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Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Kedves Olvasó!
Egyszer minden jó dolog véget ér 

– ismételgetjük a közhelyet –, ám 
nem mindegy, hogy hogyan. 

2010 januárjában Magyarországon 
elsőként elindítottunk egy progra-
mot a Szimpatikákban: megpró-
báltuk rávenni az embereket arra, 
hogy ne kérjenek nejlonzacskót. 
Egy gyógyszertárnál nincs is alkal-
masabb hely egy ilyen akcióra, hi-
szen apró termékeket vásárolunk, 
nem szükséges beletenni őket egy tasakba, elfér a zsebben, 
a táskában, a kosárban... 

Hónapról hónapra megjutalmaztuk azon tudatos vásárló-
ink egyikét, aki ezt a rövid, ámde fontos mondatot kimond-
ta: NEM KÉREK SZATYROT! 

Az ötlet bevált. Az emberek elkezdtek odafigyelni a környe-
zetükre. De ez nem csak a jutalomnak volt köszönhető. A 
kampány annyira sikeres volt, hogy az indokolatlan feles-
leges nejlonzacskó-használat visszaszorításáért minket 
követve mások is síkra szálltak, és a „nem kérek szatyrot” 
szállóigévé vált. Nemcsak a patikákban nem kértek két le-
vél tabletta mellé nejlonzacskót, de a piacokon is újra divat-
ba jött a kosár. Több mint 500.000-en játszottak velünk, és 
megbecsülni sem tudjuk, hányan vitték tovább a tudatos-
ságot a nagybevásárlások alkalmával is, hiszen semmilyen 
pluszenergiát nem igényel induláskor magunkhoz venni 
tartós szatyrot, ami többször felhasználható, és akár több 
évig is eltarthat. 

Egy játék tehát most júliusban véget ér. Mert a játékok már 
csak ilyenek. 

Persze augusztustól se kérjünk szatyrot a gyógyszertárak-
ban (sem), ha nincs rá igazán szükségünk, de már játék nél-
kül ne kérjünk.  Jobb ez így a környezetnek, és talán saját 
lelkiismeretünknek is.

Kalmár András
főszerkesztő
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Novák Ferenc: Közel kétszáz szereplő, elő-
adásonként négyezer néző, fél focipályányi 
színpad. Amikor a hetvenes évek elején 
felkértek, hogy legyek az első nemzetközi 
néptáncgála rendezője, akadt gondolkod-
ni való. Végül az esküvői szokásokra esett a 
választás, mivel ezen ünnepkörbe lehetett 
a legjobban integrálni a külföldi együtte-
seket, mindenki tudta, miről van szó. Jött-
ment, boldog-boldogtalan – így a cím is 
adta magát: Hegyen-völgyön lakodalom. 
Akkora sikert értünk meg, hogy páratlan 
sorozat vette kezdetét.

Novák Péter: Erre már én is emlékszem, az 
akkor kétévente ismétlődő Szegedi Fesztivál-
nyarakra. Ez ugyanis egy fogalom, és aki nem 
próbálta, nem próbált még semmit! A város 
olvadt aszfaltjának délibábjában ragyog 
szinte minden, mit gyerekkoromról őriznem 
érdemes. Az első lépéstől az első éjszakáig. 
A kollégium csempéin hajnalig visszhangzó 
táncházak, a kürtőskalácsmáztól ragacsos 
mandzsetták, a nyikorgó 1-es villamos ab-
lakán hűsölő homlokok. Szőke, aztán barna, 
fekete, vörös Tisza. Nem részletezem.   

Vidám nyarak voltak ezek... A szakszerve-
zetek Európa-szerte támogatták a nemzeti 
kultúrákat, számtalan csoport kapott meg-
hívást, és a fantasztikusan erős magyar 
együttesekkel dramatikus táncjáték kere-
tében mutatkozhattak be. Mi ez, ha nem 
hungarikum? Amúgy az életben maradá-
sunkat köszönhetem ennek a munkának! 
Egy korábbi, kelet-berlini botrány követ-
kezményeként – miután nem hagytam a 
táncosaimat a Kommunista kiáltvány szö-
vegére, stroboszkóp fényében rohangálni 
egy stadionban – deklasszált elemnek mi-
nősítettek, hamar elveszítettem a hazai le-
hetőségeket. Óriási szerencsém volt, hogy 
a holland székhelyű Nemzetközi Táncszín-
ház igazgatója éppen akkor járt Szegeden.

Mi a szerencse? Talán jutalom. De mások bör-
tönt, golyót kaptak cserébe a tartásért, tehát 
maradjunk a véletlennél. Illetve a tartásnál. 
Mert ez fontosabb. Az önzetlen, belülről jövő 
parancs, a lelkiismeret kérdése. Kérdés ez? 
Persze. Egy olyan korban feltétlenül, hol az 
érvényesülés az üzenet, a boldogulásnak ára 
nincs. Mint semminek. Még mindig abban a 
hatvan négyzetméteres lakásban beszélge-
tünk, ahova születtem, „nyócker”, tömbház, 
hatodik emelet. Mégsem hiányzott soha más. 

Én egy optimista család sarja vagyok! Szü-
leim két világháborút csináltak végig, hol 
együtt, hol külön. Az országrészt, ahol él-
tünk, hol elcsatolták, hol vissza, hol megint 
el. Láttam kiterítve hol medvét, hol embert. 
Vártam, hol kitelepítésre, hol egyetemi fel-
vételire. Apám ötvenévesen kezdett sittet 
pakolni, bátyám három esztendőn át volt 
tehetetlen fekvő beteg, anyám egyetlen 
gyémántgyűrűje volt az ár, hogy átvigyék 
a zajló Dunán az oroszok egy orvoshoz, aki 
végül megmentette.

„Ékszer a lelked.” Ha valaki kérdezné, kinek 
írtam anno a dalt... A XX. században persze 
minden családnak van egy jó sztorija. Ne-
künk is. El kell engedni, gondoltam. Nem si-
kerül, most már tudom. Nemrég Kolozsváron 
dolgoztam, megnéztem mindent: a temetőt, 
dédnagyapám alumíniumgyárának épüle-
teit a Szamos partján, a régi családi házat, 
mozit, szállodát. Igen, szép, szomorú, de vége, 
elmúlt! Aztán bementem az áruházba, hol az 
első, lemezből hajlított géppisztolyomat kap-
tam, és összeomlott minden. Vagy összeállt. 
Kötve vagyok. Bele, a nagy identitásba, nya-
kig. 

Huszonhárom évesen alapítottam az első 
együttest, a Biharit (Bihari János Táncegyüt-
tes – a szerk.). Néztem, hogy fociznak a srá-
cok a grundon. Akinek akadt ritmusérzéke, 

NovákFERENC

Alma a fájáról
PÉTER

Az én apukám egy olyan híres bohóc volt 
– sőt, mindig is az akart lenni. No meg 
karmester. Az előbbihez nem fér kétség; 
amióta az eszemet tudom, generációk 
sokasága fogja oldalát a röhögéstől 
közelében! De a Dóm tér paramétereit 

hallgatva, az utóbbi sem maradt gyer-
mekkori álom... 81 évesen új bemuta-
tóra készül a legendás helyszínen, jó 
magam pedig arra, hogy ismét táncos-
komikusa legyek. 

fotók: Falus Kriszta
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rábeszéltem a táncra. Sosem volt másként, 
ha szabadnapot kaptunk bárhol a világban, 
kötelező múzeumlátogatást szerveztem, 
vittem mindenkit oda, hol a csodák szü-
lettek. Szerintem csodák. Van más értelme 
az egésznek? A rendszerváltás után azt 
hittem, hogy mindenki, ki az asztalomhoz 
ült, majd ott is marad. Hát nem így történt, 

pedig én ugyanúgy főzök... És nem így tör-
tént finanszírozás szintjén sem, mindenre 
lett pénz – állítólagos újdonságokból nem 
volt hiány –, csak arra nem, amit csináltunk. 
A nagy nemzeti értékre. Pedig hányan tűzik 
zászlajaikra ezt... Elégtétel a sorstól, hogy 
öreg fejjel is hívnak a modern társulatok, 
és nem csak, akik a kezem alól kerültek ki. 
Mondjam el, mit látok, mit gondolok?

Az említett kis lakás, akár egy múzeum. Tele 
hatvan év néprajzos emlékeivel, nem be-
szélve a könyvtárról: roskadásig a polcok 
minden kor kortárs irodalmával, albumai-
val, természettudományos értekezéseivel. És 
nem volt elég. Néhány éve infokommuniká-
ciós vágyakozás szikráját láttam villanni fel-
menőm szemeiben, hát legyen, gondoltam! 
Laptop, internet, mobiltelefon, bár az első 
szöveges üzenet megkapóan szűkszavúra si-
keredett: „nem tudok sms-t írni, Apád.”

Mindig csapatban gondolkodtam, legyen 
szó együttesről, vagy akár a Dóm téri 
produkciókról. Engem a fiatalok tartanak 
életben, a lendületet tőlük kapom. Tőlük 
tanulok nap mint nap. Most sem véletlen, 
hogy fiatal tanítványaimat hívtam meg 
a korábbi koreográfus generációk mel-
lé. Merthogy vannak. Amit annak idején 
elkezdtünk Györgyfalvay Katalinnal, Szi-
geti Károllyal, Tímár Sándorral, sorolhat-
nám, egy mozgalom lett. Ma is több mint 
nyolcvanezer gyerek táncol rendszeresen 
valamilyen együttesben, utánpótlás cso-
portban, művészeti iskolában. Ha minden 
érintettet számolunk az elmúlt évtizedek-
ből, milliós a nagyságrend!

Csukás István szerint Tata (így szólítja min-
denki) nem lép, megy, szalad, rohan, de még 
csak nem is táncol, egyszerűen gurul. Ehhez 
idomult alkata is. Halad, mondhatnám, mint 
egy gleccser, sziluettjén ömlik a láva. Olyan 
távlatok és dimenziók nyílnak szavaiból, 
hogy csak kapkodom a fejem. Egyetlen mon-
datban hivatkozik a gnosztikus tanokra és az 
űrkutatás legújabb eredményeire, miközben 
ikrát kavar, vagy éppen intézi az ügyes-bajos 
dolgait valakinek. Biztos élvezi az életet. És 
én? Reménykedem. Az öregkor, ezek szerint, 
nem a le-, hanem az épülés része is lehet, tör-
ténjen bármi. Például az utolsónak tűnő fel-
kérés... Izgul, látom rajta – mi lesz és hogyan 



azon a két nyári estén –, tervez, szerkeszt, 
mozgósít, megőrjít mindenkit, tán még egy 
pofont is begyűjtök addig, de megéri. Ez itt 
az Én Apám. 

Hegyen-völgyön lakodalom – most is ezt a 
címet kapta az előadás, van, akinek jelent 
valamit, és lesznek, akik most találkoznak 

először tán az egész műfajjal. Megtalál-
tam az eredeti szövegkönyvet, de félre is 
raktam. Az van, ami most van. Egy koreo-
gráfus örül, ha támad három új ötlete egy 
produkció kapcsán!

És támad! Reggel hétkor csörög a telefon, 
miként gondolta át sokadszorra a nyitóje-
lenetet, és hogy hozott brunzát Erdélyből, 

csokoládét Amszterdamból, egészségesek-e 
az unokák, hétvégén meglátogat, mielőtt a 
Felvidékre menne előadássorozatot tartani, 
de pénteken legyek ott a próbán, és addig 
fogyjak le. Túróval és csokival biztos menni 
fog, gondolom félálomban, de ez van, árad 
a szeretet. Megy az uszodába, ordítja búcsú-
zóul és rám csapja a készüléket.

Hatalmas gyümölcsfa ágain ülök. So-
kadmagammal. Mert árnyék itt jut min-
denkinek. Ha csak ennyit tanultam, már 
ez is elég egy tisztességes élethez. A 
bohóc pedig egy laza mozdulattal a fej-
támlára aggatja vizes fürdőnadrágját, 
és gázt ad. Irány a világsztráda...

