
A BudAörsi NApló 

életmód melléklete

Ingyenes szakorvosI tanácsadás

Egészségére
váljék!

2012. ősz

Fiatalo(sa)k, 
egészségesek és 

sportosak



tanácsadás



Egészségére váljék! 3

www.budaorsinaplo.hu

Mi a legfontosabb az életében? 
Az egészsége, ahogy száz em-

berből kilencvenkilencnek. Utána 
jön a család, a barátok, és a felmé-
rések szerint csak az ötödik-hatodik 
helyen áll az anyagi javak megléte. 
Vagy éppen a hiánya, hiszen az utób-
bi pár évben másról se hallunk, mint 
a környezetünket, Magyarországot, 
Európát és az egész világot megha-

tározó gazdasági válságról. Ebben a 
kiadványban erről nem írunk. Olvas-
hatnak azonban arról, hogy miként 
óvhatjuk meg odafigyeléssel az 
egészségünket. Orvosaink tévhite-
ket próbálnak megcáfolni és helyet-
te valódi megoldásokat kínálnak. 
Ismert emberek mesélik el saját 
történeteiket, hogy ők miként döb-
bentek rá: tenniük kell az alakjuk, a 
munkabírásuk megőrzése, a testük 
és lelkük karbantartása érdekében. 
És bepillanthatnak egy kicsit egy ho-
lisztikus központba is. 

Ebben a kiadványban nem aka-
runk csodaszereket eladni, hanem 
segíteni szeretnénk mindenkinek, 
akinek fontos a saját és szerettei 
egészsége, hogy megőrizhessék 
azt. Ha pedig Önnél már jelentkez-
tek a nem kívánt tünetek, akkor 
forduljon bizalommal akár a la-
punkban megszólaló szakemberek 
valamelyikéhez! 

Ha szeretné tematikus, életmód 
kiadványainkat rendszeresen meg-
kapni, vagy a Budaörsi Napló havi 
lap érdekli, írjon ide: bnaplo@t-
online.hu, vagy Budaörsi Napló, 
2040 Budaörs, szabadság út 137.
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Az egészséges táplálkozásról manapság nagyon divatos beszélni, de mit is je-
lent ez? Hiszen irányzatok csapnak össze, az egyik szerint csak gyümölcsöt és 
zöldséget együnk, de hüvelyeseket abból se; a másik szerint tejet, tejterméket 
fogyasszunk sokat, megint másik a tejet éppen nem ajánlja, és a hús is hol aján-
lott, hol nem. Dr. sandil Anita gasztroenterológust arról faggattuk, mire ügyel-
jen a táplálkozásnál az, aki szeretne hosszan és egészségesen élni.

egészséges táplálkozás – nagyon általános 
fogalom. természetesen az az egészsé-

ges, ami nem károsítja a szervezetet. De mi 
nem károsít? – kérdez vissza dr. Sandil Anita, 
gasztroenterológus. – Az egyéni vélemé-
nyem, hogy mindent lehet enni, de mértékkel 
és minél kevesebb műtáplálékot, adalékot vi-
gyünk be a szervezetünkbe. Ezért is fontos, 
hogy tisztában legyünk azzal, hogy mit tartal-
maz az elénk tett étel és ital.

A rendelésünkre jellemzően 
a túlsúlyos betegek jönnek, 
hiszen Európában minden ötödik ember túl-
súlyos. Ráadásul a betegségek 60 százaléká-
ban az egyik fő ok az elhízás. Amikor azonban 
összeállítjuk számukra a diétát, előbb ki kell 
kérdeznünk a betegeket, életmódjukról, a 
betegségeikről és egyéb problémáikról, ne-
hogy fokozzuk a bajt megoldás helyett.

A fogyókúrás javaslatok között van, ame-
lyik szerint szénhidrátot, zsírt nem szabad fo-
gyasztani. De miből épül fel a testünk? Szén-
hidrátból, zsírból, fehérjéből. Ha bármilyeket 

hosszútávon elvonjuk magunktól, akkor an-
nak káros következményei lesznek. Tehát eb-
ben is a mérték, a mértékletesség a lényeg, 
hogy egyikből se fogyasszunk túl sokat, de 
egyiket se vonjuk meg magunktól teljesen. A 
szénhidrát például a sejt működéséhez elen-
gedhetetlen, és ráadásul ebből nyer a szerve-
zet a leghamarabb energiát.

Van olyan javaslat, hogy zsírt ne együnk, 
de ma már tudjuk, hogy vannak telített és az 
egészségesebb telítetlen zsírok. Példaként a 
koleszterin a sejtfal felépítésében, a szerve-
zetnek fontos elemek  szállításában is fontos 
szerepet játszik. A fehérjéről ugyanakkor azt 
mondják sokan, hogy abból annyit lehet enni, 
amennyi belénk fér. De ez sem igaz, hiszen 
a fehérje is zsír formájában raktározódik a 
szervezetben, továbbá akinek köszvénye van 
vagy máj-, vesebetegsége, annak kifejezet-
ten árt a fehérjedús táplálkozás. És ne vonjuk 
el magunktól a cukrot se, hanem inkább fi-
gyeljünk arra, hogy milyen cukrot használunk 
– itt gondolok a természetes cukrokra és az 

ÖSSzE kEll állíTANI, HOgy MIlyEN ÉTRENDET TUDUNk 
HOSSzú TáVON MEgTARTANI

„Zsírégető” szerek helyett
    életmódváltás
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alacsony glikémiás indexszel rendelkező 
ételekre. És sorolhatnám a tévhiteket és cá-
folatukat, de a lényeg az, hogy nagyon nem 
mindegy, mit hagyunk el és milyen arányban, 
és mit veszünk magunkhoz, milyen minő-
ségben. Egyebek között 
azért, hogy a különböző 
vitaminok és nyomele-
mek – amelyek megint 
csak nélkülözhetetlenek 
– felszívódjanak.

A diétákat hosszú tá-
von kell alkalmazni, és 
a tartós fogyáshoz nem 
elég úgymond diétázni, 
hanem életmódváltásra 
van szükség – hangsú-
lyozza a doktornő. Ösz-
sze kell állítani, fejben, 
gondolatban, szakembe-
rek segítségével, hogy 
milyen étrendet tudok 
én magam, hosszú távon 
megtartani, és nemcsak 
a minőséget és a meny-
nyiséget kell figyelembe 
venni, hanem az ételek 
kalória tartalmát is. A 
gyors fogyások után biz-
tosan jön a visszahízás, 
és ha a változás, a diéta 
könyörtelen lemondásokkal jár, akkor az 
biztosan nem tartható egy életen át. és ter-
mészetesen semmit nem ér a diéta mozgás 
nélkül, hiszen a fogyás akkor jön létre, ha 
több kalóriát használunk el, mint amennyit 
beviszünk. ám, hogy mit kezdjünk el előbb: 
diétázni vagy mozogni? Ez attól is függ, meny-
nyire vagyunk túlsúlyosak, és hogy mi az a 
mozgás, amit elbírunk (például mi terheli 
az ízületeinket). Figyelembe kell venni ter-
mészetesen azt is, hogy milyen jellegű tevé-

kenységet végez a fogyni vágyó ember, hogy 
mennyi idős, és nem lehet elégszer hangsú-
lyozni: hogy vannak-e egyéb betegségei. Hi-
szen teljesen más mértékű kalóriát igényel és 
más mértékű mozgást bír az egyik és a másik.

Az elhízást a szakem-
ber szerint is számtalan 
dolog befolyásolja – az 
étkezés és a szokáso-
kon kívül a genetika és 
a hormonális faktor is. 
Az úgynevezett jo-jo 
effektus – hogy amit le-

adtunk, annál több jön vissza ránk – azonban 
elsősorban nem ezzel magyarázható, hanem 
hogy az illető „csak” fogyókúrázott, mindent 
elvont magától, és az életmódját valójában 
nem változtatta meg. Majd amikor elérte a 
kívánt súlyt, lazított. Ez a folyamat a pillanat-
nyi éhezéshez hasonlítható, amikor gyorsan 
bekapunk annak csillapítására egy szelet cso-
kit. Az éhségérzet meg is szűnik, de az inzulin 
elválasztása hirtelen megnő, amitől lejjebb 
megy a cukorszint, ami által még éhesebbek 

A csokitól az éhségérzet meg is 
szűnik, de az inzulin elválasz-
tása hirtelen megnő, amitől 
lejjebb megy a cukorszint, ami 
által még éhesebbek leszünk.
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leszünk. Az úgynevezett gyors diétáknál ösz-
szetettebb módon, ugyanez a folyamat ját-
szódik le..

A hirdetésekben megjelenő 
„zsírégető” szerek, 
tabletták alkalmazásával szintén ajánlatos 
vigyázni, hiszen az orvostudomány ilyet nem 
ismer. Természetesen vannak olyan gyógy-
növények, melyek segítik a szervezetet a 
súly csökkentésében. Rengeteg homeopáti-
ás szer és étrend kiegészítő van a piacon, de 
ezek jellemzően nem bevizsgáltak, és nem 

tudjuk, hogy akik tényleg fogytak a szedése 
közben (ahogy a reklámok mutatják), mit et-
tek mellette, mit tettek még a fogyás érdeké-
ben. Megtévesztő a csomagoláson feltünte-
tett úgynevezett OETI szám is, mert ez nem 
azt jelenti, hogy gyógyszerészeti intézet által 
bevizsgált készítményről van szó, csupán a 
forgalmazást engedélyezték az alapján, hogy 
a gyártó mit állított róla, mit tartalmaz. ko-
molyabb bevizsgálásra általában csak akkor 
kerül sor, ha az adott szerre panasz érkezik. 
Egy régebbi kutatás során a szakemberek 
mintegy ötven-hatvan készítményt szedtek 
össze, és azt állapították meg róluk, hogy 
nem azt tartalmazzák, amit a doboza szerint 
állítottak, sőt, előfordult, hogy egyik-másikba 
gyógyszert kevertek, aminek káros hatása is 
lehet.

Akinek hasmenése lesz egy ilyen „zsír-
égető” kapszulától vagy teától, az örüljön-e, 
hiszen ettől tényleg kevesebbet mutat majd 
a mérleg, vagy gyorsan álljon le, mert árt az 
egészségének? – kérdeztük a doktornőtől. 
– A hasmenés azt jelzi, hogy valamit nem 
tolerál a szervezet, és a bélrendszer nem 
működik helyesen. Hosszútávon pedig en-
nek súlyos, káros következményei lehetnek. 
Tehát a hasmenés egy mellékhatás, és ha 
ezt, vagy bármilyen más kellemetlen mellék-
hatást tapasztalunk, akkor ne örüljünk neki, 
hanem keressük fel az orvosunkat, kérjünk 
segítséget, és ne titkoljunk el előtte semmit! 
én magam olyan osztályon dolgozom, ahol 
májbetegségekkel foglalkozunk, és ezek 
egyik része a toxikus májbetegség, amit 
gyakran okoz gyógyszer vagy valamilyen 
gyógyhatású készítmény. Ez utóbbit pedig 
azért nehéz kideríteni, mert amikor rákérde-
zünk, hogy mit szed az illető, eszébe se jut 
az étrendkiegészítő, mert az a tévhit kering, 
hogy a gyógynövénynek nem lehet mellék-
hatása. De nem így van!  gyakran a gyógy-
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növényekből nyerjük a gyógyszereket. Tehát 
lehet, hogy egy bizonyos betegségre tényleg 
jó, de a másikra pont ellenkezőleg hat. Aki 
tehát a saját terápiáját szeretné kiegészíteni 
gyógynövényekkel, azt is alaposan beszélje 
meg az orvosával, hogy mit javasol, és együtt 
állítsák össze, mire van valóban szükség.

Divatosak napjainkban 
az úgynevezett tisztítókúrák,
akár beöntéssel kísérve. Dr. Sandil Anita úgy 
fogalmaz: a gasztroenteorológusok nem 

szeretik ezeket a dolgokat, és hosszú távon 
nincs is jótékony hatásuk. A szervezetünk ké-
pes méregteleníteni és regenerálni önmagát, 
bizonyos határok között. Ha ép a májunk, a 
vesénk, a keringésünk, akkor nem kell kül-
sőleg hatni a méregtelenítésre. Beöntéssel 
csak megbolygatjuk a belet és megváltoz-
tathatjuk a belső mikrobiológiai flóránkat, a 
szervezet saját, természetesen védelmét bo-
ríthatjuk fel, és ezzel kezdődhetnek csak el 
igazán a bajok. A beöntés csak orvosi indiká-
cióval, bizonyos kórképek esetében indokolt. 

Nem fáj, csak kellemetlen
A gasztroenterológus szakorvos leggyakrabban azt hallja a betegektől, hogy ég, fáj a gyomruk, 
nyelési nehézségeik vannak, véres vagy fekete a székletük, puffadnak, hasmenésük vagy szorulá-
suk van. sokan már kipróbálták előtte a házi patikát, de nem segített. ezekről a tünetekről a bete-
gek nehezen beszélnek, hiszen kellemetlen erről beszélni. Ilyenkor türelmesnek kell lennünk és 
rá kell vezetni a beteget arra, hogy mondja el, mert ez nagyon fontos. és ha indokoltnak találjuk, 
akkor meg kell a beteggel beszélni a vizsgálatokat és azok szükségességét. Az a tapasztalatom, 
hogy ha a beteg tudja, hogy mire számíthat, akkor már nem olyan szörnyűek ezek a vizsgálatok, 
melyek inkább csak kellemetlenek, semmint fájdalmasak – állítja dr. sandil Anita. – egyrészt a 
vizsgálati eszközök sokat fejlődtek. másrészt ezekkel  (mint a vastagbél illetve gyomortükrözés) 
gyorsabban jutunk diagnózishoz és időben megelőzhető a komolyabb baj. Arról nem beszélve, 
hogy ezek az eljárások felváltották a hasi műtétek bizonyos százalékát, hiszen egyben nemcsak 
diagnosztizálunk, hanem beavatkozást is tudunk végezni (szövettani mintavétel, vérzés elállítás, 
polip eltávolítás). más bélbetegségek is lehetnek a panaszok hátterében, amik összefügghetnek 
az életmóddal (mozgásszegény életvitel, kevés rost fogyasztása) – ezt hívjuk divertikulosisnak. 
ezt jó időben felismerni, mert elhanyagolt esetekben tályogot és egyéb komoly szövődményt 
okozhat.

ezért fontos a tüneteket komolyan venni, mert akár súlyosabb betegség is lehet a hátterük-
ben, amit azonban időben felismerve még meg lehet gyógyítani.

A gyakori gyomorégés oka (az anatómiai okokon kívül) a helytelen táplálkozás, a cukrozott és 
szénsavas üdítők, a koffeintartalmú energiaitalok, a stressz, a hajszoltság. A gyomor panaszok-
nál is érdemes odafigyelni és szem előtt tartani azt, hogy a gyomorrák tendenciája nő és egyre 
fiatalabb korcsoportot érint. 

Tehát aki odafigyel arra, hogy mit eszik-iszik és a felsoroltakról leszokik, és figyel a testére, 
időben észre veszi a jeleket és a megfelelő szakemberhez fordul már nagy lépést tett a gyógyulása 
felé. és ha egy bizonyos kor után még vastagbél szűrővizsgálatra is elmegy, akkor megtehette azt, 
amit önmagáért megtehetett.
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Mesterséges tisztítókúrák helyett inkább 
arra kell törekedni az életmóddal, a meg-
felelő, rostos táplálkozással – gyümölcsök-
kel, zöldségekkel, a folyadékokkal, hogy a 
belek működése és természetes tisztulása 
normális maradjon..

