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Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Kedves Olvasó!
Köszönettel tartozunk azért a számtalan 
kedves levélért, amelyet decemberben 
kaptunk Önöktől. A jókívánságok mel-
lett voltak személyre szóló üdvözletek is.  
Az egyiket Sallai Ervin barátom kapta 
Gyöngyösről:

„Köszönetemet szeretném kifejezni Önök-
nek, illetve személyesen Sallai Ervinnek 
a vidám, kedves cikkeiért. Nagyon sok 
önfeledt percet szerzett nekem és kollé-
ganőimnek, akik egy olyan munkahelyen 
dolgozunk, ahol elég nagy a feszültség. A szünetekben néha felolva-
som néhány írását, és szó szerint dőlünk a röhögéstől. Gratulálunk a 
szerzőnek, várjuk írásait.”

Ervin nem volt rest, rögtön válaszolt, ezt a levelet olvashatják alább.  
A magam részéről csak annyit fűznék hozzá, hogy talán nem baj, ha jó-
kedvűen indul az év.

„Kedves Erzsike! 

Nagyon örültem sorainak. Különösen azért estek jól, mert a mi munka-
helyünkön is nagy a feszültség. Kalmár András, a magazin főszerkesztő-
je egy pincehelyiségben tart bennünket – írókat – fogva. Bár a képen 
úgy nézek ki, mint egy jól táplált, hízásra hajlamos, középkorú férfi, va-
lójában 8 éves ázsiai menekült vagyok, akit eladtak, hogy itt a pincében 
dolgozzam kis társaimmal együtt. Novák Péter néven például Afrahim 
Hasszan 7 éves afgán barátom ír (de ezt ne tessék senkinek elmondani). 
Persze nemcsak a Szimpatikát írjuk, hanem egyéb sajtótermékeket is, 
és írunk beszédeket sportolóknak, bankároknak, politikusoknak, va-
lamint a Parlament számára törvényjavaslatokat. Ez utóbbiakba néha 
belecsúszik egy-egy hiba. Ilyenkor kegyetlen korrektoraink azzal bün-
tetnek bennünket, hogy valóságshow-kat kell néznünk. Egyszer egy 
5 éves kislány helyesírási hibát vétett egy fontos beszéd szövegében, 
ezért egyszerre kellett néznie az Összeesküvőket és a ValóVilágot. Még 
a reklámokat is átpörgették neki, hogy ne pihenhessen. Rettenetes volt.

Nos, persze mindez nem igaz, csak azt szerettem volna, hogy ne vegye 
olyan komolyan a munkahelyi feszültségeket. Örülök, hogy van kedvük 
a mindennapi mókuskerék rohanásban néha önfeledten röhögni egy 
jót, mert ahogy Chaplin mondta: „Az a nap, amelyik nevetés nélkül telik 
el, elvesztegetett idő.” 

Köszönöm, hogy megtisztelt soraival, sok vidámságot kívánok:

Sallai Ervin
(Chen Bao Yü (8))”

Kalmár András
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A kétkötetes Toscana meglepte az olva-
sókat. Sokan nem is gondolták, hogy eny-
nyi érzelem, empátia és orvosi tudomány 
mozgolódik benned. Azon ritka regények 
egyike, mely katartikus élményt ad, és 
korra, nemre való tekintet nélkül meg-
ríkatja az embereket. Honnan ez a fölké-
szültség?

Számomra Karinthy nemcsak példa, de 
követhető, követendő személyiség is: pró-
za, vers, humor. Amíg humoristaként írtam, 
ugyanazt írtam, mint most, „komolyan”. Ki-
mondom: az is komoly volt, de ez az igazi 
próbatétel. Próbája annak, hogy megtanul-
tam-e írni. Hogy életem végéig megtanu-
lok-e írni? Törekszem, mint bárki más, de a 
szövegek is „puding természetűek”: készen 
tapasztalható meg, „ehetők-e”. A „kész” mun-
ka sincs készen, de attól kezdve, hogy kötet-
ben olvasható, befejezettnek mondható.

Ezek szerint ennyi az egész? Vált az ember 
és íróvá lesz?

Nincsenek határozott választóvonalak a jó 
humorista és az író között. Mindkettő író-
ember, mondanivalóval és elmesélnivaló-
val. Amikor ezt fölismeri, vesz egy tollat, egy 
jegyzetfüzetet, jobb esetben egy írógépet, 
és kiírja magából, amit ki kell írnia. Az író, 
akár egy belső feszültségét ismerő vulkán: 
lehetetlen elfojtani, a láva úgyis utat tör ma-
gának. Vészes, ha kiderül: nagyobb a füstje, 
mint a lángja.

Stílusod kialakultnak tetsző, regényed 
olvasmányos és élvezetes. Eközben félel-
metesen realista. Mintha beleírtad volna 
az olvasókat és családjukat, szeretteiket 
és barátaikat. Mindazokat, akik megvan-
nak, és akiket épp elvesztettek. Ez okozza 
a könnyhullatást – mondom, de kérde-
zem is.

Főhősöm rákos, a lánya várandós. Három 
hónapja maradt az életből, ugyanennyi van 

hátra az unokája születésig. Másokkal is 
történt már hasonló: egy idős elmegy, egy 
új élet születik. De hogyan búcsúzunk az 
elmenőtől? Áltatjuk-e, becsapjuk-e, hazudo-
zunk-e? Merünk-e elköszönni tőle? Vagy az 
áltatására koncentrálva inkább nem? Szem-
be merünk-e nézni halandó voltunkkal? Aki 
a Toscanákat olvassa, kérdez, önmagának fe-
lel, és másokkal is gondolatokat cserél. Senki 
sem úszta még meg könnyek nélkül. Tizen-
két kiadás, 30 ezer példány, félmillió olvasó. 
Orvostanhallgatók írnak évfolyamdolgoza-
tot belőle, szájról szájra „terjed”.

Az András I. és II. könyve ugyancsak bátor 
könyv. Hit, vallás, élet, halál, és mellé a 
végtelenül szellemes, szarkasztikus hu-
morral megírt Isten bikiniben. Nem bán-
tottak még miatta?

Nem. Sőt: Vankó Zsuzsa egyetemi tananyag-
ként „használtatja”. Boldogabb volnék, ha a 
mélyen vallásos emberek is mernének gon-
dolkodni. Ha az (Isten teremtette) agyukat is 
használnák. Mi a múlt század ötvenes évei-
ben kétféleképp szocializálódtunk: hittan 
és őrsi órák váltogatták egymást. Közben 
azóta sem tisztáztuk viszonyunkat Istenhez, 
Jézushoz, és sokan azt sem tudják, hogy 
ateisták-e vagy hívők. Az előszót író Hankiss 
Elemér is bátornak mondott, én meg ezt tar-
tom normálisnak. Jézuskövetőnek gondo-

Nagy Bandó András
Korosztálya humoristaként ismerte meg, 
és ma már egyre többen tudják, hogy 
Bandó íróvá érett. Verseit óvodások és 
iskolások szavalják, tankönyvekben is 
olvashatók. Nemrégiben sok más könyve 
mellett megírta élete eddigi legfonto-
sabb kötetét, a Sosemvolt Toscanát. 

Meglepően sok minden érdekel: írtál 
gasztronómiai, hitről elmélkedő és hai-
kukötetet is. Mindez miből fakad?

Egyszer élünk. Ezt az egy életet kell ki- és felhasz-
nálnunk mindenre, amire képessé váltunk. Szá-
momra a világ egy nagy játszóház, ami elém kerül, 
azt kipróbálom. Eddigi játékaim voltak: versmon-
dás, színjátszás, birkózás, atlétikai dobószámok, 
maratoni futás, matyó írás, karikatúra, gyorsport-
ré, fotózás, fafaragás, de voltam hószobrász, és (ha 
jól emlékszem) humorista is. Mostanában verset 
és mesét írok, könyveimet tervezem, kiadom, il-
lusztrálom és eladom. Tavaly fejeztem be első 
regényem második kötetét, a Vár rád Toscanát. Fe-
jemben mintegy 15-20 könyv ötlete, alapja, épp 
csak ki kéne bontanom magamból.



fotó: Kálmándy Ferenc

súlyom, igaz, kis fölösleggel. Zsíros ételek 
kizárva, de nem vagyok makulátlan, néha 
nosztalgiázom. Nem dohányzom, alig iszom 
alkoholt, a kávézás idején csak halovány te-
jeskávé. A földolgozott kalóriáknál többet 
nem viszek be, a háj, akár a kullancs: befelé 
könnyen és gyorsan, kifelé nagyon nehezen 
jön.

Ahogy hallgatlak, egyre inkább az az ér-
zésem, valamiféle népművelővé lettél. 
Olyanná, aki adni akar. Aki mindent to-
vább akar adni, amit megtanult.

Vagy amit valakiktől megörökölt. Sosem tud-
juk meg, hogy amikről beszéltem, én gondol-
tam-e végig, én találtam-e ki, vagy hallottam, 
olvastam valakiktől. A tudásunk az elődeink 
tudása, ne hencegjünk avval, hogy mily nagy 
eszünk van. Az ember szivacs, de akkor éli 
jól szivacs-létét, ha tényleg magába szívja a 
fontos dolgokat. Meg akkor, ha amikor kell, 
képes kifacsarni magát, átadva egy tudásra 
éhes szivacsnak mindazt, amit beszívott az 
élete során.

Voltak rossz döntéseid az életed során?

Egy-kettőről tudok, a többinek nincs meg az 
ellenpróbája, tehát úgy volt jól, ahogy történt, 
ahogy tettem ezt vagy azt. Minden az Y szá-
rainak elágazásánál dől el. Ha balra mentél, 
a jobb oldali szárát sosem ismered meg. Ha 
a következő elágazásnál jobbra indulsz, már 
más utat jársz, akkor is, ha az irány látszólag 
azonos az Y alattad hagyott jobb szárának 
irányával. Megpróbálhatod újrakezdeni, visz-
szaaraszolva a két szár találkozásához, de az 
újrakezdés már megint más. Közben idő telt 
el, és az idő, az út meg az irány így együtt már 
teljesen más. Gondold végig életed eddigi 
Y-jait! Meglásd, úgy érzed majd, eddig min-
dig jól döntöttél. Vagy mégsem?…

Kalmár András
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Téged nem csak humoristaként ismertünk 
meg. Hol az aradi vértanúk emlékművé-
ért gyűjtöttél, hol egy robbanós tévé miatt 
kiégett lakásban tűntél föl, hol egy lakás-
maffia által tönkretett család mellett. A leg-
emlékezetesebb ügy a hajléktalanokkal 
töltött 3 hónapod. Mi hajtott közéjük?

Húsz éve történt, a rendszerváltás évében. 
Előtte nem vették emberszámba őket. Már ak-
kor kimondtam, most jön el az az idő, amikor 
egymást érik majd a hajléktalanok: becsődölt 
vállalkozók, szétesett családok, és lám, most 
a fölvett hiteleik miatt táncolnak sokan a sza-
kadék szélén. Ne légy elbizakodott, mondom 
mindenkinek. Rád is sor kerülhet. Az vesse rá az 
első követ… Ismerős mondat, ugye? Én a sza-
maritánus történetet éltem végig: fölemeltem 
500 hajléktalant, szállást építettem számukra, 
megoldottam a sorsukat, és dolgomra mentem. 
A szolidaritás az egyik legfontosabb érzés. Ott 
van a fő erények között, mellett. 

Aktív vagy a facebookon, úgy tűnik, élvezed 
az internetet, a skype-ot. Korosztályodra 
ez nem jellemző, sokan görcsölnek, ha el 
kell küldeniük egy e-mailt vagy egy SMS-t.  
Neked „bejött” az új világ?

