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Öt évesen találkoztam vele először. Mesélt a nagybátyjáról,
aki igazi kalóz volt és a falábába rejtett puskával lőtte a
franciákat. Cserébe én is elvittem a titkos indián táboromba,
bekötött szemmel a mocsáron át. Ő volt az egyetlen felnőtt,
aki nem esett bele.
Később Indiában találkoztunk. Akkor járt ott először, és
teljesen lenyűgözte amit látott. Jógikkal és buddhista szerzetesekkel találkozott, Ashramokban járt, és úgy érezte magát,
mint aki hazatalált.
Életem első interjúját vele készítettem, az étkezési divatokról.
A cikkben valami megjegyzést tettem a pocakjára. Megfenyegetett, azt mondta, ha még egyszer a pocakját emlegetem,
megbánom. Persze csak viccelt.
Hiányzik és hiányozni fog, nem csak nekünk, barátainak és
munkatársainak, tanítványainak, de a szellemi életünknek is.
Az egyik legnagyobb magyar gondolkodót veszítettük el. De
még sokat, és sokáig tanulhatunk Popper Pétertől. A Szimpatika magazinban az év végéig olvashatjuk gondolatait.
Két éve, amikor ez a lap indult, megtisztelőnek éreztük, hogy
elvállalta, a munkatársunk lesz, megosztja gondolatait az olvasóinkkal. Közel ötvenórányi interjút készítettünk vele, ezekből születtek az itt közölt írásai. Az interjúk egyébként eredeti
formájukban is megtekinthetők a szimpatika.hu oldalon.
Az ember legfontosabb képességéről, a gondolatokkal való
teremtésről szóló tanítását választottuk ebben a hónapban.
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Magazinunk újrahasznosított papírból készül

TROKÁN PÉTER

“A percek az igazán fontosak, vagy
egy-egy kézfogás, egy csók”

40 éve van a pályán, azóta folyamatosan vidéki és
budapesti színházakban játszik, mellette forgat,
saját borát készíti, de a legfontosabb szerepet a családja tölti be az életében. Állandó mozgásban van,
három helyen lakik, de élvezi ezt az életformát, és
nevetve hozzáteszi, hogy miután a három házban
nem egyformán vannak elhelyezve az ágyak, csak
arra kell odafigyelnie, hogy reggel jó irányba keljen
ki az ágyból, nehogy nekimenjen a falnak.
Életének három meghatározó pontja, Budapest,
Szombathely, és Paloznak után most a X. Pécsi
Országos Színházi Találkozó zsűritagjaként Európa
kulturális fővárosába költözött egy kis időre. A város
hangulatos és zsúfolásig telt főutcájának egyik teraszán ültünk le beszélgetni.

A lányaid is a színészi pályát választották. Nekik szoktál
mesélni, vagy ők kérdeznek a múltról?
Nem igazán kérdeznek, mert ők nagyon pici koruk
óta sokat voltak színházban, színészek között, többet
mentek be a művészbejárón, mint a főbejárton. Mi
nem voltunk olyan szülők, akik kitiltották a gyerekeket
a munkahelyükről, a színházból. Éppen ezért ők már úgy
mentek neki ennek a szakmának, hogy tudták, hogy
mennyi küzdelemmel, energiabefektetéssel, és kemény
munkával jár együtt. Mi soha nem mondtuk nekik, hogy
legyenek színészek, és ők nagyon sokáig nem is mondták,

Milyen érzés a kollégákat, barátokat zsűrizni?
Nagyon élvezem, ugyanis én a színész zsűri tagja vagyok,
így könnyű dolgom van, mert nem az előadásokat kell ös�szehasonlítanunk, értékelnünk, hanem a legjobb női és férfi
alakítás díját adjuk át. Ez a második alkalom, hogy meghívtak, 2005-ben már zsűriztem, és őszintén szólva igen
strapás, fárasztó dolog volt, úgyhogy picit elgondolkoztam
rajta, hogy idén elvállaljam-e. De miután sajnos elég kevés
előadást tudtam megnézni ebben az évadban, így szívesen
jöttem, kíváncsi voltam rá, hogy milyen darabok születtek.
Ráadásul többségében vidéki előadások láthatóak, amiket
még ritkábban látok év közben, viszont nagyon érdekelnek.
De persze ez kikapcsolódás is, délelőttönként uszodába,
szaunába megyek, ha tehetem, akkor délutánonként alszom
egyet, és így kellemes megnézni este egy-két előadást.

kicsit fájó érzés is. Most voltam a Művészetek Házában
egy könyvbemutatón. Jordán Tamással közös mesterünk
volt Ruszt József, akinek összegyűjtötték a naplóit, ebből
egy többkötetes könyv született. Azonnal belevetettem
magamat, óriási élmény. Sokat megtudok a fiatalkori
éveiről, arról, hogy mennyit küszködött magával, hogy
milyen hihetetlen elánnal készült a pályára, mennyit
olvasott hozzá. Ez egy nagyon érdekes találkozás vele,
hiszen már régen elment közülünk. Igen, szeretek egy
kicsit visszakacsintgatni, és ilyenkor rá kell vennem magamat, hogy előre menjek.

Jelenleg itt van a művészvilág apraja-nagyja, ha végigsétálsz Pécs belvárosában, mindenhol kollégákba
botlasz. Ilyenkor egy-egy előadás után összeültök beszélgetni, felidézitek a régi emlékeket, élményeket? Úgy
is kérdezhetném, hogy szeretsz nosztalgiázni?
Rák a csillagjegyem, és a rák olyan, hogy amit vagy akit
megszeret, azt megfogja, és szereti megtartani. De ennek megvan a másik oldala is, mégpedig az, hogy szeret
egy kicsit hátrafelé menni… Például Jordán Tamással
vagy a Haumannal gyakran emlegetünk régi történeteket, közösen átélt élményeket, ami nagyon jó, de egyben

hogy azok akarnak lenni. Először a nagyobbik lányom,
Anna találta ki, hogy színész szeretne lenni, Nóri pedig
ezt látta, megtetszett neki, és elhatározta, hogy ő is ezt
szeretné csinálni. A Színművészeti Egyetemre pedig már
egy évfolyamra jártak, mert Annát harmadszorra vették
fel. Akkor nyugodtam meg igazán, amikor a tanárok
odajöttek hozzám, és elmondták, hogy mennyire jól és
lelkiismeretesen dolgoznak a lányok. Ez óriási öröm volt.
Azóta mind a kettő leszerződött, hála istennek jó szerepeket játszanak, castingokra járnak, sőt, nemsokára egy
filmben testvérpárt fognak alakítani. Szóval zajlik az élet
a Trokán famíliában.
A színházi szerepeken kívül téged valahogy mindig
megtaláltak a tévés sorozatok is, kezdve a legendássá
vált Szomszédokkal. Milyen a régi epizódokat
újra látni?
Néha azon veszem észre magam, hogy otthon vagyok,
éppen nincsen dolgom, és eszembe jut, hogy mindjárt
kezdődik a Szomszédok, és akkor megnézem. Vannak
olyan részek, amikre abszolút nem is emlékszem már,
úgyhogy én is élvezem az ismétléseket. Tulajdonképpen
ez is egyfajta nosztalgiázás. Egyébként nagyon jó dolgunk van, mert így egy újabb generációhoz is eljuthat
a sorozat, és azt látom, hogy a fiatalok rácsodálkoznak,
hogy 20 évvel ezelőtt milyen volt a világ, és hogy tényleg
3500 Ft volt a fizetése valakinek. Múltkor sétáltam az
Andrássy úton, amikor odajött hozzám egy srác, és meghívott egy Szomszédok retro-estre. Először azt hittem,
hogy hülyéskedik, és cikizni akar, de később találtam az
interneten egy felvételt, és láttam, hogy ott volt a Horváth Ádám, a Kulka, a Nemcsák Károly, és egy nagyon jó
hangulatú összejövetel volt. A fiatalok természetesen
ma már másképp látják, máshogy értékelik a sorozatot,
de azért szerintem tetszik nekik. Persze vannak dolgok,
amiket cikiznek, de ez is teljesen érthető.
Az, hogy eljut hozzájuk, érdekli őket, bizonyítja azt, hogy
ez egy fogyasztható, emberarcú dolog volt, és ami a legfontosabb, hogy nem licenc. Made in Hungary.

Made in Horváth Ádám. Magyar forgatókönyv, magyar
történet, magyar színészekkel, ami nagyon nagy dolog.
A licenc műsorokkal úgy vagyok, mint a kaliforniai paprikával: nagyon szép, és sokszínű, de azért ízben nem tudja
azt, amit a magyar zöldpaprika.

uszodában kezdem. Amikor a lányok kicsik voltak, reggel
elvittem őket az iskolába, utána elmentem az uszodába,
és onnan mentem be a színházba próbálni.
De már fiatalon is nagyon sokat sportoltam, sokáig
nem tudtam, hogy mi akarok lenni, viszont rengeteget
kosárlabdáztam. Most is hallom a fülemben anyukám
szavait, ahogy kétségbeesve kérdezi, hogy: „Mi akarsz
lenni, egy szürke, középszerű ember?” Lehet, hogy
később azért is lettem színész, mert tudat alatt bennem
volt, hogy nehogy a legszürkébb foglalkozást válasszam.
De a kosárlabdázás szeretete is sokáig megmaradt még,
amikor már színész voltam, a Bubik Pistáékkal csináltunk
egy kosárlabdacsapatot, és 15 éven keresztül minden
szombaton játszottunk másfél órát.

