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Kedves olvasó!
Dobozok, dobozok, dobozok. Mint 
az egyébként gyógyszerész vég-
zettségű zseniális írónk, Örkény 
István drámájában, a Tótékban. 
Tudniillik elköltöztünk. Szerkesz-
tőségünk menni kényszerült a Kis 
Rókus utcából, mivel úgy hírlett, 
jönnek a buldózerek, és a Margit 
körúti minisztériummal együtt lebontják a volt Ganz-gyár 
egyik melléképületében meghúzódó irodánkat is. Nem 
kis feladat volt leszámolni a múlttal, mit dobunk ki, mit 
tartunk meg, milyen kedves ajándékokat viszünk tovább. 
Mindenesetre, ami iható volt, azt megittuk, ami újrahasz-
nosítható volt, azt a megfelelő konténerekben helyeztük 
el, és bőven ajándékoztunk könyvet, ruhaneműt azoknak, 
akiknek szükségük volt rá – de még így is háromszor for-
dult a teherautó, mire minden átkerült új telephelyünkre, 
a XI. kerületi Sztregova utca 1. szám alá, a harmadik eme-
letre. Az első napokban pionírként fedeztük fel a környé-
ket, kifőzdék, kerékpárszervizek és közértek után kutat-
va, de most már rendelkezünk annyi terepismerettel, hogy 
nem halunk éhen, és nem maradunk törött fékkarral sem.
A digitális elérhetőségeink természetesen nem változtak, 
a szimpatika@szimpatika.hu e-mail címre továbbra is 
várjuk kérdéseiket, észrevételeiket, azonban a telefonszá-
munk már nem a régi: a +36 30 41 2 41 31-es számon ér-
nek el minket. 

Csak a dobozok... azok a dobozok. Azokat lassan ki kéne 
pakolni....

Tünetmentes novembert, és további kellemes olvasást kí-
ván az egész szerkesztőség nevében:

 Kalmár András főszerkesztő
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nemcsak a műsoraitokra igaz, 
hogy rendkívül jó érzékkel ké-
szítitek őket, de a közéleti sze-
repléseitek is határozott íz-
lésvilágról tanúskodnak: nem 
látni benneteket show-mű-
sorokban vagy a bulvárlapok 
címoldalán. ez nem jellemző a 
tévésekre...
eszter: Az integritásunk meg-
őrzése nagyon fontos, és ha be-
legondolsz abba, milyen témák-
ról készítünk filmeket, akkor be 
kell látnod, hogy az is követel tő-
lünk némi... hm... tartást. Kizárt 
dolog, hogy elmenjünk bohóc-
kodni. De őszinte leszek, nincs 
nehéz dolgunk, amikor nemet 
kell mondani: nagyon keveset 
tartózkodunk az országban, egy 
évben kb. 100 napot. Igyekszünk 

megválogatni, hogy mire szakí-
tunk időt. Ebben a kezdetek óta 
nagy az egyetértés Andrissal, so-
ha nem volt még köztünk azon 
vita, hogy ide vagy oda el kéne-e 
menni.
András: Talán azért sem, mert 
rengeteg rossz példát láttunk. 
Amikor elindult a kereskedel-
mi televíziózás, még komoly-
nak indult televíziós újságírók 
is beszálltak a bulvárba a né-
zettségért és a saját népszerű-
ségükért. Akkoriban a nézett-
séget szinte mindenki abszolút 
mértéknek ismerte el, a hiteles-
ség sokadrendű szempont lett. 
Tényleg szerencsések vagyunk, 
hogy ma már látni azokat a ba-
nánhéjakat, amelyeken el lehet 
csúszni.

említettétek, hogy keveset 
tartózkodtok az országban. 
De miért vagytok egyáltalán 
még itt? A filmjeitek és a díjak 
egy nemzetközi karrier felé 
mutatnak... 
e: Azért ez nem ilyen egyszerű... 
A: Nem úgy működik, hogy 
nyersz egy díjat, azután hív a 
CNN, hogy gyere hozzánk dol-
gozni. De lehet, hogy két év múl-
va, ha megkeressük őket egy ko-
produkciós ötlettel, akkor majd 
számítani fognak a díjak, a fil-
mek, és az az iszonytató meny-
nyiségű munka, ami mögöttük 
van. 
e: El tudnánk képzelni az éle-
tünket úgy, hogy Magyaror-
szágra és külföldre is dolgo-
zunk. Ma már teljesen átjárha-

tó ez a piac. A dokumentaris-
ta műfaj külföldön fontos, me-
nő, releváns. Az önmenedzse-
léshez sokkal több idő kellene, 
mint amennyink van. Mondok 
egy példát: a gázai filmünkkel az 
Arany Nimfa díj után legalább 4 
hónap kellett volna ahhoz, hogy 
az összes fesztiválra elmehes-
sünk, ott házaljunk a terveink-
kel, megismerkedjünk ügynök-
ségekkel, stúdiókkal, kapcsola-
tokat építsünk. Egy film utógon-
dozása hosszú hónapokat igé-
nyel, mi meg Monte-Carlóból 
szinte egyenesen Kubába repül-
tünk forgatni.

De nincs egy jó producer, aki 
ezt csinálná helyettetek?
A: Jó kérdés: kéne, hogy legyen. 
Ugyanakkor, mi azért csinál-
hatjuk azt, amit csinálunk, mert 
nem volt producerünk, aki ki-
talált volna minket. Magunkon 
kívül nem kell elszámolnunk 
senkinek az ötleteinkkel, a kre-
ativitásunkkal. Nincs producer 
vagy ügynök mögöttünk, ez né-
ha jó, néha rossz.

volt valami nagy nemzetközi 
előkép, amikor ezt a műfajt el-
kezdtétek, ikon vagy mester, 
aki példaként állt előttetek?
e: Most ilyeneket tudnék mon-
dani, hogy a cinema vérité vagy 
Jean Rouch... A fene tudja. Az, 
hogy voltak Magyarországon 
jó tudósítások, vitathatatlan, de 
szerintem minket nem ez ins-
pirált, mert azt tűztük ki célul, 
hogy hetekre beköltözünk vala-
hova, és megnézzük, hogy abból 

mi lesz. Tovább akartuk gondol-
ni ezt a tévés műfajt. Természe-
tesen rengeteg minden inspi-
rál, a CNN-től kezdve akár az 
Al Jazeerá-s dokumentumfil-
mekig, de konkrét példaképem 
nem volt. 
A: Kicsivel az On The Spot előtt 
kezdődött az Egyesült Államok-
ban a digitális újságírás, aminek 
a lényege, hogy mindent egy em-
ber csinál: a riportot, a képet, a 
hangot és a vágást is. Pont bele-
csöppentem egy workshopba az 
NBC-nél, és lelkesítő volt látni, 
hogy így is lehet forgatni, nem 
kell hatfős stáb az ember köré.
e: Az egyetemen végig ezzel kí-
sérleteztünk; ha valahol filmet 
csináltunk, akkor egyedül men-
tünk, Libanontól Londonig.
A: Az elején mindig azt mond-
tuk, hogy az On The Spot remél-
hetőleg dokunak izgalmas, tévé-
műsornak tartalmas lesz. Aztán 
az egész elment a dokumentaris-
ta irányba.

ugye azért van egy háttércsa-
pat? Amikor hazaértek, vala-
ki csak segít feldolgozni a sok 
száz óra forgatott anyagot...
A: Fizikai képtelenség volt az, 
amit kezdetben műveltünk, 
hogy mindent mi csinálunk, a 
felvételtől a szerkesztésig. Lett 
egy vágónk, Pap Levente, mel-
lé jött egy szerkesztő, rengete-
get segített volt tanárunk, Feke-
te Ibolya, aztán jöttek még vá-
gók és szerkesztők, tavaly pár-
huzamosan két csapat dolgozott 
a nyersanyagokon. Amikor el-
készül a 2-3 órás elővágott film, 

akkor kezdünk el rajta mi is dol-
gozni. 
e: Ettől függetlenül, mi rendez-
zük a filmjeinket, de előszer-
kesztés nélkül nem tudnánk 
létezni, mert folyton úton va-
gyunk. Mivel ott voltunk a hely-
színen, mindenre emlékszünk, 
tehát ha valami kimarad a 2-3 
órás nyers verzióból, akkor azt is 
elő tudjuk keresni.

Ki segít az utak szervezésé-
ben?
e: Gál Krisztián az On The Spot 
legfontosabb háttérembere, aki-
re bármilyen helyzetben szá-
míthatunk. Szervez, óv, véd, 
balhékat hárít el, gyakorlatilag 
mindent csinál, itthonról. A te-
repre továbbra sem utazik ve-
lünk senki.

ez soha nem fájt nektek? nem 
érzitek néha, hogy de jó len-
ne egy kameramozgató daru, 
hogy izgalmas képek készül-
jenek felülről, vagy egy na-
gyobb stáb?
e: Nem, pont ez a szépsége, hogy 
ez egy teljesen intim, családi-
as dolog tudott maradni, annak 
ellenére, hogy tavaly két csator-
nára gyártottunk 18 filmet. Ha 
profi, nagy szerkesztőség len-
nénk, akkor ez már nem lenne 
az, ami. 

nyilván a kiskamera intimi-
tása sokat segít, sokkal köny-
nyebben megnyílik egy em-
ber úgy, hogy nincs bevilá-
gítva, nem veszik körül ide-
genek. viszont kompromisz-
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Interjú

szumot kell kötnötök, ami 
az esztétika rovására mehet, 
nem lesznek olyan szépek a 
jelenetek...
e: Nézd meg a dokumentum-
filmeket: a nagy költségvetésű, 
klasszikus NatGeo-sorozatokat 
leszámítva – amikből egyébként 
egyre kevesebb van –, már nem 
az esztétika az elsődleges szem-
pont. 
A: Az elmúlt évben mindig volt 
az Oscar-jelöltek között olyan 
doku, ami úgy készült, hogy a te-
repen egyetlen operatőr-rendező 
volt ott a kamerájával. 
e: És ebben is nagyon sokat lehet 
fejlődni. Ha megnézed egy négy 
évvel ezelőtti filmünket és egy 
mostanit, akkor nagyon remé-
lem, hogy feltűnő a különbség. 
Egyébként sokat bíbelődünk az-
zal, hogy szép képeket tudjunk 
csinálni, viszont a történet min-
denféleképpen übereli az esztéti-
kát. Neked hiányzik a szép lát-
vány?

nem, de sok helyről, ahol már 
jártatok, pl. sivatag, dzsungel 
stb., nagyon szép filmeket ké-
szítettek, tehát az emberek 
fejében van egy kép ezekről a 
vidékekről, és ha nem ezt lát-
ják viszont, az hiányérzetet 
okozhat...
e: Mondhatok erre egy példát? 
Egy pápuai korowai családnál 
forgattunk, egy Jákob nevű pasi-
val és a családjával laktunk bent 
az erdőben, nagyon nehéz volt 
őket megközelíteni. Később ki-
derült, hogy korábban ugyanen-
nél a klánnál járt a Planet Earth 

című BBC-sorozat 4-5 fős stábja 
is. Megdöbbentő volt megnézni 
a filmjüket: az ő történetük saj-
nos a hazugságok hazugságá-
ra épült, de szó szerint. Azt ka-
muzták, hogy ezek az emberek 
30 méter magas házakban élnek, 
meztelenül járnak, és még min-
den szépet és jót, amit a vad ro-
mantikában élő bennszülöttek-
ről hinni szeretnél London bel-
városában. Valójában ruhát hor-
danak, és nem építenek magas 
házakat évtizedek óta. Megszok-
tad, hogy ezeket a tájakat milyen 
szépnek látni bizonyos filmek-
ben: igen, hiszen azok a filme-
sek az ott töltött 2-3 hét legna-
gyobb részét arra használták fel, 
hogy gyönyörű felvételeket csi-
náljanak. A mi filmünkben azt 
látod, hogy milyen bőrgombától 
szenved a fél törzs, hogy a gyere-
ken ugyanaz a fél arcnyi sárfolt 
van már négy napja, és a csajok 
mennyire érzik magukat fruszt-
ráltnak, mert nem mondhatnak 
egy büdös szót se a férfiak tár-
saságában. Arról nem is beszél-
ve, hogy el kell menni az eső-
erdőben 3 km-re szülni, egye-
dül, majd három nap múlva úgy 
visszajönni, mintha semmi nem 
történt volna, hogy megkíméljék 
a családtagokat. Érted, hogy mit 
akarok mondani?
A: Ezek a filmek mind tele van-
nak nagy totálokkal. Mi pedig 
azt valljuk, amit Robert Capa 
mondott: hogy ha nem elég jók a 
képeid, nem voltál elég közel. A 
mi műfajunkban pedig ez a leg-
fontosabb. 
e: De aláírom, hogy nem mindig 

a mi változatunkat kellemesebb 
nézni. 