Novák Péter
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A
AJÁNLJA:

A nagy óvodások és kisiskolások is kiugranak majd a bőrükből, ha megtudják, 
hogy itt a hatodik rész – de a szülőknek is lesznek izgalmas pillanatai. Ugyanis 
Rumini, Berg Judit egérmatróza, folytatja kalandjait, méghozzá a Ferrit-szi-
geteken ahol meg kell küzdenie egy gonosz pillangó úrnővel is. Persze nincs 
egyedül: a Szélkirálynő legénysége és a Datolyaparton megismert Rinya pa-
pagáj is vele tart. Ez igazi nyári olvasmány!

A felnőttek akár a strandra is kivihetik barátunk és szerzőnk, Weiner Sennyey Tibor verses 
regényét, a Gül Babát. A „Rózsák Atyjának” nevezett bektasi dervis, azaz harcos szerzetes 
a török sereggel érkezett 1541-ben Budára, és még abban az esztendőben meg is halt. 
Díszes, nagyszabású temetést rendeztek számára, koporsójának hordozói között ott volt 
maga Nagy Szulejmán szultán is. A sírja fölé emelt türbe azóta szent zarándokhely. Ki volt 
ez a titokzatos alak? A könyvből sok minden kiderül.

A nyár nem szólhat csak a strandról és a hozzá kapcsolódó gasztronómiai 
élvezetekről. És bár évad ugyan nincs, de színház az van, nem is akárhol: 
a Festetics-kastély parkjában. Felnőtt- és gyerekelőadások, koncertek, 
táncprodukciók várják a közönséget a nyári estéken, ugyanis a Centrál 
Színház alkotócsapata gondoskodik a XIII. Keszthelyi Nyári Játékok 
programjáról.

Aki a Pest környéki Etyekre látogat borozgatni, ne hagyja ki a Korda 
Filmparkot. Itt amellett, hogy bármikor összefuthatunk egy hollywoodi 
sztárral, megnézhetjük a Korda-kiállítást, stúdiótúrán vehetünk részt, és 
akár még egy igazi forgatás részeseivé is válhatunk. De előtte be kell je-
lentkezni a stúdió honlapján: www.kordafilmpark.hu

Ha pedig kisebb fesztiválra vágyunk, érdemes lesz július 27. és augusztus 
5. között ellátogatni Kapolcsra. A Művészetek Völgye rendkívül színvonalas 
programjaiból kettőt emelnénk ki: Nagy Péter és a Dobridán fellépése azért 
is lesz különleges, mert a huszonévesekből álló zenekar szövegeit nem más, 
mint Bereményi Géza írta. A fiúk most rögzítették első lemezüket – hol más-
hol, mint a Kultúrpart stúdiójában :). És lesz még egy koncert, ahol számos 
munkatársunk közreműködik: ugyanis Novák Péter új zenekara, az 1pont1 
is fellép, méghozzá augusztus 3-án. 

Ha bővebb információt szeretne, nézze meg a fenti művészek, események 
honlapját, vagy böngésszen a kulturpart.hu-n! 
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– Beszélnünk kell! 

A hang a nagyágy felől jött. A ház üres volt. A 
gyerekeim elvitték az unokáimat. Párom dol-
gozott. Egyedül voltam egészen. Szombaton 
történt, éjfél körül. Azt hittem, bekapcsolva 
hagytam a rádiót. 

Nem. 

Akkor a tévét? 

Nem. Felgyújtottam az összes villanyt, körbe-
jártam a lakást. Semmi. Lenéztem az erkélyről. 
Csak a szélcsengő csilingelt a fejem fölött. Vár-
tam egy kicsit. Füleltem. Körülöttem aludt a vá-
ros, gesztenyefánkon fejüket tolluk közé dugva 
szundítottak az idei kis rigók. Csak egy pók küz-
dött a nálánál sokkal nagyobb, hálójába akadt 
bogárral, és Grafi, örökbevett kismacskánk 
aludt összegömbölyödve a fotelben. Nyilván 
képzelődöm, gondoltam. Leoltottam a lámpá-
kat, fogat mostam, megágyaztam.

– Kész? – kérdezte a hang.

Kinéztem a kertre. A szomszéd kandúr árnyéka 
érintette az utcai lámpa fűre vetődő fényének 
körét. Valahol messze kutyák üzenték egymás-
nak az éjszaka híreit. Különben csendben volt a 
világ. Kulcsra zártam a lakás ajtaját.

– Ülj már le! – vált ingerültebbé a hang. 

A lelkem mélyén tudtam, hogy egyszer majd 
megszólal újra.

– Már régen akarok beszélni veled – folytatta.

Várható volt. Hiszen olyan régen nem törődöm 
már vele. Egykor mindig az ágyunk közepén ült. 
Mióta a kicsik megszülettek, soha nem veszem 
le a szekrény tetejéről. Mert féltem őt.

Öreg mackóm még mindig szép. Bundája alig 

valamicskét kopott meg, talán csak a karjaiba 
tömött kóc sorvadt el az évtizedek során, s fe-
kete pamutfonalból hímzett orra rojtosodott 
ki. Apró üvegszemének csillogása ma is a régi. 
Pocakos, hetyke, elálló fülű. Fontos nekem. Sok 
apró titkom tudója. Olyanok vagyunk, mint a 
régi házasok. 

– Ülj le – mondta. Két mancsát összekulcsolta a 
pocakja fölött és valahová mögém nézett.

– Ne most, késő van – próbáltam időt nyerni. 
Végül is fel kellett dolgoznom valahogy, hogy 
a mackóm beszél.

– De most – bólintott. – Holnap vasárnap lesz, 
alhatsz. Most egyedül vagyunk, ez a pillanat 
éppen jó.

Ugye tudod, hogy egyszer 
már beszélnünk kellene?

Dogossy Katalin
– Ne haragudj – vitatkoztam ingerülten –, tíz 
éve is van, hogy nem mondtál semmit. Talán 
ráér még egy kicsit. Nem? 

Felemeltem a hangom, mint mindenki, ha fél. 
De láttam rajta, hogy hiába. Ez a mackó most 
kipakol.

– Na jó – próbáltam megelőzni a várhatólag 
rám zúduló panaszáradatot. – Tudom, mi bánt. 
Igazad van. Elhanyagollak. Mióta a kicsik meg-
születtek, csak üldögélsz a szekrény tetején. 
Elfeledlek levenni. Persze, most azt mondod, 
hogy nem erről van szó. Akkor miről? Akkor mi 
bajod van? Mi az isten bajod van épp most, eny-
nyi év után? – S már igazán, komolyan mérges 
voltam.

– Hogy megcsallak, azt mondod? Nem szeret-
lek? Ez nem igaz. Az élet ilyen. Gyerekek szület-
nek, aztán a gyerekeknek gyerekei. Más játékok 
jönnek divatba. Másféle kedvencek. Azt hiszed, 
én örülök ennek? Nekem tán nem lenne jobb 
veled játszani, ötévesen, szőkén, gondtalanul? 
Mit jössz itt ezzel a féltékenységi jelenettel? – 
járkáltam a szobában fel és alá.

– Te tehetsz róla, ha nem fogok tudni elaludni 
– dühöngtem. – És nem igaz, hogy nem hagy-
lak szóhoz jutni. Nyugodtan beszélhetsz. Csak 
egyet kérek, ne gyere most nekem a régi dol-
gokkal. Rosszul emlékszel. Nem ígértem sem-
mit. És ha már itt tartunk, én is meg akartam 
már mondani neked, hogy mennyire utálom 
ezt a néma szemrehányást. Hogy csak ülsz a 
szekrény tetején és nézel vádlón. Mindenki 
követ el hibát. Talán segítettél? Mondtad csak 
egyszer is, hogy ezt nem kéne? Vagy hogy 
máshogyan kéne? Na, látod. Akkor most mi-
ért olyan sürgős. Mi az, amit évtizedekig nem 
mondtál el, és éppen most, hajnali kettőkor kell 
elmondanod? Beláthatod, ez azért furcsa. Hall-
gatlak. Mondom, hallgatlak! Beszélj! Ha elkezd-
ted, folytasd! – kiabáltam. 

De az én nagymackóm nem szólalt meg újra.

És hallgat azóta is. Hiába tettem vissza az ágyra, 
két üvegszeme közönyösen nézi a világot, bár-
sony talpacskái, sorvadó pocakja éppen olyan, 
mint régen. Ágyazáskor némán tűri, hogy a fü-

lénél fogva tegyem a fotelbe. Az egész mackó 
egy nagy rakás szemrehányás. Szörnyű. Már 
arra is gondoltam, hogy elajándékozom.

Tegnap már ott tartottam, hogy megmondom 
neki, elég volt. Elválok.

Aztán meggondoltam magam. Leültem mellé, 
megigazítottam a piros karton kendőt a nya-
kán, üvegszemébe néztem, és kiböktem: Bo-
csáss meg!

Igazad van. Ígérem, megváltozok. Nem roha-
nok. Nem vállalok el mindent. Nem kiabálok. 
Nem pörgetem be magam. Lefekszem időben. 
Megígérem. Tudom, hogy te csak jót akartál. 
Ne haragudj, nem akartalak bántani.

– Nem haragszom – válaszolta. Megvakarta or-
rán a kopást. – El fogsz késni – nézett az éjjeli 
asztalkán álló órára. 

A táskámba dobtam a mobilt. Fél lábon ugrál-
va megkerestem a cipőmet. Bekaptam a reg-
geli maradékát. Az ajtóból visszanéztem. Az én 
nagymackóm, kóccal kitömött lelkiismeretem, 
ott ült az ágyon, szomorúság volt a szemében. 
A feje oldalra billent, sóhajtott. 

– Ugye tudod, hogy egyszer már komolyan be-
szélnünk kellene?



A szerkesztőségünk Buda egyik legforgalmasabb 
csomópontjában található. Van itt piac, pláza, 
kulturális rendezvényközpont és hatalmas park 
is. Az egészhez egy teljesen automatizált, óriási 
parkoló is tartozik, mágnescsíkos papírkártyák-
kal, sorompóval, rendszámfelismerő kamerákkal, 
ahogy azt kell. A kihajtó autósokat egy, a sorom-
póra hosszában felragasztott matrica búcsúztat-
ja: „Keressen minket: Facebook!” 

Az, hogy kit is kéne keresnem – a piacot, a plázát, a 
kulturális rendezvényközpontot, esetleg magát a 
parkolót, vagy a „Szeretem a sorompókat” Facebook-
csoportot –, már elfelejtették odaírni. De mindegy is, 
hiszen ezt a rendszer rettenetes keresőjének köszön-
hetően valószínűleg úgysem találnám meg.

Jómagam 2008. november 2-án csatlakoztam a 
Zuckenberg-galaxishoz, azzal a nem titkolt szándék-
kal, hogy a külföldön élő osztálytársaimat, barátai-
mat megtaláljam. Ez sajnos nem nagyon sikerült, de 
az elmúlt 5 év alkalmas volt rá, hogy ezt a különös 
rendszert valamelyest kiismerjem. 2008-ban még 
nem volt minden telematricázva, nem harsogta a 
rádió, nem könyörgött a tévé, hogy „lájkolj, lájkolj, 
lájkolj”, sőt, ez a szép magyar, és mára már oly nép-
szerű igénk is ismeretlen volt. Olyannyira, hogy ami-
kor barátaimnak több ízben, a szó szoros értelmében 
prezentáltam, bemutattam, hogy míg a Facebook 
magánszemélyként legfeljebb arra jó, hogy a nagy-
mamák elérzékenyülve nézegethessék a távoli 
unokák fényképét, addig egy vállalkozásnak, amely 
információmegosztásra épül, elképesztő lehetőség, 
meglehetős kétkedés fogadott. Hisz ott volt a telje-

sen jól működő iwiw (emlékszik még valaki a jelsza-
vára?), ha valaki régi ismerősöket vadászott, ráadásul 
a Facebookon akkoriban még angol nyelvű volt a 
kezelőfelület, és az sem volt olyan nagy szám, hogy 
okostelefonról – amelyből kétségtelenül jóval keve-
sebb volt, mint mostanában – fel lehetett tölteni egy 
fényképet.

Az meg teljesen elképzelhetetlennek tűnt, hogy Ma-
gyarország egyik legjelentősebb ellenzéki politikai 
szerveződése egy Facebook-csoport lesz.