Verseimet tollal vagy ceruzával írom, őrzöm a 
régi írógépem, és élvezettel használom a szö-
vegszerkesztőt. A facebook oldalam a kom-
munikáció és marketing része, ha keresgélek, 
benyitok ide-oda, ha skype-on keresnek, rövid-
re zárom a beszélgetést, az időm egyre fonto-
sabbá lett. Képernyőről nem szeretek olvasni, 
de a híreket onnan csemegézem. Nem egészen 
értem, amit használok, de örömmel teszem.

Pacemakerrel élsz, ugyanakkor sportos vagy, 
már tíz maratonit futottál. Hogyan tartod 
karban magad? Van, amire figyelned kell? 

Nincs betegségtudatom, bár áttúrták már a szí-
vemet. A pacemakeremmel lett jóvá a szívem. 
Futok, teniszezem, úszom, és focizni is megpró-
bálok, ha időm engedi. Húsz éve állandósult a 

lom magam, tehát emberi életet akarok élni, 
használva az agyamat, és dobogni hagyni a 
szívemet. Na jó, a Bikiniben átléptem a bá-
torságküszöböt, de máig sem bánom.

Az Ízes beszédben olvastam A szalontüdő 
című mininovelládat, amit később a neten 
filmként is végigderülhettem. Sokan nem 
tudják, hogy Szirmai Márton többszörös 
díjnyertes filmje a te írásodból készült.

Most majd megtudják. Tréningeken és mód-
szertani foglalkozásokon éppúgy „használ-
ják” itthon, mint külhonban. Ritka eset: két 
jó ember akad össze egy négyzetméternyi 
területen.

A madaras, macskás és kutyás könyved-
ben közel 400 állatot rajzoltál meg, és 
írtad meg nevükben a verses önvallomá-
sukat. Kosztolányi Zsivajgó természetére 
rátettél még egy lapáttal: kerek versek, 
humorral, no és a rajzok.

Szerettem ezeken a könyveken munkálkod-
ni. A rajzolgatás csodatevés. A régi Kínában 
napi 2 óra rajzolgatást javasoltak a lelki bé-
kéért, én ezt aktív meditációnak neveztem el. 
Ilyenkor olyasmit csinálunk, amiért nem ka-
punk pénzt, tehát nem több, mint örömteli 
tevékenység. Nem föltétlen születik művészi 
alkotás, a rajzolgatás, a festegetés öröme az 
igazán fontos. Szoktam mondani: este írd be 
a naptáradba, hogy holnap találkozom ve-
lem. Akkor „elmész” a találkozóra, és maga-
dat is megleled a fontosnak gondolt dolgaid 
között.

Könnyen írsz? Vannak szokásaid, esetleg 
babonáid, rigolyáid az alkotással, az alko-
tói folyamattal kapcsolatban?

Csak csöndre és békére vágyom, ha a gép 
elé ülök. A csönd a belső zaj kibomlásának 
alapfeltétele. Aki egy születő mondat dí-
szítgetése közben megzavar, magára ves-
sen. Ami kell még: illatozó gyümölcstea, és 
az egymáshoz láncolható nyugodt napok. 

Többször tapasztaltam: ha beüt a szellemi 
fáradtság, kimegyek a konyhába, és főzök 
vagy sütök valamit. Az elképzelt ízek, a szál-
longó illatok, a szellemet pihentető konyhai 

„alkotás” egyenesbe hozza a gondolataimat, 
és amikor visszaülök a géphez, pihent és 
fölturbózott aggyal folytatom az írást.

A humorista egyfajta ötletember. Belő-
led is pattognak a poénok?

Az agyam nem lexikon. Olyasféle műszer, mint 
egy számítógép: nem venni észre rajta, hogy tele 
a „raktár”, nincs is, de amikor beütök egy keresett 
szót, tudja a választ. Mindent lejegyzek, és így 
bármely pillanatban ötletképes az agyam. Min-
den félrehallott szó és minden verskezdemény 
papírra kerül.
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Január van.

Sötét, hideg és végtelen. Üres zsebünk, 
rosszkedvünk hónapja. Válságunk hava.

A fenyőillatú, fényes december gyertyái el-
égtek. Kihunytak a karácsonyi ünnep fényei. 
A szilveszteréj pezsgős jókedvéből is csak 
enyhe fejfájás maradt. A családdal töltött 
boldog, meleg ünnepek után nincs kedvünk 
újra dolgozni. Feltéve, hogy van munkánk 
egyáltalán.

Január van. Tél és gazdasági válság. Tán nincs is 
olyan ember az országban, akinek ne az járna a 
fejében, hogy mi lesz velünk?

Beszélnünk kell hát a válságról. Nem is a gazda-
ságiról, hanem a lelkiről. A mások által gerjesz-
tett félelmeinkről.

Van egy nagyon rossz szokásom. Hírfüggő va-
gyok. Reggel, alighogy kinyitom a szemem, be-
kapcsolom a rádiót, benyomom a számítógépet, 
megiszom a kávét. Mire a kádból előkászálódok, 
mindent tudok a valutaválság állásáról, a forint 
árfolyamáról, az IMF-tárgyalásokról, sztrájkok-
ról, széndioxid-mérgezésekről, lakástüzekről. 
Tudok az ázsiai árvizekről, dél-amerikai föld-
rengésről, amerikai szennyezőanyag kibocsá-
tásáról, a jegesmedvék pusztulásáról és az új 
vírusokról.

Választhatok, melyik miatt szeretnék szoronga-
ni. Jó ez? Dehogy.

Aztán beülök az autóba, elindulok. Természe-
tesen bekapcsolom a rádiót, hogy megtudjam, 
melyik útvonalon miért nem lehet előrejutni, 
hol van dugó, útfelbontás, sávlezárás, karambol, 
trafipax. S már kezdhetek is szorongani, amiért 
majd elkések. Onnan, ahová éppen megyek. 
Van ennek értelme? Nincs.

A sok rossz hír, a fenyegetettség érzése ugyan-
is élettanilag káros. A pszichoneuroimmun-
rendszeren keresztül először csupán testi, lelki 
működési zavarokat, idővel azonban betegsé-
geket okoz. Miként a pozitív gondolkodás az 
agyban ugyanolyan biokémiai folyamatokat 
indít el, mint egy szorongásoldó vagy nyugta-
tó pirula. A negatív éppoly rosszat tesz, mint a 
cigi, a drog vagy az alkohol. Ma már pontosan 
tudjuk, hogy számos betegség kialakulásában 
játszanak szerepet a lélek és az immunrendszer 
kapcsolatának zavarai. Közülük a legismerteb-
bek az allergiák, az autoimmun betegségek és 
a rák. 

Na tessék, én is beszálltam az ijesztgetők tá-
borába. Pedig nem akartam. Ellenkezőleg.  
Azt szeretném bizonyítani, hogy az ember ren-
delkezik olyan védekező mechanizmusokkal, 
amelyeknek segítségével képes útját állni a tar-
tósan negatív behatásoknak. 

Ennek első lépéseként elhatározhatja, hogy 
nem törődik a médiából ömlő rossz hírekkel. Be 
sem kapcsolja a rádiót.

Második lépésként leteszi az autóját, és biciklire 
ül vagy gyalog jár.

Harmadikként pedig elfogadja, hogy az életben 
vannak jobb s rosszabb időszakok.

Valamikor ez természetes volt. Az emberek tud-
ták, hogy az élet küzdelem, hogy a politika, a 
történelem, a gazdaság, a természet beleszól az 
életükbe, s a boldogság egy ritka, múlékony do-
log. Nevezték a rosszat balsorsnak, veszteség-
nek, szomorúságnak, és úgy tekintettek rá, mint 
ami megoldandó, vagy amivel együtt kell élni. 
Nem gondolták úgy, hogy boldogságra szület-
tek. Éppen ellenkezőleg, a földet siralomvölgy-
nek hitték. Olykor az is volt. S néha az ma is. 

Csak a modern fogyasztói társadalom ígéri azt, 
hogy mindenre van megoldás. Ha megveszed a 
löttyöt, amitől kitisztulsz, s egészséges leszel. A 
tápszert, amitől, ha óránként bekapod, kigyógy-
ulsz a rákból; a befektetést, ami őrzi pénzed ér-
tékét; a hitelt, amelynek segítségével neked is 
olyan szép autód lesz, mint a szomszédnak. A 
krémet, amely eltünteti a ráncaidat. A gépet, 

ami negyed óra alatt egyheti nehéz edzés izom-
munkáját, a drága iskolát, mely a nevelést végzi 
el helyetted. Nincs szükség küzdelemre, fárad-
ságra, fájdalomra, lemondásra. Csak bogyókra, 
krémekre meg kommunikációra.

Ezt sugallja nekünk a világ. Mi pedig elhisszük. 
Megvesszük, magunkra kenjük, bekapkodjuk, 
mégsem vagyunk boldogok.

Nincs mit tenni?

Van, nagyon is. Csak egységes recept nincs.  
Mert ahányféle az ember, annyiféle a szo-
rongásoktól való szabadulás technikája.  
A folytonos stresszben élő ember számá-
ra a relaxációs módszerek: az autogén tré-
ning, a jóga, a meditáció a legmegfelelőbbek.  
A koncentrációs zavarokkal küzdő, feledé-
keny embernek az agykontroll ajánlható.  
Az akaratgyenge, bizonytalan személyiséget a 
különböző harcművészeti iskolák edzik legsike-
resebben. Az örömtelenség ellen a tánc vagy a 
zenés tornák a legmegfelelőbbek. 

S ha minderre nincs kedvünk, időnk? Akkor se 
hagyjuk mások által gerjesztett félelmekkel 
sokkolni magunkat. Felejtsük el a rossz híreket! 
Hisz nemsokára vége van a januárnak. 

Felejtsük el a híreket! Aztán megérkezem a munkahelyemre, ahol 
megtudom az összes pletykát a vállalat helyze-
téről, a tervezett elbocsátásokról: a jóízű találga-
tásokat a munkahelyek összevonásáról, a mindig 
jól értesültek helyzetértékelését. S már indul is a 
menetrendszerű gyomorfájás, a szorongás.

Aligha vagyok így egyedül ezzel. Kérdés, hogy 
miért csináljuk ezt? Miért hallgatjuk meg a rossz 
híreket, az ijesztgetéseket, fenyegetéseket. Tán 
szeretünk szorongani?

Azt gondolom, hogy nem. Talán csak úgy érez-
zük, ha tudunk valamiről, akkor felkészülhetünk, 
s kevésbé lesz rossz a rossz.

Így van ez valóban? Aligha. Éppen ellenkezőleg. 
Józan eszünkkel pontosan tudjuk, hogy fölösle-
ges minden apró részletet megismernünk olyas-
miről, amire nincsen befolyásunk. S befolyásunk 
valójában oly kevés dologra van. Ugyan, miért 
kell tudnunk a sárlavináról, amely falvakat, em-
bereket, állatokat temetett maga alá valahol egy 
távoli országban? Egy olyan vidéken, amelyet a 
térképen meg se találnánk. Mi végre aggódjunk 
az amerikai bankhelyzet miatt, ha nem mi idéz-
tük elő, és nem is mi fogjuk megoldani? Miért iz-
gatjuk jó előre magunkat a nyugdíjkassza hiánya 
miatt, akkor, amikor még beláthatatlanul messze 
van nyugdíjba vonulásunk időpontja? Nem len-
ne okosabb azzal törődni, ami korlátozott képes-
ségeinkkel uralható?