Találkoztok valakivel, leültök, 
beszélgettek, ismerkedtek. 
mikor jön el az a pillanat, ami-
kor úgy érzitek, már elő lehet 
venni a kamerát?
e: Attól függ, hogy kivel interjú-
zol – egy nomád törzs főnöké-
vel, vagy az ENSZ főtitkárával. 
Szerencsére olyan változatos a 
munkánk, hogy néha mi is kap-
kodjuk a fejünket. Most éppen 
nagy diktátorok gyerekeivel for-
gatunk. Náluk mindent el kellett 
felejteni, amit eddig csináltunk, 
mert más volt a pszichológia... 
Olyan hülyén éreztük néha ma-
gunkat, mint két elsős az iskolá-
ban. 
A: Januárban egy háborúban va-
gyunk, márciusban egy törzsnél, 
májusban Fidel Castro lányánál, 
és semmi nem működik ugyan-
úgy. Tényleg olyan, mintha fo-
lyamatosan iskolába járnánk a 
világ különböző pontjain, ahol 
különféle karakterek, kultúrák, 
közegek várnak. Nekünk meg 
fel kell építenünk a kíváncsisá-
gunk és a riportalany személyi-
sége közti hidat. Ez iszonyú ne-
héz. És másképp nehéz a dzsun-
gelben, mint a frontvonalon 
vagy egy kávézóban.
e: Minden helyzetben teljesen 
más a reakcióidő, amit az em-
ber arra hagy, hogy megszokja-
nak minket. Például Fidel Cast-
ro lányának az első négy napon 
nem tettünk fel kérdéseket, mert 
azt éreztük, hogy minden azon 
áll vagy bukik, hogy mennyi 

ideig tudunk kamerán kívül ba-
rátkozni. Hatalmasat tévedtünk, 
mert amikor azt hittük, már be-
kapcsolhatjuk a kamerát, és az 
apjáról kérdezhetjük, teljesen le-
fagyott. Pedig előtte négy napon 
keresztül együtt voltunk, együtt 
táncoltunk, együtt ittunk, sőt 
még jógaórára is együtt men-
tünk... De a kamera előtt úgy le-
fagyott, mintha egy másik em-
ber lenne, és ettől persze mi is 
lefagytunk. Nem vettük észre, 
hogy depressziós.
A: Nincs recept. Leginkább fi-
gyelem és empátia kell ehhez a 
munkához.

mennyire gondolkodtok elő-
re?
e: Nagyon. 
A: Nagyjából 2016 közepéig lát-
juk, hogy mit szeretnénk csi-
nálni. 
e: Ami furcsa, mert nem vol-
tunk ilyenek, csak a munka tett 
azzá, olyan hosszú ideig tart ösz-
szehozni a filmeket. Állandóan 
inspirál, amit olvasol, amit látsz, 
akikkel beszélsz, háromhavonta 
alakul az eredeti ötleted. Furcsa, 
mert régen pont nem érdekelt, 
mi lesz három hét múlva, nem 
voltam előrelátó. De ez az élet-
mód megköveteli.
A: Ez a műfajból következik. 
Szeretnénk meginterjúvolni Pi-
nochet lányát – ez másfél évvel 
ezelőtt kellett, hogy eszünkbe 
jusson ahhoz, hogy most el tud-
junk indulni Chilébe. Ugyanak-
kor, olyan is volt, hogy pár éve itt 
a szomszéd kávézóban tervez-
tük a francia idegenlégiós utat, 

de jöttek a hírek a földrengésről 
és a fukushimai atomerőműről, 
így másnap már Japán felé re-
pültünk. Tehát, miközben akár 
évekre előre kell gondolkod-
nunk, akármikor a feje tetejére 
állhat a világ, és vele mi is. 

mennyire vagytok óvatosak?
A: Egyre inkább. Kerüljük az 
öncélúságot. Ha véletlenül be-
lecsöppenünk egy fegyveres 
konfliktusba, az sokkal tisztább, 
mint ha odamennénk egy hábo-
rúba és várnánk a tragédiát. 
e: Az, hogy a munkánkat kvázi 
elismerik, visszafogja azt, hogy 
egóból csináljunk hülyeségeket. 
De ez nem mindig volt így, négy 
évvel ezelőtt kevésbé voltunk 
óvatosak, mint most. Csinál-
tunk elmebeteg dolgokat, és ke-
rültünk nagyon veszélyes hely-
zetekbe is.

idén áprilisban ugyanígy be-
szélgettem erőss zsolttal. ha 
veletek is tragédia történ-
ne, nyilván sokan tennék fel 
a megszokott kérdést: minek 
keresték a bajt?
e: Tisztában vagyunk vele, hogy 

bármi történik, ezt fogják mon-
dani. Üzenem, hogy nagyon ci-
nikus kérdés, de fel vagyunk rá 
készülve.
A: Azért cinikus, mert ha mi 
nem mennénk oda – és ebben 
nyilván nem a mi személyünk 
az érdekes vagy a fontos –, ha 
nem mennének oda az újság-
írók „keresni a bajt”, akkor a vi-
lág nem tudná, hogy hány em-
bert gyilkolnak meg nap mint 
nap fegyverek, gyógyítható be-
tegségek vagy ivóvízhiány. Nem 
mintha sokat változtatna a dol-
gon a tájékozottság, de legalább 
a világ vezetői nem hazudhat-
ják azt, hogy nem tudtak ró-
la, mint akár csak néhány év-
tizeddel ezelőtt. Valami más 
magyarázatot kell kitalálniuk, 
hogy miért hagynak magukra 
egész kontinenseket, kultúrá-
kat, népcsoportokat a legnehe-
zebb időkben.
e: Jó, de ez most olyan, mint-
ha hősöknek állítanánk be ma-
gunkat… Ez a szakma része. 
De azért is csináljuk, mert ezt 
tudjuk, akarjuk, ez a szenvedé-
lyünk, és hála istennek megada-
tott, hogy csinálhatjuk.
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Gyermeküket 
gyászoló szülők 
Kasmírban
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Ajánlat

9
Ha bővebb információt szeretne, nézze meg a fenti művészek, események honlapját, 
vagy böngésszen a kulturpart.hu-n! 

november 17-én és 18-án az átrium Film-színházban lesz újra látható pintér 
béla társulatának nagy sikerű, és számos szakmai és közönségdíjjal büszkélkedő 
előadása, a sehova Kapuja, amelyet eredetileg 2000-ben mutattak be. A társulat 
egyébként decemberben ünnepli 15 éves fennállását , és ez alkalomból előadják 
legsikeresebb régi darabjaikat is. Aki nem ismeri a társulatot és aki rajongó, an-
nak egyaránt ott a helye, nem szabad kihagyni!

WWW.KULTURPART.HU

rumini visszatért! Folytatódik berg judit fantasztikus sorozata a 6–10 éves 
gyerekek nagy kedvencéről, az egérmatróz-fiúról, aki ezúttal a Fényvizeken 
jár.  A könyvben a kalandok izgalmas kirakóvá válnak, ugyanis a szereplők le-
velek sokaságában mesélik el különböző nézőpontból, hogy mikor, mi tör-
tént/történik. Hol a múltba tekintenek, és hosszú levelekbe bonyolódnak, 
hol rövid kis cetliken üzengetnek egymásnak – és persze lesznek kaló-
zok, fogság, küzdelem, de bízzunk Ruminiban – ő az, aki végül mindent 
megold! 

Újra itt a héttorony Fesztivál, melynek helyszínei a tavalyi évhez hasonlóan 
átnyúlnak határainkon. Egy-egy nagyszabású program lesz a makovecz imre 
tervezte kolozsvári református templomban, a lendvai Színházban, a makói 
Hagymaházban, ahogyan beregszászon, Kassán és szabadkán is. A fesztivál 
november 6-án kezdődik és november 20-án, Makovecz Imre születésnap-
ján fejeződik be a budapesti Villányi úti Szent Imre templomban, és olyan mu-
zsikusok vesznek részt rajta, mint pl. lajkó Félix, Dresch mihály, az etnofon, a 
vujicsics együttes, a Karaván família és a muzsikás.

Interjú

Az év vége felé járva nem szabad elfelejtenünk, hogy a 2013-as esztendő nem-
csak Wagner és Verdi születésének évfordulója, hanem benjamin brittené 
is. A 20. század legnagyobb brit zeneszerzőjének, a csodálatos karmesternek 
és zongoristának legnépszerűbb műve a Peter Grimes című opera, valamint 
a Purcell-témára írt Fiatalok zenekari kalauza. Most a brit zeneszerző születés-
napjának előestéjén csendül fel egyik fő műve, a háborús rekviem. A nagy-
szabású gyászmise a nemzeti Filharmonikusok előadásában november 
21-én a művészetek palotájában lesz hallható a magyar zenei élethez szo-
rosan kötődő brit karmester, howard Williams dirigálásával. Közreműködik: 
szabóki Tünde (szoprán), Timothy bentch (tenor), stephan loges (bariton) 
és a nemzeti énekkar (karigazgató: Antal mátyás).

ha már a veszélyről beszé-
lünk, nyilván eszetekbe jutott, 
hogy mi van, ha nem mind a 
kettőtökkel, hanem csak az 
egyikőtökkel történik valami.
A: Szoktunk ezen gondolkodni. 
e: Szoktunk, de mit érünk vele? 
Akkor valószínűleg a másik egy 
életre megnyomorodik... 

hogyan készültök fel egy 
ilyen utazásra? nyilván kell 
a jó kondíció, az erőnlét, de 
hogy lehet mentálisan felké-
szülni?
A: Fizikailag és lelkileg is jól kell 
lenned ahhoz, hogy bemenj egy 

frontvonalra. Tudtad, hogy a gá-
zolásos balesetek jelentős részé-
ben az áldozat gyászol, elvesz-
tette egy hozzátartozóját, tehát 
olyan minimális energiaszin-
ten van, hogy nem veszik észre 
az utcán, és elütik? Minden em-
bernek vannak olyan időszakai, 
amikor szinte észrevétlen, ilyen-
kor gyakran fellökik, belemen-
nek. Ilyen rossz lelkiállapotban 
egy konfliktushelyzet is nagyon 
veszélyes tud lenni, nemhogy 
egy háború.
e: Engem egyben tart a jóga is. 
És szerencsére bármikor, bár-
hol a világon le lehet teríteni egy 
matracot. 

van olyan, akivel nagyon sze-
retnétek interjúzni?
A: Én Bonóval, de számítok rá, 
hogy kiábrándító lesz. 

miért?
A: Tinédzserkori ikon, és a sze-
mélyes találkozás nem biztos, 
hogy intellektuálisan ugyan-
olyan felemelő lesz, mint mond-
juk a Dalai Lámát hallgatni.
(Eszter nagyon nevet)
A: Nevetséges, nem? Egy 
dokfilmes Bonóról beszélek. 
e: Nem mondok semmit… Ne-
kem nincs. Szívesen csinál-
nánk rendezőkről tök jó port-
rékat, olyasmit, mint amit Wim 
Wendersről készítettünk vizs-
gafilmnek az egyetemen. Na-
gyon szívesen kurkásznék kicsit 
David Lynch agyában. Rengeteg 
inspiráló ember van, a lényeg, 
hogy releváns történeteket me-
sélhessünk a világról.

miről szólnak a novemberi 
adások? 
A: November 6-án, szerdán lesz 
az M1-en a filmünk a Fülöp-
szigeteki keresztre feszítések-
ről. Minden évben van néhány 
ember, aki húsvétkor át akarja 
élni azt, amit Jézus, és kereszt-
re feszítteti magát. Egy férfit és 
egy nőt követtünk végig ezen az 
úton, egészen a keresztig.
e: Egyszerű emberek voltak: a nő 
cseléd, a férfi riksasofőr. Mind-
ketten azt állították, hogy nem 
éreznek fájdalmat, mert a Szent-
lélek megszállja őket, és transz-
ban lesznek, amikor felszegezik 
őket a keresztre...
A: Aztán két héttel később, nov-
ember 20-án szerda este Kas-
mírról szól majd az On The 
Spot, ahol egy véres, Európából 
elképzelhetetlen mészárlás folyt 
hosszú éveken keresztül, ennek 
az utóéletével foglalkozunk. Ez 
volt az egyik legdepresszívebb 
forgatásunk. Szembesülni az-
zal, hogy az ember mire képes, 
hogy amit megtehet, azt tényleg 
meg is teszi. Olyan kínzásokról 
hallgattuk egymás után a túl-
élők beszámolóit, amelyeket a 
legbetegebb agyú hollywoodi 
forgatókönyvíró sem tudna ki-
találni. Százezrek eltűntek, és 
mindenütt tömegsírok vannak. 
Még a forgatás közben is talál-
tunk jelöletlen tömegsírt. 
e: Nincs igazság. Na, ezért me-
gyünk oda. Meg azért, mert ma-
gunkat is másképp látjuk ezek-
nek a történeteknek a tükrében. 
 Kalmár András

A Fülöp-szigeteki keresztre 
feszítések
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hála? pénz?
Dogossy Katalin

A hálapénzzel kapcsolatos 
kutatások becslése szerint 
évente körülbelül 40 milli-
árd forintot fizetünk az or-
vosoknak borítékba rejtve, 
zsebbe csúsztatva, lopva, 
kórházi folyosókon körül-
tekintve, titkon, szégyenlő-
sen. Miközben mi ketten, 
orvos és betege nem me-
rünk egymás szemébe néz-
ni, úgy viselkedünk, akár a 
bűnösök. 

A hálapénz 
nem más, mint 

a hiány kény-
szere. A magyar 

orvos a hálapénzt 
azért fogadja el, mert a fizetésé-
ből nem tud az őt megillető élet-
színvonalon megélni. A beteg 
azért adja, mert az orvosi ellá-
tás nem megfelelő színvonalú, s 
azt reméli, ha ad, akkor az lesz. 
Más kérdés, hogy ez valóban 
így van-e. Nem biztos. Az egész 
rendszer egyfajta magánüzlet, 
amiből az orvos nem tud, a be-
teg pedig nem mer kiszállni. Az 
egész mögött érezhető egy rossz 
társadalmi lelkiismeret, amely 
sejti, hogy az orvosait nem fize-
ti meg, ezért aztán nem is tud a 
hálapénz ellen hatékonyan fel-
lépni. A hálapénz szétroncsol-
ja az orvos önérzetét, aláássa a 

tartását, s mivel nem vívódhat 
örökké, idővel belezüllik.
Szerencsés vagyok, jómagam 
ritkán kényszerülök orvoshoz 
menni. Előfordult azonban, 
hogy néhány napot kórházban 
kellett töltenem. Egyszer jobb 
kezem kisujja kettétörött, mi-
után fiam újonnan vásárolt kis 
motorját akartam kipróbálni 
éppen, anélkül, hogy megkér-
deztem volna, hogyan műkö-
dik. Az eredmény hatalmas esés, 
egy mikrosebészeti kézműtét, 
négynapos kórházban fekvés, 
öt hét gipsz, s egy örökre defor-
málódott kisujj lett. A műtétet a 
baleset napján éjszaka, a Szent 
János Kórház traumatológiá-
ján végezte el egy halálosan ki-
merült, nevetségesen alulfize-
tett ügyeletes orvos. A hatágyas 
szobában, ahol elhelyeztek, két 
lovasbaleset miatt gerinctörést 
szenvedett, ágyhoz kötött, és 
egy autóbaleset utáni megfigye-
lés alatt tartott fiatal lány feküdt, 
valamint egy idős néni, aki nap-
közben aludt, éjszaka kiabált, s 
ha mérges volt, a teli ágytálat a 
falhoz vágta. Szemernyit sem 
tudtunk aludni mellette. A mű-
tét előkészítése során meztelen-
re vetkőztettek, a műtőbe toltak, 
majd pontosan hetvenkét percig 
hagytak fagyoskodni ott beta-
karatlanul és kiszolgáltatottan. 
Éjszaka a frissen bepólyált ka-