No de mi a hihetetlen siker oka? Miért osztunk meg 
egy fényképet kedvenc kiscicánkról, cserépben ne-
velgetett paradicsomunkról, pohár sörünkről, újszü-
lött kisbabánkról? Hogy aztán percenként izgatottan 
pillantsunk a piros gömböcskére – hányan is szeret-
nek bennünket? Mintha az ismerősök, like-ok, meg-
osztások száma bármilyen összefüggésben állna a 
valódi érzelmekkel.

Nem tudom, csak sejtem, de foglalkozzanak az érzel-
mekkel a pszichológusok. Én inkább azt mesélem el, 
mire jó ez az egész.

Adatgyűjtés? Igen! Igaza van az összeesküvés-elmé-
letek kedvelőinek, valóban minden tetszésnyilvání-
tás, minden kvízkérdésre adott válasz, minden cica 
és kutyus képe, minden értékelés bezúdul egy óriási 
számítógépbe, terrabájtszám.

Vajon minek?

Ha egy óriásplakáton szeretném reklámozni magam 
– a cukrászdám, a kis- vagy nagyvállalkozásom, a té-
véműsorom vagy például a gyógyszertáram –, nem 
tudnék válogatni azok között, akik a reklámomra rá-
pillantanak. Lehetnek köztük gyerekek, hajléktalanok, 
külföldiek, nyugdíjasok vagy egyetemi professzorok 

– olyan csoportok, akiket nem érdekel, amit hirdetni 
akarok. Ha egy tévéműsorban veszek reklámidőt, 
olyan programot keresek, amit a termékem után ér-
deklődők vélhetőleg néznek. Az autóverseny nézői-
nek (alkoholmentes) sört, a romantikus telenovella 
rajongóinak kozmetikumot, a gyerekműsorban pe-
dig kisautót és űrjátékot reklámoznék. De még így 
is nagy eséllyel találna meg a hirdetésem olyanokat, 
akik nem vevők a portékámra.

Mitévő legyek? Hol az a fórum, platform, küzdőtér, ahol 
csak azok vannak, akik nekem kellenek? A potenciális 
vásárlóim? A politikai, vallási vagy más jellegű érdek-
lődésemre vevők? A partnerek? Akiknek fogyasztási 
szokásairól, érdeklődésükről, családi állapotukról, vallási, 
nemzeti hovatartozásukról mindent tudok? Akik nyi-
latkoztak arról, hogy a műfogsorrögzítő krém tetszik-e 
nekik, vagy a Túró Rudi? Hogy egyéb preferenciákról ne 
is beszéljek...

Bizony, ez a Fészbuk. Nem hiszi? Járjon utána! Nem kell 
messzire mennie, nézze meg apja, anyja, gyereke, férje, 
felesége Facebook-oldalán a hirdetéseket – teljesen 
mást fog látni, mint a saját Facebookján. Egyszerűen 
azért, mert azok NEKI szólnak, a like-jai, a tetszésnyilvá-
nításai alapján ajánlotta őt a rendszer a reklámozónak 
mint potenciális vásárlót. Persze nem személy szerint – 
de ez az idő sincs messze. Előbb-utóbb nem sétálhatunk 
végig egy bevásárlóutcán a nélkül, hogy ne kapnánk 
mindentudó készülékünkre – mely egyben a pénztár-
cánk is – üzeneteket: „Gyere, kanyarodj be itt jobbra, hisz 
a múltkor like-oltad a Fantasztikus Együttes új klipjét, 
már kapható a lemezük!”, „Gyere, nálunk friss a málnás–
juhtúrós jégkrém, tudjuk, hogy szereted!”, „Múltkor kitöl-
tötted a Boldog barnulást!-kvízt, itt vár a Szupiszoli!” 

És így tovább.

Ha a tévében reklám van, mindenki elkapcsol – pedig a 
reklámból él a tévé. Főleg, ha kereskedelmi. Szíve szerint 
0–24 -ben csak hirdetéseket sugározna, ám mivel az em-
berek már másra is kíváncsiak, ezért muszáj megszakí-
tania a reklámfolyamot néha egy kis műsorral, bár nem 
szívesen teszi, hisz a műsor csak pénzébe kerül. De azért 
egy jó filmre várva vagy egy izgalmas vetélkedő végén 
elcsípünk még néhány vásárlásra ösztönző filmecskét, 
és teljesítjük is kötelességünket, így van miből adást csi-
nálnia a tévének.

Kedves olvasó, ne csodálkozz, ha a nyár közepén csak 
ismétlést látsz, szünetel a kedvenc szappanoperád, so-
rozatod, mert reklámból sincs annyi, mint például ősszel, 
pláne karácsony előtt – nyáron a tévében feltűnően ke-
vés a tévés hirdetés. Nem csoda – nincs bevétel, nincs 
produktum. Viszont a Facebookon, amit a strandon a 
zsebedben hordott készülékkel is vizslatsz, bizony ott 
várnak a jobbnál jobb ajánlatok :).

Így hát, végezetül – mit is mondhatnék mást? –, minket 
se keress máshol, mint a mindent és mindenkit össze-
kötő Nagy Könyvben – ígérjük, a nyáron velünk tényleg 
csak nyerhetsz!

www.facebook.com/szimpatika
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Elmondom hát mindenkinek

Én nélkül mindig most

Polgár Teréz Eszter

A belváros nyárdélutáni őrületéből belépve a 
festett üvegablakos, hűvös lépcsőházba, ha nem 
is időn kívül, de mindenképpen más év- és nap-
szakban találom magam. Szaladják „Taikyo” Ist-
ván, a magyarországi One Drop Zendo közösség 
alapítója, Balázs Béla-díjas operatőr, rendező vár 
rám a zen központban, egy szivacson ülve. Mellé 
kuporodom. Életéről, munkáiról, a zenhez veze-
tő útjáról, azaz róla szeretnék beszélgetni. Nem 
nagyon sikerül. Vele viszont igen. Arról, hogy 
nincs múlt, jövő, nincs ő, és nincsen én sem.

Hogyan lesz egy pörgős életet élő budapesti fil-
mes zen buddhista? 

Nem vagyok „buddhista”: nem címkézek. Buddha ta-
nítását követem, ami gyakorlat. A vallások utak, hogy 
eljuss a végső valóságig. A buddhizmus szerint ez a 
Buddha-tudat, a kereszténység máshogy fogalmaz. 
Csakhogy a szavak létrehozzák azt az elkülönültsé-
get, hogy vagyok én és van az Isten, a buddhisták 
vagy a keresztények. A tudatos lények között sokkal 
mélyebb a kapcsolat, és nem fogalmi. A mi világunk 
azt hiteti el, hogy mindent meg lehet fogalmazni. 
Pedig az imában épp úgy, mint a meditációban van 
egy pont, amikor már nincsenek szavak: a kapcsolat 
közvetlen lesz az univerzummal – mert valójában az 
vagyunk mi és nem a kis énünk. Szeretet, elfogadás, 
fény.

Az énünkről van tapasztalatunk.

Igen. De erről szól a meditáció, megtapasztalni, hogy 
az én nem valós. Csak egy program: „én ez vagyok, 
ilyen vagyok…” Ez semmi. Nincs semmiféle tulaj-
donságod. Egyben minden tulajdonságod megvan. 
A gyakorlás során az értékelő tudatot le kell bontani. 
Van egy kalapács a kezedben, amivel a szöget beüt-
heted – az éned: csak eszköz, hogy tevékenykedhess 
a világban. Mi az univerzális tudatosság vagyunk. 
Minden, ez a padló, a szivacs, te, én ennek a megje-
lenési formája, ha úgy tetszik, Isten. A buddhizmus 

út, hogy ezt megtapasztald. Mivel az emberi tudat 
nyugtalan (a vágyak, ragaszkodások, vagyis az ego 
miatt), a nyugalomhoz hozzá kell segíteni: ebben a 
zen a meditációra épít.

Te hogyan találkoztál a zennel?  A filmezés na-
gyon aktív életet kíván.

A meditálás nem azt jelenti, hogy csak ülök, mint 
nyúl a fűben. Hanem, hogy az énemet tudom hasz-
nálni mint eszközt. Hogy mi csinálunk valamit, az 
illúzió. Valami nagyobb nyilvánul meg rajtunk ke-
resztül. A filmkészítés is ilyen. Én fotósként indultam, 
azaz egy jelenségnek, tárgynak a lelkét próbáltam 
megragadni. Ez is meditatív dolog. Ha igazán jelen 
vagy, az elhatároltság megszűnik, eggyé válsz azzal, 
amire figyelsz. Mikor elkezdtem gyakorolni a zent és 
találkoztam a japán mesteremmel, a Roshival (japá-
nul mester), éreztem, hogy a határ leomlik, és egyet-
len közös tudatban vagyunk. Ő nekem élő példa arra, 
hogy ez a tudatosság létezik és megvalósítható. 

Hogy lehet gyakorolni, amiről még nem tudom, 
mi?

A fontos, hogy valóban tudni akarod-e, ki vagy. Min-
denki megkérdezi legalább kamaszkorában, vagy 
egy válságos pillanatában, vagy a halála idején: ki ő, 
miért él, honnan jött, hová tart? Kérdés, mer-e őszin-
te lenni. Ha igen, nem áll meg itt, és nem kezd bizo-
nyos minták szerint betagozódni. Az én végére járni 
ijesztő, tudom, de a zen a bátrak útja. És minden 
spirituális út. Amíg nem engedsz el mindent, nincs 
tapasztalat. Meg kell hozzá halni. Amikor meghaltál, 
rájössz, hogy csak az éned hal meg. A ragyogó tudat 
nem.

A „minden egy” élményét a fotóban, filmben is 
megtapasztaltad? 

Nem. A művészet csak közel vihet ehhez. De Hamvas 
Béla életművéből arra jutottam, hogy mindenkinek 
megvan a saját útja. Ha odaadja magát, megtalálja. 

Végigolvastam a szent könyveket, jógázni kezdtem, 
Loyola Ignác gyakorlatait végeztem; a tibeti vonalat 
is kipróbáltam. Nem találtam az utam. Kényes pont 
ez, mert az én menekül – azt mondja, hagyd abba, 
csinálj mást. Ha viszont valóban beletetted a mun-
kát és nem megúszni akarod az úttal járó szenvedést, 
tudni fogod, jó helyen jársz-e. Már 30 fölött voltam, 
megjártam Indiát, letettem a buddhista fogadalmat 
(ez nagyon egyszerű, a buddhizmus nem vallás), 
de nem találtam mestert. És semmi sem tűnt elég 
gyakorlatiasnak. A kereszténység nekem nem adott 
választ, nem is találkoztam benne hiteles mesterrel. 
(Azóta egyébként igen.) Élő példát kerestem, és én 
a zenben találtam rá. A Roshival ’98-ban találkoztam 
egy itteni sesshinen (elvonuláson). Hivatalosan 2001 
óta a mesterem, akkor adta nekem a Taikyo nevet. 
Amikor először leültünk egymással szemben, min-
dent tudott rólam, jobban, mint én magam. Ezt ér-
zékelni lehet, felfogni nem. 

Nem volt ijesztő? 

Amikor oda jutottam, már nem; mérhetetlen él-
ményt adott. Az Univerzum ült velem szemben, 
méghozzá úgy, hogy tökéletesen elfogad. Nem szá-
mított, tömeggyilkos vagyok, vagy jó ember. Akkor 
értettem meg a krisztusi tanítást is. A zen: gyakorlás, 
elmélyülés. Csináld. Ne akarj kapni semmit. A kérdé-
seid a szenvedésedből fakadnak: hogy az éned üt-
közik a világgal. Engedd el! Először rosszabbul leszel, 
mint minden spirituális úton. Csak nem szabad fel-
adni, gyakorolni kell, és akkor ott marad az a fényteli 
boldog lét, ami te vagy.

