
Az Ön Szimpatikája:

Novák Péter
Barterbarátság
Vág Bernadett
Összeillők

Marozsán 
Erika
FEBRUÁRI AKCIÓ

2013. február



3

KERESSEN MINKET 
AZ INTERNETEN IS!

honlap facebook oldal

WWW. .HU
www.facebook.com/Szimpatika

Tekintse meg a Szimpatika TV 
új és régebbi adásait!

Címlapon:  
Marozsán Erika   4

A Kultúrpart ajánlja   9

Dogossy Katalin  
Ha február, akkor zsírégetés   10

Elmondom hát mindenkinek  
Polgár Teréz Eszter rovata  
Szent és tömeggyilkos?   12

Üzenet a Földről  
Novák Péter rovata  
Barterbarátság   16

Februári SZIMPATIKA-AKCIÓ  18

Társaslény  
Vág Bernadett rovata  
Összeillők   20

Anya-Apa  
Hétvégi órarend  
- apaszemmel   22 
- anyaszemmel   23

Sallai Ervin  
Báli szezon   24

Kérdezze meg kezelőorvosát!  
Ínyünkre való   26

Kérdezze meg (leendő)  
gyógyszerészét!  
A továbbtanulásról   28

Üzenet a Földnek  
A fenntartható fejlődés rovata  
Fenntartható kiegészítők   30 

Édes Otthon   
Aggod Zsuzsa rovata  
Az ötödik évszak   32 

Tartalom

Felelős kiadó: dr. Küttel Sándor • Főszerkesztő: Kalmár András • Szerzőink: Aggod Zsuzsa, Dogossy Katalin, Kalmár Lalita, Kovács Zsuzsanna,  
Küttel Dávid, Novák Péter, Polgár Teréz Eszter,  Sallai Ervin, Szonda Györgyi, Varga Julis, Vág Bernadett
Grafikai vezető: Braun László   • Grafikai munkatárs: Szonda Bálint • Címlapfotó: Magyar HBO • Lektorálta: Aggod Zsuzsa
Szerkesztőség: 1024 Budapest, Kis Rókus u. 2. • Tel: 06-1-336-0989 • Fax: 06-1-336-0990 • e-mail: magazin@szimpatika.hu 
Kiadó: PHOENIX Pharma Zrt., 2151 Fót, Keleti Márton u. 19. • ISSN 2060-3258  •  V. évfolyam, 2. szám. Megjelenik havonta 247 000 példányban.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Kedves Olvasó!
A február – szupersztár! Jó 
hónap, ha nem a legjobb – 
hisz jó rövid. Összeköti az új-
rakezdős januárt az újjászü-
letős márciussal, a tavasszal, 
ami meg már szinte nyár. 
De mit lehet kezdeni ezzel 
a második hónappal? Pél-
dául kihasználni, hogy már 
későn, de nem túl későn sötétedik, és ha bejön egy-
egy tiszta hideg téli este, amikor valóban szikráznak a 
csillagok, és nem halványítja el őket a ködről és szmog-
ról visszaverődő városi fény, lehet bámulni az eget. A 
türelmes szemlélő előbb-utóbb úgyis megpillant egy 
hullócsillagot vagy egy műholdat, február közepén 
pedig még aszteroida is lesz a Föld közelében, amiről 
nyilván sokat hallani majd a világvége-kedvelő médiu-
mokból. Aki pedig nem elég türelmes, és biztosra sze-
retne menni, az feliratkozhat a NASA levelezőlistájára, a 
spotthestation.nasa.gov oldalon, és a kedves Űrkutatá-
si Hivatal rendszeresen e-mailt fog küldeni arról, hogy 
pontosan mikor és hol pillantható meg Magyarország 
fölött az ISS, a nemzetközi űrállomás. Ráadásul az éj-
szakai égbolt szemlélése nem csak abban segít, hogy 
könnyebben kibírjuk tavaszig: nyakcsigolyáink imigyen 
való tornáztatása is kifejezetten hasznos!

Az égi megfigyelésekhez és a magazinhoz is jó szórako-
zást kívánunk!

Kalmár András
főszerkesztő
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Amerikában a szakma rettenetesen figyel, 
nézik, hogy kik érkeznek, kikben lehet va-
lami potenciál. A forgalmazón keresztül be-
jelentkeztek az ügynökségek, és végül az 
egyik leszerződtetett. Ezalatt egy évig Los 
Angelesben éltem. Egy kicsit belekóstolhat-
tam a híres hollywoodi álomba. Jó kaland 
volt. New Yorkba csak évekkel később kerül-
tem.

És kaptál munkát?

Igen, kaptam néhány jó szerepet. A The 
Company című minisorozatban játszottam 
(ezt Magyarországon is vetítették a tévék), 
és néhány mozifilmben is volt nagyobb 
alakításom. Úgynevezett független, tehát 
saját gyártású, kis költségvetésű filmekben 
is dolgoztam, amiknek a sorsa talán még 
az otthoni filmekénél is nehezebb. Egyre 
kisebb terep jut a nagy stúdiókban készülő 
filmek mellett az ilyen jellegű kísérleti mun-
kák forgalmazásának – ha néhány fesztiválra 
eljutnak az alkotások, a készítők már nagyon 
boldogok. De ha nem lennének még ilyen 
lehetőségek sem, akkor sok filmes tehetség-
nek esélye sem lenne a boldogulásra.

Az elmúlt pár évben Magyarországon is 
sokat dolgoztál... 

A Terápia című HBO-s sorozatnak köszön-
hetően végre itthon is filmezhettem, rá-
adásul egy kiváló csapatban. Játszottam a 
Centrál Színházban a Bozsik Yvette rendezte 
Cabaret-ban, illetve a Bál című előadásban 
a Nemzeti Táncszínházban. Ott voltam a Ka-
land című Márai-filmben Sipos Józseffel, és 
még két német filmet is készítettem. Szóval 
az elmúlt másfél évben végre élvezhettem 
az otthoni levegőt.

Említetted a Terápiát. Mennyiben más 
egy magyar forgatás, mint egy amerikai 
produkció? 

Egyáltalán nem láttam különbséget. Minden 

film sikere azon múlik, hogy milyen rende-
ző dolgozik veled, milyen emberek vesznek 
körül. Az HBO-s sorozat épp ezért volt fan-
tasztikus munka, mert nagyon jó emberek 
dolgoztak benne, és nagyon komolyan vet-
tük, amit csináltunk. Szakmailag és színészi-
leg is megtermékenyítő periódus volt, azon 
ritka munkák egyike, amikor az ember képes 
teljesen odaadni magát, úgy bújik bele egy 
másik ember bőrébe, hogy teljesen eggyé 
válik vele. Úgy érzem, nagyon izgalmas és jó 
dolgot csináltunk. Jó lenne több ilyen mun-
ka – otthon.

Ez nyilván nem egyszerű, hisz a 
férjedet is Amerikába köti a munkája. 
Kint ismertétek meg egymást?

Nem, még Magyarországon, ő is magyar. 
Amikor Kaliforniában voltam, ő is eljött, és 
elvégzett egy fotográfusi mesterkurzust. Vé-
gül New Yorkban kapott állást, ezért is köl-
töztünk ide. 

A kislányod most 4 éves. Hogy működött 
nálatok a kétlaki élet? Sok rosszat el lehet 
mondani Amerikáról, de gyereknek lenni 
azért biztosan könnyebb kint, mint itthon.

Érdekes, hogy ezt mondod, mert amúgy 
senki nem gondolná, hogy New Yorkban 
valóban jó gyereknek lenni – elképesztően 
gyerekbarát város. Én ennyi játszóteret, ját-
szóházat, óvodát és különóra-lehetőséget, 
vagy kifejezetten gyerekeknek kialakított 
könyvesboltot még nem láttam sehol. Egy-
részről nem tudok ennél jobbat elképzelni 
gyerekes anyaként, de ugyanakkor nem 
könnyű család nélkül élni, bárhol is van az 
ember. És egy gyerek ezt a hiányérzetet még 
jobban felerősíti. A lányom nagyon domi-
náns, nincs elveszve, de nem volt könnyű 
neki a nyelvtanulással megbirkózni. Most 
már elkezdett angolul is beszélni, de közben 
lelkesen tanítja a kis csoporttársait magyarul. 
(nevet) 

Marozsán Erika
Hogyan kerültél New Yorkba?

Az én amerikai kalandom a Szomorú vasár-
nappal kezdődött. Megvolt a filmbemutató, 
aztán jött egy körutazás az országban, kö-
zönségtalálkozók, kétoldalas interjú a Los 
Angeles Timesban, ügynökségi megkeresé-
sek, kicsit izzó levegő körülöttem, találkozók, 
próbafelvételek – ezek közül néhány sikeres 
is volt. 
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Marozsán Erikával egy verőfényes délelőttön 
egy New York-i kávéház teraszán beszélget-
tem. Annyit azért be kell vallanom, hogy a 
verőfényt és a finom kávét csak Erika élvezte, 
jómagam egy szürke téli este hangulatától 
körülvéve egy elnéptelenedett irodában ültem 
– hiába, no, a technika hatalma. A skype cso-
dákra képes.
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Gondolom, odakint sem tart az óvoda 
éjfélig, és egy casting azért el tud 
húzódni. Ezt hogyan oldjátok meg? 
Van bébiszitteretek?

Nincs, de valahogy mindig meg tudjuk olda-
ni, felváltva a férjemmel. Szerencsére renge-
teg barátunk van, tehát ha egyszerre lenne 
programunk, valaki biztos tudna segíteni. Az 
anyáknak azért sokkal könnyebb Magyar-
országon, ölelőbb nemzet vagyunk, ami a 
családot illeti. Itt Amerikában a nagyszülők 
általában csak egy-két hétre jönnek láto-
gatóba, és nem vesznek szervesen részt a 
hétköznapokban, a gyereknevelésben. Leg-
alábbis ezek a mi tapasztalataink. 

A férjed mennyit tud segíteni az otthoni 
dolgokban?

Szabadúszó, otthonról dolgozik, néha pedig 
az egész országban, sőt, az egész világban 
utazgat. Nem praktikus, hogy mind a ketten 
ilyen világutazók vagyunk és kiszámíthatat-
lan az életünk, de eddig még mindig min-
dent megoldottunk. Folyamatosan kötélen 
táncolunk. 

Akkor jól jött, hogy két évet itthon 
töltöttetek?

Én egyértelműen a Cabaret miatt mentem 
haza... Nagyon ki voltam éhezve a színházra, 
hogy magyarul játsszak, magyar közönség 
előtt, magyar barátokkal, kollégákkal. Beso-
kalltam ettől a magányos filmszínészléttől. 
A lányom kétéves volt, szükségem volt a 
szülőkre, a nagymamákra. Abszolút érzelmi 
döntés volt, de nem bántam meg.

Ha valami probléma van a gyerekkel, 
lázas, köhög, akkor a kismamák többsége 
automatikusan az édesanyjához fordul 
segítségért. Te kitől kértél tanácsot? 

Mivel külföldön szültem, és az első évet a fér-
jemmel egyedül vittük végig, ezért nagyon 
önállóvá kellett válnom. Mindennek utána-
néztem, mindent megkérdeztem az orvostól, 
mindent nagyon tudományosan közelítet-
tem meg. Nincs is olyan könyv, amit ebben 
a témában ne olvastam volna el, de úgy 
érzem, nagyon jól szelektáltam az olvasni-
valók között. Jó volt rengeteg véleményt és 
megközelítési módot megismerni. A távollét 
rákényszerített arra, hogy nagyon önállóan 
csináljak mindent. 

Milyen Amerikában kismamának lenni?

A szülés és a kórház is nagyon jó élmény 
volt. Kiváló volt az ellátás, jók az orvosok, 
igaz, két nappal a szülés után az anyákat el-
bocsátják, amit én kicsit korainak éreztem. 
Persze a jó ellátásnak nagyon nagy ára van. 
A betegbiztosítás elképzelhetetlenül drága 
Amerikában, szinte megfizethetetlen. Ez itt 
az egyik legnagyobb szociális probléma, de 
Obama most ezen gyökeresen változtatni 
akar. Nekem szerencsém volt, ugyanis a szí-
nészszakszervezet biztosítja az ott dolgo-
zóknak az ingyenes betegbiztosítást, ami 
tulajdonképpen nagyon megható. Ebből is 
látszik, milyen erős Amerikában a színészek 
érdekképviselete. 

Mi a helyzet az Államokban az 
otthon-szüléssel?

Amerikában van egy elképesztően erős 
szervezet, akik a természetes szülést hirdetik, 
szinte az összes körzetben vannak szülőhá-
zak és szülőotthonok, de mindenkinek a 
saját döntése, hogy mit választ. Én nem mer-
nék otthon szülni, és fürdőkádban sem, sem-
milyen alternatív módját nem választanám a 
szülésnek, a gyógyszerekben, az orvosokban 
és a steril kórházi körülményekben hiszek. 
Ugyanakkor szerintem nem helyes elvenni 
ezt a lehetőséget és az ebbe vetett hitet az 
emberektől. 

Mennyire tartják például fontosnak azt, 
hogy egy csecsemő anyatejen nőjön fel?

