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Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Kedves Olvasó!

Nem győzünk hálálkodni a 
postásainknak, amikor felbak-
tatnak hozzánk soktonnás tás-
kájukkal a másodikra; Önöknek 
köszönhetően rengeteg levelet 
kapunk. Ezeknek a leveleknek 
a többsége a kvíz megfejtését 
tartalmazza, de néhány kedves 
olvasónk kis írást is mellékel jó-
kívánságokkal, fotót, rajzot vagy verset küld nekünk. 

Aztán nagyon sokan a wellnes-hétvégéről számolnak 
be, amit Móron töltöttek – bizony, ezidáig 24 család 
pihenhetett a lovasparkban, és a beszámolók tanúsá-
ga szerint nagyon jól érezték magukat. 

Aztán vannak olyan játékosaink is, akik kímélik a 
postást és az internetet, és személyesen hozzák be 
a megfejtést tartalmazó szelvényeket. Szóval nagy 
a sürgés-forgás nálunk, új nyeremény is érkezett, rá-
adásul egy olyan is, amiről mi magunk se tudtuk pon-
tosan, hogy micsoda. Ezért aztán forgattunk róla egy 
kisfilmet is, nézzék meg a Szimpatika TV adásában, mi 
is az a Kinect! 

(Vagy kérdezzék meg a gyerekeket...)

Kellemes olvasást kívánunk!

Kalmár András
főszerkesztő
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Három bemutató egy évadban jónak mond-
ható, régebben sokkal jobban le voltam ter-
helve, de nem biztos, hogy ebben a korban 
olyan jó lenne, ha lenne még kettő, ez így un-
tig elég. Nemrég felkértek egy nagyon szép 
szerepre, de sajnos kénytelen voltam vissza-
utasítani, mert olyan sokat játszom, hogy na-
gyon nehéz lett volna megoldani. Ez Németh 
László Bodnárné című darabja volt, fantaszti-
kus szerep, de sajnos a hátam mögé kellett 
dobnom – mint egy úrinő a velencei tükörbe 
a kristálypoharat. 

Idén 40 éve, hogy a Vígszínház társulatá-
nak tagja. Soha nem jutott eszébe, hogy 
továbbálljon és kipróbáljon egy új helyet?

De igen, csak akkor nem a Vígszínházat akar-
tam elhagyni, hanem az egész pályát. Volt 
egy pár olyan év, amikor talonba kerültem, 
de nem emiatt foglalkoztatott a távozás.  
A színész tulajdonképpen kiszolgáltatott a 
szerzőknek, a partnereknek, a világosítóknak, 
de legfőképpen a rendezőknek. Ha egy ren-
dező felkészületlenebb a társulatnál, vagy 
akár csak egyetlen egy színésznél, akkor az 
nagyon méltatlan helyzet, és ha az ember 
már egy ideje benne van a szakmában, akkor 
egyszer csak rájön, hogy őt bizony nagyon 
átverték. Miért kell még tovább feszíteni az 
idegek húrjait, amikor ez a szakma önmagá-
ban is próbára teszi az idegrendszert, a lelket, 
a testet, még az arc- és a fejbőrt is? Amikor 
emellé az egyébként jelentős fizikai és szel-
lemi leterheltség mellé én is kaptam egy 
felkészületlen rendezőt, akkor azt mondtam 
magamnak, hogy mi lenne, ha én ezt az egé-
szet abbahagynám. 

Hál’ istennek meggondolta magát. Mi volt 
az, ami mégis maradásra bírta?

Ez egy szép pillanat volt. Akkor még nem 
építették át a Vígszínházat – tehát ez egy 
régi történet –, és elhatároztam, hogy fölme-

gyek a harmadik emeletre, elhozom a mun-
kakönyvemet és felmondok. Elindultam, de 
elromlott a lift, így a lépcsőn mentem fölfelé. 
Amikor az első emeleti büféhez értem, óriási 
röhögés hallatszódott ki onnan. Egy pilla-
natra benéztem, és azt láttam, hogy ott van 
Szombathy Gyuszi, Szilágyi Tibi, Tahi-Tóth La-
ci és Kern Andris török turbánokban, hegyes 
cipőkben, vízipipával az asztalon, és ferge-
tegesen röhögnek. Gondoltam, hogy akkor 
még egy kávét megiszom, mert itt olyan jó-
ízűen kacagnak és tulajdonképpen a tesóim 
ülnek ott – mert ugye, vagy elfogadom őket 
annak, vagy begubózok, és leszek egy elké-
nyeztetett, félhülye színésznő. 

Végül is bementem, eltöltöttem ott egy jó 
másfél órát, és olyan jó hangulat volt, hogy a 
kávémat is alig tudtam meginni, mert állan-
dóan rázkódtunk a nevetéstől. Majd, mint aki 
jól végezte dolgát, fogtam magam és elin-
dultam hazafelé. Már a saroknál jártam, ami-
kor eszembe jutott, hogy én tulajdonképpen 
miért is jöttem be, de azt gondoltam, hogy 
ha ez alatt a másfél óra alatt – persze ehhez 
kellettek a turbánok és a korábban felsorolt 

Kútvölgyi Erzsébet
Sokat dolgozik mostanában?

Ebben az évadban három premierem 
volt. A Thália Színházban Shaffer Equusát 
mutattuk be, melynek magyarországi 
ősbemutatóján is játszottam, akkor Jill 

szerepét, most pedig az anyáét. Aztán 
jött Thomas Bernhardtól A színházcsiná-
ló, Kern Andrással a címszerepben, én a 
feleségét játszottam, majd jött A lovakat 
lelövik, ugye? a Vígszínházban. 
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Herkulesfürdői emlék   
fotó: B.Müller Magda
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Milyen hatással volt a gyerek életére, 
hogy a forgatáson töltötte a születés előt-
ti hónapjait?

Titokban mindig is attól rettegtem, hogy a 
gyerekeim az én pályám közelébe kerülnek. 
A nagyfiam pszichológusnak készült, de itt-
hon nem vették fel, aztán nagy szerencsével 
kijutott New Yorkba 18 évesen, azóta is ott 
él. Végül a Columbián elvégzett egy filmes 
szakot, de nem hinném, hogy azért, mert a 
hasamban ott volt a forgatás alatt. Most kü-
lönböző installációkat készít, ami nem köny-
nyű, viszont nagyon szép dolog, és szereti, 
amit csinál. Ennek nagyon örülök, csak hát 
egy óceán választ el tőle, ami nekem nagyon 
nehéz. A kisebbik fiam, Gáspár is benne jár 
már a korban, ő az internetes média terü-
letén dolgozik. Néha büszkén felhív, hogy 
nézzem meg, hogy milyen újításokat csinált 
egyes honlapokon, de ehhez sajnos én nem 
igazán értek.

Van még valami, ami hiányzik az életéből?

Szívem szerint Svédországban élnék. Nem 
a svédek vagy az egyébként hírhedten dep-
resszív északi élet miatt, hanem mert ott 
nincs korhatár a felsőoktatásban, és én na-
gyon szeretném elvégezni az orvosi egye-
temet. És hogy megérjem, hogy az unokám 
leérettségizik. 

És a színpadon?

Szerepálmom nincs, soha nem is volt. Sokszor 
felkértek rendezni, de én mindig visszauta-
sítottam, mert annak az lenne a vége, hogy 
az infarktus és a gyomorfekély viaskodna a 
testemben a győzelemért. Egy színésznek 
lent ülni és hallgatni a hamis hangokat, meg 
elmondani, hogy ez nem jó, az nem jó, rette-
netes dolog. Ennek ellenére van egy általam 
nagyon nagyra tartott kollégám, Borbiczky 
Ferenc, akinek szeretnék találni egy olyan 
szerepet, ami igazán az övé, és akkor – ismét-
lem, csak neki – bevállalnám a rendezést.

férfiak – én elfelejtettem, hogy miért indul-
tam, és mégis felmondok, akkor én egy hülye 
vagyok.  

Ezt követően talán az Óz, a csodák csodá-
ja volt az első olyan előadás – amiben én a 
Nyugati boszorkányt játszottam –, ahol egy 
felszabadult, a gonoszságban elmerülő, bol-
dogsággal fűszerezett színpadi lét visszahoz-
ta a hitemet az egésszel kapcsolatban. Azt a 
darabot Gárdos Péter filmes mint meghívott 
rendező rendezte, és ő semmit sem tudott a 
helyzetemről. Pár évvel ezelőtt összefutot-
tunk, és akkor közöltem vele, hogy neki kö-
szönhetem, hogy a pályán maradtam. 

Ha már szóba került a filmművészet: volt 
egy időszak, amikor kifejezetten sokat 
forgatott. Hogyan kezdődött a filmes  
karrier?

Harmadéves főiskolás voltam, amikor 
Kalocsay Miklóssal játszottuk a Rómeó és Jú-
liát a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Ott talál-
koztam Mészáros Mártával, aki úgy döntött, 
hogy ott rögtön Szegeden megcsinálja a 
Szabad lélegzetet, és megkért, hogy marad-
jak. Ezzel indult be a filmes élet, tartott talán 
10-11 évig, és ez idő alatt minden évben for-
gattam. Akkor még voltak tévéjátékok, sok-
ban játszottam – most már ezek sincsenek, 
és a filmes szakma is rengeteget változott. 
Az emberek haverságból osztanak szerepe-
ket – sajnos néha színpadon is, de a filmben 
különösen. Én ezt abszolút megértem. Ha az 
ember takarítónőt, fogorvost vagy nőgyógy-
ászt keres, akkor is olyat választ, aki számá-
ra szimpatikus, még inkább, ha barátról van 
szó. Ezek tulajdonképpen intim dolgok, a mi 
szakmánk is az, hiszen ha valaki igazán jól és 
őszintén játszik, akkor teljesen pőrére vetkő-
zik. Nem mondom, hogy ez egy örömteli do-
log, de megértem.  A másik, hogy a „friss húst” 
sokkal szívesebben veszik, mint a már érlel-
tet, hiszen akkor az olyan lesz, amilyennek ők 
akarták, nem olyan, mint amilyennek valaki 
más. Én így 62 évesen saját magamat érlelem 
meg; amikor elkezdtem filmezni, akkor még 
más volt a helyzet. 

Szeretett forgatni?

Volt olyan, amit nagyon szerettem. Pél-
dául Sándor Pál filmjét, a Szabadíts meg a 
gonosztólt. Azért is volt különleges ez a for-
gatás, mert gyermek nélkül a hasamban 
kezdtem el, majd nyolc és fél hónapos terhe-
sen fejeztem be. Büszke vagyok rá, hogy nem 
látszik a filmen, hogy én közben kihordtam 
egy babát, igaz, hogy nagy segítségemre volt 
ebben egy ügyes kis nyúlszőr bunda. Emlék-
szem, hogy a vége felé mondta a Pali, hogy 

„húzd be a hasad!”, mire én mondtam, hogy 
ezt már nem lehet behúzni, tehát tulajdon-
képpen ott hordtam ki az első fiamat, Ivánt. 

Idegen arcok   
fotó: Markovics Ferenc

Az élet mint olyan
fotó: Benda Iván

Túl a Maszat-hegyen   fotó: Almási J. Csaba



Nemrég eljutott Kambodzsába, ahova 
már jó ideje vágyott. Honnan van ez a 
vonzódás?

Ez egy régi történet. Huszonöt évvel ezelőtt 
láttam egy nagyon szép utcai plakátot, me-
lyen az Angkor Alapítvány felirat volt látható. 
Másnap bementem egy könyvesboltba és 
minden magyarul megjelent, Kambodzsá-
ról szóló könyvet megvásároltam. Miután 
elolvastam ezeket, rájöttem, hogy engem 
nagyon érdekel a khmer kultúra. Az ösz-
szes létező albumot, könyvet megvettem, 
és az idő múlásával egyre jobban kezdtem 
oda vágyni. Megfogadtam, hogy ha valaha 
kijutok, akkor nem szervezett csoporttal 
megyek, hanem kerítek egy Ázsiát megjárt 
embert, és körbejárok mindent, amit csak 
lehet. Erre végül – összesen 21 év álmodo-
zás után – a Kossuth-díj adott lehetőséget.  

Akkor azt mondtam, hogy ezt most megen-
gedem magamnak, és egy ismerőssel közö-
sen három hetet töltöttem Kambodzsában.

Melyik volt a fontosabb: a Kossuth-díjjal 
járó elismerés, vagy a lehetőség az álom-
utazásra?

Az elismerés mindig jólesik, ez nem kérdés. 
A díjakkal járó anyagi jutalmazás okos fel-
használása már az egyénen múlik, hiszen 
amikor felterjesztették, megítélték és végül 
odaadták a díjat, nem is sejthették, hogy mit 
is adnak nekem. Megvalósíthattam valamit, 
amire 21 éven keresztül igazán vágytam, és 
ami elérhetetlen dolognak tűnt, aztán végül 
kiderült, hogy mégsem az.