romról levágták a gipszet. Más-
nap kiderült, hogy tévedésből. 
Gyógyulásom után, az ujjam-
ba keresztirányba helyezett tar-
tó csavarok eltávolítása során az 
egészséges kezemmel tartottam 
röntgenfelvételt, hogy az orvos 
láthassa, mit vesz ki és honnan. 
Ugyanis az ambulancián nem 
volt nővér. A beavatkozás nem 
sikerült, a kisujjamat azóta sem 
tudom teljesen kiegyenesíteni. 
Ha jól emlékszem, a kalandért 
harmincezer forintot adtam az 
orvosnak. Nem nevezném há-
lapénznek, ugyanis cseppet sem 
voltam hálás. Az egész borzal-
mas volt, sőt, felháborító. Mi-
ért fizettem mégis? Mert úgy ta-
pasztaltam az ott eltöltött négy 
nap alatt, hogy mindez legke-
vésbé sem az orvos hibája. Úgy 
láttam, hogy ő a lehetőségekhez 
képest mindent elkövetett, em-
berhez méltatlan körülmények 
között, nevetséges fizetésért, 
sokszor folyamatosan hatvan 
órán keresztül dolgozott, s még 
a betegeinél is kiszolgáltatottabb. 
Mert az egész sürgősségi ellátás 
ott, akkor, csupán arra volt ké-
pes, hogy a beteg ne haljon meg, 
ne vérezzen el, ne kapjon szep-
szist. S ez sikerült is. Nem hal-
tam meg, nem véreztem el, nem 
kaptam szepszist. Egyszerűen 
sajnáltam őket, ezért fizettem.
Persze, nem adunk hálapénzt 

mindig minden orvosnak. A 
szike blog szerint a hálapénz el-
oszlása az egészségügyben igen 
igazságtalan: az „orvosi elit”, a 
felső kb. 10-15% kapja meg a há-
lapénz közel 90%-át. Tudjuk jól, 
hiszen többnyire eszünkbe sem 
jut, hogy a tüdőszűrésért, labor- 
vagy röntgenvizsgálatért hála-
pénzt adjunk. És természetes-
nek érezzük, hogy adnunk kell, 
például, a szülésért. Miért is? 
Mert úgy szokás. A szülészete-
ken a kismamák egymást akar-
ják túllicitálni. Te mennyit gon-
doltál, kérdezgetik egymástól a 
folyosón várakozva, majd úgy 
érzik, nekik ennél öt-tízezerrel 
többet kell adniuk. Valójában 
nem is várnak el, és nem is kap-
nak ezért semmi extra szolgálta-
tást, hiszen az orvosok többsége 
ugyanúgy végzi a munkáját ak-
kor is, ha kap érte borítékot, és 
akkor is, ha nem. Olyan esetek, 
hogy a doktor úr megmondja 
előre, hogy mennyit kér, előfor-
dulnak, de ritkán. Ezek az orvo-
sok büntetőjogilag is felelősség-
re vonhatók. Egy komplikáció-
mentes szülés vezetésben ráadá-
sul egyforma értékű az a munka, 
amit a szülésznő és az orvos vé-
gez. Sőt, normális esetben a szü-
lésznő sokkal többet tesz és te-
het. Ha már a hálapénzről gon-
dolkodunk, neki ugyanúgy jár. 
Vagy még sokkal inkább. Ter-
mészetesen, abban az esetben, 

ha valamiféle komplikáció adó-
dik, s ezt az orvos megoldja, a 
kismama joggal hálás. Ha az or-
vos ünnepek alatt, éjszaka, ügye-
leti időn kívül bemegy a kórház-
ba, elhalasztja a nyaralását, vagy 
emberfeletti küzdelmet folytat 
az asszony vagy a gyerek meg-
mentéséért – szintén. Ha ilyen-
kor adunk, szerintem rendben 
lenne.
Az egyik fővárosi kórház nyug-
díj előtt álló osztályvezető fő-
orvosával készítettem egyszer a 
hálapénzről interjút. Azt mond-
ta, hogy a kórházakban dolgozó 
beosztott orvosok bére olyan ne-
vetségesen alacsony, hogy bár-
mennyire utálják is, ha kapnak, 
elfogadják a hálapénzt. Azon-
ban egészen biztos benne, hogy 
ez nem befolyásolja a munkáju-
kat. Egy hajléktalant ugyanúgy 
fog minden orvos operálni, mint 
egy milliomost. Egyébként a há-
lapénz mértékéről keringő plety-
kák nem egészen valóságosak. 
Tíz szülő nőből – mondta a nő-
gyógyász főorvos – kettő sem-
mit sem ad, öt, mondjuk, tíz-
ezer forintot, és csak három ad 
többet, esetleg. Ma egy nálunk 
dolgozó beosztott orvosnak átla-
gosan évente ötven szülése van. 
Ez azt jelenti, hogy hetente egy. 

Ki lehet számolni, mennyi pén-
ze jön össze ebből. Hány évig 
tanult, hány ügyeletet kell vál-
lalnia, hányszor jön be éjszaka, 
hányszor nincs otthon szilvesz-
terkor ezért.
A szike.postr.hu szerint senki 
nem tudja pontosan megmon-
dani, mennyi hálapénzt adunk. 
A becslések 40 és 100 milliárd 
forint közé teszik a hálapénz 
mértékét. Ekkora mennyisé-
gű pénz „kiváltásához” hatal-
mas költségvetési pénz kellene. 
Ráadásul a hálapénz az orvos–
beteg között minden tehertől 
mentesen, teljesen nettó formá-
ban áramlik, így minden olyan 
legális eszköz, amellyel ezt ki 
szeretnénk váltani, legalább 
1,5-2-szer ennyibe fog kerülni, 
és még mindig csak a jéghegy 
csúcsát kapargattuk. Ahhoz, 
hogy korrekt béreket tudjunk 
adni, legalább 3-400 milliárd fo-
rint kellene – írja a blog –, amely 
a jelenlegi egészségügyi közki-
adások minimum ötöde. Vagy-
is az államháztartási kiadások 
mintegy 2-3 százaléka. Ettől 
függetlenül az egészségügyben 
jelen lévő, áldatlannak nevezhe-
tő állapotok rendezésére minél 
hamarabb szükség van mind az 
orvosok, mind a betegek érde-
kében.
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Ha nem, majd fogsz... Globális jelenség immáron a be-, el- 
és kizárás az élet számtalan területén, és ha ez nem lenne 
elég ellentmondás, számos kurzus ajánlja a nyitott, befo-
gadó szemléletet az introvertációval szemben. Aszinkron-
nak tökéletes.

Pedig a műsorújság heti rács-
hálója tényleg maga a kénkö-
ves armageddon, a reménynek 
manapság nem igazán oszta-
nak szerepet. 
A hírműsorok, mérhetetlen 
cinizmussal, tényeknek, hát-
térnek, objektívnek aposzt-
rofálják horror-válogatásai-
kat, majd rá fél órára, s mint-
egy igazolandó, lelkes amatő-
rök háromgarasos operái tril-
lázzák a nagyvárosi dzsungel 
élet-halál harcait. Végezetül 
főműsoridőben vár a végzet, 
hogy a civilizáció széthullásá-
nak gyászheroizmusával köz-
vetítsen a jövőből: 2050, föl-

dünk a galaxisban bolyongó 
galacsinná változott... 
A briliáns fikciók sorozatról so-
rozatra mutatják be populáci-
ónk végjátékait, ahol a fajtársak 
vagy áram nélkül maradnak, 
vagy nyakig ülnek a fagyban, 
esetleg földön kívüli intelligen-
cia zárja sajtbúra alá őket, kí-
sérletezés gyanánt. Ha ez nem 
volna elég, a néhány éve még 
helyes cápák, gyilkos hangyák 
mindennapjait ecsetelő temati-
kus csatornák túlélőtáborokból, 
bunkerekből, többszörösen vé-
dett rejtekhelyekről közvetíte-
nek, emberiségről példát, vitéz-
ségről formát ők adnak (sic!).

Na meg azok, akik a tökélete-
sedés etikai határain egyensú-
lyozva fejlesztik a személyisé-
get, tréningek és tornák szűnni 
nem akaró szériáiban; amúgy 
mi másban, ha a permanencia 
lett a mindenség mértékegysé-
ge? Nincs hétvége továbbkép-
zés nélkül, és bár egy életen át 
tart a tanulás, hogy a memori-
ternek mi köze a gyakorlathoz, 
nehéz tesztelni a wellness-szál-
lodák konferenciatermeinek 
temperált légkörében.

Annál inkább nyílt terepen! A 
szépség és a szörnyeteg egy-
mást lesi, hisz szűkül az élettér, 
s szűköl benne minden vad. A 
kínkeservesen kialkudott társa-
dalmi normák hűlt helyén új ér-
tékrend épül, vagy épp a sem-
mi, olyannyira, hogy a nyelv 
sem stimmel már! Hiába be-

szélünk egyet, mind kevésbé 
értjük, mit mond a másik. Ma-
gunkról nem is beszélve.

Off-Grid – élet a hálózaton kí-
vül. Az utóbbi évek szimpati-
kusnak tűnő trendje ez, csendes 
lázadása azoknak, akik nem kí-
vánnak kiszolgáltatva létezni a 
nagybetűs rendszernek. Füg-
getlenség minden, illetve áron 
alul, hiszen a mozgalom lénye-
ge, hogy a hivatalos energia- és 
gazdasági struktúrákról levál-
va, önállóan biztosítják a lét-
feltételeket, keresve az alterna-
tívát. Nincs központi víz, gáz, 
elektromosság, de posta, sze-
métszállítás, így aztán iskola, 
kórház stb. sem. A géniusz és 
az ösztönállat egy személyben. 
Jó ez, vagy szenvedés?

Ez is, az is. Teljes életemben a 
szuverenitás határait kerestem, 

sőt, feszegettem is azokat, de 
rendesen. Aggódom, csakúgy, 
mint bárki más, a jövő miatt, 
különös tekintettel gyerekeim-
re. Megdöbbent, hogy kevesebb 

mint húsz év múlva, há rom száz -
mil lió klímamenekült toporog-
hat a kontinens határain, mond-
hatnám a rendszerenkívüliség 
adottságával. De mi a rendszer, 
ha nem mi?
A jelen elvetemült, gonosz és 
kizsákmányoló, illetve ilyetén 
szörnyek irányítják. Remek, 
de akkor mi van? Ne fizes-
sek adót, ne higgyek az intéz-

ményben, a jogaimban, akár 
az öklök erejében, ha kell? A 
védekezés nem változás. At-
tól, hogy kikapcsolom a tévét, 
a műsor még benne lesz, at-
tól, hogy az én agyamat nem, 
másét még ledarálják. A tudás, 
annak megosztása mindinkább 
felelősség, arisztokratikusan 
kivonulni nem lehet, különös-
képp oda, ahol mások generá-
ciók óta képtelenek talpra állni. 

Ki vagy mi, kire vagy mi-
re van hatással, tyúk és tojás 
kérdése. Na meg az összees-
küvés-elméleteké, azokból so-
sincs hiány. Egy valami biz-
tos: a túláradó, kincstári opti-
mizmus az apokalipszist ille-
tően csak tovább erősíti a po-
larizációt, miszerint a világ 
végül Orkok és Tündék hábo-
rújának színtere lesz, nélkü-
lözve mindent, mi emberi. 

„Kevesebb mint  
húsz év múlva,  

háromszázmillió 
klímamenekült 

 toporoghat a konti-
nens határain”

Üzenet a Földről

védekezel?
Novák Péter

HIRDETéS
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Polgár Teréz Eszter

„önsajnálatnak nincs helye”
Úgy ültem be a Múló Rúzsra, ahogy az em-
ber artistáknak drukkol, kicsit szorongva, 
hogy le ne essenek. De mire átgondoltam 
volna, hogy ez a félsz akkor most előítélet-e, 
amely bennem, ugyebár, 
nincs, beszippantott az elő-
adás. Igazi színházat láttam. 
Ízléseset, bájosat, meghatót 
és vicceset, s mindenekelőtt: 
önazonosat.
Elek Dóra 16 éve vezeti az értel-
mi sérült színjátszókból álló Bal-
tazár Színházat. Alapítója, ren-
dezője, menedzsere. Produk-
cióit a hagyományos közönség 
mellett gyermekotthonok és zárt 
intézmények lakóinak is elviszi 
(vállalva, amit a színházak nem 
tekintenek feladatuknak). Mert 
a kisiklottaknak és remény-
vesztetteknek van a legnagyobb 
szükségük a katarzisra.

gyönyörű a játszóhelyetek. 
Tisztaságillatú új épület, ha-
talmas terek, sok fény...
Igen, tavaly költöztünk ide, a III. 
kerületbe. Nagyon büszke va-
gyok rá. Rengeteg munka volt 
megtalálni és így felújítani. Nem 
csak a társulat próba- és játszóhelye, a Baltazár 
Művészeti Központ fizetős foglalkozásait szintén 
itt tartjuk. Ezekre nem sérültek is járhatnak, csak 
ugye, a sérülteknek vagyunk hiánypótlók. Ha te 
pl. rajzolni akarsz, találsz profi rajztanfolyamot, de 
ha sérült vagy, nehezen. Pedig rajztehetsége tényleg 
bárkinek lehet. Az egyik Baltazár-színészt, Danit 

én írattam be még 2003-ban rajzolni, azóta fest, ki-
állításai vannak. Egy darab kapcsán jöttem rá, mi-
lyen tehetséges ebben is. 

vissza tudod idézni a kezde-
teket? miért akartál éppen 
értelmi sérültekkel színhá-
zat csinálni?
Párizsban végeztem, Európa leg-
nagyobb művészeti egyetemé-
nek színház szakán. Kint láttam 
egy sérültekből álló belga társu-
latot. Nem szakemberként ültem 
ott, hanem egyszerű nézőként: 
egészen csodálatos színházi él-
mény volt. Akkor azt gondol-
tam, hogy még ennél is csodála-
tosabbat lehetne – és tudnék is – 
csinálni egy ilyen csapattal.

miben adott többet ez az elő-
adás a „normál” színháznál?
Nagy volt a kontraszt, és ezáltal 
a színház varázspálcája is sok-
kal erősebben hatott. Kiderült 
számomra, hogy aki a hétköz-
napokban nem tud számolni, 
sőt, esetleg beszélni sem, a szín-
padon remekül táncolhat, és le-
het kitűnő színész. 