Volt itt egy hiedelem az 50-60-as években, 
hogy a tápszer sokkal egészségesebb, mint 
az anyatej, sőt, ezt a pszichológusok is alátá-
masztották. A filmsztárok nem mutogatták a 
kisbabáikat, nem is igen vállaltak gyereket, 
hisz ez sokszor a karrierjük végét jelentette 
volna. Persze ez mára megváltozott, most 
pont az ellenkezője a divat. Úgy tudom, 
hogy az elmúlt 20 évben már a nők 70-80%-
a szoptat, míg azelőtt ez csak a 10-20%-ra 
volt jellemző. A kismamaság és a terhesség 
az elmúlt 5-10 évben fetisizálódott, kultusz-
szá vált Amerikában. Sikkes dolog lett anyá-
nak lenni, minden híresség a gyerekével 
mutogatja magát; vicces, de ezzel nemcsak a 
népszerűségüket, de az értéküket is növelik. 
Magyarországon is hirtelen mindenki szexi 
lett, aki várandós vagy gyereke van.

Az a típusú egészségtudatosság, ami 
Nyugat-Európára jellemző, mennyire erős 
Amerikában vagy New Yorkban? 

New York egy külön ország Amerikán belül, 
nem lehet egy lapon említeni más város-
okkal. Itt mindenki nagyon egészségtuda-
tos, rengeteget sportolnak, de ugyanakkor 

nagyon stresszesek is. Muszáj, hogy vala-
hogy ellazítsák magukat, különben meg-
őrülnének. Látszik az embereken, hogy 
odafigyelnek magukra, tulajdonképpen ez a 
hobbijuk: egészségesnek és fittnek lenni. 

fotó: Mészáros Csaba – Centrál Színház

MAROZSÁN ERIKA
A Táncművészeti Főiskola (1991),  majd a 
Színház- és Filmművészeti Főiskola elvég-
zése (1991–1995) után az Új Színház tár-
sulatához szerződött 1995–1998 között. 
Itt Csehov, Kleist, García Lorca és Brecht 
darabjaiban volt látható. 17 évesen (1989) 
debütált a Béketárgyalás, avagy az évszá-
zad csütörtökig tart című tévéjátékban. 
Első nagyjátékfilmje, a Rám csaj még nem 
volt ilyen hatással, 1993-ban készült. Több 
magyar és nemzetközi filmben feltűnt, 
mint pl. a Bukfenc (1993), Esti Kornél cso-
dálatos utazása (1994), Szökés (1997), Al-
tamira (1997), Országalma (1998), Egy nap 
története (2000), A tizedik nyár (2003), A 
költő (2003). 1999-ben egy német produk-
cióban, a Seress Rezső életét feldolgozó 
Szomorú vasárnapban mutatkozott be a 
nemzetközi filmpiacon. Oscar-díjra is jelöl-
ték a One Day Crossing (Egy nap története) 
(2000) című magyar rövidfilm révén.
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A AJÁNLJA:

Aki még nem látta, mit művelnek a busók Mohácson, az nézze meg 
február 7. és 12. között ezt a fantasztikus eseményt! Nem véletlenül került fel a 
Busójárás az UNESCO által az emberiség szellemi kulturális örökségének repre-
zentatív listájára. A mohácsi sokácok messze földön ismert népszokásának idejét 
a tavaszi napfordulót követő első holdtölte határozza meg, igazi télbúcsúztató, 
tavaszköszöntő, oltalmazó, termékenységet varázsló ünnep ez, nem érdemes 
 kihagyni!

A Hold és a népszokások elevenednek meg a legendás 
Magyar Állami Népi Együttes új előadásában is, a Hajnali Hold 
legközelebb február 22-én 19 órakor lesz látható a Hagyomá-

nyok Házában. A darab a folklór nyelvezetéből merítve szól a női 
lélekről, az ösztönök szintjéről, erről a sokszor titkos és érzéki világ-
ról. Alkalmat teremt arra is, hogy a Hold szemszögéből vizsgálva 
említést tegyen a Napról, a férfi princípiumról, meséljen szerelem-
ről, vágyakozásról, születésről és elmúlásról, a hétköznapokról 
éppúgy, mint az ünnepek profán vagy szakrális rituáléiról.

Aki nem jutott el Kaposvárra megnézni Martin McDonagh: Vaknyugat című 
darabját, az most a budapesti Thália Színházban ezt megteheti. Az előadás 
főszereplője a filmekből ismert, de színpadon régen látott Kovács Lajos, va-
lamint Hunyadkürti György, Mészáros Sára és Rátóti Zoltán. Az előadás 
rendezője: Bérczes László, aki egyébként a kaposvári színház művészeti ve-
zetője is. A darab féktelen, fekete humorral szól egy testvérpárról, akiknek 
történetét a rendező Írországból Erdélybe helyezte.

Aki szeretne rejtélyes, megrázó és humoros történeteket olvasni Közép-Kelet-Európa elmúlt 
hat évtizedéből, annak szívből ajánljuk Réthy István: Folyó a jég alatt című művét. A nem-
régen megjelent könyvben felvillannak a második világháború nyomai, ötvenhat félelmei, 
az akkor még kötelező katonaévek durvaságai, a barát, a családtagok elvesztése, az akkori 
politika meghökkentő történéseinek szilánkjai. Azoknak is érdemes elolvasni a lírai művet, 
akik mindezt nem élhették át.

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

Vannak olyan terveid, amiket biztos meg 
akarsz valósítani Amerikában, itthon 
vagy Németországban?

Az igazság az, hogy nehéz terveznem, mert 
amint bejön egy felkérés, az minden tervet 
keresztülhúz. Nekem a családon túl a leg-
fontosabb a munkám, és ha most felhívna 
egy rendező Magyarországról, hogy szeret-
ne forgatni velem egy filmet, akkor azonnal 
csomagolnék, és másnap már otthon lennék. 
Az elmúlt 10 évem így alakult, bőröndből bő-
röndbe pakoltam, itt is voltam, ott is voltam, 
sehol sem voltam. Egy kicsit beleszoktam, és 
bele is tanultam ebbe, és be kell vallanom, 
felszabadító érzés, hogy nem kell végleges-
nek tekintenem, ha itt vagyunk, nem kell 
véglegesnek tekintenem, ha elmegyünk in-
nen. Ez egy jófajta kozmopolita dolog, per-
sze az összes negatívumával együtt. Az a 

baj, hogy az emberek azt gondolják, ha nem 
vagy jelen, ha nem élsz az adott országban, 
akkor már nem is vagy elérhető. Pedig min-
dig mindenki elérhető. Hisz most is skype-on 
adok interjút neked. 

Sárika két év múlva suliba megy. Azért azt 
valahol el kell kezdeni. 

Az valóban egy új fejezet lesz, és megpróbá-
lok majd alkalmazkodni, de most még nem 
akarok ebbe belegondolni. Vannak színészek, 
akik állandó költözködés mellett élik le az 
életüket, vannak cirkuszosok, akik lakókocsi-
val járják a világot, és közben nevelik a gyere-
keiket, tanítják őket, ők pedig okosak lesznek 
és szépek. Szóval nem hiszem, hogy ezzel 
bármi probléma lenne. 

Kalmár András
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Zsírégetés, azaz leánykori nevén: fogyókúra. 
Ha szükséges.

Márpedig többnyire szükséges. A kacsa, bejgli, töltött ká-
poszta, rántott ponty, majonézes krumplisaláta, malacsült, 
valamint az erjesztett s égetett szeszek által kikövezett 
ünnepi úton felszedtünk néhány fölöslegesnek mondható 
kilócskát. Persze, szilveszterkor elhatároztuk, hogy az új élet 
a fogyókúrás és egészséges étkek bevezetésével veszi kezde-
tét. Az efféle elhatározások keresztülviteléhez azonban idő 
kell. Sok évtizedes tapasztalatom szerint az év végi elhatá-
rozások beindulása inkább februárra tehető. Az átlagos em-
beri idegrendszernek ugyanis egy hónap biztosan kell, míg 
a habzsi-dőzsi üzemmódról normál működésre 
áll át. Így hát a zsírégetésnek nevezett 
fogyókúrás programok ekkortájt 
igazán aktuálisak.

De hiszen, mondhatják 
kilóikkal soha nem 
bajlódó olvasóink, 
a fogyókúrákkal 
tele a padlás, 
no meg a saj-
tó. S igazuk 
is van. No de 
miért? Nos, 
j ó m a g a m 
két olyan té-
mát ismerek, 
amelyről olvas-
ni, beszélni soha 
nem ununk meg. 
Az egyik a szerelem. A 
másik a fogyókúra. 

Hogy a témák népszerűségének 
sorrendjében melyik az első, s melyik 
a második? Véleményem szerint a szerelem 

vezeti a sort. Már csak azért is, mert amikor az ember sze-
relmes, rendszerint fogy. Csak úgy, magától, mindenféle 
kúra nélkül is. Kevesebbet kíván enni ugyanis. Meg merném 
kockáztatni, hogy az olyan szerelem, amelyben a benne ér-
dekeltek pluszkilókat szednek magukra, nem az igazi. Illetve 
akkor, amikor a szerelmesek hízni kezdenek, a kapcsolat már 
átváltott egy másik, unalmasabb szakaszba. De hát nem a 
szerelemről akarok én most beszélni.

A pszichológusok azt mondják, azok az emberek túlsúlyosak, 
akik nem azért esznek, mert éhesek, és nem addig esznek, 
míg jól nem laktak. Hanem tovább. Esznek, ha szomorúak, 
ha szoronganak, ha félnek. Vagyis az őket ért hatások, külö-

nösen a stressz levezetésére legfőbb eszközük az evés. 
Nemcsak azért, mert az evés örömforrás, 

de azért is, mert a táplálkozást 
eredendően összekapcsoljuk 

a szeretet adásával és 
elfogadásával. Egy 

kanállal anyuka/
apuka kedvéért, 

mondják oly 
sokan még ma 

is a rosszul 
evő gyerek-
nek. Sokan 
vezetik vissza 
az evési prob-

lémákat a cse-
csemőkorra, az 

anya-gyermek 
kapcsolat gyer-

mekkori élményeire. 
Valóban sok esetben 

meghatározóak lehetnek 
a korai etetési, evési minták, 

de ez nem azt jelenti, hogy felnőtt-
korunkban ne lehetne ezeken változtatni. 

Ha február, akkor zsírégetés

Dogossy Katalin
Persze nem csodaszerekkel, hanem külön-
böző terápiákkal. Az evési problémák rende-
zése komplex feladat. Először is tisztában kell 
lenni, hogy mi az a folyamat, ami túlsúlyhoz 
vezet. Egyáltalán, ki számít túlsúlyosnak, és 
mit tehet ellene?

A táplálékfelvételt a szervezet sejtek által 
termelt hormonok, fehérjék segítségével 
a központi idegrendszerben levő köz-
pontokon keresztül szabályozza. Eddigi 
ismereteink szerint mintegy 40 fehérje 
vesz részt valamilyen módon a testsúly 
állandóságának fenntartásában. Ezen 
fehérjék örökletes károsodása lehet az egyik oka a hízási 
hajlam kialakulásának. Ezt bizonyítják azok a megfigyelések, 
hogy kövér szülők gyerekei gyakrabban elhízottak. Az olyan 
egypetéjű ikreken végzett vizsgálatok, melyek során az 
egyik ikertestvér a szülőktől távol, más környezetben nevel-
kedett, azt bizonyították, hogy az ikergyerekek súlya a szülők 
súlyával mutatott szoros kapcsolatot. Az elhízások egy részé-
ben hormonális, illetve központi idegrendszeri károsodások 
is szerepet játszhatnak. 

Az elhízottak jelentős részénél a meglévő örökletes zavarok-
ra rárakódik a túlzott energiabevitel. 

Jó, de hogyan kell eldönteni azt, hogy valakinél ajánlatos-e a 
testsúlyt csökkenteni? 

A legegyszerűbb módszer ennek megítélésére az ún. Broca-
féle képlet használata, melyben a centiméterekben kifejezett 
testmagasságból kivonunk százat és az így kapott értéknek 
a 10%-át, és ez fogja jellemezni az ideális testsúlyt. Pl.: egy 
170 cm-es egyén ideális testsúlya 63 kiló. Persze ez csak a 
hozzávetőleges átlag, amely nemenként, életkoronként, sőt 
évszakonként is változik. Mérsékelt túlsúly esetén heti fél kg 
fogyásra kell törekedni. Ez elérhető már akkor is, ha a fogy-
ni akaró ember kevesebbet eszik 500 kalóriával annál, amit 
korábban fogyasztott, vagy amennyi az energiaszükséglete. 

No de mennyi ez az energiaszükséglet?

Nos: a nyugalmi anyagcsere = 700 + 7 × testsúlykilogramm, 
tehát egy 70 kg-os nőnél 700 + 7 × 70 = 1190 kalória. Ennyi 
energiát fordít a szervezet az alapvető működések ellátására. 
A teljes energiaszükséglet az alapanyagcserénél nagyobb. 

Az energiaszükségletet is ki kell számolni. Ez 
ülő életmódnál a nyugalmi alapanyagcse-
rénél 1,2-szer, közepesen aktív életmódnál 

1,4-szer, nehéz fizikai tevékenységnél 1,8-szer 
nagyobb. 

