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tóberi, nemcsak azért, mert
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szupersztárt mutathatunk
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Manipulátor
világhírű művészünk van,
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földinek az egy szép dal, és nagyon jól tudom
neki közvetíteni azt, hogy én honnan jövök,
mik, milyen érzések és töltés van bennem.
Ha elkezdek egy magyar népdalt egy itthoni
koncerten, akkor ott nem kell magyarázni, az
ott már beszél.
Kevesen tudják, hogy eredetileg sportkarriert tervezett magának, de ez egy baleset
miatt meghiúsult...
Atléta voltam, és magasugró szakedzőnek
készültem. Épp serdülőből ifjúsági kategóriába kerültem, amikor egy nemzetközi hétpróba versenyen távolugrás közben lesérültem. Ki tudja, hogy mi lett volna belőlem. Az,
hogy olimpiai bajnok legyek, csak egy álom
maradt volna, ahogy elnézem a magyar atlétika helyzetét. Ettől függetlenül, a sorsszerűség benne van a dologban. Igazából nem
állok messze most sem a sportolástól, hiszen
ugyanolyan mentalitással állok hozzá a hivatásomhoz, mint ha sportolnék.
Most milyen szerepet tölt be életében a
sport?

Miklósa Erika
Annak ellenére, hogy a legnagyobb nemzetközi operaházak színpadain rendszeresen szerepel, a magyar közönség is sokszor láthatja. Mi köti ide ennyire?
Az, hogy itt születtem. Főleg az, és a közönség. Ezt a fajta szeretetet, ezt az érzést tényleg csak ott élheti át az ember, ahol született,
ahova tartozik, és én ide tartozom. Legyökerező típus vagyok, mint egy fa: ahol leveri a
gyökereit, szeret ott maradni, és elég fájdalmas, ha el kell mozdulni.

Ezek szerint erősen érezhető a különbség
egy magyar és egy külföldi közönség között.
Mindenféle szempontból. Persze külföldön
is vannak rajongóim nagyon sokan, és tényleg többen jönnek utánam mindenhova, de
azért az más. Mindig azt szoktam mondani,
hogy a legjobb mérce egy magyar népdal.
Ha eléneklek egy magyar népdalt, azt egy
magyar ember, egy magyar közönség mindig másképp érzi, mint egy külföldi. Egy külfotó: Nánásy Pál

Rendszeresen futok, és már kilencedik éve
tartok tornát a lakóhelyemen – kizárólag
nőknek. A futás annyira az életem része, hogy
már edzőt is fogadtam, hogy le tudjam futni a
maratont. De nem úgy, hogy lefutom a 42 kilométert, és valahogy végigszenvedem a távot, hanem komolyan. Amennyire egy amatőr ki tudja hozni magából a maximumot,
annyira én is szeretném kihozni magamból
– ezért készülök rá egy hosszútávfutó-edzővel. Az első versenyem már megvolt, a Nike
félmaratont futottam le, és elég jól sikerült.
Szinte védjegyévé vált az Éjkirálynő
szerepe, számtalanszor játszotta már
különböző rendezésekben. Van kedvenc
Varázsfuvolája?
Nagyon nehéz választani, mert nagyon sok
verziót szeretek, és mindegyiket másért. Per-

sze vannak dobogós helyen lévő előadások,
ilyen például a New York-i, az a legcsodálatosabb. Azért áll hozzám olyan közel, mert egy
fantasztikus rendezővel dolgozhattam együtt,
aki tényleg hollywoodi szakember, Julie Taylor.
Az Oroszlánkirályt és a Pókembert is ő rendezte (színpadi változatban, előbbiért megnyerte
a legrangosabb amerikai színházi kitüntetést, a
Tony-díjat – a szerk.), és ez is valami eszméletlen munka volt. Az előadásból egyébként film
is készült. Ez a Varázsfuvola az, ami csúcs nekem
mindenféle szempontból: New York miatt is, és
szakmailag is.
Aztán van egy csomó európai is, van, amit Claudio Abbadóval csináltam, amit a fia, Daniele Abbado rendezett – ez is nagyon csodálatos volt,
a Mozart év alatt rengeteg helyen játszottuk
szerte Európában. Ezt azért szerettem, mert a
maszkom valami eszméletlen lenyűgöző volt,
kvázi kopasz voltam. A Mátrix filmhez hasonlíthatnám legjobban a figurámat, és nagyon élveztem, hogy egy ilyen vér gonosz nő lehettem.
Félelmetes, megijedtek tőlem mindig, amikor
megláttak.
És van még egy, amit nagyon szeretek, az pedig
a párizsi Varázsfuvola. Nagyon futurisztikus környezetben játszódott, egy híres barcelonai csapat, a La Fura Dels Baus készítette a koreográfiát,
akik az ilyen extrém ötletekről híresek. Elsősorban táncos produkciókkal foglalkoznak, de operát is csinálnak néha, ilyen volt ez az előadás is.
Aztán a magyar produkciók közül a Marton László féle, Vígszínházzal közös előadás nagyon tetszett. Ott egy igazán dögös nő voltam. Az is nagyon jó, hogy ott nem félelmetes, hanem szép
vagyok, és csinos.
Azt gondolná az ember, hogy ennyiszer eljátszani egy ilyen szerepet olyan, mint többször
megmászni a Mount Everestet. Van még hova
feljebb menni egy új rendezés alkalmával?
Ebben a szerepben igazából már nincs hova
mászni. A New York-i MET-ben énekeltem ezt
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Most egy teljesen új anyaggal készülünk.
Két együttessel is dolgozom, az egyikük a
Quartett Escualo, velük az Astor Piazzollá-s
vonalat visszük, illetve portugál fadofeldolgozásokat készítettek nekem, tehát
ez a tangós, latinos vonulat. A másik Fekete Kovács Kornél és a MAO – Modern Art
Orchestra, akikkel a jazzes vonulatot visszük.
Nagy operaáriákat meg Bernstein-nagyáriát
hangszerelt át nekem Kornél, úgyhogy ez
egy nagyon érdekes, új szín lesz az életemben. A készülő lemez is ezt a sokoldalúságomat próbálja megmutatni.
Mikor lehet ezt majd hallani?

Van-e még beteljesületlen szerepálma?
Nincs. Hozza magával a pálya, a szakma a
szerepeket. Amit úgy érzek, hogy nagy szerepem lesz, legalább olyan mélyreható, mint a
Varázsfuvola Éjkirálynője, a Verdi Traviatájából
Violetta. Ez nagyon nagy kihívás lenne számomra, főleg színészileg.

Ha már így szóba került a kihívás, van-e
olyan szerep, amitől tart, vagy amit vár?
Nem tartok soha, ha tartanék, akkor már rég
nem ezen a pályán lennék. A félelem a legnagyobb ellenség. Az biztos, hogy a szakmámban mindenféle szempontból egy nagy újító
vagyok, tehát nagyon szeretem a másfajta
dolgokat, kicsit másképpen csinálni dolgokat, mint a megszokott.
Ugye, már az indulásom sem volt szokványos.
Az idők során észrevettem magamon, hogy
azokat a dolgokat keresem, amit már említettünk, hogy kihívást jelentenek, illetve azokat,
amik újfajta energiákat hoznak be az életembe és a hivatásomba vagy a teljesítményembe, amivel fejlődni tudok. Mindig ezek voltak
a legfőbb szempontok. Ma is ezek. Sajnos
egyre nehezebb találni ilyet, de kell, muszáj.
Az ember változik, érik, és ezt valahogy ki kell
hoznia magából. Szüksége van másfajta változásokra is, ezekhez pedig kellenek új kihívások, és kellenek új energiák.
Több lemezt is kiadott már az elmúlt években. Tervez valami hasonlót mostanában?

fotó: La Femme - Nánásy Pál
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21 év távlatában úgy érzem, hogy nagy szükségem van arra, hogy itthoni közönséget
érezzek, és itthoni közönséggel kommunikáljak.
Kalocsai Kristóf
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Gyerm
1 alkalom voltizs vagy futószáras lovaglás (15’) • Wellness részleg
használat (úszómedence ellenáramoltatóval és nyakzuhany masszírozóval,
korlátlan használata
N gyermekmedence
vízigo
vízigombával,
6 állású jacuzzi derékmasszírozóval és buzgárral, Kneipp-medence,
60 °C-os fényterápiás sza
szauna, 90 °C-os finn szauna, infrakabin, aromakabin, fitnessterem)
F dők
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l
Fürdőköpeny
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igénybevétele • Zárt parkoló térítésmentes használata
Gyermekkel érkezőknek gratis biztosítjuk: babaágyat, babakádat, etetőszéket, pelenkázót,
toilett-szűkítő, babyphone, vakdugó, gyermekbekészítést, bili, fellépőzsámoly, gyermek-bicikli ülés.
Az ajánlat érvényes 2011.01.14-től 2011.12.23-ig kivéve kiemelt időszakban!

Csomagár: 39 900 Ft/fő-től
HIRDETÉS

a szerepet hat évig, amiből filmet is csináltak.
Ennél magasabbra már nem igazából juthat
az ember. Majd más szerepekben…

A lemezbemutató koncert október 29-én
lesz a Művészetek Palotájában, és akkorra
természetesen a lemez is megjelenik.

Természetesen attól, hogy más, latinos vonulatot, és szenvedélyes útvonalat is követek, az
Operában is lehet majd látni, mégpedig Verdi
Rigolettójában leszek Gilda. Egy nemzetközi
hírű bariton, Leo Nucci lesz a partnerem. Ő
alakítja majd az apámat, Rigolettót a darabban. Ez lesz novemberben, aztán egy kicsit
elutazom külföldre énekelni – ez természetesen még benne van az életemben – de egyre
többet szeretnék itthon fellépni.
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fotó: Éder Vera

Milyen szerepben és hol láthatjuk legközelebb?