hazajöttél…
És eltelt pár év. Közben egy nagyon népszerű te-
levíziós műsort szerkesztettem: Az én mozimat. 
Még tartott a sikerszéria, mikor egyszer magam-
ba mélyedve azt kérdeztem, mit is akarok igazán. 
És visszagondoltam a legnagyobb élményemre az 
elmúlt évekből: az a bizonyos belga színtársulat 

úszott be. Eldőlt a kérdés. Felálltam, és azt mond-
tam: színházat fogok csinálni. Összepakoltam, 
kimentem Belgiumba két hétre, hogy megnéz-
zem, hogyan dolgoznak a sérült színészek, vissza-
jöttem, és elkezdem társulatot verbuválni.

ezt hogy kell elképzelni?
A Kézenfogva Alapítvány akkori elnöke, Göncz 
Zsuzsa néni kapásból mondott tíz nevet, kihez 
forduljak. Adtak kézről kézre. De magamtól is 
jártam az országban azokat az intézményeket, 
ahol sérültekkel találkozhattam. 

bementél, és megkérdezted, ki akar színész 
lenni?
Nem, az úgy volt, hogy tartottam nekik foglalko-
zásokat, hogy megmutassam, mégis, mit gondolok 
a színházról. A Ferencvárosi Művelődési Házban 
eleinte hetente, később heti többször kb. 25 em-
berrel foglalkoztam, majd mellette Csömörön is 
ugyanennyivel. Ezek már színházi próbák voltak 
gyakorlatokkal.
Három hónap után azt kellett mondanom, az 50 
ember túl sok, húzok egy vonalat, azok maradhat-
nak, akik színházból akarnak élni mint profi szí-
nészek, és ezért készek nagyon keményen dolgoz-
ni. Maradtak 13-an, akik a mai napig velem van-
nak. Három emberrel bővültünk csak. Mindany-
nyian maguk döntöttek a sorsukról, ami sajnos 
példátlan a sérültek estében. Ők ösztönösen tud-
ták, hogy ez jó lesz nekik, merthogy jók ebben. ’98 
január végén kezdtünk mint társulat. 

honnan tudtad, hogyan foglalkozz értelmi 
sérültekkel?
Ezt nem kellett tudni. Ösztönösen éreztem. És 
használtam, amit a rendezésről megtanultam, 
mintha ép színjátszókkal dolgoznék. Ha valaki 

nem értett valamit, elmagyaráztam. Ha te nem ér-
tesz valamit, neked is elmagyarázom. Nincs sem-
mi különbség. Talán kicsit anyai is a színészeim-
mel való viszonyom, nem csak vezetői, de kezdet-
től fogva nagyon szigorú vagyok.

A saját színpadotok mellett felléptek befo ga-
dó szín há zak ban, turnéztok külföldön, jártok 
a sziget Fesztiválra…
A Szigetet ne is említsd! Szerintem idén voltunk 
utoljára. Az mindig egy tortúra. Kosz, por, alig le-
het beszélni tőle, nemhogy énekelni. A folyamato-
san harsogó zene felőrli az idegeket… Van a Sziget-
nek jó része is, persze; és az is jó, hogy sokan meg-
nézik a Baltazárt, száz ember mindig arra somfor-
dál, és ha leül, marad. De amiről az egész szól, azt 
én károsnak tartom. Önbecsapás: az a szabadság, 
hogy szabad a mocsokban hemperegni. 

gyermekotthonban, javítóintézetben, bör-
tönben is játszotok – a sziget ezeknél köny-
nyebb terep, nem? 
Az első valódi börtönélményem a zártságával sok-
kolt (ahhoz képest nekem minden más könnyebb 
terep volt): kapuk, zsilipelés, a rácson fennakadt 
döglött galambok... El se tudom mondani. Há-
rom börtön van Magyarországon fiatalkorúak-
nak. A Miskolc melletti Szirmabesenyőn a legne-
hezebb térségek fiatalkorúi ülnek: 120-an; és csak 
egy szem pszichológusuk van. Szakemberek he-
lyett gyógyszerekre megy a pénz: leszedálják őket. 
Ez nyilván a féken tartás legegyszerűbb módja, 
csak nem visz előre. Persze, nagyon nehéz egyen-
ként foglalkozni 120 emberrel, plusz a kint lévő 
családdal. Rengeteg pszichológusra lenne szükség 
– amihez át kellene csoportosítani a meglévő pén-
zeket, de megtérülne. Csak sajnos kevesen gondol-
kodnak így.

Elek Dóra 16 éve 
vezeti az értelmi 

sérült színjátszókból 
álló Baltazár  

Színházat
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Egy javító-nevelőben vagy egy börtönben any-
nyira szörnyű a helyzet, hogy ott különösen fon-
tosnak tartom, amit mi adhatunk. Főleg a fiatal-
korúaknak, mert nekik még lehet más utat mu-
tatni. A színészeink olyanok, mint a varázslók, a 
puszta jelenlétükkel is gyógyítóan hatnak. Min-
dig születik valami nagyon különleges dolog, 
amikor ilyen helyen lépünk fel: az előadás alatt, 
vagy az azt követő beszélgetésen. 
Egy ideje egyfolytában azon a hosszú távú pro-
jekten töröm a fejem, hogyan juthatunk el minél 
több félrecsúszott, kilátástalan fiatalhoz. Most is 
játszunk a Szőlő utcai javító-nevelőben, és nyolc 
gyermekotthonnal fogunk együtt dolgozni a 
közeljövőben. Ez azt jelenti, hogy felkészülünk 
minden egyes otthonból, megismerjük a lakóit 
– ez egy foglalkozás –, utána ők idejönnek, be-
mutatunk nekik egy előadást, erre is foglalkozás 
épül, majd ez több körben megismétlődik más 
darabokkal, más szinten. Az előadásaink na-
gyon eltalálják ezeket a célcsoportokat. 

nem féltél, amikor először vitted a színésze-
idet olyan nézők elé, akiket valamiért anti-
szociálisnak minősített a társadalom? 
Az első a rákospalotai lánynevelő-javító volt, aho-
vá meghívtak minket. Mindenki tartott minden-
kitől: a mieink állatira féltek attól, hogy meglop-
ják őket, a javítós lányok meg nagyon izgultak, 
hogy jönnek a „dilisek”. Ehhez képest egymás 
nyakába borultak a végén. Azóta már visszajá-
runk. A darab mindig meghozza a fordulatot, 
mert akitől nem vártak semmit, hihetetlen telje-
sítményt nyújt. Minden előadás után kapunk egy 
csomó levelet, a börtönökben is a fogvatartottak-
tól: leírják, mennyi erőt adott nekik a fellépésünk. 
Mert a sérültek is mínuszból indultak nálunk – 
pont, mint a börtönviseltek a társadalom szemé-
ben –, mégis magasra törnek. És azt is pontosan 
érzik, hogy a társulat minden tagja teljes szívvel 
fordul feléjük. De egy előadás önmagában keve-
set tehet. A bezártságban élők legnagyobb ellen-
sége a passzivitás. Már a gyermekotthonban élők 
is motiválatlanok, kimozdíthatatlanok, mert hiá-

ba a legcsodálatosabb program, egyszer csak azt 
fogják kérdezni: „minek?”. Ha úgyis visszakerül-
nek a sivárságba. Ezért felajánlottam, és mindig 
propagálom, hogy ha egy gyermekotthonban élő 
fiatal a művészeti központunkban akar tanul-
ni, ösztöndíjjal jöhet. Ennyit tudok lépni arra a 
mondatra, hogy „na és, mi lesz utána?”. Az elő-
adás után rajta múlik, tanulhat: színészmestersé-
get, beszédtechnikát, kortárs táncot, bábot, zenét, 
hangképzést, képzőművészetet. 

sohasem kaptatok bántó megjegyzéseket 
senkitől? 
Nem. Legalább 60 iskolával vagyunk kapcsolat-
ban, itt 120 középiskolásnak tartunk egyszer-
re előadást, majd foglalkozást. Van, hogy az ele-
jén röhögnek, de azért is, mert zavarban vannak. 

A Fiúk, lányok témája, ahogy a tinédzsereké is: 
a párkapcsolat. Sérültek szájából furcsa nekik a 
csábításelméletet hallani, és idő, míg áthangolód-
nak, de utána nagyon megérinti őket.
Börtönökben sem kaptunk soha negatív reakciót, 
viszont sok vicces és megindító dolog történt. Tö-
kölön pl. odajött egy pasi, hogy ő 
már látott minket a kecskemé-
ti börtönben. Minden előadás 
után van beszélgetés. Ha a né-
zők hirtelen nem tudnak meg-
szólalni, oldásképpen a szerep-
lőket beszéltetem kicsit. Az egyik 
színészem azt mondta egy bör-
tön-előadás után: „Önsajnálat-
nak nincs helye. Én is egy intéz-
ményből jöttem.” Ugyanis ő a 
Vakok Intézetében lakik. Ezek spontán szövegek, 
és annyira tiszták, mellébeszélés-mentesek, hogy 
ezek után mindig valódi beszélgetés kezdődik. 

Azt adta, adja a sérültekkel való munka, ami-
ért 16 éve elkezdted?
Milliószor többet. Nagyon boldoggá tesz. Ahogy 
most annyi más az életemben. Pont egy éve, pár-
huzamosan az új otthonunk megtalálásával, ki-
költöztem Zebegénybe. Mindkettő hatalmas 
minőségi változást hozott.
Két órát utazom oda-vissza, nagyon kevés időm 
marad, percre be vagyok osztva, a barátaimmal 
is kevesebbet lehetek, de olyan környezetben 
élek, ami nem összehasonlítható a Rózsadomb-
bal sem, ahol laktam. Mindig is nagyon közel 
éreztem magam a természethez, gyerekkorom-
tól különleges kapcsolatom van az állatokkal. 
Most a zebegényi kutyákat, akiket szeretek, na-
ponta végiglátogatom. Mindennap futok az er-
dőben, együtt a szarvasokkal. Legföljebb attól 
félek, nehogy vadászszezonban valaki részegen 
lelőjön. Ha engem leejtettek volna a dzsungel-
ben, mint Mauglit, azzal semmi bajom nem lett 
volna, remekül felnevelkedem. 
Van két cicám, ők várnak otthon. Aki veszi a fá-
radságot, hogy kapcsolatba kerüljön egy macs-

kával, rájöhet, mennyire szellemi, érzelmi lény, 
és rengeteget tanulhat tőle. Ezt csak az érti, aki-
nek van rá antennája. Sok mindenben nem úgy 
gondolkodom, mint a legtöbben. Például, ne-
kem evidencia, ami sokaknak (köztük jó bará-
taimnak is) érthetetlen: hogy nincs jogunk el-

pusztítani egy másik élőlényt. 
Ezért nem eszem húst. Bár sze-
rintem sokkal többen értenék, 
ha szemébe néznének, mond-
juk, a báránynak a vágóhídon. 
Számomra nincs különbség lé-
lek és lélek között. Az ember 
magát felsőbbrendűnek állítja 
be a saját törvényei alapján. Pe-
dig a világban, univerzális ér-
telemben, nincs alá- és föléren-

deltség. Ha ezt belátnánk, az ember az őt illető 
helyet foglalná el.

„A színészeink  
olyanok, mint 

a varázslók, a pusz-
ta jelenlétükkel is 

gyógyítóan hatnak”

Cseppek:
gyors hatás 

elérésére
• pl. görcsoldás
• kockacukorra, 
egyéb élelemre 

cseppentve, 
bôséges folya-

dékkal leöblítve

Kapszula:
kúraszerû 
kezelésre

Vesekímélô 
étrend: 
www.satco.hu

SATCO Kft.     
Tel.: (+36-1) 371-0530 
Fax: (+36-1) 371-0531

E-mail: satco@satco.t-online.hu
www.satco.hu

www.rowatinex.hu

lágy kapszula
belsőleges oldatos cseppek

A kockázatokról és a mel lék hatásokról olvassa 
el a be teg tájékoztatót, vagy kér  dez ze meg 

kezelô orvosát, gyógyszerészét!

• Vese- és húgyúti megbetegedések és tüneteinek kezelésére
• Vesekô vagy húgyvezetékben lévô kô esetén
• Újbóli kôképzôdés
• Görcsoldó (vesekô, húgyvezetékben lévô kô esetén) 
• Gyulladáscsökkentô
• Enyhe húgyúti fertôzések esetén (vizeletelválasztás elôsegí-

tése, enyhe antibakteriális hatás, görcsoldás)
• Növényi eredetû, tisztított hatóanyagok

Kapszula:
kúraszerû
kezelésre

Vesekímélô 
étrend: 
www.satco.hu

VÉNY NÉLKÜL, GYÓGYSZERTÁRAKBAN KAPHATÓ GYÓGYSZER!
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Kora esti randevú
Vág Bernadett

Özvegy Kunhalassyné, született 
Széplaki Márta nyújtózott egy 
nagyot, belebújt steppelt köntö-
sébe, és indult, hogy feltegye a 
teát. Kávét nem ihatott, magas 
volt a vérnyomása. Míg a teavíz 
felforrt, csinált egy-két törzshaj-
lítást, csípőkörzést, erről sose 
mondott le. A teát komótosan 
kavargatta, imádta nézni, ahogy 
a kiskanálról belecsorog a méz. 
Egy szeletke kenyeret is pirított, 
vajat kent rá. Miután jóllakott, 
leöblítette a tányért, aztán meg-
mosdott, felöltözött, megigazí-
totta fiúsra vágott, ezüst haját. 
Egy pici rúzst is tett fel, úgy vél-
te, egy nőnél ez hozzátartozik az 
ápoltsághoz. 
Szétnézett a konyhaszekrény-
ben, mit kell vásárolni. A tojás-
tartót bedobta a gurulós kocsi-
ba, aztán kabátjába bújt, de még 
visszament a tükörhöz, hogy fe-
jére illessze mályvaszínű kalap-
ját. Így indult el a piacra. Ez a pi-
acozás hozzátartozott a délelőt-
tökhöz. Akkor is ment, ha nem 
kellett vásárolni, mert szerette a 
nagyhangú árusokat, a sok szí-
nes portékát, a lángos illatát, a 
nyüzsgést. Meg hát volt ott még 
valami. Vagyis, valaki. Kornél úr, 
a biztonsági őr. 
Hogy piaci körsétáinak nyomós 
oka Kornél úr, magának se mer-
te bevallani. Ha csak eszébe jutott 
a nyugdíjas, mégis délceg, egyen-

ruhás úriember tömött bajsza, 
erős, egyenes háta, beleborzon-
gott. 
Kornél úr a piac bejáratától úgy 
húsz méterre ácsorgott, ha nem 
volt esemény, az volt az őrhelye. 
Márta már messziről leste, ott 
van-e. Amikor közel ért, mégis 
mindig más irányba nézett, míg 
elsétált mellette a húzós kocsival. 
De Kornél úr minden alkalom-
mal utána szólt: 
– Kis kezét csókolom, Mártika. 
Na, erre azért megállt, a legigé-
zőbb pislantását csillantotta a fér-
fira, és így válaszolt: 
– Jó napot kívánok. 
És ezután mindketten moso-
lyogtak. A piac forgataga lelas-
sult, a zsivaj is eltompult. Régi 
időket idéző keringő lágy dalla-
ma csendült fel, az árusok ösz-
szes krizantémja és őszirózsája 
köréjük gyűlt csokrokban, vi-
zes vödrökben, meg csak úgy is, 
odaszórva, vállaikra kék és ró-
zsaszín madarak szálltak. Így 
nézegették egymást. Márta egy 
pillanatra letámasztotta a be-
vásárlókocsit, épp csak addig, 
míg megigazította a kalapkáját, 
a keze felrebbent, mint egy pil-
langó, Kornél úr huncutkék 
szeme pedig végigcsókolta az 
ujjacskákat egészen a kis kacsó-
ig, sőt, a gyöngysoros csuklóig. 
Márta elpirult, és zsebébe rej-
tette a kezét. 