Persze, hogy okosabb lenne. Csakhogy a világ 
ellenünk dolgozik. A hírgyáraknak élniük kell, a 
bulvársajtónak is gyártania kell a napi betevő 
borzalmat. Nekünk meg szinte kötelességünk 
szorongani.

Lehet, hogy ha tudnánk, milyen rosszat teszünk 
magunknak, be sem kapcsolnánk a rádiót? Lehet, 
hogy ha jobban ismernénk szervezetünkben zaj-
ló folyamatokat, meg se hallgatnánk pletykás 
kolléganőnket? Bizony, lehet. 

Dogossy Katalin Dogossy Katalin
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A felfoghatatlanul színes televíziós állo-
más ellenállhatatlan orgánuma – a station 
voice, a csatorna hangja, a mindig sugárzó 
speaker – egyes szám második személy-
ben hívja fel figyelmem az elkerülhetetlen-
re: felkészültél valami borzalmasra? Nem, 
öreg, nem készültem fel! Ezer bocs, de 
tényleg, egyszerűen elfelejtettem.

Több mint hatvan éve vagyon béke, más-
ként szólva – bár többször álltunk a soha 
vissza nem térő lehetőség szakadékának 
szélén – nem volt globális háborús konf-
liktus a planétán! Szép is ez az eredmény, 
minden irónia nélkül, kérdés persze, hogy 
mit tekintünk fegyvernek, és kit áldozat-
nak? Ahogy a vezér mondta volt, „egy em-
ber halála tragédia, millióké statisztika” 

– és ha valaki, hát ő biztosan tuda-
tában volt a (gaz)tettek súlyának 
mértékegységeivel...

Ha nem is feledve, de 
temetve a históri-
ák fekete króniká-
it, sajnálatos tény, 
hogy a nyugalom 
valóságának szám-
szerűsített adatai sem 
kevésbé nyomasztóak. 
Elég néhány százalé-
kos eredményt átfutni 
az interneten dagana-
tos megbetegedések, 
magas vérnyomás, 
koszorúér-betegségek, 
cukorbaj, elhízás, ízüle-

Háborúsdi   ti bántalmak, alvászavar, depresszió téma-
körben, akár csak az elmúlt néhány évtized 
eredményeit vizsgálva. Vagy felidézni az 
önpusztításra alkalmas gyilkos arzenált, az 
élet állítólagos színvonalát koronként javító 
találmányokat, később a folyományukként 
megjelenő rehabilitációs eszközökre épülő 
marketingstratégiát. Fordított szimbolikával 
élve, hasonlatosak vagyunk a divat diktálta 
konzumterror emblematikus termékéhez, a 
mesterségesen szaggatott farmernadrág-
hoz; létrehozunk egy produktumot, majd 
magasabb érdekekre hivatkozva tönkretesz-
szük azt. Hiába, a háború ott tombol az egó-
ban, könyörtelen. 

Lélegzetvételnyi időt sem hagyunk ma-
gunknak... Ahhoz a generációhoz tarto-
zom, mely például határozottan emlékszik 

az infokommunikáció előtti 
időkre. Kijelenthetem, 
akkoriban is dolgoztak 
emberek, nem is keve-
set, létrejöttek a fent 
említettnél lényegesen 
használhatóbb produk-
tumok is, a frottírzoknitól 
a színházi előadásig. Volt 
szóbeli megállapodás, 
egyeztetett randevú, 

áthághatatlan határ-
idő, lemondhatatlan 
program. Sarkítani 
akarok: akkor volt! 
Mert immáron nincs. 
Ha Most mutasd 
meg! játék kereté-
ben az erkölcste-
lenség fogalmát 

húznám elmutoga-

tandó feladat gyanánt, azonnal a felhasz-
náló archetípusát ábrázolnám, minden 
színészi eszközzel, mit nem szégyellek. A 
ferdítés, ködösítés, hazudozás totemét, az 
SMS-ben, elektronikus levélben karakán, a 
kommentekben bátor net-anonim kísérte-
tet. Ki szemrebbenés nélkül ül a virtuális 
dugóban, épp fizet a pénztárnál, vár a kör-
zeti orvosra, miközben egészen pontosan 
hallom a készülék sztereó mikrofonján át 
fürdőszobájának tagadhatatlanul kelle-
mes csengésű akusztikáját. És, hogy el ne 
felejtsem: magam is ilyen volnék. Köny-
nyedén választom a könnyebbik(nek tűnő) 
megoldást, bújok szövevényes álcahálóim 
árnyékába. Mindhiába. Előbb-utóbb lebu-
kom, vagy lebuktatom magam, mert nem 
lehet, és nem is kell mindent megúszni. 
Még egyszer mondom, nem készültem fel 
valami borzalmasra! 

Éppen ezért, tán megóvandó magam a fe-

jekben zajló harmadik világégéstől, újév 

alkalmából fogadalmat teszek: ha kibújni 

nem is tudok civilizációs anomáliáink kró-

nikus tünetei alól, helyzetet még jelenthe-

tek önnön leépüléseim és felfedezéseim 

kapcsán. Pánik Roham néven hívom életre 

azt a közösségteremtő rovatot, hol remé-

nyeim szerint nemcsak saját, de mások 

ön- és közkritikáját is olvashatom majd a 

felhasználók védelmének kézzelfogható 

reményében. Persze hol másutt, mint az 

interneten? Találkozzunk a szimpatika.hu  

oldalon, javítva a pszichoszomatikus 

egyenleget némi mentális köpölyözéssel, 

figyelmezve a józan paraszti ész ezredéves 

praktikumaira.        

Novák PéterÜzenet a Földről
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Elmondom hát mindenkinek Polgár Teréz Eszter

tek, és a szakma mellett döntöttem. A boksz 
hobbi maradt. Írtam a Kamarának, ajánljanak 
nekem mestereket. Ételért dolgoztam, ha ke-
restem, fizettem a mesternek, hogy tanítson. 
Sokszor kukoricásban aludtam, vagy lépcső-
házban.

Ritka céltudatos volt ilyen fiatalon…

Budapesten a Kazinczy utcába is így kerültem, 
egy kitűnő mesterhez. Mondtam neki, ripsz-
ropsz megtanulom, amit tud. Jól hátba vert a 
söprűvel, hogy mit képzelek én. Ezt ő 40 évig 
tanulta! A mesterek féltve őrzik a titkaikat. 
Amikor kikevert valamilyen pácot, mindig 
becsukta az ajtót. Én fúrtam rajta egy lyukat, 
és azon lestem: mit kever, hogy politúroz, 
csiszol. Mikor látta, hogy mindent úgy csiná-
lok, ahogy ő, nem hitt a szemének. 80 éve-
sen hagyta abba a szakmát – akkor kérdezte, 
honnan tudtam mindent. Megmutattam neki 

a lyukat. Eleredtek a könnyei, és azt mondta: 
„Na, belőled lesz még valaki!” Ő segített to-
vább. Az ország legjobb asztalosainál, szobrá-
szainál inaskodtam. Ez óriási dolog, mert igazi 
jó mester már kevés van. Nem adják meg az 
időt a munkának. 

De maga megadja.

Meg. Inkább 4 hónapig dolgozom egy bútoron, 
hogy lássam, hogy viselkedik, érik a fa. Olyan-
nak kell lennie, amilyen volt. Csakhogy mi nem 
tudjuk, milyen anyagokat használtak; ami ma 
kapható, tönkreteszi a régiek munkáját. Ösz-
szegányolni bármit lehet, hogy elsőre jól néz-
zen ki, de később elüt a szín. Nekem nagyon 
fontos, hogy visszanyúljak a régi anyagokhoz. 
Évtizedek óta kísérletezem velük. Tudja, hogy 
azzal a teával, amit most iszik, pácolni lehet? 
Olyan, mint maguknak, nőknek az alapozó. 
Már Egyiptomban használták. Ezer évig nem 
ették meg a bogarak a fát! Most a somogyvári 
kastély faburkolatát javítottam: visszaszedtem 
rétegenként. Ehhez tudni kell, milyen anyagot 
használtak és miért, mit először, mit arra és így 
tovább. Akkor 100 évekre terveztek, ahogy én 
is.

Rengeteg műemléket mentett meg a pusz-
tulástól.

Igen. Híre ment, hogy bármit megjavítok. De 
itthon sok a rossz tapasztalatom. A marcali 
Széchenyi-kastély esete nagyon jellemző. Ott 
dolgoztam a kórház épületében: egy 1868-as 
lépcső helyére liftet akartak építeni, mondván, 
nem lehet megmenteni. Megmentettem. Erről 
forgatta titokban (én se tudtam) Gyarmathy 
Lívia A lépcső című filmjét. Véletlenül botlott 
belém: faragtam, a kisfiam babakocsiban ját-
szott mellettem – adtam neki egy szobrász-
vésőt meg egy korlát-babát, azt kapargatta. A 
jó hegedűs is odaadja a hegedűt a gyereknek. 
Gyarmathy Lívia megkérdezte, mit csinálunk. 
Látta, jönnek a műemlékesek, és mindennap 
kitalálnak valamit. Egyik nap összeraktam a 
lépcsőt, másnap levetették. A 66 színmintából 
a 67-iket választották. Végül azt mondták, csak 
restaurátor végezheti el a munkát. De addigra 
a lépcső elkészült. Aztán odavittek olyanokat, 
akik cipőragasztóval furnéroztak, és 25 milliót 
kaptak egy hónapra. Engem nem fizettek ki. 

Évekig Marcaliban tette emlékezetessé 300 
gyerek karácsonyát; most Somogyváron 
adott otthont 50 árva, 20 mélyszegénység-
ben élő gyereknek és 20 magányos idősnek 
egy héten át. Rostás Árpád magyar örökség 
díjas restaurátor nevét gyönyörű bútorok, és 
olyan épületek famunkái őrzik, mint a Parla-
ment, a Zsinagóga, az Akadémia. Dolgozott 
Európa több mint kétszáz palotájában, a 
versailles-i kastélyban és a Louvre-ban, ma-
gát mégis csak „vándorasztalosnak” nevezi. 
Története helyenként mesei: néha megál-
modta sikereit, máskor megjósolták neki. 
Pedig hamuba sült pogácsa nélkül, és nem 
is otthonról indult. Amit volt állami gondo-
zottként szenvedélyes munkaszeretetével 
elért, mégsem magának köszöni, és nem is 
magának tartja meg. Megálmodott katedrá-
lisába – melyet árva gyerekek menedékének, 
iskolájának épít – bele szeretné faragni min-
den egyes segítője nevét. 

Intézeti gyerekként hogyan került az aszta-
los szakma közelébe?

Tudja, ha anyám nem hagy a kórházban, ak-
kor sosem leszek az, aki most vagyok. Nem 
keveredtem volna ki a mélyszegénységből. A 
cigányoknál nagy szégyen a szerelemgyerek, 
pláne az volt ’62-ben, mikor születtem. Inté-
zetbe kerültem, onnan nevelőszülőkhöz, aztán 
vissza, és így, ki-be. Az nehéz volt. Emlékszem, 
egyszer egy asszony kivett, egyetlen napra, de 
én azt hittem, megtart; nála hagytam a kesz-
tyűmet, hogy úgyis megyek vissza. De milyen 
a sors, tavaly egy hölgy felhívott: ne haragud-
jak, mondta, hogy zavar, látott a tévében, az 

A vándorasztalos ő anyukája vett ki annak idején engem. Azóta 
furdalja a lelkiismeret, máig megvan neki a kis 
kesztyűm. Örült nagyon, hogy nem kallódtam 
el. Négyévesen Nágocsra kerültem intézetbe. 
Sokáig vártam anyukámat. Egyszer egy nénire 
azt hittem, anyám. Megsajnált, elvitt magával a 
templomba. Ott láttam először Jézust a keresz-
ten. Nem értettem, miért van ott, le akartam 
venni. Mondták, hogy ő az Isten. Ez azért fontos 
emlékem, mert akkor találkoztam vele először, 
és azóta sem csalódtam benne. Akkor, a kereszt 
előtt azt gondoltam: ilyet én is tudnék faragni. 