Hétkúti Wellness Hotel és Lovaspark****, 8060 Mór, Dózsa György u. 111.
Tel: +36 22 563 080, Fax: +36 22 563 092
E-mail: hetkut@hetkut.hu, Internet: www.hetkut.hu
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Dogossy Katalin
Levelek, idők, jelek

kéne, kávét főzni, kutyát sétáltatni, számítógépet kapcsolni, el kellene kezdeni élni. Idő van.

Nem tudom, miért pont most jutott az eszembe, hogy nem lelem az elmúló időt.

Helyesebben: semmire nincs idő. Pedig minden
gépesítve van már.

Talán azért, mert október van.

Mégsem találom azt az időt, amit megspórolunk.

Nem szeretem az októbert.
Az október már nem ősz, de még nem tél. Már
elültek a szeptemberi iskolakezdés körüli izgalmak, lekopott rólunk a nyár barnasága, a
szabadság édes nyugalma. Még nem akarunk
befűteni, de éjjelenként már fázunk. Becsukjuk
az ablakokat, magunkra húzzuk a paplant, és
érezzük, hogy valahol mesze, északon, fönn, készülődik a tél. Még nem indul, de hírnökeit előre
küldte már. Érezzük a tél leheletét. Mert annyira
más, mint a néhány héttel korábban érkezett
szelek. A fák leveleit, elszáradt ágait takarító
szeptemberi szelek. Már szó sincs kellemes simogatásról, mint az augusztusi melegben. Ezek
a szelek nem ígérgetnek, mint tavasszal, nem
hűsítenek, mint nyáron, hanem arcunkba vágnak és sziszegnek. Vegyél kabátot, sálat halandó, jön a tél. Ködök csatangolnak hajnalonként
az ablakunk előtt. A nap is csupán dereng, alig
süt, későn kel fel, s egyre korábban nyugszik.
Lopja tőlünk az időt.
Pedig alig van belőle. Egyre kevesebb időnk
van.
Bár gőzöm sincs, hogy miért.
Októberre elhalványulnak a nyár emlékei. Nincs
mire várni. Egyre rövidebbek, szürkébbek, fáradtabbak a nappalok, s egyre hosszabbak, sötétebbek és reménytelenebbek az éjszakák.
Fekszem az ágyban. A hajnalt lassan felváltja a
reggel, de ezt alig venni észre. A derengés áthatolhatatlan. Fekszem az ágyban, pedig kelni
8

Emlékszem, gyerekkoromban milyen sok időbe tellett, míg meleg lett a szobában. A fűtés
akkoriban szakértelmet, munkát, törődést igényelt. Először is meg kellett rendelni időben a
fát. Télire. Még nyáron. A pincébe kellett hordani. Aztán, amikor beköszöntött a tél, apám
délutánonként felvette agyonfoltozott, öreg
házikabátját, s egy vesszőből készült kosárral a
kezében a pincébe indult fát vágni. Amikor végzett, cserépkályhánkba készítette a vékonyka
gyújtóst, rá az újságot, fölé a vastagabb fahasábokat. Majd gyufát gyújtott, tenyerében őrizgetve a fellobbanó
lángot, óvatosan
a papírkupac alá
helyezte, és
finoman
fújta. Míg

a sárga lángnyelvek belekaptak a vékonyra
hasogatott gyújtósba és sercegve, prüszkölve
kergették a nagyobb hasábok köré a lángot.
Lassan lett meleg, lassan lettek langyosak a
cserépkályha kockái. Apám bólintott akkor, kezét mosta, levette az öreg házikabátot, és utána már a miénk volt a délután. Meg az este. Az
együtt töltött idő.
Most nem kell pincébe járni, fát hasogatni, gyújtóst csinálni. Gombnyomásra lesz meleg.
Még sincs időnk. Ki érti ezt?
Felkelek, vizet eresztek, bekapcsolom a kávégépet, benyomom a számítógépet, ránézek a
leveleimre. Éjjel hat üzenetem érkezett. Hírlevelek, cégektől, akik egytől egyig el akarnak adni
nekem valamit. Akciós utazást, kedvező kamatozású hitelt, last minute repülőjegyet. Értesítenek, hogy meghívtak egy ismeretlen szervezet
ismeretlen rendezvényére, s hogy hozzászóltak
a hivatkozásomhoz az egyik közösségi oldalon.
Az üzeneteket kivétel nélkül törlöm. A kávém
közben kifolyt, a pirítósom kiugrott, a mosógép, melyet este programoztam,
elindult. A kávét a kádban iszom
meg, a pirítósról elfeledkezem,
mert késésében vagyok.
Mint mindig. Ki érti ezt?
Október van. Gyerekkoromban
apám
ilyenkor vette meg
a világoskék, leheletvékony légipostai levélpapírt és borítékot.
Azért, hogy messze
földre, a távoli és ismeretlen Kanadába
szakadt nővérének
beszámoljon az itthon
maradottak
dolgairól.
Azért, hogy még időben
feladja, hogy még karácsony
előtt odaérjen.

A papír alá kemény alátétet helyezett, csuklója alá itatóspapírt. És belekezdett. Drága
nővérem, remélem, levelem jó egészségben
talál. Gyöngybetűi egyenletesen és engedelmesen sorakoztak a lehelet-kék papíron. Csupa
fontos dologról szóltak. Válaszoltak a távolból
jött korábbi levélre. Nem tartalmaztak felesleges, pillanat-információkat. Minek, hisz hetek telnek majd el, míg a levél odaér. A levél,
melyben helyesírási hiba nem fordulhatott elő.
Apám, ha bizonytalan volt valamely szó írását
illetőleg, mielőtt leírta volna, fellapozta a nagy,
kék, bőrkötéses A magyar helyesírás szabályai
című akadémiai kötetet. Időt szánt a levélírásra.
Ekképpen körülményes volt a dolog nagyon,
különösen az én lassú és precíz apámnak. Mégis, sok levelet írt. És sok levelet kapott. Megőrizte őket, mert születésről, halálról, szerelemről
szóltak. Fontosak voltak.
Most nem kell postára járni, bélyeget venni.
Elég a telefon, vagy a komputer billentyűzetét
nyomogatni. A levél, mielőtt átgondoltuk volna,
már meg is érkezett címzettjéhez.
Talán ezért sem írunk igazi levelet. Csak jeleket.
De akkor miért nincs soha, semmire elég időnk?
Ha valaki tudja a választ, kérem, árulja el!
Címem a szerkesztőségben.
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Üzenet a Földről

Novák Péter

Manipulátor
A visszapillantó tükörből döbbent arc néz
rám, a sajátom. Az egyik színes rádiócsatorna még színesebb hajnali show-ját hallgatom; műsorvezetők egy önmaguktól remekül szórakozó csoportja az altesti poénok
tömkelegét kínálja reggelire. Nagyon vicces. Nem tudok nevetni, pedig a speakerek
egyetlen célja volna ez. Sajnálom, az álom
más, mint ez az állomás…
Sokan, sokféleképpen emlegetik a nagybetűs
Média felelősségét, ami már ebben a formában sem igaz; a médiában dolgozóké – igen,
tudom, az enyém is – a felelősség, az viszont
hatalmas! A hagyomány okán, no meg újabban más lehetőség hiányában, az állampolgár
klasszikusnak tartott médiumaink tartalmát
tekinti forrásnak. Amit ír az újság, mond a rádió, mutat a tévé kandallómeleg képernyője,
az úgy van. Punktum.

Bár a közelmúlt ígéretes szociológiai fejleménye, hogy az internetezők elérik akár az ötven
százalékot is érdeklődő hazánkban, kérdés,
hogy milyen tartalomra kíváncsi a magyar?
Felgyorsult infokommunikációs tudattágításunk milyen minőséggel bír? Még jó, hogy ebben a műfajban legalább „a víz az úr”, mindenki olyan mélyre meríti a világhálót, amennyire
csak szeretné. Illetve engedik, néha meglepő
vágyai…
Manipulatív egy közeget teremtettünk, annyi
biztos, és mondhatni minimális az ellenállás,
mindkét oldalon. A szolgáltatók az igényekre hivatkoznak, hallgatottsági, nézettségi
statisztikákat lobogtatva, majd kreálva belőlük gazdasági, később morális alapot. Igen,
a számok (állítólag) nem hazudnak. Csak hát
az ember különös teremtmény, pszichológi-

ailag is definiálható entitás, és ebben a minőségében nem egyszerű adat, haladjon bár
milliomodmagával egyugyanazon irányba.
Valóban ösztönös örömmel keresi a lehetőséget, hogy a tudat terhét már az előszobában
fogasra akassza, s átbukdácsolva a lerúgott
cipők, hétköznapok csapdáin, a távirányító
mágikus infrafényével hipnotizálja teljes lényét, hosszú órákra feledve a valós valóságot.
Mintha vezető érzékszerveink egyetlen célt
szolgálnának: ne legyen szükség az őket hordozó fejre… Szomorú. És erre építeni?

szórakozásban nem ismerek tréfát! Legyenek
igényeim még oly alantasak az említett számítások szerint; ahol a küszöb a léc, ott kár felgyújtani a villanyt.
Feneketlen sötétség a csillogó műsorfolyam,
szánalmas önismétlések, kopírozások olcsó
áradata, és még így is pénzbe kerül. Kimondhatatlan összegű kiadások, és persze bevételek tartják felszínén a lélekvesztő tartalmatlanságot, hogy aztán a reklámszünetek
kikötőiben könnyíthessünk magunkon, mindenféle értelemben. Céltalan bolyongás ez,
meglovagolva a boldogtalanság hullámait.

Lehet, nem kell annyit gondolkodni. Legyen.
Sőt, én is szeretnék kikapcsolni, letenni, feloldódni zavaros álmaimban, ámblokk. Csak
semmi álszentség, hétfő sokszor van egy héten! Mikor nincs erő olvasni, elvonszolódni a
színházig, galériákban múlatni a szabadidőt,
megnézni a kedvenc zenekart, nem beszélve a költségekről. Mégis, Karinthyt elértve, a

Pedig nagyon tudnék nevetni, rám férne. És
akkor manipulálhatnának orrba, szájba, fülbe,
szembe, csinálhatnának hülyét belőlem szakadatlan, de könyörgöm: ne nézzenek eleve
annak! Még akkor is, ha néha már az vagyok,
minden különösebb manipuláció nélkül...