Aztán Kornél úr egy kicsit köze-
lebb lépett, Márta felé hajolt, és a 
fülébe duruzsolta: 
– Hogy vagyunk, hogy vagyunk? 
Márta csak legyintett, és gyor-
san elsorolta, mennyi gyógyszert 
kell szednie a magas vérnyomása 
meg a reumája miatt, majd hoz-
zátette, hogy hála az égnek, na-
gyobb baj nincsen. Aztán begör-
bítette a mutatóujját, és lekopogta 
a mályvakalap búbján. 
– Az én vérnyomásom viszont 
túl alacsony, tetszik látni, a ket-
tőnké, ha összeadnánk, milyen 
szépen kiegyenlítené egymást – 
incselkedett Kornél úr. 
Márta megint elpirult, aztán fel-
sikoltott, hogy minek is álldogál 
itt, amikor annyi dolga van, és 

sietve nyúlt a kocsiért. De Kor-
nél úr nem hagyta elmenni, ha-
nem már megint azt kérdezte, 
nem hívhatná-e meg egy kré-
mesre a közeli cukrászdába, mű-
szak után. 
Márta már ingatta is a fejét, 
mint mindig, mert hogy is ven-
né ki magát, hogy ő, a tisztes, 
özvegy családanya, sőt, család-
nagyanya, akinek nemsokára 
dédunokája is lesz, egy bajuszos, 
snájdig úrral randevúzgasson, 
de most valahogy képtelen volt 
kimondani azt a nemet. Hirte-
len belébújt a kisördög, és arra 
kényszerítette, hogy a fejinga-
tást szelídítse vállvonogatásra, 
aztán csücsörítse azt a cseresz-
nyepiros szájával, hogy talán. 

Csak még sietve, suttogva hoz-
zátette, hogy ha lehet, ne ebbe a 
cukrászdába menjenek, hanem 
a másik kerületbe, oda a park 
mellé, mert még a szájukra ve-
szik az emberek. 
– Hat órakor várni fogom a sé-
tányon, a nagy tölgyfánál – dör-
mögte Kornél úr, és kicsit kacsin-
tott is hozzá, mire Márta lábából 
kiszaladt az erő. Biccentett, majd 
mintha meg se állt volna egy 
percre se, elsietett. 
Kornél úr sokáig nézett utána, 
meggusztálta a kötött kabátka 
alatt ringó kerek hátsóját, kecses 
bokáját, aprókat tipegő, nemes 
járását, és szívét majd szétvetette 
a büszke férfiöröm. Megpödörte 
a bajuszát, hogy híjnye. 

Az idő múlásáról 
férfinak, nőnek…
„A férfiaknak bebizonyíta-
nám, mennyire tévednek, 
amikor azt hiszik, hogy az 
öregedés okozza a szerelem 
hiányát, pedig valójában a 
szerelem hiánya okozza az 
öregedést.” 
 (Gabriel García Márquez)

„A nők sokáig azt hiszik, hogy 
a testükről van szó. Mikor 
öregedni kezdenek, felsikol-
tanak, a dögönyözőnőt hí-
vatják, majd a sebészhez és a 
fodrászhoz sietnek, gyertyát 
gyújtanak a templomban, el-
utaznak Lourdes-ba, új ruhá-
kat csináltatnak, és lefekvés 
előtt hosszan dörzsölik arc-
bőrüket zsíros kenőcsökkel. 
Időbe telik, amíg gyanítani 
kezdik, hogy mégsem a tes-
tükről volt szó, hanem a szol-
gálatról, ami szerepük volt 
a világban. Ilyenkor elcsen-
desednek, riadtan néznek a 
levegőbe, kevesebbet finto-
rognak, és nem kérdik ide-
gen férfiaktól: „Olvasta az új 
Huxley-t?...” – hanem hallgat-
nak, fiókokat rendeznek. Az 
öregedést úgy figyelik, mint 
a tudósok egy újfajta beteg-
séget. Sok nőt megszeretnek 
ilyenkor a férfiak.” 
 (Márai Sándor)

* Az ajánlat a 90 db-os Actival Extra és 
Actival Senior vásárlása esetén érvényes. 
Az akció a készlet erejéig tart.
Az Actival Extra és Actival Senior 
vény nélkül kapható gyógyszerek.

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

Keresse a 90+30 darabos csomagokat 

BOMBA áron! 

ACES1309SzAD

Gyűjtsön 
életerőt télire!

Gyűjtsön 
életerőt télire!

Az egészséges emberért

Az akció a készlet erejéig tart. Az Actival Extra és Actival Senior vény nélkül kapható gyógyszerek.

HIRDETéS



MOST CSAK

1 465 Ft
73,3 Ft/db

Diklofenák-tartalmú, fájdalomcsillapító hatású, 
gyulladás- és lázcsökkentő készítmény
Vény nélkül kapható gyógyszer

Voltaren Dolo 25 mg 
lágy kapszula
20 db

Voltaren Dolo 25 mg 
lágy kapszula
20 db

1 195 Ft
47,8 Ft/g

MOST CSAK

MOST CSAK

1 595 Ft
12,8 Ft/g

MOST CSAK

56,5 Ft/db

1 130 Ft

MOST CSAK

950 Ft
19 Ft/db

MOST CSAK

93,7 Ft/ml

1 405 Ft

MOST CSAK

34,8 Ft/db

4 170 Ft
MOST CSAK

2 180 Ft
43,6 Ft/db

Elégtelen agyi vérátáramlás és 
tápanyagellátás következtében 
fellépő agyműködési zavarok 
tüneti kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

Tebofortan  
40 mg 
filmtabletta
50 db

Tebofortan  
40 mg 
filmtabletta
50 db

MOST CSAK

36,2 Ft/db

1 810 Ft

Sudocrem 
védőkrém
125 g

Sudocrem 
védőkrém
125 g

Hashajtó készítmény, rövid időtartamú 
kezelésre szolgál székrekedés estén
Vény nélkül kapható gyógyszer

Stadalax 5 mg 
bevont tabletta
50 db

Stadalax 5 mg 
bevont tabletta
50 db

Sinex Wick 
eukaliptusz 
0,5 mg/ml 
oldatos 
orrspray
15 ml

Sinex Wick 
eukaliptusz 
0,5 mg/ml 
oldatos 
orrspray
15 ml

MOST CSAK

2 420 Ft
24,2 Ft/ml

A bőr és hajas 
fejbőr gombás 
fertőzésének 
kezelésére és 
megelőzésére
Vény nélkül 
kapható 
gyógyszer

Nizoral 
sampon
100 ml

Nizoral 
sampon
100 ml

Mucopront 375 mg 
kemény kapszula
50 db

Mucopront 375 mg 
kemény kapszula
50 db

Mebucain Mint 
2 mg/1 mg 
szopogató
tabletta
20 db

Mebucain Mint 
2 mg/1 mg 
szopogató
tabletta
20 db

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

Halicar kenőcs
25 g
Halicar kenőcs
25 g

MOST CSAK

1 675 Ft
167,5 Ft/db

Coldrex 
MaxGrip 
mentol és 
erdei 
gyümölcs 
ízű por
10 db

Coldrex 
MaxGrip 
mentol és 
erdei 
gyümölcs 
ízű por
10 db

MOST CSAK

1 295 Ft
80,9 Ft/db

Ibuprofén-tartalmú láz- és fájdalomcsillapító, 
gyulladásgátló hatású készítmény
Vény nélkül kapható gyógyszer

Advil Ultra Forte 
lágy kapszula
16 db

Advil Ultra Forte 
lágy kapszula
16 db

Megfázás és influenza tüneteinek 
rövid távú enyhítésére 
Vény nélkül kapható gyógyszer

Fokozott szükséglet 
vagy csökkentett bevitel 
okozta általános 
vitamin-, ásványianyag- 
és nyomelemhiányos 
állapotok megelőzésére
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

Actival Extra 
filmtabletta
90 db+30 db

Actival Extra 
filmtabletta
90 db+30 db

MOST CSAK
MOST

MÉG OLCSÓBB

2 990 Ft
24,9 Ft/db

A megfázással 
vagy orrmelléküreg-
gyulladással járó 
orrdugulás rövid 
távú, tüneti 
kezelésére
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

A pelenkával fedett 
bőr mindennapos 
védelmére, 
horzsolásos és 
ekcémás bőrfelületre, 
enyhe égésre, 
fagyásra
Kozmetikum

C-vitamin-hiányos 
állapotok 
megelőzésére és 
kezelésére.
Nagy dózisú 
C-vitamin, hosszan 
tartó hatással
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

Cetebe 500 mg retard 
kemény kapszula
120 db

Cetebe 500 mg retard 
kemény kapszula
120 db

A csontozat megfelelő 
szerkezetének fenntartásában 
szerepet játszó vitaminokat, 
ásványi anyagokat és 
nyomelemeket tartalmazó 
készítmény
Étrend-kiegészítő készítmény

Hurutos köhögés 
esetén megkönnyíti a 
hörgőváladék 
felköhögését és 
kiürülését
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

MOST CSAK

1 840 Ft
36,8 Ft/db

A hasnyálmirigy megbetegedésével kapcsolatos idült 
emésztési zavarok kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

Mezym forte 
10 000 egység 
filmtabletta
50 db

Mezym forte 
10 000 egység 
filmtabletta
50 db

MOST CSAK

3 520 Ft

MOST
MÉG OLCSÓBB

29,3 Ft/db

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

Béres Egészségtár Csonterő FORTE 
filmtabletta Karácsonyi csomag
2x60 db

Béres Egészségtár Csonterő FORTE 
filmtabletta Karácsonyi csomag
2x60 db

NOVEMBERI AKCIÓ!
Az akció 2013. november 1-től 30-ig, illetve a készlet erejéig tart. Áraink maximált akciós árak.

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

mennyibe került  
az ingyentankönyv?

Szonda Györgyi

még mindig 
„tankönyvmizéria”

Összegezve a nyár és az el-
múlt két hónap(!) történéseit 
a tankönyvek ügyében, azt hi-
szem, kijelenthetjük, hogy jo-
gos a felháborodás a szülők és 
az iskolák részéről is, ez a rend-
szer még nem működött idén, 
hiszen minden ígéret ellené-
re még október közepén sincs 
meg kb. húsz könyve a négy is-
kolába járó gyereknek.
A történet májusban indult, 
amikor kilencedikes Borim 
hazahozott egy listát, hogy mi-
lyen tankönyveket kérünk jö-
vőre – mivel eddig még nem 
volt gimis a családban, mindet 
bejelöltem. 
Júniusban újabb lista érkezett, 
melyen szerepelt a lényegi kér-
dés: Vállalom-e az állami tan-
könyvtámogatáson felüli ösz-
szeget, mert a 2013–14-es tan-
évben már csak 12         000 Ft-tal 
tudja támogatni az állam a ked-
vezményre jogosult családokat. 
Természetesen aláírtam, hogy 
vállalom. Utólag érdekel csak 
a dolog, hogy mi lett volna, ha 
nem írom alá, ugyanis egy cso-
mó teljesen új tankönyv került 
forgalomba, melyből nincs az 
iskolai könyvtárban, így nem 
tud adni az iskola, mert az új 
rendszerben rendelni is csak a 
diákok és a szaktanárok tud-
nak egy példányt...
Augusztusban folyamatosan kö-
vettem az iskola honlapján, hogy 

hogyan s mi-
ként kell nekem 
megrendelnem 
azokat a köny-
veket, melyek 
nem férnek be-
le a 12000-es 
keretbe. Nem 
k ö n n y í t e t t e 
meg a helyzetet, 
hogy Borikám 
a nyári forgatagban nem találta 
a listát a könyvekről...
Augusztus végén mentem az is-
kolába átvenni ötödikes Bencém 
könyveit, de a kapott csomag 
elég hiányos volt, a támogatott 
könyvekből is hiányzott, a többi-
re azt mondták, majd akkor kell 
fizetni, amikor megérkeznek, ál-
lítólag szeptember végéig.
Ami benne volt, abból is több 
megvolt már otthon a nagy test-
vérek révén – akkor kezdtem 
bosszankodni, hogy ezeket már 
többször kifizette az állam, és ezt 
a problémát könnyen meg lehet-
ne oldani egy beikszelős listával, 
úgy, mint a gimiben. 
Szeptember 3. hétfő: Bori, 
Ádám és Gergő megkapta az in-
gyenesen járó könyveit, persze 
mindenkinél hiányzott valami, 
és újra találkoztunk ismerős bo-
rítókkal, nem is eggyel...
Szeptember 5.: Végre kezemben 
a papír a megrendelendő gimis 
tankönyvekről, azonnal regiszt-
ráltam, kiválasztottam, megren-

deltem, de a végén nem volt egy-
értelmű, hogy küldik-e majd a 
csekket, ill. hogy az otthoni cím-
re postázzák, vagy a suliba? 
Szeptember 10.: Szülői értekez-
let Bencénél: óriási szülői felhá-
borodás a tankönyvhelyzet mi-
att, állítólag jogilag teljesen sza-
bálytalan pénzt kérni attól, aki-
nek ingyenesen járna a könyv. 
Már mindegy, itt is aláírtam, 
hogy vállalom a költségeket...
Október közepe: Még nem ér-
kezett csekk Bori könyveiről 
hat hét után sem, muszáj lesz 
személyesen intézkedni va-
lahol... A fiúknak is hiányzik 
még egy csomó minden, fő-
leg munkafüzetek, amiket már 
jogosan kérnének a tanárok, 
mellesleg a pénzt már befizet-
tük előre. Ennyit erről!
Szeretném, hogy mire ezeket 
a sorokat olvassák, már min-
denki a saját könyveiből tud-
jon tanulni, de őszintén: az 
eddigiek fényében nem sok re-
ményt látok rá... 