Tehát az előbbi példát idézve, a 70 kg-os nőnek 
1190 kalóriás nyugalmi alapanyagcseréjét 

egy közepesen aktív életmód esetén 1,4-
del meg kell szorozni, ez kerekítve 1700 
kalória. Ez tehát az energiaszükséglet. 
Fogyókúrázni ennek ismeretében úgy 
kell, hogy ennél napi 500 kalóriával 
kevesebb energiát kell felvenni, tehát 

napi 1200 kalóriás diéta mellett lehet számítani fogyásra, 
mégpedig kiszámíthatóan heti mintegy fél kilogrammnyira. 

Nem mindegy azonban, hogy a szükséges 1200-1500 kalóri-
át milyen tápanyagokkal visszük be. A zsírok jobban hizlalnak, 
mint a szénhidrátok. Nemcsak azért, mert egy g szénhidrát 
4,1, egy g zsír pedig 9,3, tehát kétszer annyi kalóriát tartal-
maz, hanem azért is, mert amíg a táplálékkal elfogyasztott 
zsírból zsírszöveti zsír lesz, csak 3% energiaveszteség követ-
kezik be, míg a szöveti zsírrá átalakuló szénhidrátok esetén 
a veszteség 23%, tehát a szénhidrátok mintegy 1/4-e nem 
hasznosul. A szervezet a bevitt tápanyagokból először a 
szénhidrátokat égeti el, és a zsírok lebontása csak akkor in-
dul meg, ha további energiára van szükség. Vizsgálatokkal 
bizonyították, hogy azonos napi kalóriafelvétel mellett azok 
fogytak jobban, akik kevesebb zsírt, de több szénhidrátot 
fogyasztottak. 

A fentiek alapján a gyakorlati fogyókúrában a zsírfogyasztást 
és a szénhidrátok egy részének, elsősorban természetesen a 
cukornak a fogyasztását is korlátozni kell. Vagyis az étkezési 
szokásainkon kell változtatni.

A rossz étkezési szokások megváltoztatása azonban nehéz és 
hosszú folyamat, amelyhez törvényszerűen hozzátartoznak 
a visszaesések. Az életmód-változtatás nem megy egyik hét-
ről a másikra, márpedig e nélkül tartósan nem lehet lefogyni. 
Ezért mondom, hogy februárban eljött az idő arra, hogy ne-
kilássunk felesleges zsírpárnácskáink leolvasztásához. Heti 
átlagosan fél kiló mínusszal bikiniszezonra biztosan újra a 
tavalyi fürdőruhánkba bújhatunk.
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Elmondom hát mindenkinek

Szent és tömeggyilkos?

Polgár Teréz Eszter

Barátaimmal egy nyáron át idézgettünk 
egyik stílusbravúrjából: „koviubi pörivel 
/ a kedvencem / lekipali csokival / jaj vét-
keztem”. Lackfi János, József Attila-díjas 
író-költő nem csupán rendkívül termé-
keny alkotó, hanem a legolvasottabb kor-
társ szerzők egyike is. Egyetemen tanít, 
szerkeszt, műsort vezet; mindemellett fe-
leségével öt gyereket nevel. Szeretem az 
írásait, a humorát, komolyságán is átsütő 
játékosságát – és hogy élőszóban ugyan-
olyan sziporkázóan szellemes, mint írása-
iban.  

A szüleid – Mezei Katalin és Oláh János – 
költők. Magától értetődött, hogy gyártod 
a rímeket, verseket? 

Szüleimnek megvolt az a meggyőződésük, 
hogy az irodalom útja rögös: ez a szakma 

– nyelvi korlátai miatt – könnyű préda a hata-
lomnak. Jót akartak nekem, hát örültek volna, 
ha zenésznek megyek, mert ugye, a muzsika 
átszárnyal a határokon. Naiv elképzelés volt, 
ám én ettől függetlenül is rettentő elszántan 
készültem tenoristának. A mai napig a legütő-
sebb fellépéseim a fürdőszobában zajlanak, 
szomszédaink a megmondhatói. Végül csak 
előbújt belőlem az irodalom „alienje”, és a szü-
leim, látván, hogy nem reménytelen az ügy, 
bátorítottak is.

Hogyan lettél Lackfi?

Oláh János névre hallgattam, mint édes-
apám, és így legfeljebb „ifj. Oláh János és népi 
zenekara”, vagy OJ Junior néven baseballjá-
tékos vagy DJ lehettem volna. Netán Oláh W. 
Jánosként amerikai elnök. Az irodalomban a 
zűrzavar elkerülése végett változtatni szokás, 
így választottam a romantikusan főúri Lackfi 
nevet. Míg fel nem vettem hivatalosan, elő-
fordult, hogy saját magamat kellett megha-
talmaznom a postán, mint önmagammal egy 
háztartásban élő unokatestvért, hogy a ho-
noráriumomhoz hozzájussak, és a gyerekeim 
is furcsállták, hogy a sajtóban más az apuká-
juk. Ma már inkább a „másik énem” távoli… 
Az, hogy „kis Oljanó” voltam egykor.

„Főfoglalkozású költő, író” vagy? 

Tizenhatodik éve oktatok a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetemen francia irodalmat fran-
ciául, továbbá magyar és világirodalmat. Ez 
a főállásom. Ugyanitt Vörös Istvánnal nyolca-
dik éve van egy Kreatív Írás-képzésünk, vagy-
is szépírni tanítjuk az embereket. Végül is az 
Irodalom és Vidéke Mgtsz tart el, és ha for-
dítok, ha írok (drámát, prózát, esszét, mesét, 
verset, forgatókönyvet…), ha tévéműsort 
vezetek, ha rádiózom, ha tanítok, ha fellépek 
(zenészekkel vagy egyedül), minden a ked-
venc tevékenységemmel kapcsolatos.

Van a fiatalok körében igény a szépírásra? 

Óriási, egy-egy szemináriumra ötven-hat-
vanan is járnak. A statisztikák azt mutatják, 
hogy a közhiedelemmel ellentétben, a vég-
zett bölcsészhallgatók közül kapnak legtöb-
ben állást. Ez nem mindig álom-munkahely, 
de rugalmasabb diákokat nevelünk, mint 
egyes sikerszakmákban, ahol egykimenetű a 
rendszer. A Kreatív Íráson tanultakat éppoly 
jól hasznosíthatja egy későbbi tanár, mint 

egy titkárnő, művelődésszervező, pszicholó-
gus, fordító vagy történész, egyszóval bárki, 
aki a nyelvvel (is) dolgozik.

Mennyire olvasnak ma verset az 
emberek? 

Több ezer éves közhely, már a kínaiak és 
az ógörögök is panaszkodtak, hogy oda az 
igazság, meghalt a vers, még az se olvassa 
el, aki írja. Ezzel szemben nagyon sok függ a 
tálalástól. Én azt tapasztalom, ha az író-költő 
kilép szakmai gátlásai közül, és valóban sze-
retné megosztani a kincseit, maga és mások 
írásait, akkor erre a közönség igenis vevő. 
Tavaly több mint száz fellépésem volt isko-
lákban, könyvtárakban, országszerte. Sehol 
se mondták, hogy most már elég, ők nem 
is szeretik a verseket. Nem kötelező persze 

„ripacskodni”, alkatfüggő a dolog, de akinek 
van erre hajlama, sok örömöt fog találni 
benne. Ráadásul dübörög a slam-poetry, és 
az interneten is burjánzanak a vershonlapok, 
elképesztő szöveg-keringés zajlik körülöt-
tünk.
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Számodra az írás inkább játék, vagy 
„küldetés”?

Az írás mindig rizikós játszma, hiába tanul-
tad meg a szakma fortélyait, bármikor „fel-
sülhetsz”. Ilyenkor újra kell kezdeni, nincs 
mese. Ám ez más szakmákban is így van: a 
sztárfocista kifoghat egy rossz idényt, a mes-
terséf néha odaégeti az ételkölteményt. Min-
den értelmes emberi tevékenység kihívások 
sorozata. Vajon, mondjuk, a gleccsermászás 
játék, vagy küldetés? Aki „csak” játékból csi-
nálja, hamar feladja. Akiben viszont nincs 
játékos kedv, elunja, vagy vérverejtékkel 
gürcöli végig. Ennyi erővel bányában is dol-
gozhatna.

Téged a szakma is elismer, ráadásul nem 
csak a bennfentesek olvasnak… 

Nehéz a sikert analizálni, és múlékony dolog 
is. Lehet, hogy számít, ha az ember meg-
átalkodottan hisz a kommunikációban. Az 
egyetemen például még mindig azon töröm 
a fejem, mivel „bolondíthatnám meg”, tehet-
ném összefogottabbá, vonzóbbá, látványo-
sabbá az órákat. Ez nincs benne a munkaköri 
leírásban, mégis fontosnak tartom. Mi is egy 
író „munkaköri leírása”? Üljön egy sarokban, 
oszt írjon! Ennyi elég is, ami ezen felül ada-
tik, az már extra. Ha szót értek a közönséggel, 
kutyakötelességem megmutatni, hogy az 
irodalom életszerű, -szagú, nem unalmas. És 
ha ennek mások örülnek, és még némi mé-
diafény is vetül rá, az siker. 

Különböző korosztályok, társadalmi 
rétegek témáiból, nyelvhasználatából 
merítesz. Miért?

Mindannyiunk megismételhetetlen gén-
kombináció, „egyedi példány”. Ezért van 
létjoga minden új írói hangnak. Én is in-
nen, magamból nézem a világot, de azért 
szívesen bújok mások bőrébe, mert ez 
roppant izgalmas. Weöres mondja, hogy 

mindannyiunkban ott van egy szent és egy 
tömeggyilkos. Íróembernek kutyakötelessé-
ge „énjei” teljes palettáját mozgásban tarta-
ni. Ma takarítónő vagyok, holnap bokszoló, 
buszsofőr vagy tőzsdecápa. De ezekbe a 
figurákba csakis az én véremből tudok át-
ömleszteni, ha szeretném, hogy megeleve-
nedjenek. Szóval, ők én is, meg nem is…

Nagyon különböző műfajokban alkotsz. 
Van egy „igazi”?

Gyerekkoromban faltam a regényeket, verset 
csak szavalóversenyre vagy a suli miatt olvas-
tam. Költői pályám alatt is végig írtam prózát, 
köszörültem a fegyvereimet, és készültem, 
hogy egyszer hosszú regényeket fogok alkot-
ni. 41 éves vagyok, ennek mostanában jön el 
lassan az ideje. Eddig a legnagyobb közönség-
sikert is egy prózakötetem, a nemrég megje-
lent Milyenek a magyarok? aratta, melyben 
harmincöt humoros miniesszé, avagy egyper-
ces található rólunk, magunkról… Másfél hó-
nap alatt kétszer kellett újranyomni.

Látszólag nagyon könnyedén írsz. 
Tényleg? 

Szokva vagyok a rögtönzéshez, ez szinte 
mindig örömforrás, de persze ott dobol mö-
götte a kétely, vajon ma este összejön-e. Ha 
viszont komolyabb regénnyel küzd az em-
ber, az sokszor fájdalmas, nyomasztó – ho-
gyan is alakul a szerkezet, bírok-e vele, vagy 
ő bánik el velem. Ugyanakkor gyönyörűség 
is, ha jól sikerül egy bekezdés. És rengeteg a 
pöszmögés, csiszolgatás, aprómunka, amiről 
a kívülállók nem is nagyon tudnak…

Az emberek hajlamosak „a” költőt 
szomorú figurának képzelni. Te ezt 
felülírod. Otthon is „vicces” pasi vagy? 

A humort fontosnak tartom, és gyakran fá-
rasztó módon hajtom a végletekig. Lányaim 
a fejüket fogják: „jaj, apavicc!” Ez persze nem 
erény, de talán jobb, mint ha be lennék sa-
vanyodva. Viszont a túl komorra szabott is-
kolai költőkép után üdítőleg hat, ha valaki 
nem gyomorbajosan beszél az irodalomról. 
Csokonai, Arany, Petőfi, Weöres remek hu-
morú figurák voltak, de a vidámabb művei-
ket gondosan kigyomlálják a tankönyvekből. 
Aki megszereti az írásaimat, látni fogja, hogy 
legalább annyi „komoly” van köztük, mint 
vicces, csak az utóbbiak alkalmasabbak felol-
vasásra, könnyebben érthetők.

Hogy lehet normális életet élni egy ilyen 
„nem normális” hivatás művelőjeként?

Azért manapság nem túl „normális” dolog, 
ha öt gyereke van valakinek egy asszonytól, 
és huszonegy éve együtt élnek. Persze lé-
tezik az irodalomnak olyan súlya, kifejezési 
kényszere, mely túlterhelheti az embert, és 
megroppantja esetleg. Képzeljük csak el: 
pár szóban a világot összefoglalni, ez őrült 
vállalkozás! Meg kell vele küzdeni, és óri-
ási kegyelem, hogy van saját érzelmi ben-
zinkutam, a család, mely mindig feltölt, ha 
kell. De állandó harc mindenre időt találni. 

Ezzel nemcsak én vagyok így, hanem min-
den apa, aki örömét leli a munkájában, plusz 
otthon is szeretne helyt állni. Folytonos el-
maradások, csúszások, tűzoltások. Így év 
elején éppen azon vagyok, hogy ezekből az 
ördögi körökből valahogy kitörjek, felállít-
sam a preferenciákat.

A gyerekeid közül követ majd esetleg 
valaki a pályán?