Kalocsai Kristóf
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Barátunk és szerzőnk, Novák Péter új zenekara, az 1pont1 hetente frissíti 
jobbnál jobb dalokkal a zenekar honlapját. És nemcsak zenék, videók kerül-
nek fel ide, de vicces emlékek a múltból, és a szerzeményekkel kapcsolatos 
asszociációk is. Érdemes felkeresni az  1p1.hu-t, aki pedig élőben kíváncsi rá-
juk, az július 7-én meghallgathatja őket a Föld!Föld Fesztiválon.

Igazi nyári olvasmány Javier Moro: Indiai szenvedély című könyve, amely egy igaz 
történetet, egy tizenhét éves madridi lány és egy dúsgazdag maharadzsa találkozását 
meséli el. A regény alapjául egy a XX. század első felén áthúzódó, merész fordulatok-
kal tarkított házasság története szolgált. Ana Delgado Briones és Kapurthala mahara-
dzsája, Dzsagadzsit Szingh házasságán keresztül a gyarmatbirodalom hanyatlását is 
megismerhetjük. A könyvhöz tartozik egy album is, amelyben az eredeti szereplőkről 
és a korabeli Indiáról készített fotók közt lapozhatunk.

Ha nyár és színház, akkor irány Szeged: indul a Szabadtéri Játékok, mégpedig 
nem is akárhogyan: egy igazi thrillerrel. Július 6–7–8-án lesz a Jekyll és Hyde 
című musical bemutatója – a nagy klasszikus színpadi változata lebilincselő 
megoldásokra ad lehetőséget. A címszereplő és a rendező Molnár László.

A Budai Várban, a Bécsi kapu téri evangélikus templomban június 1-én 
19 órakor a tavalyi nagy sikerű koncert után most újra látható a Musica 
Vivax Wien.   Bán István, a fiatal és nagyon tehetséges karmester által 
életre hívott nemzetközi barokk zenekar Telemann, Muffat, Georg Friedrich 
Händel  és Vivaldi zenekari műveit adja elő. A belépés ingyenes!

És hogy egy igazi országos programot is ajánljunk olvasóinknak: már most 
tessék beírni a naptárba június 16-át, ezen az éjjelen ugyanis hajnalig tart a 
művészet – ekkor van a Múzeumok Éjszakája! Ilyenkor nagyon sok különle-
ges helyet járhatunk be, és olyan dolgokat is láthatunk, amelyeket különben 
csak ritkán, vagy soha. A részletes programokért keresse a kulturpart.hu-t! 

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

HIRDETÉS
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Van egy barátnőm. Nagymamája májusban 
töltötte be a 105. évét. Minden héten három-
szor kanasztázik, követi a politika híreit, tud-
ja, hogy ki van kormányon, és ki ellenzékben, 
valamint azt is, hogy 1916-ban mi volt a divat. 
Nincsen szervi baja, csak gyenge. Egy kicsit.  
A százéves kort elértek, vagy azt meghaladók 
általában és alapvetően egészségesek. Persze, a 
korukhoz képest, hiszen legtöbbször már gyen-
ge a látásuk és a hallásuk, korlátozott a mozgás-
képességük is. Gyakran azonban hosszú életük 
során elkerüli őket a komolyabb betegség, szin-
te végig aktív életet élnek. A Guinness-rekordok 
hivatalos álláspontja szerint egy amerikai hölgy, 
Besse Cooper a világ legidősebb embere. Saját 
elmondása szerint hosszú életének titka a jó étel 
és a sok szabad levegő. És az, hogy mindig csak a 
saját dolgaival foglalkozott. Besse a fokhagymá-
ra, az olívaolajra, a zöldségekre esküdött.

A barátnőm nagymamájának szülinapjáról jutott az 
eszembe, hogy beszélnünk kellene arról, hogyan él-
hetünk, élhetünk-e 110 évig egészségesen. Attól fé-
lek, mifelénk aligha. Magyarországon a születéskor 
várható élettartam 74 év. Közel tíz évvel kevesebb, 
mint mondjuk Japánban, és nyolccal kevesebb, mint 
Ausztriában. Szeretjük ezért a gazdasági helyze-
tünket meg a romló egészségügyi szolgáltatásokat 
okolni. S ha ezt tesszük, részben igazunk is van.

De csak részben.

Mostanában bármelyik újságot kézbe veszem, 
bármelyik rádióadót bekapcsolom, a hírek kö-
zött biztosan hallok, olvasok valami rémisztőt az 
egészségügyet érintő szigorításról. Gyógyszerkasz-
sza-elvonásról, kórháziágyszám-csökkentésről, 
egészségügyi intézmény bezárásról. Arról, hogy 
tavaly még 360 milliárd forint jutott gyógyszertá-
mogatásra, jövőre már csak 140 milliárd fog. Egyik 
héten a fiatal orvosok elvándorlásáról szóló hírekkel 

van tele a sajtó, másik héten a cukorbetegek meg-
regulázásával. Beszélnünk kell az egészségünkről 
tehát. Az egészségünkről, amely függ a gazdasági 
helyzettől, a kórházak, s a bennük dolgozók szín-
vonalától. Függ a génjeinktől, meg attól is, hogy az 
ország mely pontján születtünk. 

De nem csak ezektől.

Azonos életkorú emberek fizikai és szellemi teljesí-
tőképessége nagyon különböző lehet. Bármilyen 
kondícióban vagyunk, bármennyire elkerülnek a 
betegségek, szinte biztos, hogy biológiai életko-
runk nem egyezik meg kronológiai életkorunkkal. 
Sejtjeink öregedését ugyanis sok minden befolyá-
solja. A genetikai hajlam, a külső környezet károsító 
hatásai, például az UVA-sugárzás, vagy a nehézfé-
mek, növényvédő szerek és egyéb toxikus anyagok 
szervezetbe kerülése, a rendszeres mozgás hiánya, 
a stressz, az elégtelen mennyiségű és minőségű al-
vás, a dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás, a kevés 
természetes napfény és az étrend. Egészségi állapo-
tunk sok rajtunk kívül álló, általunk megváltoztatha-
tatlan dologtól, körülménytől függ.

De nem csak attól. 

Lássuk először a külső körülményeket. Magyaror-
szágon nagyon kevés járulékfizető befizetéseiből 
kell fenntartani egy drága rendszert. Csakhogy 100 
egységnyi befizetésből nem lehet 103 egységnyit 
kifizetni. Ezért nem juthat hozzá mindenki, legalább 
is nem rögtön, a legdrágább és legkorszerűbb vizs-
gálatokhoz, illetve terápiákhoz. A diagnosztikához 
és gyógyításhoz használt nyugati berendezések 
ugyanis nagyon drágák. Sokkal több pénzt kellene 
költeni a megelőzésre. Arra, hogy mindenki elme-
hessen a korcsoportjának megfelelő szűrésekre, 
évenkénti laborvizsgálatra, belgyógyászati, kardi-
ológiai vizsgálatra, hasi ultrahangra, rákszűrésekre, 
mellkasröntgenre. Egy megfelelő protokoll szerint. 
Jó lenne, ha elmehetne, és ha el is menne. Egyik fel-

Hogyan éljünk száztíz évig?

Dogossy Katalin
tétel sem teljesül. Pedig olcsóbb volna, mint a már 
kialakult betegséget gyógyítani. 

Vegyük például a daganatok terápiáját. A tüdőrák 
annak ellenére a daganatos halálozás vezető okai 
közé tartozik mind férfiaknál, mind nőknél, hogy 
az egyik leginkább elkerülhető betegség lenne. Ha 
kevesebben dohányoznának és többen mennének 
el az évenkénti tüdőszűrésre, biztosan csökkenteni 
lehetne a halálhoz vezető megbetegedéseket. A 
tüdőszűrő berendezések azonban régiek. Azt vi-
szont jelzik, ha valami nem stimmel. Ezért ilyenkor 
az orvosok tovább küldik a beteget megbízhatóbb 
diagnosztikára. Például CT-re. Igaz, hogy hetekig kell 
várni a vizsgálatra. De ingyen van. Van olyan magán-
CT is, amire elég délelőtt bejelentkezni ahhoz, hogy 
egy délutáni időpontot kapjunk… Csak hát az drága. 

Elmegyünk évenként tüdőszűrésre? Hát mondjuk 
úgy, nem mindig. 

Vagy itt van például a nők rettegett betegsége, az 
emlőrák. Az emlőráknál is igaz az a megállapítás, 
hogy a terápia eredménye annál hatékonyabb, mi-
nél kisebb az elpusztítandó daganat tömege, azaz 
minél korábbi stádiumban kerül a betegség felis-
merésre. Évente körülbelül 7500 új emlődaganatos 
megbetegedést fedeznek fel, és mintegy 2500 nő 
hal meg mellrákban. A halál leggyakoribb oka a ké-
sőn felfedezett betegség.

Elmegyünk évenként vagy kétévenként mammo-
gráfiára? 

Többnyire nem. Mert félünk a vizsgálattól, annak 
eredményétől meg a röntgensugártól. Persze, er-
re is van már megoldás. Létezik olyan CT-lézer-
mammográfia, amely a szervezetre ártalmatlan 
lézerfénnyel végzi a képalkotást. Nem kell hozzá ösz-
szenyomni az emlőt, sőt az implantátumot viselőkön, 
fiatalokon, kismamákon is elvégezhető a vizsgálat. A 
gép a felfedezett rendellenesség környezetében ké-
pes kimutatni az érképződést, ami a rosszindulatú 
emlődaganat jellemző kísérője, így a vizsgálat nagy 
biztonsággal képes korán felfedezni a rosszindulatú 
elváltozásokat. Igaz, hogy ez a vizsgálat sem olcsó. 
De az ingyenesre se megyünk el.

Elvégeztetjük az évenkénti laborvizsgálatokat? Egy 
háziorvosi beutaló kell hozzá csupán. Egy tűszúrás, 
és kész. Elmegyünk rá? Hát, mondjuk úgy, hogy 

nem minden évben. Ellenőriztetjük a vérnyomásun-
kat? Olykor. Talán. Valószínűleg ritkábban, mint az 
autónkat. Szinte egészen biztos, hogy addig, amíg 
egészségesek vagyunk, vagy annak hisszük magun-
kat, sokkal többet költünk cigarettára, italra, zsíros, 
fűszeres ételekre, mint szűrővizsgálatokra vagy 
egészségvédelemre. Visszakanyarodván most már 
az eredeti kérdéshez, miszerint élhetünk-e 110 évig 
egészségesen?

 A válasz: igen. 

A magas kort megélt emberek szerint a hosszú 
élet tíz alapszabálya közül kilenc biztosan rajtunk 
múlik. Ezek a következők: kalóriaszegény, gabona-, 
zöldség-, gyümölcsalapú táplálkozás, rendszeres 
mozgás, napi 6-8 óra alvás, örömet adó munka vagy 
hobbi, napi maximum 1-2 deciliter jó minősé-
gű bor, humorérzék, kevés gyógyszer, sok 
barát és derűs, céltudatos személyiség. 
S csak ezután következik a jó egész-
ségügyi ellátás.

Lehet, hogy igazuk van?



„Több ezer ember él rabszolgasorban Magyaror-
szágon, napjainkban is” – fut a felirat a vásznon 
(Csicska, Till Attila filmje), alólam meg a talaj kifele, 
de rendesen. Stílusos filmszakadás. Mi ez? A hely, 
ahol élek? Az uniós norma? A haza, no meg a ha-
ladás? Mi volna az Én dolga? A látottak azonnali 
felejtése! Azaz mások kiír(t)ása a történelemből... 
Rövidet rendelek. 

A KundK hadseregétől örökölt, majd a 
börtönszlengben „szocializálódott” kifejezés klasz-
szikus argó: csak úgy csattan a nyelv alatt, mint a 
korbács! Próbálja ki, fedezze fel mindenki magá-
ban az emberállatot, nyugodtan! Na! Nem szégyen 
az, tán nem is bűn. Valahogy élni kell. A kápók, 
górék, uzsorások tanúsította őszinte döbbenet, ér-
tetlenség legalábbis erről árulkodik a felelősségre 
vonás pillanatában. Könyörgöm, hát az apám is ezt 
csinálta!  

És az apjának apja is. És annak az apja is, meg to-
vább, vissza a történelmi alapba, egészen az álla-
miság kezdetéig (és csak a terjedelem okán nem 
tovább...). Hűbéres viszonyrendszer ez, amit súlyoz 

az Aranybulla, tüzes vassal juttat érvényre Werbő-
czy, és mire szabályozná jobbágyrendelet, ’48-as 
reform romantika, már rég a génállomány része. 
Az eleve alárendeltetés. Jöhet aztán kiegyezés, köz- 
és másféle társaság, vesztes és vesztesebb háború, 
vészkorszak, kommunista, kapitalista, mindhiába; 

„aki száz meg százezert rabol, bírája lészen annak, 
akit a szükség garast rabolni kényszerített.” 