Még soha nem használtam ezt 
a felületet arra, hogy panasz-
kodjak valamilyen szolgálta-
tóra vagy szolgáltatásra, pedig 
nemegyszer megérdemelte vol-
na már az áramtól a telekom-
munikációs szolgáltatónkon 
keresztül a mufurc közértesen 
át sok mindenki. Most viszont 
nem bírtam tovább magam-
ban tartani a felháborodáso-
mat, mert a gyerekeinkről és az 
ő fejlődésükről van szó. 
Az idei tanév elég nehezen in-
dult adminisztrációs szem-
pontból, pedig nekünk nem 
volt első osztályt kezdő tanu-
lónk.
A tények:
l  Bencének a mai napig nin-

csenek meg bizonyos tan-
könyvei.

l  Bori a lapzártáig nem jut-
hatott el a neki járó „in-
gyenes” tankönyvekért a 
nemtudommilyen központba.

l  Gergőnél a világatlaszra vá-
runk még.

l  És bevallom, a fiúgyerme-
keim esetében nem mertem 
vállalni, hogy érintetlenül ad-
juk vissza a tankönyveket év 
végén, ezért inkább megvá-
sároltam az ingyenes köny-
veket. 

Miért most írok erről? Mert 
gondoltam, megvárom, hogy 
megkapjunk minden könyvet, 
de a fentiekből látható, hogy 
ez nem történt meg. Nagy-
családos apaként hat gyer-
mek oktatását finanszírozom, 
ezért kénytelen vagyok lera-
gadni az ingyenes tankönyv 
problémájánál. Persze, hogy 
mi döntöttünk a sok gyermek 
mellett, és nem az ingyenes 
tankönyv miatt – de azért ek-
kora mértékű kiadásra ősszel 
igazán nem számítottam. Je-
lenleg négy iskolás korú gye-
rekünk van: Bence 10, Gergő 
12, Ádám 13 és Bori 16 éve-
sek, a tankönyveik átlagos ára 
23 500 Ft/gyerek/tanév. Eddig 
teljesen térítésmentesen kap-
tuk a tankönyveket, a speciá-
lis nyelvkönyveket leszámít-
va, de ez így is van rendjén. 
Minden könyvre vigyáztunk, 
hiszen tudtuk, hogy az más-
nak is kellhet, és amit tudtak, 
továbbadták a kisebb testvé-
rüknek. Nem minden suli-
ban használják ugyanazokat 
a könyveket, és még iskolán 
belül is minden tanár eldönt-

heti, hogy melyik tankönyvet 
választja. Idén a nagycsaládo-
soknak csak tizenkétezer fo-
rintig támogatják a tanköny-
veket – ezzel nem lett vol-
na semmi gondom, ha nem a 
megrendelés után derül ki. A 
támogatott csomagba nem mi 
válogattuk össze a könyveket, 
hanem az iskola, így akadt 
olyan könyv, ami nekünk már 
megvolt otthon. Illetve akkor 
tudtuk meg azt is, hogy a tá-
mogatott könyveket nem le-
het bekötni, nem lehet semmit 
beleírni, és az eredeti állapo-
tot megőrizve kell visszaadni. 
Ha ez nem jön össze, akkor ki 
kell fizetni júniusban az árát. 
Ki dönti el, mi az eredeti álla-
pot? Szegény iskolai könyvtá-
rosokra hárul majd ez a fele-
lősség, akik nem merik majd 
visszavenni még a legkisebb 
hibával sem a könyveket, és 
az sincs kitalálva, hogy ha a 
szülő nem fizet, akkor ki vál-
lalja a költségeket? Ki dönt a 
vitás esetekben, mit nevezünk 
jó állapotnak stb...?
Végül mi arra a döntésre ju-
tottunk, hogy inkább meg-
veszünk minden tankönyvet. 
Nem akartam a srácokat abba 
a helyzetbe hozni, hogy év vé-
gén majd elém kelljen állniuk 
és bevallani: apa, nem tudtam 
eléggé vigyázni a könyveimre, 
kérek szépen egy húszezrest!

 Azért a tankönyvekkel más baj is van...
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2013/KA122/B ikt: 133_SZ/3/4-es 
polgármesteri beszéd:

Tisztelt polgártársak, kedves 
barátaim, kerecsendapátiak, 
Bandi bácsi. Mint azt önök 
is tudják, 2013 igen nehéz év 
Kerecsendapáti életében. Saj-
nos kis falunkba is bejutott a 
válság, hiába tettük ki a telepü-
lés határába a „30 tonnánál ne-
hezebb tehergépjárművel és vál-
sággal behajtani tilos” táblát, 
amit azért ennek ellenére kö-
szönünk a felajánló Prekop csa-
ládnak. Mindannyiunkat meg-
rázta a hír, hogy a szomszédos 
Helyőszentpalkonyai Békazsige-
relő Zrt. bezárta bőrdíszműves 

üzemágát, mondván, hogy visz-
szaesett a békabőr kanapék irán-
ti kereset Európában. Az üzem-
bezárással járó csoportos leépí-
tés során a cég mindkét dolgo-
zóját elbocsátotta. Sajnos abból 
az egyik kerecsendapáti lakos 
volt, így falunkban 74%-kal nőtt 
a munkanélküliség. Természete-
sen mindent megteszünk, hogy 
Béla minél hamarabb visszatér-
jen a munkaerőpiacra – már be 
is írattuk egy kirgiz nyelvtan-
folyamra. További csapás szá-
munkra, hogy idén a sok nap-
sütés és kellő mértékű csapadék 
kiváló hatást gyakorolt az ország 
szőlőtermésére, így nagymér-
tékben visszaesett világszínvo-

nalú tablettás borunk értékesíté-
se. Nem tagadom, személyes hi-
bák is vezettek a nehézségekhez. 
Utólag rossz döntésként köny-
velhetjük el, hogy idén mák he-
lyett prézlit vetettünk 40 hektá-
ron, de hát csak az nem hibázik, 
aki nem dolgozik.
Száz szónak is egy a vége: a so-
rozatos csapásokat valahogy ki 
kell gazdálkodnunk, mert az a 
könyvelésből világosan látha-
tó, hogy a falu pénze nem lesz 
elegendő év végéig. Ezért arra a 
döntésre jutottunk Zsiga Laci-
val és Bandi atyával közösen a 
hivatalban, hogy idén elmarad 
a november. Ezzel a huszárvá-
gással statisztikailag elkerülhe-

Sallai Ervin

HIRDETéS

novembertelen

tő, hogy településünk vesztesé-
gessé váljon. Természetesen no-
vem ber kiesése érint pár jelen-
tős dátumot, de azokról igye-
keztünk gondoskodni.
Kezdjük mindjárt az elsejével, 
ami ugyebár mindenszentek 
ünnepe, avagy ahogy a Bandi 
atyával negyven éve pereskedő 
Kertész Virgil – falunk egyet-
len ateistája – mondja: halottak 
napja. Tekintve, hogy a fiatalok 
úgyis már csak halloweeneznek 
gyertyás megemlékezés helyett, 
mindenszenteket összevontuk a 
szilveszterrel. Lehet kérem szé-
pen álarcozni meg maskarásan 
felvonulni a hagyományos év vé-
gi petárdázás alatt. Hadd rémül-
dözzenek a tűzoltók, akik min-
den évben megjelennek, amikor 
Kocsenda Árpi az italbolton be-
lül lövi ki sörösüvegből a Nagy 
Bálna Uránusz típusú rakétákat.
A hónappal együtt elmarad ter-
mészetesen a november 3-i ja-

pán kultúra napja, ezért ké-
retik a nézeteltéréseknek idén 
szamurájkard nélkül véget vetni.
Szerencsére az 1997-es rendszer-
váltás óta (ami ugyebár pár év-
vel később ért el falunkba, mint 
az ország többi részére) a nagy 
októberi szocialista forradalmat 
már nem kell megünnepelni 
november 7-én. Így egy gonddal 
kevesebb.
November 16-án tarthatnánk 
a tolerancia napját, de az el-
múlt évek tapasztalata azt mu-
tatta, hogy a toleranciára – erre 
a globalizációs mételyre – ná-
lunk vidéken nincs igény, ezért 
ez a dátum sem fog hiányozni 
senkinek.
Nagyobb a gond a magyar fo-
ci napjával. 25-én emlékez-
nénk meg hagyományosan a 
londoni 6:3-ról. Immár 20 éve, 
hogy ezen a napon kerül sor a 
Kerecsendapáti–Szalókduka 
örökrangadóra, amikor a 

dukaiak egy napig nálunk 
isznak, megduplázva falunk 
egész éves turisztikai bevéte-
lét. Úgy döntöttünk, hogy ezt 
a jeles napot idén december 
25-én tartjuk meg, karácsony-
nyal összevonva. Jobban is esik 
majd mákos bejglivel a szánk-
ban verekedni a szalókdukai 
B-közép ultrák mindhárom 
tagjával. Ki is adtam az utasí-
tást, hogy a faluházán felállí-
tandó fenyőfára idén csúcsdísz 
helyett egy „vesszen Duka” fel-
irat kerüljön.
A hivatalos ünnepnapok kér-
dését emígyen meg is oldot-
tuk, már csak a névnapok ma-
radtak. A teljesség igénye nélkül 
emelem poharam az Erzsébe-
tekre, Katalinokra, Győzőkre és 
Andrásokra. És hogy a Huber-
tek se maradjanak ki az ünnep-
lésből, az egész falu a vendégem 
egy feles hubertuszra. 
 Csirió!
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s kényeztető napok  Móron
                                               h Szállás 2 éjszakára, félpanzióval
                 h Exklúzív „csajos” szobabekészítés, dögös koktélkülönlegesség
     h Borkóstolós vacsora és 300 éves eredeti présház borospince látogatás
  h Divat és Öltözködési tippek, mini sminktanfolyam, stílus- és frizura tanácsadás
h 1 alkalommal Tibeti csoportos hangmasszázs
h Wellness részleg korlátlan használata

A csomag minimum 4 fő jelentkezése esetén érvényes!
A csomagajánlat érvényes 2013.02.01-12.22 között hétvégeken, kivéve a 

szálloda által feltüntetett kiemelt időszakban!
A kedvezmény egyéb kedvezményekkel nem vonható össze!

Bővebb információ, foglalás:
Hétkúti Wellness Hotel és Lovaspark - 8060 Mór, Dózsa Gy.u.111.
Tel: +36 22 563 083 - sales@hetkut.hu - www.hetkut.hu

Már 39 900 Ft/fő-től
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gel küzd, telefonon kérhet lelki 
támogatást, tanácsot. Havonta 
egyszer biztosan találkozunk, 
ekkor beszéljük meg ügyes-ba-
jos dolgainkat, készülünk a kö-
vetkező eseményekre.

milyen szűrővizsgálatok lé-
teznek a kistérségben? 
A leggyakoribbak a mammo-
gráfia, a méhnyak- és a prosz-
tatarák szűrése, a komplett 
urológiai vizsgálat, a szájüreg 
és a csontritkulás szűrése. Al-
vászavarokat is vizsgáltunk, al-
lergiaszűrést, bőrgyógyászati 
szűrést és légzésfunkciós vizs-
gálatot végzünk (amellyel a do-
hányzás következtében kiala-
kuló betegségeket szűrjük).

hogy jutnak el a szűrővizsgá-
latra az emberek?
Mostanra sikerült létrehozni 
a szűrővizsgálatok rendszerét 
és kultúráját. Azt vettük észre, 
hogy egyre kevésbé van szük-
ség a beutalókra, amelyeket a 
háziorvosok írnak fel. Egyrészt 
általános vizsgálatokat hirde-
tünk a térségben, amelyeken a 
helyi lakosok vehetnek részt. 
Másrészt, ha látjuk, hogy vala-
kinek szüksége van a szűrésre, 
akkor pontosan informáljuk, 
hogy mikor, hol kell megjelen-
nie, és a betegek általában el is 
jönnek ezekre az alkalmakra.

A magyar rákellenes liga tá-
mogatásával 8 figyelmeztető 
jel címmel készült egy videó. 
hogy jött létre a kisfilm?
A ’80-as évek végén az Egyete-
misták és Főiskolások Rákel-
lenes Egyesülete szedte össze 
a 7  figyelmeztető jelet. Ennek 
megjelenítésére készült az első 
olyan kisfilm gyerekek és fel-
nőttek számára, ami a rákbeteg-
séget megelőző állapotokat mu-
tatta be. A rajzokat francia kis-
iskolások készítették. 2010-ben, 
mikor elkezdtünk foglalkoz-
ni az újabb videó témájával, az 
volt az alapkérdésem, hogy húsz 
év alatt hogy változott a fiatalok 
gondolatvilága ahhoz képest, 
amikor a francia kisgyerekek az 
első rákellenes kisfilmhez meg-
rajzolták az ábrákat. Meghir-
dettem egy rajzpályázatot kis-
térségi szinten. Az óvodások 
beérkező rajzaiból oktatófüze-
teket készítettünk, az általános 
iskolások pályázatából pedig 
animációs rövidfilm készült. 
Ezeket az ország több iskolájá-
ban bemutattuk már, ahol a ve-
títés után beszélgettünk a gye-
rekekkel, és egy totót is ki kel-
lett tölteniük a filmmel kapcso-
latban. Fontosnak tartjuk, hogy 
a rákbetegségről és a megelőzés 
módjairól megfelelő körülmé-
nyek közt lehessen beszélni a 
gyerekekkel, fiatalokkal.
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

harc a rák ellen egy kisvárosban
 Szakszon Réka

Személyes kapcsolattal, 
rend sze res szűrővizsgá-
latokkal és egy rákellenes 
klub aktív programjaival a 
kisebb térségekben is ko-
moly eredményeket lehet 
elérni a daganatos megbe-
tegedések megelőzésében 
és a betegek kezelésében.  