Ha már a zöldpaprikánál tartunk, odafigyelsz arra,
hogy mit eszel? Szoktál főzni?
Főleg nyáron főzök. Általában a Balatonon vagyok,
horgászom, megfogom a halat reggel, és csinálok hozzá
egy kis sült zöldséget. Ezen akár hetekig is elvagyok.
Annyira nem szeretek beteg lenni, hogy van bennem
egy ösztönös védekező rendszer, és minden tudományos
alap nélkül egészségesen táplálkozom. Nagyon szeretem
a könnyű, egyszerű ételeket, a halat pedig minden
formájában szívesen fogyasztom. Jobban szeretem, mint
a többi húst, pedig még fűszerezni sem nagyon szoktam.

Trokán Péter halas receptjeit elolvashatják a szimpatika.hu oldalon!
Akkor talán ennek is köszönhető, hogy 64 évesen ilyen
fiatalos vagy…
Egyrészt igen, másrészt szerencsés vagyok, mert a szüleim is ilyen alkatúak voltak, úgyhogy a genetikának is
köszönhető. Emellett a sport mindig része volt az életemnek, a víz a lételemem, 20 éve minden napomat az

Szereted a minőségi, finom borokat. Lehet, hogy ez is
hozzájárul az egészségedhez…
Ez így van. Az egész úgy kezdődött, hogy apámnak volt egy
kis vendéglője, de mindig arra vágyott, hogy legyen valahol
egy kis szőlője. Tudta, hogy ez nem valósulhat meg, mert
annyit kellett dolgoznia, hogy erre már nem lett volna ideje.
Amikor Veszprémben játszottam, rátaláltam egy nagyon
rozzant, kőből rakott kis házikóra Paloznakon. Bementem
a kertbe, és amikor megláttam a szőlőt, azt éreztem, hogy

ezt apu küldte. Azóta az ő emlékére ápolom. Az évek során
persze új ház épült a telken, teljes egészében 5 éve lett
kész, és imádok lent lenni, nem is nagyon vállalok nyári
munkákat. Sokat vagyok egyedül, de azt is nagyon szeretem, amikor társaság van nálam. Kialakult az uszodában
egy kis csapat, akikkel a szaunában jókat szoktunk beszélgetni. Tavasszal például ők jártak nálam, de ha idejük
engedi, a lányaim is meg szoktak látogatni.
Akkor igazából Paloznakon tudsz kikapcsolódni, lelkileg
feltöltődni?
A lelki táplálékot mindig más adja. Természetesen a Paloznakon eltöltött napok is jót tesznek a lelkemnek, de
a családom a legfontosabb, és a velük való kapcsolatom.
Anna és Nóra is vidéki színházhoz szerződött, így a személyes találkozót nem könnyű összehozni, de napi szinten
beszélünk telefonon. Nagyon fontos szerepet töltenek be
az életemben a nők. Mindig nők között éltem, a családban
is ők vannak többségben. A párkapcsolataim is mindig
hosszú évekig vagy évtizedekig tartottak, de a percek
az igazán fontosak, azok maradnak meg, vagy egy-egy
kézfogás, egy csók. A legszebb és a legkegyetlenebb pillanataimat is nők okozták.

Azt mondtad, hogy rákként időnként szeretsz visszatekinteni a múltba, miközben az életed, a pályád folyamatos mozgásban van. Az, hogy leszerződtél Szombathelyre
egy induló színházhoz, szintén nagy lépés, ami sok
változást hozott az életedbe.
A nosztalgiázás ezzel nem függ össze, az a lelkemben
zajlik, de ettől függetlenül nem szeretem, ha állóvíz van
körülöttem. Szombathely egy nagy fejesugrás volt, teljesen új színházat csinálni nem könnyű feladat, de Jordán
Tamás meghívása után nem volt kérdés, hogy megyek.
Olyan helyen szeretek dolgozni, ahol van energiamozgás,
ahol lehet a fiatalokkal is új dolgokat kitalálni, építeni, és
akkor ez az energia engem is visz magával, ahogy most
a szombathelyi közeg is. Fontos, hogy érezzem, hogy
tartok valahová.
Virágh Barbara

A GONDOLAT TEREMTŐ EREJE
A pozitív-negatív gondolatok hatása; a körülöttünk
lévő világ sajnos a negatív gondolatokat sulykolja; a világ nyugati része a negatív dolgokra kíváncsi. Sajnos ez
veszélyes, mert ez betegséget is okozhat.
A gondolat teremtő erejében fizikai értelemben nem hiszek.
De lelki értelemben igen. Tudom, hogy az ember pozitív
beállítottsága rendbehoz, harmóniában tart. A negatív
gondolatoktól biztos, hogy romlik az ember állapota. Másképp lesz beteg az ember, és másképp éli meg a betegségét,
ha lelkileg rendben van, és összetartja magát. A helyzetek
adottak, de a helyzetben való viselkedés lehetősége szabad.
Mondok egy személyes példát.
23 éves voltam. Támadt egy szembetegségem. Azt mondta
az orvos, hogy neki könnyebb lenne, ha megvárnám, míg
megvakulok, mert akkor egyszerűbb
a műtét, kisebb a rizikó,
mert fiatal vagyok. Én
ezt elfogadtam ettől
a szemésztől, és 3
évig éltem vakon.
Nem rögtön vakon,
de a végén már csak
fénylátásom volt. Ez egy
helyzet volt, amibe belekerültem, hagyjuk, hogy miért - karma, vagy isten akarata,
teljesen mindegy. A lényeg, hogy mit csinálok. Láttam
a betegtársaimon, hogy pszichésen tönkremennek, hogy
keserűek lesznek. Jöttek a várható tünetek: „Ez miért épp
velem történik?”, elkezdték gyűlölni a látókat, stb. EZT nem
akartam! És elkezdtem játszani. Azt találtam ki magamnak,
hogy egy alvilági utazásra megyek a sötétség birodalmába,

és ha mázlim van,
újra ki fogok érni
a fényre. És azt
kezdtem játszani, hogy nem látok. Egyszer csak
kiderült, hogy
ez egy fantasztikus
kaland. Megváltozott
a világ. Addig egy rendetlen ember
voltam. Az egész kamaszkorom tele volt vitákkal emiatt.
De ettől a pillanattól, ha nem tettem vissza az öngyújtómat,
soha többet nem tudtam meggyújtani a cigarettámat. Új
félelmek jöttek, a kiállótól, a keresztbe fekvőtől, amiben
eleshetek, stb. Kiderült, hogy gőgös vagyok. Nem hagyom
magam kísérni. Abban az időben tanítottam mint tanársegéd az egyetemen, nem láttam a katedra szélét, és elestem.
Így híre ment, hogy alkoholista vagyok, és részegen tanítok.
Holott „csak” nem láttam. Lebonyolítottam egy szerelmet
is vakon. A legnagyobb meglepetés volt, amikor később
újra találkoztunk.
Sokféle technika van arra, hogy elsajátítsuk a pozitív
gondolkodást. De meg kell találni
azt a módszert, ami adekvát
a személyiséghez és belső
lehetőségekhez.
Vallomást kell hogy
tegyek. Én az életem első-második
évében folyton meg
akartam halni. Egyik
betegség a másik

után, egyik szövődmény a másik után érte egymást. Már
2 hónapos korban leválasztottam magam anyukámról,
nem szoptam, de pótlást sem fogadtam el. Egy okos
gyerekorvos azt mondta anyukámnak, hogy ez a kisgyerek
így éhen fog halni, mi lenne, ha megpróbálná húslevessel.
Kiderült, hogy imádom, és azon neveltek fel, nem pedig
anyatejen.
Később, mikor elkerültem pszichoanalízisbe és kiderült,
hogy nagyon korán szerveződő depresszív reakcióban
szenvedek az anyukámhoz fűződő kapcsolatom miatt,
analitikusom így búcsúzott tőlem: „Nézze Péter! Magának egy lehetősége van. Mindig legyenek restanciái,
és vállaljon többet, mint
amennyit teljesíteni tud, mert
a maga
számára
a depresszió
egyetlen
ellenszere az aktivitás. Emelje meg
az aktivációs nívóját és
nem lesz depressziós. Kivéve, ha megöregszik. Mert amikor kifogy a szuflája, fel fog törni a depresszió. Azt fogják
mondani, hogy öregkori depresszió, de mi tudjuk, hogy
ez már fiatal korában is megvolt.”
Sajnos a depresszió erősebb tud lenni, mint a pozitív
gondolat. Én nagyon nehezen viselem azokat a periódusokat, amikor bejön egy betegség, mert olyankor elönt
a depresszió, és nem segít a pozitív gondolat. Aki ezt
cáfolja, tegyen egy kísérletet. Menjen el egy társaságba.
Mondja azt, hogy a Jenő és a Matild milyen boldog - senkit nem fog érdekelni. De ha arról kezd mesélni, hogy
a Matild milyen rafinált módon csalja a Jenőt! - rögtön
mindenkit érdekelni fog a dolog. Miért van az, hogy az
emberek a negatívra reagálnak? Mert sokkal jobban

érdekli őket. Hát miből
él a média? Állandóan
a negatívumokat
hangsúlyozza.
Még megmenteni
sem akarjuk magunkat, annyival jobban
vonzódunk a negatív
iránt. Nagyon sok
olyan ember él, akik
számára a jó dolgok illúziónak tűnnek, tündérmesének.
Számukra valóságértéke a rossz dolgoknak van. Ezt a típust én úgy hívom: örömgyilkosok.
Volt egy unokaöcsém, szeretett volna egy pingpongasztalt. Vettem neki, boldog volt, én is. De jött a nagymama,
és azt mondta, biztos zavarni fogja a szomszédokat
a labdapattogás. Igazi örömgyilkos! Rengeteg ilyen
ember van, aki nem tud felejteni, és minden reggel
bemagolja gyerekkora, ifjúkora sérelmeit, és húzza maga
után, mint egy hosszú sleppet.
Megváltozni nem könnyű, de ebbe mégsem kell beletörődni. Füst Milán azt mondja: a világ elvárja, hogy
holnap is olyan legyél, mint tegnap voltál. Nem fogadja
el a változásokat, a környezet is nehezen
viseli, és ezért nekünk is nehéz a változás. Át kell állni egy másfajta
gondolkodásra. Én leginkább
a buddhista gondolkodást
érzem ehhez közel. Éltem egy
ideig Indiában, egy buddhista
kolostorban. Azt mondja
Buddha:

„Ami jön, fogadjátok,
ami megy, engedjétek.”