Ti borc? Mi borc! Időről időre elkeseredett forra-
dalmak, rendszerváltások szórnak ígéretet a száraz 
ugaron, hogy minden változik, ha másért nem, hát 
mert forog a Föld, olyan szép, mindjárt el is hiszem. 
De mi verne gyökeret az évszázados beidegződé-
sek szikkadt repedéseiben? Sehol, semmi… Ha egy 
kicsit tágítjuk a fókuszt, balkáni állapotokról, még 
tágabban fejlődő országokról beszélhetünk, hol 
a kultúra-evolúció megrekedni látszik a modern 
történelem előtti időkben. Ez van. Az euroatlanti 
civilizációs ugrás – gazdasági, így aztán társadalmi 
következményeivel – jó, ha a faj húsz százalékát 
érinti, és mint a prológusban jelzett további adat 
mutatja, egyben fatális illúzió is. Itt, a Kelet árnyé-
kában biztosan.   

Na, most aztán ne túlozzak, felvilágosult ember 
ilyet nem tesz, miért kell marginális jelenségekből 
általánosítani? Rendben, egy pillanatra mindenki 
világítsa át a munkahelyét, az emberi iszonyokat, 
megélt megaláztatásait, a szerzett fekélyek és 
idegbajok számát, a telefonon duruzsoló, elektro-
nikus levelekben programozott csicskáztatást! Vé-
rünkben van, hogy felmosórongynak használjuk 
egymást. 

Ezért kár fenntartani a látszat kirakatait, öles 
bötűkkel hirdetni a fejlődés alternatívájának gép-
könyvét. Mikor olvasni sem tudunk? Elfogadni, 
hogy hol és miként létezünk, és ebben a szomo-
rú, de megbékélt, végre újrakezdő állapotban ke-
resni a megoldást a túlélésre. Ez már testhezálló 
feladat. Keresi fogvatartott és -tartó is azt, szegé-
nyes eszköztáraik dohos mélyiben. Emlékezzünk 
Szikra Ferenc Petőfihez intézett szavaira: „Bará-
tom, előbb talpra kell állítani a magyart, aztán: 
rajta!” Ez nem a haza és haladás öles lépteinek 
vidéke, ki türelmetlen, jobb, ha odébbáll, mert 
itt csak szelet vet. Vihar-betakarító munkások-
ból pedig akad elég. Tán egy hadsereggel is… 

Müller Péter Sziámi: Puszta vagy Semmi

Ez itt nem Kelet,
Ez itt nem Nyugat,
Ez itt nem Észak,

Ez itt nem Dél,
Nincsen itt tavasz,

Nincsen nyár,
Nem jön az ősz,

Ide nem jön a tél.

Az Egyenlítőtől távol vagyunk,
A Sarkoktól meg messzire,

Ez az a hely, ami semmilyen,
Mert nem hasonlít semmire.

Sehol egy hegycsúcs,
Sehol egy tenger,
Sehol egy állat,

Sehol egy ember,
Néha egy gödör,
Néha egy bucka,
Balra a semmi,

Jobbra a puszta.
Semmi és puszta, puszta vagy semmi,

Erről bírunk híresek lenni.

1312

HIRDETÉS

Megcsicskázva

Üzenet a Földről Novák Péter

Az illisztráció részlet Till Attila „Csicska” című filmjéből
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Elmondom hát mindenkinek

Szárnnyal, vagy csak egy szál 
tollal

Polgár Teréz Eszter

82 évesen is megcsinál 40 fekvőtámaszt – 
pontosabban minden reggel –, szellemét 
pedig úgy tartja frissen, hogy ír. De míg 
a torna csak eszköz, az írás a cél, amelyre 
egész életét feltette. P. Horváth László író-
nak közel 20 könyve jelent meg: főleg drá-
mák, versek (franciára is fordítottak egy 
kötetnyit); írt regényt, játszották rádiójá-
tékait. Életéről, szerelmeiről, „az egyekről” 
és „az egyetlenről” őszintén vall műveiben 
és beszélgetésünkben. Felesége előtt sem 
volt titka soha: vele élte az életét, el akarta 
kísérni halálába is. Másképp alakult – ahogy 
jóval korábban írta: „A legfurcsább, ami tör-
ténik velem, hogy még mindig élek. Vagy 
csak képzelem?”

Több mint 40 éve szabadúszó író. Bátor em-
ber…

Kamaszkoromban eldöntöttem, hogy író aka-
rok lenni, semmi más. Csak tartottam magam 
ehhez, mint mindenhez, amit megígértem 
magamnak. 14 évesen – ’44-ben – elvittek le-
venteként Németországba, és ’46-ban, mikor 
hazajöhettem, egy csomó pocsék verssel tér-
tem vissza. A Márciusi hold ’69-ben jelent meg, 
már érett versekkel. Két hét alatt elfogyott, ami 
ma elképzelhetetlen. A sok rossz versem kellett 
a jókhoz, ahogy a rossz darabjaim a jó drámák-
hoz. Időközben rájöttem ugyanis, hogy főleg 
drámaíró vagyok. ’65-ben írtam az első jó dara-
bom, minden addigit elégettem. Egyet kivéve, 
amit kilencszer írtam át, mégis rossz maradt. 

A tanári diplomáját sutba dobta?

Amikor kellett valami civil foglalkozás, a taní-
tást választottam, mert Arany János is tanár 
volt. Pedig én magam gyalázatosan tanultam: 
ugye, reggel 6-kor keltem, napi 8 órát dolgoz-
tam – bádogosműhelyben, textilgyárban –, 

meg a lányok is érdekeltek. Emellett jártam a 
dolgozók esti iskolájába. Érettségi után viszont 
mint munkásgyereknek egyenes utam volt az 
egyetemre, Pestre. Pártfőiskolára akartak volna 
küldeni, hogy kádert faragjanak belőlem. De 
tudtam, és ki is fejtettem, hogy a párt olyan, 
mint egy nagy tenyér: a hátsóm alá nyúl, föl-
emel, ám ha kihúzza, nagyot esem. Inkább ta-
nítottam és írtam. Végül csakis az írás maradt.

Ez lehetséges volt család mellett?

Évával, a feleségemmel igen. Rengeteg áldo-
zatot hozott értem, és kezdettől mindvégig 
hitt bennem. A bölcsészkaron ismertem meg, 
ő tényleg tanárnak készült. ’53-ban vettem el, 
amit kemény meccs előzött meg. Anyósom 
nem akarta hozzám adni, 166 centis proli gye-
rekhez: „Ilyen keskeny vállú, ilyen kicsi, és még 
költő is akar lenni!” – panaszolta a fiának. Mire a 
leendő sógorom felugrott: „A hülye nővérem! – 
kiabálta. – Nyomorékok lesznek a gyerekei!” De 
nem tudták megakadályozni az esküvőt. Évával 
megbeszéltem, hogy nekem az írás a legelső, 
és elfogadta, hogy amikor írnom kell, odaadom 
a fizetésem egy kollégámnak, aki helyettesít. 
Rengeteg terhet vállalt, de azért mielőtt éhen 
halt volna a család, mindig visszamentem dol-
gozni. Laktunk olyan deszkaházban is, aminek 
át lehetett látni az oldalán. Viszont, amikor taní-
tottam, 100%-osan annak szenteltem magam. 
Az Esze Tamás Nevelőintézetben potenciális 
gyilkosokat is oktattam magyarra, történelem-
re. Később nevelőtanárként maradtam. Nem 
lehetett félvállról venni. Kemény srácok voltak, 
eleinte mindig meg is akarták mutatni. Egyikük 
pl. azért került oda, mert megverte a tanárát. 
Behívtam, mondtam neki, hogy ha csak emeli 
a kezét, egyikünk meghal. Nem is lett baj. De a 
nevelőotthonból éppúgy szabadságoltam ma-
gam, ha írnom kellett. 

Miért érdemes írni – mindenáron? Mi erre a 
belső válasza?

Mi az egyáltalán, hogy érdemes? Egy majdnem 
felbomlott értékrendű világban. Ahol minden 

„csak üzlet”. Ez nem mai probléma. Amerika még 
akkor is adott el fegyvert Hitlernek, amikor már 
folyt ellene a harc. Tudja, én eleinte bizonyítani 
akartam, hogy ott is teremnek emberek, ahon-
nan jöttem: a pápai munkásközegben – innen 
a P. a nevem előtt (mert ha feldobnak egy követ, 
az vagy egy Kovácsra esik, vagy egy Horváth-
ra). Az ún. kommunista éra elvileg kedvelhetett 
volna, de nem kedvelt. „Uralkodom én is osztá-
lyommal, csak épp seggbe rúgom magam oly-
kor” – leírtam. Azt is, hogy apám részeges volt, 

anyám túl sokat imádkozott. Apám mindent 
elivott, én mindent elírtam. Sokan azt mondták 
rám, beképzelt vagyok. Hát, hol az a beképzelt 
ember, aki ilyen sokáig elbírja, hogy rárúgják a 
csendet? Ezt Aczél „elvtárs” nagyon tudta. Bent 
ültem nála, nézte rólam a jelentéseket: „Magá-
ról azt írják, igen tehetséges. Menjen, keresse 

meg a Magvető igazgatóját.” Mire odaértem, 
Aczél már áttelefonált, hogy engem nem lehet 
kiadni. Rég nem akarok bizonyítani senkinek. 
Magammal jól vagyok, a sikereimben benne 
vannak a kudarcaim és fordítva. Amit létrehoz-
tam, értékes, mégis kevesen ismerik, és ez fáj. 
De írni azért írok, mert ilyennek, ilyen hülyének 
születtem; csak másként voltam hülye, mint 
más hülyék. Éva értette ezt is. Ő én voltam, én 
meg ő. Mindent tudtunk egymásról. Ilyen csak 
egyetlen emberrel lehetséges. Azt is tudta, el-
fogadta, hogy más nőket is szeretek, másképp. 
Nem volt titkunk.

Létezik ilyen: hogy nincs titok?

Az emberek nagy része hazudik, magának is. 
Mi annak idején megegyeztünk abban, hogy 
mindent elmondunk a másiknak. Majd ab-
ban, hogy a gondolat sosem lehet felhábo-
rodási alap. De: mindjárt az elején két dolgot 
tisztáztunk, hogy én író akarok lenni, ő meg 
nagy családra vágyik. Neki a gyerekek voltak 
a legfontosabbak – két fiunk és egy lányunk 
született. Elolvasom magának az Együtt című 
versem, hogy jobban megértse: „Akartuk egy-
mást akkor is, amikor kevés volt ágyunkban a 
szerelem, és most együtt függünk a halál fölött 
is egy szál idegen.” 

Mikor halt meg a felesége?

2006 karácsonyán. Tíz éven át küzdött a rákkal. 
Az utolsó időben iszonyú fájdalmai voltak. Már 
a fájdalomcsillapító sem hatott. Két napig mást 
sem mondott, csak hogy: „Jaj, Istenem, jaj, Is-
tenem!” Amikor már nem bírtam tehetetlenül 
hallgatni tovább, azt mondtam neki: „Éva, men-
jünk el, megcsináltuk, amit kellett, a gyerekeink 
nagyok – hagyjuk abba.” Akkor, 24-én végül 
beleegyezett. Az altatóimat feloldottam két 
pohárban, elbúcsúztunk, és megittuk. Utána 
röpültem. Nem félek a haláltól, nem is akartam 
öngyilkos lenni soha. Attól szoktam félni, hogy 
nem sikerül befejeznem, amit írok. 

Ez azért Shakespeare-jelenet, hogy kiisszák 
a méregpoharat.

Igen, a képzeletem olyan, hogy mindent látok 
magam előtt, és rettentően szeretek játszani.  
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Ez a halálba is bekúszott. A szerelem azért 
olyan ellenállhatatlan, mert játék. Ha az. Ha 
nem, akkor csak szex, ami önmagában nem 
érdekelt. Játszótársakra vágytam, és akibe be-
leszerettem, annak volt feje is. A szerelmi játék 
töltött, és Éva tudta. Sokakat évekig, volt, akit 
40 évig szerettem. De „az egyetlen” Éva volt. A 
többiek csak az „egyek”, amit ők is tudtak. A 
nők nagy része, persze, nem ezt akarja hallani, 
de én sosem hazudoztam. Bennem sok én él, 
ezekre kívülről is nézek, miközben élem őket. 
Ezért tudok figurákat teremteni a drámáimban. 
Ezek mind másképp, mást szeretnek.