1% gél

Csillapítja
a fájdalmat
Csökkenti
a gyulladást

él

50 g g
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Az akció 2011. október 1-31-ig,
illetve a készlet erejéig tart !

Ft

-ban !

(*forrás: IMS 2011/06 MAT,
02E1O kategória, értékben)
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el
a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét !
VTE Szimpatika A5 feloldalas arakcios hirdetes 2011SZEPT.indd 1
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Elmondom hát mindenkinek

Polgár Teréz Eszter

Hang-bűvölő

A korosztályodban divatosabb lehetett a
gitár...

Nehéz időpontot egyeztetnünk, pedig
most Magyarországon van. Pihen. Biciklizik
a hegyekben vagy vitorlázik a Balatonon.
Vallja, hogy a sport – mivel oldja a stresszt
és energetizál – több időt szabadít fel, mint
amennyit elvesz. Hiszek neki; lőttek a házi
kifogásaimnak. Bán István több életre elegendő hivatást űz egyszerre, valamennyi
közös nevezője a zene: orgonaművész, karmester, énekes és karvezető. Koncertjeivel
36 éves korára bejárta a világot, élhetne
bárhol, a zeneértők mindenütt szívesen
fogadnák. Ő azonban erősen kötődik hazájához, illetve szűkebb pátriájához, a budai
Várhoz, ahol találkozunk. Komoly emberre
számítok, aki a zenéért bármilyen áldozatra
képes, és nem is tévedek – de közvetlen, kölyökarcú srác alakjában fogad.

Én mindig mást csináltam, mint a többiek. Igazából már háromévesen orgonista szerettem
volna lenni. A családommal rengeteg koncertre jártunk; pedig a kommunizmusban ez
nem volt egyszerű; értékes baráti füleseken
múlt, hogy tudomást szerezz jó koncertekről,
úgy is egy napig kellett sorban állni jegyért.
Én világéletemben komolyzenét hallgattam.
Az első években Beethovenre aludtam el, és
gyerekként az abszolút kedvenceim Liszt rapszódiái voltak Cziffra Györggyel. A Bécsi kapu
téri evangélikus templomba jártunk, ahol már
kiskölyökkoromban összebarátkoztam Peskó
György orgonaművésszel, akinél aztán orgonálni tanultam. Halála után én vettem át a helyét mint orgonista és karnagy.

Egészen más pályára készültél. A laikusnak
kimondania is nehéz: biotechnológiát és
molekuláris genetikát tanultál. Ez sem hétköznapi választás.
Számomra az volt. Édesapám biomatematikus,
édesanyám gyógyszerész. Amikor középiskolában tanultunk a virágok színéről, elkezdtek
érdekelni a miértek. És ugye, minden gyerek
szeret legózni. A génsebészet se más. A Gödöllői Agrártudományi Egyetem biotechnológia
és molekuláris genetika szakára jelentkeztem,
és amikor végeztem, lehetőséget kaptam,
hogy maradjak egy PhD-vel összekötött kutatási programra. Egy nap gondolkodás után
nemet mondtam, mert eldöntöttem, hogy orgonálni fogok.
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a templomom pedig támogatott a tanulmányaimban. Az már inkább zavart, hogy elölről
kezdhettem egy 8 éves egyetemet felnőttként.
A Bécsi Zeneművészeti Egyetemen 2008-ban
végeztem orgonaművész és 2007-ben egyházzene szakon, utóbbin orgona és improvizáció,
szólóének, valamint karvezetés és vezénylés
szakirányokon.

A zenét választottad – a bizonytalanabb kenyeret.
Igen, főleg, hogy logisztikai és német szakfordító végzettséget is szereztem, és remek állásajánlatokat engedtem el. De nem bántam,

Bécsben könnyen befogadtak magyarként?
Az egyetemen szinte mindenki külföldi volt,
de a bécsi zenei életben vagy keresztbe akarnak tenni neked, vagy szeretettel fogadnak, ha
tudják, hogy magyar vagy. Középúttal nem találkoztam. Ha csak az orgona-vonalat nézzük,
az nagyon sajátos: eleve keresztény közeg. Ha
elküldöd egy felvételed és tetszik nekik, nagy
katedrálisok hívnak meg koncertezni. De az
első, amit megkérdeznek, hol vagy orgonista,
és ha sehol, ritkán vesznek komolyan.
Nagyon simának tűnik az eddigi életutad.
Tényleg az volt?

Könnyen engedted el a genetikusi pályát?
Az is szenvedély, nem csak „jobb híjánszakma”.
A zene és a kutatás olyan szempontból rokon,
hogy mindkettő teljes életet követel; néha napi
húsz órában leköti az embert. Ha egy adott
munkafázis következik a laborban, az nem ér
rá másnap. A zenében szintén irgalmatlan sokat kell dolgozni ahhoz, hogy egy később már
kézenfekvő összefüggés feltáruljon. Évek óta
vezénylek pl. Bach-kantátákat, de újra és újra
kell analizálnom őket.

többször hazajöttem, és akkor találkoztam barátaimmal, mert szombaton pihentem, hogy
vasárnap orgonálni tudjak.

Még felsorolni is hosszú…
Tényleg nagyon megterhelő volt. Nem a sok
koncert miatt, azokat szerettem. A sokféle kötelezettség azonban gyakran keresztbevágta
az elképzeléseimet, főleg úgy, hogy próbáltam
a szárnyaimat is bontogatni, meg még pénzt is
keresni. Összesen 13 diplomavizsgát tettem le
a gödöllői államvizsgáimmal együtt. Nem hagyok félbe semmit. Igaz, így nemigen maradt
időm egyetemi életet élni, de ezt Bécsben nem
is bántam. Sok zenészpalánta nem túl nyitott
az élet egyéb dolgaira, de én este már nem a
zenéről akartam beszélni. Péntekenként legMagazinunk újrahasznosított papírból készül

Rengeteg gyönyörű élményben volt részem,
de egy művész karriere nehéz és hosszú folyamat. Ha nem tervezi meg jól, kisiklik a pályáról.
Jól kell ütemezni, hogy az ember ne vállalja túl
magát és rendesen fel tudjon készülni. Évi három-négy nagy orgonakoncertnél nem adok
többet, mert egy-két hónap a felkészülés. A
műsoraimnak általában a fele új anyag. Szeretem, ha markáns keretük van, pl. többszörösen
szimmetrikusak. Ez nekem fontos. A közönségnek az a legfontosabb, hogy megérintse
a zene, nehezebben vegyen levegőt, vagy
ujjongjon. Mindegy, ezt hogy érem el. Persze
a hallgatók értő része pontosan tudja, mire
megy be. A laikusok véleménye viszont pont
azért értékes, mert ők csak az élményre tudnak
hagyatkozni.
Mennyire érzékeled a külvilágot koncert
közben?
Egy koncert óriási érzelmi töltetet jelent, de
őrült koncentrációt igényel, ami miatt az ember mindent fokozottan érzékel. Amire hóna13

Kicsit, de rengeteg koncerten vettem részt,
és tudom, hogy aki mer kockáztatni, az néha
hibázik, de sokkal élőbb lesz ettől a zenéje. A
Bach-kantáták partitúráiba direkt nem írok
bele mindent, amire rájöttem, hogy újra végig
kelljen gondolnom az egészet, amikor megint
hozzányúlok.

Ingázol még Bécsbe?
Igen. 2002 óta éneklek a profi Arnold
Schoenberg Kórusban, sokat is utazom velük:
operaprodukciókkal, koncertekkel. Kórustagként rengeteget tanultam, amit más zenei
területekre is átviszek. Olyan hírességek vezényelnek, mint Pierre Boulez, Fischer Ádám,
Abbado vagy – direkt utoljára hagytam – Nikolaus Harnoncourt, aki a régizenei-életben
elképesztő munkát végzett. Ő mondta, hogy
„Felejtsetek el mindent, amit a Zeneakadé14

A karmesterség megint külön vonal…
Én csak orgonálni akartam, de az egyetemen
kötelező volt a kórus meg az éneklés, pedig
semmi kedvem nem volt a plusz kötöttségekhez. Amiből tehettem, kivontam magam. Az
első diplomavizsga-sorozat után a Schoenbergkórus vezetője, egyben tanszékvezetőm (és
rektor) megkérdezte, miért nem szakosodtam
karvezetésre és vezénylésre is. Mondtam, hogy
utálom a tanárt, ő meg engem. Azt felelte, ez
nem kifogás, és miattam meg egy barátom
miatt megalapította a saját osztályát: két fővel, ami elég vicces szituációkat eredményezett. Azóta számos rádiófelvételem volt Bach
kantátákkal, több kiváló magyar zenekart vezényeltem, csodálatos muzsikusokkal dolgozhattam együtt, és a Magyar Händel Társaság is
engem hívott meg karmesternek az első nagy
oratorikus koncertjére.

tikus zenészek jönnek európai vezető zenekarokból. Karmesterként ilyen formában még
nem találkoztam velük, ettől nagyobb is a kihívás. Vannak, akik más koncerteket mondtak
le a kedvemért.
Minden sikerült, amibe belevágtál?
Dehogy. De céltudatos és kitartó vagyok. Botlottam már meg, mert túl korán próbálkoztam
valamivel. A szervezés pedig sohasem sima a
zenei életben, mert igen kicsi a támogatási
kedv a kultúrában. Azért hoztuk létre az említett alapítványt, hogy a magas kultúrát és a
dinamikus, autentikus előadásmódot szélesebb körben terjesszük, valamint fiatal művészeknek is fellépési lehetőséget adhassunk.
Reméljük, a Magyarországon még gyerekcipőben járó mecenatúra segít ebben.

Mire vagy a legbüszkébb?