Egy felnőttnek minimum 8 pohár vizet 
kell naponta innia, és erre tudatosan oda 
kell figyelni. A leves, a tej, illetve minden 
folyadék beleszámolható a napi mennyi-
ségbe.

A doktornő egyetért azzal, 
hogy időszakonként változik a szakem-
berek álláspontja is arról, mi az egész-
séges étel, és mi nem az. Volt idő például, 
amikor a baromfihúst ajánlották a sertés 
hús helyett. Tehát aki szereti a sertéshúst, 
egyen, de számolja ki, hogy mennyi kalóri-
át fogyaszt. Vaj vagy növényi margarin? Ez 
utóbbi tényleg csökkenti a koleszterin szin-
tet, azoknál, akiknél ez magas, ugyanakkor 
kalória szempontjából szinte mindkettő 
azonos. De nézzük meg a dobozon, hogy 
tényleg mit tartalmaz a margarin. Volt idő, 
amikor nagy propagandát kapott, hogy mi-
lyen egészséges hús helyett szójából készíte-
ni az ételeket. Ma a szója károsító hatásáról 
olvashatók elrettentő cikkek és tény, hogy 
egyre több allergiás betegséget váltott ki. 
Az ételallergiák jelentős részét okozza az is, 
hogy mára rengeteg olyan nyersanyag, étel-
féleség jött be európába és magyarországra, 
amihez nem vagyunk hozzászokva, és mivel 
a szervezetünk generációkon keresztül nem 
találkozott velük, elindul egy belső védeke-
zési, immunfolyamat, hiszen egyre többfajta 
tartósítószerrel, színezékkel és adalékokkal 
találkozik a szervezetünk, amiket nem min-
dig képes tolerálni.

Az ételallergiáknál maradva: az egyik ilyen 
a tejfehérallergia, ami csecsemőkorban je-

lentkezik, és van a 
laktóz intolerancia, ami bármelyik élet-
korban előjöhet és lehet valódi vagy szer-
zett. Az előbbi lényege, hogy a kor haladtával 
csökkenhet a laktáz a szervezetben és ezért 
bár korábban semmi bajunk nem volt a tej-
től, hirtelen nem tudjuk meginni. Az utóbbi 
oka lehet fertőzés, gyulladás, ami miatt a 
tej átmenetileg okozhat hasmenést, és a 
gyakoriságára magyarázat lehet az antibio-
tikumok egyre jellemzőbb szedése. Érdemes 
még megemlíteni a lisztérzékenységet, ami 
a lakosság mintegy 3 százalékát érinti és egy 
immunológiai kórkép. A gabonafélék elindít-
hatnak olyan immunmechanizmust, a belek 
nyálkahártyájában, ami gyulladáshoz vezet. 
Ennek előfordulása egyre gyakoribb, illetve 
valószínűbb, hogy egyre többen ismerik fel. 
A gyógykezelést a kőkemény diéta alkalma-
zása jelenti. kiválthat allergiát gyümölcs, 
mogyoró, kakaó stb. Nem mindig könnyű 
megmondani, hogy adott betegnél melyik 
a fő ok, hiszen vannak úgynevezett kereszt-
reakciók egy adott pollennel. Például a  par-
lagfű esetében, aki korábban meg tudta enni 
a dinnyét vagy az almát gond nélkül, annál 
évek múlva ezekre is allergiás panaszok lép-
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hetnek fel.

Electro XBODY Fitness az Abacusban

Mindig tökéletes alakról álmodott?
Az Abacus Business&Wellness Hotel****-ben 
most heti 2x20 perc EMS tréninggel,
hihetetlenül kedvezményes áron elérheti! 
Ajándékunk az edzés után,
ingyenes belépő az Abacus Spa-ba. 
(uszoda, jakuzzi, szauna, infrakabin, gőzkabin) 

a legújabb elektromos izomstimulációs technika
ultragyors edzésidő (20 perc), amely 2 órányi 
kőkemény, konditermi edzést helyettesít
az izmok 90 %-át megdolgoztatja
hatékony narancsbőr ellen
zsírégetés, zsírszövet-csökkentés 
sokkal intenzívebb izomépítés
az ízületeket egyáltalán nem terheli
rehabilitációs célokra is kiváló

2053 Herceghalom, Gesztenyés út 3.  Tel: +36-23-532-360   www.abacushotel.hu

Az első két próbaedzés csak 

4900 Ft/fő/2 alkalom

Az ár tartalmazza az edzés 
előtti izotóniás italt,
az edzés utáni fehérjeturmixot
és az Abacus wellness belépőt.
SZÉP kártyával is fizethető.
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st. Martin előadóművész, zeneszerző legutóbbi koncertjén, július 28-án, Agg-
teleken, a cseppkőbarlangban nagyon sokan voltak. kint 40 Celsius fok ár-
nyékban, bent 12 és amennyivel még egymást melegítjük. ő maga éppen a 
pánsípot veszi elő, előtte a szaxofonok, mögötte a zenekara, főként vonósok. 
Ahogy hallgattam az elmúlt húsz év húsz lemezéről a hol szívfájdítóan szép, 
hol meg táncra perdítő dallamokat, az is eszembe jutott, hogy ez az ember 
mintha nem öregedett volna ez idő alatt. Nyílván alkati kérdés, de valószínű-
leg odafigyel az egészségre. találgatás helyett a koncert után inkább megkér-
deztem őt, azaz szentmártoni Imrét.

 – A zenészek gyakran égetik két végén a 
gyertyát. Ön szemmel láthatóan nem közé-
jük tartozik. 

– Nem csak a zenészek, nagyon sok em-
ber nem foglalkozik azzal, hogy milyen test-
ben él, de a zenészekről azért tudunk, mert 
reflektorfényben vannak. Engem fiatalon 
nagyon sokáig kívül állónak éreztek baráti 
közösségek, mert egyáltalán nem fogyasz-
tottam alkoholt. Próbáltak győzködni, de 
sem az ízét nem kívántam, sem a választékot 
nem ismertem. Majd harmincéves korom-
ban megkóstoltam, és bár már alkalmanként 
megiszom a finom, minőségi bort, párlato-
kat, továbbra is mértékkel. Dohányozni soha 
nem dohányoztam, hiszen fúvósként nagyon 
fontos a tüdőm kapacitása, és a középisko-
lában illetve később a főiskolán elsajátított 
légzésgyakorlatokat sem tudom elképzelni 
cigarettával. Persze nem csak erről szól a két 
végén való gyertyaégetés, hanem a pihenés 
megvonásáról is, és ez már annyiban érint, 
hogy érzem, néha feszegetem a határaimat. 
Nem bánok csínján az idővel, ha dolgozunk 

és jól  megy a munka, akár hajnalig bent va-
gyok a stúdióban. De nem készakarva nem 
pihenek, egyszerűen úgy alakul. 

– tudatosan vigyáz az egészségedre?
– Most már igen. Az utazásokkor sze-

rezett tapasztalataim, majd az egészséges 
életmóddal kapcsolatban olvasottak egyre 
inkább meggyőztek a fontosságáról. Popper 
Péter: „Mi az élet étterme” című könyvét 
például bátran ajánlom, amiben az élethez 
mond recepteket, vagy hatással volt rám a 
„Víz rejtett bölcsességei’ is. Ha fele igaz a le-
írtaknak, már akkor oda kell figyelnünk, arra 
mit iszunk. 

– Mit jelent önnek a sport?
– Része az életemnek. Ha egy nap ki-

marad, hiányérzetet okoz. gyerekkorom-
ban úsztam, középiskolában atletizáltam 
versenyszerűen, illetve hat évig fociztam. 
Játszottam a zenészválogatottban is. Húsz 
évesen fél évre abbahagytam a sportot, de 
híztam nyolc-tíz kilót és ez rádöbbentett, 
hogy szükségem van a mozgásra. később 
is öt kilométereket futottam. A kilencvenes 

ST MARTIN NEM ÉgETI kÉT VÉgÉN A gyERTyáT, DE FESzEgETI A HATáRAIT

Huszadik  koncert, 
lemez
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években újra volt egy fordulópont, mert 
Amerikában luxushajón dolgoztam és éltem, 
mint Marci Hevesen. Fél év telt el így, ami-
kor felvettek videóra, és nem ismertem meg 
magam. Akkor mozgással 
és diétával drasztikusan 
huszonöt kilót fogytam 
le hat hét alatt. ezután 
egy barátom hatására 
vegetáriánus lettem. Ez 
két-három évig tartott és 
úgy múlt el, hogy egyszer 
kinyitottam a hűtőt és 
megettem egy szál kol-
bászt. Volt olyan időszak, 
amikor a reformkonyhát 
követtem és kölest, haj-
dinát ettem, ettünk. Visz-
szatérve a sporthoz: négy 
évvel ezelőtt kezdtem el 
teniszezni, mert kevésbé 
durva, mint például a foci. 
Mellette futok és szeretek 
biciklizni, ha tehetem, az-
zal járok Budaörsön, ahol 
lakom és a környéken, 
illetve néha részt veszek 
kisebb-nagyobb kerékpár-
túrákon.

– Nyílván nagy fizikai 
erőnlétet kíván meg egy-
egy koncert. kell-e moz-
gással vagy más módon 
erre külön készülnie?

– Nem kell külön ké-
szülnöm, az életmódom 
biztosítja a szükséges fi-
zikai erőnlétet. Inkább a 
szellemi fáradtság az, amit le kell győznöm. 
Ezért szerveztem például a koncert köré az 
idén először – de valószínűleg lesz folytatá-
sa – egyhetes művésztelepet, Rudabányára, 
ahol tizenhatan alkottak, zömmel festők és 
két szobrász. Ezt azért, hogy legyen mit adni 
a szemnek. A kész műveket Jósvafőn és Agg-
teleken állítottuk ki. Azután jött a koncert, 

ami a fülnek szólt. Majd másnap szintén Ru-
dabányán volt egy kétnapos teniszverseny 
– ez volt a negyedik alkalom – amin részt 
vettem. A koncert és a sport összekapcsolása 

nem újdonság, csak húsz évvel ez-
előtt, az induláskor még inkább a 
foci volt a középpontban, és akkor 
az egy hét inkább a zenéről szólt, 
különböző műfajokban.

– Most fejezi be a legújabb 
lemezét, abból is a huszadikat. A 
stúdiózás milyen jellegű terhelést 

jelent? Már említette, hogy aludni ilyenkor 
nem igen szokott…

– Amikor alkotunk, valóban egybe foly-
nak a nappalok és az éjszakák, és ilyenkor 
nem mindig tudom megoldani, hogy elmen-
jek sportolni. Ezért az étkezésre kell nagyon 
odafigyelnem, hogy ne nassolgassak, mert 
akkor könnyen felszaladnak a kilók. Amit 

A koncert és a sport 
összekapcsolása 
nem újdonság
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akkor veszek észre, amikor be kell kötnöm 
a cipőm, és nehézséget okoz. Egy bizonyos 
kor fölött pedig tényleg úgy van, hogy csak 
az nem hizlal, amit nem eszel meg.

– kétszer is szerepelt már a médiában fő-
zőműsorban. Otthon is főz? 

– Nagyon nehezen álltam kötélnek és bá-
nom már, mert nem éreztem jól magam a fő-
zőműsorban. Szerettem volna improvizál-
ni, ahogy otthon szoktam, de nem volt rá le-
hetőség. Szeretek egyébként főzni, de nem 

naponta teszem, csak ha eszembe jut va-

lami, akkor összedo-
bom. A feleségem az, aki figyel arra, hogy 
mit eszünk, mikor és mértékkel. A mérték-
ről csak akkor feledkezik el, ha vendégeket 
hívunk, és mindenféle jóval szeretne nekik 
kedveskedni.

– Biztosan többen mondták már, hogy 
Normant, a 27 éves fiát letagadhatná, mert 
túl fiatal hozzá. tudatosan igyekszik „fiatal” 
maradni? 

– Egyrészt nem tagadom le a fiamat, 
mert nagyon jó fej és egyre jobban megállja 
a helyét a saját maga által választott musical-
színészi pályán. Másrészt mi a feleségemmel 
fiatalon kerültünk össze, hamar gyerekünk 
született, és igen, lehet úgy is fogalmazni, 
hogy gyerekfejjel kezdtünk el gyereket ne-
velni. De akkor mi van? Azóta az évek még 
jobban összekovácsoltak bennünket. Ami 
pedig a megőrzött „fiatalságot” illeti: nem 

tudom, hogy minek köszönhetem. Nem érez-
tem még eddig az időt, hogy telik, és soha 
nem foglalkoztam vele, hogy hány éves va-
gyok, nem álltam meg kerek évfordulóknál 
sem.

– És a közeledő ötvenediken három év 
múlva meg fog állni?

– Remélem, hogy nem.
– Azért az már biztosan előfordult, hogy 

akár a munkától, akár a mozgástól fájt a 
háta, a dereka, ez-az. Ilyenkor kihez fordul 
segítségért? Orvoshoz, esetleg patikushoz 

vagy természetgyógyászhoz?
– A lehető legmesszebb menőkig 

alternatív módszereket keresek, de bi-
zonyára lesz majd egy határ, amikor már 
nem lehet. Egyelőre próbálom kikerülni 
a gyógyszereket, mert rossz emlékeim 
vannak arról, amikor a katonaságnál 
antibiotikummal kezeltük a megfázást. 
Az említett fájdalmakra a masszírozás, 
a bioptron lámpa például nálam bevált. 
Az utóbbi többek között a torokfájást is 
megelőzi. A természetgyógyászatról azt 
tartom, hogy amit nem ember idézett 
elő betegséget, arra meg is van a termé-
szetben a gyógyír, csak meg kell találni. 

– Mi jelent az Ön számára örömöt, mikor 
és mitől érzi jól magát?

– Boldog vagyok, ha egy jót tudok aludni. 
Ugyanis eléggé pörgős vagyok, és van, ami-
kor négy-öt óra alvás után fel kell kelnem, és 
csinálnom valamit. S hogy mi jelent örömöt? 
szeretem a mélységet és a magasságot, át-
vitt értelemben is, hiszen a langyos közép-
úton nincs alkotás. 

– Mint zenész vált ismertté, de volt már 
fotókiállítása és jelent meg verseskötete. 
Ezek még ma is részei az életének?

– Persze, részei, ha elcsípek valamit, pél-
dául, amikor a posztméhek tavasszal felszáll-
nak, meg kell örökítenem. A versírás pedig 
folyamatos, az új lemezemre rá is került egy 
rövidke, a keresztlányom mondja el. De ezek-
től nem lettem fotóművész vagy költő, ezek 
is a kikapcsolódáshoz tartoznak. 
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tanácsadástanácsadás
Manapság a munkavállalás szempontjából is fontos, hogy ápoltan, fiatalosan 
nézzünk ki, szép legyen a bőrünk. Mit tegyünk, és mit ne tegyünk ennek ér-
dekében? Mi tartozik az odafigyeléshez és mi az, ami már túlzás és ártalmas 
lehet a bőrünknek? A legnagyobb odafigyelés mellett is vannak elkerülhetet-
len bőrbetegségek. Melyek a nálunk leggyakoribbak és mi a teendő, ha ezek 
tüneteit tapasztaljuk?  Egyebek között ezekre ad választ dr. szabó Olga bőr-
gyógyász, kozmetológus. 

Talán a legfontosabb, hogy mindenki tisz-
tában legyen a saját bőrtípusával és an-

nak megfelelő kozmetikumokat használjon 
– mondja lapunk kérdésére válaszolva dr. 
Szabó Olga bőrgyógyász, kozmetológus. 

Akinek nincs probléma a bőrével, elég, ha 
este és reggel megfelelő hidratáló krémet 
használ. Nappalra fényvédő hatású krém 
ajánlott. 