Négyévesen?

A nágocsi intézet a Zichy-kastélyban van; ren-
geteg régiség vett körül, és voltak különböző 
műhelyek is. Én mindig ott lábatlankodtam. 
Orgona- vagy hintókészítő akartam lenni, de 
mondták, legyek asztalos, annak tanulhatok. 
Így kerültem 14 évesen Kaposvárra, kollégi-
umba. Hétvégén haza akartam menni Nágocs-
ra, de már nem engedtek be. Pedig nekem az 
volt az otthonom. Sose ittam-cigiztem a fiúkkal, 
mentem inkább fákat nézni, meg a műhelyek-
be. Nagyon vékony gyerek voltam, Kaposváron 
mindig megvertek, elvették a kajámat is. Aztán 
láttam egy filmet Muhammad Aliról, és eldön-
töttem, hogy megvédem magam. Így kezdtem 
el bokszolni. Olyan jól ment, hogy olimpiai 
kerettag és magyar bajnok lettem. És ahogy a 
sportszázaddal jártuk az országot, mindenütt 
találtam olyan műhelyt, ahol a boksz mellett 
inaskodhattam. 

A boksz felemelkedési lehetőség volt…

Igen, de ’80-ban mégsem engem vittek a 
moszkvai olimpiára, ami nagyon fájt. Amikor 
aztán kaptam egy hatalmas ütést – mintha 
áram ért volna –, megijedtem, hogy elhülyülhe-



H
IR

D
ET

ÉS

14 15

ta fa lesz, belefaragom Magyarország történetét, 
a Himnuszt, a Szózatot. Visszaadnám azoknak a 
hitét, akik elvesztették. Állami gondozottaknak 
akarok itt lakhatást és főleg szakmát adni, de a 
központ munkát jelentene a környéken lakók-
nak is. És szeretném, ha a külföldiek megnéznék: 
mit épített egy magyar cigánygyerek! Művészeti 
iskolát, kulturális központot és idősek otthonát 
tervezek ide. Fényjátékokkal, négy, az évszakok-
nak megfelelő kapuval. Arra gondolok, mit építe-
ne itt Michelangelo, ha ma élne. Ő a példaképem, 
róla kapta a fiam a második nevét. Ügyes a gye-
rek, ahogy a két nagylányom is, nyaranta sokat 
segítenek nekem.

Már eddig is nagyon sokat tett a hátrányos 
helyzetű gyerekekért. Ingyen vállal tanítvá-
nyokat, tábort, karácsonyt szervezett nekik. 

Egy gyereknek kezdő lökés kell a kitöréshez. 
Nyáron elvittem Horányba 70 állami gondo-
zott, zömmel cigánygyereket egy hétre. Szak-

mát tanítottam nekik. Volt asztalos-, lakatos-, 
kézművesműhely. Olyan intarziákat készítettek..! 
Ez tovább erősítette bennem, hogy a közpon-
tot meg kell csinálni. Ha 70-ből csak 20 gyerek 
szakmát kezd tanulni és majd nem segélyen él, 
már azzal sokat tettünk. Itthon sok milliárdot 
elköltöttek a cigányság „felemelésére” – a világ 
legnagyobb szélhámossága volt. Most jövök 
Hétestelepről, Ózdról. Úgy képzelje, 400 cigány 
él ott, egyetlen házban van villany és vécé. Egy 
csap van. Pokróc az ablakon. Emellett néhány ci-
gány vezető nagyon meggazdagodott. Akartam 
segíteni, nyílászárókra pályáztunk, a vezetők egy 
az egyben kihúzták. A cigányságnak be kellene 
illeszkednie a többségi társadalomba – de eh-
hez szakmát kell adni az emberek kezébe. Ma 20 
médiaceleb hülyéskedik a tévében, túl jó pén-
zért, ami rossz példa a fiataloknak, mert azt hi-
szik, ez elég. Holott dolgozni kell. Én lehetőséget 
szeretnék adni a gyerekeknek, hogy megérezzék, 
milyen öröm készíteni valamit. 

És ez tipikus? 

Sajnos az. Nincs papírom arról, hogy restaurátor 
vagyok, de nagyon sokaknak én tanítottam a 
szakmát, akik most tanítják. Vagy én csináltam a 
diplomamunkájukat. Külföldön azt nézik, mit tu-
dok, referenciamunkát kérnek – itt papírt. Most 
hívtak Szentpétervárra, a Vatikánba, mert látták 
a munkáimat. De itthon, csak ha már senki nem 
mer valamihez nyúlni, akkor mondják, hogy van 
egy cigány asztalos, az mindent tud. Tényleg csi-
náltam mindent, ami fa: régit, újat, hintót, orgo-
nát; olyan nincs, hogy valami nem sikerül, mert 
addig úgyse nyugszom. Az Andrássy Egyetem 
leszakadt mennyezetéhez hívtak, akitől átvet-
tem a munkát, nem fizetett ki. A Gellért fürdő 
80 nm faburkolatát letisztítottam, közben, akitől 
megkaptam az engedélyt, elment, és az utódja 
lecseréltette az egészet új bútorlapra. El tudja 
képzelni. És ez csak két példa.

Elkeseríti?

Rossz érzés. De külföldön megbecsülnek; és 
azt csinálom, amit imádok. Megyek az álmom 
után. Még a marcali lépcsőn dolgoztam, ami-
kor behoztak egy mindenórás cigányasszonyt; 
kérdezték, felmehetnek-e, mert ha körbeviszik, 
meg fog szülni. A lépcső elbírta. Ő jósolta nekem, 
hogy a lépcső szerencsét hoz majd, 14 év múlva. 

’96-ban, a versailles-i vadászkastélyon dolgoz-
va jutott eszembe, miután 6 métert estem az 
állványról. Az asszony megmondta, hogy bal-
esetem lesz, élet-halál közt leszek, de onnantól 
elkezd teljesülni az álmom. Így is lett.

Hogy jutott ki külföldre?

Egy ’96-os pályázaton (a Csók István Galériában) 
én nyertem el a „Budapest Asztalosa” címet – egy 
bécsi barokk garnitúrával, amelyet Bakai Pé-
ternek, a későbbi mentoromnak javítottam. Ő 
ajánlott ki Párizsba. Az első kinti munkám pró-
ba volt, többen voltunk, engem választottak. 
Kezdtem kapni a feladatokat. A nagy sikert egy 
versailles-i konzolasztal javítása hozta. Ismerni 
kellett hozzá a kor kötéseit, anyagait. Éjszakákat 

gondolkoztam, hogy készítettem volna el, ha 
akkor élek. Majd az asztal utánzatát kérték. Vé-
gül nem tudták megállapítani, melyik az eredeti. 
Ezután a Napkirály parkettáját kellett javítanom 
modern eszközök és anyagok használata nélkül, 
amit francia asztalosok nem vállaltak. Jött egy 
angol csapat, látták a munkám, ők hívtak Ang-
liába. Jobbra-balra vittek így, Németországba, 
Ausztriába.

A Magyar Örökség Díjjal itthoni elismerést is 
kapott

Igen. Nagyon sokat jelent nekem. Az Akadémián 
dolgoztam, mikor kibontottam egy faszekrényt. 
Csákánnyal mentek volna neki a szakemberek, 
hogy ezt másképp nem lehet. Lehetett. Megta-
láltam a teljes 1956-os dokumentációt egy mély-
bélésbe rejtve. Akkor én is elrejtettem a magam 
üzenetét: az volt, hogy én itt még díjat kapok. 
És ott vettem át az Akadémián húsz év múlva a 
Magyar Örökség Díjat. Minden munkámban ha-
gyok üzenetet, tudja? Ahogy a régi mesterek. Pl.: 

„Az utókornak készítettem, becsüljétek meg a ti 
utókorotoknak.” Névvel, dátummal. Olyat is talál-
tam, hogy „aki ezt javítja, a Mennyből irányítom.” 
Ez egy kapcsolat. Mikor elkezdek javítani valamit, 
mindig a készítőjéhez imádkozom, hogy szép le-
gyen. Az az ő munkája, az én dolgom, hogy újra 
nevessen a bútor. Meggyógyítom. 

Ez tényleg szenvedély. 

Imádom! A bútor olyan, mint a gyönyörű nő. 
Vonzza a tekintetet. Azért marad fenn, mert va-
laki gyönyörködött benne, ragaszkodott hozzá. 
A műhelyben alszom a bútorok közt. Van, amit 
nem tudok megcsinálni hónapokig, és éjjel-nap-
pal azon töröm a fejem, mi a megoldás. Aztán 
egyszer csak felébredek, ránézek a bútorra, és 
beugrik!

Mi foglalkoztatja most?

Az álmom: hogy gótikus katedrálist építsek. Min-
den megszerzett tudásomat beleteszem. El is 
kezdtem Nágocson, ahol nevelkedtem. Belül tisz-

Kézenfekvô  
megoldás a 

SEDATIF PC.

Homeopátiás gyógyszerkészítmény 
STRESSZ, SZORONGÁS, ALVÁSZAVAR  
kezelésére.

Nagy a munkahelyi 
nyomás

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

A  865 forintos maximált akciós áron kapható 2012. január 1-31. között a  gyógyszertárakban!

www.stressz.info.hu

VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ GYÓGYSZER.
KERESSE A PATIKÁKBAN!

A stressz a szervezet hormonális reakciója külsô inger  
hatására. Kis mennyiségben és megfelelôen levezetve segíti  
a teljesítményt, de a szervezet állandó készenléti állapota 
kiégettséghez vezet. Az elsô jelek idegesség, nyugta-
lanság, álmatlanság formájában jelentkeznek leggyak-
rabban. Fontos, hogy a stressz kezelése a korai sza-
kaszban elkezdôdjön, mielôtt krónikus betegséget  
okozna. Bármilyen tevékenység, ami örömet okoz, 
segít a stressz legyôzésében.

A homeopátia új lehetôséget nyújt a stressz okozta 
zavarok kezelésében. A stresszkezelés egyik hasz-
nos szere a SEDATIF PC homeopátiás készítmény. 
Növényi alapanyagai csökkentik a stressz okozta 
szorongást, ingerlékenységet, az érzelmi labilitás, 
hiperaktivitás, álmatlanság és nyugtalanság tüneteit.  
Gyermekek és egyéb gyógyszereket szedô idôsek 
számára is javasolt.