Gyakoroltál. És filmeztél…

A meditáció volt az egyik lábam, a filmezés a másik. 
Egyiket tettem a másik elé. De most nem filmezek. A 
filmjeim szakrális jellegűek, tanítósak. Annak, aki el-
felejtette a kérdéseit vagy már megválaszolta, nincs 
szüksége rájuk. Aki ott tart, hogy én ügyvéd vagyok 
vagy igazgató, az nem válaszolta meg. A zen elvisz a 
határig, és amikor rájössz, hogy rációval nem tudsz 
semmit megoldani, egyszer csak összeáll a meg-
értés. A Madárszabadító, felhő, szél című filmemet 
megnézte egy rákos betegekből álló közösség. Sen-
ki nem érette annyira, mint ők. Mert a zen is élet és 
halál határát tapasztaltatja meg. De akik keresnek, 
nem biztos, hogy találkoznak a filmjeimmel. Nem baj.  
A virág akkor is virágzik, ha nem jár arra senki.

Amikor a kamera mögé állsz, célod van, nem? 

Ha van bármi hátsó szándék egy alkotás mögött, már 
nem lesz tiszta. Én csak a jelenben vagyok, de ott tel-
jes intenzitással, és nem az énemmel. Viszont, ahogy 
Hamvas mondja, ha egyetlen ember egy befalazott 
barlangban elgondolja az igazságot, az elég. Azt hi-
szed, rajtad múlnak a dolgok, de nem. Míg csinálom 
a filmet, beleadom magam. De ami megszületett, 
elmúlik. Az én mániája, hogy legyen értelme, hogy 
élt. Nincs. A létezés önmagában értelmes. Nem tudsz 
hozzátenni semmit. A zenben nincsenek „mi lenne 
ha?”-k. Most ez van. Minden más fikció. A szenvedés 
és az öröm is megmutathatja, hol kell járnod. Ami-
ben el tudod veszíteni magadat, a kívülállásodat, ott. 
Amikor nem te vagy és a munkahelyed, amikor eltű-
nik a megítélő tudatosság: hogy ez jó, ez rossz, ami-
kor átadod magadat egy nagyobbnak, túl az éneden.  

A csecsemő is megítél, csak nem fogalmilag.  
Ha fázik, akkor sír stb.

Na, várj csak. Itt a tapadás a lényeg. Ha téged a pénz-
táros becsap, két hétig rágódsz rajta. A csecsemő 
meg, ahogy megszűnt a szenvedése forrása, már el 
is felejtette. Mindig a pillanatban van. Nem arról van 
szó, hogy ne tudj érzelmeket átélni, hanem hogy ne 
tapadj. Szeretni is csak így lehet: ha nem tapadsz a 
másikhoz, nagyon megbocsátóvá, nyitottá válsz. 
Ilyen a szeretet. Amilyen Pál leveleiben. A zen azt 
mondja, ne tapadj semmihez. Az élményeidhez se. 
Mert akkor nem vagy képes az újat teljesen befogad-
ni, ha tudatodat leköti a múlt vagy jövő.
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Ha van olyan, hogy hétköznapod, hogyan zajlik?

A meditációs elvonulások – sesshinek – kivételével 
(amikor 3.30-kor kelünk) 6–fél 7-kor ébredek. Elmon-
dok egy szútra-sort, amely a tudatot tisztítja, majd a 
buszon is szútrázom a városba jövet, vagy meditá-
lok. A szútrák a tudatra ható rezgések, mint a zene. A 
benyomások, amelyek naponta érnek, rárakódnak a 
tudatra, és a nyomaik megmaradnak. Ezeket letiszto-
gatom. Azután a jönnek a mindennapi élet feladatai. 
Amikor teljesen átadod magad ezeknek, az is medi-
táció. Bejövök ide, beszélgetek, jelen vagyok. Ha jön 
valaki, elmondom, mit kell itt csinálni: ülni, lélegezni. 
Ennyi. Látszólag, mert a gyakorlásban bármilyen tu-
datállapot megjelenhet, majd elmúlik. Az ember itt 
átéli, hogy minden múlandó, és képes lesz megszakí-
tani negatív köröket, amit átvihet a mindennapokba. 
Aki gyakorol, abban különbözik attól, aki nem, med-
dig tart pl. a dühe. A mesterem már sosem dühös, de 
én még érzek dühöt. Érnek benyomások, és már ott 
meg kéne szakítani a kört, amikor ítéletet mondunk. 
A jelenségek nem jók, nem rosszak. Arra is rájössz, 
hogy a tudatod mélyén tengermélyi csend van. Min-
den más csak felszíni hullám, a düh is. Amikor csinál-
tam a Madárszabadítót, azt mondta az asszisztensem, 
hogy hú, de zizegek. Mondtam neki, hogy majd nézd 
meg a filmet. A filmben a mélység jön át. 

Jársz Japánba, nemrég jöttél haza ismét egy elvo-
nulásról.

Remélem, gyakrabban kijutok majd. Közel áll hozzám 
a kolostori életforma. Ott azt érzem, folyamatosan 
a tiszta tudatban vagyok. A zen kolostorok adomá-
nyokból élnek, és megélnek, mert az emberek tudják, 
milyen fontos, hogy ott a világot tisztítják. Ha tisztu-
lok, nem csak a tudatocskám lesz tiszta. Hatok, mert 
minden egy. Ha te tiszta vagy, tisztábbá válik a világ.

Ezek a tanítások megvannak a kereszténységben is. 
Csak a mi társadalmunk nem éli őket. Japánban az 
életnek és halálnak olyan kultúrája van, amit itt, most, 
nem is értenek. Nyugaton csak próbáljuk eltolni ma-
gunktól a halált, de így az élet sem igazi.

Ez a budapesti központ miért fontos? A meditáció 
magányos dolog is lehetne.

Lehetne, de az emberek hatnak egymásra. Ha min-
denki arra törekszik, hogy elvágja a gondolatok fo-
nalát, a tér energiája megváltozik. Ez érzékelhető.  

A gyakorlottabbak húzzák magukkal a kezdőket.  
Az erőtér napról napra létrejön, de van benne állan-
dóság is. A zen, és így ez a központ, végső soron a 
megvilágosodásról szól. Nem arról, hogy megnyu-
godj vagy relaxálj. Szenvedni fogsz, ahogy leég a sok 
szenny. Nincs kompromisszum. Abban sincs, hogy 
nem kérünk a tanításért, gyakorlásért pénzt. 

Van családod?

Van, feleségem és egy 22 éves lányom. A feleségem 
ortodox keresztény, ő is gyakorol. A gyakorlás min-
den tradícióban – a jógától az ortodoxián át a szufi 
gyakorlatokig – jelen van: ülj le, koncentrálj, figyeld 
a légzésed. Univerzális. A vallás csak rárakódott erre. 
A feleségemnek sem volt olyan mestere, akire példa-
ként nézhetett volna. Aztán találkozott Roshival, és 
nem volt kérdés, merre tovább. Miközben keresz-
tény maradt. Az ima is arról szól, hogy az énnél van 
nagyobb. A tapasztalatok azonosak. Keresztes Szent 
János is ugyanazokon a stádiumokon ment keresz-
tül, mint én a gyakorlás során. A „lélek sötét éjszaká-
jában” gyakorolsz, szenvedsz, azt hiszed, nem bírod. 
De míg a könnyebb utat választod, az éned becsap.

Látszólag nehezen fér össze mindezzel a hétköz-
napi élet. 

Látszólag. Most, hogy nem filmezek, operatőröket 
tanítok egy főiskolán. Nem is hívom tanításnak. Ott 
vagyok, emberekkel találkozom. Mint itt. A zen na-
gyon életteli dolog. Azt tanítja, hogy a megfelelő 
tudatállapotot hogyan viheted át a hétköznapokba. 
Aki az élet elől menekülne, annak nem való! Nem 
fogja bírni a gyakorlást sem. 

A világ egyszerre transzcendens és nem az. A te tu-
datodtól függ, melyik. Minden egy, keresztény szó-
val: minden Isten. Nincs független intelligencia, az 
van, ami mindenben jelen van. Elmondok egy zen 
történetet. „Azt mondja a mester két szerzetesnek: 
Csavarjátok fel a függönyöket! Odafutnak, felcsa-
varják. Azt mondja a mester: Az egyiknek sikerült, a 
másiknak nem.” Érted? Minden tudatállapot kérdése. 

Most én kérdezek: Te miért csinálsz interjúkat? Ezek 
a kérdések most a te kérdéseid, ugye?

Igen. Legálisan feltehetem őket, és eltüntethe-
tem az énem.



Venoruton gél
40 g

Venoruton 300 mg 
kemény kapszula
50 db

Sperti 
Preparation H 
kúp
12 db

Sperti Preparation H 
kenőcs
25 g

Prostamol Uno 
320 mg lágy 
kapszula
60 db

Nailner Repair 
körömgomba elleni 
stift
4 ml

Mango Acai kapszula
60 db

Ibustar 400 mg 
filmtabletta
20 db

Fenistil 1 mg/g gél
30 g

Erazaban 100 mg/g 
krém
2 g

Dr. Herz 
káposztaleves 
kapszula
50 db

Corsodyl 
alkoholmentes 
szájöblögető 
oldat
300 ml

Contractubex gél
20 g

Anthelios XL napvédő 
krém SPF 50+ 
50 ml

Lopedium 2 mg 
kemény kapszula
20 db

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

MOST CSAK

995 Ft
24,9 Ft/g

Oxerutin hatóanyagú termék, mely enyhíti a krónikus 
vénás elégtelenség tüneteit, csökkenti a vizenyőt, illetve 
javallott zúzódások és egyes gyulladásos állapotok 
kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

995 Ft
33,2 Ft/g

MOST CSAK

MOST CSAK

1 710 Ft
142,5 Ft/db

MOST CSAK

49,5 Ft/db

990 Ft

MOST CSAK

1 570 Ft
62,8 Ft/g

MOST CSAK

2 115 Ft
42,3 Ft/db

Oxerutin 
hatóanyagú termék, 
mely enyhíti a 
krónikus vénás 
elégtelenség 
tüneteit (fájdalom, 
nehézláb-érzés), és 
csökkenti a vizenyőt
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

MOST CSAK

86,6 Ft/db

5 195 Ft

Aranyér tüneteinek kezelésére
Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény

MOST CSAK

59,2 Ft/db

3 550 Ft MOST CSAK

3 880 Ft
970 Ft/ml

Gombás körömfertőzés 
kezelésére
Orvostechnikai eszköz

Allergiás 
bőrtünetek és a 
különböző 
eredetű 
viszketések 
kezelésére
Vény nélkül 
kapható 
gyógyszer

MOST CSAK

1 550 Ft
   3 995 Ft

MOST CSAK

MOST CSAK

1 735 Ft
34,7 Ft/db

Káposzta- és 
zöldségporokat, valamint 
vitaminokat tartalmazó 
étrend-kiegészítő 
kapszula, mely 
elősegítheti a fogyókúra 
eredményességét
Étrend-kiegészítő 
készítmény

Dokozanol tartalmú gyógyszer az ajakherpesz korai 
stádiumú  kezelésére, a tünetek enyhítésére, a gyógyulás 
gyorsítására
Vény nélkül kapható gyógyszer

MOST CSAK

4,2 Ft/ml

1 255 Ft

Antibakteriális 
szájöblögető oldat
Szájhigiénés termék

MOST CSAK

1 770 Ft
88,5 Ft/g

Enyhe, illetve közepesen 
súlyos, jóindulatú 
dülmirigy- 
(prosztata)-megna-
gyobbodás okozta 
vizelési panaszok tüneti 
kezelésére
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

Aranyér tüneteinek kezelésére
Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény

Műtétek, sérülések, égések sebgyógyulása után 
képződő hegek kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

Illatanyagmentes, 
vízálló napvédő krém, 
nagyon magas 
védelemmel, 
napérzékeny bőrre 
Napozó készítmény

Fogyókúrát támogató, 
étvágycsökkentő 
hatással bíró 
készítmény 
Étrend-kiegészítő 
készítmény

MOST CSAK

1 175 Ft
58,8 Ft/db

Hasmenés tüneti kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

79,9 Ft/ml

Ibuprofén tartalmú fájdalom- és lázcsillapító készítmény 
Vény nélkül kapható gyógyszer

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!



Magazinunk újrahasznosított papírból készül

tálykirándulás indulás és érkezés, ballagás pontos 
időpontja, iskolai bál kezdete és vége stb.