Mielőtt Bécsbe mentem, a klubban, ahol vitorlázom, nyaranként vitorlástábort tartottunk gyerekeknek. Az egyik helyi vízirendőr
suta kisfiát is beíratták, akinek víziszonya
volt. Valaki viccesnek tartotta, hogy kicsiként
bedobja a vízbe, ahol majdnem megfulladt.
Merre tovább?
Egy hét alatt megtanítottam mély vízben
úszni. Felejthetetlen
büszkeség
Van Szimpatika
néhány templom
a világon,
ahol 2011SEPT.qxd
Magazin feloldal
keretes
2011.09.08.
9:46 sugárzott
Page 1 a
nagyon szeretnék orgonálni. Az idő kis arcáról.
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Rengeteg szervezést igényelhet, hogy mindent összehangolj…
Igen, muszáj kicsit managernek is lennem. Kb.
8 éve nem pihentem, most direkt meghagytam
a nyaramat, hogy tiszta fejjel tudjam szervezni
a bécsi barokk zenekarom budapesti alakuló
koncertjét. Most lesz október 9-én a budavári evangélikus templomban. A hangverseny
mögött a barátaimmal nemrégiben alapított
Musica Vivax Kultrurális Alapítvány áll. Fantasz-

meghozza. Itthon kicsi a zenei piac,
de ide húz a szívem, innen járnék legszívesebben turnézni. Természetesen sok nagy
mű is álom még, remélem, nem sokáig. Elégedett vagyok a pályámmal, ugyanakkor
azt is látom, hogy a baráti körömben sorra
születnek a gyerekek. Nagycsaládban élek,
és nagyon vágyom saját családra is, a zenész
életformámmal viszont még nehéz ezt ös�szeegyeztetni.

Novartis Hungária Kft. Consumer Health,
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Tel.: 457-6656, 457-6678, www.novartis.hu,
infoch.hungary@novartis.com,
Vény nélkül kapható gyógyszer.
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Az akció
október 1-31-ig
illetve a készlet
erejéig tart !
* akciós bruttó
fogyasztói ár
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Dühöngsz a hibák miatt?

mián tanultatok, mert ha nem tudunk felülemelkedni a tanultakon, nem fog megszólalni
a zene.” Nagyon nagy hatással volt rám. 2008
óta csinálom a Bach-sorozatomat a budavári
evangélikus templomban – pár tételt összevágtam a koncertjeimből és odaadtam neki.
Az ember óvatos, mert ő van, hogy napi 20-30
CD-t kap postán. Rövid időn belül érkezett tőle
egy csodálatos ajánlás: azt írta, nagyon sokra
tartja az önálló munkámat orgonaművészként
és karmesterként egyaránt, és a világon bárhová, a legmagasabb szinten ajánl. Ez tudtommal
senkinek sem adatott meg az utóbbi években.

HIRDETÉS

pokig készülsz, arra egy órád van, hogy megmutasd. Egy hangverseny olyan magasságba
és mélységbe visz, mint amikor az ember szerelmes, vagy meghal egy hozzátartozója. Néha
egy hét, mire lecsillapodok. Utána mindig furcsa üresség lesz úrrá rajtam. Gyakran nem is
merem visszahallgatni a koncertjeimet, csak
pár hónap elteltével.

Célzott megoldás torokfájásra !
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,
vagy kérdezze meg kezelôorvosát, gyógyszerészét!
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OKTÓBERI
AKCIÓ!

Cervarix védőoltás
előretöltött
fecskendőben 1 db MOST CSAK
1x0,5 ml
15 900 Ft

Az akció 2011. október 1-től 31-ig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak.

Coldrex
tabletta
24 db

Mebucain Mint
2 mg/1 mg
szopogató tabletta
20 db

MOST
MÉG OLCSÓBB

1 385 Ft
57,7 Ft/db

MOST
MÉG OLCSÓBB

895 Ft
44,8 Ft/db

A megfázás és az influenza
tüneteinek enyhítésére
szolgál
Vény nélkül kapható
gyógyszer

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

Centrum Silver A-tól Z-ig
Luteinnel filmtabletta
MOST CSAK
100 db
4 795 Ft
47,9 Ft/db

Voltaren Emulgél
1% gél
MOST
MÉG
OLCSÓBB
MOST
CSAK
50 g

Vitaminokat, ásványi
anyagokat,
nyomelemeket és
luteint tartalmazó
készítmény 50 éven
felüliek részére
Étrend-kiegészítő
készítmény

Egyes rákkeltő humán papillomavírusok (HPV) által okozott
méhnyakrák megelőzésére. A teljes védettség eléréséhez 3
oltás szükséges fél éven belül
Vényköteles gyógyszer (OTH eng. szám: OTH 515-2/2011)
Átvehető: legkésőbb a megrendelést követő nyitvatartási napon

995 Ft

19,9 Ft/g

Izom- és ízületi
gyulladások
tüneteinek
kezelésére
Vény nélkül
kapható gyógyszer

Corega ízmentes
műfogsorrögzítő
krém
40 ml
MOST CSAK
895 Ft

Corsodyl
szájöblögető oldat 0,2%
300 ml

MOST CSAK

1 195 Ft

22,4 Ft/ml

Nicorette
freshmint gum 4 mg
gyógyszeres rágógumi
30 db

MOST CSAK

1 395 Ft

Béres C-vitamin
500 mg
MOST CSAK
filmtabletta
635 Ft
30 db
21,2 Ft/db

Marslakócskák prebiotikummal
erdei gyümölcsös ízű rágótabletta
30 db
MOST CSAK

3,9 Ft/ml

Antibakteriális
szájöblögető oldat
Szájhigiénés termék

Műfogsorrögzítő
krém teljes és
részleges
műfogsorhoz
Orvostechnikai eszköz

1 085 Ft

46,5 Ft/db

36,2 Ft/db

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

Centrum A-tól Z-ig Luteinnel
filmtabletta
MOST CSAK
100 db
4 495 Ft
44,9 Ft/db

Vitaminokat, ásványi
anyagokat,
nyomelemeket és luteint
tartalmazó készítmény
felnőttek részére
Étrend-kiegészítő
készítmény

C-vitamin hiány (skorbut,
Möller-Barlow-betegség) kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

Advil ULTRA Forte
lágy kapszula
8 db

MOST CSAK

695 Ft

Komplex multivitamin és
ásványi anyagok
gyermekeknek az
egészséges fejlődésért
Étrend-kiegészítő készítmény

Imodium
kemény kapszula MOST CSAK
20 db
1 245 Ft

MOST CSAK

1 565 Ft
15,7 Ft/ml

62,3 Ft/db

86,9 Ft/db

Különböző eredetű akut
és krónikus hasmenés
tüneti kezelésére
Vény nélkül kapható
gyógyszer
Ibuprofén tartalmú láz-, fájdalomcsillapító és
gyulladásgátló
Vény nélkül kapható gyógyszer

Nurofen eperízű
40 mg/ml
belsőleges
MOST CSAK
szuszpenzió
1 295 Ft
100 ml
12,9 Ft/ml

Normaflore
belsőleges
szuszpenzió
20x5 ml

Ibuprofén tartalmú
láz- és
fájdalomcsillapító
6-12 éves korig
Vény nélkül kapható
gyógyszer

Elősegíti a bélflóra helyreállítását, kedvezően
befolyásolja az immunrendszert
Vény nélkül kapható gyógyszer

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

Anyaszemmel

Szonda Györgyi

Hiába próbáljuk jó értelemben vett burokban nevelni a gyerekeinket, sajnos többször
is szembesülnek azzal, hogy vannak rossz emberek, vannak bűnözők, és igenis, veszélyes
ez a világ, amelyben élünk. Anyaként mindig
figyelek arra, hogy lehetőleg ne hallják és ne
lássák a kisebbek a híreket, hiszen hetven százalékban szörnyűségek szerepelnek ezekben
– még a nagyobbak is hajlamosak kiakadni,
mikor másról sem szól a híradó, mint megölte,
felgyújtotta, megkínozta, lezuhant, felrobbant,
ennyi és ennyi az áldozat, a sebesült...
Sajnos azonban nemrég közelről tapasztaltuk
meg, hogy mennyire pofátlanok és bátrak tudnak lenni a betörők. Köszönhetően a nyárias
koraősznek, még egy pár napra lementünk a
Balatonhoz: utolsó csobbanás, kevés ember,
nyugalom... Késő este Ádám fiam, a férjem és
a sógórnőmék még beszélgettek a kertben,
én pedig éppen belezuhantam az első mély
álomba, mikor furcsa matatásra ébredtem, és
a rémülettől hirtelen csak sikítani tudtam, mikor megláttam az ágyunk végében állni egy
alakot a kitárt ablaknál, ahogy éppen egy táskát próbál elemelni. Szerencsére pont időben
ébredtem, így üres kézzel menekült, és csak
egy hajszálon múlt, hogy nem kapták el a fiúk.
Ennek tulajdonképpen örültem, mert nagyon
aggódtam, mi történik addig, amíg megérkeznek a rendőrök...
Mondanom sem kell, a lányok teljesen kikészültek, hiszen mindent hallottak az emeleten, hajnalig senki sem tudott aludni, kivéve
az én hétalvó Bence fiamat, aki csak másnap
értesült az eseményekről, de annál nagyobb
lelekesedéssel asszisztált a helyszínelőknek.
Egész nap nyomolvasóst és rendőröst játszottak, még a hároméves is nagyítóval rohangált.
A következő este nagyon nehezen ment az
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Milyen
n
világba

elalvás, végig kellett beszélnünk, hogy miért
történnek velünk ilyenek, hogy fordulhat elő,
hogy egyszer betörtek a lakásunkba, felforgattak mindent, elvitték minden értékünket, majd
két év múlva egy besurranó vitte el a játszó lányaim mellől(!) a pénztárcámat, majd a költözés
után a bicikliket lopták el az új pincéből, kétszer
feltörték az autónkat, és most meg kifeszítették
a bezárt ablakot, úgy, hogy itthon voltunk. Tényleg elég szörnyű, hogy ilyen világban élünk, de
mindig arra gondolok, hogy hála az égnek, senkinek nem esett baja. Minden alkalommal attól
borultam ki, hogy mi lehetett volna, ha nem
ilyen piti besurranókkal van dolgunk, és újra elgondolkoztam, hogy mit tartsak az ágyam mellett, mivel tudnám megvédeni magunkat. Újra
előtörtek belőlem azok az érzések, hogy megtanulok lőni, és a lányokat ráveszem, hogy tánc
helyett mostantól karatézni járjanak. Jó, tudom,
hogy az erőszak nem megoldás, és csak újabb
erőszakot szül, de borzalmas a tehetetlenség...