Gyengéd stresszkezelés



MOST CSAK

1 630 Ft
135,8 Ft/tasak

A megfázás és 
influenza okozta 
panaszok 
enyhítésére
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

MOST CSAK

895 Ft
44,8 Ft/db

Száraz köhögés csillapítására 
Vény nélkül kapható gyógyszer

MOST CSAK

770 Ft
7,7 Ft/ml

MOST CSAK

1 225 Ft
122,5 Ft/ml

Megfázás és szénanátha 
okozta orrdugulás 
megszüntetésére
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

MOST CSAK

47,2 Ft/db

1 415 Ft

MOST CSAK

1 230 Ft
26,2 Ft/g

MOST CSAK

1 435 Ft
47, 8 Ft/db

Epeműködéssel összefüggő emésztési zavarokra 
Vény nélkül kapható gyógyszer

MOST CSAK

49, 3 Ft/db

2 955 Ft

MOST CSAK

8,1 Ft/ml

2 015 Ft

Egész nap biztosítja a 
műfogsor stabilitását
Orvostechnikai eszköz

MOST CSAK

4 995 Ft
59,5 Ft/db

1 385 Ft

MOST
MÉG OLCSÓBB

MOST CSAK

1 020 Ft
51 Ft/db

Ibuprofén tartalmú láz- és fájdalomcsillapító
Vény nélkül kapható gyógyszer

Túlsúlyos* felnőttek 
súlycsökkentésére 

*BMI≥28 kg/m²
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

MOST CSAK
MOST

MÉG OLCSÓBB

21, 6 Ft/db

865 Ft
Alvászavar, 
szorongás, 
ingerlékenység 
esetén
Vény nélkül 
kapható gyógyszer

895 Ft
44,8 Ft/db

MOST
MÉG OLCSÓBB

Dohányzásról való 
leszokást elősegítő 
gyógyszer, csökkenti az 
elvonás tüneteit
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

Torokgyulladás és enyhe 
szájüregi fertőzések helyi 
kezelésére, valamint a 
társuló torokfájás és 
kaparásérzés enyhítésére
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

Megfázás és influenza 
tüneteinek enyhítésére 
szolgál
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

Bőr-, köröm- és 
hajelváltozások 
megelőzésére 
Étrend-kiegészítő 
készítmény

MOST CSAK

1 395 Ft
27,9 Ft/db

Magnéziumhiány okozta feszültség kezelésére 
Vény nélkül kapható gyógyszer

57,7 Ft/db

Köhögés elleni 
szirup
Gyógyszernek 
nem minősülő 
gyógyhatású 
készítmény

Paracetamol tartalmú 
fájdalom- és lázcsillapító 
csecsemők és gyermekek 
részére (3 hónapos 
kortól 12 éves korig)
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

Rubophen Thermo 
650 mg/10 mg 
granulátum 
belsőleges 
oldathoz
12 tasak

Rhinathiol Tusso 
100 mg tabletta         
20 db       

Panadol Baby 
belsőleges szuszpenzió     
100 ml     

Otrivin 1 mg/ml 
adagoló oldatos 
orrspray 
10 ml      

Nicorette Freshmint Gum 
4 mg gyógyszeres 
rágógumi
30 db       

Neo-Bilagit 
filmtabletta     
30 db       

Merz Spezial 
drazsé                     
60 db

Dr. Theiss Hustensaft 
lándzsás útifű szirup         
250 ml     

Blend-a-dent 
Mild Mint 
extra erős 
műfogsorrögzítő 
krém 
47 g      

Alli 60 mg 
kemény 
kapszula               
84 db     

Advil ULTRA 
lágy kapszula               
20 db       

Sedatif PC 
szopogató 
tabletta           
40 db    

Mebucain Mint 
2 mg/1 mg 
szopogató 
tabletta
20 db       

Coldrex 
tabletta                           
24 db

Magne B6 
bevont tabletta                
50 db       

JANUÁRI
AKCIÓ!
Az akció 2012. január  1-től 31-ig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak.

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a (beteg)tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
*A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
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– Apu! Nekem ki lesz az apukám, ha megnövök?... 
– kérdezte Dávid és folytatta: – azt szeretném, ha 
akkor is te lennél az apukám, ha már nagy leszek!... 

– és megfogta a kezemet. Éppen egy koncertről 
tartottunk hazafelé, ahol állami gondozott gye-
rekeknek zenéltem. Nem értette a maga 3 évével, 
hogy miért nincs valakinek anyukája és apuká-
ja. Próbáltam neki elmagyarázni – az ő nyelvén –, 
hogy vannak olyan dolgok az emberek életében, 
ami miatt nem tudják vállalni a gyermeküket.  
Az előbb említett koncertet Bence is végighallgat-
ta és az utána következő beszélgetésben ő is részt 
vett. Persze nem annyira szókimondóan, mint Dá-
vidka, mert ő már (sajnos) belépett abba a korba, 
amikor meggondoljuk a mondandónkat. Ő amúgy 
is nehezebben nyílik meg, vagy mondja el, hogy 
adott pillanatban mi bántja. Most is éreztem rajta, 
hogy teljesen beleéli magát a hallottakba. Hál’ is-
tennek, hogy mi nem kerültünk olyan helyzetbe, 
hogy bármilyen szinten meg kellett volna vonnunk 
gyermekeinktől bármit is (akár magunkat).

Persze, nagyon sokszor belegondolok abba, hogy 
valóban eleget kapnak-e belőlem a gyerekeim. 
Nem pusztán a fizikai jelenlétre értem ezt, hanem 
arra is, hogy a velük töltött időt valóban velük töl-
töm-e? Apaként néha úgy érzem, hogy kiskamasz 
korig nincs sok szerepem a srácok életében, egy  

„pusziforrás” vagyok a lányoknak, és egy klassz ló a 
fiúknak, illetve cinkostárs, kalózkapitány, vagy akár 
tigris. Apatársaimnak azért elmondhatom, hogy az 
idő múlásával viszont egyre jobb pozíciót vívha-
tunk ki magunknak, ha ügyesek vagyunk. És per-
sze ez nem önsajnálat, hanem tény, hiszen az anyai 
ölelést nem pótolhatja semmi.

Az új esztendőben van mit rendbe tennem nekem 
is, bármennyire is idilli a rólunk alkotott kép a kí-
vülállók számára. Az apaságba már elkezdtem be-
letanulni, de hogy mit jelent számomra apám, azt 
felnőtt koromra éreztem meg igazán, mint ahogy 

anyámmal való viszonyom is az első gyermekem 
születése pillanatban megváltozott. Az első gyer-
mek születésével valami elkezdődik és valami lát-
szólag lezárul, pedig szüleimmel azóta mintha egy 
új nevelési korszakom indult volna el.

Apa véd... énekli Novák Péter barátom egy számá-
ban, amit édesapjának írt, én zongorázom, és nye-
lem a könnyeimet. Apámra gondolok, mi lesz, ha 
nem lesz? Mert bizony rengeteg időt elmulasztunk 
mindenféle indokokkal, amit együtt tölthetnénk és 
ezt nem tehetem meg. És lehet, hogy ez evidens, 
de minden elmulasztott találkozással csökken az 
együtt töltött percek száma. Közel negyven éve 
segít, és valóban véd, megóv a tanácsaival, diszk-
rét kritikáival, visszaránt a földre és szembesít azzal, 
hogy nekem is ez a dolgom. Vigyázni magamra? 
Közhely, de a kötelességem, mert amennyire ne-
kem szükségem van rá a mai napig, rám ugyanúgy 
szüksége lesz egy fél tucat gyereknek később is. 

Az új esztendő elején valóban mindig kicsit töb-
bet gondolunk arra, hogy min is kéne változtatni, 
teszünk néhány fogadalmat, amit igyekszünk be-
tartani, legalábbis egy ideig. Drága férjem tényleg 
többször is megpróbálta így év elején letenni a ci-
garettát, de sem gyermekeink növekvő száma, sem 
a betegségtől való félelem nem volt elég a megva-
lósításhoz. Így nekem kellett megfogadnom, hogy 
legalább az étkezését és az alvását próbálom egy 
kicsit egészségesebb mederbe terelni, hiszen Ő 
nem lehet beteg, Vele nem történhet semmi!

Az én édesapám még nem volt ötven éves, amikor 
egyik pillanatról a másikra felfordult fenekestől az 
életünk, mert hirtelen, mindenféle előzmény nél-
kül stroke-ot kapott, elzáródott egy ér az agyában, 
és napokig élet-halál között lebegett. Pedig soha 
nem dohányzott, egészségesen táplálkozott, spor-
tos életet élt, „csak” a munkája volt stresszes. Sze-
rencsére túlélte, és bár a bal oldala lebénult, de 
hihetetlen kitartással és édesanyám emberfeletti 
odaadásával végigcsinált egy sor műtétet, komp-

likációk sorozatát, de végül felállt, megtanult járni, 
és ugyan bottal és lassan, de focizik az unokáival. 
Ugyanakkor tudom, hogy nagyon bántja, hogy 
segítségre szorul már tíz éve, hogy borzasztó lehet 
naponta szembesülni azzal, hogy valamit nem tud 
megcsinálni egyedül, ő, aki mindig is igazi család-
fő volt, és bármit megvalósított a saját két kezével. 
Ezért is emlékeztet olyan sokszor engem, hogy vi-
gyázzak a férjemre, és ne engedjem „belebeteged-
ni” a pénzkeresésbe.

A munkáját sajnos én nem tudom megváltoztatni, 
de arra figyelhetek, hogy az egész napi rohanás, 
feszített munkatempó után már itthon ne legyen 
ideges, hogy a hétvégéket ne ugyanolyan fárasztó-
nak élje meg, mint a hétköznapokat. Bármennyire 
is szükségem van a segítségére ennyi gyerkőc mel-
lett, igenis, alkalmat kell teremtenem a pihenésre 
is. Hogyan lehetséges ez, amikor egy nap csak 
huszonnégy óra, melyből a fele munka, egy része 
alvás, a maradék pár órát pedig jogosan igénylik a 
gyerekek?

Az én fogadalmam az új évre nem saját recept, 
egy kilencgyerekes házaspártól „loptam” a tit-
kot: ezentúl lesznek szigorúan kettesben töltött 
percek-órák-napok, amikor csak és kizárólag a ki-
kapcsolódásé lesz a főszerep! „Minden évben egy 
hét, minden évszakban egy hétvége, minden hó-
napban egy nap, minden héten egy este vagy dél-
után, esetleg délelőtt, és mindennap egy óra, ami 
csak a miénk.” Ez lehet csak egy pohár bor egymás 
mellett ülve, vagy egy színház, vagy vacsi, de akár 
wellnes-hétvége, vagy esetleg pár nap síelés, nya-
ralás is. (Hú, de várom !)

Ahogy tavaly beépítettük az életünkbe az ún. „gye-
rek-időt”, amikor egy gyermekünk birtokolja apát 
vagy anyát néhány órára, úgy mostantól bekerül 
a naptárba az „Apa–Anya most csak férj és feleség” 
rubrika is...

Szonda GyörgyiKüttel Dávid AnyaszemmelApaszemmel



H
IR

D
ET

ÉS

21

Sallai ErvinSallai Ervin
„Örülünk, hogy használatba testtakaró téli ruha! Vi-
gyázat! Folyékonyas vagy gázas tisztítószerek indo-
kolatlan termék stabilitás. Csak használhatsa gyártó 
által megbízott szakértőktől kér segítést. Amennyiben 
kielégületlen testtakaró téli ruha melegérzet, küldi 
címre: 施瓦辛格路上海127-185，中国.”
Gellért Viktória

Nem annyira Tisztelt Ócsó-hiper! Vettem maguknál 
egy Wii játékot, amin a fiam disznóölést játszott. Az 
ölés résznél, a virtuális pálinkázásnál és a perzse-
lésnél még minden rendben volt, de a kolbásztöltő-
nél megakadt a gép, és annyit forgatta a Wii darálót 
kamasz fiam, hogy ínhüvelygyulladást szenvedett 
a csuklója. Be fogom magukat perelni. 

Ó-h

Kedves Viktória! 