Nem erőltetem, hogy írjanak, eszem ágá-
ban sincs versenyistállót nevelni, legyen 
csak gyerekkoruk... Húszéves Simon fiam 
kicsiként nagy könyvpusztító volt, de mos-
tanra messze esett a fától, villamosmérnök-
nek tanul. Nagy örömömre, érdekli a dolog. 
A lányok többször eljöttek szófaragó tábor-
ba velem, van is érzékük a vershez, de ez 
csak egy ajtó, mely szükség esetén nyitva áll 
előttük.

Hogyan tartod magad karban ennyi 
munka, ráadásul jórészt ülőmunka 
mellett? 

A családommal tizenkét éve kiköltöztem 
Zsámbékra, előtte Budapesten éltünk. Fel-
építettük álmaink házát, melyet egyetlen 
cserépkályha fűt, a kertben szinte minden 
zöldség és gyümölcs megterem, úgyhogy 
tudjuk, mit eszünk. Én a magam részéről ti-
zenöt évig cselgáncsoztam, edzősködtem is, 
ma pedig heti két-háromszor focizok-kosara-
zok, e nélkül megenne a penész. Próbálom a 
stresszt is csökkenteni, mert nemrég küldött 
a Jóisten egy figyelmeztető jelet. Stroke-ot 
kaptam, és bár pár nap alatt teljesen tünet-
mentes lettem, alaposan át kell gondolnom, 
mi igazán fontos az életemben, ha nem sze-
retném, hogy megismétlődjön. Úgyhogy, 
bár egyes őrültségeim velem maradtak, las-
san olyan tudatos kezdek lenni, hogy az már 
rémes. Ezt hívják férfikornak?

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Barterbarátság

Üzenet a Földről Novák Péter

„Én tudom a dallamot, te tudod a 
szót…” Cserekompatibilis felállás, 
mindenkinek szüksége van valami-
re. Együttműködés esetén tiszta az 
üzlet és a haszon is, amennyiben az 
egyik ajánlat értéke a másikban meg-
határozható, az árucsere fogalomma-
gyarázata szerint. Kétségtelenül jól 
hangzik...

Szükség idején végképp, és immáron az is 
ordít mindennapjainkból. Kétségtelenül. 
Nem a recesszió, a válság, a dekonjunk-
túra vagy más, közgazdasági körülírása 
a feltételezetten karcsú jövőnek, hanem 
a jelen idejű kényszer. Kényszere az ön-
fenntartásnak. Láthatatlan hálót sző a 
nyomor, észrevétlen akadhat rajta fenn, 
mit szépítsük, bárki. Bármikor. A nemrég 
még szikrázó nagyáruház évindító leára-
zásnak álcázza a végkiárusítást, prémi-
umkategóriás termékek porsziluettjeit 
őrzik a kibelezett sztenderek, s mi ma-
gunk is hozzápusztulunk a látványhoz, 
mint megannyi katasztrófaturista. Hát, 
ennyi volt.

Mennyi? Rengeteg. Már a pénz, mit a 
fogyasztás ezen máglyáján hamvasz-
tottam el, bedőlve színes, szagos szlo-
geneknek, a 999 forintokban végződő 
árképzésnek, a polclabirintusnak, hogy 
a végén még törzsvásárlói kártyám is le-
gyen, hozzátartozói öntudattal. Részben 
ennek köszönhető, hogy megkönnye-
zem a vesztes háború hadifoglyaiként 
láncdohányzó alkalmazottakat a be-
járatnál, részben annak, hogy valóban 

hátborzongató az élmény. „Eper Puncs 
Háború Csokoládé” – ugrik elmémbe Ör-
kény egypercese, mert ugye, humorér-
zék nélkül mire is mennénk?

Nem beszélve a reményről! Mondhat-
nám, hogy alkalmazkodjunk, barátaim, 
mint afféle evolúciós csúcsteljesítőkhöz 
illik, hisz rászolgáltunk a címre, nem 
egyszer! A helyzet azonban az, hogy 
még erről sincs szó, „csak” szokott mód-
ján fordul körbe a múlt, ismét. Így nem 
fel-, megtalálni kellene valamit, ha nem 
is széteső rendszereinkben, de mikrokö-
zösségeinkben feltétlen!  

Valamikor, az ókor hajnalán, az önellátó 
gazdálkodás ősközösségeit a már emlí-
tett árucsere váltotta fel, mint a szükség-
leteket kielégítő kereskedelmi forma. A 
különböző termékek előállítására sza-
kosodott csoportok más produktumo-
kat termelő csoportokkal vették fel a 
kapcsolatot, így hozva létre az üzlet egy 
korai formáját, hogy aztán a többi már 
történelem legyen. Vaskos, izgalmas és 
véres, ahogy írva vagyon... Mégis, ezen 
prehistorikus ökonómiai kommunikáció 
időről időre visszaköszön, hogy az érték-
mérőként definiált, de szintén ciklikusan 
hitelét vesztő pénzt kizárja a partnerség-
ből. Manapság például a barterszerző-
dés felel meg nyomokban a historikus 
előzménynek, a kor összes gigagazdasá-
gi szofisztikációjával elhalmozva, forgal-
mi értékükön számolva a cserealapokat.

Túl azon, hogy az előző bekezdést csak 
akkor értem, ha muszáj, engedtessék 
meg a folyamat halandó érzelmi vonat-
kozásait kidomborítanom, a téma szakér-
tői iránt táplált minden tisztelet mellett!  

Mert miként is elemezhetném édes-
apám munkájának GDP-vonzatát, mikor 
a hetvenes évek derekán a nyakába csa-
pott vágott báránnyal honorálta koreo-
gráfiáját a csóró falusi együttes, mi meg 
azt ettük, majd egy hónapon át? Hová 
könyvelhetném, hogy nemrégiben, kö-
vetve hát a felmenői hagyományt, egy 
lecsónyi friss zöldség volt tiszteletdíja 
kiállításmegnyitómnak, a művész vete-
ményeskertjének jóvoltából? Íze a szám-
ban, értéke a szívemben. De nem csak 
ott!

Buenos Aires sokat próbált polgárai, fe-
lelős állami irányítás hiányában, csere-
kereskedelemre rendezkedtek be, egy 
firenzei étteremben konyhai alapanya-
gokkal fizethetik ki számlájukat a ven-
dégek, terjednek az értékcserét segítő 
platformok Magyarországon. És ez már 
több, mint a soraimból áradó naiv okos-
kodás.

Legyen bár a szemlélet un-, pre-, pán- és 
mindahány ortodox, a létezés relevanci-
ája túlmutat az íróasztalok számításain. 
Egyszerűen van, és talál módot a fenn-
maradásra. A szükség törvényt bont. Hát 
még ha emocionálisan is motivált. 

Ha „...mind a ketten várjuk azt az elfo-
gyott, elhagyott, elrabolt, ellopott, egy-
két elfelejtett szót”!

IMMUNERÔSÍTÉS
BIOEXTRA
GRAPEFRUIT
MAG KIVONAT 
CSEPPEK
Gyökbefogó és antioxidáns 
 tulajdonsággal rendelkezik.

A C-vitamin hatását fokozza.

Természetes immunerôsítô.

Segít megôrizni  
az érfalak épségét.

Már családi kiszerelésben is!

BIOEXTRA Zrt. 
1149 Budapest, Bíbor u. 10. 
tel.: +36 1 383-8546
e-mail: bioextra@bioextra.hu
www.bioextra.hu

Kapható  
a gyógyszertárakban  
és a gyógynövény-

szaküzletekben 
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FEBRUÁRI
AKCIÓ!
Az akció 2013. február 1-től 28-ig, illetve a készlet erejéig tart. 
Áraink maximált akciós árak.

MOST CSAK

2 195 Ft
21,9 Ft/g

Ízületek és az izmok fájdalommal járó elváltozásai 
esetén enyhíti a fájdalmat és csökkenti a gyulladást
Vény nélkül kapható gyógyszer

Voltaren Emulgel 
Forte 20 mg/g 
gél
100 gMOST CSAK

1 565 Ft
62,6 Ft/g

Aranyér kezelésére
Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású 
készítmény

Sperti Preparation H
kenőcs
25 g

MOST CSAK

1 225 Ft

Száj és az arc területein 
jelentkező herpeszfertőzés helyi 
kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

Zovirax 
ajakherpesz
krém
2 g

1 255 Ft
4,2 Ft/ml

MOST CSAK

Antibakteriális 
szájöblögető oldat
Szájhigiénés termék

Corsodyl 
alkoholmentes 
szájöblögető
oldat
300 ml

MOST CSAK

645 Ft
64,5 Ft/db

Gyors és hatékony 
fájdalomcsillapító, 
három hatóanyag 
kombinációjával
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

Béres Trinell Pro 
filmtabletta
10 db

MOST CSAK

39 Ft/ml

1 170 Ft

Az immunrendszer 
működésének,
a szervezet ellenálló-
képességének 
támogatására
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

Béres Csepp Extra 
belsőleges 
oldatos cseppek
1x30 ml

MOST CSAK

33,4 Ft/db

1 670 Ft
Sinupret
bevont tabletta
50 db

Orrmelléküregek és a légutak heveny és idült 
gyulladásainak kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

MOST CSAK

1 350 Ft
27 Ft/g

VapoRub Wick 
kenőcs
50 g

Alkalmazása náthával, köhögéssel, torok- és 
hörghuruttal járó meghűléses panaszok esetén 
ajánlott
Vény nélkül kapható gyógyszer

Cetebe 500 mg 
retard kemény 
kapszula
120 db

C-vitamin-hiányos 
állapotok 
megelőzésére és 
kezelésére
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

MOST CSAK

55,5 Ft/db

1 110 Ft

Imodium 2 mg 
kemény
kapszula
20 db

Különböző 
eredetű akut
és krónikus 
hasmenés tüneti 
kezelésére
Vény nélkül 
kapható 
gyógyszer

MOST CSAK

1 835 Ft
131,1 Ft/db

Meghűlés és nátha 
kezelésére
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

Neo Citran 
belsőleges por 
felnőtteknek
14 db

2 990 Ft

MOST
MÉG OLCSÓBB

24,9 Ft/db

MOST CSAK

47,8 Ft/g

1 195 Ft

Halicar kenőcs
25 g

Viszketéssel együtt járó különböző bőrgyulladások
(pl. ekcéma) tüneti kezelésére szolgáló homeopátiás 
gyógyszer
Vény nélkül kapható gyógyszer

MOST CSAK

4 880 Ft
48,8 Ft/db

Centrum Silver 
A-tól Z-ig 50+ 
filmtabletta
100 db

Vitaminokat, ásványi 
anyagokat és 
nyomelemeket 
tartalmazó 
készítmény 50 éven 
felülieknek
Étrend-kiegészítő 
készítmény

MOST CSAK

770 Ft
64,2 Ft/db

Menstruációs fájdalmat 
csillapító gyógyszer
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

Algoflex-M
tabletta
6+6 db

MOST CSAK

790 Ft
39,5 Ft/db

Megfázás és influenza 
esetén hatékony 
paracetamol tartalmú 
láz- és fájdalomcsillapító 
gyógyszer
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

Rubophen 500 mg 
tabletta
20 db

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a (beteg)tájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
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Összeillők 

December eleje volt, hajnalban már kicsit 
fagyott, a standok között behártyásod-
tak a pocsolyák. Az egyik leponyvázott 
pult alatt egy lány feküdt. Rózsaszín tré-
ningnadrág volt rajta meg nagy, barna 
férfipulóver. A haja szalmaszínű és kócos, 
betakarta az arcát. Köré gyűltek az áru-
sok. 

– Ja, ez csak a Bogza – mondta Terka néni, a 
tojásos. – Már napok óta itt csövezik. 
Az újságos megrángatta a lányt. Semmi.

– Hagyd, baltával se lehet felébreszteni. Va-
lami baj van az agyával, ha egyszer bealszik, 
akkor be van aludva – mondta Terka néni. 
Úgy két óra múlva ébredt fel. Megdörgölte a 
szemét és nyújtózott. Aztán csak ténfergett a 
standok között. Zöldséges pult. Szép pirosak 
az almák. Balogh Lajos kiskereskedő, ez volt 
kiírva. A férfi nagydarab, komor arcú. Nagy a 
bajusza, őszes a szakálla. Kerek a hasa, mint 
a Mikulásnak. Balogh Lajos nézte a lányt, mit 
néz, de csak úgy, a szemöldöke bozontja alól.

– Hát, te ki vagy? – kérdezte úgy fél óra múl-
va, mert a lány nem tágult.

– Én? Senki. Csak a Bogza. 
Lajos hümmögött egyet, aztán kirámolt egy 
láda banánt. 

– Olyan név nincs, hogy Bogza. 
– De van. Volt egy szerelmem, ő találta ki, a 
hajam miatt. 

– Akkor nem Bogza, hanem boglya. 
– Bogza. 
– Olyan nincs. 
– De van. 

Balogh Lajos most jobban megnézte. Nem 
lehetett tudni, hogy tizennyolc vagy hu-
szonöt. Alacsony, de formás, mindene csupa 
szeplő.

– Na, mutasd a hajad – mondta, és nyúlt, 
hogy megmorzsoljon egy tincset.