HÁZI AMBULANCIA
Két és fél hónap nyári szünet, mikor a gyermekeim újra
szülői felügyelet alatt állnak a nap huszonnégy órájában –
ennek minden gyönyörűségével és hátulütőjével együtt. Én
imádom ezt a tíz hetet, persze könnyű nekem, hiszen itthon vagyok a legkisebb gyerkőccel, és nem kell a gyerekek
napközi elhelyezésén törnöm a fejem, vagy mélyen a pénztárcába nyúlni táborügyben. Igaz, hogy tizenhat éves Ádám
fiam már kevésbé tölti velünk a szabadidejét, de azért így is
többet van együtt az öt testvér, mint év közben. És bizony,
ha ez a létszám kiegészül az unokatesókkal és a barátokkal,
szinte törvényszerű, hogy előbb-utóbb szükség lesz
Anya egészségügyi végzettségére…
Idén másfél éves Dávid fiam a legveszélyesebb, akinek ez alatt a pár hét alatt
annyi karcolása, vágása, csípése és
lila foltja lett, hogy nem merem
emberek közé vinni egy szál
gatyában. Három nap alatt
sikerült háromszor nekiesnie
a bútorsarkoknak, ezért a szeme
körül lilászöld árnyalatú dudor
és egy centis mély vágás látszik,
mely nagy fejtörést okozott, hogy
vajon vigyük-e ügyeletre, vagy mi is el
tudjuk állítani a vérzést. Végül Apa elrohant
a patikába sebösszehúzó ragasztóért, majd team-munkával sikerült három csíkkal ellátni a sebet, de azt hiszem,
a heg megmarad szexepilnek.
Bence fiam sem tétlenkedett, nehogy már feleslegesen
vigyek ennyi kötszert, gyógyszert, kegyszert a balatoni nyaraláshoz… Fogócska közben nekiszaladt a tűzről éppen
leemelt bográcsnak, amiből forró gulyás löttyent a lábára,
elég rémes égési sérülést produkálva. Megvallom őszintén,
ez a kezelés kiborított, naponta többször kellett az ordító
fiam lábát tisztítani, kenni, fújni, átkötni, de meggyógyult!
Így égésügyben is szert tettem némi tapasztalatra…

Ami a lányokat illeti, na, az a kihívás, nem az ilyen komolyabb sérülések! Rozikám térdhajlatából kiszedni egy kullancsot nehezebb feladat, mint összeölteni egy vérző sebet.
Hihetetlen előkészület és rábeszélés előzi meg a „beavatkozást”, majd Oscar-díjas szenvedés és sírás közepette nagy
nehezen megközelíthetem a csipesszel. Volt kitől örökölnie
ezt a hozzáállást, sosem felejtem el, Bori lányom öt év
körüli volt, mikor először ment mélyebben szálka a lábába,
és három órába telt, mire sikerült kiszednünk, de ekkor már
komolyan fontolgattam a sebészeti ügyelet bevonását.

Valóban minden felmenőm neve előtt ott van a dr. előtag,
de ez semmit nem változtat a vértől való irtózásomon.
Persze az Apa nem ájulhat el, ha a gyereke fejre esett, ezért
vészhelyzetben egy rövid ideig meg tudom őrizni a higgadtságom, de a sérülés ellátása után engem kell ápolni.
A legszörnyűbb eset Ádám szájának összekapcsolása volt
a gyermekklinikán. Kétéves korában lecsúszott egy székről,
teljesen átharapta az alsó ajkát, nem részletezem. Persze ki
volt otthon? Én egyedül. Egy törülközőt nyomtam a gyerek
szájába, beültettem a trabantba, és nyomás a kórház.

Elképesztő hiszti és legalább huszonöt szálka-megközelítő
kísérlet után közölte velem, hogy Apa csinálja, mert az ő
apukája doktor… Mit sem számított, hogy a nagypapa
nem orvosdoktor, hogy Apa nem túlságosan biztos kézzel
kezeli a tűt és a csipeszt, neki kellett megküzdeni a feladattal.

Az ápolónő megkérdezte, bent maradok-e? Naná! Hiszen
ő a gyerekem. Akkor fogja le, és ne engedje mozogni! Így
az ölemben varrták össze szegénykét kívül-belül, egy igazi
hős volt, nálam sokkal jobban bírta. A végére megérkezett
Anya is, aminek azért örültem, mert én az ájulás szélén
álltam. Aztán pár évvel később volt fejre esés padról betonra, ami egy kéthetes monoklit és egy fürjtojás méretű duzzanatot eredményezett Bence fején. Akkor már rutinosabb
voltam, és hittem a feleségemnek, hogy amíg nem észlelünk agyrázkódásra utaló tüneteket, nem kell kórházba
vinni, meggyógyul otthon is. A legutóbbi nagyobb balesetnél – asztalsarok vs. Dávid szemöldöke – az egycentis nyílt
sebet saját kezűleg húztam össze! Na jó, a nejemmel.

Azóta is vannak olyan, „fájdalmas szörnyűségek” a srácoknál, mint például a körömvágás, a hajmosás vagy
a hajnyírás, amit Apa sokkal jobban csinál, ezért én maradok továbbra is baleseti ügyeletes a családban…

A legjobban egyébként akkor szorul össze a gyomrom, ha
felmásznak bárhová, mert szerintem az a legveszélyesebb.
Nejem erre mindig azt mondja, hogy túl aggódós vagyok,
és van is benne valami, de én már nem fogok változni. Kamaszkoromban engem is idegesített a nagymamám féltése,
aki szíve szerint az összes biciklit elzárta volna előlünk, an�nyira aggódott. Ez a tulajdonsága mára csak erősödött. Ha
mellettem ül az autóban, már 40 km/órás sebességnél rám
szól, hogy túl gyorsan hajtasz. Néha nem könnyű, de én is
leszek nyolcvanéves, és legalább mellettem ül még ma is.

A lányok sérülései hál’ istennek lelkileg nagyobbak, mint
fizikailag. Azok kezelésében viszont szerénytelenség nélkül
állíthatom, hogy profi vagyok. Szálkát vagy fogat kihúzni,
2-5 óra alatt mindenféle trükkök bevetésével – állítólag
– fájdalommentesen tudok. Körmöt vágni, hajat mosni,
szúnyogcsípésre, horzsolásra, bibire puszit adni pedig
szeretek. Szóval, amíg Anya sebet kötöz, csípős krémet
ken, vagy rossz ízű gyógyszert ad, én állom a sarat „igazi
vészhelyzetben” is!

...elmondom hát
mindenkinek
B a d a M á rt a

Barátságtalan tacskó fogad, őrzi a kívül-belül rendben tartott, soha el nem
készülő, vakolatlan házat. Gazdája betessékel, sárgászöld macskaszemével
fürkészi az arcom. Tegez, fiamnak szólít.
Megnyugszom. Összeálltak a szabályok.
Amikor a vaskályha füstjében a kávét is�szuk, már valóban beszélgetünk. Lassan
kérdeznem is alig kell, Bada Márta - Balázs János-díjas cigány festőnő - mesél...

Hányadmagával lakik itt?

sikerült a házasság. Nekem nem kell ember
már, csalódtam bennük. Így jó. Negyvenkét
év szolgálat után mentem nyugdíjba, takarítónőként, minimálbéren voltam, abból most
nem lehet megélni. A festészetből se. Csak
akik megrendelésre festenek, vagy jól forgolódnak, tudod. Nagyon nehéz képet eladni,
gondolom, a nagyobb festőknek is. Örülök,
ha egy-kettőt vesznek kiállításokon, akkor az
elmegy vászonra, festékre. Fel vannak értékelve a képeim, 3-400 ezer forintra, de oda
kell adni őket olcsóbban is.

Azóta is rajzol-fest, kihagyás nélkül?
Hát, majdnem. 14 évesen dolgozni mentem, mert öten voltunk testvérek, és csak
apám keresetéből éltünk. Kezdett elmenni a kedvem a rajzolástól, gondoltam,
semmi értelme; a szüleim is azt mondták,
mi ez a nagyzolás. Örültünk, ha ételre jutott, papírra, festékre nem telt. Azt hitték,
kicsit dinkós vagyok, hogy nem megyek
szórakozni, inkább rajzolgatok magamba.
Tudod, csak a zene volt a művészet a cigányságban. A tanárok azér’ nem hagytak
el engemet. Rábeszéltek, hogy munka
mellett is menjek vissza a szakkörbe. Tudtam, hogy Remsey Iván vezeti a következő

Látom, ez a hálószoba a műterem is…

Hatan vagyunk, a másik szobában a nős
fiam, a menyem és az unokám alszik, ebben
pedig mi: a két fiam, itt a nagyobbik ágyban,
én a kisebbikben. Két férjem volt, egyik
cigány, másik magyar, mindegy volt, nem

Nem tudok máshol festeni, csak itt. Muszáj
nagy rendet tartani, hogy elférjenek a vásznak, a félkész festmények. Látod, egyszerre
három képen is dolgozok, mikor melyiket
folytatom. Nem kell ehhez műterem, sose
volt. Szerencse kell csak, hogy ha a gyerek
tehetséges, észrevegyék. Én szerencsés voltam, mert itt, Gödöllőn mindig sok művész
élt, és működött rajzszakkör. László Lilla
vezette Mizser Pállal. A tanáraim felfigyeltek
rám, és elküldtek hozzájuk, ők pedig azt
mondták, tehetségem van, rajzolnom kell.