Megvizsgáltuk a gépet. Kielemezve a lejátszott 
programtörténetet felfedeztük, hogy a leggyak-
rabban használt játékprogram nem a Disznóölés 
2.0 volt, hanem a GigaDudák 3D. Kamasz fiának 
csuklóbántalmai így egészen más megvilágításba 
kerülnek, de amennyiben mégis bíróság elé vinné 
a dolgot, „állunk” (ha érti, mire célzunk) elébe. 

egyképviselő_86

Vásároltam az Ócsó-hiper Kft.-től múlt év decem-
ber 20-án 17 óra 28 perckor egy televíziót. A mű-
szaki osztály vezetője szóbeli ígéretet tett, hogy 
egy alkalmazottjuk otthonomban elvégzi a rend-
szerbeállítást. Ez a mai napig nem történt meg. Pa-
naszt kívánok tenni.

Ó-h

Tisztelt egyképviselő_86!

Köszönjük, hogy minket választott, amikor a 278 
cm képernyőátlójú, német gyártmányú, 3D-s, pro-
jektoros, 24 karátos aranykeretű plazmatelevíziót 
megvásárolta. Emlékeztetném, hogy a műszaki 
osztály vezetőjével kötött szóbeli megállapodás 
szerint a rendkívül akciós (ingyenes) ár csak bizo-
nyos feltételek mellett érvényes. Szerelőink termé-
szetesen azonnal üzembe helyezik a készüléket, 
amint az Önök pecsétje rákerül áruházunk bővíté-
sének építési engedélyére. 

Az év első hónapja hazánkban egy kedves el-
foglaltságot tartogat minden polgár számára 
(a fogadalmak megszegése mellett). Ez a nagy 
nemzeti csere-bere. Ilyenkor tódulunk vissza 
a plázákba a félresikerült karácsonyi ajándé-
kokkal, megtelnek a panaszkönyvek, égnek 
az ügyfélszolgálatok telefonvonalai. Most egy 
képzelt áruház – az Ócsó-hiper – facebook-
levelezéséből csemegézünk.

Szűcs Edit

Tisztelt Ócsó-hiper! Az önöknél vásárolt Clear 
and Safe toroktisztító cukorka jó szolgálatot tett 
férjemnek. Évek óta elhúzódó hurutos köhö-
gése 3 hét alatt megszűnt. Mindazonáltal kér-
te, hogy jegyezzem meg: a citromos íz mellett 
jó lenne szélesebb választék. Esetleg málnás 
vagy kólás.

Ó-h

Kedves Edit! 

Köszönjük levelét. Örülünk, hogy segíthettünk, 
és hogy férje meggyógyult. Jeleztük a termék-
fejlesztőknek kérését az ízválasztékkal kap-
csolatban, jóllehet a Clear and Safe valójában 
piszoárfertőtlenítő.

Zsengellér Fruzsina Csenrézi

Ettünk szilveszterkor hittársaimmal az akciós 
vega-virslijükből, és egy hétig hánytunk tőle. 
Hosszas meditálás után úgy gondoljuk, hústól 
elszokott szervezetünk így reagált arra, hogy 
az önök vega-virslije húst tartalmazott. Ezzel 
borzasztó karmikus kárt okoztak nekünk. Fele-
lőtlenségük miatt további újjászületéseket kell 
megélnünk a Földön, ahelyett, hogy megvilágo-
sodva kiléphetnénk a létforgatagból. Szégyell-
jék magukat!

Már nem óév, még nem új év 

Ó-h

Kedves Csenrézi! 

Ne aggódjanak! Akciós virslijeink kilónkénti ára 200 
forint. Ezért az összegért még a húsos virslinkben 
sincs hús, nemhogy a vegában. 

Simon Miklós

Mi a bánatér tart egy hétig, hogy kijavicssák azt a tet-
ves lapostévét, amit maguktol vetem? 

Ó-h

Tisztelt Simon úr! 

Elnézését kérjük, hogy a garanciális szervizelés 
elhúzódott. Vállalatunk üzletpolitikája az, hogy az 
ügyfélnek mindig igaza van, ezért nem kérdőjelez-
zük meg állítását, miszerint a szóban forgó televíziót 
tényleg rendeltetésszerűen használta. A késedelmet 
az okozta, hogy a készülék apró repedésén benyúlva 
el kellett távolítanunk egy pezsgősdugót, 120 gramm 
konfettit, három deci kannás vörösbort (megjegyez-
ném, hasonló árban jóval kifinomultabb borokat talál 
áruházunk alkohol- és delikáteszrészlegén), valamint 
egy 120D-s melltartót. Természetesen becses neje 
konfekcióméretét ismerve biztosíthatjuk Önt, hogy az 
idegen hölgyhöz tartózó fehérneműt teljes diszkréci-
óval, külön csomagolva szolgáltatjuk vissza. Szíves 
türelmét köszönjük.

Wohner Kata

Tudom, hogy Ócsó a nevük, de azért egy kicsit oda-
figyelhetnének. A férjemnek vásárolt XXXL-es kará-
csonyi ajándék pufi dzseki csak 3 éves kislányunkra 
volt jó.

Ó-h

Kedves Kata! 

Amennyiben férjének mérete XXXL, nem tudjuk, mi-
ért akarta pufi (!!!) dzsekivel meglepni. Ennek ellené-
re panaszlevelét google fordítóval lefordítottuk, és 
elküldtük a kínai gyártónak. Válaszukat változatlan 
formában továbbítjuk.
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folyóméterének árától sem, akkor ötből hárman 
általában visszajönnek. Hiszen ők eleve azért is 
érkeztek, mert a problémát már felismerték, eset-
leg zavarta őket esztétikailag tökéletlen fogsoruk. 
Tehát a lélektani határt már azzal átlépték, hogy 
eljöttek. Talán ez a legnehezebb. A másik leggya-
koribb út ahhoz, hogy valaki értő fogszabályozó 
kezek közé kerüljön, ha egy kolléga szemfüles, és 
megfelelő ráhatással szakemberhez irányítja páci-
ensét. Ilyen esetekben viszont az ötből csak egy-
két fő szokott ténylegesen belevágni a kezelésbe. 

Miben különbözik a felnőttkori fogszabályo-
zás a gyermekkorban végzett eljárástól? Kü-
lönbözik egyáltalán? 

Mindenképpen különbözik. Gyerekkorban sok-
szor kivehető készülékekkel is könnyen lehet 

manipulálni a gonoszkodó és véletlenszerűen 
előbújó fogakat. Ezzel akár meg lehet előzni egy 
későbbi rögzített készülék használatát is, mert a 
fogszabályozás bármennyire fontos és hatékony, 
egy gyermeknek mindenképpen nagy könnyebb-
ség, ha nem kell foganként összeragadnia a „fog-
szabályzós tappancsokkal”. (Ezeket szaknyelven 
bracketnek vagy magyarosan breketnek hívjuk.)

Mennyi idő elteltével, és milyen eredményre 
számíthatunk? 

Az eredményre utaló kérdés azért nagyon fontos, 
mert a leglényegesebb, hogy a páciens is elége-
dett legyen, főleg, ha a panasz inkább esztétikai 
eredetű volt. Ez akkor lehetséges, ha a tervezés 
során a fogorvos alaposan beavatja a részletekbe, 

és pontosan tudatja vele, hogy mi az, amit várhat 
a kezelésektől. Manapság már olyan felkészült 
rendelők is vannak, ahol számítógépes grafiká-
kon, akár konkrétan az adott páciens fogainak 
példáján mutatják be, hogy kezelésről kezelésre 
mi fog történni. Nagyon nagy öröm az előtte-utá-
na fotók megmutatása is. A kezelés időtartama 
egyénenként változik, meglehetősen durva becs-
léssel azt mondanám, fél–másfél év a kezelés. De 
még egyszer hangsúlyozom, ez mindenki eseté-
ben egyedi. 

Milyen panaszokat okozhat, ha az orvos taná-
csa ellenére mégsem szabályoztatunk? 

Mint azt korábban említettem, az egyik fő problé-
ma, hogy a fogak torlódása esetén nehézzé válik 
azok tisztítása, ami előbb-utóbb bizony szuvaso-
dáshoz vezet. Természetesen azon beszédhibák is 
megmaradnak, amiket esetleg egy logopédiával 
kombinált fogszabályzó kezelés könnyedén meg-
oldhatna. És a rágóízületi panaszokból kiinduló 
fájdalmak sem szűnnek meg kezelés nélkül, pe-
dig sok esetben egy jól kigondolt fogszabályozás 
megoldhatná a gondot. 

Mit üzenne azoknak, akik még ezek után is 
tanácstalanok azt illetően, szabályoztassák-e 
a fogaikat? 

Mindenkit buzdítanék arra – amennyiben csak 
a gyanú szikrája is felmerül –, hogy keressen fel 
egy szakembert konzultációért. Biztosíthatom az 
olvasókat, hogy egyetlen ilyen megbeszélés al-
kalmával sem támadt még fogszabályozó orvos 
páciensre, és ragasztgatta fel lesből a „tappancso-
kat”. Később is van időnk a döntésre, de a konzul-
táció után már sokkal tájékozottabban hozhatjuk 
meg azt. Minden túlzás nélkül mondhatom, hogy 
a kezelés célja egy jobb életminőség megterem-
tése. És tapasztalatból... Én magam is hosszú éve-
kig hordtam különböző készülékeket, míg végül 
kialakult az aktuális mosolyom. Részemről próbá-
lom a lehető legtöbbet alkalmazni!

Zergi Éva Vica

Szabályoztatni vagy nem szabályoztatni? 
Ez itt a fogas kérdés. A válaszokat Dr. Kere-
kes Fanni, az Abádi téri Amelo Dental Center 
(www.amelo.hu) ugyancsak mosolygós fogor-
vosnője igyekezett megadni nekünk.

Miért fontos a fogszabályozás?

Bevallom, ha nem szakmabeli lennék, minden 
bizonnyal azt az egyértelmű választ adnám, hogy 
a szép, szabályos fogak miatt; míg sokak szerint 
csak azért, hogy a fogorvos az adott évben ismét 
újabbra cserélhesse az autóját. 

A páciens szempontjából mindenekelőtt a funk-
ció a meghatározó: a katonás rendben sorakozó 
fogakat sokkal könnyebb tisztítani, így könnyeb-
ben kerülhetjük el a fogszuvasodást és az ínybe-
tegségeket is. A kiegyensúlyozott harapás sokszor 
elmulasztja a szabályozás előtt felmerülő – az 
ízületi eltérések miatt kialakult – fejfájást. És igen, 
lássuk be: egy tökéletes mosoly elég megnyerő 
tud lenni.

Nekem pedig a leglényegesebb, hogy mint leen-
dő fogszabályozó szakorvos, tanulhassak az ese-
tekből. 

A szép, rendezett mosoly titka

Sokakban él még a tévhit, hogy fogszabályo-
zó kezelés csak gyerekkorban végezhető. Mit 
gondol, miért van ez így? 

Pusztán azért, mert régen valóban így volt. Ma-
napság egyáltalán nem kelt feltűnést egy fogsza-
bályozó készülék, akkor se, ha történetesen egy 
felnőttön „ragadt rajta”. Talán az is lehet az oka, 
hogy a tévhit szerint csak fejlődésben lévő szer-
vezetben érhetőek el változások, de szerencsére, 
amíg az emberben átépülésre képes csont van, 
addig működik a fogszabályozás, úgyhogy kon-
zultációra fel! 

Mik azok a hibák, amik miatt egy fogsor min-
denképp szabályozásra szorulna? 