Rengeteg szerelmes verset írt…

Igen, Éva gépelte, de ha nem neki szólt, sosem 
volt beazonosítható az alanya. Illetve Évára 
rákopíroztam valakit; vagy fordítva. A szere-
lem élő növény, amelyet két gyökérzet táplál. 
Gondozni kell, öntözni. Egy darabig amúgy is 
megmarad, de nem sokáig. Bennem sok ilyen 
növény élt.

Csak nem hagy nyugodni – hogy tudta ezt 
elviselni a felesége?

Nem örült, de elfogadta. Neki ott volt a három 
gyerek; és tisztában volt vele kezdettől, hogy 
ez vagyok én. Sosem csináltam sportot a sze-
relemből. Amikor Éva nagyon fáradt volt, akkor 
tudtam, hogy hagynom kell. Erről is írtam. Ő 
meg tudta, hogy én csak akkor élek, írok, ha 
játszhatok. Nekem nem a birtoklás kellett, ha-
nem a játék, értse meg! Évának nagyon szép, 
gazdag élete volt mellettem, és nem kellett 
neki más férfi – ő mondta így. De ha nem ha-
zudunk magunknak, annak ára van. Én nem 
tudtam volna az egyek nélkül szárnyalni, Éva 
nélkül meg felröpülni. Évával voltam egy. 

Meghalt volna vele.

Korrekt dolognak tartottam, hogy elkísérjem. 
Mégis egyedül kellett mennie. Oda, amiről nem 
tudjuk, hogy mi, és van-e. A szomszéd talált 
rám karácsony reggel eszméletlenül, hallotta 
a hörgésemet a lakásból, ő hívott mentőt. Éva 
kihányta az altatót. Én 26-án arra ébredtem egy 
kórházi ágyon, hogy le vagyok kötözve, aztán 
elvittek és leslagoztak, úgy, ahogy voltam. Áll-

tam, csöpögve, mint egy szárny nélküli angyal, 
akit kirúgtak a mennyországból. Átmentem 
Évához, magánál volt, de nem szólt, csak né-
zett, olyan tekintettel… ma se tudom, milyen-
nel. Azt hiszem, nagyon félt. Én akkor már nem 
gondoltam a halálra, hisz túléltük... 27-én halt 
meg. Mellém ült a lányom, és kérte, maradjak 
még. Mondtam, hogy jó.  Másnap hazajöttem. 
A pszichológust elküldtem, tudtam, vagy egye-
dül állok talpra, vagy sehogy. Megbeszéltem 
magammal, mit fogok csinálni, ha élnem kell. 
Azóta 6 könyvet megírtam, két drámát, és még 
meg akarok írni egyet. De néha, mikor  nem tu-
dok aludni, azért megkérdezem, mi a francnak 
csinálom.

Mit felel? 

Van még megírandóm. És nem akarom, hogy 
elvesszen, amit írtam Az embernek fel kell 
építenie magát, tudnia kell, hogyan akar élni, 
aztán kitolni a leépülést, fizikailag, szellemi-
leg, amennyire lehet. Napi egy órát tornázom, 
masszírozom magam, és futok – a lakásban, 
mert bolondnak nézik az embert ennyi idősen, 
ha odakint fut. Hetvenvalahány évesen még 
kézenálltam. Érzem a korom, elfelejtek ezt-
azt; a magány is nehéz, de nem engedem pl., 
hogy magamban beszéljek. Ha észreveszem, 
leállítom. Megtanultam a házimunkát is, látja, 
tisztaság van nálam. Éva féltett, mi lesz velem 
nélküle. De nagyon büszke lenne rám; háziasz-
szony, háziember is vagyok. 

Bízik abban, hogy még találkoznak?

Igen, hinni akarom. Tudom, hogy van valami. 
Vagy Valaki. De amikor a véges meg akarja ma-
gyarázni a végtelent így vagy úgy, attól viszoly-
gok. El kell fogadni, hogy van örök értelem. 
Aztán lehet, hogy tévedek, és nincs semmi. De 
nem hinném.

Minderről – fejezi be a beszélgetésünket –, leírt 
már mindent Kakasdomb és Azok a szigetek 
című regényében. Azután felolvas még nekem; 
de ezekre a verssoraira már otthon bukkanok 
Öregember című versében: „Csak hiszem, / 
nem tudom, hogy itt vagy. / Ha mégsem, / jaj, 
hogy vagy itt, ha nem?”

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Zovirax 
ajakherpesz 
krém
2 g

Voltaren 
Emulgel 1% gél
100 g

Voltaren Dolo 25 mg 
bevont tabletta
20 db

Vichy Capital soleil 
napvédő tej 
gyerekeknek arcra 
és testre SPF 50+ 
300 ml

Vape Derm & Dress Soft 
szúnyogriasztó
150 ml

Tebofortan 40 mg 
filmtabletta
50 db

Panthenol 
külsőleges spray
130 g

Merz Spezial drazsé
60 db

Magne B6 
bevont tabletta
50 db

HRI-vitalion 
tabletta
50 db

Daylong extreme 
naptej SPF 50+ 
+ ajándék 
Daylong Kids 
naptej SPF 50+ 
100 ml + 10ml

Centrum Silver 
A-tól Z-ig 
Luteinnel 
filmtabletta
30 db

Bánó-féle 
fokhagyma-galagonya-
fagyöngy kapszula
100 db

Advil ULTRA 
lágy kapszula
10 db

Panadol Rapid 500 mg 
filmtabletta
16 db

JÚNIUSI
AKCIÓ!
Az akció 2012. június  1-től 30-ig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak.

MOST CSAK

1 220 Ft

A száj és az arc 
területén jelentkező 
herpeszfertőzés helyi 
kezelésére
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

1 395 Ft
27,9 Ft/db

MOST CSAK

MOST CSAK

1 280 Ft
64 Ft/db

MOST CSAK

53 Ft/db

3 180 Ft

MOST CSAK

4 320 Ft
14,4 Ft/ml

MOST CSAK

8,5 Ft/ml

1 270 Ft

MOST CSAK

63,7 Ft/db

1 910 Ft

MOST CSAK

1 785 Ft
17,9 Ft/g

Izom- és ízületi gyulladások tüneteinek kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

MOST CSAK

8,6 Ft/g

1 120 Ft

Nagyon magas 
UVA+UVB védelem 
gyerekeknek. 
Hipoallergén, 
illatanyagmentes, 
vízálló.
Napozó készítmény

MOST CSAK

2 195 Ft
43,9 Ft/db

Elégtelen agyi 
vérátáramlás és 
tápanyagellátás, illetve 
agyműködési zavarok 
kezelésére
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

Magnéziumhiány okozta feszültség kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

MOST CSAK

5 515 Ft
110,3 Ft/db

MOST CSAK

4 355 Ft
43,6 Ft/ml

Liposzómás 
fényvédő naptej, 

rendkívül erős 
védelemmel (SPF75). 

Különösen víz- és 
izzadásálló.

Napozó készítmény

Vitaminokkal és 
ásványi anyagokkal 
dúsított, gyümölcs- és 
más növényi 
összetevő tartalmú 
étrend-kiegészítő 
tabletta
Étrend-kiegészítő 
készítmény

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

MOST CSAK

1 835 Ft
18,4 Ft/db

Bőrre és ruhára is 
fújható. Akár 8 
órán át hatásos. 
Kizárólag 
természetes 
hatóanyagokkal.
Rovarriasztó szer

Diklofenák tartalmú gyulladásgátló, fájdalom és 
lázcsillapító hatású készítmény
Vény nélkül kapható gyógyszerAjánlott érelmeszesedés megelőzésére, magas vérnyomás és 

szívpanaszok kezelésénél a gyógyszeres terápia kiegészítőjeként
Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény

Ibuprofén tartalmú 
láz- és 
fájdalomcsillapító 
készítmény
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

Sebek, égési 
sérülések, 
hámsérült bőr 
helyi kezelésére
Vény nélkül 
kapható 
gyógyszer

MOST CSAK

770 Ft
48,1 Ft/db

Paracetamol tartalmú 
fájdalom- és 
lázcsillapító gyógyszer 
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

680 Ft
MOST CSAK

68 Ft/db

Bőr-, köröm- és 
hajelváltozások 
megelőzésére
Étrend-kiegészítő 
készítmény

(A termék csomagolása kis 
mértékben változhat!)

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



Magazinunk újrahasznosított papírból készül

A szünidő előtti „mininyaralásnak” a legnagyobb élmé-
nye az volt, hogy valami csoda folytán semelyik srác 
nem kapott leckét az egyik hosszú hétvégére. Ennek az 
lett az eredménye, hogy mindenféle stressz nélkül me-
hettünk el pár napra vidékre, nem volt a szokásos va-
sárnap délutáni mondat: „Ne felejtsétek, még van lecke!” 
Ezúton köszönöm gyermekeim összes tanárának! A pár 
napos tanítási szünetekben nem lehet házi feladatot 
írni, hiszen egy csomó „izgalmasabb” dolog történik. 
A családi kirándulások, rokonlátogatások elviszik az 
egész napot, és egy mozgalmas nap után leülni a nyelv-
tanfüzet fölé, igen nagy próbatétel. És hát mondjuk ki: a 
szünet arra van, hogy pihenjen a gyermek is.

Mondja meg nekem bárki az országban élő apatársaim 
közül: ilyen napok végén hogy lehet tanulni? Egy esti 
olvasás miért nem elég?

De túl a „leckenélküliségen”, az említett 2 napos vaká-
ció másik izgalma a vonatozás volt. Réka megszületése 
óta nem férünk az autónkba, így a fiúk nagy örömére 
a férfiszakasz vonattal közlekedik. Bevallom, nyugod-
tabban érkezünk mindenhová, van idő beszélgetésre, 
játékra, és a fent említett hétvégi kirándulásunk másfél 
órás vonatútja Dávidnak (a maga 4 évével) nagyobb él-
mény volt, mint egy vidámpark.

Menekülés a 

nagyvárosból

20 21

Szonda Györgyi AnyaszemmelKüttel DávidApaszemmel

Pitypang kutya és a cumiHa nincsen lecke

Fotók: Lausek Esther, Küttel Bálint

Barátunk vidékre költözött, felújított egy régi paraszt-
házat, és meghívott minket családostul egy pár napra, 
hogy kiránduljunk, bográcsozzunk, jó levegőt szívjunk. 
A gyerekek teljesen bezsongva várták a falusi kalandot, 
Apa a négy fiúval korán reggel vonatra szállt – négyéves 
Dávidkámnak már ez egy élmény volt –, mi a csajokkal 
még begyűjtöttünk néhány matracot és hálózsákot a ro-
konoktól, és miután teleraktuk az autót hat gyerek és két 
felnőtt cuccaival, utazóággyal és babakocsival, hangsze-
rekkel, kismotorral, nekünk is sikerült elindulni.

Az első ötven km nem tetszett Réka babának, végig ordí-
tott, hiába próbálta Bori felváltva a játékokat, a könyve-
ket, az evést, az ivást, a cumit, nem segített semmi. Már 
épp a füldugón gondolkoztunk, mikor végre elaludt, és 
szerencsére a következő száz km-en már nyugalomban 
autóztunk, kis hercegnőnk csak akkor ébredt fel, mikor 
meghallotta Apa hangját. Apa azonban csak egy másod-
percig volt a világ közepe, ugyanis benézett az autóba 
Pitypang kutya, úgyhogy innentől több órán át csak azt 
lehetett hallani:„vau-vau, vau-vau”, többféle hangsúllyal, 
Rékánk mondandója szerint.

Fiaink sem mutattak nagy érdeklődést a megérkezé-
sünkre, éppen óriási ágakat cipeltek a kertből, majd ap-
rították őket tüzelőméretűre: először gallyvágóval, majd 
machetével, de amikor a láncfűrész is előkerült a fészer-
ből, győzött a szülői szigor, úgyhogy már csak kellő távol-

ságból nézhették a faaprítás befejezését. Nem nehezteltek, 
hiszen Csabi beígérte a fűnyírást a fűrész helyett, ami talán 
még izgalmasabbnak is tűnt. Ebbe a mókába már a tizen-
négy éves lány is szívesen csatlakozott, úgyhogy a nagyok 
órákig le voltak foglalva, a két kicsi pedig bóklászott a 
kutyusokkal, túrta a homokdombot, és felfedezte a régi 
pajtát és ólat. Ennek megfelelően teli voltak karcolással, 
csaláncsípéssel, pókhálóval, csupa kosz volt még az arcuk 
is, de óriási vigyor volt a szájukon, mikor a keresésükre in-
dultam. A kérdésemre, hogy „Réka hol van, ugye figyel rá 
valaki?”, Apa csak ennyit mondott lazán: „Hol lenne, hát az 
ólban!”