Bada Márta képeit megtekinthetik
a szimpatika.hu oldalon!
Virágzó táj II.

mondták - az őstehetségemet elrontani.
Hagyták, hadd fejlődjek. A családom se
tiltotta a rajzot, de olyan történt, hogy
kellettek volna képek a szakköri kiállításra,
és a szüleim eltüzelték őket, mert otthon
papírhiány volt. Többször kijöttek a Remseyék, és magyarázták apáméknak, hogy
a kislánynak őriznie kell a rajzait. Én végül
csak azt kértem, hogy nézzék meg a dátumokat, és legalább a régieket égessék el.
Milyen gyorsan érett a gyümölcs?
Pályázatokon nyertem, csoportos kiállításokon szerepeltem. 23-24 éves koromtól
jöttek a felkérések, állandó kiállítások.
Aztán megismertem a cigány festőket
is, amikor Lakatos Menyhérték kijöttek
hozzám, mert cigány képzőművészekkel
rendeztek kiállítást. Addig nem is igen
tudtam, hogy más cigány festő is van rajtam kívül. Jöttek a sikerek, Strassbourgba
is kivitték a képeimet, aztán a világkiállításon is ott voltak. Én nem jutottam el,
mert már megszülettek a gyerekek. De
Hollandiában, Németországban, Kínában
is kiállították a munkáimat.
A cigány gyökerek meghatározóak a festészetében...

Beszélgetés a ház előtt

ősztől, hát elmentem hozzá: vittem képeket, nézze meg, érdemes-e nekem rajzolni.
Féltem becsöngetni is, de helyette az apját találtam otthon, és Jenő bácsi, aki szintén festő volt, azt mondta: nagyon sokat
dolgozzak, mert még zöld a gyümölcs, de
ha megérik, magától leesik. Ezt akkor nem
értettem, mégse felejtettem el. A szakkörben minden technikát megtanítottak, úgy,
hogy nem irányítottak, nem akarták - így

A gyökerek mindig fontosak. Csak erről
ma megfeledkeznek: cigányok is, magyarok is. Én főleg a mesevilágban, a cigányság életében és a gyerekkoromban találom meg a témáimat. Látod, fiam, akkor
még így nézett ki a környék, mint ezen
a képemen. Kis parasztházak, alapjuk sem
volt, de csupa virág minden. Mi, kislányok
meg virágkoszorút fontunk… A vályogvetőket is rettentően szerettem nézni,
köztük apámat…, és hallgatni a meséket,
amikor összegyűlt a nagycsalád.

Ma csak tévé van. Emlékszem, milyen gyönyörű volt akkoriban az erdő is, nem ám ilyen
szemetes. Megfestem, hogy legalább képen
megmaradjon. Régen nagyon szegény világ
volt, de nem vágták ki az emberek a fát, mint
most, hanem csak gallyakat szedtünk, vittük
haza a hátunkon. És az öregek megtanítottak
úgy gombászni, hogy ne szedjük ki a gomba
gyökerét...Tiszteltük a természetet.
A félkész képek alapján a vallás is fontos
téma…
Nagyon vallásos családban nőttem fel. A cigány hagyományban néha kicsit máshogy
vannak a bibliai történetek. Tudod, a legenda
szerint cigány lopta ki a szöget Jézus tenyeréből, ez egy cigány imában is benne van.
Na, ahogy én elképzelem, úgy festem. Nem
tudom, igaz-e. Mindig festettem szentképeket, már az iskolában is; folyton elkérték
őket. Festek virrasztaló cigányokat, mert meg

Virágkisasszonyok

Ha soha senki nem látná a képeit, akkor is
festene tovább?
Igen. A Jóisten adta a tehetséget, csak ő veheti el. A tanáraim is őrizték. Amikor a fejembe jön egy kép, addig nem nyughatok, amíg
meg nem festem. Addig háborog a lelkem.
Aztán, ha kész, megkönnyebbül, akkor is, ha
nem nagy csoda, ami lesz belőle. Magamban
látom, mit kell festenem, de közben addig
piszkálom, amíg nem jó. És amit festek,
a gyerekemmé válik.
Nagyon nehéz megválni tőle, ha eladom, de
jó helyre kerül, mert aki megveszi, szereti.
Ha három kívánsága lehetne, mi lenne az?
Kettő is elég lenne. Nagyon vágyok rá, hogy
lássam a tengert. Már megfestettem, ahogy
én képzelem. Nem csak a színe érdekel, hanem, hogy mi van alatta. De nem tudom,
hogy nézném meg, nem búvárkodok…

Virrasztó cigányok

Létezik üvegaljú sétahajó…
akarom mutatni őket. Itt van a képen a halott,
látod? A virrasztalók mesélnek. De nem ám
Na, az jó lenne! Hátha a Jóisten megsegít.
könyvből! Mennyire tetszett ez nekünk, gyeAmikor Hollandiában voltam, vagy a nagy
rekeknek!
festőket nézhettem meg a múzeumban,

vagy a tengert. (A festőket választottam.) De
hogy a másik kívánságomra térjek: az lenne,
hogy legyen munkája cigánynak, magyarnak
- mint régen. Mert itt mindig együtt éltek, és
soha nem volt probléma köztük. Aki szorgalmas volt, becsülték és megélt. Én takarítottam
egy vállalatnál, és eleinte bizonyítanom kellett, hogy tényleg tudok dolgozni. De nagyon
meg is szerettek. Amikor kiállításom volt, mindig mondták, mennyire büszkék rám. Takarítás közben meg jól tudtam gondolkodni, mit
festek majd. Most az a baj, hogy nincs munka,
eladósodik mind a cigány, mind a magyar, és
így könnyű őket egymásra uszítani. Nagyon
nehéz időket élünk. Ezt onnan látom, hogy
egyre szomorúbb az emberek szeme a képeimen.

Kikísér. - Úgy próbáld összeírni, hogy összehámozódjon - szól még utánam.
A tacskó nem kedvel jobban, de már nem zavar. Csak azért is megsimogatom.

Tenger alatti világ

Tebofortan 40mg
filmtabletta
MOST CSAK
50 db
1 360 Ft

JÚLIUSI AKCIÓ
MOST
MÉG OLCSÓBB

alli 60 mg
kemény kapszula
(orlisztát)
84 db

1 885 Ft

4995 Ft
59,50 Ft/db

JÚLIUS
7 - 31-ig

27,2 Ft/db

Ajakherpesz
helyi kezelésére
Vény nélkül
kapható
gyógyszer

9335 Ft
111.10 Ft/db

Túlsúlyos felnőttek
súlycsökkentésére.
BMI≥28 kg/m2
Vény nélkül kapható
gyógyszer

Gombás bőrfertőzések
helyi kezelésére
Vény nélkül kapható
gyógyszer

Béres Csepp
4 x 30 ml

Lopedium
kapszula
10 db

MOST CSAK

3 085 Ft
25,7 Ft/ml

Az immunrendszer
működésének, a
szervezet ellenállóképességének
támogatására
Vény nélkül kapható
gyógyszer

Contractubex gél
20 g

MOST CSAK

1 475 Ft

Műtét vagy baleset során keletkezett, esztétikailag
zavaró, régi és új hegek kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

* Áraink maximált akciós árak

Listerine
Teeth & Gum Defence
antiszeptikus szájvíz
250 ml
MOST CSAK

815 Ft

81,0 Ft/db

Hasmenés tüneti
kezelésére
Vény nélkül kapható
gyógyszer

Egész nap biztosítja a
műfogsor stabilitását
Protézisragasztó

MOST CSAK

1 560 Ft
31,2 Ft/g

Különböző visszerek
kezelésére,
megszüntetésére
szolgáló készítmény
Gyógytermék

HRI-vitalion MOST CSAK
5 425 Ft
tabletta
108,5 Ft/db
50 db
Vitaminokkal és
ásványi anyagokkal
dúsított, gyümölcs- és
más növényi
összetevőket
tartalmazó készítmény
Étrend-kiegészítő

Napvédő tej
gyermekeknek
arcra és testre
Naptej

3 795 Ft
38,0 Ft/ml

MOST CSAK

1 630 Ft
543,3 Ft/db

Gombás eredetű hüvelyi
fertőzés kezelésére
Vény nélkül kapható
gyógyszer

Blend-a-dent
extra erős műfogsorrögzítő
krém
MOST CSAK
47 g
1 045 Ft

Antiszeptikus fog- és
ínyvédő szájvíz
hozzáadott fluoriddal
Szájhigiénés termék

810 Ft

Plerudin forte
visszérkrém
50 gr

Pevaryl G
hüvelykúp
3 db

3,3 Ft/ml

MOST CSAK

Vichy Capital
Soleil SPF 50+
gyermek naptej
100 ml
MOST CSAK

Központi idegrendszeri
zavarok, szédülés, fülzúgás,
fejfájás, látászavar,
emlékezetgyengülés,
szorongással kísért hangulati labilitás kezelésére
Vény nélkül kapható
gyógyszer