Mindenkinek javasolt időnként
kozmetikushoz járni. Akinek problémás a 
bőre, annak gyakrabban kell ezt megtennie.  
A jó kozmetikus ellátja tanácsokkal, és olyan 
anyagokat pótol a bőrében, ami fontos a szá-
mára. 

A komolyabb esztétikai, vagy  nehezen 
gyógyuló problémákkal feltétlenül bőrgyógy-
ászt kell felkeresni. 

A fiataloknál a leggyakoribb panasz a pat-
tanások megjelenése. Idősebb korban a bór-
öregedés, a ráncok megjelenése okoz gon-
dot. Mindkét esetben nagyon fontos a meg-
előzés. Itt nem  kell nagy dolgokra gondolni. 
A problémák jó része megelőzhető, csupán 
az előbb említett rendszeres odafigyelésre és 
szükség esetén a bőrgyógyász-kozmetológus 
felkeresésére van szükség.   Nagyon fontos a 

napi két-három liter folyadék elfogyasztása, 
szervezetünk belső hidratálása. 

Az antioxidánsok és  vitaminok
szerepe bőrünk egészsége szempontjából 
rendkívül fontosok. kutatások sora  igazolja, 
hogy a mai élelmiszerek csupán az öt-tíz szá-
zaléknyi mennyiségben tartalmazzák azokat 
a vitaminokat, melyeket az ötven évvel ez-
előttiek tartalmaztak. A hiányzó vitaminokat 
és antioxidánsokat pótolnunk kell, lehetőleg 
természetes formában.

A ráncosodás 
a szárazabb bőrűeknél már fiatalabb korban 
jelentkezhet. A zsírosabb bőrűeknél ez ké-
sőbb okoz gondot. Számukra a zsírosan fénylő 
a bőr és a pattanásosak okoznak problémát. 

A ráncokra visszatérve: megelőzését ér-
demes fiatalabb korban elkezdeni, amikor 
még nem mélyek a barázdák és a bőr betö-
redezése is megakadályozható. A mélyebb 
genetikai ráncok, például az orr-ajak baráz-
dák esetében az egyedüli megoldás a ráncfel-
töltés.  Ennek lényege, hogy a besüppedést, 
volumenhiányt pótoljuk egy szövet-barát 
zselés anyaggal, amit injekciós technikával 
juttatunk a bőr alá.

FIgyElJüNk MAgUNkRA, DE SEMMIT NE VIgyüNk TúlzáSBA!

A bőr ápoltságunk tükre
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Aki sokat mosolyog, gazdag a mimikája, 
vagy gyengébb a szeme és gyakran hunyo-
rog, annak a szarkalábak megjelenésével is 
számolnia kell. A homlok– és a szem körü-
li ráncok csökkentésére a botox kezelés a 
megfelelő. Ennek hatása arra irányul, hogy 
a kezelt részen a beidegződött mimika csök-
ken, a ráncok kisimulnak és nem mélyülnek 
tovább.  Ahhoz, hogy a végeredménnyel elé-
gedettek legyünk és ne legyen mimikátlan, 
merev az arcunk, a mértékre, és az arányokra 
vigyázni kell. Ez a kezelést végző bőrgyógy-
ász szakorvos és a beteg nyitott kommuniká-
cióján és együttműködésén múlik. 

A pattanásosok, 
az akne megjelenése nem csak a kamaszkort 
keseríti meg, egyre több felnőtt fiatalnál 
okoz gondot. Az egyik fő oka a stressz, amit 
a munkahelyen való megfelelés és a magán-
életi, hétköznapi gondok nyomása vált ki. 
A rossz táplálkozási szokások, a csokoládé, 
az olajos magvak 
túlzott fogyasztása 
tovább növelheti a 
bajt. 

A kozmetika szó 
hallatán a legtöbben 
csak a nőkre gondol-
nak, pedig a férfiak 
többségére is ráfér a napi bőrápolás, hidratá-
lás.  Akinek problémás a bőre, annak ugyan-
úgy érdemes szakemberhez fordulni. A férfi-
aknál jellemző, hogy a stressz hatására hám-
ló, kis piros foltok jelennek meg az arcukon. 

A férfiaknál jelentkező másik, egyre gya-
koribb bőrbetegség a rozácea, ami kis értá-
gulatokat, kipirosodást okoz az orcákon és 
az orron, ezt népiesen borvirágnak mondják.  
A betegség örökölhető, de kedvezőtlenül be-
folyásolja a hajszolt életmód és a helytelen 
táplálkozás.

A pigmentfoltok 
megjelenése a nőknél igen gyakori esztétikai 
probléma. A halvány barna foltok megjelen-

hetnek a száj fe-
lett, a homlokon, gyakran az egész arcra 

kiterjedhetnek. A fogamzásgátlók és a terhes-
ség hajlamosítanak rá. 

Az ekcéma nem csak 
szépséghiba, hanem olyan bőrbetegség, 
amit kezelni kell, amivel bőrgyógyászhoz kell 
fordulni.  Ennek is provokáló faktora lehet a 
stressz, és a tisztálkodásra használt víz rossz 
minősége, szárító hatása. 

gyakori esztétikai problémát okozó bőr-
betegség a pszoriázis, vagyis a pikkelysö-
mör, ami alapvetően öröklődő.   Nem meg-
lepő, hogy ezt a betegséget is befolyásolja a 
stressz. gyakran a hajas fejbőrön jelentkezik, 

Sok növényi alapú 
krém a nap hatására 
toxikussá válik
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tanácsadástanácsadás
állandó korpásodást okoz-
va. Ha a körmökre lokalizá-
lódik, körömgombára ha-
sonlít. A hatásos bőrgyógy-
ászati kezelések mellett a 
napfény jótékony hatású a 
pszoriázis esetében.

kérdésünkre, 
hogy az innen-onnan ka-
pott receptek alapján, sa-
ját magunk által készített, 
vagy az internetről rendelt 
bőrápolók milyen károkat 
okozhatnak, a doktornő a 
következőket mondja: a 
kisebbik baj, ha nincs ben-
ne az a hatóanyag, amire a 
bőrnek szüksége lenne, de 
a nagyobbik baj az, hogy 
allergizáló anyagot tartal-
mazhat. ráadásul az ottho-
ni készítmények könnyen 
megromlanak. kevesen 
tudják, hogy sok növényi alapanyagú krém a 
napfény hatására toxikussá válik, kiütéseket 
okoz. Természetesen vannak kivételek. Aki 
nem szeretne, vagy nem tud sokat költeni a 
neves kozmetikai márkákra és a díszes cso-
magolásokra, az kis körültekintéssel bőséges 
választékot talál a közepes árkategóriákban, 
amelyek ugyanolyan hatásosak. 

A legjobb az lenne, ha mielőtt bárki, bár-
mit magára ken, tanácsot kérne bőrgyógyász 
szakembertől. A gyógyszertárban vásárolt 
bőrápolók, fényvédők, gyógykozmetikumok 
nagy előnye, hogy biztosan tartalmazzák, azt 
amit ráírtak vagy amilyen receptura alapján 
elkészítették.  Igaz, hogy ezek általában nem 
illatosak, de ezt ne sajnáljuk, mert az illat-
anyagok is módosulhatnak napfény hatására 
és kiütéseket okozhatnak.

Így nyár végén 
sokan kénytelenek elismerni, hogy nem vi-
gyáztak eléggé a napozással. Aki leégett és 

hámlik, már nem sokat tehet.  Javasolt, hogy 
az anyajegyeit mindenképpen mutassa meg 
bőrgyógyásznak, mert a leégés a legnagyobb 
rizikó faktora a rosszindulatú daganatok 
megjelenésének. 

Ami pedig a szolárium használatát illeti, 
hogy megtartsuk a nyáron elért barnasá-
got… 

A doktornő ebben is mértékletességre, 
óvatosságra int. A jó minőségű uniós szabvá-
nyoknak  megfelelő szoláriumok ugyan már 
kevesebb káros sugárzást bocsátanak ki, de 
az újabb kutatások szerint a barnaságot oko-
zó UV-A spektrumnak is van rákkeltő tarto-
mánya.  Az UV-A sugárzás bőröregítő hatása 
sem elhanyagolható.

Végezetül Szabó doktornő hangsúlyozza 
– mint az életben mindenben – a mérték-
letesség és az arányosság fontosságát. Az 
egészségünk mindennél fontosabb, ezt őriz-
zük meg!

Az arcbőr típusai 
NORMáliS: bársonyos tapintású, sima, tompa fényű. esti 
hideg vizes, szappanos lemosás és a reggeli hideg vizes, fris-
sítő arcöblítés elegendő. 

ZSíROS: a nemi mirigyek fokozott működése következté-
ben mitesszerek és pattanások tarkítják. A naponkénti reg-
geli és esti meleg vizes bórax- vagy kéntartalmú szappanos 
mosdás oldja a faggyú-, verejték- és más szennyező anyago-
kat. A napfény szárítja az arcbőrt.

SZáRAZ: könnyen hámló, száraz tapintású, feszülő, érzé-
keny, korán ráncosodó. ápolására langyos, lágy víz, túlzsí-
rozott szappan használata alkalmas. Ajánlatos naptól és 
széltől zsíros krém alkalmazásával óvni. 

KEvERt: az arc közepén, a homlokon, az orrszárnyakon és 
az állon zsíros, az arc többi területén inkább száraz. Keze-
lése fokozott figyelmet igényel, de jó szolgálatot tesz az esti 
langyos vagy meleg vizes, szappanos lemosás után a víztar-
talmú, hidratáló krém. 
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Pikali Gerda 34 éves, egyszerre több színházban játszik, tagja volt a Madách-
nak, ahova visszajár, és mint mondja, a Budaörsi Játékszín a második ottho-
na. rengeteget szinkronizál, több filmes, tévés szerepet kapott már, és a 89,5 
Music FM és a Magyar televízió hangja.  A bulvárlapokban a leggyakrabban 
mint bombázó, kétgyerekes anyuka szerepel, illetve másfél éve a válása kap-
csán, amiből szerencsére nem lett semmi. Mi arról faggattuk még, mit tesz az 
egészsége megőrzéséért. 

– Mit tesz az egészsége érdekében?
– A megelőzésben hiszek, ezért folyama-

tosan figyelek magamra. két éve rendsze-
resen járok biorezonanciás vizsgálatra is.. 
Magáról a módszerről talán annyit érdemes 
tudni, hogy a NASA által kifejlesztett készü-
lékkel, a kéz és a láb akupunktúrás pontjain 
végeznek méréseket. Véletlenül hallottam 
róla, mert egy kollégám felesége foglalko-
zik vele. Alkalmanként mintegy három órát 
szán rám, alaposan mindent átnéz rajtam, ha 
pedig talál valamit, már csírájában elfojtjuk 
a betegséget, mielőtt az kialakulna. legyen 
szó egyszerű torokfájásról vagy komolyabb 
problémáról.

– Nem fiatal még ehhez?
– Ez nem kor kérdése, a megelőzést nem 

lehet elég korán elkezdeni. 
– Hagyományos orvoshoz is elmegy, ha 

szükséges? 
– Igen. Sőt, ha a biorezonanciás vizsgálat 

jelez valami problémát, akkor ott szólnak, 
hogy menjek el például vérvételre vagy szak-
orvoshoz, és nézessek utána. 

– Az ön élete, napirendje nagyon zsúfolt, 
hiszen rengeteget dolgozik, szalad egyik 

helyről a másikra, a színházból a tévébe, a té-
véből a rádióba, ráadásul mindig szem előtt 
van. Hogy bírja ezt fizikailag?

– Nagyon energikus típus vagyok, és imá-
dom a munkám, ezért, amíg a feladat tart, 
észre se veszem, ha elfáradok. Továbbá az 
én életem úgy kerek, hogy van a családom és 
van a hivatásom, és a kettő között kell opti-
málisan megosztani magam, ami úgy érzem, 
sikerül is. Ugyanis jóban vagyok magammal, 
elfogadtam magam, úgy ahogy vagyok, tehát 
nem is igazán kérdés, hogy mit bírok fizikai-
lag. Bírom és örülök az életemnek.

– De mi tartja kondiban?
– A sok előadás, és talán az, hogy nem au-

tózom, hanem inkább gyalog megyek egyik 
helyről a másikra. Ilyenkor átgondolok sok 
mindent, és szeretek céllal gyalogolni. Ellen-
ben a gyalogló gépek vagy más konditermi 
eszközök számomra túl monotonak. Ami 
viszont tetszik az a kengu, vagyis az ugráló 
cipő, jól ki lehet tőle fáradni rövid idő alatt. A 
barátnőm vitt el egy ilyen edzésre, és egy jó 
nagy eséssel kezdtem. Rendszeresen ugyan 
nincs rá időm, de időnként szakítok rá lehe-
tőséget.

PIkAlI gERDA JóBAN VAN ÖNMAgáVAl; SzERETI A cSAláDJáT ÉS A MUNkáJáT

a színház 
         a második otthona
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– Ezek szerint az ideális alakját nem a 
konditermeknek köszönheti?

– Hát nem. Jó genetikát örököltem a szü-
leimtől, és érdekes módon, a szülés után a 
korábbiakhoz képest is vékonyabb lettem.

– Úgy olvastam, hogy vegetáriánus.  
Miért?

– lassan tíz-tizenegy éve nem eszem 
húst, mert akkor találtam egy csótányt a csir-
kében a tányéromban, 
amin  máig nem tudtam 
túltenni magam. de 
csak a húst hagytam ki 
az étrendemből, szere-
tem a tejet, a sajtot, sőt, 
még a húslevest is, csak 
hús nélkül.

– Melyik munkahe-
lyét érzi az elsőszámú-
nak?

– Nincs ilyen, mert 
mindegyikhez köt va-
lamilyen jó érzés. A 
Budaörsi Játékszínt 
például - ahol salamon 
suba lászló igazgatótól 
sok feladatot kapok - a 
második otthonomnak 
hívomszen a családom 
második része, Magyar 
Attila, Timkó Eszter, 
Szakács Tibor ott van. 
Velük olyan bizalom 
alakult ki az évek alatt, 
és olyan egységet alko-
tunk így négyen, hogy 
minden próba vagy fel-
lépés stresszmentes szórakozás. Játszom a 
Madách színházban is, ahol pályám legele-
jén voltam tag, tehát az a kiinduló pontom 
és nagyon jó oda visszajárni. A József Attila 
színházban most lesz bemutatóm, a Fekete 
szárú cseresznye, amiben meghívott vendég-
ként kaptam szerepet. Azután játszom még 
a körúti Színházban, ami utazó színház, és 
az igazgatójával, galambos zoltánnal szintén 

több mint tíz évre nyúlik vissza a barátsá-
gunk. Megtisztelő és jó is úgy dolgozni, hogy 
hozzám választják ki a feladatot. 

– Ez az összeszokottság azonban a filme-
zésnél nincs meg.

– Hát nincs. Ott mindenki próbálja össze-
hozni, amit megálmodott, beadja a pályá-
zatot, azután vagy lesz rá támogatás, vagy 
nem. 

– s hogy került kap-
csolatban a 89,5 Music 
FM-mel?

– A csatorna hangja 
vagyok, és ez hetente, 
kéthetente jelent egysze-
ri elfoglaltságot.  cooky-t, 

a műsorvezetőt tanítottam beszédtechniká-
ra, majd jött egy ötlet, hogy a műsorba is be 
lehetne építeni egy helyes kiejtési játékot.  A 
közelmúltban a Magyar Televíziónak is én let-
tem a hangja.

– zavarja vagy inkább örül neki, ha felis-
merik az utcán az emberek?