!

élünk?

Küttel Dávid

Ezzel a témával szerintem megtölthetnénk
egy évadot a magazinban. Mi általában vidám,
már-már „csöpögős” történeteinket osztjuk
meg minden hónapban Önökkel. Közhelyekkel élve az élet azonban nem habostorta, és
ezzel (sajnos, vagy szerencsére) gyermekeink
is nap mint nap szembesülnek.
A nejem által leírt történeteknek azért van egy
olyan oldala is, amit próbálunk elhallgatni a
gyerekek elől, amennyire csak lehet. Az autófeltörésünk alkalmával én jogkövető állampolgárként feljelentést tettem ismeretlen tettesek
ellen, bevallom, nem számítottam arra, hogy
bármire is jut a rendőrség. Ez lassan hat éves
történet, ahol meglettek a tettesek és kiderült,
hogy egy bűnszövetkezetről volt szó, akik kimondottan egy autótípus bizonyos alkatrészeire „szakosodtak”. A rendőrség tehát látszólag megoldotta az ügyet, de azóta is félévente
beidéznek a bíróságra, ahol a mai napig nem
jelent meg a feltételezett elkövető. Megoldás
tehát nem született, pedig az első idézésem-

Apaszemmel
nél boldogan mondtam odahaza, hogy lehet,
hogy megvan a tettes. Ettől mindenki megnyugodott, hiszen az akkor hat- és nyolcéves gyerekek úgy érezték, hogy nem lehet, hogy nincs
igazságszolgáltatás, és „Apa, ugye elkapják a rabolót!”… Nem tudtam nekik megnyugtató választ adni, hiszen a hivatalos szerveknek is meg
van kötve a kezük.
A legszomorúbb eset az a lakáshitelünk története, amivel sajnos csak a kisebbik baj, hogy közel hatvan százalékkal fizetek többet most, mint
amikor aláírtuk a hitelszerződést. A nagyobbik
probléma az, hogy kizárólag azért kellett felvegyünk ekkora összeget, mert annak idején beszálltunk egy tetőtér-ráépítésbe, ami soha nem
valósult meg. Mi az akkori kétszobás lakásunkat
eladtuk, a kivitelezés elkezdése után albérletbe
költöztünk (akkor már négy gyerekkel), de a
lakás a mai napig nem készült el. A benne maradt összeggel nem sokkolnék senkit sem, de
azt nagyon bánom, hogy a két nagyobb gyerek
már teljesen tisztában volt mindennel. Ők a mai
napig nem értik, miért zárták le az ügyet, hiszen
azzal az indokkal, hogy a kivitelező akkori ügyvezetőjének semmilyen vagyona nincs, egy forintot nem láttunk abból az összegből. Ez van.
Nem váltunk el, nem lettem alkoholista, nem
őrült meg senki...
Mindezek ellenére mi a szerencsések közé sorolhatjuk magunkat, mert első lakásunk megvásárlásánál mögénk állhattak a szüleink és a
nagymamám, csak nagyon nehéz elölről kezdeni az alapvető egzisztencia felépítését, és hig�gyék el, nincsenek nagy igényeink.
A hétköznapi törvénysértőkről pedig nem írok,
mert kevés hozzá ez az oldal. De azt azért bevallom, hogy nagyon nehéz elmagyarázni egy
gyereknek, mi az az adócsalás, a feketemunka, a
korrupció, és folytathatnám...
De hát miből vesznek (nem is kevesen) húszmilliós autót állítólag hivatalos fizetésből?
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Sallai Ervin

Manapság a modern technológiának köszönhetően az év bármely szakában szüretelhetünk, azonban régebben, amikor még
szőlőből készültek a borok, nem tablettából,
főleg ősszel dagasztották a sarat a tőkék
között a vidám szüretelők. Ki is alakult pár
érdekes népszokás, amelyeket érdemes lejegyezni, hogy a városi emberek számára ne
merüljenek feledésbe.
Múltidézés, avagy dézsmapockolás
A dézsmapocok a szüretek elmaradhatatlan résztvevője. Ő az az idősebb férfi – általában nagybácsi –, aki pár órával a munka
megkezdése után érkezik, tevőlegesen nem

vesz részt a cipekedésben, csak meg-megdézsmálja a puttonyok tartalmát, és közben
múltat idéz. Imígyen: „Hajh, már a szőlő sem
olyan, mint régen!”, vagy: „Az én időmben
a legények rendesen megpakolták a puttonyokat, nem ilyen nyámnyila módon félig
rakottan ténferegtek.” Idegesítő volta ellenére a dézsmapocok sokat segít, ugyanis a
fáradó szüretelők a dögnehéz puttonyok helyett arra gondolnak megjelenésétől kezdve,
hogy de jó lenne nyakon vágni alaposan az
öreget.
Bakugratás
6-8 törkölypálinka után bizony szellemes
mókának tűnik a bakugratás. Ezt a játékot
főleg turistáknak rendezett szüreten űzhetjük. A szőlőskertekhez vezető földút mentén megbújunk a bozótban, majd amikor a
japán turistákkal megrakott szekér elénk ér,
kiugrunk rejtekhelyünkről, és „Gyite, Virsli!”
kiáltással nyitott tenyérrel hatalmasat csapunk a bágyadt öreg ló tomporára. A rémült
igavonó ekkor megugrik, és akkorát ránt a
szekéren, hogy lepotyognak róla a szájtáti
turisták. A játékos eredményét pontozásos
rendszerben mérjük. Leesett japán turistánként egy pont, ha fényképező nélkül esett le,
akkor kettő jár. Amennyiben a gazda is leesik
a bakról (innen a bakugratás elnevezés), 10
bónuszpont jár a játékosnak.

Fosócska
Végül, de nem utolsósorban pár szó minden
szüreti mulatság legszórakoztatóbb játékáról – a fosócskáról. A fosócskát kettő vagy
annál több játékos űzi. Az egyik játékos bezárkózik a budira, míg a másik az ajtó túloldaláról könyörögve kérleli: „Engedj be, mert
befosok.” A bent ülő játékos szintén egy versikével válaszol: „Nem kelek föl, nem tudok.”
A játék szabályai szerint háromszor ismét-

li el mindkét fél a mondókát, majd helyet
cserélnek, és az kezdi a könyörgést a bezárt
ajtó előtt, aki eddig bent ült. A játék lényege, hogy a játékosok minél több mustot vigyenek el a préstől a toalettig a testükben
úgy, hogy lehetőleg egy csepp se menjen a
nadrágjukba. Garantált móka és kacagás a
résztvevőknek kortól, nemtől függetlenül.
A játékot nehezíthetjük, ha növeljük a játékosok számát vagy a prés és a vécé közötti
távolságot.
Nos, hát ennyit ízelítőül a szüreti mulatságokból. Az igazi érzést akkor élhetjük át, ha
személyesen is részt veszünk a csodás folyamatban, melynek célja, hogy palackokban
várjon ránk a hegy leve.
Jó szórakozást – a gumicsizmát és a széntablettát ne felejtsük otthon!

Dubajkodás
A dubajkodás roppant gyakori népi játék a
szüreti bálokon. Az ittas, szórakozni vágyó
legény a fejére egy abroszt borít, majd minden pénzét (a teljes fizetését megtoldva a
folyószámla hitelkerettel és a lakásfelújításra
felvett személyi kölcsön összegével) begyűri
a bál legszebb menyecskéjének dekoltázsá-

HIRDETÉS

Szüreti mulatságok

Sallai Ervin

ba, miközben hetykén annyit mond: „Hőőőő,
izé, kár lenne csak szőlőtaposásra használni
ezeket a lábakat, bébi, hö-hö!” Ezt a pikáns
tréfát rendszerint botos tánc követi, mely során a dubajkodó legényt a helyi ifjak furkósbotokkal kergetik vidáman a bálozók között.
Megtelik élettel a bál, csak úgy repkednek
a székek, padok, sikkantgat a nép, tán vége
sem szakad az üvegek csörömpölésének a
hajnali szirénaszóig.
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Kérdezze meg kezelőorvosát!
Foghelyzet az első 25 évben
A legtöbben csak akkor teszik be a fogorvosi rendelőbe a lábukat, amikor már
valami nagy baj van. A „gonosz fehér köpenyes bácsi/néni” a kisgyerekeknél még
nagyobb félelmet kelthet, ha már az első
alkalommal komoly fájdalommal járó kezelésre visszük. Dr. Nyáry Zsolt fogorvost
(www.drnyarizsolt.hu) a fiatalkori fogak
kezeléséről kérdeztük.
Mikor kell elvinni először a gyermeket fogászati kezelésre, mi történik ilyenkor?
Saját praxisomban azt szoktam ajánlani a szülőknek, hogy a tejfogak áttörése után, 3 éves
kor körül bátran hozzák el panaszmentes csemetéjüket egy olyan alkalommal, amikor a
szülők fogát kezelem. Lássa a gyermek, hogy
a mama, papa fogát gyógyítom! Mivel a szülőknek sem fáj a kezelés, könnyű őket rávenni,
hogy próbálják ki a „liftes” széket és a „csiklandozó gépet” (víz- levegőfújó eszköz). Ha sikerül
felkelteni a kíváncsiságukat, szívesen nyitják ki
a szájukat. Ha évente egyszer így megjelenünk
a fogorvosnál, aki még ellenőrzi is a fogak állapotát, a gyerek nem fog félni, mire valóban
szükséges lehet egy-egy beavatkozás.
A szülők többségének már régen volt tejfoga. Mi az, amire különösen oda kell figyelni
a gyerekek fogápolása során?
A szülő feladata a gyermek fogainak tisztítása az óvodáskor végéig, de később sem árt az
ellenőrzés! Amint megjelennek az első tejfogak, ideje elkezdeni a fogmosást megfelelő
bébifogkefe és -fogkrém használatával. Mindig
az életkornak megfelelő (gyermek) fogkefét
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Dr. Nyáry Zsolt