MOST CSAK
Zovirax
ajakherpesz 1 140 Ft
krém
2g

US 1- 6
LI

IG

Lamisil 1x
1% külsőleges
oldat
4g

JÚ

*

Vibrocil oldatos
orrspray
10 ml
MOST CSAK
650 Ft
Megfázás vagy allergia
okozta orrnyálkahártyaduzzanat csökkentésére
(6 éves kor felett ajánlott)
Vény nélkül kapható
gyógyszer

Prostamol Uno MOST CSAK
lágy kapszula 1 895 Ft
30 db
63,2 Ft/db
A prosztata jóindulatú
megnagyobbodása miatt
kialakuló vizelési
nehézségek tüneti
kezelésére
Vény nélkül kapható
gyógyszer

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

Üzenet a FöldrőL
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NOVÁK PÉTER
Ki az,

Vélhetőleg mindenki! Reggel, este, egész nap, minden
hullámhosszon – hogy a klasszikust idézzem (sic). Hazudik
a koldus és a politikus, hazudik a törpe és az
óriás, a férfi, a nő, a boldog, no meg
a boldogtalan. Könyvtárnyi irodalom értekezik pszichénk ezen
sötét tartományáról, s vonja le
messzemenő következtetéseit:
aki nem mond igazat, egyéb
disznóságokra is képes!
Jó, de mi számít kérem, objektív tényállásnak? Had’ közhelyesítem el háztartási filozofálgatásomat e rendőrségi
szakzsargonból kölcsönzött kifejezéssel, ha már definíciója
szerint az “igazság” nem más, mint a valóság és a tudat
egymásnak történő megfelelése. Ja, ha más nem. Leírva
minden pofonegyszerű. Mégis, olybá tűnik, hogy esetünkben valami nagy lemondásról van itt inkább szó, évezredes
távlatokban. Hol a valóságról, hol a tudatról…
Mert ahány élethelyzet, annyi fajta lódítás! Kicsi, nagy,
gonosz, képmutató, sőt, még morális is; Kant szerint például „nem kell mindent, ami igaz, megmondani; de minden,
amit mondunk, igaz legyen.“Ezt, a közösség és annak
egyes tagjai iránt érzett ún. erkölcsi tapintatnak nevezzük.
Gizi néni pecsétgyűrűs fejbekólintását pedig kokinak, bár
annak idején valóban nem a német
idealizmus megteremtőjére hivatkozva
titkoltam el egyet s mást a napköziben
történtekről.
Hallgatni persze arany. Kár, hogy
szegény gazdagság ez, ha az igazság
számláját kell állni. Saját, szubjektív
igazságunkét. A valóság értelmezése
– a túlélés egyik eszközeként – egyéni
érzésvilágunkból indul ki, ilyetén értelemben egy adott szituációban akár

mindenkinek igaza lehet, miközben mindenki hazudik.
Na erre varrjunk gombot!
A hazugság társadalmi, kulturális normáink szerint negatív
kreáció, miközben az igazságot nem tudjuk elviselni! Végighallgatni sem szeretjük, elmagyarázni meg egyenesen képtelenek vagyunk, félve tenmagunk és mások megítélésétől.
Marad a színezés, a füllentés, a blöff, a koholmány, a kamu,
vészhelyzetben pedig a trágárságoktól vegyes, inaszakadtig fokozott önigazolás. Miért is?
Egész földi létezésünk alatt keresünk. Ha kérdezik mit, kutakodásunk tárgyaként általában az igazságot jelöljük meg.
Nemes, lélekformáló harcnak tűnik ez, hol a cél szentesíti
az eszközöket. Olykor észrevétlenül legalizálva az amorális
alkalmazások ármádiáját. Pedig...
Pedig egy kevés, jó pillanatokban gyakorolt őszinteséggel,
mint a hazugság valódi ellentétével, többre vihetnénk.
Gyarlóságunk, vétkeink, bűnre hajlásunk, de elképzeléseink, érveink, eszméink is ezen indíttatásból számíthatnak
megértésre. Elsősorban saját tudatunkban. Ez a gondolat,
az önmagunkal szemben gyakorolt, kíméletlen őszinteség
gondolata, maga a teremtő erő!
Ehhez mérten nehéz a feladat is, afféle kemény meló. Nem
ismer fokozatokat. Elszámolni magunkkal kell, s reggel a
tükör előtt, már el is dől minden. Hiába
kapaszkodunk. Nem mindegy tehát, hogy
végre a ráncokat vesszük számba, vagy
megint a számokat szedjük ráncba...
Hogy ezen stratégia mennyire korszerű egy
számító világban? Semennyire. És mennyire korszerű ez a számitó világ? Az igazságnak egy ellenfele vagyon, a valótlanság, és
jelenkorunk éppen egy kéjgázakkal teli
luftballonra emlékeztet. Legyünk végre
kevesebbek egy illúzióval!
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Torna u
Nyáron sokan autóba, buszra vagy repülőre szállnak, és sok-sok órán át mozdulatlanul ülnek a helyükön. Ez
a kényszerpóz még az egészséges és fiatal szervezet számára is veszélyeket rejt
magában. Ha hosszú ideig nem mozgatjuk meg a lábainkat, azok fájni, duzzadni kezdenek, és az ún. nehézláb érzés
alakul ki. A kellemetlenség oka, hogy a
láb vérkeringése lelassul, és nehezebben tudja a vért a szív felé pumpálni.
Ezt még tetézi a kényelmetlen ülés, így
két-három óra elteltével az ember úgy
érzi, mozognia kell. Sajnos a hosszú,
mozdulatlan ülés nemcsak diszkomfort
érzéssel jár, de trombózist is okozhat.
Néhány egyszerű gyakorlattal azonban
megelőzhető a baj.
Ha repülőn utazik, mindenképp figyelmeztesse a légiutas-kísérőket, amennyiben szívbeteg, volt már trombózisa vagy
asztmás. Ha kocsival indul el hosszabb
útra, másfél óránként ajánlott megállni,
és néhány egyszerű gyakorlattal a karokat és a lábakat átmozgatni. A megfelelő
folyadékfogyasztás nagyon fontos, mert
megakadályozza a vér besűrűsödését és
a kiszáradást. Erre repülőgépen fokozottan figyeljünk a száraz levegő miatt.

1. Lábfejkörzés. Emeljük fel
a lábfejünket. Mozdítsuk
ülő helyzetben
mindkét lábfejet
egyszerre, és
körözzünk a
lábfejünkkel
jobbról balra,
majd balról jobbra.
2. Sarokemelés. Emeljük meg
a lábfejet olyan módon, hogy
a lábujj a talajon marad, a sarok
pedig felemelkedik. Ezt ismételjük mindkét lábbal nyolcszor.
Ezután a sarok maradjon a
földön, és a lábfej emelkedjen fel. A gyakorlatot
szintén nyolcszor-nyolcszor végezzük el.
3. Térdemelés.
Egyenesen ülő
helyzetben
emeljük fel egyik lábunkat
behajlított térddel, tartsuk
meg ezt a pózt 2-3 másodpercig, majd engedjük le a lábat. Ezt ismételjük meg a másik lábbal
is. Végezzük a gyakorlatot
legalább tízszer.

4. Nyakhajlítás. Nézzünk egyenesen előre. A fejünket hajtsuk a jobb váll felé, majd lassan engedjük le, úgy hogy az
állunk a mellkashoz kerüljön.
Aztán a fejet emeljük vissza
kiindulási pozícióba és onnan
vigyük a bal vállhoz.
A gyakorlatsort ismételjük
meg néhányszor, váltakozó
irányban.
5. Vállkörzés. Kényelmes ülő
helyzetben körözzünk vállainkkal (egyszerre): kezdjük
hátrafelé, ismételjük több
alkalommal. Ezután végezzük
el az együttes vállkörzést előrefelé kezdve is.
6. Álljunk fel, és a szék mellett
kerékpározó mozdulatokat
végezzünk, mintha a lábunkkal egy láthatatlan kerékpárt
tekernénk. Mindkét lábbal
hajtsuk végre legalább tízszer.
7. A székben ülve emeljük
vállmagasságba a két kezet.
Zárjuk ökölbe, majd feszítsük
ki ujjainkat. A gyakorlatot érdemes legalább negyvenszerötvenszer elvégezni.

Kérdezze meg
kezelőorvosát...
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Nincse
nélkül?
Rozsdás szög, leégés, rovarcsípés, tengerisün és bicikli
- a nyári sérülések fő okozói. Mit tegyünk, ha már megtörtént a baj? Dr. Korzenszky László baleseti sebésszel
beszélgettünk.

Melyek a leggyakoribb nyári sérülések a baleseti ambulancián, milyen problémákat okoz a hőség?
Nyáron megszaporodnak az úgynevezett szabadidős balesetek.
A legenyhébb sérülésektől egészen súlyos sérülésekig minden
előfordul. Kocogás, kerékpár, sportolás mind-mind baleset
forrása lehet. Elkerülésükhöz nagyon fontos a megfelelő
ruházat, lábbeli és sportfelszerelés. Ha bármelyik szabadidős
tevékenységet melegben, hőségben folytatjuk, fontos a rendszeres és megfelelő mennyiségű folyadékpótlás, a fényvédelem,
és a túlmelegedés, hőkimerülés, hőguta elleni védekezés.
Folyadékpótláshoz mellőzzük az alkoholos italokat, mert azok
hamarabbi kimerüléshez vezethetnek, a szervezet természetes
hőregulációja károsodik az alkohol hatására. Igyunk enyhén
cukros citromos teát, ásványvizet vagy gyümölcslevet.
Tud az Ön praxisából néhány olyan tipikus nyári balesetet
említeni, amely kis odafigyeléssel kön�nyen elkerülhető lett volna?
A kerékpáros balesetek,
bukások kapcsán
bekövetkező agyrázkódás a sisak
viselésével általában
megelőzhető. A nyári
szezon, illetve a kerékpározás megkezdése előtt ajánlatos

Nyáron sokan lépnek szögbe, vagy sérülnek meg rozsdás
vastól. Miért veszélyesebb ez, mint más felületi sebesülés?