Ezzel a ballagással tehát lezárult egy korszak Bori 
életében, a miénkben pedig elindult egy isme-
retlen fejezet. Középiskolás szülők lettünk. Erről 
az állapotról keresztapámtól, nagynénéimtől és 
nagybátyámtól már hallottam egyet s mást, hi-
szen unokatestvéreim egy része jóval fiatalabb 
nálam, így nemrég érettségiztek. Mindig távo-
linak tűnt az időszak, amikor szülőként majd mi 
is belecseppenünk a kamaszkorral felmerülő 
problémákba, ezért eddig lazán, sőt humorosan 
tudtam reagálni a családi ebédeken felmerülő 
konfliktusokra. Pedagógusként is kimondottan 
szerettem a tizenéves korosztályt, mert akkor 
már lehetett velük hatékonyan dolgozni, de még 
nem vették fel a felnőttek számító hozzáállását. A 
sok „családi tanácsadás” közepette arra azért gon-
dosan figyelünk, hogy amit szüleink mesélnek a 
gyerekeinknek a mi kamaszkorunkról, annak ter-
mészetesen a fele sem igaz. 

Egyszóval a ballagást TÚLÉLTÜK! Az ünnepség 
után együtt sétált hazafelé a család, és a nagy-
lány, és szerencsére azok a srácok is túlélték, akik 
az úton megbámulták. Nem öltem meg és nem 
is bántottam senkit, hiszen nem olyan nevelést 
kaptam. Jó, Bori valóban nagyon csinos lány, de 
azért apaként az ember azt nehezen dolgozza fel, 
ha stírölik a lányát. Az önuralmam azért győzött, 
mert ha őszintén magamba nézek, akkor be kell 
vallanom, hogy néha-néha én is megnézek egy-
egy csinos nőt, főleg ilyenkor, amikor tombol a jó 
idő... A srácok tehát nem (annyira) hibásak, Bori 
pedig kap egy csadort majd a strandra.

Ja, és a nyáron lesz gólyatábor! Hű, de boldog va-
gyok…

Ballag már a

 vén   diák...
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Szonda GyörgyiAnyaszemmel Küttel Dávid Apaszemmel

...avagy hogyan lett a kopogós  
kiscipőből tűsarkú...

Nehéz a lányos apák élete

Bori lányunk befejezte általános iskolai tanulmá-
nyait! Nem akarok közhelyekkel élni, de tényleg 
hihetetlen, nem lehetett nyolc éve, hogy két fonott 
copfjával, kis kék kötényruhában megfogta Eta 
néni kezét, és bár én az angol felvételire vittem, ő 
bedumálta magát a németes első osztályba. Tün-
déri volt, cserfes, imádta a sulit, mi pedig nagyon 
büszkék voltunk rá.

Most még büszkébben álltam a folyosón, néztem 
a lányomat, aki már nem tündéri, hanem gyönyörű, 
nem cserfes, hanem nagyszájú és szemtelen, a su-
lit most már inkább a barátok miatt szereti annyira, 
és próbáltam benne megtalálni azt a hatévest, akit 
annak idején bekísértem ide. Valamikor az elmúlt 
két év során történt, hogy felnőtt, szép lassan egy-
re rövidebb lett a szoknya, egyre csajosabb a meg-
jelenés, egyre magasabb a cipősarok, egyszer csak 
sminkszerek és több tucat ékszer lepte el a fürdő-
szobát, egyre többször fordult elő, hogy duzzogva 
bevonult a szobájába, mert mi nem értjük meg őt.

Szegénykém, az elmúlt fél évben tényleg érezhe-
tett ilyet, pedig nem őt nem értettük meg, hanem 
az utolsó félév iskolai történéseit, kezdve a felvételi 
őrület utáni lébecolással, amikor már nincs tétje 
a jegyeknek, és bizony egyáltalán nem tanulnak 
a diákok, amire a tanárok vagy kiborulnak, vagy 
reménytelennek kikiáltva, nem tanítanak semmit. 
Szerencsére Bori nem hagyta el magát annyira, 
nem rontott a félévi bizonyítványhoz képest, bár 
ebben nyilván közrejátszott, hogy felvették az áhí-
tott gimnáziumba, ahol beiratkozáskor megnézik 
az év végi jegyeket is.

Azután egy kicsit túlzásnak éreztem a kiadásokat is, 
amelyek a nyolcadikos léttel járnak. Emlékeim sze-
rint nekünk csak a középiskolai ballagáskor kellett 
tablóra, bankettre, ruhára költeni, de manapság 

ezek természetesek általános iskolában is. Persze 
itt nem szalagavató volt, de iskolai bál igen, ahol 
kölcsönzött ruhában keringőztek a lányok, és a 
kedvezményes bérleti díj sem kicsi. Hiába szedett 
az osztályfőnök szeptember óta havi kétezer fo-
rintot, nem fedezte a gyerekenkénti összeg a ki-
adásokat, csak az osztálykirándulás költségeit, így 
külön kellett pénz vinni osztályfotózásra, tablófo-
tózásra (ahol kötelező volt csomagban rendelni, 
legalább háromezer-ötszáz forintért fényképet). 
Plusz kiadás volt a bankettvacsora, a tanárok 
ajándékai, a virágok, és akkor arról nem is 
beszélek, hogy mennyibe kerül egy tizen-
négy éves lányt felöltöztetni, fodrászolni 
a nagy napra. Meg kell mondanom, 
sajnálom, hogy manapság nincs 
egyenruha vagy matrózblúz, 
mert megspóroltunk volna 
egy csomó pénzt és néhány 
óra „idegbajt”, és abban is 
az én lányom lett volna a 
legcsinosabb, mellesleg 
ahhoz is felvehette vol-
na az első igazi tűsarkú 
cipőjét...

Tudjuk, hogy nyár közepe van, de nem tudtunk 
elmenni egy ilyen élmény mellett anélkül, hogy 
ne írnánk róla. Nagyon egyszerű a magyarázat: 
nekünk még nem ballagott gyermekünk, csak az 
oviból. Ami fontos és meghatározó élmény min-
denkinek, de azért nem hasonlítható össze egy 14 
éves nagylány ballagásával. 

Persze nem volt konfliktusmentes az előkészü-
let, hiszen az utolsó héten tudtuk meg a balla-

gás pontos időpontját, illetve azt 
is, hogy nem lehet virággal 

ballagni a diákoknak. Hogy 
miért? Az indoklás az volt, 

hogy nehogy rosszul es-
sen annak, aki nem kap 
virágot – már ha ponto-
san adta át nekünk Bor-
csa az információt. Arról 
eddig nem írtunk, hogy 
Boriék osztálya az 
utolsó évre kapott egy 
új osztályfőnököt, aki 

– informatikatanár lété-
re – egy év alatt nem 
jutott el odáig, hogy 
legalább kör e-mail-
ben megírja azt a 

néhány tudnivalót, 
amiről a szülők-

nek feltétlenül 
tudni kell(ett 

volna): osz-
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Megbocsátás

Natinak hívta mindenki, a Natáliát ki nem 
állta, túl komolynak, ridegnek tartotta. De 
aznap reggel, amikor a tükörben észrevette 
azt a szája sarkáig futó erős, keserű vonalat, 
hirtelen kimondta: Natália. Natália, hová tűn-
tél, mi lett veled? 

Két éve már, hogy a férje elköltözött, aztán a vá-
lást is kimondták. Natália adta be a válókeresetet, 
a férje nem akart válni. A férje csak nem tudott 
dönteni. Hol haza vágyott, hol vissza, ahhoz a 

„huszonéves cafkához”, ahogy Natália nevezte. 
Végül úgy döntött, ha beadja a válókeresetet, 
a férje majd megijed, hogy tényleg elveszítheti 
őket, és észhez tér. És hazamegy. És úgy lesz min-
den, ahogy régen volt. 

Mert régen nagyon jó volt. Két egészséges em-
ber, egy gyönyörű gyerek, nagy lakás, kocsi, jól 
menő kis üzlet, nyaralások, milyen szép család, 
így ábrázolják a boldogságot a reklámokban. 
Aztán egy nap az a telefon, nem jelzett ki számot, 
egy eltorzított női hang szólt bele: tudd meg, 
hogy megcsal a férjed. Onnantól többé nem sü-
tött ki a nap. 

Natália kérdőre vonta Tamást, Tamás sírt, nem ta-
gadott semmit, elmondta, hogy a viszony hóna-
pok óta tart, és hogy már számtalanszor le akarta 
zárni, de képtelen. Mert szerelmes. 

Ez olyan volt, mintha megölte volna. Volt még 
egy-két próbálkozás, zokogás, zsarolás, ordí-
tozás, aztán a nagy, csendes beszélgetések, fo-
gadkozások, ígérgetés, de a vége mindig az lett, 
hogy Tamás nem tudott dönteni. Ha a nővel volt, 
a családjához vágyott, ha otthon volt, akkor a 
nőhöz. 

A válás után Natália egyedül maradt a kisfiúval. 
Hétéves, mindent hall, mindent lát, gyűlöli az 
anyját, amiért elküldte az apját. A munkahelyén 

pusmogtak a háta mögött, az emberek mindig 
örülnek a drámáknak, mintha be akarnák bizo-
nyítani, hogy boldogság nem is létezik. Elma-
radtak a barátok is, Tamással tartottak, vagy a 
családi ügyeikbe feledkeztek. Egyformák lettek 
a napok. Hajnalban, amikor megszólalt az óra, 
még egy pillanatig mintha nem lenne semmi 
baj, de aztán, mint egy rúgás a gyomorba, jött 
a felismerés, hogy Tamás nincs. Aztán a nyűgök, 
a smink, a fésülködés, a munka, mindig ugyan-
az, estére meg a kötelesség, törődni a gyerekkel, 
meg a magány. És az éjszakák. A könnyek, a foj-
togató gyűlölet már két hosszú éve, hogy Tamás 
nem egyedül alszik el, ő bezzeg boldog. És az a 
fullasztó sóhaj, mindig, minden egyes éjjel, hogy 
rohadna meg inkább, lenne földönfutó, sorvasz-
taná halálos kór, hogy szenvedjen, mint a kutya, 
amiért ezt tette vele. 

Aztán két hosszú év után egy nap, ott a tükör 
előtt, amikor azt a mély, szigorú vonalat ész-
revette az arcán, és már ott is volt a szokásos 
gondolat hozzá, hogy ennek is Tamás az oka, 
hirtelen mintha megszakadt volna valami. Meg-
szakadt az a folytonos szomorúság, elillant a 
gyilkos gyűlölet, és nem maradt helyette semmi. 
Csak üresség. Mintha friss szél fújt volna a fejébe, 
szívébe. És jött az a mondat, mélyről, legbelülről: 
Hová lettél, Natália, mit művelsz? Meddig bünte-
ted még magad? 

Ezután csak úgy záporoztak a felismerések, le 
kellett ülnie, hogy bele ne szédüljön. Hogy két 
éve mennyire szenved. De miért szenved? Ki 
kérte rá? Ő akart szenvedni, ő tette ezt magával, 
csak hogy Tamásnak fájjon, hogy bűnhődjön, 
hogy ne lehessen felhőtlenül boldog. Pedig csak 
az élheti meg a szenvedést, aki a boldogságot is 
ismeri. És ő jól ismeri, Tamástól kapta. Attól olyan 
elviselhetetlen most a hiánya, hogy annyi sok jót 
adott, annyi szeretetet. Aztán elment, igen. Men-

nie kellett, nem tehetett mást. Örök mozgásban vagyunk, ez az életünk. Boldogságból gyötrelembe, 
gyötrelemből szerelembe… Miért kellene őt gyűlölni ezért? Inkább szeretni kéne, amíg csak él. És 
megköszönni azt a rengeteg csodát, ami igenis, igaz volt. Hiszen épp azért fájt annyira elveszíteni. 

Natália úgy döntött, aznapra szabadságot kér a munkahelyén, elmegy úszni inkább. Simogatta a 
víz, és ez jó volt. Felszabadította a tudat, hogy szinte súlytalanul tempózik, hogy uralkodni képes az 
izmain, hogy legyőzheti a vizet, hogy lélegzik, hogy él. Hogy szabad. Hogy önmaga dönthet, hogyan 
érez, merre megy tovább. 