A nagy munka után azonnal sétálni akart a gyereksereg, 
egyik se tűnt fáradtnak, pedig harminc fokban tologatták 
a fűnyírót felváltva. Patakpart, löszfal, kilátó, csak a mada-
rak csiripelése, sehol egy autó, nagyon élvezték. Ádámot 
annyira megcsapta a szabadság szele, hogy semmiképp 
sem akart a házban aludni, próbálta a tesóit rábeszélni a 
sátrazásra, de egyedül a kilencéves Bencét sikerült behá-
lózni, akivel tényleg kint aludtak – első éjszaka. Bencém 
állítólag fázott, és a kutyák is hangosan ugattak; nem fir-
tattam az okokat, örültem, hogy beköltözik – persze Ádám 
maradt volna, de egyedül olyan unalmas...

Estére szerencsére még a nagyobbak is elfáradtak, vi-
szonylag könnyen ment az altatás-elalvás, leszámítva Réka 
cumikereső expedícióját, mikor végül Pitypang szájából 
került elő az egyik cumi – hogy ő lopta-e el, vagy Rékától 
kapta, erre már sosem derül fény...

Végre itt a tanév vége! El kell mondanom, hogy egy csa-
lád élete az iskolakezdéssel válik borzalmassá. Minden 
reggel indul a versenyfutás az idővel. Bármilyen korán 
kelünk, mindig becsúszhat valami porszem a gépezet-
be. Pl.: Bence nem hajlandó felvenni a másik pulcsiját, 
mert anya kimosta a kedvencét, vagy Dávid a kint tom-
boló 30 fok ellenére is az új gumicsizmában szeretne 
óvodába menni...

Szóval, mindjárt vége a tanévnek! Június elején még 
végigjárjuk a szokásos turnét, hiszen Borinak, Ádámnak, 
Gergőnek és Bencének is vizsgakoncertje lesz, folyik a 
sakkozás, ki hova ér oda, ki hova nem. A nagyoknál 
megy a véghajrá, hogy a még kérdéses osztályzatokat 
felfelé javíthassák még egy feleléssel vagy egy szorgal-
mi feladattal. De a lényeg ilyenkor már a hétvégéken 
van, hiszen minden szabadnapon – ha csak tehetjük – 
elhagyjuk a várost a családdal. Még nincs itt a szünidő, 
de a várva várt közös nyaralásokat már tervezzük a ba-
rátokkal, családdal, unokatesókkal. Évek óta törekszünk 
arra, hogy amint véget ért az utolsó bizonyítványosz-
tás is, azonnal közös pihenéssel kezdjük a nyarat, idén 
azonban már az iskolai évzárók előtt kiszabadultunk 
mindannyian.



Társaslény Vág Bernadett
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Másképp szeretni

Margitka vitte a rossz hírt, a bejárónő. Előbb 
csak hebegett-habogott, hogy lenne itt vala-
mi, persze nem, biztos semmi, lehet, hogy csak 
félreértés, és hogy nem is tudja, elmondja-e. 
Aztán inkább a szájára tapasztotta a tenyerét, 
és sokatmondóan bámulta a szőnyeget. Edit 
egy darabig türelmesen várt, aztán rászólt, 
hogy mondja már, ha már belekezdett. Miféle 
rossz hír az. 

Margitka ekkor kinyögte, hogy többször is látta 
Edit férjét abban a kávézóban. Valami vörössel. 
Ugyanannál az asztalnál ülnek mindig, összedug-
ják a fejüket, úgy pusmognak. Merthogy a Margit-
ka abba a házba is jár takarítani, ahol az a kávézó 
van, és dehogy akarna ő leselkedni, de hát akkora 
üvegkirakata van annak a helynek, az is belát, aki 
nem akar. Szerdánként, amikor végez, és siet a 
megálló felé, úgy öt óra tájban, akkor látja őket. 
Persze, ez még nem jelent semmit, tette hozzá, 
talán csak valami kolléganő, ártalmatlan munka-
megbeszélés – és már rázta is a portörlőt. 

Edit csípőjével a komódnak dőlve, összefont 
karral állt tovább. Mintha csak az időjárásról cse-
vegne, úgy kérdezte, hogy mégis, hányszor látta, 
melyik kávézóban, na, meg hogy hogy néz ki az 

a vörös. És hány éves. Margitka szeméből ki nem 
fogyott a részvét. Aztán megint hozzátette, hogy 
biztosan csak valami félreértés lehet. 

Edit a gyűrűjére nézett, amit a tizenötödik há-
zassági évfordulójára kapott. Két hónapja ennek. 
Vacsorázni mentek, Tamás megcsókolta a kezét 
és ráhúzta a gyűrűt. Megköszönte az elmúlt éve-
ket és a két gyereket. Valami olyasmit is mondott, 
hogy ugyanúgy szeretlek, mint az első pillanat-
ban, sőt, még jobban. Akkor nem tűnt fel, de 
visszagondolva mégis, mintha valami hiányzott 
volna. És hiányzott már évek óta. Talán a hosszú 
pillantások maradtak el az idővel, régen mindig 
rajta felejtette a szemét. Meg a szoros ölelések, 
amikor hazaért. Már csak egy helló van, legfeljebb 
egy gyors puszi, meg a sablonkérdések, hogy telt 
a napod, mi van a gyerekekkel. Kimaradozni nem 
szokott, de ki tudja, hol járkál napközben. Ő a fő-
nök, nem kell elszámolnia a munkaidejével. 

Tamásnak szeretője van, fogalmazta meg Edit, és 
figyelte magát, mit érez. Rémületet. Fagyos hi-
deget. Dühöt. Gyűlöletet. Aztán a kétségbeesést, 
hogy akkor most hogyan tovább. Álljon elé és 
kérdezzen rá? Vagy lepje meg őket abban a kávé-
zóban? Mennyire lehet komoly az ügy? Ha kávé-
zóba is járnak, nem elég nekik a szex, beszélgetni 
is akarnak. Romantikázni. De miről tud Tamás be-
szélgetni? Itthon sose beszélget.  

Vagy okosabb lenne kivárni, szemet hunyni? Ha 
Tamás megtudja, hogy lebukott, talán fellélegzik 
és bevallja, igen, szerelmes. És elhagyja Editet. Mi-
lyen lenne elhagyva lenni? Tizenöt éve minden 
éjjel együtt alszanak, együtt lélegeznek, milyen 
lenne most nélküle? Képtelenség.

A következő szerdán megleste őket a kávézó-
ban. Kapucniban, napszemüvegben sétált arra, 
újságot tartva maga elé, ahogy a filmekben lát-
ta. Majd kiugrott a szíve a helyéről, észre ne ve-

gyék. Mintha ő járna tilosban. Igen, ott ültek, pont, 
ahogy Margitka elmondta. A nő valamivel fiata-
labb, kedves arcú, vonzó. Ragyog a szeme, ahogy 
Tamást hallgatja. Egyfolytában a kezét fogja és 
simogatja, aztán az arcát simogatja, a borostáját, 
a nyakát, vállát, mellkasát, folyton csak simogatja 
Tamást. Az meg csak beszél, beszél. A nő pedig 
nevetgél. Nevetgél, és közben mászik a keze föl-le 
az ő férjén. Egy boldog pár – gondolta Edit. – Bol-
dogok. Vajon rólunk mit gondolnak az emberek, 
ha együtt látnak minket? Szépek vagyunk, ápol-
tak, összeillünk. Összeillünk? Mit jelent ez a szó? 
Mitől illik össze két ember? Pénztől, rangtól, kor-
tól, magasságtól? Hát nem attól, hogy megszűnik 
köröttük a világ, ha együtt vannak? Ez a nő szereti 
Tamást. És Tamás boldog ettől. Én vajon tudom-e 
ennyire odaadóan szeretni? Szeretem-e még? Jól 
szeretem? 

Régen másképp szerette. Százszor is visszahall-
gatta a hangpostát, csak hogy hallja a hangját. 
Lehunyta a szemét, úgy hallgatta. Az ingét meg 
hosszan szagolgatta, magába szippantotta, mie-
lőtt kimosta. Aztán aprólékosan vasalgatta, bele-
simogatta minden szerelmét, minden álmát. Most 
Margitka mos, Margitka vasal. Régen uzsonnát 
csinált neki reggelente, és mindig beleharapott a 
kenyérbe, hogy Tamás nevessen, ha majd kibont-
ja. Már nem csinál uzsonnát, hoz neki a titkárnő 
a büféből. 

Eltávolodott a tárgyaitól. Eltávolodott a dolgoktól, 
amik Tamáshoz fűzték. Régen rásimult a hátára 
éjjelente, úgy aludtak, átkarolva. Azóta nagyobb 
ágyat vettek, jól elférnek, nem kell összetapadni. 
Régen kifaggatta, mi volt a bankban, pedig nem 
is értett egy szót se, de jó volt hallani, hogy hozzá 
beszél, hogy magyaráz, jó volt figyelni közben a 
száját, a szemét. Régen folyton Tamásról beszélt 
a barátnőinek, persze nem titkokat, csak akár-
mit, mert jó volt kimondani, hogy Tamás. Régen 
átnyúlt a kisasztal fölött, hogy tévézés közben 
foghassa a kezét. Régen folyton hozzá akart érni. 
Ahogyan most az a nő. 

Belépett a lakásba, körülnézett. Ez az otthonuk. 
Rengeteg tárgy, mindnek meséje van. Tamásról 
szólnak és Editről, kettőjükről. A szerelmük állo-
másairól. Katonás rendben sorakoznak, már csak 
Margitka törődik velük, Margitka forgatja a kezé-

ben őket, ahogy egyenként letörli. Jólét, értékes 
berendezések. A siker bizonyítékai. Lám, együtt 
érték el mindezt. Lett rang, lett karrier, bőség, kü-
lön szoba mindenkinek, külön is lehet tévét nézni. 
Lett két külön autó. Régen Tamás hordta őt min-
denhová. Régen varázsigét mormolt a leves fölött, 
hogy Tamás örökké szeresse. Most Margitka főzi 
a tárkonyost.

Edit a hálószobába ment, feltúrta a szépen beve-
tett ágyat. Kezébe vette a férje pizsamáját, belete-
mette az arcát. Olyan jó Tamás-szaga volt. 

Miért csalnak a férfiak? 

M. Gary Neuman amerikai párterapeuta tanul-
mányában arra a meglepő eredményre jutott, 
hogy a férfiak elsősorban nem a szexért lépnek 
félre. A megkérdezetteknek csupán 8 százaléka 
jelölte meg a szexuális kíváncsiságot okként. A 
férfiak 48 százaléka azonban azt mondta, a meg-
csalás legfőbb oka az érzelmi elégedetlenség és 
kielégítetlenség. Arra vágynak, hogy a párjuk 
becsülje és értékelje őket, de úgy érzik, ezt nem 
kapják meg. A férfiak nehezebben beszélnek 
az érzelmi problémáikról, mint a nők, így aztán 
rejtve marad a gond a kapcsolatban, és a nő 
csak akkor veszi észre, hogy baj van, amikor már 
megjelent a harmadik… A félrelépő férfiak 40 
százaléka a munkahelyen ismerte meg a szerető-
jét, és csak 12 százalékuk állította, hogy a szerető 
jobban nézett ki, mint az állandó partner, vagyis 
nem a külső számított. 66 százalékuk érzett az af-
fér után bűntudatot, és szinte egytől egyig azt állí-
tották, megbánták a dolgot. (Forrás: eletmod.hu)
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Sallai Ervin

Vándortábor

Kerecsendiné Szirbik Klára (Zsófi néni) újabb 
levele a szülőkhöz.

Kedves Táboroztató Szülők!

Mint ahogy a csemetéktől már nyilván ér-
tesültek, a gyermekek nagy örömére, a ta-
nári kar őszinte rémületére, és az érintett 
települések petíciója ellenére idén nyáron is 
megrendezzük szokásos vándortáborunkat.  
Az egyhetes elfoglaltságra olyan természet-
szerető, mozgást kedvelő, főként alsó tago-
zatos kisdiákokat várunk, akikkel szemben a 
múlt nyári önfeledt túra miatt nem ítélt meg 
a bíróság távoltartási végzést.

Utunk a tervek szerint varázslatos természet-
védelmi területen halad, melyet az Országos 
Katasztrófavédelem munkatársai állítanak 
vissza eredeti állapotába távozásunk után.

Felhívnám figyelmüket, hogy a hangyá-
val ellentétben a gyermekek nem képesek 
elhordani a hátukon saját testtömegük 
többszörösét, így a menetfelszerelésből 
kénytelenek nélkülözni a máskor egyébként 
oly fontos tárgyakat, mint például a Harry 
Potter összes kötete, CD-lejátszós, USB-be-
menetes magnó mélynyomóval, valamint 
babgulyáskonzervek, a hozzájuk tartozó 
kemping-főzőfelszereléssel (beleértve a PB-
palackot).