kell használni a megfelelő mennyiségű és minőségű fogkrémmel. Így elkerülhető a fogkrém
lenyelése miatti túlzott fluoridbevitel, ami a
maradó fogakon foltosodást okozhat. Az elhasználódott fogkefét 3-4 havonként, fertőző
betegség után azonnal ajánlatos cserélni. Esti
fogmosás után már semmit ne egyen-igyon a
gyerek – ha máshogy nem megy az elalvás, a
cumiba maximum tiszta vizet tegyünk!
Miért fontos a barázdazárás, és mikor ajánlott?
Az őrlőfogak rágófelszínén található barázdák
egyedileg változó mélységűek, a mély barázdák alján gyakran mikroszkopikus repedések
találhatók, amelyek keskenyebbek, mint a fogkefe sörtéi ezért nem tarthatók tisztán. A barázdazárt felületek ezzel szemben simák, és ezáltal
könnyen tisztíthatók. Barázdazárást követően
nem tudnak megtelepedni a baktériumok, a
fogfelület könnyen tisztíthatóvá válik, ezáltal
védelmet biztosít a fogszuvasodás ellen.

a mosoly megjelenési formájára, és arra, milyen
érzést kelt bennünk a fogsorunk. A kusza fogakat ugyanis sokkal nehezebb alaposan tisztítani, aminek következményeként megjelenhet a
fogszuvasodás és az ínybetegségek. A kiálló fogak könnyebben letörhetnek, a keresztharapás
pedig rossz irányú növekedést és egyenetlen
fogsort eredményezhet. A nyitott harapás miatt kialakulhat a nyelvlökéses nyelés, és egyes
beszédhibák.

utolsó a sorban – képes az előtte többé-kevéssé szabályosan álló fogakat előrébb tolni vagy
tengelyük mentén elfordítani, ami szabálytalan
fogívhez vezet.

Az első fogszabályozási vizsgálatnak lehetőleg
7-8 éves korban meg kell történnie. Addigra
kinőnek az első maradó őrlőfogak, és stabilizálódik a hátsó harapás. Ekkor a szakorvos gondosan feltérképezheti az első-hátsó és az egyes
oldalsó fogak egymáshoz való viszonyát. Kiderülhet például, hogy a már kibújt metszőfogak
esetleg túlharapást, nyitott harapást, fogtor-

• A ráboruló íny miatt fájdalmas gyulladás lép
fel mögötte

Mikor kell kiszedni a bölcsességfogakat?
Mire kell vigyázni a beavatkozás után?
Röviden:
• Ha menthetetlenül szuvas (gyökérkezelni anatómiai okok miatt ritkán szoktuk)

• Gyulladásban van, vagy alatta-mögötte ciszta
látható (fogászati góc!)
• Meg akarjuk előzni a fogszabályzást, el akarjuk
kerülni, hogy a többé-kevésbé szabályosan
álló fogak torlódjanak
• Fogszabályzó kezelés előtt általában ajánlatos a bölcsességfogakat eltávolítani, nehogy
tönkretegyék a szabályzás eredményét
• Ha rágáskor gyakran becsípődik a húsunk

A barázdazárást egészséges maradó fogon,
lehetőleg a fog áttörését követő hat hónapon
belül célszerű alkalmazni, tehát 6 éves kortól folyamatosan 18 éves korig. A félévenkénti ellenőrzéseken mindig javasolt az újonnan előtört
fogak barázdazárása, illetve a már meglévő barázdazárások folyamatos ellenőrzése, és szükség esetén cseréje.

lódást, vagy a mosolygásnál túlzottan kilátszó
ínyt okoznak. Ilyen kis gyerekeknél nem feltétlenül szükséges rögtön fogszabályzás, de az
alapos vizsgálat előre jelezheti a legideálisabb
kezdési időpontot.

Mikor lehet/érdemes fogszabályzással foglalkozni?

Milyen problémákat vethet fel a bölcsességfog növekedése?

A fogszabályozás célja nem kizárólag a fogak,
a fogsor esztétikájának a kialakítása, hanem
a harapási rendellenességek megszüntetése,
amelyek a fogak és az állkapocs rendezetlen
helyzete miatt is kialakulhatnak. A rendellenes
harapásnak hatása van a rágásra, a fogmosásra,

A bölcsességfog növekedése eleve fájdalommal járhat, ha kevés a hely, vagy ha nem megfelelő irányban áll a fog. Nyomhatja az előtte lévő
fogat, vagy ha nem tud teljesen előtörni a ráboruló íny alatt, gyulladás alakulhat ki, ami igen
nagy fájdalommal jár. Nem utolsósorban – bár

Nehezebb húzások esetén javaslom a jegelést
(minden fél órából 10 percig az érintett területet
kívülről, patikában kapható hűtő-párnával kell
borítani, majd 20 percre vissza kell tenni a párnát
a mélyhűtőbe). Tej, illetve tejtermékeket lehetőleg egy hétig kerülni ajánlatos. Fájdalom, váladékozás, láz esetén a kezelőorvost tessék hívni!
Mi a teendő akkor, ha valakinek egy sikeres
fogszabályzás után a bölcsességfogai újból
összekuszálják a fogsorát?
Esete válogatja. Általában ki szoktuk húzni a bölcsességfogat, és újból felteszünk egy rögzített
fogszabályzó készüléket. A második fogszabályzó kezelés már nem szokott annyi ideig tartani,
mint az első. A legszerencsésebb azonban esélyt
sem adni ennek a második kezelésnek, és még a
fogszabályzás előtt gondoskodni kell a bölcsességfog eltávolításáról.
Kalocsai Kristóf
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Kérdezze meg gyógyszerészét!
Fitten az időskorban
A modern orvostudomány és a megfelelő
életkörülmények hatására manapság egyre tovább
élünk. Az, hogy hogyan éljük meg az időskort,
rajtunk is múlik. Ehhez próbál tanácsokat adni
Balka Kornélia gyógyszerész, a szegedi Aranysas
Gyógyszertár (Rókusi krt. 42–64.) szakszógyszerésze.
Kell-e táplálékkiegészítőket, vitaminokat, egyéb
gyógyhatású készítményeket szedni idősebb
korban?
Mivel
a
betegségek
legtöbbször
súlyos
következményekkel járnak, a prevenció, azaz a
megelőzés sokszor hatékonyabb lehet, mint a már
kialakult probléma kezelése. Itt kezdődik az orvosi és
gyógyszerészi gondozás és tanácsadás jelentősége, hisz
meg kell próbálnunk legjobb tudásunk szerint felmérni
a beteg állapotát, és a számára megfelelő készítményt
ajánlani. A vitaminok és táplálékkiegészítő termékek
fontos szerepet játszanak a prevencióban.
Az időskorban fellépő élettani változások közül
kiemelném a táplálkozási zavarokat. Normál esetben
szervezetünk vitaminszükségletét a táplálékkal
bevitt vitaminok kell hogy fedezzék. Mivel a táplálék
mennyisége, és sokszor sajnos a minősége is megváltozik
időskorban, így szükségessé válik a hiányzó esszenciális
anyagok mesterséges pótlása.
Mik azok a vitaminok, amiből esetleg több kellene,
és mi az, amiből kevesebb?
A vitaminokat oldékonyságuk alapján vízben
(B-vitaminok, C-vitamin) és zsírban (A-, D-, E- és
K-vitamin) oldódó vitaminokra oszthatjuk. A két
típus közötti lényeges eltérés, hogy a zsírban oldódó
vitaminok raktározódnak a szervezetben, míg a vízben
oldódóak erre nem, vagy csak kis mértékben képesek.
A gyomor-bél traktus véráramlásának csökkenése és a
gyomor magasabb pH-értéke miatt egyes gyógyszerek
felszívódási sebessége lassulhat. Így a zsíroldékony
gyógyszerek felhalmozódhatnak, és hosszú távon akár
toxikusak is lehetnek. Ehhez hozzájárul a veseműködés
beszűkülése, lassítva a gyógyszerek kiürülését a
szervezetből. Ezeket a szempontokat figyelembe véve
a zsíroldékony vitaminokat csakis megfelelő (orvos
vagy gyógyszerész által kontrollált) dózisban, és
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kúraszerűen szabad alkalmazni, míg pl. a vízoldékony
C-vitamin folyamatos pótlására van szükség – óvatosan
kell azonban adni olyan betegeknek, akiknél fokozott a
vesekövesség kialakulásának lehetősége.
Hogyan készülhetnek fel az idősebbek a téli
immunerősítésre?
A multivitamin-készítmények összetételét tekintve
kiemelendő az A-, B6-, B12-, C- és E-vitaminok,
valamint a folsav jelenléte. Ezek a vitaminok ugyanis
az immunrendszer működési folyamatainak fontos
katalizátorai. Hiányukban csökken az immunvédekezés,
és nagyobb eséllyel kaphatunk el fertőzéseket.
A gyógynövények közül pedig kettőt szeretnék
megemlíteni: a bíbor kasvirágot (Echinacea) és a
grapefruitmag kivonatát.

