor már valamivel könnyebben lehetett Láttam, mennyire nehéz helyzetben vannak az Az első két évben elég ellenségesen figyelték
útlevélhez jutni, orvostanhallgatóként két ba- emberek. Akkoriban oszlottak fel a téeszek, a környező települések, mi történik nálunk.
rátommal beutaztuk Nyugat-Európát. Jártunk megszűntek a távoli munkahelyek, a buda- Aztán, mikor jöttek az eredmények, másképp
Párizsban, Amszterdamban, eljutottunk Nyu- pesti nagyvállalatok, szélnek eresztették az tekintettek ránk, kezdtek megkeresni, még
gat-Berlinbe, majd Kelet-Berlinben fillérekért embereket, akik hazatérve nem találtak meg- Romániából is jöttek tapasztalatot szerezni.
élhetést. Akkor azt mondtam: Uszkában nem
vonatjegyet váltottam, és hazajöttem.
Miért érdemes Uszkába utazni?
lehet olyan ember, aki ellátás nélkül marad.
Mi maradt és mi változott az eltelt
Ha a közelben kirándulónak van alkalAkkor a közmunka még nem volt olyan magá- ma, vegyen részt a roma gyülekezetek isten50 év alatt Varsóban?
Már az első utamon megfogott a tisztaság, tól értetődő. Pályáztunk mindenhová, minden tiszteletein, olyan élmény, amelynek emlékét
a rendezett utcák, a jó közbiztonság. Eb- lehetőséget kihasználtam, hogy az emberek- biztosan szívesen őrzi majd.
ben semmi sem változott, és az emberek is nek legalább 3 hónapig munkájuk legyen, és
Mi a legjobb Uszkában?
ugyanolyan barátságosak, mint akkor voltak. visszakerüljenek az ellátórendszerbe. Ma már
Hogy etnikai béke van.
Ami változott: nőtt a város, sok a felhőkarcoló, nincs olyan ember Uszkában, aki valamilyen
Mi a legrosszabb?
én most egy szálloda 31. emeletén laktam. jövedelemmel ne rendelkezne. A lakosság
Még mindig vannak nehéz helyzetSokkal több az üzlet és megjelentek a világ- száma pedig közel kétszerese az 1994-esnek. ben lévő, szegény emberek.