A részt vevő tanulók egyébként napi ötszöri 
bőséges étkezést kapnak. Az élelmezésben 
megpróbáljuk figyelembe venni a különbö-
ző ételallergiákat, de nem áll módunkban 
sem a mindennapi nutellás keksz–rántott 
hús–sültkrumpli –palacsinta összeállítást 

biztosítani, sem pedig a Szthrélik család által 
igényelt lazac–kaviár-diéta kellékeit finanszí-
rozni. 

Szomorúan értesültünk arról, hogy a szülői 
munkaközösség internetes levelezése során 
a túráról az a kép alakult ki, hogy nem 
biztonságos. A híresztelések elle-
nére biztosan állíthatom, hogy 
egy magyarországi vándor-
táborhoz nem szükséges a 
malária elleni oltás és a 
kolera elleni megelőző 
gyógykezelés. Épp-
ennyire szükségte-
lennek tűnik, hogy 
a gyermekek a teljes 
87 kilométeres út-
vonalat mentőmel-
lényben tegyék meg. 
A túra során a forráso-
kat leszámítva egyetlen 
komoly természetes vizet 
érintünk – a Pilincka-patakot, 
amely mélysége az 1838-as árvíz 
ideje alatt érte el a 27 centiméteres 
vízállás-maximumot, így életszerűtlen, hogy 
elsodorjon bennünket.

Kérjük, alaposan vizsgálják át gyermekük 
hátizsákját indulás előtt. Hiszen szeretjük mi 
is a tréfát, gyermekkorunkban mi is kentünk 
fogkrémet a kilincsekre és egyéb használati 
tárgyakra, ezért az ilyen apró csínyekért nem 
is szólunk, de a pillanatragasztó már komo-
lyabb dolog. Szegény Majsai tanár úrról ta-
valy csak augusztusban sikerült leműteni a 
toalettülőkét egy svájci plasztikai sebésze-

ten. Az orvosi beavatkozás ára miatt idén 
nem is áll módunkban szalagavató bált ren-
dezni. 

A becsomagolt játékokra is érdemes gondot 
fordítani. A vadászcsúzli nem szívesen látott 
eszköz a táborban. Bár egyes településeken 
sajnos van hagyománya az állatkerti med-
vevadászatnak, az igazgatóság tavaly nem 
tolerálta, hogy a másodikosok elejtettek két 
fácánt, hat kerecsensólymot és egy zsiráfot, 

majd a tetemekkel készí-

latok szerint érdemes számolni más típusú 
alvótársakkal is, így ajánlott gumióvszereket 
hozniuk a nebulóknak. Hat éjszakával szá-
molva célszerű a praktikus 100-as kiszerelés 
beszerzése.

Remélem, kellemesen telik majd a vándortá-
bor, és a sok lurkó életre szóló élményekkel, 
de maradandó szervi károsodások nélkül tér 
vissza a meleg családi fészekbe.

Természetbarát üdvözlettel: Zsófi néni

tett fotókat Szafari 2011 címmel feltöltötték 
a facebookra. Természetesen az igazgatói 
figyelmeztetés mellett kénytelenek voltunk 
egy-egy nyelvtan egyest is adni, amiért a 
szafari szót tévesen faszarinak írták. 

A gyermekek a sátorban töltött éjszakákon 
néha nyugtalanul alszanak, így javasoljuk a 
plüss játékok – úgynevezett alvótársak – be-
csomagolását. Felső tagozatban a tapaszta-

Ui.:

Jó hír, hogy Virovecz tanár úr, úgy néz ki, még-
is kiheverte a téli sítáboroztatás emlékeit az 
idegszanatóriumban, így gyógyszeres kezelés 
mellett és egészségügyi kísérettel ugyan, de 
jelen lesz a vándortáborban, hogy a táj szépsé-
geit egy-egy pompás gregorián dallal ékesítse 
tovább.



Kérdezze meg kezelőorvosát! Dr. Révész Klaudia

A kozmetikumokról
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A bőrünket télen-nyáron meg kell óvni, 
nemcsak az UV-sugaraktól és a környe-
zeti hatásoktól, hanem a kozmetikumok-
ban levő káros anyagoktól is. Dr. Révész 
Klaudiával, a Mammut Egészségközpont 
bőrgyógyász–kozmetológusával, gyer-
mekbőrgyógyász szakorvosával beszél-
gettünk bőrünk egészséges védelméről.

A nyári melegben a verejtékezés miatt 
naponta többször tisztálkodunk, ennek 
következménye, hogy több tusfürdőt és 
testápolót használunk, a víz pedig szárítja 
a bőrünket. Mire kell odafigyelnünk, ami-
kor tisztálkodószert vásárolunk?

Fontos kérdés, hogy mivel zuhanyozunk, és 
mivel pótoljuk vissza a kiszáradó bőrben a 
vizet, tehát hogyan biztosítjuk a hidratációt. 
Akármennyire is izzadékony valaki, nem kell 
feltétlenül nagyon komoly fertőtlenítő hatású 
tusfürdőt alkalmazni a rutinszerű tisztálkodás 
során. Sokan használnak olyan készítménye-
ket rendszeres tusolásra, amelyekben bakté-
riumölő anyagok vannak. Nyilván egy tömött 
strand után indokolt egy alaposabb, fertőt-
lenítő hatású tusfürdőt igénybe venni, de a 
napi rendszeres tisztálkodáshoz indokolatlan, 
mivel az ember a saját bőrflóráját teszi tönk-
re, ezzel sokkal sérülékenyebbé, kiszáradás-
ra hajlamosabbá, mindenféle fertőzésekkel 
szemben fogékonyabbá teszi a bőrét. 

Ami a másik nagyon fontos dolog, főleg 
gyerekek esetében, hogy lehetőség szerint 
a szódium/nátrium-laurid-szulfátot, tehát 
az SLS néven futó anyagokat kerüljük. Ren-
geteg samponban és tusfürdőben megta-
lálhatóak, a víz után ez az anyag az, ami a 
legnagyobb koncentrátumban van jelen a 
tisztálkodószerekben. Ez egy nagyon kis mo-

lekulatömegű habosító anyag, amitől maga a 
mosakodás élmény, hiszen nagyon jól néz ki 
a hab, de szükségtelen az ilyen mértéktelen 
alkalmazása. A veszélye, hogy ez a kis mole-
kulasúlyú anyag a bőrön keresztül beszivárog 
a szervezetünkbe, olyannyira, hogy a belső 
szervekben is ki lehet mutatni. 

A krémek kiválasztásakor a kőolajszárma-
zékokra kell odafigyelnünk. Az ásvány-
olaj- (paraffinum liquidiumnak is nevezik) és 
önmagában az ásványiglicerin-tartalmú dol-
gok azok, amik nem tesznek jót. Ezektől az 
anyagoktól a bőrfelszín hidratáltnak tűnik, de 
a következő tusolásnál érezzük, hogy akkor 
jön le a filmrétegnyi hidratáció a bőrünkről. 

Ugyanez vonatkozik a samponokra, testápo-
lókra. Sok olyan sampon van, amelyben szil-
ikon található: szükségtelen szilikont tenni a 
fejünkre, nem beszélve arról, hogy hajmosás-
kor végigfolyik a testünkön a sampon.

Milyen természetes anyaggal tudjuk a bő-
rünket hidratálni? 

Akár az extra szűz olívaolaj is nagy segítség le-
het, ha száraz a bőrünk, és ami még viszony-
lag bőrazonos összetételű, az a mandulaolaj, 
szezámolaj vagy a kókuszolaj. A szezám-
olajnak és az olívaolajnak is domináns illata 
van, amit nem mindenki szeret, ezért én a 
mandulaolajat szoktam ajánlani hidratálásra. 
Nagyon fontos, hogy soha ne száraz bőrre 
vigyük fel, hanem nedvesre. Ez a lényege az 
egésznek. 

Dezodor, golyós dezodor vásárlása esetén 
mit tartsunk szem előtt?

A különböző dezodoroknál, golyós dezodo-
roknál az alumíniumra kell figyelni. A homeo-
pátiás szemléletben az izzadás egy szükséges 
rossz az ember életében, a verítékkel nem 
csak hűtjük magunkat, hanem rengeteg fe-
lesleges anyag távozik a szervezetünkből. 
Mindenképpen önvizsgálatot kell tartanunk, 
hogy vajon iszunk-e megfelelő mennyiségű 
folyadékot, hány kávét iszunk meg egy nap, 
ugyanis a kávé fokozza az izzadást. A hónalji 
izzadás gátlására pedig lehetőleg ne olyan 
hosszú lejáratú dezodorokat használjunk, 
amire ráírják, hogy 48 meg 72 órás hatása van, 
mert kell, hogy az ember bizonyos anyagok-
tól természetes úton meg tudjon szabadulni. 
Ha ezt folyamatosan meggátoljuk, akkor ezek 
az anyagok bent maradnak a szervezetben, 
ami hosszú távon betegségek kialakulásához 
is tud vezetni. Ez a homeopátiás szemlélet a 
verítékezésre. 

A nagy melegben nemcsak a napfény, ha-
nem a szmog, a por is nagyobb felületen 
érintkezik a bőrünkkel. Milyen módszerrel 
tisztítsuk a bőrünket?

A bőrradírozás télen-nyáron hasznos, de 
nyáron érdemesebb gyakran csinálni, mert 
nagyobb felületen ér minket a nap, az utca 
porát is felveszi a bőrünk, jobban izzadunk, 
és a faggyúmirigyek termelődése fokozódik. 
A kettő együtt nagyon be tud ülni a pórusok-
ba. A nyaralási, napozási szezon megkezdése 
előtt érdemes egy alapos bőrradírozást elvé-

gezni, és utána a nyár folyamán rendszeresen 
megismételni, ugyanis a finom, rendszeres ra-
dírozással pont azt lehet elérni, hogy egyen-
letesebb legyen a színünk, és relatíve sokáig 
meg tudjuk őrizni barnaságunkat. 

Tűző napsütésben nem csak a leégés 
veszélye fenyeget minket, hanem elő-
fordulhat, hogy testünkön napallergia, 
napkiütések jelentkeznek, apró, piros, égő, 
viszkető kiütések formájában. Ezek ellen 
hogyan lehet védekezni, megelőzhető a 
kialakulásuk?

Ha már kialakultak a tünetek, akkor vannak er-
re nagyon jó homeopátiás szerek, amelyekkel 
lehet csökkenteni a tünetek kellemetlensé-
gét, tehát a viszketést, égést. A megelőzésre 
nem igazán van lehetőség, hiszen akkor je-
lentkezik a kiütés, amikor kifekszünk a napra.  
A napallergiának tűnő kiütések egy részét 
okozhatja pl. lejárt fényvédő krém, nem 
megfelelő bőrtípus szerint alkalmazott krém. 
A belső dolgok azért fontosak, mert az igazi 
napallergiás történetek hátterében nagyon 
sok esetben valamilyen belső lappangásos, 
gyulladásos góc áll, ugyanúgy, mint egy csa-
lánkiütésnél, ekcémánál. Ilyenkor meg kell 
keresni a kiváltó okot. 

A magas faktorszámú krémeknél arra kell 
figyelni, hogy ezek a nagyon vaskos, fehér 
naptejek eltömítik a pórusokat, és emiatt ki-
alakulhatnak szőrtüsző körüli gyulladások. 

Kovács Zsuzsanna
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

Mi az a homeopátia?

Dr. Fodor Dezsőné és
Lukácsné Fodor Enikő

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Egyre többször hallani a különféle homeopá-
tiás szerekről, de a hozzájuk kapcsolódó törté-
net gyakran változó. Működik? Nem működik? 
Hogy működik? Ezekre a kérdésekre vála-
szoltak a Fodor Gyógyszertár gyógyszerészei,  
Dr. Fodor Dezsőné és Lukácsné Fodor Enikő.

Mit jelent a homeopátia? Mi a lényege a mód-
szernek?

A homeopátia Európában és a világ legtöbb országá-
ban a laikusok és az orvosok által elismert és egyre 
gyakrabban alkalmazott módszer, a gyógyítás része.

A homeopátia szó görög eredetű, jelentése ’hasonló 
szenvedés’. Ennek az európai gyógymódnak a gon-
dolatait már Hippokratész (i.e. 460–377) tanaiban 
is megtaláljuk. Rendszerbe foglalása és elterjeszté-
se Samuel Hahnemann (1755–1840) német orvos, 
gyógyszerész és vegyész nevéhez fűződik.