– Nagyon kedvesek velem az emberek, 
amikor megkérdezik, hogy min dolgozom 

Nem autózom, hanem inkább 
gyalog megyek egyik  helyről a 
másikra. Ilyenkor átgondolok 
sok mindent
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éppen, vagy hogy vannak a gyerekeim. Ez 
hogy zavarna? De nem is foglalkozom ilyes-
mivel, nem fontos számomra, hogy tudják-e 
ki vagyok. Örülök, ha tetszik másoknak, amit 
csinálok, és teszem a dolgom.

– szokott kritikákat olvasni?
– Nem. Idősebb kollégáktól hallottam, 

hogy nem szabad elolvasni a rossz kritikákat. 
Amit én úgy fejlesztettem tovább, hogy a 
rosszat se hallom meg, de a jót se. Egyik se 
befolyásoljon, hadd menjek a saját utamon, 
és én magam zeretném egyre magasabbra 
tenni a mércét.

– Volt-e ideje a nyáron pihenni?
– Mindig kapok a családtól egy hetet, 

amikor a barátnőimmel megyünk el Horvát-
országba, ahol napozunk, eszünk, olvasunk 
és alszunk. Ez idén is így volt. És több hosszú 
hétvégén voltunk pihenni négyesben, tehát 

a gyerekekkel együtt. Illetve egy he-
tet töltöttünk 
el tihanyban.

– A család-
járól mesél-
ne? korábban 
a bulvársajtó 
egy esetle-
ges válásról is 
írt…

– így van, 
de ez már a 
múlt. Négyen 

vagyunk együtt, minél többet. Most kezdjük 
a nagyobbik fiammal az iskolát, a kisebbik tíz 
hónappal fiatalabb, ő még marad egy évig 
óvodás. kicsit nehéz kétfelé vinni őket, de 
úgy döntöttünk, hogy mind a kettejük egyé-
niségének így a jó. 

– Önnek pedig kezdődik megint egy új 
évad, többek között a Budaörsi Játékszín-
ben…

– Igen, ahol egy zenés darabot mutatunk 
be októberben, ami a hatvanas-hetvenes 
években játszódik, és e korból éneklünk slá-
gereket. Nagyon várom már, és jöjjenek el 
minél többen!

MINDEN Az ÉlETkORBAN A SAJáT ADOTT      SágAINkNAk
MEgFElElő MOzgáST VálASSzUk

A műtétig hosszú út vezet

sokan, amikor felismerik, 
hogy tenniük kell az egész-
ségükért, hirtelen nekiállnak 
sportolni. Ez dicsérendő is, 
de mire figyeljenek ilyenkor, 
illetve milyen lépéseket te-
gyenek meg előtte? – egye-
bek között erről kérdeztük 
dr. Elek Emil ortopéd szakor-
vost, gerincgyógyászt. 

a szakorvos szerint mozgásszervi szem-
pontból először egy átfogó állapotfel-

mérés lenne mindenkinél javasolt, mozgás-
szervi szakember illetve gyógytornász bevo-
násával, mielőtt aktívan sportolni kezd. Majd 
a felmérés eredményének az ismeretében jó 
ötlet lehet, ha egy személyi tréner állítja fel 
a programot. Illetve, ha valakinek volt már 
korábban mozgásszervi problémája, fontos 
lehet, hogy orvosával is megbeszélje, mi-
lyen sportok, azon belül milyen mozgásele-
mek kerülendők a számára. Természetesen 
az sem lényegtelen, hogy a beteg cardio-
pulmonalis, vagyis belgyógyászati szempont-
ból milyen állapotban van, főként, ha előtte 
hosszabb ideje nem mozgott rendszeresen. 
De visszatérve dr. Elek Emil úr saját szakterü-
letére: a mozgást mindenképpen fokozato-
san kell elkezdeni, mert az edzetlen izomzat, 
szalagrendszer illetve esetleg a csontozat is 
sérüléssel reagálhat a hirtelen megnöveke-
dett terhelésre. 

Tény, hogy egyre fiatalabb embereknél 
jelentkezik csípőkopás, térdfájdalom, akik 
azért nem mennek orvoshoz, mert úgy vélik, 
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MINDEN Az ÉlETkORBAN A SAJáT ADOTT      SágAINkNAk
MEgFElElő MOzgáST VálASSzUk

A műtétig hosszú út vezet

tanácsadástanácsadás
hogy az rögtön műtétet 
javasol. – Én például soha 
nem ajánlok senkinek 
rögtön műtétet – szögezi 
le Elek doktor. - A műté-
tig hosszú út vezet, olyan 
hosszú, hogy sok ízületi 
betegnek élete végéig 
nem kell operáción átes-
nie. Megfelelően veze-

tett, úgynevezett konzervatív kezelésekkel, 
prevenciós programmal az ízületek, illetve 
általában a mozgató-támasztó rendszer idős 
korig rendben tartható. S hogy vajon ezek 
közé bekerültnek-e a recept nélkül is kapha-
tó, sportboltokban is értékesített készítmé-
nyek, amiket izületi fájdalmakra ajánlanak, 
mint az alga, a csirkeporc, cápaporc stb.? 
- Nekem saját, bevált kombinációim vannak 
– feleli kérdésünkre a szakorvos -, és az em-
lített szerek közül sok kérdéses eredetű és 
hatóanyag tartalmú, míg mások kifejezetten 

jók, eredményesek. A számos készít-
ményt tehát egyenként kell értékelni 
egy adott betegnél, „testre szabni” 
a mennyiséget, illetve a szerek kom-
binációját. 

Az ortopéd szakrendelésen 
egyébként minden korosztály meg-
fordul. A gyermekek testtartási za-
varokkal és a növekedés miatt túlter-
helt tartórendszerrel keresik fel az 
orvost, az idősek pedig a rendkívül 
kopott, meszes ízületekkel és csigo-
lyákkal. ám egyre gyakoribbak mind 
a fizikai, mind a szellemi középkorú-

ak is, a hátfájások, nyakfájások, derékbán-
talmak miatt. S bár az orvos szerint vannak 
ugyan univerzális jó tanácsok, a betegeket 
egyenként kell vizsgálni, értékelni és preven-
ciós, terápiás tanácsokkal ellátni.

Végül, ha valaki még 80-90 évesen is sokat 
szeretne sétálni, akár teniszezni, ellátni saját 
magát, és egyáltalán minőségi életet élni, mit 
tegyen ennek érdekében akár 30, 40, 50 vagy 
60 évesen?  - Ne feledjen el minden az élet-
korban a saját adottságainak megfelelő moz-
gáskultúrát fenntartani! Mindenki neki való 
minőségű és mennyiségű mozgásra vállal-
kozzon, arra azonban rendszeresen. Továb-
bá az elfogyasztott táplálék mennyisége és 
minősége is meghatározó, ezért a mozgás-
szervi szakember mellett nem árt egy diete-
tikussal is konzultálni bizonyos életkorokban 
- zárja gondolatmenetét dr. Elek Emil.

A DOkTOR úR TOVáBBI TANácSAIT ITT OlVASHATJA: 
www.ortopedia.blogter.hu; www.gerincambulancia.hu
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tanácsadástanácsadás
Nem akkor kell fogorvoshoz menni, amikor már fáj valakinek a foga, hanem 
miután megtanultuk a helyes szájhigiéniát az után is évente legalább egyszer 
ellenőrzésre van szükség. Dr. Gulyás zsuzsanna fogorvos szerint egy jól fel-
szerelt rendelőben a magyar szakemberek világszínvonalú ellátást nyújtanak.

az utóbbi években az emberek a reklá-
mok és talán a divat hatására jobban 

figyelnek önmagukra, így fogaik ápolására 
is nagyobb hangsúlyt fektetnek, mint koráb-
ban  – véli dr. gulyás zsuzsanna fogorvos. 
Hozzátéve: – De még mindig nem eleget. 
Rendelőnkben a páciensek rendszeresen 
dentalhigiéniai kezelésen vesznek részt, ahol 
a professzionális fogkő eltávolítás mellett a 
dentalhigiénikus szakasszisztens  megtanítja 
a fogkefe, és a különböző fogtisztító segéd-
eszközök szakszerű használatát. Nagyon fon-
tosnak tartom, hogy már a gyerekeket szak-
szerű fogápolásra tanítsa szakember, mert 
ezzel elejét lehet venni a későbbi fogágy és 
fogbetegségek kialakulásának. őket játékos 
formában, plakk festéssel motiváljuk. Szülők 
részéről egyre nagyobb igény van ilyen fajta 
foglalkozásra.

Tapasztalatom szerint  a gyerekek fogai 
ma későbbi életkorban kezdenek romlani, 

mint régebben. Az a felnőtt, aki rendszere-
sen látogatja fogorvosát, jobban odafigyel 
gyermekének fogazatára is. Odafigyel mit 
eszik a gyerek, mikor eszik édességet, mikor 
és hogyan tisztítja fogát. Tanácsot kér, mivel 
és hogyan lehet megőrizni gyermekének ép 
fogazatát. Javasolni szoktam a rendszeres és 
szakszerű fogápoláson kívül a főétkezésen 
kívüli nassolás mellőzését, a barázdazárást, 
amit már pici korban a tejfogacskákon is el 
lehet végezni. Természetesen ehhez megfe-
lelő kommunikáció és türelem szükséges, de 
annál a kicsinél, aki ismerősként jön a rende-
lőbe, ez nem szokott problémát jelenteni. 
Nagyobbaknál és állandó fogszabályzót vi-
selőknél a maradó fogak barázda zárása min-
denképp javasolt.

Ha valaki nem érez problémát, évente leg-
alább egyszer vegyen részt dentalhigiéniai 
kezelésen, ahol a látható( íny feletti) és lát-
hatatlan ( íny alatti) fogköveket és a fogra 

MIT TEgyüNk, HOgy NE lEgyENEk TÖMÖTTEk, 
gyÖkÉRkEzElTEk A FOgAINk, ÉS SOk FOgPóTláSUNk?

A fiatalos mosolyért

2040. Budaörs, Szabadság u. 40. B/1.
Tel:   +36 30 950 1614 ;    06 23/ 416 305

www.budaorsdental.hu, email: info@budaorsdental.hu

Teljeskörű fogászati szakellátás 
felnőtteknek és gyermekeknek,

 fogszabályozás, szájsebészet, implantáció,
fogfehérítés, fogkőeltávolítás, 3D Rtg,
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rárakódott színezéket (dohány, tea, kávé,és 
egyéb) eltávolítják.  Egy ilyen alapos kezelés 
után a száj komfortérzete sokkal kellemeseb-
bé válik. Majd ezután a letisztított fogazatot 
és gyulladásmentes fogágyat a fogorvos 
megvizsgálja, nincs-e szuvasodás vagy egyéb 
fogászati megbetegedés. 

Akinek sok tömött, vagy gyökérkezelt 
foga van, különböző fogpótlások, implan-
tátumok, hidak találhatók a 
szájában, ajánlatos időnként 
panoráma RTg-t  készíttetni. 
így idejében fény derülhet az 
úgynevezett szekunder vagy 
tömés alatti szuvasodásra, az 
íny felől kezdődő szuvasodás-
ra, vagy a fogpótlás szükséges 
cseréjére. 

Az elmúlt másfél évti-
zed technikai fejlődése 
óriási változást hozott a fog-
orvoslás minden területén. A 
diagnosztikában egyre elter-
jedtebb a digitális RTg felvé-
tel. Ez amellett, hogy kevésbé 
szennyezi a környezetet, azál-
tal, hogy nem kell vegyszert, 
filmet használni, sokkal érté-
kelhetőbb felvétel készíthető 
és nem utolsó sorban lénye-
gesen kisebb sugárdózist je-
lent a páciens és a felvételt 
készítő személyzet számára.

A digitális panoráma– és 
tele-RTg mellett egyre nagyobb szerep jut 
a cone BeamcT felvételnek. Ez  3D felvétel, 
mellyel olyan képletek és elváltozások is 
láthatóvá válnak, amik a 2D felvételen nem. 
Mérhető a csont vastagsága, ezért haszná-
lata az implantológiában elengedhetetlen. 
Nagy segítség a fül-orr-gégészeti diagnoszti-
kában.

A Budaörsi Egészségügyi központban 
elérhető a digitális Panoráma RTg– és tele 
RTg valamint cone BeamcT.  A páciensek 

cD lemezen kapják meg a felvételt. Fog-
megtartó kezelések területén a gyökérke-
zelésnél ma már pontosan, mérőműszer-
rel bemérhető a gyökércsatorna hossza. A 
dentalhigieniai kezeléseket speciálisan ki-
képzett dentalhigiénikus szakasszisztensek 
végzik. Itt elengedhetetlen eszköz ma már 
az ultrahangos fogkő eltávolító és a speciális 
homokfúvó. Folyamatosan fejlesztik a fogá-

szati implantátumokat, egyre 
nagyobb biztonsággal, egyre 
rövidebb várakozási idővel ül-
tethetők be.  Sőt, mind több 
az azonnal terhelhető implan-
tátum is. Fogpótlások és kon-

zerváló fogászat  területén az anyagokban is 
nagy változás történt. Mindinkább előtérbe 
kerülnek a fémmentes alapú kerámia pótlá-
sok, a betétek, melyekkel teljes fogrestaurá-
ciót lehet végezni.

Ma már elérhető a számítógép vezérelte 
cAD/cAM technológiával készülő fogpótlás. 
Az esztétika oldaláról nézve pedig gyönyörű 
kontaktlencse vékonyságú kerámia héjakkal 
lehet ragyogóvá varázsolni páciensünk mo-
solyát.

A fogszabályozás 
ma már nincs 
életkorhoz kötve
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együtt meg tudjuk tervezni és be tudjuk mu-
tatni milyen lesz a fogpótlása.

Ezenkívül a különböző laserek is nagy sze-
repet kapnak a fogászati ellátásban.

Mi a véleménye 
a fogfehérítési divatról,
gulyás doktornő a következőt válaszolta:  
– Ahogy a bőrünk is korosodik, ráncosabb, 
foltosabb lesz és szeretnénk fiatalítani, így 
a fogaink is a kor előre haladtával egyre mé-
lyebb színtónust kapnak, sötétebbé válnak. 
Fogfehérítéssel ezt a folyamatot megváltoz-
tathatjuk. Természetesen itt is vannak szabá-
lyok, amit be kell tartani ahhoz , hogy fogaink 
ne károsodjanak. Tény, hogy az ápolt, fehér 
fogsor fiatalosabb mosolyt kölcsönöz.

Az ápoltság fontos része a leheletünk. 
Ha kellemetlen, annak több oka lehet. Okoz-
hatja fogmosás hiánya, rossz fog, fogkő, íny 
gyulladás, fogágy betegség és nem utolsó 
sorban  belgyógyászati betegség. Akinek 
ilyen problémája van, először célszerű fogor-
vosával konzultálni és kizárni a fogászati oko-
kat, majd ha továbbra is fenn áll a panasz fel 
kell keresni háziorvosát.

A fogszabályozás is divat, ugyanakkor 
nálunk kevésbé, mint külföldön. De kinek és 
milyen életkorban van rá tényleg szüksége? 
A doktornő szerint ma már nincs életkorhoz 
kötve. Minél fiatalabb korban látja fogszabá-
lyozó szakorvos a kis pácienst, annál hama-
rabb derül fény az esetleges fejlődési rendel-
lenességre és annál korábban lehet megkez-
deni a kezelést.

Feltétlenül foglalkozni  kell az úgyneve-
zett buldog harapással, a túlságosan előre 
harapással (ujj szopás vagy hosszas cumizás 
következtében jön létre), a nyitott harapás-
sal, a torlódott fogazattal, a keresztharapás-
sal, a mélyharapással és egyéb fognövekedé-
si rendellenességgel. általában 6-7 éves kor 
az, amikor először érdemes ilyen céllal fog-
szabályozó szakorvoshoz vinni a gyermeket. 
Fiatal felnőttek elsősorban esztétikai okok 
miatt kérik fogaik szabályozását. Idősebb 
korban előfordul, hogy fogágy betegség kö-
vetkeztében elmozdult fogazat teszi szüksé-
gessé a fogszabályozást.