Csordásné dr. Juhász Judit 
háziorvossal, a Napraforgó 
Klub (a Magyar Rákellenes Li-
ga Pusztaszabolcsi Szerveze-
te) elnökével beszélgettünk. 

mikor kezdett a rák megelő-
zésével és rákbetegekkel 
foglalkozni?
Egyetemistaként találkoztam 
egy leukémiás fiúval, aki az 
Onkológiai Intézetben dolgo-
zott. Rajta keresztül kerültem 
kapcsolatba a daganatos meg-
betegedések témájával. Az ő 
kezdeményezésére indultak el 
a ráktérítő klubok, ahol a bete-
gek segítséget kaphattak a rák-
kal való küzdelemhez. Ebben 

az időben, a '80-as évek máso-
dik felében még nem volt olyan 
kiterjedt a rákellenes mozga-
lom, mint manapság. Később, 
1987-ben megalakult az Egye-
temisták és Főiskolások Rákel-
lenes Egyesülete, amihez én is 
csatlakoztam. 

mikor jött létre pusztasza-
bolcson a napraforgó Klub 
rákellenes szervezet, és hogy 
került kapcsolatba velük?
Amikor Pusztaszabolcson 
kezdtem dolgozni háziorvos-
ként, a rákellenes témában vég-
zett korábbi tevékenységem mi-
att gyorsan megtaláltak, és fel-
kértek különböző feladatokra, 
amelyeket szívesen vállaltam. 
A kisvárosban egy beteg kez-
deményezte a rákellenes klub 
létrehozását, ami kezdetben a 
Napraforgó Gyógyulni Vágyók 
Klubja nevet kapta. 2005-től va-
gyunk hivatalosan is a Magyar 
Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi 
Szervezete. Én 2008-ban vettem 
át a szervezet vezetését, amikor 
elveszítettük a korábbi elnököt. 
Az elmúlt öt évet aktív munká-
val töltöttük, bővült programja-
ink és tagjaink száma, és egyre 
nagyobb elismeréseket kapunk 
a térségben.

milyen programokat szervez 
a napraforgó Klub? 

Vannak nyílt napjaink, isme-
retterjesztő előadásaink, ami-
kor lehetőség van csatlakozni a 
klubhoz. Februárban a rák vi-
lágnapjára szervezünk progra-
mot, áprilisban a nemzeti rák-
ellenes napra készülünk egy 
rendezvénnyel. Tartunk Ró-
zsaszín sétákat a mellrák el-
len, ahol mammográfiai vizs-
gálatokat is végzünk egy ki-
helyezett szűrőbusszal: erre a 
szűrésre személyes behívókat 
küldünk ki, ami a tapasztala-
tunk szerint jelentősen meg-
növeli a résztvevők számát. 
Fejér megyében idén a legjob-
bak lettünk 60% feletti részvé-
teli aránnyal. A hagyományos 
Életmód Napunkon egy héten 
keresztül szűrővizsgálatokon 
lehet részt venni, ahol szakor-
vos is jelen van. November 25-
én tartjuk a méhnyakrák nap-
ját: itt szűréseket szervezünk, 
valamint méhnyakrák elleni 
védőoltásokat lehet beadatni. 

hogy néznek ki a mindenna-
pok a klub életében?
A 40 főből általában 20-25 fő 
vesz részt aktívan a programja-
inkon és azok előkészítésében. 
Többen már idősek, alapító ta-
gok, így őket időről időre láto-
gatjuk, a kiküldött emlékezte-
tők révén értesülnek az esemé-
nyekről. Aki éppen nehézség-

A daganatos beteg-
ségek általános  
figyelmeztető jelei: 

1.  Szemmel látható elválto-
zások szemölcsön, anyaje-
gyen.

2.  Széklettel és vizelettel kap-
csolatos változások.

3.  Makacs köhögés és rekedt-
ség.

4.  Állandó nyelési nehézségek.
5.  Nem gyógyuló fekély vagy 

sérülés a bőrön.

6.  Szokatlan vérzés és váladék-
folyás.

7.  Tapintható duzzanatok 
a mellben vagy a test más 
részén.

8.  Ok nélküli testsúlycsökke-
nés.
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

működőek, és azt lehet monda-
ni, befogadtak.

Teljesen más az életritmus, 
mint mondjuk budapesten.
Így van. Itt nyugodtabb az élet. 
Nincs például az az őrült roha-
nás, egzisztenciaharc, küzde-
lem a betegekért, ami a városi 
gyógyszertárak között gyakran 
kialakul.

mennyire érnek el bogácsra 
az aktuális trendek?
Eleinte próbálkoztunk, például, 
a homeopátiával, de nem tud-
tuk széles körben elfogadtatni. 
Az emberek többsége jobban 
bízik a gyógyszerekben. Jelen-
leg a két kezemen meg tudom 
számolni, hány ember használ 
rendszeresen homeopátiás ké-
szítményt. Viszont a gyógy-
növények használata egyre in-
kább előtérbe kerül. 

milyen gyakran térnek be a 
patikába öndiagnosztikával 
a betegek?
Mint mindenhol, itt is igen gya-
kori, hogy a beteg nem akar, 
vagy nem tud orvoshoz fordul-
ni. Ekkor lép be a gyógyítás fel-
adatába – szerintem ez a hivatá-
sunk egyik legérdekesebb része 
– a gyógyszerész. Ilyen esetben 
mutathatjuk meg tudásunkat és 
realitásérzékünket. El kell dön-
tenünk, hogy tapasztalataink-

kal és tudásunkkal el tudjuk-e 
látni a beteget, vagy nem. Ha 
igen, akkor gyógyszert, egyéb 
szert vagy tanácsot adunk. Ha 
bármilyen kétely merül fel a be-
tegséggel kapcsolatban, akkor a 
beteget orvoshoz küldjük. Nem 
kell mindenáron gyógyszert ad-
nunk. Néha a jó szó is elég.
A hozzánk forduló betegek 
gyakran a televízióból és az új-
ságokból kapott információkra 
hivatkozva kérnek gyógyszert. 
Előfordul, hogy a külföldi isme-
rősök, turisták által ajánlott és 
használt gyógyszerek dobozai-
val érkeznek a gyógyszertárba. 

ilyenkor mit szokott tenni?
Mindig megpróbálok segíteni. 
Az első kérdés, hogy valóban 
szükség van-e erre a gyógyszer-
re, és arra akarják-e használ-
ni, amire való? Ezek után meg-
nézzük, hogy ugyanolyan, vagy 
hasonló összetételű készítmény 
van-e hazai forgalomban, és be-
szerezhető-e. Nem mindig egy-
szerű a feladatot megoldani.

ez igazán lelkiismeretes hoz-
záállás. gyakran kap pozitív 
visszajelzést?
A bogácsi betegek nagyon sze-
rethető és hálás emberek. A leg-
apróbb dolgoknak is tudnak 
örülni, és ennek hangot is ad-
nak. Néhányan visszajönnek 
megköszönni, hogy „jó” gyógy-
szert javasoltunk és adtunk a 
számukra, vagy hogy jó tanácsot 
kaptak. Volt olyan beteg, aki mi-
után meggyógyult, bejött a pati-
kába, és hálája jeleként letett egy 

tepsi almás pitét a tárára. Finom 
volt. Jólesett, és nem csak a süte-
mény.

milyen utánpótlásra lehet 
számítani egy ilyen kis tele-
pülésen?
A kis településeken működő 
gyógyszertárak a rentabilitás 
szélén állnak. Teljesen érthető, 
ha a frissen végzett gyógyszeré-
szek nem éppen egy Bogács mé-
retű (2074 fő) települést választa-
nak első munkahelynek, hacsak 
nincs valamilyen családi kötő-
désük (mint az én esetemben). 
Inkább a nagyvárosok, illetve 
külföld felé indulnak szívesen. 
Én úgy látom, hogy kis faluban 
szinte lehetetlen gyógyszertárat 
eladni. Akinek van pénze, in-
kább nagy forgalmú, városi pa-
tikába fog befektetni. Tagadha-
tatlan, hogy szükség van a kis te-
lepüléseken – így Bogácson is – 
patikára, mivel a környéken leg-
közelebb csak Mezőkövesden, 
innen 11 kilométerre van a kö-
vetkező gyógyszertár.
Szeretném, ha a családomban 
tovább élne a gyógyszerészi hi-
vatás szeretete. Két lányom van, 
és csak remélni tudom, hogy leg-
alább egyikük érdeklődést mu-
tat majd a szakma iránt. 

Az Ócsai gyógyszertár
Kalmár Lalita

Bogács a Bükk lábánál fekvő fes-
tői szépségű falu, alig több mint 
kétezer lakossal. Hogy milyen 
az élet egy olyan helyen, ahol a 
patikában nincs sorszámhúzás, 
hosszú várakozás, idegeskedés 
és kapkodás, sőt, néha még egy 
tepsi almás pite is a tárára kerül, 
arról dr. Ócsai péter, a bo gácsi 
Ócsai Gyógyszertár vezetője 
mesélt nekünk.

miért döntött úgy annak ide-
jén, hogy bogácson nyit pa-
tikát?
1993-ban Bogácson adódott ve-
zetői állás, melyet elfogadtam. 
Én lettem Borsod megye egyik 
legfiatalabb gyógyszertárveze-
tője. A település nem volt isme-
retlen számomra, mivel édes-
apám, Ócsai István 1957 és 1965 
között szintén itt volt gyógyszer-
tárvezető. 1997-ben pedig logi-
kus döntés volt azt a patikát pri-
vatizálni, amelyben egyébként is 
dolgoztam.

bogács borsod megyében 
található: ez jelent bármiféle 
hátrányt vagy nehézséget?
Borsod hátrányos helyzetű me-
gye. A körülmények minden-
képpen nehezebbek itt, mint 
egy gazdagabb megyében. Bo-
gács, szerencsére, nem tarto-
zik a térség szegény települé-
sei közé. Ez leginkább a Bo gácsi 
Thermálfüdőnek és az itt élő 

emberek szorgalmának köszön-
hető. A lakosság egy jelentős ré-
sze a turizmusból és a vendég-
látásból él. A nyáron megkere-
sett pénzből tartalékolnak a szű-
kebb, vendégekben nem bővel-
kedő téli hónapokra.

hogyan működik egy olyan 
kis településen a gyógyszeré-
szi gondozás, mint bogács? 
Az állandó lakosokat és a rend-
szeresen visszatérő üdülőven-
dégeket személyesen ismerjük. 
Követni tudjuk az általuk hasz-
nált gyógyszereket és azok meg-
változását. A személyes kapcso-
lat és a kisebb beteglétszám mi-
att több időnk van a betegekkel 
való beszélgetésre, egészségügyi 
állapotuk felmérésére. Tudjuk, 
hogy kinek milyen egészségügyi 
és személyes problémái vannak, 

milyen szakrendelésre, kórház-
ba járnak. Így a gyógyszerekkel 
kapcsolatos információkon felül 
személyre szóló életmód- és táp-
lálkozási tanácsokat is tudunk 
adni. 

Az, hogy ennyire ismeri a be-
tegeket, technikai könnyebb-
séget is jelent?
Egyértelműen. Viszonylag pon-
tosan lehet előre tervezni a 
gyógyszerek beszerzését. Példá-
ul: ha tudjuk, hogy drága gyógy-
szerekből csak egy-egy dobozzal 
fogy a hónapban, és tudjuk, kik 
használják az adott gyógyszere-
ket, akkor azt csak a várható új-
bóli kiváltás előtt néhány nappal 
rendeljük vissza. Így nem kell 
nagy gyógyszerkészletet tartani.

el tudná képzelni, hogy 
nagyvárosban dolgozzon?
Régebben el tudtam képzelni. 
Budapesten végeztem az egyete-
met, majd pályakezdőként Me-
zőkövesden és a környező te-
lepüléseken dolgoztam. Meg-
szoktam, hogy sok és különbö-
ző mentalitású beteg emberrel 
kell foglalkoznom. Miután Bo-
gácsra kerültem, szokatlan volt 
számomra a csend és a nyuga-
lom. Az elmúlt évek során rájöt-
tem, hogy a lehető legjobb dön-
tést hoztam meg azzal, hogy Bo-
gácsot választottam. Az itt lakók 
kedvesek, barátságosak együtt-

2928 Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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turkálóból veszünk anyagokat, 
amelyek akár távoli országok-
ból is származhatnak. Ezeket 
a történeteket az ékszereink is 
hordozzák.

mikor fordult át a hobbitevé-
kenység hivatalosabb keretek 
közé, amikor már eladásra ké-
szítettetek ékszereket?
Zsani: Először a Gardrób Kö-
zösségi Vásáron raktam ki a 
saját készítésű ékszereimet. Ez 
a helyszín azonban úgy tűnt, 
nem a megfelelő közeg, mert itt 
inkább a használt ruhák eladá-
sán volt a hangsúly.
Zsófi: Már ekkor sok pozitív 
visszajelzés érkezett. Kíván-
csiak voltunk az emberek vé-
leményére és reakciójára, töb-
bek közt ezért készítettük el a 
Facebook-oldalunkat. Az on-
line felületünkön kívül a DiP 
Design Passage és a GOUBA  
vásáron is megjelenünk. Bu-
dapesten az 5 ÉRZÉKben, va-
lamint a soproni Kultúrcikk 
nevű boltban és egy csobánkai 
kávézóban is árusítják az ék-
szereinket.

mivel tudtok kiemelkedni az 
ékszer- és a design-piacon?
Zsani: Az egyediségünkkel 
szeretnénk kitűnni a telített pi-
acon: figyelünk arra, hogy soha 
ne készítsünk két ugyanolyan 

ékszert. Azokat a nőket céloz-
zuk meg, akik figyelnek a har-
móniára és szeretnek valami 
különlegeset hordani. Többek 
között ezért is kezdtünk komp-
lett szetteket létrehozni, ahol 
a fülbevaló, karkötő és gyűrű 
ugyanabból a textilből készül. 
Zsófi: Mostanában sokan dol-
goznak gombbal, de általában 
a tervezők ehhez nem párosíta-
nak annyira változatos anyago-
kat. Mi kombináljuk a gombot 
bőrrel, gyönggyel, szalaggal, 
különböző technikákkal, ami-
től sokszínűek lesznek az éksze-
reink. Ezenkívül megrendelés-
re is készítünk ékszereket. Ha 
valaki szeretne, kérhet a neki 
tetsző textilből a saját elképze-
lése szerint új összeállításokat.

mennyire viszitek bele a saját 
egyéniségeteket az ékszerké-
szítésbe? 
Zsófi: Nem kizárólag a saját íz-
lésünket vesszük figyelembe. 
Vannak elegáns, sportos, laza, 
visszafogottabb, merészebb, 
hétköznapibb, játékosabb da-
rabok – így mindenki megta-
lálja a neki tetszőt a kollekció-
ban. Ezek persze mind ott van-
nak a mi személyiségünkben 
is, és a hangulatunktól függ, 
hogy melyik rész bontakozik 
ki.