Alapelve: a hasonlósági szabály, azaz a hasonlót a 
hasonlóval való gyógyítás – mondhatnánk azt is, ku-
tyaharapást szőrével. Vegyünk egy példát: mindenki 
ismeri, amikor hagymát vágunk, szemünk könnyezni 
kezd, csípi, égeti a könny még a szem környékét is. 
Ezzel együtt orrfolyás jellemző, mint egy kezdődő 
náthánál. Mit teszünk? Kiszaladunk a friss levegőre, 
kinyitjuk az ablakot, és máris javulás tapasztalható. 
Tehát ha egy nátha, szénanátha tünetei megegyez-
nek a hagyma által kiváltott tünetekkel, akkor az 
Allium cepa (vöröshagyma) homeopátiás gyógyszer 
javítani fogja a panaszokat.

A homeopátia lényege az, hogy a homeopátiás 
gyógyszer a szervezet öngyógyító tevékenységét 
serkenti és működésbe hozza. Az egész embert gyó-
gyítja, nem csak a betegséget. Gyakran fordul elő, 
hogy először a beteg közérzete javul, testi panaszai 
pedig csak ez után csökkennek.

Milyen hatóanyagokkal dolgozik a homeopátia?

Természetes anyagokkal, melyek növényi, állati és ásvá-
nyi eredetűek lehetnek. Például növényi: Chamomilla, 
Arnica, Urtica urens, Echinacea; állati: Apis (méhmé-
reg), Lachesis (kígyóméreg), Sepia (tintahal); ásványi: 
Kálium bichromicum, Natrium muriaticum, Calcium 
phosphoricum, Borax.

Kiknek ajánlott elsősorban az ilyen kezelés?

Minden korosztály használhatja csecsemőkortól az 
időskorig. A homeopátiás gyógyszerekkel szembeni re-
akcióképesség egyénileg változó. Másképp reagálnak 
a kezelésre a különböző korú, eltérő erőnlétben lévő 
betegek. Ezt a potenciafok megválasztásánál figyelem-
be kell venni. Nagyon fiatal, nagyon idős, és legyengült 
szervezetű egyének részére inkább az alacsony poten-
ciálú készítmények adása javasolt. Mivel mellékhatásai 
nincsenek, biztonsággal adható terhesség, szoptatás 
idején is, amikor a hagyományos gyógyszeres kezelés 
nem kívánatos.

Alkalmazhatók-e a homeopátiás szerek hagyomá-
nyos gyógyszerekkel párhuzamosan?

Igen, de a két szer bevétele között egy óra eltérés legyen.

Vannak olyan készítmények, melyek csökkenthetik a 
homeopátiás szerek hatását (pl. szteroidok), ilyenkor a 
homeopátiás szert gyakrabban kell bevenni.

Mitől függ, hogy egy beteg homeopátiás vagy ha-
gyományos gyógyszert használ?

A homeopátiás szerek egyre nagyobb helyet foglal-
nak el a mindennapi akut betegségek gyógyításában 
és megelőzésében. Az egyén nyitottságától függ a 
használat gyakorisága. A fiatal generáció és a maga-
sabb képzettséggel rendelkezők szívesen alkalmaz-
zák maguk, hozzátartozóik és gyermekeik részére.  
Ők tudatosabban élnek, figyelnek a korszerű táplálko-
zásra, többet mozognak, nagy hangsúlyt fektetnek a 

stressz kezelésére. Számukra fontos az egészség meg-
őrzése és a betegségek megelőzése. Lehetőleg nem 
akarnak hagyományos gyógyszert használni, csak ha 
feltétlenül szükséges.

A módszer kritikusai a homeopátia sikereit a 
placebohatásnak tudják be. Mennyire megalapo-
zott ez a vélemény?

A homeopátiás szerek a homeopátiás alapelvek sze-
rint készülnek többlépcsős hígítással és összerázás-
sal (dinamizálás), amit együttesen potenciálásnak 
neveznek. A kiindulási anyag a gyógyszerkönyvben 
rögzített őstinktúra. A D (decimális) potenciasornál 
a kiindulási anyagot minden lépésben tízszeresére 
hígítják. A C (centimális) potenciasornál százszoros ez 
a hígítás. Minden hígítás után ütve rázással dinamizál-
ják az anyagot.

Így a magasabb hígításoknál valóban egyre kisebb a 
hatóanyag mennyisége, de itt nem ez a lényeg, ha-
nem a  közölt információ, amelyet a szer átad a sérült 
szervezet számára. Ez a szelíd gyógymód a szervezet 
öngyógyító képességét indítja be, a tünetek elfedése 
helyett a valódi gyógyulást segíti elő.

Még egy, ami a placebohatás ellen szól: az állatgyógy-
ászatban is egyre gyakoribb és eredményes a home-
opátiával való gyógyítás, márpedig az állat nem tudja, 
mi az a placebohatás.

A homeopátiás szerek között is különösen érde-
kesek a Schüssler-sók vagy szöveti sók. Ezek ho-
gyan működnek?

A Schüssler-sók nevüket dr. Wilhelm Schüssler 
(1821–1898) német orvosról kapták, aki 12, a vérben 
és a szövetekben előforduló ásványi sót állított terá-
piás rendszere középpontjába. Ezeket funkcionális 
(élettani működéseket befolyásoló) sóknak nevezte 

el. A módszer lényege, hogy a Schüssler-sók nem a 
hiányzó ásványi sókat pótolják, hanem hatásukra a 
sejtek olyan információkat, ingereket kapnak, ami 
által a számukra életfontosságú szöveti sók táplálék-
ból felvett mennyisége jobban hasznosul és növe-
kedni kezd. A Schüssler-sók gyógyszerek, D6 és D12 
hígításban készülnek, homeopátiás módszerekkel. 
Felhasználhatók akut és krónikus betegségek kezelé-
sére, valamint szépségünk megőrzésében is szerepet 
játszanak. 

Mi a Schüssler-arcdiagnózis?

Arcodra van írva, hogy melyik szöveti sóra van szüksé-
ge a szervezetednek – tartja a szlogen, és ez valóban 
így van. A bőrünk sok mindent elárul, sokan rácso-
dálkoznak erre. Az ásványi sók hiánya az arcon jól 
látható diagnosztikai jelekből megállapítható, pl. spe-
ciális ráncok, pigmentációs foltok, zsíros, fénylő bőr. 
Az egyes sók hiányának mértéke egytől-tízig terjedő 
skálán határozható meg. Ha több szerből is hiánytü-
net állapítható meg, akkor a legnagyobb számérték-
kel bíró készítmények pótlása a legfontosabb, mert 
ezekből van a legnagyobb hiány a szervezetben. 
Egyszerű, gyors, hatékony tanácsadás, mely kedvelt, 
különösen a hölgyek körében. Majdnem mindenki 
visszajön kontrollra, és látványosak az eredmények.

Mennyire költséges a homeopátiás kezelés a ha-
gyományos gyógyszerekhez képest?

A kezelés kifejezetten olcsó, különböző cégek kü-
lönböző kiszerelésben forgalmazzák ezeket a ké-
szítményeket. A tüneteknek két-három napon belül 
javulniuk kell, ha nem használ, más szert kell választa-
ni. Tünetmentesség esetén már nem szabad tovább 
alkalmazni.

Mi a homeopátia legfőbb erénye?

Akut megbetegedéseknél célzott, jól irányított kér-
désfeltevéssel a válaszok alapján viszonylag könnyű 
a szerválasztás. Egyre gyakoribb, hogy a betegek a 
rendelkezésre álló információk alapján (újság, inter-
net, szórólapok) választanak maguknak szert, de nem 
minden esetben ez a jó döntés. Érdemes a szakkép-
zett, homeopátiás ismeretekkel rendelkező gyógy-
szerész véleményét kikérni, aki súlyosabb esetben 
homeopata orvoshoz irányítja a beteget.

Kalocsai Kristóf
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Tóth TiborÜzenet a Földnek

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Így küzdenek a fesztiválszeméttel

Indul a fesztiválszezon. Bár a rendezvények a 
zenei stílusok széles skáláját fedik le, egy do-
log közös bennük: egyszerre nagyon sok ember 
gyűlik össze, és ők bizony nyomot hagynak a 
környezetben. Hogy hogyan lehet megőrizni a 
természet értékeit az ilyen események helyszí-
nein, arról Tóth Tibort, a Sziget Kft. szolgáltatás-
fejlesztési vezetőjét kérdeztük.

Egy, a Szigethez, a VOLT-hoz vagy a Balaton 
Soundhoz hasonló fesztiválon mi jelenti a legna-
gyobb kihívást környezetvédelmi szempontból?

Rengeteg a kihívás környezetvédelmi szempontból 
is egy fesztivál szervezésekor, lebonyolításakor. Egy-
részt a fesztivál folyamatos takarítása, a por- és talaj-
terhelés csökkentése, a zajterhelés minimalizálása, 
a természeti környezet állagának megóvása, annak 
helyreállítása; ezen felül fontos a közlekedés éssze-
rűsítése, a tömegközlekedés rendezvényre szabá-
sa, a kerekpáros közlekedés ösztönzése, segítése 
ingyenes kerékpártárolókkal, és a Duna bevonása 
a tömegközlekedésbe. A fesztivál idején – talán 
egyedülálló módon – egy saját hajójáratot is üze-
meltetünk, hogy ezzel is a közúti közlekedés terheit 
csökkentsük. 

Ha csak a Sziget példájánál maradunk, ott minden 
évben a főváros tulajdonában lévő zöldterület át-
adása-átvétele kezdi és fejezi be a fesztivált, ami 
azt jelenti, hogy olyan állapotban kell majd átadni 
a területet, ahogy azt előtte átvettük. Ezzel az el-
múlt 19 évben sosem volt probléma. Azt azért itt 
szeretném gyorsan hozzátenni, hogy mi a Hajó-
gyári-sziget területének állapotával nem csupán a 
fesztivál ideje alatt foglalkozunk: számos olyan fel-
újítást, karbantartást végeztünk, ami egész évben a 
területre látogatók kényelmét szolgálja. Felújítjuk a 
murvás utakat, befoltozzuk a betonúton a kátyúkat, 
az elmúlt évben több száz köbméternyi, még a 80-
as években illegálisan lerakott hulladékot szállítot-

tunk el, karbantartjuk a víz- és csatornarendszert, az 
elektromos vezetékeket stb. A rendezvények alatt 
törekszünk arra, hogy a nagy tömeg és az építkezés, 
illetve a fesztivál alatt bejáró járművek minél kisebb 
mértékben terheljék a talajt. Ennek érdekében a 
főbb közlekedési útvonalakat különböző techni-
kákkal (acélúttal, illetve műanyagfedéssel) lefedjük. 

Hogyan kezelik azt a rengeteg szemetet, amit az 
emberek összegyűjtenek a fesztiválok alatt?

Természetesen a szemétképződés az egyik legna-
gyobb probléma a fesztivál ideje alatt, de ezen egy 
több száz fős takarító személyzettel úrrá tudunk 
lenni. Egyrészt az FKF Rt. takarítógép-parkját és em-
bereit alkalmazzuk, másrészt saját takarítószemély-
zet végzi a kézi takarítást, illetve a vendéglátósok a 
saját területeik tisztántartásáért felelősek. A szemét-
szedésnél fontos, hogy a képződött hulladékot sze-
lektíven gyűjtjük, és egy megállapodás keretében a 
felhasználható hulladékot olyan helyre szállíttatjuk, 
ahol azt újrahasznosítják. Emellett megannyi akció 
van minden évben, ami a szemét szelektív össze-
gyűjtésére buzdítja a látogatókat. Megemlíteném 
még az önkéntes programot, ami azt jelenti, hogy a 
szervezett szakképzett munkaerő mellett egy ellen-
őrzött, koordinált rendszerben önkéntesek is reszt 
vesznek a hulladék szelektíven gyűjtésében.

Mennyivel drágább egy zöld fesztivál?

Kellő elkötelezettséggel és jól szervezett munká-
val a vállalható határokon belül tartható egy zöld 
fesztivál költsége, de természetesen így többe kerül, 
mint ha nem törődnénk ezzel. Időnként környezet-
védelmi pályázati forrásokkal csökkenthető ennek a 
költsége.

Milyen hatással van a zaj a környezetre, mit 
tesznek annak érdekében, hogy csökkentsék a 
zajszintet?

Kiemelt kérdés a fesztivál zajszintjének csökken-
tése, és ez többször is nagy nyilvánosságot kapott. 
Azt tudni kell, hogy a Sziget alatt van egy nappali, 
reggeltől este 11-ig és egy esti, tehát 11-től reggelig 
tartó időszak – mindkét időszakban meghatározott 
zajszint engedélyezett, amit mi teljes mértékben 
igyekszünk betartani. Tesszük ezt egyrészt úgy, 
hogy este 11 után nincsenek szabadtéri koncertek, 
a programokat onnantól zajszigetelt falú sátorban 
folytatjuk. A sátrak tájolását, a hangfalak irányát is 
úgy állítjuk be, hogy azok ne a lakott területek felé 
szóljanak, és a nagyobb sátrak bejáratához egy-egy 
hangterelő falat emelünk, ami további zajkibocsá-
tás-csökkenést eredményez. 