A fogszabályozásban is, mint a fogászat más 
területén, forradalmi változások történtek.

Ma már nagyon sokféle készülékkel lehet 
dolgozni. Vegyes fogazatban, bizonyos eset-
ben a kemény, merev készülék helyett puha 
szilikon sin,  Myotherápiás trener használha-
tó.  De felnőtteknek a clear Smile sin, átlát-
szó, egész nap hordható kivehető készülék. A 
rögzített készülékeknél előtérbe kerültek az 
úgínevezett önzáró brackettek. Ezzel lágyabb, 
finomabb erőkkel, rövidebb idő alatt lehet na-
gyon szép eredményt elérni. A hagyományos 
brackettel mindez kicsit tovább tart. Mindkét 
brackett típusból létezik esztétikus és fém.  
Ezenkívül  használunk nyelv felöli, teljesen lát-
hatatlan rögzített készüléket is. 

Magyarországon, egy jól felszerelt rendelő-
ben, ahol az orvosok és asszisztensek folyama-
tosan, megfelelő mértékben képzik magukat, 
minden olyan ellátást megkaphat a páciens, 
amit a nálunk gazdaságilag lényegesen fejlet-
tebb országokban, vagy akár a tengerentúlon is.

Fogászati 
Tele-,   (CB-CT) és
Panoráma Röntgen

Cím: Europ-Med
Budaörsi Egészségügyi Központ

2040 Budaörs, Kossuth L. u. 9.
Fogászati röntgen,  félemelet

Tel: +36 30 710 5895
Rendelési idő : H-K- Cs- P : 14-18

Szerda: 8-18

Szolgáltatásunk minden nagyobb egészségpénztár terhére elszámolható.
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a talpunk mindent elárul az egészségünkről – a kínaiak ezt 
már az időszámításunk előtti évszázadokban tudták. Mi, 

az úgynevezett nyugati világban a talpdiagnosztikát és talp-
masszázst az alternatív, ha úgy tetszik a természetgyógyásza-

ti kezelésekhez soroljuk. 
Sokan akkor kezdenek el 
komolyabban foglalkozni 
vele, amikor az orvosok már 
nem segíthetnek, vagy azok 
veszik igénybe, akik nem sze-
retnének bekerülni a normál 
egészségügyi rendszer gépe-
zetébe. 

Valahogy így ismerke-
dett meg a talpdiagnosztiká-
val galamb zoltánné Vivien is, 

amikor 24-25 évvel ezelőtt szűnni nem akaró fejfájása miatt fel-
keresett egy reflexológust. Ezt követően maga is elvégzett egy 
tanfolyamot, majd többet, és tudását sok más alternatív gyógy-

ászati ismerettel egészí-
tette ki. Ma már van egy 
saját gyógycentruma 
Budapesten, a Fillér utcá-
ban, ahova az ország minden pontjáról jönnek az érdeklődők. 

Az állapotfelmérést – ami a talpdiagnosztika mellett történ-
het mágneses biorezonanciával, illetve haj és fejbőr diagnoszti-
kával is - igény szerint többféle terápia követi. Vivien mellett ott 
van két volt tanítványa, akik nála sajátították el a reflexológia 
alapjait, két gyógymasszőr és egy homeopata belgyógyász. No 
meg azok az igen értékes, kórházi kezelésre is alkalmas gépek, 
amelyeket az évek folyamán folyamatosan szerzett be.

Az egyik legérdekesebb közülük a hullámterápiás elektro-
mos készülék, aminek a segítségével a nyirok- és vérkeringés 
fokozható. Vagy ott van az egyénre szabott lúdtalpbetét készí-
téséhez alkalmazott viedokamerás, számítógépes tervező prog-
rammal ellátott berendezés. Illetve a sokféle szolgáltatás közül 
érdemes még kiemelni az allergiavizsgálatot, amit a VOll féle 
allergia- és candida teszttel végeznek. 

Vivien talpai Gyógycentrum  Orvos-Természetgyógyász Rendelő
1026 Budapest, Fillér u. 10/A | Tel.: 06 1 316-2596, 438-4471 | Mobil: 06 20 254-4633 | E-mail: info@vivientalpai.hu 

ORVOS - TERMÉSzETgyógyáSz RENDElő A FIllÉR UTcáBAN
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Galamb zoltánné, Vivien közel 25 éves 
tapasztalattal segíti páciensei fájdal-
mainak, rossz körérzetének a meg-
szüntetését, vagy egyszerűen csak az 
egészségük megőrzését a szervek tal-
pi idegvégződéseinek segítségével.
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Miért pont Pósfai Gábor? Mert szimpatikus. Mert 30 évesen egy multinacioná-
lis áruházlánc első számú magyarországi vezetője. Mert gyerekkorától spor-
tol. Mert bár a munkája megszállottja, első számára a család. Mert a sikertől 
nem szállt el, nem mutatja magát másnak, mint amilyen, és mert több szállal 
kötődik Budaörshöz és környékéhez. Mert akár példaképe is lehet másoknak, 
akik szintén szeretnének egészségesen, kiegyensúlyozottan élni.

– Mit jelent önnek a sport?
– A kinevezésem a magyarországi 

Decathlon élére 2011. júliusában történt, pon-
tosabban akkor vettem át a cég irányítását.  
A sport terén ez annyiban változtatta meg 
az életemet, hogy az előző szezonban még 
versenyszerűen asztaliteniszeztem, itt Buda-
örsön, másodosztályban az első számú csa-
patban, és ezt abba kellett hagynom. Ehhez 
hozzájárult a kislányom születése is, ugyanis 
a versenyek szombati elfoglaltságot jelen-
tettek, és mivel a munka miatt hétköznap se 
sokat vagyok a családommal, a hétvégéket 
nem vehetem el tőlük. Magával a sporttal 
azonban nem álltam le természetesen, csak 
a versenyekkel. Néha nehéz megtalálni a sza-
bad félórát, órát, fél évig találtam is magam-
nak kifogásokat arra, hogy miért nincs időm 

lazítani, de mára beütemeztem. Heti egyszer 
eljárok a céges csapattal futballozni, van egy 
megállapodásunk a helyi uszodával, oda is 
gyakran eljárok, néha futok, bár ez nem a 
kedvencem, és néha lejárok még pingpon-
gozni.

– A sport akkor is fontos lenne, ha a 
Decathlonnak nem ez lenne a fő profilja?

– Abszolút. Hét éves koromtól egészen 
az egyetemig a sport mindennapos része 
volt az életemnek, szó szerint minden nap 
edzésre jártam. Egyetem alatt, majd amikor 
elkezdtem dolgozni, kicsit ritkábban került 
rá sor, de megmaradt a rendszeresség. A 
Decathlon számomra inkább szerencse, hogy 
sikerült összekötni a munkámat a hobbim-
mal. S hadd tegyem hozzá: a kinevezésemig 
úgy érzem keveset tettünk a munkavállalók 

PóSFAI gáBOR SPORT NÉlkül NEM TUDJA ElkÉPzElNI Az ÉlETÉT

Topmenedzser 
            nyakkendő nélkül
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sportolása érdekében, de azóta ha valami-
ben sikerült előre lépni az elmúlt egy évben, 
akkor ebben igen. Mind a 13 áruházunk ren-
delkezik együttműködési szerződéssel egy 
helyi sportcentrummal, ahol általában ingye-
nesen sportolhatnak a 
munkavállalóink. Ren-
deztünk saját céges 
sportnapot, amin a hat-
százból kétszázötven 
ember vett részt, telje-
sen fakultatív módon. 
És bevezettünk egy 
olyan rendszert, hogy 
akár versenyszerűen 
sportol valaki a munka-
társak közül, akár hob-
biversenyen indul, an-
nak adunk hozzá anya-
gi és/vagy eszköztámo-
gatást. ez utóbbit egy-
előre kevesen vették 
még igénybe, aminek 
nem tudom az okát, hi-
szen sokan sportolnak 
a cégnél, de azért kezd 
beindulni. A másik em-
lítésre méltó változás, 
hogy nagy tömegeket 
megmozgató, szabad-
idős sporteseményeket 
támogatunk, ami koráb-
ban is előfordult, de ke-
vésbé tudatosan. Ilyen 
volt a gerecse 50 túra 
vagy a Balaton átúszás. 
természetesen a mi 
munkavállalóink ezeken 
ingyenesen indulhattak, indulhatnak.

– Milyen vezetőnek tartja magát? Na-
gyon határozottnak, aki egy kézben tartja a 
dolgokat, vagy inkább megosztja a feladato-
kat, és demokratikus légkört alakít ki maga 
körül?

– Egy vezetőnél szerintem előfeltétel a 
határozottság, azt gondolom én ilyen is va-

gyok, de mégis inkább bevonó, mert szere-
tek minden információt megosztani a mun-
katársaimmal. Azt azért már megtanultam, 
hogy az irányított demokrácia a jó, nem 
szabad túlzásba esni sem és mindenkit min-

denbe bevonni, ráadásul 
mindenkinek amúgy sem 
lehet megfelelni. még an-
nak a tíz főnek sem, akik a 
közvetlen csapatom tagjai, 
nemhogy hatszáz ember-
nek. Ugyanakkor már áru-
ház igazgatóként is évente 
három-négy alkalommal 

összehívtam egy olyan találkozóra az embe-
reket, ahol négy órán keresztül közvetlenül 
tehettek fel nekem kérdéseket. Ezt a hagyo-
mányt most is folytatom, amire bármelyik 
áruházunkból bárki eljöhet, csak ritkábban, 
évente kétszer. Itt több olyan dolgot tudtam 
meg, amiről a középvezetők nem tájékoztat-
tak, mert talán nem tartották fontosnak. A 

Sok igazság van abban, 
hogy a menedzseri lét 
próbára teszi az egészséget, 
én is érzem, ha egy hétig 
nem mozgok
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legnagyobb eredménye 
ezeknek a találkozóknak 
az, hogy míg az első alka-
lommal harmincöt em-
ber jött el, a másodikra 
mintegy negyvenen, te-
hát ők is látták értelmét, 
a konkrét döntéseket 
illetve kaptak visszaje-
lezést. összességében 
tehát bevonó, demok-
ratikus vezetőnek tar-
tom magam, aki szereti 
megismerni mások vé-
leményét. Az őszinte, 
nyílt kommunikáció-
ban hiszek. Én döntök 
ugyan vita esetén, de 
meggyőzhető vagyok, 
tudok változtatni ere-
deti álláspontomon, 
ha kell. 

– Milyen visszajel-
zéseket kapott eddig 
a francia főnökeitől?

– Azt mondták, nem gondolták volna, 
hogy ilyen hamar felveszem a ritmust. Ez min-
denképp dicséret. De hogy mondjak fejlesz-
tendőt is: figyeljek jobban a rólam kialakuló 
első benyomásra. Nincs napi jellegű számon-
kérés, az eredményekkel, a csapattal elége-
dettek, és a bizalom jele, hogy magyar veze-
tőt neveztek ki személyemben, míg máshova 
jellemzően francia ügyvezetőket küldtek, 
sőt, volt, ahol a helyi embert cserélték vissza.

– A menedzseri lét sokak szerint egyenlő 
az állandó stresszel, a fiatalon bekövetke-

ző infarktussal. 
Nyilván a sport az 
egyik, amelyikkel 
ezt oldani tudja 
illetve megelőzni. 
És mit tesz még az 
egészsége érdeké-
ben?

– Sok igazság 
van abban, hogy a 
menedzseri lét pró-
bára teszi az egész-
séget, én is érzem, 
hogy ha egy hétig 
nem mozgok, már 
görcsösebb, fárad-
tabb vagyok. Igaz, 
mióta első számú 
vezető lettem, job-
ban be tudom osz-
tani az időmet, mint 
korábban, mert nem 
függök másoktól. 
Ugyanakkor sokkal 

nagyobb rajtam a nyomás, a folyamatos 
döntéskényszer, és rengeteg a találkozó, a 
megbeszélés, a külföldi utazás. Éves szinten 
másfél hónapot vagyok távol, főként Fran-
ciaországba, a központunkba utazom. ám 
ezt nem panaszként mondom, sőt, így jut-
hattam el például indiába, ami nagy élmény 
volt. A sport mellett az olvasás tölt még fel, 
amire esténként van időm. Sokan csodálkoz-
nak rajta, hogy imádom a nyomtatott sajtót. 
És kezdhettem volna azzal, hogy az egészsé-
ges életmód részeként megváltoztak a táp-
lálkozási szokásaim, de ez nem lenne igaz. 
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Azon van még mit javítani. Sokkal inkább 
jellemző rám, hogy igyekszem megtalálni az 
egyensúlyt a munka és a magánélet, a család 
között. Minden reggel például az egyéves lá-
nyommal foglalkozom, majd jöhet a munka. 
Délben remélhetően sikerül sportolni. Majd 
megint munka. Este hét körül megyek haza, 
amikor ismét a gyerekkel vagyok, majd mikor 
elalszik, olvasás. A hétvége pedig – ritka ki-
vételektől eltekintve – a családé. Ez koráb-
ban nem így volt, de megtanultam, hogy ha 
csak egy e-mailt elolvasok, akkor teljesen 
kizökkenek a nyugalomból, és azon kezd el 
járni az agyam. Ezért a laptopomon való bön-
gészés helyett gyakran megyünk kirándulni, 
barátokkal találkozni, és nagyon jó a kap-
csolatunk a tágabb családtagokkal. Négyen 
vagyunk testvérek, négy fiú, édesapámék és 
édesanyámék pedig öten-öten testvérek, így 
huszonkilenc unokatestvérem van. Szeren-
csére nincs harag a családban, éves szintű 
nagy családi találkozókat is tartunk.

– szeretné ezt átörökíteni a kislányának? 
Milyen nevelési alapelveket fogalmaztak 
meg a feleségével?

– Az első, hogy ugyanazt mondjuk mind 
a ketten. Továbbá mivel én nem szólok bele 
mások nevelési módszereibe, ezt várom el a 
saját környezetemtől, adott esetben a szü-
leimtől is. Én Budakeszin nőttem fel, ideális 
környezetben, ezért nagyon fontos, hogy 
milyen környezetben nevelem majd fel a gye-
rekeket. Jelenleg még a fővárosban lakunk, 
de már kiválasztottuk itt Budaörsön azt a há-
zat, ahova hamarosan és hosszú távra költö-
zünk. Szeretném, ha a kislányom sokat lenne 
levegőn, sokat mehetne majd társaságba, és 
hogy lássa  a világ sokféleségét. Sokaknál ta-
pasztaltam, hogy volt a gyerek előtti élet és 
a gyerek utáni. Ami részben kikerülhetetlen, 
de ha nagyon élesen válik el a kettő, akkor 
valami vagy valaki sérül. Végül semmiképpen 
se egy gyereket szeretnénk, hanem legalább 
kettőt, és mivel a feleségem várandós, remél-
hetően minden rendben lesz és ez hamaro-
san teljesül is.
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Budaörsön nyolc éve működik az egészségügyi központban egynapos sebé-
szet, négy éve két műtővel. Ez volt az első hazánkban. Bár a szakirodalom sze-
rint ez a módja az operációnak gazdaságosabb, mint hagyományosan a kórhá-
zakban, sok a tévhit ezzel kapcsolatban, és a módszer országosan lassan terjed. 