A megbocsátás pszichológiája 

A kutatások szerint a meg nem bocsátott sérelmek hatására szervezetünkben ugyanolyan változások 
zajlanak le, mint a tartós stresszhelyzetben lévő személyek szervezetében. Megnő a szív- és érrendsze-
ri problémák valószínűsége, magasabb a kortizol nevű stresszhormon szintje. A megbocsátás hiánya 
nemcsak szervezetünkre, hanem hangulatunkra is hatással van: azok, akik valamilyen meg nem bocsá-
tott sérelmet éltek át, általában magasabb szorongás- és depressziószintet mutatnak… A megbocsá-
tás hiányának komoly ára van: a sérelem által kiváltott negatív érzelmek ahelyett, hogy gyengülnének, 
egyre erősebbé válnak, és károsan hatnak testi és lelki egészségünkre. A modern pszichológia igazolta 
Francis Bacon, XVI. századi brit filozófus gondolatát: „Bizonyos, hogy aki bosszút melenget, az maga 
tartja sebeit nyitva.”

(Forrás: Mindennapi Pszichológia – Szondy Máté) 

fotó: Kalmár Bence Mádhava
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Sallai Ervin

Vádlott: Szűcs Tamás munkanél-
küli marketing szakember.

Jelen van: Papp Ildikó törzs-
zászlós, Mező László főtörzs-
őrmester.

Esetleírás:

A garázda cselekmények elkö-
vetésével alaposan gyanúsítha-
tó vádlottat a balatonszemesi 
körzeti megbízott riasztására 
a Terrorelhárítási Központ 17 
kommandósa helyezte előzetes 
letartóztatásba, miután a neve-
zett személy elengedte a túszát 
– a fehérborokkal felszerelt 
sommeliert.

Kérdésre Szűcs a következőket 
adta elő:

Péntek délután indultunk bará-
taimmal a siófoki kikötőből a 
„Kan-kaland” nevű Jeanneau Sun 
Odyssey 30i típusú vitorláson, 
hogy megpihenjünk az egész évi 
fárasztó munka után. Szomjun-
kat kénytelenek voltunk kul-
turált mértékben alkohollal 
oltani, hiszen aki a Balaton 
vizét issza, saját vizét issza 
vissza – természetesen a kapi-
tány kivételével –, majd éj-
jel érkeztünk Tihanyba. Sajnos 
a meglepetésszerű szél pöffök 
miatt elsodortunk egy mólót, 
a hozzá kötött ladikkal egye-
temben. Természetesen a ladik 
maradékára kitűztünk egy név-
jegyet elérhetőségünkkel, hogy 

úriember módjára rendezzük az 
okozott kárt. Magam sem értem, 
hogy tűnt el később ez a név-
jegy.

A nagy ijedségre a legjobbnak 
láttuk, ha a közeli színvonalas 
Taknyos Varjú vendéglátó-ipari 
egységben iszunk valamit ape-
ritif előtt. A békés poharazás 
közben egy általunk ismeretlen 
elkövető cudar heccet eszelt 
ki. A helyi senior kézilabda-
csapat kávéjának tejszínhabját 
naptejjel dúsította. Ízléste-
len tréfa – barátaim és jóma-
gam sosem tennénk ilyet, mélyen 
lenézzük az otromba elkövetőt. 
Amikor a rohammentő elvitte a 
kéziseket, egész máson nevet-
tünk, így indokolatlan a tiha-
nyiak felháborodása, ami végül 
a tömegverekedéshez vezetett. 
Mi csak védekeztünk, még ha ők 
azt is állítják, hogy én dobtam 
meg őket először a halászléből 
megmaradt szálkás ikra-péppel. 
Nem is rendeltünk halászlét. 
Illetve én egy tányérral, de az 
mind elfogyott szálkástul, ik-
rástul, pedig elsózta a szakács.

Szombaton az előző esti sajná-
latos civódástól szomorúan in-
dultunk el a szelek szárnyán, és 
ezúttal csak két horgász fene-
kező botjait súroltuk. Bezerédi 
Marci (megjegyzés: másodrendű 
vádlott – Mező ftörm.) mondta, 
hogy ne is álljunk meg, úgyis 
szabálytalanul volt felszerelve 

a „cájg”, az ilyen orvhorgászok 
megérdemlik a büntetést.

Útban Szemes felé megálltunk 
fürödni a tóban. Fejesugró 
versenyt rendeztünk, ami-
ről fényképeket töltöttünk fel 
a facebookra. Bár fokozottan 
ügyeltünk rá, nehogy felhevült 
testtel vessük magunkat a hi-
deg Balatonba, mégis adódott 
egy kis galiba. Mogyorósi To-
mi barátom feje azért véres egy 
kicsit azon a fotón (megjegyz.: 
14 sz. bizonyíték), mert téve-
désből a kajütbe ugrott a víz 
helyett – de az ilyen sport-
baleset előfordul időnként. 
Miután Tomit elsősegélyben ré-
szesítettük, tovább indultunk a 
GPS-koordinátákat követve Bala-
tonszemesre. Hogy felejtettük a 
vízben Janit?! Máig nem értem.

(Megjegyzés: Varga Jánost va-
sárnap este találta meg egy 
sétahajó a parttól 3,5 kilo-
méterre egy bójába kapaszkod-
va. A sértett addigra több mint 
30 órája tartózkodott a vízben. 
Kihűlt, sokkos állapotban szál-
lították a veszprémi kórházba. 
Véralkoholszintje még az eltelt 
idő ellenére is meghaladta az 
életveszélyes dózis háromszoro-
sát.)

A háborgó víz a Szemesi kikö-
téskor ellenünk fordult, így 
minden igyekezetünk ellenére a 
Kan-kaland elsüllyedt a kikötő 
hullámsírjában. Úgy gondoltuk, 
hétvégi túránk végérvényesen 
zátonyra futott, ezért a Hal-
álom bisztróban búfelejtő ita-
lozásba fogtunk. Képzelhetik, 
mekkora volt megdöbbenésünk, 
amikor a kikötőbe visszasétál-
va újból sértetlenül ott állt a 
Kan-kaland. Nem tudtuk, hogy – 

a térfigyelő kamerák felvételei 
szerint – pár ránk hasonlító 
alak lelkiismeretlen módon át-
festette az Újpesti Torna Egye-
sület hajóján az UTE feliratot 
Kan-kalandra. Mi semmiképpen 
sem tettünk volna ilyet, hi-
szen vétlenek voltunk a vitor-
lás elpusztulásában, amelynek 
kárát a biztosító úgyis fede-
zi. Jóhiszemű tudatlanságunkat 
bizonyítja, hogy elhajózáskor 
kedvesen integettünk az újpes-
ti sporttársaknak. (Megjegyz.: 
szemtanúk szerint a vádlott és 
társai obszcén felszólítások 
mellett az „ússzatok lila maj-
mok” rigmust skandálták – Mező 
ftörm.)

Nagy örömünkben, hogy főnix 
módjára újjászületett a hajó, 
elfelejtettünk enni, ezért ott-
hagytuk a Kan-kalandot a nádas-
ban, és elsétáltunk a népszerű 
Kisszöcske étterembe. A kiváló 
konyhájáról ismert vendéglőben 
sajnos általunk ismeretlen el-
követők valahogy tudatmódosító 
szereket csempészhettek az ita-
lunkba, mert a következő, amire 
emlékszem, hogy rohamrendőrök 
szállítanak helikopteren a 
Gyorskocsi utcai fogdába. Bor-
zasztó, hogy ilyen atrocitások 
érhetnek ma Magyarországon egy 
békésen nyaraló, adófizető pol-
gárt.

Az ellenem felhozott vádakat 
megértettem, a 16 rendbeli, kü-
lönösen nagy kárt okozó garáz-
daságban ártatlannak vallom 
magam. A leírtakat mint általam 
elmondottakat aláírásommal hi-
telesítem.

Szűcs Tamás

Kihallgatási jegyzőkönyv

t it k o s



Kérdezze meg kezelőorvosát! Dr. Uvacsek Martina

Sportolásra felkészülni!
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Amikor eljön a nyár, az aktív pihenést, 
mozgást kedvelők bringatúrára indulnak, 
a meleg elől az erdőbe, hegyekbe mennek 
kirándulni, és vannak, akik a medence hű-
sítő vizét választják. Dr. Uvacsek Martinát, 
a Semmelweis Egyetem Egészségtudo-
mányi és Sportorvosi Tanszék egyetemi 
adjunktusát a nyári sportolásról és a sport-
sérülésekről kérdeztük. 

Nyáron többet mozog az ember, elmegyünk 
kirándulni, hosszabb biciklitúrára indulunk, 
illetve a nagy melegben az úszás is jólesik. 
Az inaktív hétköznapok után, az ülőmunká-
ból felállva mire kell figyelnünk? Ártalmas 
lehet a hirtelen elkezdett sportolás?

Valóban a kellemesebb idő sportolásra csábít, 
de hirtelen belekezdeni egy intenzív testedzés-
be veszélyes lehet. A fokozatosság nagyon fon-
tos szempont, és ha valami teljesen szokatlan 
mozgásformát keresünk, akkor lényeges, hogy 
a tényleges szintünknek megfelelő intenzitást 
és időtartamot válasszuk. A hirtelen elkezdett 
sport vagy erőn felüli edzésmunka sérülések-
hez vezet.

Mi történhet, ha túlterheljük az izomza-
tunkat? Izomláz esetén érdemes pár napig 
pihenni, vagy már másnap folytathatjuk az 
edzést?

Az izomláznak több oka is lehet: anyag-
cseretermékek, pl. tejsav felszaporodása 
az izomban, vagy mikrosérülések. Ha az 
izomláz tejsaveredetű, akkor az edzést kö-
vető napon egy könnyű gimnasztika vagy 
kocogás nem árthat, ugyanis a keringés felgyor-
sulása segít eltávolítani az izmokból a tejsavat.  
A mikrosérülések okozta fájdalom másnap 
vagy harmadnap enyhül, ott csak a pihentetés 
javasolt.

Ficam, rándulás, szakadás esetén mi az, 
amit azonnal meg tudunk tenni annak 
érdekében, hogy ne romoljon tovább a 
helyzet?

Az elsősegély ezekben az esetekben na-
gyon hasonló: pihentetés, hűtés, rugalmas 
pólya alkalmazása és alátámasztás. Ezek a 
lépések azok, amelyek csökkentik a fájdal-
mat és az esetleges bevérzés mértékét. Fon-
tos, hogy a hűtés ne fagyasztás legyen, ne 
okozzunk fagyási sérülést. Az alátámasztás 
vagy felpolcolás segíti a vénás keringést 
és a nyirokkeringést, így csökkenthetjük a 
duzzanatot.

Abban az esetben mit kell tennünk, ha 
hegyi túrázásnál légszomj alakul ki?

A légszomj, vagyis oxigénhiány már 1500 
méter magaslaton is kialakulhat, ez az 
egyéntől és annak általános állapotától 

nagyban függ. Ha kapkodó légzést, nem 
múló fejfájást és szédülést észlelünk, áll-
junk meg és pihenjünk, ne menjünk tovább, 
maradjunk azon a szinten, vagy induljunk 
el lefelé. A hypoxiás állapot, ha lassan hala-
dunk, automatikusan megszűnhet, hiszen 
a szervezetünk alkalmazkodik, de akiknél a 
kompenzáció valami miatt késik vagy nem 
következik be, azok veszélyben vannak.

Hosszabb túra, hegyi túra esetén arra 
is oda kell figyelni, hogy mekkora súlyt 
fogunk a hátunkon cipelni. Mekkora le-
het az ideális tömeg, amit még nagyobb 
megerőltetés nélkül elbírunk? 

A lényeg az, hogy minél kisebb súlyt vi-
gyünk, és amit viszünk, az valóban a szük-
séges felszerelést, ruházatot, folyadékot és 
élelmet jelentse. A hátizsák, ha több napi 
felszerelést tartalmaz, ne legyen több mint 
10-12 kg. Hangsúlyozom a megfelelő háti-
zsákot, hiszen ha a terhelés több ponton 
oszlik meg, kényelmesebb a cipelés. 