További információk: 
a www.facebook.com/
inventino.budapest oldalon 
vagy az inventino.budapest@
gmail.com e-mail címen.

Üzenet a Földnek
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Szakszon Réka

Egyedi kiegészítők 
újrahasznosított ruhákból 
Saját készítésű gombok, 
újrahasznosított textilek, 
egy nagy adag kreativitás 
és jól meghatározott 
koncepció áll a nemrég 
született Inventino mögött. 

Jakócs Zsanett és Vattay Zsó-
fia soha nem készítenek két 
ugyanolyan ékszert, ezért biz-
tosan nem találkozhatunk a 
fülbevalónk pontos másával 
az utcán. Az újdonsült terve-
zőkkel beszélgettünk, akik az 
internet és a design-vásárok 
mellett több boltban is árulják 
őszi/téli kollekciójukat.

hogy került az ékszerkészítés 
az életetekbe?
Zsani: Mindketten pszicholó-
giát tanulunk az egyetemen, és 
egy fejlődéslélektan órára gye-
rekekkel kellett rajztesztet vé-
gezni, ahol pasztellkrétát hasz-
náltunk. Már régóta szerettem 
volna kipróbálni a pasztellraj-
zokat, és ezzel a feladattal végre 
volt rá alkalom, hogy belekezd-
jek. Ekkor indult el bennem 
egy kreatív folyamat. A pasz-
tellal a papírok után fa karkö-
tőkre kezdtem el különböző 
mintákat rajzolni.

Zsófi: Én otthon talált anya-
gokból és gombokból kísérle-
teztem karkötők készítésével. 
Ezzel két irányban indultunk 
el a folyamat elején: az egyik 
a textil és a gombok, a másik a 
pasztell és a fa volt. Később eze-
ket próbáltuk meg ötvözni az 
ékszerkészítésben. Az anyag-
készlet és a technikák, amiket 
használunk, állandóan bővül-
nek.

Zsani: Alkotásról alkotásra fo-
lyamatos formálódás figyelhe-
tő meg a munkáinkban. Ami-
kor leülünk dolgozni, általában 
nem megtervezett módon szü-
letnek az ékszerek, hanem az 
anyagok és a módszerek ötvö-
zésével, az alkotás közben ki-
alakuló ötletekkel.

A változatosság mellett kezde-
nek letisztulni az ékszereitek. 
milyen anyagokkal dolgoztok?
Zsófi: Az utóbbi időben a két 
alapanyag, amit használunk, 
a gomb és az újrahasznosított 
textil. Mostanra eljutottunk 
odáig, hogy a gombok borítá-
sát is mi készítjük, hiszen már 
ebben a fázisban is sok múlik 
azon, hogy melyik minta hova 
kerül a felületen.
Zsani:  Előfordult, hogy elmen-
tünk a turkálóba ruhát venni, 
és már mindenben a gombhoz 
való anyagokat láttuk. Hiába 
tetszett meg egy szoknya vagy 
egy póló, végül legtöbbször 
szétvágtuk a textileket, és ék-
szer lett belőlük. 
Zsófi: A környezettudatosság 
mellett fontosnak tartjuk köz-
vetíteni, hogy minden anyag-
nak külön története van. Sok-
szor a saját gyerekkori ruhá-
inkat használjuk fel, máskor a 
nagyszüleink régi szoknyájá-
ból készítünk karkötőt, vagy a 

Az ékszer, ami öltöztet
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édes otthon

Aggod Zsuzsa

A tök jó!
A tök számomra a késő ősz 
jelképe, a sütőben sülő tök il-
latától pedig mindahányszor 
kellemes karácsonyváró han-
gulat járja be az otthonunkat.

Most, hogy egyre korábban sö-
tétedik, a fák lombja lehullt, és 
az utolsó gyümölcsöket is leszü-
retelvén a kertben, látszólag nem 
maradt élet odakint, nem cso-
da, ha többet gondolunk életre 
és halálra.
A kelták optimista módon épp 
ezt a sötét, terméketlen idősza-
kot választották az új év kezde-
tének. Számukra ilyenkor volt a 
legközelebb a földhöz az ég, el-
mosódott az élet és halál közti 
határvonal, a holtak hazatértek, 
az elmúlt évben elhunytak szá-
mára pedig ekkor nyílt meg az 
út a holtak birodalmába. A VIII. 
században valószínűleg az ő ha-
gyományaikat „megszentelve” 
tették át május 13-ról november 
elsejére a később hivatalosan is 
ünnepként elismert minden-
szentek napját. 

Szent Odiló clunyi bencés apát 
pedig a XI. sz. elején bevezet-
te kolostorában az elhunytak-
ról történő megemlékezés nap-
ját, november másodikát, melyet 
később az egész katolikus egy-
ház átvett. 
A gazdasági okokból a világ-
ba szanaszét szóródó írek pe-
dig Jack O’Lanternre, magya-
rul Lámpás Jakabra emlékezve 
– akit Szent Péter a bűnei miatt 
nem engedett a mennyország-
ba, az ördög viszont szívességből 
nem engedett a pokolra jutni, 
ezért lámpással világítva kény-
telen bolyongani – még egy hát-
borzongató „ünnepet” emeltek a 
kelta hagyományoknak október 
31. estére: a halloweent. 
A tök, ez a sokféle színben, for-
mában és méretben pompázó, 
jókora és dekoratív kései termés 
méltóképpen díszíti az őszi ott-
honokat. Kapható az aprócska 
dísztököktől az óriás halloweeni 
tökig mindenféle változatban. 
Önmagában is szép – viaszos 
kemény héja miatt sokáig eláll –, 
mérettől függően állíthatjuk az 
ajtóba, vagy lehet az asztal vagy a 
polc dísze... Ha viszont a lámpás-
készítés mellett döntünk, ami 
2-3 napig csodás esti látványos-
ság (aztán sajnos „elhervad”), 
élvezhetjük a kivájt tökbélből és 
-magokból süthető-főzhető fi-
nomságokat is. 

És ha végül lecseréljük a dekorá-
ciónkat, nem kell gondolkozni, 
hol tároljuk: irány a komposztá-
ló vagy a szemeteskuka.
Dacára a halloween környéki 
tökdömpingnek, a lámpásokat 
legjobb az olcsó és finom kana-
dai sütőtökből farigcsálni, a hú-
sát pedig félretenni további fel-
használásra. Olyan tököket vá-
lasszunk, melyeknek elég nagy 
és szép gömbölyű az aljuk. És 
vegyünk egyszerre többet, mert 
ha belejövünk a lámpáskészítés-
be, nem lesz megállás az első da-
rab után...
A töklámpás készítése azzal kez-
dődik, hogy levágjuk a tökféle 
alját vagy tetejét, és valamilyen 
„vájóval” (karalábé-, dinnye-, 
krumpli-), vagy egy erős nyelű 
kanállal kikanalazzuk a belsejét. 
Jó tudni, hogy sokszor – pl. ha 
karcoljuk a díszítést – jobban já-
runk, ha előbb díszítünk, aztán 
vájunk, mert az erőteljes „esz-
közhasználatnak” nem áll ellen 
a vékony héjúra vájt tök, a kika-
nalazást viszont nem zavarja, ha 
már díszes a felület.
Bemelegítésképpen almamago-
zóval vágott lyukakkal díszít-
hetünk egy jövendőbeli pöttyös 
lámpást – aztán jöhetnek a ko-
molyabb feladatok. 
A klasszikus vigyori töklám-
páshoz először tervezzük meg 
papíron a nagy szemeket, fog-

híjas szájat, orrot, aztán alkoho-
los filccel rajzoljuk a tökre a ki-
vágandó részeket. Éles, vékony 
pengéjű késsel óvatosan vágjuk 
ki és távolítsuk el őket.
Játszhatunk tökkarcolást is: 
meglepően szép az eredmény, 
amikor a karcolt mintán át-
sejlik a fény! Ehhez egy vas-
tagabb hímzőtűvel karcoljuk 
be az előre megrajzolt mintát 
a tök felületébe, aztán vájjuk 
ki a tököt, viszonylag vékony-
ra. Kisebb-nagyobb lyukakat 
is szúrhatunk bele, és tehetünk 
üveggyöngyöt ezekbe – egé-
szen keleties lesz a hatás.
Az elkészült töklámpásokat vé-
kony drót segítségével fellógat-
hatjuk olyan helyre, aminek a 
közelében semmi nem kaphat 
lángra.

A kifaragott tök tartósabb lesz, 
ha vízzel hígított hipóval befúj-
juk vagy átdörzsöljük.
És mi készülhet a maradékból?
A kanadai tök levágott hosszú-
kás részét felszeletelhetjük vé-
kony karikákra, almamagozóval 
és késsel vághatunk bele mókás 
tökarcot, sütőben kisüthetjük, és 
máris kész a tök-csipsz – azok a 
gyerekek is meg fogják kóstolni, 
akik egyébként nem vetemedné-
nek sütőtökfogyasztásra.
De főzhetünk finom krémlevest, 
kipróbálhatjuk az amerikai tö-
kös pitét, és más zöldségekkel, 
sajttal összesütve finom köre-
tet készíthetünk a töklámpások 
„beléből”.

További ötletek  
a honlapunkon...

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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ha ön 2013. november 1. és 30. 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 wellnesshétvége egyikét a móri Hétkúti 
Wellness Hotel**** és Lovaspark, a szilvásváradi Szalajka Liget Hotel**** és 
Apartmanházak felajánlásával. Valamint gazdagabb lehet egy Patikárium 
ajándékcsomaggal, illetve a Libri és a Kolibri Kiadók újdonságaival!

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. november 30-ig postai úton visszaküldik szerkesztősé-
günkbe (Szimpatika szerkesztőség: 1116 Budapest, Sztregova utca 1.), vagy a www.szimpatika.hu/jatek oldalon válaszolnak a kérdé-
sekre. A részletes játékszabály a www.szimpatika.hu/jatek/szabalyzat oldalon olvasható. 

A nyilvános sorsolás időpontja: 
2013. december 10. délelőtt 10 óra, helyszíne a szimpatika szerkesztőség.  

(1116 Budapest, Sztregova utca 1.)

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

Név*: ...........................................................................

.......................................................................................

Cím*: ...........................................................................

.......................................................................................

Telefon*: ....................................................................

e-mail: ........................................................................

.......................................................................................

Patika neve, címe (vagy pecsétje)*: .................

.......................................................................................

.......................................................................................

A szeptemberi kvíz játékunk nyertesei:
Kovács judit, budapest - Fodor Gyógyszertár, Budapest
simonka lászlóné, budapest - Szarvas Gyógyszertár, 
Budapest
szabóné balogh judit, zagyvarékas - Áfium Gyógyszer-
tár, Szolnok
szanda Anita, budapest - Mara Gyógyszertár, Budapest
nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló 
wellnesshétvége a móri hétkúti Wellness ho-
tel**** felajánlásával.

leidl istvánné, budapest - Király Patika, Sopron
Dr. matus gyuláné, Tatabánya - Hunyadi Gyógyszertár, 
Tatabánya
szalánczi viktória, székesfehérvár - Szekfű Gyógyszertár, 
Székesfehérvár
váradi gusztávné, Tata - Angyal Patika, Tata
nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló 
wellnesshétvége a szilvásváradi szalajka liget 
hotel**** és Apartmanházak felajánlásával.

Kiss lajosné, hajdúbagos - Fekete Gólya Gyógyszertár, 
Hortobágy
oláh Csanád, békéscsaba - Isteni Gondviselés Gyógyszer-
tár, Békéscsaba
nyereményük: egy-egy komplex szűrővizsgá-
lat a vitahelp egészségközpont felajánlásával.

gállos Tamás, sopron - Ezüst Kehely Gyógyszertár, Sopron
Kampós balázs, villány - Szársomlyó Gyógyszertár, Villány
mészárosné major ildikó, sándorfalva - Akácia Gyógy-
szertár, Sándorfalva
nyereményük: könyvcsomag a libri és a Ko-
libri Kiadók felajánlásával.

gratulálunk, a nyerteseket telefonon 
értesítjük!

Felhívjuk kedves játékosaink figyelmét, hogy a nyertesek sor-
solása közjegyző jelenlétében, a nyeremények értéke alapján 
csökkenő sorrendben történik!

1   Mi a hiba az Anyaszemmel-Apaszemmel  
rovatunkban látható tankönyvben?
a) a képen egy görögteknős látható
b) az ékszerteknős élete végéig aprócska marad
c) az ékszerteknős valójában szárazföldi teknős

2  Milyen díjat kapott az On The Spot?
a) Arany Hátizsák
b) Arany Objektív
c) Arany Nimfa

3   Kikkel fut az erdőben Dóra?
a) a szarvasokkal
b) a társulattal
c) a cicájával

4   Hol várja Kornél úr délután 6-kor Mártát?
a) a nagy tölgyfánál
b) a piacon
c) a cukrászdában

5  Mivel tartósítsuk a töklámpást?
a) rovarölő szerrel
b) zselatinnal
c) hígított hipóval

Karikázza be 
a helyes
válasz 

betűjelét!
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új és régebbi adásait!