Mit jelent az egynapos 
sebészet? Az első gon-

dolat, hogy kisebb, rövidebb 
időt igénylő beavatkozás, 
amiért nem kell kórházba 
menni. ezzel szemben az 
egynapos sebészet lényege 
az, hogy az egyszerűtől az 
egészen bonyolult műtétig, a 
legfejlettebb technika segít-
ségével, rövid ápolási idő mel-
lett elvégezhető műtéteket 
csinálunk – fogalmaz dr. ko-
vács Attila, az Europ-Med kft. ügyvezetője, 
a Budaörsi Egészségügyi központ főigazgató 
főorvosa. – Ezt szerinte három dolog tette le-
hetővé illetve szükségessé a világban. 

Az első a technológia fejlődése, 
aminek köszönhetően ma már száloptikás 
eszközökkel pici nyílásokon keresztül képes 
az orvos behatolni a szervezetbe, hogy a be-
tegség okozóját, a tumort, daganatot vagy 
mondjuk epekövet, el tudja távolítani. Ezért 
a korábbi, hagyományos műtétekhez képest 
sokkal kevesebb gyógyulási időre van szük-
ség. Hiszen nem ejtettek a betegen óriási 
vágást, sebet, amivel idegpályák sérülnek, és 
aminek a regenerációja tovább tart, mint 
az alapbetegségből való felépülés. Továb-
bá nincs szükség hosszú, mély altatásra, ami 

előtt megint csak hosszas előkészítés, 
többek között éheztetés, hashajtózás, igen 
kellemetlen dolgok szükségesek. Az új tech-
nikákkal nem kell a műtét előtt a betegnek 
„ártani”, hanem rövid idő alatt szinte kivará-
zsolják belőle a baj okozóját.

A második feltétel, hogy az emberek élet-
módja átalakult, és egyre inkább olyan erős 
a kötődésünk a normál életünkhöz, a mun-
kánkhoz, a családhoz, a barátokhoz, hogy 
akkor vagyunk boldogok, az az elvárásunk az 
egészségüggyel szemben, ha egy betegség 
minél rövidebb időre ragad ki a megszokott 
környezetből. 

A harmadik ok pedig a gazdasági válság, 
amit világszerte tapasztalunk évek óta, és 
amelyben a leggazdagabb országok is egyre 
kevesebb pénzt tudnak fordítani az egész-
ségügyre. Az egynapos sebészet pedig egy 

A TElJES EgÉSzSÉgügyI kUlTúRA ÉS/VAgy SzEMlÉlET 
áTAlAkíTáSáT MEgkÖVETElI

Egynapos sebészet



Egészségére váljék! 31

www.budaorsinaplo.hu

elsőkörös, komolyabb beruházás után hosszú 
távon lényegesen olcsóbb, mint a hagyomá-
nyos, kórházi kezelés.

Az egynapos sebészet megköveteli 
a teljes egészségügyi kultúra vagy szemlélet 
átalakítását. A hagyományos kórházi szerve-
zetben a beteg a rendszer jellegéből adódóan 
„ketteske, hármaska.” Hiszen a műtétek szin-
te futószalagon zajlanak, és senkinek nincs 
ideje másra. Míg az egynapos sebészeten az 
egyik legfontosabb szempont, hogy előtte 
kell a pácienst olyan szinten megismerni, és 
olyan állapotba hozni a testét és a lelkét, hogy 
minél kevesebb kockázattal essen túl a szük-
séges műtéten. Ha ugyanis nem figyelünk oda 
magára az emberre, ha kétségei vannak, ha 
szorong, akkor nem az alapbetegsége miatt, 
hanem a magas vérnyomása vagy a cukra stb. 
miatt lesznek komplikációk. Azért, hogy ez ne 
fordulhasson elő, létezik a rendszerben egy 
koordinátor nővér, akinek a felada-
ta – és remélhetően adottsága is 
– az empátia. ő az, aki tudja a pá-
ciensről, hogy milyen magánéleti 
vagy éppen anyagi gondok nyo-
masztják, hogy van-e jogosítvá-
nya, hogy van-e családja vagy vala-
ki, aki hazaviheti és otthon ápolja, 
van-e telefonja és sorolhatnám. 
Ezek ugyanis mind hatással van-
nak a gyógyulására, és az intéz-
ménynek eszerint kell eljárni. 

– készakarva mondtam in-
tézményt, és nem orvost, ugyan-
is el kell mozdulni abba az irány-
ba, hogy a betegek ne egy adott 
személyhez ragaszkodjanak 
vagy csak egy adott személy-
ben bízzanak meg, hanem ma-
gában az intézményben, ahol 
kezelik, műtik őket – emeli ki 
dr. kovács Attila. Hozzátéve: 
– Az nem baj természetesen, 
ha valaki kötődik az orvosá-
hoz, de egyrészt magának az 

orvosnak semmilyen rendszerben, soha nem 
lesz annyi ideje, hogy ő maga figyeljen a páci-
ens életében minden részletre; másrészt min-
denhol team-munka zajlik, aminek az orvos is 
része. Sőt, a jövő az, hogy magát a műtétet, 
emberi felügyelet mellett, de robotok fogják 
elvégezni. Igaz, itt még nem tartunk, de ösz-
szefoglalva: a beteg kötődése az adott intéz-
ményhez, hálózathoz, ugyanolyan fontos, 
mint az általa kiválasztott orvos szerepe. 

Ez volt Magyarországon az első, 
és azóta is bővül, sikeres. Budaörsön az egy-
napos sebészet nyolc éve nyílt meg. lénye-
ges, hogy nem egy kórházban kapott helyet, 
hanem a szakorvosi rendelő tetőterét épí-
tették át – nagyon igényesen – erre a célra. 
A követőik ugyanakkor elég gyakran kórhá-
zakban hoztak létre egynapos részleget, sőt, 
jelenleg a kormányzati elképzelés is az, hogy 
a kórházi átszervezéskor felszabaduló kapa-

citás – értsd: ahol megszüntetik az 
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tanácsadástanácsadás
aktív ellátást – egy részét fordítsák erre. Dr. 
kovács Attila ezt nem tartja jó megoldásnak, 
éppen a fent említett szemléletváltozási igény 
miatt, amit egy kórházban nehéz megvalósíta-
ni. Illetve mert a kórházakban az új módszer 
a gazdasági hatékonyságát is elveszti, ugyanis 
attól nem csökkenek automatikusan a költsé-
gek, ha a betegeket hamarabb hazaengedik, 
de maga az infrastruktúra a régi, a hatalmas, 
kihasználatlan kórtermekkel és sok-sok kü-
lönböző részleggel. Az egynapos sebészeten 
ugyanis nincs külön szemészeti, nőgyógyásza-
ti, sebészeti stb. osztály, mert gazdaságtalan 
és értelmetlen lenne. Hanem van egy fekvőbe-
teg osztály, és a különböző betegséggel mű-
töttek egymás mellett kapnak helyet, ahogy a 
műtőkben (Budaörsön kettő van) is egymást 

váltják a szakorvosok. Ez egy kórházban ilyen 
módon nem kivitelezhető a főorvos szerint. 
Sajnos annak, ha a kiürített kórházakban, nem 
megfelelő feltételek mellett nem válik majd 
be a módszer az lehet a következménye, hogy 
magáról az egynapos sebészetről alakulhat ki 
negatív vélemény.

Az itt dolgozó orvosok a nemzetközi 
kapcsolatrendszereken keresztül 
a külföldi gyakorlatot tanulmányozva, és a 
saját, menet közben szerzett tapasztalataik 
alapján tanulták, tanulják meg. Nagy gyakorlat 
kell hozzá. Az Europ-Med kft. a budaörsi egy-
napos sebészet mellett üzemeltet egyet Száz-
halombattán és egyet kisteleken. Ez utóbbi 
Szeged mellett található. Az orvosaik mintegy 
40 százaléka a helyi ambuláns szakrendelése-
ken is rendel, de vannak olyanok, akik hetente, 
havonta néhány alkalommal kifejezetten az 
egynapos sebészet miatt érhetők el itt is. Van 
olyan kollégájuk, aki például kórházi főorvos 

máshol, de a feltételek és az őt és betegeit 
körülvevő szolgáltatás színvonala miatt vál-
lalja, hogy kijár Budaörsre. 

A budaörsi egynapos sebészet nem 
kis elismerése, hogy jövőre Budapesten, 
a kongresszusi központban lesz a szakma 
harmadik világkongresszusa, ahonnan biz-
tosan sok külföldi érdeklődő látogat majd 
el hozzájuk.

Támogatott 
és fizetős
jelenleg Budaörsön kilenc szakmában – általá-
nos sebészet, ortopédia, érsebészet, nőgyógy-
ászat, szemészet, fül-orr gégészet, urológia és 
plasztikai sebészet – több száz, az országos 
egészségpénztár (oep) által finanszírozott te-
vékenységre van mód az egynapos sebészeten, 
amiért tehát nem kell külön fizetnie annak, 
aki biztosított. ezeken kívül végezhetnek az 
oep listáján nem szereplő, fizetős műtéteket 
is, és sajnos ez utóbbiak közé tartozik példá-
ul az epekő eltávolítása, illetve nem meglepő 
módon a nem korrekciós plasztikai műtétek. 
A legnagyobb igény azonban a szemészet iránt 
mutatkozik, az egyik műtő kifejezetten ezt 
szolgálja ki. és mivel az oep által támogatott 
műtétekre az országos várólista egyre hosz-
szabb, az állam azonban nem hajlandó vagy 
nem tud évente több műtétet támogatni, egyre 
többen veszik igénybe fizetősen az egynapos 
szemészeti műtéti lehetőséget, már-már a jö-
vedelmüktől függetlenül. 
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Dr. kovács Attila a Budaörsi Egészségügyi központ főigazgató-főorvosa évek-
kel ezelőtt látványosan lefogyott és tartja a súlyát. rendszeresen látható 
reggelente a teniszpályán, utána 24 órából 20-at dolgozik. s bár az egészség-
ügyben zajló botrányos történések miatt akár naponta kiborulhatna, sugárzik 
belőle az optimizmus, a kiegyensúlyozottság. Úgy tűnik, hogy a problémák 
nem leküzdhetetlen akadályt, hanem megoldandó feladatokat jelenetek a 
számára. Ilyen egy egészséges „egészségügyis”? 

– Mitől ilyen kiegyensúlyozott, s miért 
nem elégedetlen, ideges? Ahogy azt egy fő-
igazgató-főorvostól elvárnánk J)

– lehet, hogy nagyon általános vagy 
giccses amit mondok, de a legfontosabb, 
hogy az ember azt csinálja, amit szeret. Ez 
erőt ad, és biztos bástya minden támadás el-
len. Én a mai napig szeretem a szakmámat, 
és egyszerűen megszállottja vagyok az úgy-
nevezett egészségügynek. Emellett termé-
szetesen nagyon fontos az egészséges élet-
mód, amivel az ötvenedik születésnapomra 
leptem meg magam. Ekkor fogytam ugyanis 
26 kilót, és hat éve tartom az elért ideális 
súlyomat. Azért tudom tartani, mert termé-
szetesen nem fogyókúrával történt a dolog. 
Valamikor sportoltam, majd amikor abba-
hagytam, szinte észre se vettem, csak jövö-
gettek rám a kilók. Mindig azt hittem, hogy 
úgyis magas vagyok, eloszlik, meg nem nagy 
ügy. És pont az ötvenedik születésnapom 
előtti nyáron a lányom lefilmezett a tenisz-
pályán, és csak néztem, hogy atyaisten, ki ez 
a monstrum, aki itt szerencsétlenkedik. Nem 
beszélve arról, hogy fájt a térdem, gyógysze-
reket szedtem. Tehát elhatároztam, hogy át-
alakítom az életemet, úgy, ahogy én normá-

lisnak gondolom, és meglátom, hogy mi jön 
ki belőle. Az étkezési szokásaimat úgy ala-
kítottam át, ahogy a mondás ajánlja: reggel 
elég sokat, délben elég szépen, délután egy 
keveset és hat óra után, vagy ha megtehe-
tem már négy-öt után semmit. de amit most 
mondok, azok nem orvosi tanácsok, csak a 
saját tapasztalatom, és lehet, hogy egy spe-
cialista ezen nevet. Vagyis én továbbra is na-
gyon szeretek enni, és nem is szeretnék le-
mondani az evés öröméről, mert ez is része 
annak, amit elsőként mondtam, hogy azt 
csinálja az ember, amit szeret. Ha egy saját 
betegem erről kérdez, akkor azt mondom 
neki: ha lemondás nélkül nem megy, akkor 
inkább maradjon kövér, de legalább boldog. 
Nem elég gond van az életben, még fruszt-
rálja magát egy olyan, állandó fogyókúrával, 
amitől szenved? Szerintem például délben a 
fagyi vagy a süti is nyugodtan mehet, csak 
normális mértékben. S van még egy megfi-
gyelésem: amikor mégis csak felszaladt rám 
egy-két kiló és le akartam adni, kezdetben 
délután egyáltalán nem ettem. De ettől in-
kább híztam, mint fogytam. Ráadásul nekem 
délután négy-öt óra körül csak a hús hússal 
vált be. A gyümölcs sem. Az étkezés mellett 

DR. kOVácS ATTIlA A BOlDOgSág gyógyíTó HATáSáBAN HISz

Az egészségügy 
               megszállottja
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napi három liter alkoholmentes folyadékot 
biztos megiszom. és természetesen nem 
elhanyagolható a sport, hetente négyszer, 
reggel 7-8-ig ott va-
gyok a teniszpályán, 
és ha rendesen végig 
dolgozom az edzést, 
az a lelkemnek is na-
gyon jót tesz, és nem 
morcosan, hanem 
jókedvűen kezdem a 
napom. 

– A sportot mikor 
kezdte újra?

– Tíz évvel ez-
előtt, amikor éppen 
annyi idős lettem, 
mint amikor édes-
apám infarktusban 
meghalt, és először 
gondolkodtam el 
azon, hogy tennem 
kellene valamit az 
egészségemért. de 
utólag azt kell mon-
danom, hogy aki nagy 
túlsúllyal küszködik, 
az óvatosan kezdjen 
sportolni, mert tönk-
reteszi az ízületeit. Ez 
ellentmondásos, hi-
szem mozgás nélkül 
nem lehet lefogyni, 
de vigyázni kell, és mértékkel mozogjunk, 
illetve nem mindegy, hogy ki mit sportol. A 
szobabiciklizés például jó, de ne a teniszpá-
lyán futkározzon valaki túlsúllyal, mert jön a 
térd-, meg a csípőprobléma. A legfontosabb 
azonban megint csak az, hogy azt a sportot 
válassza az ember, amit szeret, élvez, és azt 
vállalja fel nyugodtan, bármi legyen is. 

– A fogyás után a munkájában is más 
lett?

– Azt gondolom, hogy igen, sokkal job-
ban tolerálom a stresszt, a támadásokat. 
Amiből, vagyis a rosszból, ugyanannyit ka-

punk naponta, mint a jóból, mintha ki lenne 
adagolva. De nem arra kell várakoznunk, 
hogy holnaptól csak pozitív dolgok történ-

jenek velünk, mert ilyen 
úgysincs. Hanem a jót érté-
keljük, élvezzük ki, és ez ad 
elég energiát ahhoz, hogy a 
negatív csapásokon elgon-
dolkozzunk és rájöjjünk, mi-
ként tudjuk azt is előnnyé 
változtatni. Visszanézve az 

életemre, amikor a legcsúnyábban bántak el 
velem, az indított el egy olyan váltást, ami 
a legnagyobb sikereimhez vezetett. Szerin-
tem ez mindenkinél így van, csak nem min-
denki látja ezt be. 

– Ez a váltás az volt, hogy nőgyógyász-
ként menedzser is, sőt elsősorban mene-
dzser lett? 

– Igen, mert ha nem bántanak meg, soha 
nem derülnek ki a cégvezetéshez szükséges 
képességeim.