Újabbnál újabb készítmények jelennek meg a palettán,
melyek már MSM-t (metil-szulfonil-metán), kollagént és
C-vitamint is tartalmaznak, ezzel biztosítva az ízületek
jobb mobilitását.
A betegeket tájékoztatnunk kell arról, hogy a termékek
kúraszerű alkalmazása ajánlott legalább 2 hónapig, mely
évente 2-3 alkalommal ismételhető. Ennek megkezdése
előtt viszont fel kell mérnünk a beteg jelenlegi
gyógyszerszedési szokásait, hiszen itt is lehetnek kizáró
okok (pl. gyomorbántalom, cukorbetegség stb.).
Amerikában nagy divat a „fiatalító” vitaminok
vagy egyéb ásványi anyagok szedése (Q 10, DHEA).
Szükségünk van-e ezekre a szerekre?
Az időskorban gyakran előforduló krónikus betegségek
listáját a magasvérnyomás-betegség és a különböző
szív- és érrendszeri megbetegedések vezetik. Attól
függően, hogy a probléma milyen mértékű, megfelelő
orvosi kivizsgálás mellett lehet, hogy elegendő némi
életmód-változtatás (táplálkozás, testmozgás, kevesebb
stressz).

krónikus fáradsági kórképben, illetve immunhiányos
állapotokban ajánlják.
A táplálékkiegészítő termékek között közkedveltek
az omega-3, -6, -9 többszörösen telítetlen zsírsav
tartalmú készítmények. Az omega-3 zsírsavak (DHE
és EPA) jótékony hatásai közül a legismertebb a
szív- és érrendszerre gyakorolt hatás. Csökkentik a
trigliceridszintet, a pulzusszámot, a vérnyomást, s
ezáltal az érelmeszesedés kockázatát. Előszeretettel
kombinálják őket más antioxidáns hatóanyagokkal, pl.
szelénnel.
Hogyan tudja kiválasztani az ember, melyik
vitaminra van szüksége?
A vitaminok pótlása nem minden esetben indokolt. A
kiegyensúlyozott, helyesen megválasztott táplálkozás,
valamint a helyes életmód normál esetben fedezi a
szervezet vitamin- és ásványianyag-szükségleteit. Az
idősödő szervezet igényei azonban megváltoznak a már
említett élettani folyamatokban fellépő módosulások
miatt, és a legtöbb esetben ehhez sajnos nem idomulnak
táplálkozási szokásaink.

Az Echinacea hatóanyagai segítenek a szervezetnek az
influenzás fertőzésekkel szembeni ellenálló képesség
erősítésében. Különösen hatásos visszatérő légúti és
húgyúti betegségek legyőzésében.

Amennyiben szükségessé válik a vitaminpótlás, az
alábbi szempontokat érdemes figyelembe venni:

A grapefruitmag-kivonat bioflavonoidokat, glükozidot
és C-vitamint tartalmaz. A mag hatóanyagai „kiéheztetik”
a kórokozók sejtjeit anélkül, hogy az emberi szervezetet
károsítanák, s ezáltal természetes módon semmisítik
meg a vírusokat, baktériumokat, gombákat és
parazitákat.

- egyetlen vitamin pótlása elegendő, vagy komplex
készítményre van szükség

A készítmények alkalmazása előtt azonban
mindenképpen tisztázandó, hogy a beteg milyen
más gyógyszereket szed, mert azok hasznosulását a
szervezetben nagyban megváltoztathatják az említett
kivonatok.

- alapbetegségek megléte és az azokra alkalmazott
gyógyszerek

Mi a helyzet a porcerősítőkkel – ezt mindenkinek
kellene szedni?
A kor előrehaladtával az ízületi kopásos betegségekben
szenvedők száma sajnos nagymértékben nő.
A porckopás okozta panaszok csökkentésére
számos készítmény áll rendelkezésünkre, melyek
két legáltalánosabb hatóanyaga a glükozamin és a
kondroitin-szulfát. A glükozamin természetesen is
megtalálható anyag a testben, elősegíti a porcképzést,
a porchiányok pótlását. A kondroitin-szulfát szintén
természetes vegyület, és a porcképzés mellett annak
bontását is gátolja.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

- a beteg életkora és neme

- milyen dózisban történjen a vitamin adagolása
(általában kerülni kell az RDA-nak megfelelő
készítményeket, hisz számolnunk kell a táplálékkal bevitt
vitaminmennyiséggel is)

A Q 10 koenzim segít megelőzni igen sok szív- és
érrendszeri problémát, illetve meglévő betegségek
esetén is jelentős javulást hozhat. Átlagosan 40 éves
kortól a szervezet nem képes megfelelő mennyiségű Q
10 termelésére, ilyenkor külső pótlásával az öregedés
lassítható.
A DHEA szteroidhormon, mely életünk két szakaszában
termelődik nagy mennyiségben: a magzati fejlődés
időszakában, majd pedig a 7 és 20 év közötti
periódusban. A hormonszint visszaeséséből egyesek
arra következtettek, hogy a DHEA lenne a fiatalság
forrása. A hormon pontos szerepe azonban még
mai napig nem tisztázott, annyi bizonyos, hogy
szervezetünkben más egyéb hormon termelődik belőle.
Az alternatív gyógyászat képviselői a DHEA-kiegészítést

- a beteg gyógyszerszedési szokásai
Vannak-e olyan gyógynövények vagy egyéb
készítmények, melyek az időskori demenciát
megelőzik vagy gyógyítják?
A táplálékkiegészítő készítmények közül a Ginkgo biloba
(páfrányfenyő) levelének kivonatát tartalmazó termékek
alkalmasak a csökkent szellemi teljesítőképesség, illetve
a memóriazavarok kiegészítő kezelésére. A gyógynövény
kivonata a benne lévő antioxidáns hatóanyagok
(flavonoidok) révén értágító hatású, ezáltal javítja az
agyi és végtagi erek keringését, biztosítja a bőr és az
izmok jó vérellátását, fokozza az anyagcserét, javítja a
koncentrálókészséget és a szellemi teljesítőképességet.
Zimre Zsuzsa
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Üzenet a Földnek
Használt flakonból
csodatárgyak
A Cellux Csoport műhelyeiből számtalan vidám, szemet gyönyörködtető és
hasznos tárgy kerül ki – és az összes hulladékból készül. Kismarty-Lechner Zitát,
az egyik alapítót kérdeztük arról, hogy lehet értéket csinálni abból, amit más már
egyszer kidobott.
Mióta létezik a csoport?
A csoportot 2006-ban kezdtük, miután diplomáztunk. Akkor még csak négyen voltunk,
mára nyolcan lettünk.
Mi az eredeti szakmátok?
A legtöbben ipar- vagy képzőművészek vagyunk, de van köztünk kertész, gyerekpszichológus és tanár is.
A különböző szakterületeket megpróbáljuk ötvözni,
mert azt gondoljuk,
hogy a különböző
nézőpontok hitelesítik a munkánk
minőségét.
Mi változott azóta,
amióta belevágtatok?
Úgy
gondolom,
hogy azok a globális
környezeti
problémák, amiket
feszegetünk, évtizedesek. Pár éve,
amikor személyes
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életünkben szembesültünk ezzel, itthon még
nem volt könnyű információkat szerezni. Azóta szerencsére megerősödött ez a fajta gondolkodás, ahogy a civil szféra is, és növekedett
az általános ismeretanyag – de ez nem jelenti
azt, hogy megoldódtak a gondok. A problémafelvetés már megtörtént – most a megoldáskeresésen a sor.
Mi nem csak elmondani akarjuk a problémákat, hanem gyakorlati megoldásokat szeretnénk átadni, de ehhez természetesen beszélni
kell az előzményekről is.
Véleményünk szerint ma a legfontosabb feladatunk az, hogy megtanuljunk közösségként
működni, és az érdekszintünket megnövelni.
Erre nagyon sok jó modell van itthon is: a közösségi kertészettől a tudatos vásárláson át
az otthonaink energiatakarékos és vegytiszta
használatáig.

állításokat tervezünk, koncepciókat dolgozunk
ki, részt veszünk a tárgytervezési folyamatokban, ami szintén a saját az üzenetünket is közvetíti, ahogy az egyedi tervezésű dizájntárgyaink is erről szólnak.
Milyen új tevékenységeitek vannak?
Nagyjából fél éve kezdtünk el heti
rendszerességű programokat szervezni gyerekek és felnőttek számára egyaránt. Ez azért izgalmas, mert ugyanazokkal a résztvevőkkel találkozunk, így alkalmunk adódik alaposabban
körüljárni egy-egy problémát, az alkotásban
pedig könyebben elmélyedhetünk. Ez az élethelyzet nekünk is tanulságos, a résztvevőktől
kapott visszajelzéseket más munkáinkban is
tudjuk hasznosítani. Idén két helyszínen indítottunk rendszeresen látogatható műhelyeket.
Budapesten a Noha Stúdióban és Szentendrén
a Szélforgó Családiházban Ökodesign Műhelyt
gyerekeknek, a Rögtönző Varrodát és az Alkotó
Elemet.

A mi módszerünk lényege a közösségi alkotás,
amikor egy-egy részletet emelünk ki, és arra fókuszálunk az alkotás folyamán.

Többféleképpen tagoljuk a tevékenységeinket,
vannak workshopjaink, táboraink, projektjeink,
foglalkozásaink, de komplex tervezéssel is foglalkozunk. Több civil szervezettel működünk
együtt, ami egy összetettebb tevékenység. KiMagazinunk újrahasznosított papírból készül

Az a tapasztalatunk, hogy ha létrejön a párbeszéd, akkor nem nehéz közösen eredményre jutni. Ez a folyamat nem erőszakos. Nem nyomasztjuk őket, pedig komoly horderejű kérdésekkel
foglalkozunk. A privát életünkben is lényegi
szempont, hogy pozitívan álljunk a dolgokhoz.
Mit szeretnétek elérni a Cellux Csoporttal?

Miért épp a művészet, a kreativitás mentén
próbáltok meg hatni a társadalomra?
Ez az alapító tagok szakmája miatt adta magát. Először több helyről közelítettük meg a
kérdést. Tudtuk, hogy gyerekekkel szeretnénk
foglalkozni, velük közösen hozni létre jó dolgokat. Erre a közös alkotás az egyik legjobb út, a
környezettudatosság pedig eleve fontos szempont volt. Aztán, amit elméletben összegyúrtunk, azt ültettük át a gyakorlatba.

kek elkészítik őket, akkor olyan alternatív megoldásokat ismerjenek meg, amelyeket integrálni
tudnak a mindennapjaikban. A tárgyaink többnyire hulladékból készülnek, de a bennük lévő
kézimunka által értékkel ruházódnak fel. A mai
világban a mindennapi eszközeink többnyire
igen távol készülnek tőlünk, emiatt nem tudjuk,
mennyi energiával és befektetett munkával jöttek létre. A személyesség megtapasztalásával
felismerhetővé válik az érték. A gyerekek nyitottak erre, a visszajelzések alapján pedig látjuk,
hogy az értékrendjük formálható.