Legrövidebben talán úgy tudnám összefoglalni, 
hogy a hiba lehet a koponyacsont aránytalansá-
gából adódó, illetve a fogsorban eleve meglévő 
rendellenesség. Az első esetben az eltérő mére-
tek miatt az alsó és a felső fogsor egyszerűen nem 
passzol egymáshoz, az utóbbit pedig mindenki 
ismeri. Ez lehet keresztharapás, mélyharapás, 
torlódott fogazat, amikor egyes fogak meglepő 
helyeken nőnek ki, vagy akár egyáltalán nem nő-
nek ki... Néha még olyan fogakat is elő lehet csa-
logatni a kezeléssel, amelyek létezéséről sokszor a 
páciensek korábban nem is tudtak (főként a felső 
szemfogak esetében).

Hányan döntenek úgy, már felnőtt fejjel, hogy 
alávetik magukat a kezelésnek? 

Nem annyira konkrét számokkal dobálóznék, 
mint inkább a személyes tapasztalatomat osz-
tanám meg: ha a felnőtt páciens már erőt vett 
magán, túl van az első konzultáción, és jobb eset-
ben nem kapott infarktust a fogszabályzó drótok 

fotó: Banka Péter
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Kérdezze meg gyógyszerészét! Dr. Szabó Éva

Ha a tünetek súlyosbodnak, illetve az alkalma-
zott tüneti terápia segítségével egy héten belül 
nincs jelentős javulás. 

Mi a teendő akkor, ha valakinek munkahelye, 
vagy egyéb elfoglaltsága miatt nem adatik 
meg az ágyban kiheverés luxusa? 

Az ágyban kiheverés bizony manapság nagyon 
sokaknak luxus. Pedig sok pihenéssel ezeket a 
betegségeket szó szerint ki kellene feküdni, ez-
zel elősegítve, hogy a szervezet maga küzdje le a 
kórokozót. Tüneti kezeléssel azonban enyhíthet-
jük panaszainkat. Igyunk sok folyadékot (gyógy-
teát), használhatunk különböző orrspray-ket, 
nyákoldókat, fájdalomcsillapítókat, szopogató 
tablettákat. Több tünet együttes jelentkezésekor 
érdemes kombinált készítményeket alkalmazni, 
akár forró ital formájában is. 

Lehet valaki fertőző a tünetek megszűnése 
után is? 

Amennyiben nem lépnek fel komplikációk, akkor 
a 7 nap alatti gyógyulással a fertőzés is megszű-
nik. 

Mire kell különösen odafigyelni a gyerekek 
és az idősek esetében? 

Gyerekkorban a magas láz miatt előforduló gör-
csök okozhatnak fokozott veszélyt. Idősek ese-
tében pedig gyakrabban alakulhatnak ki alsó 
légúti panaszok (nehézlégzés, mellkasfájdalom), 
melyek már kórházi kezelést igényelnek. 

A makacsabb emberek minden, a megfázás-
hoz hasonló betegséget apróságnak tarta-
nak, és nem hajlandók orvoshoz fordulni. 
Előfordulhatnak-e komolyabb problémák 
ebből kifolyólag, vagy csak tovább tart a fel-
épülés? 

Szövődmények bizony kialakulhatnak. Ezek ke-
zelésére antibiotikum adása válhat szükséges-
sé, ami miatt feltétlenül orvoshoz kell fordulni! 
Ellenkező esetben akár halállal is végződhet a 
makacsság.

Kalocsai Kristóf

A karácsony már elmúlt, de a tél még tovább 
tart. Az év hidegebb hónapjaiban fokozot-
tan kell ügyelnünk egészségünkre, ugyanis a 
megfázás mellett egyes fertőző betegségek 
is ilyenkor a leggyakoribbak. A téli egészség-
megőrzésről Dr. Szabó Éva szakgyógyszerész, 
a karcagi Berek Patika (5300 Karcag, Kiss An-
tal u. 3.) munkatársa nyilatkozott. 
 
Télen a megfázás mellett különféle vírusok is 
végigsöpörnek a családokon, munkahelye-
ken és más közösségeken. Melyek a leggya-
koribb ilyen betegségek? 

A téli időszak bizony nagyon kedvező a vírusok 
terjedésének. Ilyenkor kevesebbet tartózko-
dunk szabad levegőn, egy zárt térben pedig a 
köhögéssel, tüsszentéssel kikerülő nyálcseppek 
könnyen közvetíteni tudják a különböző kóroko-
zókat. Szervezetünk védekezőképessége ilyen-
kor a legalacsonyabb a vitamin- és fényhiány 
miatt, egy legyengült szervezet viszont könnyű 
támadási felületté válhat. Leggyakrabban a kö-
zönséges náthával találkozhatunk mind a gyer-
mekek, mind a felnőttek körében. Ilyenkor a 
nyálkahártya megduzzad és bőségesen termel 
váladékot. Később a váladéktermelés mérséklő-
dik, de a váladék sűrűbbé válik és eldugaszolja 
az orrüreget. A pangó rész felülfertőződhet, és a 
gyulladás a melléküregekre (arc-, homloküreg), 
illetve a fülkürtön át a középfülre terjedhet. A 
felső légúti hurut jellemzően náthával, torokfá-
jással, rekedtséggel kezdődik, 1-2 nap múlva kö-
högési inger lép fel. A köhögés kezdetben száraz, 
majd hurutossá válik. Hőemelkedés vagy mér-
sékelt láz kísérheti. Meghűlés során a légutak 
egyes részein külön-külön is jelentkezhet gyul-
ladás, így a torok, a gége, a légcső és a hörgők 
gyulladása is kialakulhat. Ha az influenzavírus 

Egészségesen az új évben
lendül támadásba, akkor azok tünetei általában 
egyszerre, hirtelen jelentkeznek. A láz 40 °C felet-
ti is lehet. Fejfájás, izomfájdalmak, száraz köhö-
gés, levertség és gyengeség jellemzi. 

Mit tehetünk azért, hogy ne kapjuk el az ilyen 
fertőző betegségeket? 

- Kerüljük a zárt, zsúfolt helységeket! 

- Mossunk gyakran kezet, különösen tüsszentés 
és orrfújás után. Jó szolgálatot tehetnek ilyenkor 
a víz nélkül használható fertőtlenítő gélek is. 

- Minden orrfújáshoz használjunk új papírzseb-
kendőt, amit aztán azonnal dobjunk ki. 

- Szellőztessünk minél gyakrabban! 

- Mozogjunk rendszeresen a szabadban, mert ez-
zel az ellenálló képességünket fokozzuk. 

- Erősítsük immunrendszerünket! Rendszeresen 
együnk zöldséget, gyümölcsöt. Igyunk gyógy-
növényekből (csipke, bodza, hárs stb.) készült te-
ákat. Jó hatású a fokhagyma, a ginzeng, a torma, 
a méz. Leghatásosabb gyógynövényünk a bíbor 
kasvirág (Echinacea purpurea). Kisgyermekeknél 
szirup formájában, nagyobbaknál alkohol-kivo-
natos változatban adható. 

A kezdetekben hogyan lehet megkülönböz-
tetni egy egyszerű megfázást a komolyabb 
betegségtől? 

Feltétlen orvosi kezelést igényel a magas (39 °C 
feletti) láz, az erős fej-, illetve végtagfájdalom, a 
lázzal járó torokfájás, a tömött, érzékeny nyirok-
csomók, a fülfájás. 

Meddig kell otthon mézes teát inni, és mikor-
tól kell már orvoshoz fordulni a megfázásgya-
nús esetekben? 
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Hogyan formálja egy ilyen program a fiatalok 
környezettudatosságát?

A RE:Creativity egy ifjúsági csere volt, elsősorban 
nem a világ megmentése, hanem a fiatalok fejleszté-
se volt a cél. Menet közben láttam igazán, hogy ezzel 
milyen egyszerű és jópofa eszközt adok a fiatalok 
kezébe, amiben természetesen az is nagy szerepet 
játszik, hogy a tárgyak szemétből készülnek. De tu-
dom, hogy nem lesz minden söröskupakból fülbe-
való, vagy minden narancsleves dobozból pénztárca. 
Mégis, azzal, hogy gyakorlatban megvarr egy táskát 
molinóból, vagy összevasal nejlonzacskókat, sokkal 
közelebb vihetem őket a témához, mint egy hosszú, 
rémisztő előadással, amivel ők maguk nem tudnak 
mit kezdeni. Hiszem, hogy minden résztvevő köze-
lebb került a témához a program során, és utána 
már nagyobb felelősséggel gondol a környezetére. 
Abban is biztos vagyok, hogy otthon büszkén fog-
ja mutogatni az elkészült tárgyakat, és el is fogja 
mondani, hogy miből készültek. Nekem pont ez az 

egyszerűség, kézzel-
foghatóság tetszik. 
Miközben az ember 
alkot, új ötletek is 
születnek, és egyre 
több anyagban, „sze-
métben” látjuk meg a 
lehetőséget. Manap-
ság mindenki a fenn-
tarthatóságról beszél, 
és ha kicsiben is, mi 
ezt tesszük: új életet 
adunk egy kidobásra 
szánt anyagnak. 

Hogyan tovább?

A programnak olyan 
nagy sikere lett, amire én sem számítottam: többször 
szerepeltünk a televízióban, és itthon öko-turnét 
szerveztünk. Ennek során ellátogattunk öt nagyvá-
rosba, ahol gimnazistáknak tartottunk műhelymun-
kát. Budapesten két gimnáziumban ismételtük meg 
ugyanezt. Mindenhol nagyon nagy érdeklődéssel 
fogadtak minket – nemcsak a diákok, de a tanárok is 

büszkén vitték haza a mű-
helymunkán készített 
tárgyakat. A nagy ér-
deklődésre való tekin-
tettel a projekt után 
is szeretnék tovább 
dolgozni ezzel a té-
mával, minél több 
fiatalt elérni.

Miért fontos 
nektek a kör-
nyezettuda-
tosság?

Észrevettük, rengeteg olyan anyagot 
dobunk ki a kukába, amikből még készülhet va-
lami. A manapság gyártott termékeket olyan gyö-
nyörű csomagolással látják el, hogy az ember sajnál 
megválni tőlük. Nálam itt indult a környezettudatos-
ság.  Ezek az anyagok nemcsak jó minőségűek, de 
sokszor önmagukban is szépek, színesek, hiszen már 
átment az adott cég tervezőin, akik igyekeztek olyat 
alkotni, hogy az minél inkább tetsszen a vásárló-
nak. Az a legizgalmasabb pont, amikor már minden 
anyagra, dobozra, gombra, ruhadarabra, zacskóra 
úgy nézek, hogy vajon ebből mit készíthetnék? A 
programunknak az volt a célja, hogy erre a pontra 
jussanak el a fiatalok. 

Van-e a hasonló civil kezdeményezéseknek  
jövője?

Úgy gondolom, hogy igen. Szemét mindig lesz, va-
lószínűleg új anyagok is megjelennek, amiktől nem 
kell feltétlen megválnunk, és hiszem, hogy egyre 
többen leszünk, akiket foglalkoztat ez a gondolat. 
Akik részt vesznek a programjainkon vagy a mű-
helymunkáinkon, megtanulhatnak pofonegyszerű 
technikákat, fejleszthetik a kézügyességüket, haza-
mehetnek olyan tárgyakkal, amiket használhatnak 
is, és végül, de nem utolsósorban megmenthetik a 
szemét egy részét. Szerencsére minden korosztály 
érdeklődik, és hasznos, jópofa dolognak tartja a kez-
deményezésünket.

A ReDesign Informális Csoport tagjai a fiatalok 
környezettudatosságát szeretnék fejleszteni, és 
ehhez a kreativitást hívták segítségül. Program-
jaikon és tréningjeiken nemcsak a személyiség-
fejlesztés kap nagy hangsúlyt, hanem a „hulla-
dékból használhatót” elve is érvényesül. A csapat 
egyik alapító tagját, Sipos Annát kérdeztük.