– Nem szeretnék udvariatlan lenni, de 
milyen pozitív hozadéka volt annak, hogy a 

A rosszból ugyanannyit ka-
punk naponta, mint a jóból, 
mintha ki lenne adagolva
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Gyurcsány kormányban pár hónapra egész-
ségügyi államtitkár lett, majd szinte vissza-
menekült Budaörsre? 

– Ha nem teszem meg, ha nem vállalom 
el másodszorra sem a felkérést – mivel el-
sőre Molnár lajosnak nemet mondtam -, 
azóta folyamatos lelkiismeret furdalásom 
lenne. Amivel 2007-ben oda tudtak csábí-
tani, az az egészségügy iránti szerelmem. 
Ugyanis azt mondták: látják, hogy nem sike-
rült eddig a reform, de az új miniszter, Hor-
váth ágnes majd politizál, én pedig a szak-
mai tudásommal támogathatom azoknak 
a kisebb, de konkrét reformlépéseknek a 
megvalósítását, amiket magam is fontosnak 
tartok. Viszont nagyon hamar kiderült, hogy 
a politika nem úgy működik, ahogy azt civil 
fejjel gondoltam, és finoman szólva államtit-
kárként semmilyen mozgásterem, lehető-
ségem nem volt a helyzet alakítására. Ezért 
amilyen gyorsan csak lehetett, visszatértem 
a korábbi, mindennapi életemhez. Egyéb-
ként volt előtte egy megállapodásunk, mely 
szerint, akkor is visszatértem volna néhány 
év után, ha sikeres lett volna a kormányban 
a munkám. Tehát a pozitív hozadéka ennek 
a „kirándulásnak” a minisztériumba az volt, 
hogy beláttam, nem lustaságból, hanem raj-
tam kívül álló okokból nem tudok segíteni 
országos szinten az egészségügy jobbá té-
telében.

– A munkája, az evés és a tenisz mellett 
mi az, ami még örömet okoz önnek?

– Rengeteg minden, csak sajnos kevés a 
nap 24 órája. Imádom a családomat, szeretek 
a barátaimmal lenni, imádom a zenét, szere-
tek olvasni, utazni, újpest focimeccsekre jár-
ni, ahol igen csak átmegyek néha szurkolóba. 
De azt hiszem, erre is szükség van. 

– Látom, büszke a gyerekeire. 
– Természetesen. A fiam 26, a lányom 32 

éves, és mind a kettőt „megmérgeztem”, 
mert lányom szemész szakorvos, fiam is 
befejezte az orvosit, jelenleg háziorvosi re-
zidens és mellette jár a közgázra, orvos köz-
gazdász szakra.

TUDATOSABB ÉlETVEzETÉS

Légy a legjobb   önmagad!

ki ne örülne annak, ha lenne 
valaki, aki mindig, minden 
helyzetben rávezetné a leg-
jobb megoldásra? Mind a ma-
gánéletben, mind a munkahe-
lyen eredményesebbek lehe-
tünk, ha nem vagyunk restek 
olyan módszereket felhasz-
nálni, amelyekkel tudatosab-
ban alakíthatjuk életünket. 
Erre fejlesztették ki többek 
között a coachingot.

a jelen helyzet az orvosi ló esete, az élet 
szinte minden területe bajban van. Most 

hamar megmutatkozik, milyen jól tud bol-
dogulni valaki a magánéletében, vagy elég 
felkészült-e a szakmájában. Ilyenkor sokan si-
kertelennek érzik magukat, pedig csak nincs 
mellettük megfelelő támasz. Ahhoz ugyanis, 
hogy kihozzuk magunkból a legjobbat és elé-
gedettek lehessünk önmagunkkal és a telje-
sítményünkkel, egy külső segítség könnyen 
átlendíthet a holtpontokon.

Sokan elhitetik magukkal, hogy mindent 
képesek egyedül is megoldani, minden hely-
zetet villámgyorsan átlátni, azonban a leg-
többször a problémák szőnyeg alá söprésé-
ről van szó és hosszú időn át cipelik megol-
datlan gondjaikat – számol be tapasztalatai-
ról Péter Judit, aki személyi trénerként több 
cégvezetőt is segít a háttérből. Nem mindig 
nagy horderejű dolgokban vannak ügyeink, 
de ezek kezeletlenül eszkalálódhatnak. Ez ve-
zethet oda, hogy az egyébként jó szakember, 
de sokszor elkéső munkatárs egyszer csak ki-
rúgva találja magát, vagy az egyébként sze-
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retnivaló, de folyton morgó férjet már a fele-
sége is kerüli. Pedig mindezekre megvannak 
a már jól kidolgozott módszerek, amelyekkel 
mindenki megtalálhatja a maga számára ki-
vitelezhető legjobb megoldást – az elkéső 
munkatársat a főnöke könnyedén ráveheti, 
hogy az első legyen, aki beér; a morgó férj 
felesége pedig a környezetére odafigyelő, 
kedves személlyé varázsolhatja párját.

A nagyon sikeres emberek mögött mindig 
ott ál egy megbízható és jó coach, miért ne 
lehetne ugyanazt felhasználnia bárkinek az 

életben? – teszi fel a kér-
dést a szakértő. A business-
coaching és a life-coaching 
során alkalmazott módsze-
rek nem sokban különböz-
nek, csak a megoldandó 
helyzetek mások – az egyik 
a munkában, a másik a ma-
gánélet vezetésében ad 
támpontokat.

A magabiztos, céltuda-
tos emberek nemcsak azért 
alkalmaznak coachingot, 
mert megtehetik, hiszen 
nem drága, hanem mert belátják, eredmé-
nyesebb a megfelelő támaszt egy jó szak-
ember személyében megtalálni. Az ember 

ugyanis társas lény, ami azt is jelenti, hogy 
nem képes önmagát hatékonyan menedzsel-
ni, szüksége van a környezetétől a megfelelő 
impulzusokra is a sikerhez. Az élet dolgaiban 
asszociációs gyakorlatokkal, a fontos dolgok 
rangsorba állításával lehet rendet vágni, a 
legfontosabb célokhoz vezető legjobb út 
a coach technikák segítségével gyorsan és 
eredményesen megtalálható.

péter Judit tapasztalatai szerint azonban 
először mindenki fél az újtól, nem szívesen 
beszélnek problémáikról, saját gyengeségük-
nek tekintik a gondok megjelenését. Az első 
beszélgetés tehát a bizalmi légkör és az azt 
garantáló kapcsolat kialakításáról szól. Ha 
kialakul a közös hullámhossz, elhárulnak az 
akadályok az emberi, minden szempontból 
hatékony vezetési tanácsadás elől. A hagyo-

mányos emberi kvalitások, 
mint az ápolt külső, jó kom-
munikáció mellett ma már 
meghatározó az is, mennyi-
re vagyunk nyitott gondol-
kodásúak, azaz hajlandóak 
felhasználni a rendelkezé-
sére álló új lehetőségeket, 
mint például a coachingot.

Sokszor akkor is érdemes 
beszélgetni egy trénerrel, 
ha egyébként úgy tűnik, 
rendben mennek a dolgok. 
A tapasztalat szerint mindig 
lehet hatékonyságot növelő 
pontokat vagy olyan fejlő-
dési lehetőségeket találni, 
amelyekre senki sem gon-

dolt – ezek új távlatokat, hatalmas energiát 
adnak a munkahelyi fejlődéshez és a kiegyen-
súlyozott életvezetéshez.

TUDATOSABB ÉlETVEzETÉS

Légy a legjobb   önmagad!

Life Coaching

Business Coaching

Lollipop Reklám : Péter Judit logóterv

Life Coaching

Business Coaching

Life Coaching

Business Coaching

Lollipop Reklám : Péter Judit logóterv

Life Coaching

Business Coaching

Péter Judit
coach

Tel: +36 20 448 6783
E-mail: info@kinekmondjamel.hu
Honlap: www.kinekmondjamel.hu
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Minden ember előtt ismert tény, hogy amikor szervezetünk valahol nem műkö-
dik jól, akkor előbb-utóbb betegség tünetek, kóros elváltozások is megmutat-
koznak valamilyen formában. De vajon mennyire figyelünk oda a kézírásunk-
ban megjelenő problémákra és elváltozásokra? A grafológusok között ugyan 
megoszlanak a vélemények arról, hogy betegségek megállapíthatók-e a kéz-
írásból, de mindenképpen érdemes a témával egy kicsit objektíven foglalkozni. 

Mert valóban nagy merészség egy grafo-
lógustól, hogy kézírás vagy rajz alapján 

betegséget állapítson meg, azaz diagnózist ál-
lítson fel. ám ehhez mégsem a grafológiának, 
mint megismerő módszer tudományosságá-
nak az alapja a kevés, hanem a grafológusok 
orvosi végzettségének, orvosi szakismerete-
inek hiánya a gond! ám, mint az emberisme-
rettel általánosan foglalkozó szakember, még-
is sokat tehet egy jól képzett grafológus már 
azzal is, ha minél korábban (akár gyermekkor-
ban) felismeri a kézírásból, hogy valamilyen 
területen az író személy nem jól működik, s a 
kézírás problémái, azaz „tünetei” alapján mi-
nél előbb megfelelő szakemberhez irányítja.

Továbbá nem szabad azt sem elfelejteni, 
hogy a szakmában hírnévvel 
működő grafológusok többsé-
ge rendelkezik a kézíráselem-
zés mellett egyéb humán vég-
zettséggel, például pszicholó-
gus, terapeuta, képzőművésze-
ti terapeuta, mentálhigiénés 
szakember, gyógypedagógus, 
stb. akik saját szakmájukon 
belül már jól képzettek akár a 
grafológiai diagnózis felállítá-
sához is.

Hiszen ma már abban egyet-
ért a szakma, hogy a fizikai, 
mentális, illetve pszichés mű-

ködés és a kézírás 
jelenségei, mint a 
szervezet mozgá-
sának, biológiai, 
idegrendszeri működésének lenyomata teljes 
mértékben összefüggésben vannak. Ennek 
megfelelően ezek a belső működések a kéz-
írásból is jól felismerhetők. Ez azt jelenti, hogy 
egy kézírásban diagnosztizáló célok nélkül 
is szembetűnik a grafológus szakemberek 
számára, ha az író személyiségében mentá-
lis, pszichés zavarok akadályozzák a kézírás 
egységes, egészséges folyamatát, vagy az 
írómozgásban, mozgáskoordinációban más 
fiziológiai problémák miatt valami nem műkö-
dik jól. 

A kÉzíRáSUNk ÉS BETEgSÉgEINk TüNETEI

Beszédes betűk

T u d j á k ! 

Egy jel nem jel! 
egy „tünet” nem „tünet”! még a kézírásunkban sem! ezért 
nem is adok ebben a cikkben olyan okosságokat, hogy a 
keretes margót készítő egyén kényszeres, a leeső sorveze-
tésből vegyük észre a depressziót, az apró méretű betűkből 
a kóros begubózást. A grafológia és az orvostudomány akár 
külön-külön, akár együtt egyetlen szakember kezében en-
nél sokkal több!
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Egyszerű grafikai jelei vannak az egészsé-
ges, jól működő írásmozgásnak, a vitalitásnak, 
az életenergiáknak, a teherbírásnak, amellyel 
az író mindennapi életében gazdálkodhat. Azt 
is láthatjuk, hogy mely élettér az, ahová szíve-
sen befekteti az adott mennyiségű energiáit, 
de éppúgy jelei vannak a működési zavarnak, 
a gátoltságnak, a gyengeségnek, a kifáradás-
nak, s ezek által az adott területen a hiánynak. 
A hiány pedig, de akár a túltengés (túlpörgés) 
is már valamilyen rosszul működés „tünete” 
lehet. Még a kézírásban is!

látható jelei vannak a kézírásban az érett-
ségnek, a fejlődésnek és az akadályoztatásnak 
egyaránt. A kézírás jellegzetességeiben kiraj-
zolódik a lelkiség, akár az érzelmi problémák, 
a pszichés közérzet, a szorongás, a levertség, 
a gondolkodás, a mentális tisztaság vagy za-
vart cselekvés egyaránt. A tünetek, a kézírás-
ban is látható problémák a betegek minden-
napjait mind-mind megnehezíthetik úgy, hogy 
ők maguk gyakran észre sem veszik, hogy már 
régen szakemberhez kellett volna fordulniuk. 

Érdemes hát odafigyelni nem csak a sa-
ját belső változásainkra, kézírásunk hirtelen, 
furcsának tűnő megváltozott jelenségeire, 
hanem a körülöttünk élők cselekvéseire, író 
cselekvéseire, amelyek a korábbihoz képest 
hirtelen megváltoztak valamiért. keressük az 
okot! 

Még az is lehet, hogy nem is betegség van 
a háttérben, hanem személyiségünk egy éle-
ten át tartó fejlődésének, természetes élet-
kori változásainak a jeleit látjuk. Ezért óva-
tosságra intek mindenkit a grafológiai és a 
pszichológiai rajzelemzés népszerű, könyves-
boltokban kapható és interneten található 
szótárszerű alkalmazásától, mert a személyi-
ségműködés és a zavarok komplex feltárása 
összetett szaktudást igényel! Nem beszélve 
arról, hogy a klinikai rajzelemzési szakköny-
vek diagnosztizálásra összeállított vizuális 
„szótárai” nem is mindig tartalmazzák az 
egészséges emberek hasonló (de mégsem 
azonos) grafológiai jegyeinek értelmezését.                         

 r .  e l l e r  g e r t r ú d
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Magyarországon még meglehetősen kevés holisztikai központ található, de 
ahogy hazánkban is egyre népszerűbbek az alternatív gyógymódok és az em-
berek jobban megismerik és megtapasztalják segítő hatásukat, valószínűleg 
egyre elterjedtebbek lesznek. Cikkünk szerzői egy ilyen központ működtetői. 

a Holizmus a görög „holos” szóból ered, 
aminek a jelentése egység, teljesség.

A fogalom létének keletkezése a Védák-
hoz vezethető vissza, de találhatunk írásos 
emlékeket kínai és ayurvéda forrásokban is. 
(Murray-Pizzorno, 2000)

A holisztika alaptézise abban gyökerezik, 
hogy a világegyetem 

integrált egész, mely-
ben minden, mindennel összefügg. Az em-
bert komplex egésznek tekinti, nem kezeli 
külön a testet és a lelket, hanem a test, lélek 
és szellem hármasának összekapcsolására 
koncentrál. Feladatának tekinti, hogy har-
móniába kerüljünk önmagunkkal és a körü-

löttünk lévő világgal. „Viszonylag egyetértés 
van a kutatók között abban, hogy az optimá-
lis wellness forrása a test a szellem és a lélek 
jólétének egyensúlya (vagyis a holisztikus 
életmód).  Az Amerikai Holisztikus Egész-
ségügyi szervezet (American Holistic Health 
Association, AHHA, 2007) szerint a holiszti-
kus szónak két elfogadott definíciója létezik:
❶  A holisztikus azt jelenti: egymással ösz-

szefüggő alkotóelemekből álló egész. 
Ezek az alkotóelemek leggyakrabban 
a szellem és a test közötti kapcsolat; a 
szellem, test, lélek vagy a fizikai, men-
tális, érzelmi, spirituális aspektusok. A 
holisztikus gyógyítás alatt azt értjük, 
amikor ezt a jelenséget betegségekre 
alkalmazzák. Számos tényezőt foglal 
magában, így például a betegség kiváltó 
okának a feltárását; nagyobb fokú bevo-
nását; valamint hagyományos és alterna-
tív terápiák mérlegelését.