– Nem tapizunk! – nevetett a lány. Aztán 
rendezkedni kezdett. Nem olyan régen, az 
Otthonban is szeretett rendezkedni, folyton 
a többiek ruháit hajtogatta. Most meg kivá-
logatta a zöldséget, kidobálta a hagymahé-
jat, aztán összecsuklott, mint egy üres zsák. 
Lajos élesztgette, pofozgatta. Aztán felnya-
lábolta, és a raktárba vitte. Zsákokra fektette, 
tojástartót tett a feje alá.

– Nem kell ide egy piás. Na, tűnés innen – 
morogta később, amikor a lány előkecmer-
gett. 

– Nem vagyok piás. Ez egy betegség. Elal-
szom, ha jól vagyok, elalszom, ha ideges va-
gyok. Csak úgy.

– Olyan nincs, hogy valaki ideges, és elalszik.
– De van. Ez egy betegség, mondom. 
Narkolepszia.
Balogh Lajos egy darabig maga elé bámult, 
aztán visszaállt a pult mögé. 
Pár nap múlva már mindenki róluk pusmo-
gott a piacon. Hogy mekkora marha a Lajos, 
hogy vénségére felcsípte ezt a kis cafkát. 
Naná, mondta a túrós Jani, ingyen hasz-
nálhatja. A csirkés Gyula viszont meg volt 
győződve, hogy a kis szutyok tapadt rá a La-
josra, mégpedig a zsozsóért. Mert azt régóta 
sejtik, hogy a Lajos tele van pénzzel, mire is 
költené, amikor vagy tíz éve nincs senkije. 
Igaz, a Majerné szerint a Lajos exneje, az a 

vérlotyó, mindenéből kiforgatta, mielőtt le-
lépett a kisboltossal. A bálás Zsuzsa viszont 
biztos helyről tudta, hogy a Lajos az ágya 
alatt dugdossa a dollárt, amit még az átkos-
ban maszekolt össze. 

Hetek teltek el, és Bogza minden reggel 
megjelent Balogh Lajos pultjánál. Nem na-
gyon szólt semmit, csak zárásig tüsténkedett. 
Cserébe annyi almát meg banánt ehetett, 
amennyi belefért. Vihetett magával haza 
hagymát is, krumplit is, de hogy hova haza, 
azt nem tudta senki. Egyik este, úgy január 
közepén, Bogza a furgonig követte Lajost. 

– Mit akarsz tőlem? – kérdezte a férfi.

– Semmit. 

– Apád lehetnék. 

– Legyél. 

Szó nélkül utaztak. Otthon Lajos elővette a 
kenyeret, a kolbászt, tányért tett Bogza elé. 

– Van ez a konyha, meg a szoba – mondta. – 
Két külön ágy is van. Arra a mosdó. Beszélni 
nemigen szoktam.

Azontúl együtt keltek hajnalban, Bogza 
megcsinálta a kockás termoszba a kávét, 
aztán indultak a piacra. Ha Bogza napköz-
ben elaludt, Lajos lefektette a raktárban az 
új gumimatracra, a kínaitól vette. Délután 
meg irány haza, jó egy kicsit bámulni a tévét, 
aztán nyomás aludni, húz az ágy. Bogza, ha 
nappal aludt, éjjel nyugtalan volt. Ilyenkor 
Lajos odaszólt neki: álmodjál fürtös angya-
lokkal. És Bogza erre valahogy mindig azon-
nal elaludt. 

Még egy-két hónap, aztán itt a tavasz. A pi-
ac is mintha kivirulna ilyenkor, harsányabb, 
nevetősebb, ragyogóbb. De a kis fekete ár-
táblák úgyis mindig Balogh Lajos standján a 
legszebbek, mert senki nem tud olyan kacs-
karingós, cifra számokat rajzolni, mint Bogza. 
Egyébként már rég nem pusmog róluk senki. 
Mert valahogy mintha mindig is így lettek 
volna: a Lajos meg az a lány.

„Ha egy nő regényében az «ideális férfi» szere-pel: nagy nőhódító, tökéletes családfő, bátor és határozott cselekvő, bármihez kiváló tehet-sége van, de nem tudjuk, a sok kiválóság hol fér el benne, mert lénye nem több, mint egy felöltöztetett, férfiarcú fabáb a ruhaüzlet kira-katában. 

S a férfi regényében szereplő «ideális nő» csu-pa rózsaszín finomság és arany okosság, de egyetlen igazi vonatkozása, hogy tűzön-vízen át szerelmes a férfi-hősbe, akivel önkéntelenül azonosítja magát az író is, az olvasó is: oly ta-lajtalanul libeg a világban, mint a karácsonyi képeslapok édeskés angyalkái. Melyik ér töb-bet: a nő, vagy a férfi? Mindegy. Bármelyik el-érheti a legvégsőt: a teljességet. De mindegyik más módon: a férfi saját zárt lényét fejleszti egyre nyitottabbá, teljesebbé: a nő mint egy puha melegség száll a végső puha, meleg fé-szekbe…”

(Weöres Sándor: Nő és férfi, részlet)
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Küttel Dávid

Igény szerint

Nem szeretném lerombolni drága férjem „kora 
reggel már Apuka”-képét, de az igazsághoz hoz-
zátartozik, hogy ilyen szombat reggel legfeljebb 
ötször fordul elő az évben... Az általános hétvégi 
reggeleken én kelek föl a kicsikkel, Apát hagyjuk 
aludni, hiszen valamikor be kell pótolni a stúdió-
ban vagy a laptop előtt töltött éjszakai órákat. Mi-
vel szombat este a négy nagyobb gyerek sokáig 
képes fennmaradni, így vasárnap délelőttig csu-
pán kétgyermekes anyuka vagyok, ilyenkor csak 
tíz körül indul a „Hatfelé figyelés, hatféle igény” 
című, meglehetősen szórakoztató, a kreativitást 
és a tűrőképességet jócskán próbára tevő „játék”.

Vasárnap, 06.45: Rékát már nem lehet maradásra 
bírni közöttünk, elindul kifelé a hálószobából, de 
mikor meghallja Dávid lépteit a lépcsőn, sikítva 
veti ránk magát, menekül a bátyja elől.
07.00: Kiterelem a kicsiket a nappaliba, csssss-
cssssss, mindenki alszik!
07.30: Megunták a mesenézést összebújva a 
kanapén, indul a nap! Narancslé Rékának, kakaó 
Dávidnak, rózsaszín tányérra vajas kalács, kékre 
vajas-mézes. A gyümölcslé kiborul, Réka azonnal 
veszi le a nedves pizsit, nekem muszáj belopakod-
nom az alvó tesókhoz ruháért, lentről ordítás, Dá-
vid megharapta a húgát...
08.30: Együtt főzünk a két gyerekkel, mert kará-
csonyra kaptak egy kiskonyhát, így nekem is van 
némi lehetőségem előkészíteni az ebédet.
09.30: Eddig tartott ki a farsangi álarc színezése, 
most már nem lehet őket visszatartani, mennek 
föl a tesókat kelteni.
10.00: Kezdenek leszállingózni a nagyok, próbá-
lom a reggeli felé terelni őket, persze Réka a leg-
lelkesebb, másodszor is asztalhoz ül.
11.00: A nagyok még pizsiben, Apa is kávézik, 

de lehetetlennek látszik, hogy együtt lemenjünk 
szánkózni, mielőtt a kicsinek aludni kéne.

11.30: Ádám és Bence valami robbantós kísérletet 
akar kipróbálni, ezért Apának forrasztani kell ve-
lük valamit, közben Gergőnek elemeket kell keres-
ni egy másik kísérlethez, Réka már kabátban áll az 
ajtóban, Dávid sír, mert a sapkája vizes maradt a 
korizás után, és persze nem felel meg egyik sem, 
amit találok.

12.00: Végre a levegőn! Van szánkó, hógolyócsata, 
a robbantásról én már lemaradok, mert Rékát vi-
szem haza aludni, amíg nyugi van...

13.00: Az összes vizes ruha szárad, Apa suttogva 
veszekszik, hogy ne nyomkodjátok már a telefo-
nokat, mi lenne, ha társasoznátok inkább? Persze 
Dávid is beszállna a Monopolyba, hiszti, másik tár-
sas Anyával.

14.30: Nagy nehezen mindenki egy asztalnál, jö-
het az ebéd! 

15.00: Népszerűtlen kérdést teszek fel a házi 
feladatról a nagyoknak, de éppen kezdődik a 

„legszuperebb film”, majd utána! Réka és Dávid 
hóembert szeretne építeni, Bori közli, hogy levált 
a csizmája talpa, szaladjunk el venni egyet, úgyis 
leárazás van.

17.00: A filmnek vége, a hóember elkészült, a csiz-
ma is megvan, tea készül és süti sül (megígérted 
anya!). A nagyok fent pakolják a táskájukat, elvi-
leg átnézik a leckét, Bence fiam pedig legörbült 
szájjal veszi elő az olvasókönyvet, négy éve nem 
tudom rávenni, hogy írjuk meg pénteken a házit.

Mivel vasárnap van, így a vacsi–fürdés–mese–
ének után már nem hosszú a nap: 21.30-kor a 
kicsik már régen alszanak, a nagyok is ágyban, 
lenne időnk kettesben lenni, de valamiért alig tu-
dom nyitva tartani a szemem...

Ebéd! Huh.

Délután beígérünk egy 
kis korizást, ami min-
denkinek klassz prog-
ram. Kivéve Borinak, 
akinek néha klassz, né-
ha nem. Ő mostaná-
ban vívódik: szeretem, 
vagy nem szeretem a családomat? Most a törté-
nelem leckére hivatkozva otthon marad.

Késő délután kellemesen elfáradva hazaérünk, a 
vizes koricuccok kiteregetése után jöhet egy kis 
mesenézés, majd vacsi. A 10 év alattiaknak irány a 
kád, majd éneklés és lefekvés. Pipa, két gyermek 
az ágyában. A 10–12 éveseknek irány a tusoló, 
utána még dumcsi, vagy egy kis tévézés a nap-
paliban. Ehhez persze már kapcsolódik a 14+-os 
korosztály is.

22.00: Három nagyfiú felmegy a szobába, majd a 
nagylány feléled, és jöhet az este. Bori teljes láz-
ban zenéket kezd mutogatni nekem a konyhában. 
Persze én vevő vagyok rá, hiszen jólesik.

23.45: Anya a kanapén alszik, én pedig térden 
állva könyörgök a nagylányunknak, hogy tér-
jen ő is nyugovóra! Ez 
lassan összejön.

Vasárnap, 00.30: 
Mi is a szobánkban 
vagyunk, és – 2 órá-
val azelőtt, hogy Réka 
jönne – szupergyors 
alvásba kezdünk.

02.30: Réka közöttünk 
az ágyban...

Szonda Györgyi AnyaszemmelApaszemmel

Idősávok, korosztályok

Hétvégéken és a munkaszüneti napokon igen 
nagy feladat, hogy minden gyerekünk számára 
tartalmas legyen a szabadidő. Együtt is legyünk 
eleget, de a nagyobbak már a barátaikkal is elme-
hessenek különprogramra; ebben az esetben már 
bejön a szállítmányozás kérdése is, amit össze kell 
hangolni a többiek ritmusával. Annyian szokták 
kérdezni, hogy mi a legnehezebb feladat a nagy-
családos életben? Erre általában azt válaszolom, 
az egyeztetés és a minden korosztálynak megfe-
lelő tartalomszolgáltatás. Azt hiszem, a legegy-
szerűbb, ha leírnom egy átlagos szombatunkat.

6.20: Réka már hajnalban közénk fekszik, mert 
szombat lévén, a maga 2 évével is megérzi, hogy 
ez bizony nem hétköznap, hanem egy szünnap. 
Ergo, apa és anya még alhatna egy órát, de nem! 
Mert akkor rá kevesebb idő jut.

06.30: Rékával építek a nappaliban fakockákból 
bölcsődét.

06.45: Dávid egy takaróval a kezében csoszog le-
felé a lépcsőn, odabújik az ölembe, még egy pici 
lustálkodás. Közben a bölcsi szépen épül.

07.00: Kell egy garázs is! – jön az ötlet a konku-
rens testvértől. – És ne bölcsi, hanem ovi legyen! 

...Vagy nem is, tűzoltóság! Negyed nyolcra komp-
romisszumot kötünk, és nekilátunk összerakni a 
legóvonatot. A bölcsi körül megy majd, de ami 
fontosabb, hogy amíg mi csendben játszunk, ad-
dig az iskolások még tudnak aludni.

Ádám délelőtt megy a haverjaival próbálni, őt 
elviszem a suli elé – ott van a találka. Ezután Ben-
ce és Gergő lemennek a játszótérre kosarazni. Én 
0,5 km/h sebességgel megyek utánuk a kicsikkel 
(Hagyjuk anyát nyugodtan főzni! jeligére), amikor 
odaérünk, persze, be kell állni egy picit a játékba.



A lepényevés minden évben mókás színfoltja a rendezvénynek. Kérjük, 
most igyekezzenek a zsinórra fellógatott lepényeket a zsinór és a 
csipeszek nélkül elfogyasztani, mert a járási kórház nincs felké-
szülve a tömeges urológiai beavatkozásokra.

A tombolasorsolás tisztaságát sokan megkérdőjelezték tavaly, amikor 
a polgármester felesége nyerte az önkormányzat által felajánlott 
családi házat. Idén a vádaskodások elkerülése végett közjegyző hi-
telesíti a sorsolást. Véletlen egybeesés, hogy főszponzorunk idei 
nyereményként sajnos csak egy kakasos nyalókát ajánlott fel, de hát 
a játék a fontos, ugyebár.