Hogyan született meg a kreatív újrahasznosítás 
gondolata?

A kreatív újrahasznosítást nem mi találtuk 
ki. Ha jobban körülnézünk, könnyen észreve-
hetjük, hogy világszerte többen próbálkoz-
nak kidobásra ítélt anyagokból használati tár-
gyakat vagy művészeti alkotásokat készíteni.   
A ReDesign Informális csoportot tavaly alapítottuk 
meg azzal a céllal, hogy programokat, műhelymun-
kát szervezzünk fiatalok számára, melyek során ők 

is megtanulhatják, hogyan 
készítsék el ezeket a tárgya-
kat. A ReDesign csoport 
tagjai az elmúlt években 
részt vettek az Egyesek If-
júsági Egyesület nemzet-
közi személyiségfejlesztő, 
kommunikációs, csapat-
építő képzésein. Először 
mi is résztvevők vol-
tunk ezeken a prog-
ramokon, majd szer-
vezőként segítettük 
a fiatalokat. Aztán 
ketten, Földi Bar-
bara és én össze-
álltunk és írtunk 
egy saját uniós 

Szemét mindig lesz...

pályázatot, hogy létrehozzunk és lebonyolíthassunk 
egy saját programot. A személyiségfejlesztés, csa-
patépítés és a kreativitás fejlesztésének eszközeként 
a kreatív újrahasznosítás témáját választottuk. 

Hogyan képzeljünk el egy ilyen programot?

A RE:Creativity nevű ifjúsági cserével pályáztunk, és 
mivel megnyertük, a Fiatalok Lendületben Prog-
ram támogatott egy tíznapos tábort. Öt országból 
(Olaszország, Görögország, Ciprus, Spanyolország és 
Magyarország) jöttek ide fiatalok tíz napra. A prog-
ramot Hollókőn tartottuk, a Kreatív Tér tréning köz-
pontban. A harminc fiatal résztvevő az első három 
nap műhelymunkán 
vett részt, illetve 
megkaptak minden 
eszközt a szerve-
ző csapattól, hogy 
később könnyen 
tudjanak csapatban 
dolgozni, együttmű-
ködni és kommuni-
kálni egymással. A 
műhelymunkákat 
mi magunk és meg-
hívott vendégek 
tartották, a résztve-
vők varrtak táskát, 
pénztárcát molinó-
ból, illetve használt ruhákból, készítettek ékszereket 
söröskupakból és parafa dugókból, jegyzetfüzetet 
bevásárlószatyrokból, illetve felújítottak egy kido-
básra ítélt asztalt. Az alapvető szempont végig az volt, 
hogy olyan tárgyakat készítsenek, amiket használni 
is tudnak. A következő 2 nap pedig a résztvevők tar-
tottak műhelymunkát egymásnak. 

Varga JulisÜzenet a Földnek

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Aggod ZsuzsaÉdes otthon
Nekem csak egy palackcipeléshez árult, rekeszekre 
osztott juta szatyrom van, de ez is remek szolgála-
tot tesz a csomagolópapírok áttekinthető és kímé-
lő tárolásában.

Erős szatyor a polcon

Magam sem hittem el, amikor egyszer egy csoma-
golópapír-költöztetés során egy hatalmas polcnyi 
széteső papírköteget be tudtam tenni egyetlen, 
nagyméretű, erős, újrahasznosítható bevásárló-
szatyorba. Hiába, sokat számít az, hogy körbeha-
tároljuk a szétgurulásra hajlamos tekercseket. Ezt a 
szatyrot aztán az új polcra fektettem: így tartja is a 
papírokat, és könnyű kivenni belőle a kiválasztott 
darabokat. 

Ezt a fajta tárolást a kemény hengerre tekert cso-
magolópapírok viselik a legjobban, mert nem 
nyomódnak össze még a kupac alján sem. De 
használhatunk okmányhengert is – én ez utóbbit 
inkább feldíszítettem, és a falra akasztottam.

Orgonasípok a falon

Az okmányhengerek többféle méretben kaphatók, 
praktikusak, és könnyű bevonni őket ragasztólakk 
segítségével, (természetesen) szép csomagoló-
papírral. A dolgozósarokban a falra lógatva szép 
színes orgonasípokká alakulnak, melyek sok fel-
használásra váró csomagolópapírt képesek elrej-
teni. Annak érdekében, hogy tudjam, melyik papír 
merre lakik, a csomagolópapírokból készített boj-
tokkal jelöltem meg a hengereket. 

Ehhez az okmányhenger műanyag fedelét átforró-
sított szöggel két helyen átlyukasztottam, és szala-
got fűztem át rajta. Erre kötöttem 1-1 kilyukasztott 
szeletkét a csomagolópapírokból. 

A henger fellógatásához átlyukasztottam a másik 
műanyag fedelecskét, belefűztem és megcsomóz-
tam a szalagot, és visszara gasztottam a kupakot, 
hogy elbírja a henger   súlyát.

És ha lapos a helyünk?

Készítsünk maradék nagyméretű hullámkar-
tonból mappát. Tudom, nem feltétlenül kapott 
mindenki hűtőszekrényt karácsonyra, de idővel 
biztos felbukkan a környezetedben nagyobb 
méretű használt karton. Két egyforma darabot 
ragassz össze a hosszanti oldalán (széles leukop-
laszt a legalkalmasabb segítség ehhez), és vond 
be csomagolópapírral, hogy mutatós legyen.  
A tetejébe, két oldalába fűzhetsz erős szalagot, 
aminek segítségével összekötheted, a mappát, 
és fogantyút is készíthetsz neki – csakúgy, mint 
az iskolás időkben. 

Nyugodtan járj utána, mennyibe kerül egy nagy-
méretű mappa – azt hiszem, boldogan fogod 
nézegetni utána a hulladékokból elkészített cso-
magolópapír-tartódat!

Fogadni mernék, hogy minden józan megfon-
tolás ellenére nálatok sem sikerült tiltólistára 
tenni karácsonykor a csomagolópapírt, és ki-
váltani valami mással. Hiszen az ajándékozás 
egyik legnagyobb öröme a megfelelő idő-
pontra időzített meglepetés, amit elég nehéz 
csomagolás nélkül megszervezni. Arról nem is 
szólva, hogy sokunknak a csomagok csinosít-
gatása jelenti a kreatív kikapcsolódást az ünne-
pek előtt…
Vannak módszerek tartós csomagolás készíté-
sére, de ez most, az ünnepek után nem segít 
rajtunk: itt állunk a halom megmentett és újra-
hasznosítható csodás színes papír mellett, és az 
a legnagyobb kérdés: hova tegyük a csomago-
lópapírt?

Ez persze attól is függ, mennyi helyünk van tárolás-
ra – a csomagolópapír mindenesetre kényes holmi, 
feltekerve vagy kiterítve, gyűrődéstől óva kell el-
tenni, ha még használni szeretnénk. Erre kínálunk 
néhány jól bevált ötletet.
Az évek során – mivel valójában nagy rajongója és 
gyűjtője vagyok az elém kerülő érdekesebb papí-

Hova tegyük a csomagolópa-
pírt?

roknak – ki kellett dolgoznom a módszert, hogyan 
tároljam őket úgy, hogy óvjam is a „kedvenceimet”, 
és ne tűnjön fel senkinek a családban, hogy ünne-
pek alatt megint szaporodott a csomagolópapír-ál-
lomány, ahelyett hogy fogyott volna.

Törülközőtartó az ajtón

Az első hely, ahova elrejthetjük a csomagolópapíro-
kat úgy, hogy ne gyűrődjenek össze, és áttekinthető 
maradjon a kínálat, egy megfelelő (szekrény)ajtó 
belső fele. 
Van, aki egyszerűen madzagokat feszít ki rajzszög 
segítségével, és erre lógatja a papírokat, de egy rég 
kimustrált, négykarú fali törülközőtartó sokkal prak-
tikusabb, mert könnyű  „átlapozni” a választékot.
Én is ezt szereltem fel a gardrób ajtajára – ezen pi-
hennek szépen, sorsukat várva a tartalék csomago-
lópapírok.

Palacktartóban tárolt tekercsek
A palacktartó valójában csomagolópapír tárolásá-
ra termett. Fa és műanyag változata egy szélesebb 
polcra állítva remekül megfogja a feltekercselt pa-
pírt. Segítségével megkíméljük őket az összenyo-
módástól, magunkat pedig attól, hogy az egész 
kupac elinduljon, ha az alsó tekercsek közül akad 
meg a szemünk valamelyiken. 
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Ha Ön  2012. január 1. és 31. között  

a túloldalon található Szimpatika kvízünket kitölti,  

és postai úton vagy a szimpatika.hu/jatek oldal segítségével  

a válaszokat beküldi nekünk, sorsoláson vesz részt, amelyen 

megnyerheti a három wellness-hétvége egyikét a móri  

Hétkúti Wellness Hotel**** és Lovaspark felajánlásával!

5
kérdés

4
jó válasz

3
nyeremény

2
perc az 
életéből

facebook.com/
szimpatika

A sorsoláson azon játékosaink vesznek részt, akik legalább négy 
Szimpatika kvíz kérdésre jól válaszolnak, a *-gal megjelölt mezőket 
nyomtatott nagy betűvel, olvashatóan kitöltik és a kivágott szelvényt 
2012. január 31-ig postai úton visszaküldik szerkesztőségünkbe 
(Szimpatika szerkesztőség: 1024 Budapest, Kis Rókus u. 2.).  
A részletes játékszabály a www.szimpatika.hu/jatek/szabalyzat olda-
lon olvasható.
December havi számunk kvízkérdéseinek helyes megfejtései: 
1.b)  2. a)  3. c)  4. a)  5. c)

Mi a jó közérzethez vezető második lépés Dogossy 
Kati írásában?

a) autó helyett biciklizés vagy gyaloglás    

b) akupunktúra    c) sztrapacska

Kinek a nevében írt Sallai Ervin Gyöngyösre?

a) Chen Bao Yü    b) Afrahim Hasszan

c)Tyimpaú

Mihez hasonlítja a bútort a zseniális asztalos Pol-
gár Teréz Eszter írásában?

a) gyógyszerhez    b) földön kívüli lényhez    
c) gyönyörű nőhöz

Hogyan ír verset Nagy Bandó András?

a) írógéppel    b) tollal vagy ceruzával    

c) tussal

Hogy hívjuk magyarosan a fogszabályozó tappan-
csokat?

a) Beckett    b) breket     c) brikett

Karikázza be 
a helyes

válasz 
betűjelét!
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4

3

2

1

1

név*:

cím*:

telefon*:

e-mail:

patika neve, címe (vagy pecsétje)*:

Magyarország kedvence 
torok fájásra*

* Forrás: Piacvezetô az IMS Pharmatrend 2011/10 YTD; MAT adatai alapján O1C1 kategóriában, darabban.
** Akciós bruttó fogyasztói ár. Az akció 2012. január 1-31-ig illetve a készlet erejéig tart !

Novartis Hungária Kft. Consumer Health, 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47., Tel.: 457-6656, 457-6678, 
infoch.hungary@novartis.com, www.novartis.hu • Vény nélkül kapható gyógyszer. • meb184/jan12

Fertőtleníti a torkot

Csillapítja a fájdalmat

A kockázAtokról és mellékhAtásokról olvAssA el A beteg- 
tájékoztAtót, vAgy kérdezze meg kezelÔorvosát, gyógyszerészét !
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Kövessen minket 
a téli hónapokban is 

a szimpatika.hu oldalon, 
valamint a facebook.com/szimpatika-n!