Kiemelném még a nyári szabadtéri mozgás-
formákkal kapcsolatban a megfelelő ruháza-
tot, napsugárzás esetén az UV-védelmet, és a 
rovarok elleni védekezést. A felsőruházatnál 
a rövid ujjú, jól szellőző, speciális anyagok-
ból készült sportruházat rendkívül fontos, a 
nedves pamutpólót pedig érdemes gyakran 
cserélni. Túrázásnál a megfelelő félcipő vagy 
bakancs fél siker, a tereptől függ természete-
sen hogy mi az, ami kényelmes. Itt is kiemel-
ném a cserezoknit, ami életmentő lehet. Ha 
a túra sivár, napsütötte terepen megy, akkor 
fontos a napvédő krémek használata, a fej és 
nyakrégió, valamint a szemek védelme. Sapka, 
kis törülköző, valamint napszemüveg és ne-
gyedóránként néhány korty ital hasznos lehet.

A szúnyogok és kullancsok elleni védekezés 
az erdős és füves terepeken, valamint vízpar-
tok mellett lehet fontos. Sajnos hazánkban 
sok a fertőzött kullancs, és újabban veszélyes 
szúnyogok is megjelentek, amik eddig csak 
tőlünk délre voltak honosak.

Kovács Zsuzsanna
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

Fáj, de hogyan?

Dr. Nyemcsok Pál

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

A fájdalom része az életnek. Legyen ez az időjárás 
okozta fejfájás, sportsérülés vagy egyéb rejtélyes 
nyavalya, abban biztos mindenki egyetért, hogy 
minél hamarabb megszüntetjük, annál jobb. Ez 
persze csak részben igaz, de az sem mindegy, 
hogy hogyan szabadulunk meg az éppen aktu-
ális kíntól. A balatonfüredi Marina Gyógyszer-
tár (8230 Balatonfüred, Széchenyi u. 55.) vezető 
gyógyszerésze, Dr. Nyemcsok Pál válaszolt a fáj-
dalomcsillapítókkal kapcsolatos kérdéseinkre.

Hogyan működik a fájdalomcsillapító?

A fájdalomcsillapítóknak alapvetően két cso-
portját különböztetjük meg: ezek a nem szteroid 
gyulladásgátlók, illetve az opioid típusúak. Míg az 
utóbbiakat csak kivételesen erős fájdalmak esetén 
szokták alkalmazni, addig a nem szteroid típusúakkal 
az enyhébb fájdalmakat, gyulladásokat lehet kezelni.

Az opioid típusú fájdalomcsillapítók elsősorban 
centrálisan fejtik ki hatásukat, míg a gyulladásgátló 
típusúak a periférián hatnak, a fájdalomérzet tovább-
terjedésének gátlása révén.    

Mi befolyásolja, hogy melyik hat az egyes embe-
reknek?

Azt, hogy milyen típusú és mekkora dózisú fájdalom-
csillapítóra van szükség, minden esetben a fájdalom 
erőssége és kialakulásának helye határozza meg.

Az enyhébb, közepesen erős fájdalmaknál először 
mindig a patikákban vény nélkül is kapható, nem 
szteroid gyulladásgátlókkal kell kezdeni a terápiát 
(pl. ibuprofen-tartalmú készítmények). Ha az adott 
fájdalomcsillapító tabletta nem elég hatékony, nem 
érdemes kísérletezni az adag emelésével vagy más, 
azonos hatóanyag-tartalmú készítmények egyidejű 
szedésével, mert a „túlszedés” súlyos mellékhatások-
kal járhat.

Ha a vény nélkül kapható készítmény segítségével 
nem sikerül megszabadulni a fájdalomtól, forduljunk 
mihamarabb orvoshoz. 

Különböző fájdalmakra különböző gyógyszer 
kell?

Ez sajnos egy tévhit, amit a média is erősít az embe-
rekben a reklámok révén, amikor egy adott készít-
ményt kifejezetten pl. fejfájás-csillapítóként állít be. 
Mind a fog-, fej-, hát- és egyéb fájdalom esetében 
hasonló anyagok szabadulnak fel a szervezetünkben, 
melyekkel szemben a fájdalomcsillapítók ugyanúgy 
reagálnak. 

Az viszont tény, hogy vannak olyan fájdalmak, ahol 
nincsen jelen gyulladás, és így ezek a fájdalomcsil-
lapítók nem is lesznek hatásosak. Ezért fontos, hogy 
minden újonnan fellépő fájdalom esetén konzultál-
janak a gyógyszerészükkel.

Figyelembe kell-e venni a gyógyszer erősségét? 
Érdemes-e több fajtát tartani?

Mindenképpen figyelembe kell venni. Mindegyik 
gyógyszernek (hatóanyagnak) van egy egyszeri és 
egy napi maximalizált dózisa. Ezeket a mennyisé-

geket be kell tartani, hiszen ezen felül fokozottan 
jelentkezhetnek az adott hatóanyagra jellemző 
mellékhatások. Ugyanazzal a hatóanyaggal teljesen 
felesleges több készítményt tartani, illetve különbö-
ző fájdalomcsillapítók egyszerre történő szedése is 
kerülendő.

Hozzá lehet-e szokni a fájdalomcsillapítókhoz?

A nem szteroid fájdalomcsillapítókra nem jellemző 
a hozzászokás veszélye. Ezekkel ellentétben a mor-
finszármazékoknál előfordul, de a betegek nem úgy 
szoknak hozzá, mint a kábítószer-élvezők, mert ők 
a fájdalom csillapítása érdekében használják mint 
gyógyszert, s nem az élvezet miatt. A betegben ez 
az eufórikus érzés ki sem alakul, mert nem jut akkora 
mennyiség ezekből az agyba, amely az öröm-/bol-
dogságérzetet kiválthatná.

Milyen nem gyógyszeres módszerrel lehet fájdal-
mat csökkenteni? Meddig ajánlott ezekkel pró-
bálkozni?

A környezetből származó fájdalmas ingerek kiküsz-
öbölésére egyszerű módszer a komfortérzet foko-
zása. Masszírozással, hideg-meleg borogatással 
jótékony hatást tudunk elérni egy bizonyos mér-
tékig. Fontos, hogy az érzékeny bőrterületeket (pl. 
égések, horzsolások, bőrkiütések, gyulladás vagy 
törések területét) nem szabad ingerelni. Hideg vagy 
meleg alkalmazása csökkenti a fájdalmat és gyorsít-
ja a gyógyulást. A beteg állapota szabja meg, hogy 
a hideg, vagy a meleg előnyös számára. Ezekkel a 
módszerekkel mindaddig érdemes élni, míg a kellő 
fájdalomcsillapító hatást el tudjuk érni.

Mi a különbség a vény nélkül és a receptre kapha-
tó fájdalomcsillapítók között?

Az opioid típusú fájdalomcsillapítók kivétel nélkül 
mind vénykötelesek. Erre a mellékhatások és a visz-
szaélések elkerülése miatt van szükség. Van néhány 
nem szteroid gyulladásgátlót tartalmazó készítmény 
is, melyet csak vényre válthatunk ki. Ezeket csak orvo-
si kontroll mellett lehet szedni, hogy az esetleg elő-
forduló mellékhatásokat kontrollálni lehessen.

A fájdalomcsillapítók inkább a tüneteket, nem a 
betegséget kezelik. Nem okozhat a fájdalom el-
tüntetése komolyabb egészségügyi problémát? 
Hogyan lehet ezt megakadályozni?

Ez így van. A fájdalom legtöbbször csak egy tünet, 
mely mögött akár egy komolyabb egészségügyi 
probléma is állhat. Ezért nagyon fontos, hogy kon-
zultáljunk a gyógyszerészünkkel, és mindig gyógy-
szertárban szerezzük be a gyógyszereinket. Itt kellő 
felvilágosítást kaphatunk az egyes tablettákról, hogy 
hogyan, mennyit is lehet bevenni belőlük, és mikor 
érdemes már orvoshoz fordulni. 

Kalocsai Kristóf
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Antal Alexa 
Kalmár AndrásÜzenet a Földnek

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Ahol csak a bivalyok járnak…

A tiszai táj egykor nyüzsgött a madaraktól, le-
gelő állatok seregeitől. A vízben halak soka-
sága ficánkolt, de az elégedett halászok és a 
földjeiket művelő gazdák is az ártér képének 
részei voltak. A természetes adottságoknak 
megfelelő gazdálkodás folyt itt, a legelők, ré-
tek, mocsarak, gyümölcsligetek, erdők egy-
velege nemcsak a helyi lakosok megélhetését 
biztosította, de a folyó is meg tudta őrizni ér-
tékeit. Az ember azonban a több száz éves har-
mónia után megpróbálta összemérni erejét a 
természettel.

Az ember számára a megélhetési forrást a folyó és 
ártere biztosította. A halászat, az ártéri gyümölcsö-
sök a mindennapi élet elemei voltak. A 19. század 
derekától azonban új szántóföldek jöttek létre, és 
sajnos a természetes adottságokat sokszor figyel-
men kívül hagyták, és megműveltek olyan terü-
leteket is, amelyek korábban mocsaras élőhelyek, 
legelők voltak. A szabályozások is tovább rontot-
ták a folyó esélyeit, a Tiszát megfosztották kanya-
rulataitól, árterétől, és töltések közé szorították. 
Ezzel a dinamikája is teljesen megváltozott. A ko-
rábbi ártér képe átalakult, jelentősen csökkent az 
itt élő fajok száma, ami egyúttal a folyó gazdasági 
értékének csökkenésével is együtt járt. 

A gyümölcsligetek és természetes erdők gyakor-
latilag eltűntek, és megjelentek a gyorsan terjedő 
tájidegen növények, melyek kiszorították a hazai 
fa- és cserjefajokat. Az egykor tökéletesen műkö-
dő természetes egyensúly teljesen felborult. Ma 
már világjelenség, hogy az ember figyelmen kívül 
hagyja az élővilág igényeit, és így a korlátok közé 
szorított természeti erők nem képesek megőrizni 
saját kincseiket. Ezáltal az ember sem képes már a 
saját hasznára fordítani a környezet adta lehetősé-
geket, és az időnként „kitörő” erő kezelésére sincs 
felkészülve. 

Ennek helyreállításán dolgozik több éve a világ 
egyik legnagyobb természetvédelmi szervezete, a 
WWF. 2007-ben a szervezet hazai csapata, a WWF 
Magyarország egy olyan programot indított el 
egy kis faluban, Tiszatarjánban, amelynek célja a 
természetvédelem és a gazdaság érdekeinek ösz-
szehangolása volt. A Tiszaújvárostól nem messze 
található Borsod-Abaúj-Zemplén megyei község-
ben egykor a Tisza ártere biztosította a megélhetést 
a tarjáni családoknak. A WWF Magyarországnak az 
volt a célja, hogy egy újfajta megoldással, gazdasá-
gi együttműködéssel állítsa helyre a Tisza árterének 
régi értékeit. 

A falu egy elszegényedett térség része, ahol a mun-
kahelyteremtés is problémát jelent. A WWF koor-
dinálásával nekiálltak a területek jelentős részét 
elborító tájidegen gyalogakácot kiirtani, mivel a 
növény tökéletes alapanyag zöldenergia előállításá-
hoz. Az elszaporodott idegenhonos cserjéket az ön-
kormányzat helyi munkaerő alkalmazásával levágja, 
kévékbe köti, majd a hullámtéren összegyűjtött 
biomassza-alapanyagot a falu közintézményeiben 
elhelyezett kazánokban hasznosítják, így biztosítva 
a fűtést és a meleg vizet. Így a projekt segítségével 
csökkentek az energiaköltségek, és a településen új 
munkahelyek nyíltak.

A falu két karizmatikus vezetője, Bögre Lajosné 
polgármester (akit mindenki csak Babának szólít) 
és Burainé Hajdú Éva jegyző fogta össze a munkát,  
koordinálta a folyamatokat, és vágott bele az egye-
di vállalkozásba.

A megtisztított területek egy részén energiaültet-
vényeket hoznak létre, kizárólag hazai fafajtákból. 
A hullámtér fennmaradó részét pedig érintetlenül 
hagyják, ezzel a vizes élőhelyekkel és fás legelők-
kel tarkított vadregényes területet visszakapja a 
természet. Ember nem műveli, csupán az ide tele-
pített vízibivalyok és magyar szürke marhák tartják 
rendben, hogy a korábban levágott gyalogakác ne 
jelenjen meg újra. A természetes folyamatok évek 
alatt beindultak, magára talált az élőhely, és újra 
benépesedett. A vízi madarak ismét otthonra leltek, 
sőt a WWF Magyarország 2008-ban még néhány 
hódcsaládot is betelepített.