❷  A holisztikus alternatív terápiák szinoni-
mája. Definíció szerint a holisztikusság 
azt jelenti, hogy a hagyományos gyógyí-
tási lehetőségeket elutasítva kizárólag 
alternatív gyógymódokat alkalmazunk. 
Ez a jelentés elsősorban a betegségek-
hez kapcsolódik, de ritkán vitatott terá-
piákra is alkalmazzák.” (AHHA,2007 (idé-
zi Puczkó-Smith,2010: 74.)

A holisztikus szemlélettel gyógyító szak-
ember a beteg egészségének helyreállításán 

ATERNATíV gyógyMóDOk, HOgy MEgTAlálJUk A SAJáT UTUNkAT

Holisztika – teljesség
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A két pólus:  a holisztikus gyógyászat 
                                                        és a hagyományos orvoslás

A holIsztIkus gyógyászAt A hAgyományos orvoslás

Az EgÉSz EMBER gyógyíTáSA.

Test-lélek-szellem hármasából áll ez az 
úgynevezett trichotóm emberkép. Ha 

betegség lép fel, ez a rendszer úgy tekinti, 
hogy az egész ember beteg, a gyógyításnak 

tehát minden szinten zajlania kell.

A TEST gyógyíTáSA.

csak a kialakult tűnetekre koncentrál. 
gyógyszeres kezeléssel vagy műtéti 

beavatkozással segít.

Az okokat keresi, és azokat 
megpróbálja kiküszöbölni. A tüneteket kezeli.

A hangsúlyt a jó egészség elérésére helyezi. A hangsúlyt a betegség állapotának
 a megszüntetésére helyezi.

Természetes gyógymódok. Szintetikus gyógyszerek.

A MEgElőzÉS FONTOSSágA. HElyES 
TáPlálkOzáSRA VAló ODAFIgyElÉS.

Az elsődleges cél tehát nem a gyógyítás, 
hanem a helyes, természetes életmód által 

az egészség megőrzése.  

Megelőzés itt is szerepet kap, 
mégpedig kapszulába zárt vitaminokkal 

erősítik a szervezetet.

SzElíD DIAgNózIS.

A szakember számára az arc, a haj, a 
körmök, a szem, a fül elváltozásai mind-

mind lényeges információkat hordoznak. 
A kikérdezés és megtapintás is fontos 

részét képezi a diagnózis felállításának.

TEcHNOlógIA kÖzPONTúSág.

kikérdezés odáig terjed ki maximum, 
hogy mi fáj a betegnek. 

További diagnózis leletekből felállított 
értékeken keresztül történik.

TERMÉSzETES gyógyMóDOk.

Maga a tünet, – például a daganat, 
rákos daganat– is az ember része, 

amit saját maga generált.

MűTÉT, ElTáVOlíTáS.

A tünetet – daganatot – el kell távolítani 
a szervezetből.

Természetes fájdalomcsillapítás. Szintetikus fájdalomcsillapítás.

Öngyógyító erők aktivizálása. gyógyszerek, orvosságok beszedése.

A beteg dönti el, hogy milyen 
egészségügyi ellátást választ.

Az orvos tartja kezében a beteg 
egészségére vonatkozó döntéseket.

Az orvos gondolkodása és empátiája 
kritikus fontosságú, a gyógyulás 

szempontjából.
Az orvosnak érzelmileg közömbösnek 

és kívülállónak kell lennie.

NAgyON FONTOSAk A SzUBJEkTíV 
INFORMácIók 

A beteg önnön állapotának megítélése, 
önmagával való munka

A DIAgNózIS OBJEkTíV 
INFORMácIókON AlAPUl.

A beteg hogylétének statisztikák, 
kimutatások, teszteredmények alapján 

történő megítélése.
Főleg lassú gyógyítási folyamatok. Akkut esetben nélkülözhetetlenek.



42 Egészségére váljék!

érdekesérdekes

és fenntartásán kívül, a megelőzésre, 
azaz a prevencióra is koncentrál. A ho-
lisztikus kezelés okokat kutat és nem 
tünetet kezel.

Nagyon fontos ismérve, hogy a 
test regenerálása mellett nagy hang-
súlyt fektet a lélek ápolására. Arra 
ösztönzi követőit, hogy nem elégsé-
ges, ha csak néha-néha fordulnak saját 
maguk felé, hanem az egészséghez 
életmódhoz életstílust kell váltani, tu-
datosan kell élni.

A holisztika komponensének számít 
minden, ami „New Age” vagy ezote-
rikusnak tekinthető, úgy mint a népi 
gyógymódokkal való orvoslás, a termé-
szetgyógyászat, a hagyományostól el-
térő orvoslás, az alternatív gyógyászat és a 
hittel történő orvoslás.

Egy holisztikus központ természetesen 
ezeket a szempontokat figyelembe véve 
épül fel. Egy gyógyító, és ez által pihentető, 
energiával feltöltő hely, ahol az alternatív 
gyógymódok és mozgásformák megtalálha-
tóak, igénybe vehetőek. Egy ilyen központ 
célja részben az is, hogy minél több ilyen 
lehetőséggel megismertesse az oda látoga-
tókat, akik később ezeket a mozgás és más 
terápiás módszereket beépíthetik minden-
napjaikba is. 

Ma Magyarországon még meglehetősen 
kevés ilyen központ található, de ahogy ha-
zánkban is egyre népszerűbbek az alternatív 
gyógymódok és az emberek jobban megis-
merik és megtapasztalják segítő hatásukat, 
valószínűleg egyre elterjedtebbek lesznek. 
Érdemes olyan központot választani, ami hi-
telesnek tűnik, ami nem túl nagyméretű, ami 
otthonos, és ahol biztosak lehetünk benne, 
hogy személyre szabottan foglalkoznak ve-
lünk. Persze arra is érdemes odafigyelni, hogy 
olyan helyet válasszunk, ahol soktípusú keze-
lés közül választhatunk, hogy nagyobb esély 
legyen arra, hogy rátaláljunk saját utunkra.

A mai magyar orvostársadalom nehezen 
ismeri el ezen alternatív kezelések jótékony 

hatását; ahogy a fenti táb-
lázatból is látható, őket 
teljesen más szemléletben 
képezték, és többé-kevés-
bé képzik ma is. Persze 
elgondolkodtató, hogy 
rengeteg úgymond ha-
gyományos orvos kezd 
alternatív irányba for-
dulni, viszont egy olyan 
esetről sem hallani, hogy 
alternatív szemléletű 
gyógyítóból lesz valaki 
hagyományos orvos. A 
táblázatból is látszik, 
hogy a holisztikus egy 
kiterjedtebb, átfogóbb 

szemléletmód, ami felé tarthat bárki, aki gyó-
gyítással foglalkozik.

talán a legnagyobb félreértés, félreinfor-
málódás az ezoterikus szóval kapcsolatban 
van. Az ezoterikus szó az exoterikus ellenté-
te. Exo-kint, ezo-bent-et jelent. Az exoterikus 
vallásokban az emberek kívül keresik Istent, 
a megváltást, az ezoterikus szimplán ennyit 
jelent, hogy Istent, a megváltást és a meg-
világosodást önmagunkon belül keressük. 
Minden intézményes (exoterikus) vallásnak 
megvan az ezoterikus ’verziója’, a hinduiz-
musnak a jóga, a iszlámnak a szufi, az zsidó 
vallásnak a kabbala, a keresztényeknek a 
keresztény misztika. Sokan meglepően érte-
sülnek róla, hogy a keresztény misztikában 
ugyanolyan meditációk vannak, mint példá-
ul a buddhizmusban és istent ugyanúgy ön-
magukban keresik, mint a többi ezoterikus 
irányzatban.

Az alternatív gyógymódok és mozgásfor-
mák mind arra hivatottak, hogy megtaláljuk 
a saját utunkat, a belső békénket, a saját bel-
ső teremtő erőnket, ami ha valaki úgy találja, 
hívhat Istennek, fénynek, tulajdonképpen 
bárminek. csak az a fontos, hogy mindenki a 
saját útját járja. Ebben tud sokat segíteni egy 
holisztikus szemléletű központ.

k A P O s I  Á G N E s  –  F E H É r  k r I s z t I N A
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Az első jógaórám végigszenvedtem. Meg a következőt is. Meg az azutánit. 
semmi sem akart sikerülni, a percek ólomlassúsággal teltek és úgy izzadtam, 
mint egy ló. De minden óra után mosolyogva mentem haza, akármilyen fáradt 
voltam, akármilyen szörnyű volt a nap. Egyszer csak már minden egyes nap ott 
voltam.  Hatha jóga, gerincjóga, női jóga. Aztán minden hétvégén is ott voltam. 

Napüdvözlet workshop, haladó gyakor-
lás, jógafilozófia. Hát, így kezdődött. Pár 

év múlva megérkezett az életembe a Vinyasa 
Flow, s életre szóló szerelem lett első gyakor-
lásra, ami azóta is lángol, áramol és magával 
ragad újra is újra. Valóban megtanít arra, hogy 
legyek tudatában minden lélegzetvételnek 
és minden mozdulatnak. Hogy a mindennapi 
életem is ugyanolyan, dinamikus mozgásban 
lévő folyamat, mint amit a jó-
ga-

s z ő n y e g e -
men átélek nap, mint nap.  Hogy minden 

állandó mozgásban és változásban van. 
Hogy lovagoljam meg az áramlatokat és a 
hullámokat ahelyett, hogy az árral szemben 
úsznék, s rendkívül sajnálnám magam. Ru-
galmasság, bátorság, elengedés és az örök 

szabály: sose vedd magad túl komolyan! Ami-
óta pedig megkaptam azt a kegyelmet, hogy 
taníthatom: sok-sok fényes tükörben is meg-
láthatom, megélhetem ezt a csodát, a jógát.

A jóga szó a szanszkrit „judzs” szótőből 
származik, aminek – mint minden szanszkrit 
kifejezésnek – több jelentése van: „megfeszí-
tés”, „iga”, „leigázás”, eggyé válás”. Talán ez 
nem segített sokat, így maradjunk annyiban: 

a jóga maga az élet. Nekem. Hogy 
neked mi, az csak rajtad múlik! 
A jóga Te vagy. Akárcsak a léleg-
zeted, végigvezet az életen. Ha 
észreveszed, ha nem. De micso-
da lehetőség észrevenni, nem-
de?! Ha ideges vagy, kapkodod 
a levegőt. Ez tény. Ha nyugodt 
vagy, nyugodtan is lélegzel. Ez is 
tény. Aztán amikor ideges vagy, 
megtörténhet, hogy tudatosan 
elkezded mélyíteni és nyújta-
ni a lélegzetedet... és hoppá, 
már nem is vagy ideges! De az 

is előfordulhat, hogy már észre 
sem veszed, amikor ideges vagy és a nap 24 
órájában úgy fújtatsz, mint egy gőzmozdony. 
Mert rohanás az élet. Tudjuk. Mit tehetsz? Én 
azt javasolnám, hogy keress egy jógamatra-
cot és kezdj el gyakorolni! Most!

Tudatosság, lélegzet, gyakorlás. Ez a jóga. 
Az élet maga a változás. Egyszer lent, egy-

ÖNMAgAD TISzTA, ÉBER TUDATTAl VÉgREHAJTOTT MEgFIgyElÉSE

Első jógalépések
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szer fent. Ha akarod, 
ha nem, a változások 
megtörténnek, az em-
berek, a tárgyak, az 
események jönnek-
mennek az életed-
ben és szemlélheted 
őket, mint száguldó 
vonatokat, amikre 
néha föl tudsz ka-
paszkodni, néha 
nem. Foghatod a 
fejed, sajnálhatod 
magad egy tábla csoki felett 
– na, jó, az nem is olyan rossz néha –, vagy: 
Te magad lehetsz a változás. Micsoda lehető-
ség ezt az utat kipróbálni, gyakorolni, meg-
élni, ugye?! Én abban hiszek, hogy a jóga egy 
tudatos, egyéni megtapasztaláson alapuló 
önmegismerési út, amelyen bárki elindul-
hat. Te is! A megismerő és a megismerendő 

pedig egy és ugyanaz a sze-
mély, vagyis Te. Ez az igazi 
eggyé válás. Nem könnyű, 
előre szólok, de a gyorsvona-

ton sem könnyű kapaszkodni, 
egyszóval semmit sem veszít-
hetsz! Szerintem ez már jól kez-
dődik... úgy is mondhatnám, 
hogy a jóga nem más, mint az 
önmagadon tiszta, éber tudat-
tal végrehajtott megfigyelés, 

egyfajta „kísérlet”. A jógamat-
racod a laboratóriumod. Amit 
ott megélsz, megtapasztalsz, azt 

f o g o d az életben is megélni és megta-
pasztalni. Hozzátenném: Vica-versa. Persze 
naphosszat beszélhetnék arról milyen finom 
az almáspite, ha az életben nem láttál még, 
szagoltál és haraptál almás pitét. csak azt 
mondhatom tehát: Próbáld ki! Harapj bele! 

d ó c z é  n I k o l e t t
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www.citroen.huKREATÍV TECHNOLÓGIÁT MINDENKINEK!
FLOTTAKEDVEZMÉNY 1 AUTÓRA IS!

A Citroën mindenki számára elérhetővé tette a kreatív technológiát! A kanyarkövető xenon fényszórók, a Zenith szélvédő, a modularitás mind-mind olyan vívmány, 
mely az Ön számára is kényelmesebbé teszi a vezetést. Válasszon a Citroën modellek közül, és kérjen � ottakedvezményt már 1 autóra is! Ráadásul bizonyos 
modellek most Citroën PLUS � nanszírozással és akár 4 év garanciával is elérhetők. A részletekért forduljon márkakereskedőjéhez!

*A feltüntetett 2 490 000 Ft-os ár a Citroën C3 Tendance 1.1, a 3 190 000 Ft-os ár a Citroën C4 Tendance VTi 95, a 3 990 000 Ft-os ár a Citroën C4 Picasso Tendance VTi 120 modellekre vonatkozik és kizárólag a Citroën Finanszírozás Citroën 
PLUS � nanszírozási termék igénybevétele esetén érvényes, gyártásból történő rendelés esetén. A 4 év garancia egyes készleten lévő személyautókra és a Citroën Finanszírozás Citroën PLUS � nanszírozási termék igénybevétele esetén érvényes. 
A jelenlegi � nanszírozási ajánlat a Citroen Finanszírozás forint alapú, változó kamatozású pénzügyi lízing ajánlata. A folyósítás feltétele a pozitív hitelbírálat. A � nanszírozási ajánlat minimum 30% kezdőrészlettel és maximum 60 hónapos futamidő 
mellett érhető el és kiemelt utolsó törlesztőrészletet tartalmazhat, minimális � nanszírozott összeg: 600 000 Ft, Citroën C5 esetén 700 000 Ft. A � nanszírozás teljes futamideje alatt casco biztosítás fenntartása szükséges. Az egy autóra vonat-
kozó � ottakedvezmény a készlet erejéig érvényes, minden személyautó modellre. A fenti ajánlatok és a � nanszírozási ajánlat 2012. szeptember 1. és október 31. között a kijelölt márkakereskedésekben érvényesek.  A felsorolt felszereltségek 
szériafelszereltségek vagy opcióként rendelhetők. A Citroën C3 vegyes fogyasztása: 3,4-6,6 l/100 km, CO2-kibocsátás: 87-153 g/km, a Citroën C4 vegyes fogyasztása: 4,2-6,9 l/100 km, CO2-kibocsátás: 104-159 g/km, a  Citroën C4 Picasso 
vegyes fogyasztása: 4,8-6,9 l/100 km, CO2-kibocsátás: 125-175 g/km. Az ajánlat tájékoztató jellegű. A Citroën Hungária és a Citroën Finanszírozás a kondíciók változtatásának jogát fenntartja. Részletekért keresse fel Citroën márkakereskedőjét!
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