A fesztivál ideje alatt folyamatosan mérjük a zaj-
terhelést a környező lakott területeken, és ahol a 
határérték-közeli eredményt, esetleg túllépést mé-
rünk, azonnal intézkedünk, hogy az adott terület 
felé szóló programhelyszínt lehalkítsák. A túllépés 
ilyen esetben a meteorológiai viszonyok miatt for-
dulhat elő, hiszen eleve használunk minden zenei 
helyszínen egy úgynevezett hanglimitert, amit a 
Sziget előtti „hangbejáráson” beállítunk a megen-
gedett szintre. Ezt pusztán emberi beavatkozással 
nem lehet túllépni, tehát a buli hevében a koncert 
hangmérnöke hiába tolja feljebb a hangerőt, azt a 
limiter nem engedi. Ennek ellenére folyamatosan 
mérünk és üzemeltetünk egy úgynevezett zöld-

számot is, ahol a környék lakói jelezhetik, ha zavaró 
hanghatást észlelnek. Jellemzően azonban a kerü-
letek saját zaja, a tömegközlekedés vagy egy-egy 
helyi kerthelyiség jelentősen nagyobb zajhatást 
jelent, mint a fesztivál. 

Mik a visszajelzések a lakosok, illetve a hatósá-
gok felől a helyreállítást illetően?

A helyi lakosok egyre kevésbé panaszkodnak a 
fesztiválra, sőt, úgy érezzük, a többség fölismerte 
a rendezvények turisztikai, kulturális és gazdasági 
jelentőségét, és már büszkék is arra, hogy itt van a 
közelükben a fesztivál. 

A fesztivál végén, a bontás után nagy erőkkel bein-
dul a takarítás, majd a terület teljes rehabilitációja, 
és ha kedvező az időjárás, akkor kb. egy hónappal a 
Sziget után már semmi jele annak, hogy Európa leg-
jobb nagyfesztiválját tartottuk meg nemrég ezen a 
helyen.

Elégedettek-e a jelenlegi környezetvédelmi 
teljesítménnyel? Van még hova fejlődni ezen a 
téren?

Természetesen fejlődni mindig lehet, de tiszta lel-
kiismerettel állíthatjuk, hogy példaértékű a környe-
zetvédelmi aktivitásunk. Amikor 12-14 évvel ezelőtt 
elkezdtük, akkor pedig szinte egyedülálló volt. Talán 
az sem véletlen, hogy a rendezvényeink több ízben 
kaptak kiváló minősítést a különböző szakmai érté-
keléseken, illetve hogy a Sziget és a Balaton Sound 
is elnyerte a ZÖLD FESZTIVÁL-díjat néhány éve.

Kalocsai Kristóf
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Aggod ZsuzsaÉdes otthon

Az újrahasznosítás  
gyöngyszemei

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Nyár eleje lévén jó adag ruhát kiselejtez-
tem – és ahogy végignéztem a hasznave-
hetetlen kupacon, amit már senki nem 
fog tudni viselni, eszembe jutott a ron-
gyok réges-régi felhasználása: a rongy-
szőnyeg. 

Utánaolvastam, és kiderült, hogy rongysző-
nyeget nemcsak szőni, de kötni, horgolni is 
lehet, ami már igazán felvillanyozott, hiszen 
elpárolgott a homályos kép a soha be nem 
fejezett szövéskezdeményekről, melyek va-
lahol a lomtár mélyén várják, hogy egyszer 
valaki befejezze őket. 

Igen, bár a mai kapható rongyszőnyegek 
szövéssel készülnek, hagyományosan sok 
helyen horgolták, kötötték, fonták vagy 
krumpliszsák-alapra subázták a használt ru-
hákból hasított szálakat.

A rongyszőnyeg elkészítése és használata 
annyira a vidéki mindennapok része volt, 
hogy nem is nagyon tudni, mióta léteznek 
ezek a „lakástextíliák”. 

Nem tulajdonítottak különösebb értéket 
nekik, nem őrizték a stafírungos ládában. 
Az „újrahasznosítás” gyöngyszemei voltak: 
saját használatra, maradékból készültek, és 
ha már végképp elrongyolódtak, a kutyák, 
macskák almába, aztán a szemétre kerültek, 
és ott elenyésztek. (Kb. annyit törődhettek 
vele, mint mi a mosogatószivaccsal…)

A rongyszőnyegnek többféle funkciója volt: 
használták a felmázolt ház földjére, a lócák-
ra és a kemencepadkára, ágyra, lovak taka-
rására stb.

Talán nem véletlen, hogy „divatja” a váro-
sokban a 20-as évekre, a gazdasági válság 
idejére esett – felkapták a művészek is, és 

a véletlenszerű csíkozás helyett „dizájnos” 
szőnyegek kezdtek teret hódítani.

Valószínűleg nem szorul magyarázatra, 
hogy miért van ismét reneszánsza a rongy-
szőnyegkészítésnek – ennek oka nem csak 
az, hogy az eredmény strapabíró, ugyanak-
kor puha és meleg textúrájú, és jól mosha-
tó…

Egy 1930-as években kiadott, háziasszo-
nyoknak szóló lexikonban kétféle technikát 
is leírnak: az első régi vászonból, kartonból 
(„egyszóval mosóanyag”) készül úgy, hogy 
kétujjnyi széles csíkokat vágnak, és a csíkok 
két végét laposan összevarrják. „Igyekez-
zünk, hogy a csíkok összevarrásánál ízléses 
színkeveredést készítsünk elő.” 

A másik fajtánál mindenféle „selyem- 
trikóanyagot”, amit már javítani nem érde-
mes, csigavonalban vágnak fel, aztán a két 
szélét meghúzzák, hogy felpöndörödjenek 
a szélek.

Lábtörlő kidobásra szánt pólókból

Nos, ezt a „selyemtrikóanyagot”, vagyis ki-
dobásra szánt pólókat használtam én is – 

néhány kinőtt kedvenctől nehéz megválni, 
így viszont „örök” darab lesz belőlük. 

Körbe-körbehaladtam a vágással, míg a 
póló ujjához nem értem, aztán én is meg-
húztam az anyagcsíkot – tényleg pöndörö-
dött, az elasztikusak ilyen szempontból a 
legideálisabbak. A csíkok végét összevarr-
tam – persze „ízléses színkeveredéssel” –, és 
kezdődhetett a horgolás. Horgolni jobban 
szeretek, mint kötni, és megerőltetőnek is 
gondoltam kötőtűn tologatni egy szőnyeget. 
Ráadásul, nemrég találtam egy horgolótűt, 
ami olyan formájú, mint Hook kapitány keze 
a régi moziplakáton – szinte biztos vagyok 
benne, hogy az előző tulajdonosa is rongy-
szőnyeget készített a segítségével! 

Egy kis ovális lábtörlőt terveztem a konyha-
ajtóba, hogy ne hordjuk ki minduntalan a 
morzsát a konyhából.

10 láncszemmel kezdtem a horgolást, aztán 
kispálcákkal haladtam körbe – a láncszem-
sor két végén mindig szaporítottam két-két 
szemet, és közben is, amikor úgy éreztem, 
szükség van rá, mert púposodni kezd a sző-
nyeg. 

Egy pólóból kb. kétsornyi csík lett, ami azt 
jelenti, hogy egy valamirevaló méretű sző-
nyeghez (lábtörlőhöz, kilépőhöz) 8 pólóra 
van szükség. 

És ez azt is jelenti, hogy jó erős és tömött 
a szőnyegecske, és jó nehéz is, a vége felé 
érezte is a csuklóm, és egyáltalán nem bán-
tam, hogy nem próbálkoztam kötéssel.

Ne kell megijedni, az elkészült szőnyeg elég 
hepehupás – egyelőre. 

Óvatosan vasalóval át lehet gőzölni, vagy 
ami még egyszerűbb, pár napra betenni a 
kanapé szivacsa vagy a matrac alá, és biztos, 
hogy makulátlanul sima lesz.

Lehet próbálkozni vad színekkel, haladók 
mintát is horgolhatnak.

A horgolt rongyszőnyeg strapabíró, és mo-
sógépben mosható.

Tároló doboz zoknikból horgolva

De nem álltam meg a kiselejtezett pólóknál, 
feltúrtam a páratlan zoknik kosarát – remek 
színválaszték, pompás alapanyag egy kis 
rongyhorgoláshoz!

Ugyanúgy járhatunk el a fonalkészítésnél: 
körbe-körbe haladva vágjuk fel hosszú csí-
kokra a zoknikat: legizgalmasabb hatást a 
sokszínű csíkosakkal lehet elérni.

A csíkokat horgolás közben öltsük össze, 
hogy megfelelő helyre essen a színváltás.

Horgoljuk meg a kívánt méretűre a do-
bozka kör alakú alapját, majd szaporítás 



Júniusi plusz nyereményünk

       egy   XBOX360+ Kinect

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

Ha Ön  2012. június 1. és 30. között  

a túloldalon található Szimpatika kvízünket kitölti, és 

postai úton vagy a szimpatika.hu/jatek oldal segítségével a válaszokat 

beküldi nekünk, sorsoláson vesz részt, amelyen megnyerheti a négy 

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

és Lovaspark felajánlásával, vagy egy XBOX360 + Kinect-et a 

Webvelem.hu felajánlásával!
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nyeremény

A sorsoláson azon játékosaink vesznek részt, akik legalább négy Szimpatika kvíz kérdésre jól válaszol-
nak, és a *-gal megjelölt mezőket nyomtatott nagy betűvel, olvashatóan kitöltik, és a kivágott szel-
vényt 2012. június 30-ig postai úton visszaküldik szerkesztőségünkbe (Szimpatika szerkesztőség: 
1024 Budapest, Kis Rókus u. 2.), vagy a www.szimpatika.hu/jatek oldalon válaszolnak a kérdésekre. 
A részletes játékszabály a www.szimpatika.hu/jatek/szabalyzat oldalon olvasható. Sorsolás idő-
pontja: 2012. július 20. Helyszíne a Szimpatika szerkesztőség.
Május havi számunk kvízkérdéseinek helyes megfejtései: 
1. c) 2.b) 3.c) 4.c) 5.b)

1. Kik aludtak a sátorban?

a)   Ádám és Bence        b)   Anya és Apa         
c)   Pitypang kutya és Réka

Mennyi a vándortábor teljes útvonala?

a)  25km        b)  102km       c)  87km

Milyen formájú horgolótűt talált Aggod  
Zsuzsi?

a)    mint d’Artagnan kardja 
b)   mint Hook kapitány keze    
c)    mint egy dugóhúzó

Milyen anyagot ne tartalmazzon a tusfür-
dőnk?

a)   SLS          b)   RSS        c)   MLM

Mikor házasodott meg  P. Horváth László?

a)   62-ben       b)    70-ben      c)   53-ban

Karikázza be 
a helyes
válasz 

betűjelét!

5

4

3

2

1

1

név*:

cím*:

telefon*:

e-mail:

patika neve, címe (vagy pecsétje)*:

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

’ ’ ’

nélkül haladjunk tovább a fal horgolásával.  
Az utolsó két sorban fogyasszunk néhány 
szemet, hogy a doboz hasonló módon hor-
golt teteje illeszkedni tudjon. Befejezésül 
láncszemekből készítsünk egy kis fület a 
fedélre. 

A rongyhorgolás technikájával – pólóból, 
zokniból és más ruhaneműből is – készülhet 
székpárna, tányér- vagy poháralátét, ételfo-
gó kesztyű, kosárka, de egyedi fejfedő is.



Óvja bélflóráját egzotikus utazások, megváltozott 
klimatikus és higiéniás körülmények esetén is!
Most egy doboz Lactiv kapszulát és egy doboz Lactiv szájban 
oldódó granulátumot tartalmazó csomag vásárlása esetén  
a granulátum ajándék!  
A granulátum víz nélkül bevehető, ezért ideális útitárs.

Ajándék  
granulátum*

LACTI_2012.01_004

AnTIbIoTIkuM

ferTőzés

hAsI pAnAszok

sTressz

rendszerTeLen éTkezés

Útra fel!
tartalm

a: 1 doboz Lactiv kapszula 20x 
+ 1 doboz Lactiv szájban oldódó granulátum

ajánlott  
fogyasztói ár:  

1885 Ft  
(3524 Ft helyett)

probiotikumokat és vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítő készítmények. Az étrend-kiegészítő nem 
helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot. A készítmény gyermekektől elzárva tartandó!  
A javasolt napi adagot ne lépje túl! Az akció a készlet erejéig érvényes.  
*Az akció csak bizonyos patikákban érvényes, a részletekről érdeklődjön a patikákban!