Talán fölösleges is külön említenem, hogy mivel a rendezvény isko-
lánkban kerül lebonyolításra, a szeszesital-fogyasztást határozot-
tan ellenezzük. Az igazgatóság véleménye szerint a báli hangulat 
józanul is garantált. Hogy az atrocitásokat elkerüljük, a vendégeket 
szúrópróbaszerűen szondáztatjuk, és akinél az alkoholszint megha-
ladja a merevrészeg állapotot, azt megkérjük, hagyja el a tornater-
met. Különösen alsó tagozatos tanulók esetében.

Reméljük, a vidám esemény mindenki örömére különleges esemény nél-
kül, jókedvűen zajlik. Szeretettel várom a kedves diákokat és szü-
leiket a bálra magam, a tanári kar és a Terrorelhárító Alakulat 
nevében.

„a 
Mosol

y és 
Nyugal

om szigete”
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Hétkúti Wellness Hotel  -  Mindent a Vendégért, mert nálunk ÖN az, aki számít! 
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Hétkúti Wellness Hotel  -  Mindent a Vendégért, mert nálunk ÖN az, aki számít! 

Hétkúti Wellness Hotel és Lovaspark, 8060 Mór, Dózsa György u. 111.
Telefon: (+36) 22 563-080, Fax: (+36) 22 563-092, sales@hetkut.hu, www.hetkut.hu

Hétkúti Wellness Hotel
és Lovaspark Kínálatunkból: 

 A csodálatos Vértes ölelésében a Móri Borvidék egyik legszebb környezetében
 várja kedves vendégeit szállodánk, igazi vidéki hangulatával, eleganciájával.
 Izgalmas csomagajánlatok, kalandozások a gasztronómia és a borok világában,
 az Ezerjó hazájában.
Wellness - Minden, ami a kényeztetéshez, pihenéshez elengedhetetlen.
 Kirándulások, kerékpározás, Nordic Walking a természet szeretőinek.
 Lovaspark - Lóháton vagy lovaskocsin felfedezhetjük a zöldellő szőlőskerteket,
 halastavakat, hegyet-völgyet - Fedett lovarda, hogy az időjárás se fogjon ki rajtunk!
 Teljeskörű rendezvényszervezés, konferenciák, családi rendezvények lebonyolítása.
 Pincelátogatások, színes programok.
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A Kedvezmény további kedvezményekkel nem vonható össze!

Báli szezon Kerecsendiné 
Szirbik Klára 
(Zsófi néni) 

levele 
a szülőkhöz.
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Sallai Ervin

Kedves Szülők!

Nyakunkon a farsang. Iskolánk köztudottan tiszteli a hagyományokat, 
így nagy súlyt fektetünk arra, hogy a farsang szóról nebulóink ne 
csak a szilveszterről maradt petárdák felrobbantására asszociálja-
nak, hanem tisztában legyenek a szó eredeti jelentésével. Valójában 
a vízkereszttől a nagyböjt kezdetéig tartó időszakot nevezzük mi 
farsangnak. A nagyböjt városunk hagyománya szerint akkor kezdődik, 
amikor a karácsonyra vásárolt lapostévé törlesztőrészlete teljesen 
elviszi az év végi bónusz maradékát, és a család több hónap McDo-
nald’s után rákényszerül a hazai koszt böjtjére. Az időszak lezá-
rása a farsang „farka” – ezt hívja a köznyelv farsangnak. Ilyenkor 
évről-évre bált rendez iskolánk. Annak ellenére, hogy utána mindig 
renoválnunk kell az épületet. Utoljára 1945-ben úszta meg olcsón 
alma materünk a mulatságot, amikor egy tüzérségi támadás elsöpörte 
a jelmezbált. A repeszgránátok okozta sérülések az épületben eltör-
pültek az ittasan táncoló szülők által keltett károk mellett.

A karneváli hangulatot a maga ártatlan pajkosságában szeretnénk 
megtartani. Ezért idén nem önökre bízzuk a jelmezbál tematikájának 
kiötlését. A tavalyi „prostik és kamionosok” témakör – bár nagyon 
kreatív volt – a kicsinyek közt számos, alig-alig megválaszolható 
felvetést szült. A tanári kar például nehezen felelt az olyan kér-
désekre, mint: 3500 kilogrammot meg nem haladó tömegű mezőgazdasági 
vontatóval lehet-e előzni a „Tehergépkocsival előzni tilos” táblá-
nál? 

A 2013-as jelmezbál témája az Óz a csodák csodája lett. A maskarákat 
értékelő zsűri eredeti szövegértelmezésben méltatja a versenyzőket, 
így a bádogember szerepére alkalmatlannak nyilvánítja a terminá-
torjelmezeket. Jedik nincsenek az említett műben, így a fénykardok 
beszerzése okafogyott. Szintén az említett ok miatt fölösleges, 
hogy a lányok fülére kakaós csigát ragasszanak – Dorothy frizurája 
nagyban eltér Leila hercegnőétől.

HIRDETÉS



Kérdezze meg kezelőorvosát! dr. Méhes Pál

Ínyünkre való 

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a 
beteg tájé koz   tatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát,

 gyógysze ré szét!

A Carbosan gél ajakfájdalmak - pl. láz, 
herpeszvírus, erős napsugárzás okoz-
ta gyulladás és  szájnyálkahártya- 
fekély vagy afta tünetek enyhítésére, 
kezelésére gyógyszer. Gyorsan csök-
kenti a fájdalmat, segíti a természetes 
gyógyulást.

Vény nélkül kapható gyógyszer

Magyarországi képviselő: SATCO Kft.
Telefon: (+36-1) 371-0530 • Telefon/Fax: (+36-1) 371-0531

E-mail: satco@satco.t-online.hu • www.satco.hu
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Előbb-utóbb mindenkinek szüksége lesz fogá-
szati beavatkozásra, töméstől a teljes fogsor 
pótlásáig széles a skála. A hagyományos és a leg-
modernebb technikákról, no meg a költségekről 
beszélgettünk dr. Méhes Pál szájsebész–
implantológussal, a Méhes Fogászat és Szájsebé-
szet (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 77/a, 
www.mehesfogorvos.hu, 1-252-90-99) vezetőjé-
vel.

Miért lyukad ki az emberek foga?

Szuvasodás a szájüreggel érintkezésben levő fogon ala-
kulhat ki úgy, hogy valamilyen higiéniai mulasztás miatt 
lepedék tapad meg. Ez ételmaradékból, baktériumból stb. 
állhat, és a lepedékben felszaporodó baktériumok anyag-
csereterméke a sav, ami megbontja a zománc struktúráját. 
Ekkor egy üreg keletkezik a fogzománcon, amiből már ki 
sem lehet tisztítani a lepedéket, így egyre nagyobb lesz a 
lyuk. Vagy fájdalom jelzi, hogy gond van, de gyakori, hogy 
valaki egyszer csak ráharap valamire, és az üreg teteje be-
omlik. Ilyenkor sokan azt hiszik, hogy egyik napról a másik-
ra kilyukadt a foguk. Ezért kell évente eljönni ellenőriztetni 
a fogakat, mert lehet, hogy a páciens nem látja a bajt, de 
mi már igen – akár szabad szemmel, akár röntgennel.

Ha eljön az a pont, amikor a fog összeomlik és már 
betömni se lehet, akkor készítenek hidat vagy 
ültetnek be implantátumot?

A fogorvos mindig a fog megtartására törekszik. Ha sima 
töméssel már nem lehet megoldani a problémát, akkor 
még mindig ott van a gyökérkezelés lehetősége. Ez azt 
jelenti, hogy a fog üregrendszerét, amiben élő idegek, kö-
tőszövetek, erek stb. vannak, feltárjuk, kitisztítjuk, fertőtle-
nítjük és hermetikusan egy gyökértömő anyaggal lezárjuk. 
Ezzel az eljárással a fog élete a legtöbb esetben jelentősen 
meghosszabbítható. A gyökérkezelés alternatívája, hogy 
kihúzzák a fogat. Ha pedig elveszítünk egy fogat, akkor jön 
a fogpótlás, aminek több fajtája van: lehet beragasztott és 

kivehető, és a kettő kombinációja is. Rögzített fogpótlás 
akkor készül, ha kellő számú ún. pillérfog van, azokra ko-
ronát készítünk, és a koronák között lesz a hiányzó fogakat 
pótló úgynevezett hídtag, ami általában kobalt-krómból 
készül (mivel ez az anyag viszonylag ritkán allergizál), és 
fogászati porcelán borítja.

Ennek a fajta fogpótlásnak volt az elődje az 
aranyfog?

Az arany tulajdonképpen a kobalt-króm fémet helyettesíti, 
és nagyon alkalmas fogászati felhasználásra, mert rettentő 
precízen megmunkálható. Ritkán allergizál, a lepedék nem 
tapad meg rajta. Egy jól elkészített aranybetét, ami egy tö-
mést helyettesít, akár egy életre is szólhat, és minél régebbi, 
annál jobb, mert együtt kopik a foggal – de ún. esztétikai 
zónába, tehát észrevehető területre nem tesszük, csak az 
őrlőfogakra. A hídpótlás lehet fémkerámia és fémmentes 
is. A fémmentes cirkónium-oxidból készül, erre applikálják 
rá a porcelánt, a cirkónkerámia a fémvázat váltja ki. Az 
előnye természetesen az, hogy esztétikailag sokkal szeb-
ben alakítható, hiszen nem kell a fém szürkeségét leplezni 
mindenféle rétegekkel. Ma már CAD/CAM-technológiával 
készítjük ezeket a pótlásokat, ez azt jelenti, hogy a fogor-
vos előkészíti a fogakat, lecsiszolja, lenyomatot vesz róluk, 
ezt beszkennelik, majd a számítógépen megtervezik a 
3D-vázat. Azután a tervet elküldik egy központba, ahol egy 
öttengelyes, számítógép által vezérelt esztergagép elkészí-
ti azt, így tökéletes váz készül – ez a legújabb technológia.

A következő fogpótlásfajta a kombinált, amikor vannak 
még használható fogak, de vagy a számuk, vagy pedig 
az eloszlásuk nem teszi lehetővé rögzített fogpótlás készí-
tését. Ilyenkor egy beragasztott hídrész készül, és ehhez 
csatlakozik egy házilag eltávolítható fogsorrész. Ezek ma 
már olyan korszerű technológiával készülnek, hogy egyál-
talán nem hasonlítanak a nagymama rózsaszín fogsorához. 
Tökéletesen használhatóak és esztétikailag is rendben 
vannak. Aki ilyet kap, az először megijed, majd hálálkodik. 
A harmadik a teljesen kivehető pótlás, ami egy teljes mű-

anyag fogsor. Ennek a rögzítésére több lehetőség is van, mióta 
az implantációs technika elterjedt, azóta lehet kombinálni 
ezeket a fogpótlásokat. Ha valakinek nincs kellő számú pillére, 
hogy komplett rögzített fogpótlás készüljön, akkor a pillérek 
számát implantátumokkal meg lehet növelni.

Az implantátumot úgy kell elképzelni, hogy egy 
csavart betesznek az ember állkapcsába, majd arra 
kerül az implantátum?

Az implantátum egy tiszta körszimmetrikus titáncsavar, ami 
önmetsző menettel van ellátva. A műtét során kialakítjuk az 

implantátum fészkét. Ezután becsavar-
juk az implantátumot, majd lezárjuk egy 
záró csavarral, és várunk, hogy összenő-
jön a csonttal. Az implantátum felszíne, 
ami közvetlenül érintkezik a csonttal, 
nagyon érdes. A csontsejtek belenőnek 

ezekbe a pórusokba. Ez általában 3-6 hónapig tart. Addig át-
meneti fogpótlást visel a páciens. Ezekkel az implantátumok-
kal el tudjuk érni, hogy rögzített fogpótlás készüljön, sőt, még 
azt is, hogy egy teljesen fogatlan állkapocsnál kapjon a beteg 
nyolc implantátumot és egy külön hidat. De például a teljes 
kivehető fogpótlásoknál is vannak olyan módszerek, ahol a 
kivehető fogpótlást stabilizáljuk implantátumokkal. Nem 
váltjuk ki a fogsort, hanem egy patentrendszert építünk be 
a csontba, így amikor a fogsort beteszik, akkor a negatív és a 
pozitív patentek összekapcsolódnak.

Hogy néz ki ennek a financiális része? A TB semmilyen 
szinten nem támogatja ezeket a beavatkozásokat?