Dr. K
orzenszky László

a biciklit szakemberrel átvizsgáltatni, mert a fékek, bovdenek,
tengelyek a télen berozsdásodhatnak. Rengeteg nyári baleset
elkerülhető lenne, ha megfelelő műszaki
állapotú kerékpárokat, sporteszközöket használnának az emberek.
Számtalan sérülést okoz a rossz
lábbeli is. Focizáshoz, teniszhez,
de még a kocogáshoz is elengedhetetlen a jó cipő. Tipikus
panasz a túlzott napozással járó
leégés, napszúrás, pedig elég
lenne a fokozatosság és a mértékletesség elvét betartani.
Sokan nem tudják mit kell tenni, ha
baleset történik. Mit tanácsol, hogyan kell
ilyenkor viselkedni?
A laikus elsősegélynyújtó szintjén elmondható, hogy minden
sérülés esetén a további sérülés megakadályozása, vagy a már
bekövetkezett sérülés következményeinek csökkentése a cél.
A sérültet mindig helyezzük nyugalomba, biztonságos környezetbe, nehogy újabb sérülés következzen be. Tartsuk távol a „jó
szándékú” bámészkodókat, semmittevőket. A sérült általános
nyugalomba helyezése mellett a sérült testrész rögzítése, a sérülés ellátása a következő lépés. Törött, kificamodott, eldeformálódott végtagot ne próbáljunk „helyretenni”, ez a szakember
feladata. Hívjunk orvost vagy mentőt a sérülthöz. A telefonba
mindig mondjuk el pontosan, hogy hol vagyunk, mi történt, mi a sérült neme, kora, és a sérülés állapota.
Banális sérülés esetén a sérült akár személygépkocsival is szállítható, de ne feledjük:
csak a mentő általi szállítás biztosítja
számára a szakszerű ellátás kezdetét.

Nem a rozsda a veszélyes, hanem a sérülés mélysége. Gyakran
apró szúrási, bemeneti nyílás mellett a mélyben súlyos fertőzések, sebgennyesedések alakulhatnak ki. A szúrt seb esetén
a bőr hamar bezáródik, a mélybe viszont kórokozók jutnak,
mert általában nem steril szögbe lépünk bele. Pár óra, néhány
nap elmúltával a mélyben kialakuló gyulladásos folyamatokat
észleljük csak, ilyenkor a lágyrészek már károsodtak, súlyos,
gyulladásos állapotba kerülhetnek. Fontos, hogy az
apró semmiségnek tűnő szúrt sérülés esetén
is orvoshoz forduljunk, hogy megelőzzük
a későbbi következményeket.
Tipikus nyári sérülés az égés, akár a napon fekszünk túl sokáig, akár az esti
grillezésnél égetjük meg magunkat.
Hogyan kell ezeket a sebeket ellátni,
mire kell vigyázni?
Égési sérülések esetén első teendő
a megégett testrész hűtése; ezzel megakadályozhatjuk, hogy a túlzott felmelegedés miatt
kialakult szöveti károsodás tovább folytatódjon. Hűtésre
a legalkalmasabb a hideg, folyó csapvíz. Nem szabad semmiféle háztartási csodaszert - olaj, sertészsír, tejföl, paradicsom
- az égett bőrfelületre tenni. Legcélszerűbb a megfelelő hűtés
után a megégett bőrfelületet steril fedőkötéssel ellátni. Ha
súlyos az égés, akkor mindenképpen forduljunk vele orvoshoz.
Égés során a szervezet minden esetben folyadékot veszít,
ezért gondoskodni kell a megfelelő folyadék-utánpótlásról
is. A napozásból adódó leégést is komolyan kell venni, hiszen
a „leégés” első fokú égési sérülés, és általában az egész testfelületet érinti, nagy kiterjedése miatt veszélyes. Ha komoly
fájdalommal, hőemelkedéssel, a szervezet belső egyensúlyának felborulásával jár, azonnal orvoshoz kell fordulni,
enyhébb esetben ajánlatos a patikákban kapható gyulladáscsökkentő, leégés elleni krémeket, habokat használni.
A leégés gyakran párosul napszúrással. Ilyenkor mi történik
a szervezetünkben?
Napszúráskor a központi idegrendszer túlterhelődik a hőtől, és emiatt vegetatív tünetek
lépnek fel, azaz fejfájás, szédülés, hányás
következhet be. Ilyenkor a hőhatás (napozás) azonnali megszüntetése, hűvös

nyugalmas környezet, enyhe fájdalomcsillapító, lázcsillapító
adása, megfelelő folyadékbevitel célszerű. A tünetek általában pár óra alatt elmúlnak, de ha 24 óra elteltével akár csak
az egyik is fennáll, azonnal forduljunk orvoshoz!
A strandon a napozás okozta problémák mellett gyakoriak
a vízi balesetek. Mit kell tenni ilyenkor, hogyan segíthetünk
gyorsan a vízből kihúzott emberen?
Eszméletlen, vízből mentett sérültnél a keringés, légzés
leállása miatt azonnali újraélesztést kell kezdeni, és mentőt
kell hívni. A sérültet ne forgassuk, hánytassuk, ütögessük.
A légút biztosítása után meg kell kezdeni a befúvásos
lélegeztetést és a mellkaskompressziót. Ezt lehetőleg bízzuk tapasztalt elsősegélynyújtóra: minden
strandon, kijelölt fürdőhelyen kell lennie ilyen
szakembernek.
Mire érdemes odafigyelni a tengernél? A sós víz
okozhat-e más problémákat, mint az édesvíz?
Tengeri fürdőzés után édesvízzel zuhanyozzunk le,
mert a ránk száradó só irritálhatja bőrünket.
A tengervízben előfordulnak csalánozó élőlények, melyek
bőrünkhöz érve viszkető kiütéseket okozhatnak. A kiütéseket
hideg csapvízzel mossuk, hűtsük. Makacs kiütések esetén
orvoshoz kell fordulni. Tengerben soha ne fürödjünk mezítláb:
nemcsak az éles sziklák, de a tengeri sün tüskéje is súlyos
sérüléseket okozhat.
A hírekben sokszor hallunk nyári ételmérgezésekről. Mit kell
tenni, ha el akarjuk kerülni az ilyen kellemetlen fertőzéseket? Változtassunk-e a nagy melegben az étrendünkön?
Nyáron, melegben az élelmiszerek gyorsan romlanak. Csak
megbízható forrásból származó, hűtőszekrényben tárolt
élelmiszereket fogyasszunk. A tej, tejtermék, tojás gondos
tárolást, hűtést igényel. Gyümölcsöt se együnk mosatlanul.
Ha már elkaptunk egy hányásos, hasmenéses fertőzést,
hogyan próbáljuk meg orvosolni a problémákat?
Ha ételmérgezés gyanúja merül fel, tartózkodjunk minden
további étel fogyasztásától! Koplaljunk. Sok folyadék fogyasztása, só (háztartási konyhasó) pótlása segíthet a tünetek
gyors elmúlásában. Makacs tünetek esetén feltétlenül orvoshoz kell fordulni.

Kérdezze meg
gyógyszerészét...
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Mi kerüljö
A Szentlélek Gyógyszertár Győr külvárosában fekszik.
Dr Váczi Donát szakgyógyszerész 1993 óta látja el hasznos
tanácsokkal vásárlóit. Megkértük, segítsen a Szimpatika
magazin olvasóinak is, állítson össze számunkra egy nyári
útipatikát, a legfontosabb gyógyszerekkel.
Ön mit javasol, mit kell egy nyaralásra feltétlenül magunkkal
vinni a fürdőruhán és a magas faktorszámú UV-szűrős
naptejen kívül?
Ez attól függ, hogy hová megy az ember. A legtöbben
a környező országokat választják, de az egzotikus
országok is egyre többeket csábítanak. Mindenképp érdemes előre tájékozódni, hogy hol,
milyenek a klimatikus viszonyok, milyen az
egészségügyi rendszer, és hogy szükség vane védőoltásra. Erről az ÁNTSZ Járványügyi
Osztályán adnak tájékoztatást, és a vakcinát
is ott lehet igényelni. Amire érdemes odafigyelni, hogy a védettség kialakulásához
szükséges néhány hét, így nem szabad az
utolsó pillanatra hagyni az oltást. Semmiképp
ne felejtsük otthon a rendszeresen szedett gyógyszereinket sem. Ezen kívül - bár ez nem gyógyszerészeti kérdés - minden szemüvegesnek javasolt a pótszemüveg
vagy -kontaktlencse, mert el tudja rontani a nyaralást, ha az
ember nem lát.

dr V
áczi
Donát
kentenek. Ez lehet ibuprofen vagy paracetamol hatóanyagú
gyógyszer. Bár ezek a szerek alkalmasak a lázcsillapításra
is, azt gondolom, nem feltétlenül kell egy hőemelkedésnél
rögtön a pirula után nyúlni, elég, ha 38 fok felett tesszük
ezt. Addig is jó módszer a hideg vizes borogatás. 39 foknál
a lázcsillapító és a hűtőfürdő alkalmazása egyaránt javasolt. Gyerekeknél jól bevált a kúp vagy a szirup, és jobban
is viselik a kicsik. Sokan nem tudják, de a kúpot hosszában
kell kettévágni (a gyártási technológia miatt), ha csak egy
félre van szükség. Gyerekeknél különösen oda kell figyelni
az adagolásra. Nem biztos, hogy a felnőttnek bevált
gyógyszer a kicsik számára is megfelelő, ezért
mindenképpen konzultáljon gyógyszerésszel
vagy orvossal, mielőtt gyermekének bead
valamit.
Gyakran jelent problémát az utazás közben fellépő hányinger, illetve a szokatlan
ételek fogyasztása miatt a hányás. Erre
van valami „csodaszer”?