Dr. Sértő-Radics István
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Ki a legjobb fej a faluban?
Ha most kiemelnék valakit a többiek közül, az nem lenne jó,
hiszen élvezem az emberek bizalmát, és tudják rólam, hogy objektív
vagyok. Nálam nem működik a kivételezés. De mondok egy személyt,
aki sajnos, már nem él. Mursa Miklós a Szabad Keresztény Gyülekezet
uszkai pásztora, lelkésze volt. Vallási és erkölcsi téren nagyon sokat
tett a romákért; az ő példája minta volt a falubeliek számára.
Ha utazás, akkor észak, dél, kelet vagy nyugat
felé veszi szívesebben az irányt?
Egyértelműen mediterrán országba.
Mi az a 3 legfontosabb dolog, amit bárhová
magával vinne?
Okostelefont, fürdőnadrágot és egy Ady-kötetet.
Újházy-tyúkhúsleves, vagy káposztás sztrapacska?
Nincsenek skrupulusaim, de mostanában szívesebben
eszem például káposztás sztrapacskát.
Autó, bicikli vagy motor?
Bicikli! Mindennap biciklizem.
Bejárta a világot, élt Amerikában, mi húzta vissza
az ország keleti szegletébe?
Ez a hazám, itt születtem. Amerikából a nyíregyházi Jósa András Kórházba jöttem vissza, ott voltam ugyanis kardiológus. Amerikában beleszoktam az ottani orvosi rendszerbe, amely nem a hierarchiára épül.
Ott nincs olyan, hogy főorvos, mindenkinek tudni kell és tudja is a dolgát, mindenki lelkiismerete és felkészültsége szerint végzi a munkáját.
Ahol főorvos van, ott az orvos már nem teljes értékű. Európában, főleg
Kelet-Európában viszont a hierarchikus rendszer a jellemző, amelybe
én sem beosztottként, sem főorvosként nem tudtam beilleszkedni. A
háziorvosi rendszer volt az, amely megfelelt az amerikai szisztémának,
és úgy döntöttem, váltok. Épp Tiszabecsen volt egy üres praxis, tehát
kicsit véletlen is volt, hogy épp erre a környékre kerültem. Később polgármester lettem, és már nem szoktam félbehagyni, amit elkezdtem.
Sokat halljuk, hány üres praxis van az országában,
főleg mifelénk. Miért nincs elég háziorvos az ország
keleti szegletében?
Valamikor vonzó, anyagilag és erkölcsileg is megbecsült volt ez a pálya. Most a kérdésre a triviális válasz, hogy kevés a pénz, ezért nem
választják a fiatalok. Angliába is járok dolgozni háziorvosként, és ott
a háziorvos anyagilag nagyobb megbecsülésnek örvend, mint egy
idegsebész. A magyar fiatalok nagy része más ország felé orientálódik, mert nincs meg a szakma presztízse, amelyről egyébként maga a
szakma is tehet, szerintem, jobban menedzselhetné magát, a sarkára
állhatna. Angliában a háziorvosi képzéseken háziorvosok az előadók.
Itt nem. Ugyanakkor a Debreceni Egyetem háziorvosi tanszéke köré
nagyon komoly garnitúra tartozik. Az egyetemen én mentor vagyok,
szakorvosjelölteket, orvostanhallgatókat fogadok, ugyanis oktatópraxisom van. Hogy mikor kezdett megváltozni a háziorvosok presztízse? Az
ezredforduló környékén. Nagyon sok extra kiadás terhelte a praxisokat
(dolgozók, műszerbeszerzés), és már nem olyan vonzó, mint korábban.
A szív- és érrendszeri megbetegedéseket és ezek
okait kutatta a megyében. Vizsgálta az egészségtelen
életmód, a zsíros táplálkozás, a cigaretta, a túlzott alkoholfogyasztás hatását a betegségek kialakulásában.
Vizsgáltuk, mely tényezők befolyásolják a szív- és érrendszeri betegségeket, halálos megbetegedéseket, célul tűztük a hirtelen szívhalál
megelőzését, az újraélesztés laikusok körében való elterjesztését – de
akkor számtalan akadályba ütköztünk, kicsit megelőztük a korunkat.
Még a kardiológusok is furcsán néztek, ma pedig már szinte mindenki

13.
14.
15.
16.
17.

számára elérhető az automata defibrillátor. Fehérgyarmaton, ahol a
70-es években dolgozni kezdtem, egyetlen defibrillátor volt a kórházban, az sem mindig működött. A szív- és érrendszeri megbetegedések
kialakulásában befolyásoló tényező a kor, a nem, a magas vérnyomás,
a dohányzás. Megfigyelhető, hogy általában az aluliskolázottak dohányoznak. Az iskolázottabbak, tehetősebbek meg tudják válogatni az
ételeiket, fontos szerepet játszik az életükben a sport. Jobban kontrollálják a gyógyszereiket.
Mennyire játszik szerepet ebben a szegénység?
Bizony, szerepe van ebben a szegénységnek. Igazak József
Attila szavai: „a mosónők korán halnak”, és kiegészíthetjük azzal, hogy
a „mosóférfiak” is korán halnak. A 80-as években epidemiológiai vizsgálatokban vettem részt az Országos Kardiológiai Intézetben, ahol 3
évig voltam tudományos munkatárs. Egyértelműen kiderült: a társadalmi helyzet meghatározza az egészségi állapotot, ezt jól kontrollált
vizsgálatok bizonyítják. Az életminőséget, egészségi állapotot befolyásolja az iskolázottság, a szociális helyzet. Az életmód jobban meghatározza a kilátásokat, mint az egészségügyi ellátás. A megoszlás: durva
becsléssel kétharmad arányban az egészséges életmód, egyharmad
arányban a jobb egészségügyi ellátás befolyásolja a várható élettartamot. Magyarországon ma 7 évvel alacsonyabb a várható élettartam,
mint Franciaországban.
Élete, pályája példa arra,hogy itt is lehet karriert
csinálni, ha akarja az ember.
Egy háziorvos is el tud menni Angliába vagy Amerikába, Európába, a
régióba dolgozni. De nem kell ehhez el sem menni. Ha az embernek
vannak céljai, tudja, mit akar, tudja a helyét a világban, akkor eredményeket tud elérni, akkor sikeres életet élhet a közösség számára.
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Cservenyák Katalin
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TermészeTes, benToniT agyag alapú

SZÉPSÉGÁPOLÓ TERMÉKEK
az egész család számára.
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