A bivalyok lakta területet ma bárki megtekintheti, 
és a későbbiekben egy kilátó építését is tervezik, 
hogy az ökoturizmus számára még vonzóbb úti cél 
legyen Tiszatarján. Ez nem utolsósorban az elsze-
gényedett település gazdaságát is fellendítheti. Az 
ebből származó bevétel mellett persze a projekt 
munkahelyteremtő képessége és a biomasszából 
származó olcsó energia jelentik elsősorban a gazda-
sági hasznot. 

A WWF Magyarország emellett a tarjáni lakosság 
szemléletformálására is nagy hangsúlyt fektet, és 
ennek jegyében itt rendezik meg 2008 óta a Nagy 
Ugrást, amely az élővizek ünnepe – ilyenkor Euró-
pa-szerte egyszerre vetik be a vízbe magukat az 
emberek.

A Nagy Ugrás célja, hogy felhívja az emberek fi-
gyelmét a folyók, holtágak, vizes élőhelyek rossz 
állapotára, az emberek és a folyó kapcsolatának 
megszakadására. Ez idén július 8-án lesz, ezt meg-
előzően, 6-tól kezdve pedig Tarjánban rendezik 
meg Magyarország első igazi ökotudatos rendez-
vényét is. A Föld!Föld Fesztivál a kistérséget fel-
zárkóztató program részeként szeretné felhívni a 
figyelmet Magyarország egyik leghátrányosabb 
helyzetű, de legaktívabb régiójára. A fesztivál ke-
retében az idelátogatók megismerhetik a térség 
lakóit, az őket körülvevő világot, és egész napos 

ingyenes programokon és koncerteken vehetnek 
részt, továbbá a helyiek vendégül látják őket a saját 
portájukon. A fesztivál keretein belül pedig az ug-
rás mellett a WWF Magyarország projekt-területe is 
megtekinthető.

„Ez persze csak egy kis sikertörténet, nem befolyá-
solja a Tisza menti régió egészét. A projekt azonban 
pont azért különleges, mert a Tiszatarjánban kiala-
kított mintaterület egy olyan gazdasági modellt 
mutat be, amely számos település gyakorlatába 
átültethető” – nyilatkozta Vaszkó Csaba, a WWF 
tiszatarjáni projektjének vezetője. 

A program lényege éppen az volt, hogy egy olyan 
mechanizmust hozzon létre, amely egy mintate-
rület alapján máshol is megvalósítható, és így na-
gyobb területek bevonásával valóban változtasson 
az árterek képén, és megoldást nyújtson az elszegé-
nyedett kistérségek problémáira. Sok Tisza-parti te-
lepülés hasonló gazdasági helyzetben van. A WWF 
szeretné, ha idővel ezek is olyan természetvédelmi 
programot indítanának, amely bevételt is termel, 
miközben egy mindenki által élhetőbb környezetet 
hoz létre.

A következő tervezett lépés tehát, hogy Tiszatarján 
mellett több település is elinduljon a kijelölt úton, 
amelyek azután a hullámtéren megtermelt bio-
masszát tudják hasznosítani a helyi iskolában, óvo-
dában és más közintézményekben. Ehhez persze 
sok víz folyik még le a Tiszán, de a WWF projektjé-
nek sikereit egyértelműen mutatja a tiszatarjáni pél-
da. A jövő generációinak vitathatatlanul lételeme 
lesz, hogy megtanulja tisztelni a természetet.  

fotók: Antal Alexa
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Aggod ZsuzsaÉdes otthon

Mire jó a sörösdoboz?

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Talán nem én vagyok az egyetlen, aki-
nek a sör jut az eszébe a nyárról, még 
ha nem is a hagyományos módon: az a 
rengeteg alu sörösdoboz izgatja a fan-
táziámat, amit jártamban-keltemben 
látok kupacokba halmozva kemping-
ben, strandon vagy szabadtéri progra-
mok után.

Éppen ezek a szabadban töltött alkalmak 
azok, amikor újrahasznosíthatnánk né-
hányat belőlük! A Szimpatika hasábjain 
volt már szó napkollektor építéséről ösz-
szegyűjtött sörösdobozokból, és baráta-
ink készítettek már laterna magicát is a 
fenntarthatóság jegyében belőlük… Most 
néhány olyan gyors ötletet mutatok, me-
lyekkel egy kempingezés során dobtam fel 
a társaságot, teaszűrőt, díszes kapucsínót 
és szúnyogűző mécsest varázsolva a sátor 
elé leterített alkalmi asztalra.

Az elkészítés módszere egyre kifinomul-
tabbá vált, és az éles széleket is sikerült el-
tüntetnem néhány darab létrehozása után.

Teaszűrő

Az első tárgy, amire szükségünk lett, de 
kimaradt a hátizsákból, a teaszűrő volt: a 
sörösdoboz homorú alja szinte adta ma-
gát ehhez a funkcióhoz.

Először a felfordított doboz alját lyukaszt-
gattam ki egy kalapács (ez minden sátoro-
zó alapkelléke) és egy bornyitó (ez is, de 
a szög remekül helyettesíti) segítségével. 
Óvatosan kell kopogtatni, mert vékony a 
doboz fala, és inkább sok apró lyuk készül-
jön, hogy tényleg szűrjön. 

Aztán levágtam a doboz tetejét.

Mivel a sörösdoboz elég kicsi átmérőjű egy 
teáscsészéhez képest, megnöveltem azzal, 
hogy hosszában behasogattam a doboz 
oldalát (volt nálam egy konyhai olló – olyat 
használj, amit nem sajnálsz). Az így kapott 

„nyelveket” egy ceruzavastagságú ág segít-
ségével felpödörtem, így szélesebb lett a 
szűrő, és kényelmesen meg lehet fogni.

Lassan csorgassuk át rajta a vizet vagy a 
kész teát!

Fedő a kávéscsészére…

…kilötyögés, kihűlés és az ízeltlábúak el-
len.

A második darab, amit elkészítettem, egy 
fedő lett a kávéscsészére. 

A levágott sörösdoboz alja olyan passzen-
tosan illeszkedik az üveg kávéspoharamra 
(a legsztenderdebb magyar kávés alkalma-
tosság), mintha hozzá árulták volna, aminek 
igazán megörültem, tekintve hogy a han-
gyák nagy érdeklődést mutattak minden 
ehető iránt – legjobban a sósmogyoró kel-
tette fel az érdeklődésüket. 

Közben arra is rájöttem, hogyan lehet az 
élektől többé-kevésbé megszabadítani az 
aludobozt.

Cikk-cakkban bevagdostam a levágott do-
bozalj szélét, és óvatosan kézzel visszahaj-
togattam a belső felére a fogakat. (Lehet, 
hogy egy gumikesztyű nem árt a művelet-
hez, én szerencsésen megúsztam.)

A teaszűrőhöz hasonlóan hagytam két hosz-
szabb nyelvet a fedőhöz fülnek, ezeket fel-
pöndörítettem, és kész is volt a hasznos kis 
pohártakaró.

Szóróforma kapucsínóhoz

A legkimunkáltabb darab ez a kapucsí-
nókészítés koronájaként felhasználható 
szóróforma lett.

Az ötletet egy réges-rég, Indiából kapott 
nagybecsű ajándék adta: ez egy fém hin-
tőporos doboz teteje, amibe szorgos in-
diai kezek szép virágmintát kalapáltak.  
A megajándékozó azt mesélte, hogy a föl-
dön elköltött étkezések előtt ennek a se-
gítségével szórják körbe az asztal helyét 
valamilyen porral, így ez a szép díszes minta 
lesz a „terítő” széle.

A kapucsinó díszítéséhez először a nem túl 
bonyolult (szívecske) formára történő lyu-
kasztást végeztem el, ahogy a teaszűrőnél 
is tettem.

Aztán elvágtam a dobozt kb. 4 centis ma-
gasságban, egy hosszú, kb. 4 centis sávot 
meghagyva a fogó számára. A cakkozós el-
járást alkalmaztam itt is, de a fogantyú szé-
lén a cakkokat kifelé, a színe felé hajtottam, 
hogy felpödörve eltűnjenek szem elől. 

Már csak a jó keményre készítette tejhab hi-
ányzik, hogy meglepjük álmosan kóválygó 
szeretteinket.

Szúnyogűző párologtató

A szabadban töltött estéken a szúnyoginvá-
zió ellen legjobb, legtermészetbarátabb és 
leghangulatosabb módszer egy szúnyog-
űző párologtató beüzemelése – természe-
tesen sörösdobozból.

A sörösdobozt egy mosogatásra használa-
tos fémgyapot segítségével megszabadít-
hatjuk a festéktől, így még dekoratívabb 
lesz a párologtatónk.



A fénykép csak illusztráció, a nyeremény színváltozata ettől eltérő lehet.

Júliusi plusznyereményünk

egy  Microsoft LifeCam Cinema Webcamera 
+Microsoft Wireless Comfort Desktop 
5000 (klaviatúra + egér)

Ha Ön  2012. július 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 négy 

wellness-hétvége egyikét a móri  Hétkúti Wellness Hotel****  

és Lovaspark felajánlásával, vagy egy LifeCam Cinema webcamerát és 

egy Wireless Comfort Desktop 5000-et a Webvelem.hu felajánlásával!

5
nyeremény

A sorsoláson azon játékosaink vesznek részt, akik legalább négy Szimpatika kvíz kérdésre jól vá-
laszolnak, és a *-gal megjelölt mezőket nyomtatott nagy betűvel, olvashatóan kitöltik, és a kivágott 
szelvényt 2012. július 31-ig postai úton visszaküldik szerkesztőségünkbe (Szimpatika szerkesztőség: 
1024 Budapest, Kis Rókus u. 2.), vagy a www.szimpatika.hu/jatek oldalon válaszolnak a kérdésekre. 
A részletes játékszabály a www.szimpatika.hu/jatek/szabalyzat oldalon olvasható. Sorsolás idő-
pontja: 2012. augusztus 21. Helyszíne a Szimpatika szerkesztőség.
Június havi számunk kvízkérdéseinek helyes megfejtései: 
1. a) 2.c) 3.b) 4.a) 5.c)

1. Hogy szólítják Tiszakeszi polgármesterét?

a)   Erzsike        b)   Natália         
c)   Baba

Mi csilingelt Dogossy Kati feje fölött?

a)  száncsengő        b)  szélcsengő        
c)  vészcsengő

Kiknek ír újabban dalokat Bereményi Géza?

a)    Básti Juli és Udvaros Dorottya 
b)   Nagy Péter és a Dobridán    
c)    Kiss Péter és a Naszkledanou

Melyik nagy sikerű akció ér véget júliusban?

a)   Vegyél táskát!          b)   Tekerj nagyot!        
c)   Ne kérj szatyrot!

Milyen összegért kellett fényképeket rendelnie 
Anyának?

a)   legalább 3500 Ft-ért        
b)    legfeljebb 3500 Ft-ért      c)   3500 Ft-ért

Karikázza be 
a helyes
válasz 

betűjelét!

5

4

3

2

1

1

név*:

cím*:

telefon*:

e-mail:

patika neve, címe (vagy pecsétje)*:

A játékos a kvízben történő részvétellel feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag  
a település megjelölésével), a nyereményjátékot közzétevő weboldalon nyilvánosságra hozzuk.

’

Vágjuk le a doboz tetejét, és egymástól 
egyenlő távolságra három „lábat” hagyva, 
vágjuk kb. félbe a dobozt.

A doboz oldalára tett lyukak nem csak díszí-
tenek, de segítségükkel levegőt tud kapni 
a mécses: készülhet szöggel, árral, hegyes 
ollóval, lyukasztóval – a lényeg, hogy vi-
gyázzunk a kezünkre. Karcolhatunk bele 
mintákat is.

A három lábat pödörjük fel, és készen is van 
a párologtató, be lehet alá tolni a teamé-
csest!

Vízzel hígított citrus- vagy levendulaolajjal 
használjuk.