Ha valakinek hányingere van, hideg folyadékot kell lassan kortyolgatni. Jó megoldás
lehet a B6-vitamin adása is. Fontos megelőzni
a kiszáradást, ezért válasszunk valamilyen cukros
italt. Abban az esetben, ha a hányás hasmenéssel is
párosul - mert elrontottuk a gyomrunkat -, a széntabletta
jelenthet jó megoldást. Mellette a diétás étrend (keksz,
főtt burgonya, alma) segíthet leküzdeni a bajt. Ezekben az
Nézzük meg, mi az, amire a legtöbb embernek szüksége lehet esetekben gyorsíthatja a regenerációt valamilyen probioegy utazás során?
tikum szedése is. Megelőzésképp pedig azt javaslom, hogy
csak palackozott vizet vagy dobozos üdítőt fogyasszunk, és
A magyarok szeretnek fájdalomcsillapítókat szedni, és a legtöblehetőleg kerüljük az utcai ételvásárlást. Praktikus útitárs
ben azt is tudják, mi vált be nekik. Praktikus olyan gyógyszert
még a víz nélküli kézfertőtlenítő gél vagy törlőkendő, mert
választani, amely több problémára is megoldást kínál. Ezek
bárhol, bármikor könnyedén használható.
a szerek csillapítják a fájdalmat, a lázat, és gyulladást is csök-

Mi a helyzet a székrekedéssel? Sokaknál jelentkezik, ha
kizökkennek a megszokott ritmusból…
Aki hajlamos rá, annak bizonyosan van bevált gyógyszere,
általánosságban pedig ajánlott sok rost és alaposan megmosott gyümölcs fogyasztása. Ezekkel a gyengéd megoldásokkal egy-két nap alatt rendeződhet a probléma.
Velem előfordult már, hogy a klimatizált hotel miatt
sikerült meghűlnöm a nyár közepén.
Sajnos nem Ön az egyetlen, sokan reagálnak így a hideg és
a meleg hirtelen változására. Megfázás esetén C-vitamin
és torokfertőtlenítő szopogatós tabletták szedése javasolt.
Súlyosabb tüneteknél orrcsepp, köptető alkalmazása hozhat
gyors javulást.
Mit tehetünk, ha teleettük magunkat, és mozdulni sem
tudunk? Van valamilyen bevált szer - a mentateán
kívül -, ami segíthet?
Léteznek emésztést elősegítő, a puffadást megszüntető,
gyomorbántalmakra ható szerek. Ezek bármelyik patikában
elérhetőek.
A családosok nagy része tart valamiféle elsősegély felszerelést magánál. Mire lehet szükség egy utazás során?
Jódtartalmú fertőtlenítőszer, vízálló sebtapasz, steril
mull-lap és ragtapasz mindenképp legyen Önnél. Ezek
a bőr felszínét érintő, vérzéssel járó, apróbb sérülések
esetén segítenek. Mindenképpen
oda kell figyelni arra, hogy
a természetes vizekben
előfordulhatnak fertőző
ágensek, melyek a sebbe jutva gyulladást
okozhatnak. Ezenkívül
érdemes figyelmet fordítani a rovarcsípésekre és
allergiákra. Kalcium - tabletta
vagy pezsgőtabletta formában - legyen nálunk, és amennyiben felmerül a gyanú, hogy valami
allergiás reakciót váltott ki, ez segíthet. Sajnos, aki hajlamos
rá, annál a herpesz is kiújulhat, így a bevált herpesz elleni
krémnek vagy tapasznak is az útipatikában a helye.

Mit tehetünk a napszúrás ellen?
A tengerparton különösen oda kell figyelni, mert a szél
miatt nem érezzük olyan melegnek a napsütést, és hosszan
kint tartózkodva könnyen napszúrást kaphatunk. Ezért megelőzésnek a kalap, a napernyő a jó megoldás. Semmiképp
ne tartózkodjunk 11 és 15 óra között a tűző napon! Ha már
megtörtént a baj, akkor hűvös szobában, sok folyadékot fogyasztva kell átvészelni az egy, maximum két napot. Ájulás
esetén természetesen azonnal orvosi segítséget kell kérni.
A leégés is gyakori probléma, főleg gyerekeknél. Ha nem
sikerült megelőzni a bajt, mit lehet tenni?
Ebben az esetben a bő hideg vizes tusolás
után érdemes valamilyen külsőleges gyulladáscsökkentőt is használni. Ezek általában spray vagy hab alakban kaphatóak,
és a bőrt is nyugtatják.
Sokan Magyarországon túráznak.
Ez az időszak kedvez a kullancsoknak.
A tervezett túrát megelőző B-vitamin szedés
segíthet elijeszteni a vérszívókat, ha viszont
valaki rendszeresen járja az erdőket, akkor mindenképp javasolt az encephalitis (vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás) elleni oltás. Ha mégis kullancsot fedezünk fel
magunkon, annak eltávolítása után helyi gyulladáscsökkentő segíthet a bőrpír mérséklésében.
Remélem, válaszaimmal segíthettem a nyaralás előkészítésében, így minden kedves olvasónak kellemes és zavartalan,
élményekben gazdag nyaralást kívánok!

Útipatika
-UV-szűrős naptej
-láz- és fájdalomcsillapító,
gyulladásgátló kombinált
szerek
-kalcium tabletta
-vízálló ragtapasz, kötszerek,
sebfertőtlenítő
-széntabletta
-görcsoldó

-torokfertőtlenítő
-orrcsepp
-köptető
-gyulladáscsökkentő hab
vagy spray
-nap- és pótszemüveg
-rendszeresen szedett gyógyszerek

Édes hon
Ott

Aggod Zsuzsa

Dobjuk fel az üvegeket!
A nyár egyik nagy bűvészmutatványa (fakanállal a fortyogó üst mellett): elraktározni a napfényt a hideg téli
napokra. A házi készítésű befőttek, lekvárok, szörpök
segítenek visszaidézni a nyár melegét és a gyümölcsök
friss ízét egész éven át. Mindaddig azt gondoltam
a lekvárral kapcsolatban, hogy többet számít a belbecs,
mint a külcsín, míg ajándékba nem kaptam egy szépen
kicsinosított, baracklekvárral töltött üveget. Azóta
tudom, milyen nagy különbség van egy a lecsorgó
lekvártól hanyagul megszabadított, gyári feliratos
fedővel ellátott, és egy gondosan felcímkézett, díszes
fedelű üveg lekvár között, még akkor is, ha csupán egy
szalaggal átkötött színes szalvéta ékesíti.

Jó tanácsok
Ha rászánod magad a befőzésre, folyamatosan
gyűjtsd a szép üvegeket. Mielőtt eltennéd, mosd
alaposan tisztára, távolítsd el a címkéket róluk,
szárítsd meg, és fedővel a tetejükön tárold - így
sok munkát megspórolsz magadnak nyárra.
Ha nincs kerted, de garantáltan friss gyümölcsöt
szeretnél, nézz körül a „Szedd magad” portákon! Jó
levegőn friss gyümölcsöt szedhetsz olcsón, és degeszre
tömheted magad,
nem kell a végén
a mérlegre
állni!

Két fontos
tartozék:
a fedő és
a címke
Eleink még beáztatott
marhahólyaggal, majd
hólyagpapírral (kénsavban edzett
enyvmentes papírral), később celofánnal kötötték be
a lekvárosüveg száját. Aztán jöttek a különféle, gumibetétes üveg- és fémfedők. Szerencsére ma már egyszerű,
csavaros fedők segítik a dolgunkat. Mégis, a mai befőzési
procedúrát is az koronázza meg, ha felmenőink gondos keze munkáját visszaidézve,
akik a befőzés végső állomásaként
egy kör alakúra vágott, gyakran
csipkével díszített vagy hímzett
anyagdarabot kötöttek szalaggal
az üveg tetejére, mi is kicsinosítjuk a fémfedőt. (Arról nem is
beszélve, hogy így eltüntethetjük
a háziasság illúzióját romba döntő,
nemkívánatos márkajeleket is.)
A befőttesüveg másik
éke a szép címke, melynek
stílusát a tető borításához
igazíthatjuk.
A jó címke nem csak díszít,
de fontos adatokat hordoz: érdemes feltüntetni
rajta, mi van az üvegben,

melyik évben készült, és honnan származik a gyümölcs, esetleg azt is, hogy cukorral, mézzel vagy édesítőszerrel tettük el.
Papírboltban kapható A/4-es méretű öntapadós lap, erre
szoktam írni vagy nyomtatni a kis emlékeztetőket.
A szimpatika.hu-n megtalálod az itt bemutatott nyomtatható
címkéket, és befőzési tippeket is olvashatsz!