Kétségtelen, hogy a fogorvosi ellátás drága, drágák a műsze-
rek, az anyagok, a finanszírozás pedig nem megoldott. 1995-
ben a Bokros-csomag részeként az államilag finanszírozott 
fogorvosi ellátást megszüntették. Az állami finanszírozás 
korlátozódott a nyugdíjasok és a kiskorúak ellátására, az aktív 
korosztály nem kaphatott térítésmentesen semmilyen fog-
orvosi ellátást, kivéve az elsősegélyt. A volt SZTK-fogorvosok 

„privatizáltak” és szerződést kötöttek az OEP-pel. Valamennyit 
enyhült a helyzet azzal, hogy az aktív korosztályoknak a fog-
megtartó kezelése is az OEP-finanszírozás körébe került. Tehát 
mindenki tartozik egy OEP-finanszírozott fogorvoshoz, ezek 
általában a régi SZTK területén működnek. Ha ide elmegy a 
páciens, akkor elvileg ingyenesen betömik vagy kihúzzák a fo-
gát, gyökérkezelik, mert az ott levő privatizált fogorvos ezeket 
a tevékenységeket az OEP felé elszámolja, és ezt megtérítik 
neki. Az a probléma, hogy a térítés nem megfelelő nagyságú, 

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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a valós költségeket nem minden esetben fedezi, ezért 
a fogorvosok igyekeznek spórolni, hiszen kénytelenek 
kihozni az OEP-térítésből pl. a tömést, hisz ráfizetné-
nek, ha nem férnének bele a keretbe. Nyugdíjasoknál a 
fogpótlások alapesetét is az OEP támogatja, tehát csak 
a fogtechnikai önköltséget kell fizetniük a kivehető 
fogpótlásfajtákhoz. A koronát, hidat, rögzített pótlá-
sokat nem téríti az OEP. A volt SZTK területén rendelő 
OEP-finanszírozott rendelők ebben az esetben teljesen 
piaci alapon dolgoznak. Ezt egyébként az emberek 
nem tudják, pedig ez lassan húsz éve így működik. Azt 
hiszik, hogy ha elmennek az SZTK-ba, akkor ott olcsóbb 
lesz a fogpótlás... Lehet, hogy olcsóbb lesz, lehet, hogy 
drágább, és az is előfordulhat, hogy ugyanannyi. A fog-
töméseknél van különbség, hiszen ott nem kell térítést 
fizetni a betegeknek.

Kovács Zsuzsanna

Olvassa el a teljes interjút a 
www.szimpatika.hu-n!
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Kérdezze meg (leendő) gyógyszerészét!

A továbbtanulásról

Maróth Annamária

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Olvasóink megszokhatták, hogy hónapról 
hónapra gyógyszerészeket kérdezünk egész-
ségügyi problémákról és kezelésükről. Most 
a felvételi jelentkezések beadásának idősza-
ka jó alkalom arra, hogy valakit arról kérdez-
zünk, miért választotta a gyógyszerészi pályát 

– Maróth Annamáriával (23) a SOTE ötödéves 
gyógyszerészhallgatójával, a budapesti Szent 
László Patika gyakornokával (X. Kőbányai út 
45.) beszélgettünk. 

Miért akar ma valaki az egészségügyben 
elhelyezkedni?

Sokan választják a pályát rokoni kapcsolataik, szü-
lők, vagy esetleg nagyszülők érintettsége miatt. 
Ami viszont elengedhetetlen ehhez a pályához, 
az az elhivatottság. Bennem is megvan a vágy 
mások segítésére, a kellő odafigyelés, megértés, 
az érdeklődés az új technikák, vívmányok iránt, és 
az emberi test működésének csodálata és tiszte-
lete. Szerintem ezek miatt, belső indíttatásból vá-
lasztja valaki ezt a pályát. Nem utolsó szempont 
a karrier sem, rengeteg előrelépési lehetőség van.

És miért pont gyógyszerész? Mi ebben a 
vonzó?

Úgy 6 éves korom óta mondogatta a nagyma-
mám, hogy: „Lányom, légy patikus, ott mindig 
olyan tisztaság van és finom illat.”

Mindig is a kedvenc témám volt az emberi test 
és az egészség, az egészséges életmód, ezért a 
pályaválasztás egyértelmű volt. Fogorvos szeret-
tem volna lenni, ám hamar rá kellett döbbennem, 
hogy a vér látványától falfehér leszek, és én sür-
gősebb ellátásra szorulok, mint a beteg. Hát, így 
jött a gyógyszerészet.

Vonzó szakma a csapatmunka és a kihívások miatt. 
Az itt szerzett diploma univerzális, és igen sokrétű 
az elhelyezkedés és továbbképzés lehetősége.

Az emberek sokszor csak a fehér köpenyes 
„boltost” látják a gyógyszerészekben, nem is 
tudják, hogy milyen kvalitások, képességek 
kellenek ehhez a szakmához, illetve hogy a 
gyógyszerek adásvételén túl mi mindenben 
tud segíteni egy gyógyszerész…

A gyógyszerész igen széles látókörű, nem csak a 
készítményt látja az expediáláskor, vagyis amikor 
elveszi az érte járó pénzt, hanem átlátja a ható-
anyag tulajdonságait, a hatásmechanizmusát, 
hogy mivel van interakcióban, milyen mellékha-
tások várhatóak, és hasznos tanácsokkal tudja így 
ellátni a betegét. Ezt egy drogériában (mert ugye 
már ott is lehet venni gyógyhatású készítménye-
ket) nem fogják neki elmondani. A gyógyszerészi 
gondozás fogalomkörébe tartozik a prevenció, a 
megelőzés is. A patikus, ha kérik, ismerteti a ri-
zikófaktorokat az egyes betegségeknél, esetleg 
meg is méri azokat, ez alapján ellát életmódbeli 
tanácsokkal, vagy orvoshoz irányít, ha az értékek 
nem megfelelőek. Nem szabad elfeledkezni a ma-
gisztrális gyógyszerkészítésről sem. Például a pa-
tikai krémek, hidratálók sokszor jobban beválnak 
egyes betegeknek, mint a márkás készítmények.

Van olyan szakterület, ami kifejezetten 
érdekel?

Igen, több is. Az, hogy fűben-fában orvosság van, 
még mindig igaz, és én is előnyben részesítem a 
gyógynövényalapú készítményeket az enyhe be-
tegségeim esetén. A kozmetológia is érdekel.

Nem pont szakterület, de amivel mostanában 
többet foglalkozom, az a sport és az étrend. 

Az emberek még mindig nem álltak át az egészsé-
ges életmódra, pedig sok betegség megelőzhető 
vele, és a már kialakult kórképek javulását is elő-
idézi. Sokan nem tudják, de például a 2-es típusú 
diabétesznél az életmódkezelés olyan hasznos, 
hogy a betegek felénél nem is kell kezdetben 
gyógyszeres terápiát alkalmazni.

A baráti körben hogy tekintenek rád? Kapsz 
vicces kérdéseket, kéréseket pl. olyanok-
tól, akik a vizsgaidőszakra vagy partikra 
szeretnének valami kis stimulálót?

Az ismerőseim már most gyógyszerészként te-
kintenek rám, kikérik a tanácsaimat, ami nagyon 
jólesik és motivál is, mert így szélesebb látókörre 
teszek szert.

Vannak néha különösebb kérdések, főleg a vizs-
gaidőszakkal, stressz levezetésével kapcsolatban. 
De én erre is csak gyógynövényes készítményeket 
szoktam ajánlani. Aztán persze vannak anekdoták 
is, pl. egy bizonyos orrcsepp a fülbe cseppentve 
nagyon buli, vagy bizonyos készítményre alko-
holt inni igazán nagy élmény… Ezt ne higgye el 
senki, nagyon veszélyes ilyesmit csinálni. 

Volt-e olyan eset, amikor a civil életben 
kapóra jött a szaktudásod?

Persze! Például a baráti körömben az összes meg-
fázásnál, kisgyerek komplikáltabb gyógyszere-
zésénél az anyának adtam tanácsokat, de még 
benőtt lábujjköröm fájdalommentes kivágására 
is tudtam gyógyírt ajánlani.

Az internet egyre nagyobb teret hódít 
nemcsak az öndiagnosztikában, de sokan 
gyógyszereket és táplálékkiegészítőket is 
rendelnek külföldről. Mi erről a véleményed?

Az internet egy nagyon jó dolog, de tudni kell, 
mely honlapok megbízhatóak, és melyek nem. 
Egyes patikák foglalkoznak internetes rende-
léssel is, abban teljes mértékben meg lehet 
bízni. A kétes honlapok sokszor rendelkeznek 
árulkodó jelekkel, pl. megtalálható az oldalukon 
gyógyszer, de vastalicska is, vagy nem elérhető 
a honlapjukon az engedély. A külföldről rendelt 
étrend-kiegészítők veszélyesek lehetnek. Ha már 
az internethez ragaszkodunk, akkor járjunk utána 
a márkának, fórumokon érdeklődjünk, hogy más 
mit mond a készítményről, kérjük ki gyógyszerész 
vagy orvos véleményét, akár online is.

Mi lenne számodra a legnagyobb szakmai 
siker?

Az ismerőseim között van Crohn-beteg (gyulladá-
sos bélbetegség, gyógyíthatatlan) és IBS-es beteg 
is. Ezen bélbetegségek eredete ismeretlen még, 
úgyhogy ezek ellenszerét feltalálni igencsak hasz-
nos lenne.

Kalmár Lalita
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Üzenet a Földnek

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Fenntartható kiegészítők
A fenntartható, zöld gondolkodás szeren-
csére a divat világában sem ismeretlen 
fogalom – a túlfogyasztás ugyanis itt is 
épp akkora, ha nem nagyobb méreteket 
ölt, mint az élet más területén. Szerencsé-
re itthon is szaporodnak azok a tervezők 
és boltok, amelyek figyelmet fordítanak 
az újrahasznosításra – legyen szó anya-
gok újragondolásáról, vagy kincseket 
tartogató padlássöprésekről. Először Bu-
dapesten néztünk körül, hogy milyen kör-
nyezettudatos termékeket vásárolhatunk.

Az egyik legismertebb hazai újrahasznosító 
márka a Medence Csoport nevéhez fűző-
dik, akik a Re+Concept név alatt mo-
linókból készítenek mutatós és 
hordható táskákat. A csoport 3 
személyből, Terebessy Tóbiás-
ból, Gross Andrásból és Magyar 
Gergelyből áll, akikhez ideigle-
nesen már számtalan hazai ter-
vező, művész és civil szervezet is 
csatlakozott. A csoport számára 
kiemelten fontos a fenntarthatóság 
kérdése, így sokat foglalkoznak a termé-
szetbarát anyagok használatával, illetve a 
nem lebomló anyagok újrahasznosításával. A 
tartós és színes molinókból készült táskáikat 
a csoport Pipa utca 4. alatti Medence Szalon 
nevű kiállítóterében lehet megtekinteni és 
megvásárolni. Ugyanakkor a fiatal alkotók, 
akik a tavalyi Magyar Formatervezési Díjon 
elnyerték a Magyar Formatervezési Tanács 
különdíját, nemcsak a termékeikkel, hanem 
műhelymunkáikkal is szeretnék inspirálni a 
környezetüket. Rendszeresen tartanak kéz-
műves-foglalkozásokat, ahol szakképzett 

animátorok segítségével vonják be a közön-
séget az alkotási folyamatba. 
Egy másik magyar sikertörténet egy orosz 
lány nevéhez fűződik, aki végül a magyar 
fővárosban nyitotta meg első cipőboltját. 
Anna Zaboeva nevét egyre gyakrabban 
hallani a divat- és designkedvelők szájából, 
Siberia nevet viselő, Wesselényi utcai boltja 
pedig több útikönyvben is szerepel, mint ki-
hagyhatatlan látványosság. A már bejáratott 
cipőbolt és műhely mellé Anna nemrégiben 
nyitotta meg új boltját a Király utca 8–10. 
alatti Central Passage-ban PleaseMachine 
Style Lab néven. Mindkét boltban ugyanazo-

kat a minőségi, kézzel varrt, újrahasznosított 
anyagokból készült cipőit és kiegészí-

tőit árulja, amelyek nem véletle-
nül szereztek maguknak annyi 
rajongót. Anna előszeretettel 
szerzi be alapanyagait lomta-
lanítások során, kezei között új 

értelmet nyernek a virágos nej-
lonruhák, hibás bőrkabátok és az 

egyébként hordhatatlan darabok. 
A színes és tartós cipők mindegyiké-

nek megvan a saját története, ráadásul nincs 
köztük két egyforma. Ha valaki tudatosan 
szeretne olyan lábbelit vásárolni, ami muta-
tós, de több szezont is túlél, akkor forduljon 
nyugodtan Annához – aki még a műhelytit-
kaiba is szívesen avat be mindenkit. A közös 
alkotás öröme ugyanis szerinte is csak sok-
szorozódik, nem osztódik.
Ha már környezetkímélő táskánk és cipőnk 
van, akkor miért ne lehetne újrahasznosított 
szemüvegünk? A Tipton erre kínál meg-
oldást. A Tipton testvérek nevéhez fűződő 
márka alapötlete az volt, hogy hordható, 

divatos, de környezetkímélő szemüvegkere-
tek készüljenek a cég neve alatt. Ehhez a test-
vérek először a régi hanglemezekhez nyúltak, 
amelyek tartós és használható alapanyagnak 
bizonyultak. Ez a kollekció lett a Vinylize, amit 
később a Cinematique sorozat követett. En-
nek az a különlegessége, hogy a szemüve-
gek szárába régi filmek kerülnek, így szintén 
nincs köztük két egyforma. 

A Tipton nem csak az újrahasznosított anya-
gok miatt számít környezetbarát cégnek: a 
szokásos szelektív hulladékgyűjtés alapján 
több olyan szabályt is bevezettek maguk-
nak, amelyek nagy része egyedülállóan fenn-
tarthatóvá teszi a céget. Az irodában nem 
használnak papírt, csomagolásaik minden 
esetben újra felhasznált anyagokból készül-
nek, ahogy a szemüvegtokjaik is. Állításuk 
szerint semmit sem élveznek annyira, mint 
újrahasznosítani a kulturális hulladékokat – 
és úgy gondolják, ha nem is ők váltják meg a 
világot, jó példát azért mutathatnak.