Eddig szerencsésen minden alakult magától, de
érezzük, hogy felnőttünk. Nem csak felkérésekre
akarunk válaszolni, hanem magunknak generálni a helyzeteket. Eddig mindig jött valami, de
most már mi is szeretnénk kezdeményezni, mert
sok ötletünk van.
Mik az ökodesign alapelvei?
A foglalkozáson olyan használati tárgyakat
hozunk létre, amik fel tudják venni a versenyt
a bolti termékekkel. A klasszikus kézműves
technikákkal szemben olyan tárgyakat ezek,
amik közvetlenül kapcsolódnak mindennapi
életünkhöz, funkciójukban és az anyaghasználatban egyaránt. Fontos, hogy amikor a gyere-

Épp saját helyet keresünk, hogy egy közös alkotóteret hozhassunk létre, ahol az alapanyagok
tárolását is megoldhatnánk, és szervezhetnénk
saját foglalkozásokat.
Még mi sem vagyunk 100%-ig ökotudatosak,
ez egy tanulási folyamat, amit egyszer el kell
kezdeni.
Honlap: www.celluxcsoport.hu
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Aminek minden magyar
konyhában ott a helye
Néhány hete nem jártam a piacon – egészen megdöbbentem most, mintha augusztusban járnánk: friss csöves kukorica,
őszibarack, dobozokba porciózott málna
és áfonya; padlizsán és kápiapaprika még
a nyári áron, és nagy örömömre egy ládában apró fényes cseresznyepaprika!
A cseresznyepaprika-fűzés fontos rítus volt
gyerekkoromban: évente egyszer édesapám
fogta a zsákvarró tűt, akkurátusan belefűzött valami erősebb zsineget, és egy halom
izgalmas színű és formájú paprikából csinált
egy sornyi füzért. Mi csodaként ültük végig
a szertartást – a csodavárást növelte, hogy
nem lehetett megkóstolni, leginkább kézbe
venni sem a méregpiros vagy méregzöld bogyókat, annyira féltették szemünket-szánkat
a kapszaicintól méregerős nedvektől.

Aggod Zsuzsa

Az így elkészült füzérek évről-évre a konyhaablak kilincsén várták a végső száradást, és
édesapám egy-egy tál bablevesében vagy
paprikás krumplijában végezték, aki nagy élvezettel fogyasztotta el őket. Az így ízesített
ételek is a csodaszámba menő „érinthetetlenek” között maradtak, legalábbis számomra,
aki sosem szerettem a csípős fogásokat.
Egészen biztos voltam benne, hogy a paprikafüzér ablakba aggatásának hagyományosan megvannak a maga védő, amulettszerű
funkciói, akárcsak a fokhagymából készült
testvérének – de nem találtam erre utaló
komolyabb szakirodalmat. Az biztos, hogy
Mexikóban ugyanúgy száradnak a csilifüzérek
a szegre akasztva, mint nálunk, és ha volt is
mögöttes szándék, mára a praktikus és dekorációs célok elhomályosították.
Kutakodásaim közben egyedül az üzbégeknél
bukkantam nyomára, hogy hagyományosan
védő funkciót tulajdonítanak a paprikának:
az újszülötteket és édesanyjukat mandula és
paprika védi az ártástól. A paprika motívum
(kalampir) jól ismert dísze az üzbég fejfedőnek is.
Úgy tűnik, hiába az intenzív vörös szín, a méregerős íz és a különböző jótékony hatások, a
paprika „csak” egy fűszer maradt, igaz, a legfontosabbak egyike. Még a paprika őshazájában, a latin-amerikai népeknél – ahol mind a
mai napig amulett-árusok kínálják portékáikat a piacokon – sem használják a megragadó
formájú és színű paprikát amulettként. Igaz,
bizonyos rítusokban az őrleményét felhasználják a gonosz távoltartására, pl. a házat körbeszórják vele, vagy időnként fokhagymával
együtt elfüstölik a paprikát – feltehetően a
rovarok ilyenkor távol maradnak egy időre...
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Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Hajlíthatsz szív- vagy más formát is a drótból,
és fűzhetsz hosszúkás csilipaprikát is a gömbölyded cseresznyepaprikák közé.
A színekkel nem érdemes kísérletezni: néhány
nap alatt a sötétzöld példányok is – nagyon izgalmas színátmenetek során – pirossá válnak.
A Kolumbusz jóvoltából importált paprikát
érdekes módon Európában először csak a
kolostorok kertjeiben termesztették mint
dísznövényt. Ázsiában és Afrikában viszont a
spanyol és portugál közvetítéssel odakerült
fűszernövény gyorsan „gyökeret eresztett”, és
a konyha szerves részévé vált.
Afrikában állítólag jó mérgesen kell elvetni a
magokat, hogy legyen ereje a termésnek.
Nálunk a törökök (akik a rossznyelvek szerint
elsősorban afrodiziákumként használták)
„hintették el a magvakat”: hála nekik, mára a
„törökbors” a magyaros ételek legtipikusabb
fűszere, és Európa legnagyobb fűszerpaprika-termelőinek egyike vagyunk. (Arról nem is
beszélve, hogy a paprika porrá őrlése állítólag
magyar találmány; több nyelvben is magyar
közvetítéssel honosodott meg az ’őrölt fűszerpaprika’ jelentésű „paprika” szó.)

A fűzés elkészültével rendezgesd el a paprikákat (a bogyó fölé csuma kerüljön, és így
tovább), hogy szép tömött legyen a koszorúd.
Paprikagömb
Paprikagömb is függhet a konyhaablakban.
Ehhez nyolc egyforma hosszú (kb. fél méteres) drótot vágtam, és nyolcas csoportokba
válogattam méret szerint kb. 40 deka (48
szem) cseresznyepaprikát.
nagyhird
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A francia Élelmezésegészségügyi
Hatóság (AFSSA)
megállapítása szerint:
„36 mg PAC
napi fogyasztása esetén
bizonyos E.coli baktériumok
tapadása csökken a húgyutak
falain.”
AFSSA No.2003-SA-0352 és
No. 2006-SA-0256

Mindezek fényében készítjük ősz elején a csekély őrző-védő értékű, de annál dekoratívabb
paprikafüzéreket, melyek megszáradva akár
évekig elállnak, és melyekből egy keveset az
elkészült ételbe törve, intenzív élménnyel lephetjük meg magunkat és vendégeinket.
Paprikakoszorú
A paprikafüzér-készítés családi hagyományát
idén kicsit megváltoztattam: madzag helyett
kíváncsiságból a kertben használatos, kön�nyen hajlítható drótra fűztem fel a cseresznye-

A húgyutak egészségéért szedjen
Urell étrend-kiegészítô kapszulát!
www.urell.hu • www.sanadis.hu
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paprikákat. Az eredmény engem is meglepett:
szép kerek koszorúkat lehet így készíteni igen
rövid idő alatt. (Jutott belőle édesapámnak is.)

A drótokat középen összefogtam, és tekertem rajtuk egyet, hogy ne csússzanak szét,
aztán soronként haladva egyenként felfűztem a paprikákat – először a legkisebbeket,
majd egyre nagyobbakat, végül ismét egyre kisebbeket. 6 szem került egy drótszálra.

5

kérdés

A végén megigazgattam a paprikákat, hogy
kifelé álljanak a bogyók, és összetekertem a
drótvégeket, majd egy kampót hajlítottam
belőlük, aminek a segítségével az ablakkilincsre lógatva száradhatnak felhasználásig.
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1. Mit sportolt versenyszerűen Miklósa
Erika?
a.) ökölvívás
b.) lovaglás
c.) atlétika
2. Hány éves kor körül javallott először
megmutatni a gyereket a fogorvosnak?
a.) 3
b.) 8
c.) 18

3

3. Milyen kikapcsolódási lehetőséggel
várja a pihenni vágyókat nyereményünk
felajánlója a Hétkúti Welness Hotel****?
a.) vadaspark
b.) lovaspark
c.) csúszdapark

4. Mely három vitamint tartalmazza a grapefruit-mag kivonat?
a.) bioflavonoidokat, glukozidot és C-vitamint
b.) niancint, orotsavat és riboflavint
c.) tokoferolt, U-vitamint és K-vitamint
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5. Hány éves a Szimpatika magazin?
a.) 2
b.) 4

2

c.) 3

perc az
életéből
név*:
cím*:
telefon*:
e-mail:
patika neve, címe (vagy pecsét)*:

A sorsoláson azon játékosaink vesznek részt, akik legalább négy
Szimpatika kvíz kérdésre jól válaszolnak, a *-gal megjelölt mezőket
nyomtatott nagy betűvel, olvashatóan kitöltik és a kivágott szelvényt
2011. október 31-ig postai úton visszaküldik szerkesztőségünkbe
(Szimpatika szerkesztőség: 1024 Budapest, Kis Rókus u. 2.).
A részletes játékszabály a www.szimpatika.hu/jatek/szabalyzat oldalon olvasható.
Szeptember havi számunk kvízkérdéseinek helyes megfejtései:
1. b) 2.b) 3.a) 4. c) 5.b)

facebook.com/
szimpatika

EP-kártyára
kapható!

Új

Hatékony fájdalomcsillapítás hőterápiával

Pfizer Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 53. MOM Park

Önmelegedő thermo öv
A fájdalom helyét célozza
Ellazítja a feszült izmokat
Fokozza a vérkeringést

Terápiás
hő

www.the r ma c a r e . h u

órá

n át

Gyógyászati segédeszköz

Hosszantartó fájdalomcsillapítás gyógyszermentesen
A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