Anyagmaradék és kézzel rajzolt
címke
Nagyanyáink a fedőre szánt borítást általában kör alakúra
vágták, a szélét beszegték, vagy csipkével fedték el - most
gyorsabb és egyszerűbb megoldást
választottam.
Régi kedvenc kinőtt
ruhácskát szabdaltam fel a befőttek
kedvéért. A fedő
átmérőjénél 6-8
centivel nagyobb
négyzeteket vágtam
ki belőle. Szegés helyett
a széleket - mivel műszálas
anyagról van szó - gyertyával óvatosan körbeégettem, így
mosható, és többször felhasználható lesz a kis fedőborító.
Nem bántam meg, hogy nem vacakoltam köralak kivágásával:
a négyzetes forma szép ívesen borítja a befőttesüvegek tetejét.
Idén kislányom csodálatos címkéket rajzolt az elkészült meg�gyes üvegekhez. Ezeket színes nyomtatóval sokszorosítottam,
hogy minden üvegre jusson.

Régi terítők és nyomtatott címkék
Egyik szemem sír, a másik
nevet, mikor a turkálókban
fillérekért vesztegetik
a használt, kézzel
horgolt terítőket. Ezek
a darabok szorgos
kezek nem kevés
munkájával jöttek létre,

hogy porcelán nippek álljanak rajtuk
a vitrinben, vagy
a vizeskancsót
terítsék le velük.
Ha pénztárcám
engedi, beszerzek
belőlük néhányat, és
a vitrin helyett a befőzésnél hasznosítom őket,
ugyanis rövid idő alatt a világ
legszebben dekorált befőttjei és lekvárjai készülhetnek a segítségükkel.
Nem kell mást tenni, mint egy vékony szalagot körbebújtatni
a horgolt terítő szélén: a lyukak eleve adják magukat a horgolás mintájában. A szalag segítségével húzzuk össze a borítást
az üveg méretére, és kössünk csinos
kis masnit a végére.
A csipkés tető alá kézírást
imitáló betűkkel
nyomtattam ki
a befőttesüvegekre
a címkéket.

Filcmaradék és
üvegfestés
Ez a vidám borítás
meggyesüvegekre készült,
de természetesen más befőtthöz, lekvárhoz vagy szörphöz más
gyümölcsöt is biggyeszthetsz rá.
Mivel maradék filcanyagot használunk az üveg díszítéséhez,
megspórolhatjuk az anyagszegés idejét és fáradalmait,
ami befőzés idején nem kis szó! A filcre fektetett
fedőt rajzold körbe, és vágj ki egy 3-4 centivel
nagyobb sugarú kört (elég megsaccolni, semmi
baj nem történik, ha nem lesz szabályos a borítás). A fedő szélétől kb. másfél centire lyukaszd
körbe az anyagot (páros számú lyukkal), és fűzz
bele szalagot.

Meggyről lévén szó, bordó filcből vágj ki két 5 centis kört,
férceld körbe, tömd ki, és varrd a lyukakon átbújtatott zöld
szalag két végére őket. Amikor a fedőre kerül a filcborítás,
és masnira kötjük a szalagot, egy pár meggy fog virítani
az üvegen.
A lekvár feliratát vékony, arany színű lakkfilccel rajzoltam
az üvegre, de használhatsz üvegfestéket is. Radírnak tarts
kéznél egy benzines vattakorongot, és bátran nekiláthatsz
a dekorálásnak.

Üzenet a FölDNEK
Komposztálás olcsón,
sok haszonnal
Egy társasház akár évi 400 ezer forintot is megspórolhat
a szemétköltségen, ha komposztál. Ráadásul, a közhiedelemmel ellentétben, a komposztládáknak nem feltétlen
kell udvaron vagy kertben állniuk. Hogyan kell jól komposztálni? Megkérdeztük a komposztmestert!

komposztálót legalább évente egyszer szét
kell szedni, és a benne lévő anyagot át kell
forgatni, le kell rostálni, hogy kinyerjük a kész komposztot. A rögzítéseknek éppen ezért könnyen oldhatóaknak
kell lenniük.

Szentirmai-Zöld Máté budai komposztmester tapasztalatai
szerint nemcsak kertvárosban, családi házban lehet eredményesen komposztálni, hanem társasházban, lakóközösségben,
vagy akár intézményben, munkahelyen is, csak ismerni kell
a megfelelő eljárásokat. A szakember évek óta foglalkozik
a komposztálás tudományával, most civil szervezeteken és
pályázatokon keresztül próbál minél több lakóközösséget és
céget rávenni, hogy kezdjenek el természetes úton megszabadulni a zöldhulladéktól.

„Nagyon kell vigyáznunk, hogy a komposzt ne száradjon ki,
ezért a ládát érdemes árnyékba, fa alá helyezni, semmiképpen
ne legyen kitéve tűző napnak” - figyelmeztetett
a szakember.

„Kevesen tudják, hogy a komposztálás életünk több területén is
kedvező hatást eredményez. Nem csak a szemét mennyisége
csökken, és jó esetben a díja is, de a komposztból humuszban
gazdag, kiváló minőségű virágföldet nyerünk. A komposztláda
pedig környezettudatosabb életmódra, tudatosabb fogyasztásra nevel” - magyarázta a komposztmester.
A természetes
hulladékfeldolgozáshoz nem muszáj
drága, előre gyártott
komposztládát venni,
ezt saját magunk is
elkészíthetjük raklapokból vagy falécekből, esetleg bontott
téglából. A hulladék fából barkácsolt komposztáló pedig
szinte semmibe sem kerül. A lécek között jó, ha van kb. 2,5-3
cm hézag, hogy a komposzt elég levegőt kapjon. A működő

Az örök dilemmára,
hogy mit lehet
a komposztba tenni,
a komposztmester
azt válaszolta: „Szinte minden növényi
eredetűt, ami a konyháról, vagy a kertből
származik, így a nyers növényi konyhai hulladékokat, vagyis
a zöldség- és gyümölcsmaradványokat, magvakat, héjakat,
szárakat, de még a kávézaccot, a teafüvet, vagy a tojáshéjat
is komposztálhatjuk. A kertből pedig az összes száraz kerti
zöldhulladékot, a lombot, a levágott füvet, a gallyat, vagy
a sövénynyesedéket. A két komponenst nagyjából fele-fele
arányban érdemes keverni. A gyorsabb lebomlás érdekében minden hulladékot aprítsunk össze! Minél többféle
anyagot teszünk bele, annál jobb minőségű komposztunk
lesz.”
Ha pedig nincs megfelelő kertünk, udvarunk, vagy kevés
a konyhai maradék, komposztálhatunk akár a balkonon
vagy a gangon felállított kis komposztládában. „A megfelelő száraz anyag, például szalma vagy faforgács hozzáadá-

viszont túl száraz, akkor nem indul be a lebomlási folyamat,
sával a belvárosi házakban is természetes mert a mikroorganizmusok nem tudnak nedvesség nélkül
működni. A komposzt tartalmának olyan nedvesnek kell
úton tüntethetjük
lennie, mint egy kinyomott szivacsnak.”
el a háztartásokban
keletkező szerves,
„A jól kezelt komposzt a közhiedelemmel ellentétben
növényi eredetű
nem büdösödik, hanem kellemes föld illatú. Kellemetlen
szemetet. A módszer
szagokat csak a nem megfelelően levegőztetett, például
itt is ugyanaz, mint
a kukában rothadó szerves anyagok okozhatnak. Veszélyt
a kerti komposztálónál: aprítani, elkeverni, csak az jelenthet, ha a szerves anyagok a hulladéklerakóba,
a szemétégetőbe, vagy a kerti levélmáglyára kerülnek, és
nedvesen tartani,
nem hasznosulnak a természetben” - mondta Szentirmailetakarni” - mondta
Zöld Máté.
Szentirmai-Zöld.
Havas Péter Gergő
Ha elég szorgalmasak és tudatosak vagyunk, akár 6-8 hónap alatt is kész komposztunk lehet, de általában 1 év kell
a humuszképződéshez. Célszerű tavasszal és ősszel megforgatni, átpakolni a halmunkat. Munkánk eredményét
Mennyi pénz takarítható meg a szemétgyorsan csírázó magokkal, például mustártel?
ral és zsázsával ellenőrizhetjük. Ezek
a magvak a komposztba ültetve
A kommunális szemétnek - tömeg és űrtartalom szerint is már pár nap alatt kihajtanak, és
nagyjából egyharmada áll szerves hulladékból. Ez az arány
jelzik, ha tápanyagban gazdag
életmódtól függően akár növelhető is. Ha valaki vegetáriáföldet sikerült gyártanunk.
nus, maga készíti ételeit, piacon vásárol, akkor hulladékainak
több mint a fele komposztálható lesz. Egy 40 lakásos, 10
Mint mindennek, a komposzemeletes átlagos panel épületben a szelektív hulladékgyűjtálásnak is lehetnek buktatói, ám
téssel és a komposztálással több mint 400 ezer forintos
ezektől a komposztmester szerint nem
megtakarítást érhet el a ház évente, mert négy helyett csak
szabad megijedni: „Tipikus hiba, hogy a túl sok víztől
két kukára lesz szükség.
rothadásnak indul a komposzt tartalma, és büdös lesz, ha

Ne kérj szatyrot,
nyerj Egy hétvégét!

Ha Ön
2010. július 1. és 31. között
vásárláskor nem kér nylonszatyrot
a szimpatika emblémával ellátott
gyógyszertárakban, sorsoláson
vehet részt!
Mit kell tennie?
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Sorsolá
2010. au
1. Vágja ki és töltse ki a kupont
gusztus 2 s:
7-én
az előző oldalról!
2. Ne kérjen nylonszatyrot
A nyeremény: 5 db
vásárlásakor!
2 fő részére szóló, 2 éjszakás wellness
3. Bélyegeztesse le a kupont
hétvége félpanziós ellátással a Ramada
gyógyszerészével, majd dobja be Resort – Aquaworld Budapest szállodaa patikában elhelyezett
és élményfürdő komplexumban.
gyűjtődobozba!