Szemüvegkereteiket a Belgrád rakpart 26-os 
szám alatti bemutatótermükben lehet meg-

nézni és megvásárolni – de öltözzünk föl 
rendesen: a fiúk a fenntarthatóság jegyében 
nem fűtenek.

Ha egyéb kiegészítőket szeretnénk besze-
rezni, akkor erre az egyik legjobb hely a bu-
dapesti Anker közben lévő Bolhapalota. A 
bolhapiacok és régiségboltok hangulatát sa-
játosan ötvöző helyen gyakorlatilag mindent 
lehet kapni – és ez nem túlzás. A boltban 
bárki bérelhet kisebb-nagyobb polcot vagy 
vitrint, ahol kiállíthatja eladásra szánt dolgait 

– kalapoktól kezdve a rádiókon át a fülbevaló-
kig. Érdemes gyakran betérni, ki tudja, mikor 
futunk bele valamibe, amit már évek óta va-
dászunk. A filléres, mókás kacatoktól kezdve 
az értékesebb holmikig mindent megtalálha-
tunk a Bolhapalotában, ami azért el is gon-
dolkodtatja egy kicsit az embert – ha már így 
is ennyi, másnak már felesleges tárgy gyűlt 
össze, akkor egyáltalán, minek készülnek 
még újak? Úgyhogy gondoljuk át minden 
egyes vásárlásunkat – azért, mert valami ol-
csó, csillog vagy divatos, még nem kell meg-
venni, ha valójában nincs is rá szükségünk…

HIRDETÉS

Varga Julis
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Aggod ZsuzsaÉdes otthon

Az „ötödik évszak”

Farsangkor néhány napra mintha minden tótágast 
állna: a maskarák rejtekében felszabadulnak a 
tabuk, elszabadulnak az indulatok. A zajos mulat-
ságok alapja az az ősi hiedelem, hogy a tél utolsó 
napjaiban az elgyengült Napnak szüksége van 
segítségre, hogy a gonosz szellemeket, a hideget 
és a halált távol tartsuk, elüldözzük. Ezért a nagy 
csinnadratta, a féktelen mulatozás, a jelmezviselés 
szokása. 

Ezen télűző népünnepély időszaka a keresztény 
liturgikus naptár két jeles napja, vízkereszt és 
hamvazószerda közé esik (ez utóbbi a húsvét-
tól függően változó dátumú, idén február 13-án 
lesz), amikor a „farsang farka”, az utolsó három, 
legbulizósabb nap után elkezdődik a húsvétig 
tartó, negyvennapos böjt.

Régen a magyar farsangi mulatságok szerves ré-
szét képezték a kimondott szó varázserejébe ve-
tett hit alapján a farsangi köszöntők, a dramatikus 
játékok és az adománygyűjtő szokások; a bő ter-
més reményében fogyasztott jellegzetes farsangi 
ételek és italok – és fontos szerepük volt a párvá-
lasztásban is. 

Farsang szavunk német eredetű, a böjtöt megelő-
ző estére utal.

Talán nem véletlen, hogy Németországban a far-
sang idejét „ötödik évszakként” is emlegetik, ami-
kor rövid időre kilép a világ a megszokott rendből, 
a mindennapi szabályok érvényüket vesztik, és 
fékevesztett mulatozásba fognak a farsangozók…

Amióta kinőttünk az ovis-kisiskolás jelmezbálok-
ból, egyre több „felnőtt” farsangba kapunk meg-
hívást, és talán mondanom sem kell, mindig az 
utolsó pillanatra halasztjuk a jelmezkészítést. 

Ha lenne idő, persze, készíthetnénk papírmasé-
ból szépséges álarcot, varrhatnánk jól szabott 
jelmezeket – de ilyenkor még a bolti kínálatot 
is időpazarlásnak tűnik szemrevételezni. Csak a 
legszükségesebb anyagok vannak kéznél, de a 
gyerekjelmezek kitalálásán csiszolódott elmével, 
mondhatni, gyerekjáték néhány jelzésszerű ki-
egészítő elkészítése.

Miből gazdálkodhatunk?

Kukazsák, szárnyaszegett esernyő, régi kesztyű, 
itt-ott lyukas polifoam matrac, „pukkantós” zacs-
kó, szakadt rizslámpa, karácsonyi girland, kido-
básra szánt ruhák, tojásdoboz, használt CD, új 
felmosórongy – nézzünk körül a lakásban kicsit 
más szemmel, hiszen a nagy varázslat a minél hét-
köznapibb dolgok átlényegítésében rejlik. 

Az interneten is találunk szép számmal ötlete-
ket, nagy kedvencem a CD-kbe öltöztetett újkori 
lovag, a műanyag szemmel a homloka közepén 
virító, zöldre festett, háromszemű nő, a fogakkal 
ellátott szürke kapucnis pulcsiba bújtatott cápa-
gyerek, és még sorolhatnám. 

Időszűkében a legjobb megoldás az arc elfedésé-
re, a kezek, lábak hangsúlyossá tételére kitalálni 
valamit.

Az arcfestés látványos megoldás, ha van megfele-
lő alapanyagunk, de hulladékból is készíthetünk 
álarcot. „Pukkantós” zacskóból például izgalmas 
felület kerekedhet, ha üvegfestékkel mintát rajzo-
lunk rá, ráadásul a buborékos felület miatt a vise-
lése is kényelmes. Először rajzoljuk meg és vágjuk 
ki az álarc formáját, aztán tegyünk alá egy csip-
keterítőt, vagy csipkemintát egy horgolós-kötős 
könyvből (de természetesen hagyatkozhatunk 
saját kútfőnkre is), és sötét színnel húzzuk ki a 
mintát a fólián. Kalapgumival erősítsük fel.

A kezeinket elvarázsolhatjuk, ha feleslegessé 
vált kesztyűket vagy gumikesztyűt kicsit kipre-
parálunk, esetleg különböző kesztyűket össze-
házasítunk. Ragaszthatunk rá vagy fűzhetünk 
bele fonalfoszlányokat, hogy szőrösnek tűnjön, 
ragaszthatunk a végére karmokat, még néhány 
ujjat is elhelyezhetünk rajta pluszban – kinek mi-
hez van kedve épp.

A lábainkat megnövelhetjük, ha vastag filcből, 
szivacslapból, polifoamból, szivacsos felmosó-
rongyból stb. készítünk rá függeléket. Ezeknek 
az anyagoknak van tartásuk, festhetők, és köny-
nyen ragaszthatók rá bibircsókok, tüskék, karmok. 

Érdemes ragasztópisztolyt használni a gyors és 
biztos eredmény érdekében. Ha kell, dróttal segít-
sük a merevítést. Madárlábaktól a szörnylábig sok 
minden készülhet farsangra.

Ha nem elégszünk meg ennyivel, jelmez is készül-
het hirtelen ötlet nyomán. Egy interneten talált 
kép inspirálta például ezt a medúzajelmezt. Nem 
tudom, ott hogyan készült, de ránéztem a szár-
nyaszegett esernyőmre, és úgy éreztem, ki kell 
próbálnom, milyen lenne, ha medúzaváz válna 
belőle. Borításnak az áttetsző kék nejlon kukazsák 
tűnt a legmegfelelőbbnek, ragasztószalag segít-
ségével beráncoltam az alját, mint egy szoknya 
derekát, és iratkapoccsal hozzáerősítettem egy 
szétszedett, hullámosra gyűrődött tusolópama-
csot szegélynek. A medúza csápjai pedig az épp 
lebontott karácsonyfa girlandjából, fonalból és 
kukazsákból kivágott spirálokból kerekedtek. 

A jelmez rögzítésével sem kell bajlódni, egysze-
rűen a fejünk fölé emeljük, mint egy esernyőt, 
ha pedig utcabálba készülünk, nekünk lesz a 
legesőbiztosabb maskaránk.

Jó ötletelést, vidám farsangot kívánok!

Farsangköszöntő

Jöjjön a tavasz, ne késsen, 
múljon el a tél egészen, 
Fán a gyümölcs pirosodjon, 
ólban tojás sokasodjon, 
malac farka kunkorodjon, 
a kamrában kolbász lógjon, 
bokron a nap rügyet bontson, 
kertünk sok virágot ontson, 
a jókedvünk szaporodjon, 
búbánatunk elosonjon, 
boroshordónk hasadjon, 
tele hasunk dagadjon, 
a sok bolond okosodjon, 
minden okos bolondozzon, 
hidegtől többé ne féljünk, 
aki nem ad, attól ne kérjünk, 
aki nem kér, annak is adjunk, 
jöjjön a tavasz és vigadjunk!

(Janicsák István verse)



Ha Ön 2013. február 1. és 28. között a 
túloldalon található Szimpatika kvízünket kitölti,  
és postai úton vagy a szimpatika.hu/jatek  
oldal segítségével a válaszokat beküldi nekünk, 
sorsoláson vesz részt. Játékunkkal megnyerheti  
a négy-négy wellness-hétvége egyikét a móri 
Hétkúti Wellness Hotel**** és Lovaspark, illetve 
a szilvásváradi Szalajka Liget Hotel**** és 
Apartmanházak felajánlásával, két komplex 
szűrővizsgálatot a Vitahelp Egészségközpont 
jóvoltából vagy a Libri Kiadó  2012-es évi 
sikerkönyveit!

A sorsoláson azon játékosaink vesznek részt, akik legalább négy Szimpatika kvízkérdésre jól válaszolnak, és a *-gal megjelölt mezőket 
nyomtatott nagybetűvel, olvashatóan kitöltik, és a kivágott szelvényt 2013. február 28-ig postai úton visszaküldik szerkesztőségünk-
be (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. A nyilvános sorsolás időpontja: 2013. március 11. 
délelőtt 10 óra. Helyszíne a Szimpatika szerkesztőség. 

Január havi számunk kvízkérdéseinek helyes megfejtései: 
                    1.: a)   2.: c)   3.: c)   4.: a)   5.: c) 

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

Mi körül épült a legóvonat?
 a) tűzoltóság 
 b) bölcsi  
c)  óvoda

Kinek a novellájában szerepel az „Eper Puncs 
Háború Csokoládé”?
 a) Örkény István 
b) Lackfi János 
 c) Sallai Ervin

Kivel lépett le Lajos neje?
 a) a csirkéssel 
b) a kisboltossal 
 c) Bogzával

Hol folyik a folyó Réthy István könyvében?
 a) a jég alatt 
b) a fekete völgyben 
 c) a Havasokban 

Ki küld e-mailt, ha jön az ISS?
 a) a Katasztrófavédelem 
 b) a Szimpatika 
c)  a NASA

Karikázza be 
a helyes
válasz 

betűjelét!
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név*:

cím*:

telefon*:

e-mail:

patika neve, címe (vagy pecsétje)*:

A decemberi kvíz játékunk nyertesei:

Gajdos Sándorné, Ópályi – Napfény Gyógyszertár, Mátészalka  
Kapás Olga, Tiszakécske – Háry Gyógyszertár, Kecskemét 
Kola Józsefné, Felsőpakony – Parkvárosi Patika, Érd 
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló wellness-hétvége  
a móri Hétkúti Wellness Hotel****  felajánlásával.

Demeter Erzsébet, Budapest – Stadion Gyógyszertár, Budapest 
Farkas János, Szakáld – Szinvapark Gyógyszertár, Miskolc 
Lévai Sándor, Mezőtúr – Felszegi Gyógyszertár, Cegléd 
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló wellness-hétvége  
a hajdúszoboszlói Hotel Aurum**** felajánlásával.

Hajdu Attila, Dévaványa – Aranykehely Gyógyszertár, Békéscsaba 
Nagy Zoltánné, Szárföld – Dr. Lumniczer Sándor Gyógyszertár, Kapuvár 
Nagyné Czigány Lívia, Búcsúszentlászló – Zalai Gondviselés Gyógyszertár, Zalaegerszeg 
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló wellness-hétvége 
a szilvásváradi Szalajka Liget Hotel**** és Apartmanházak felajánlásával.

A  Libri Kiadó felajánlásával szépirodalmi könyvcsomagot nyertek: 
Hegedűs-Slezák Judit, Budakeszi – Budagyöngye Gyógyszertár, Budapest 
Simonné Hadi Mónika, Szomolya – Dobó Téri Kígyó Patika, Eger 
Széles Gábor, Poroszló – Tavirózsa Gyógyszertár, Tiszafüred

Gratulálunk, a nyerteseket telefonon értesítjük!

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a nyertesek sorsolása közjegyző jelenlétében,  
a nyeremények értéke alapján csökkenő sorrendben történik!



C S A L Á D

Minden hétköznap 
délelőtt az M1-en

A KÖZÉPPONTBAN

SZERETET
LÉLEK
CSALÁD
HIT 
HAGYOMÁNY
ÖSSZETARTOZÁS

SEGÍTSÉG
ODAFIGYELÉS
KÖZÖSSÉG
TANÍTÁS
SZOLGÁLAT
NEVETÉS
ÉRTÉKREND
BOLDOGSÁG
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