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Kollégáimmal egyetemben
éppen egy rettentő finom
epertorta utolsó morzsáit
söprögetjük le a billentyű
zetről. Szégyen, nem szégyen, de néha kell a torkoskodás, bár mi természetesen
egy szuperegészséges, és a
kolléganők vonalait is maximálisan respektáló süteményt pusztítottunk el, amit ha fizikai valójában nem is,
de fotó és recept formájában természetesen megosztunk Önökkel. Mert igaz, ami igaz, ha ünneplésről van
szó, senkinek sem kell kétszer mondani, szerkesztőségünk ilyenkor bámulatos tettrekészségről tesz tanúbizonyságot. Mentségünkre legyen mondva, nem szolid
névnapozás vagy szülinapi parti áll az örömködés hátterében, egyszerűen csak ráébredtünk, hogy ez a szám
lesz az ötvenedik, és négy év, bár nem túl hosszú idő,
de nekünk sok munkát és még több örömet jelentett.
Így hát, ha mi nem is, de a magazin bizony fölszedett
magára egy kis pluszt, négy extra oldallal szeretnénk
kedveskedni olvasóinknak a jubileum alkalmából.
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Miért pont Szombathely?

Jordán Tamás

fotó: Krisztics Barbara

Bonyolult elmondani. Sokakat izgat a kérdés,
hogy hogyan lehet a Nemzeti Színház után elmenni Szombathelyre. Ráadásul nekem még
simán lett volna ott öt évem, nagyon szerették
volna, hogy maradjak. Nem azért mentem el,
mert el kellett menni, magam döntöttem így. Ezt
sokan nagyon nehezen értik meg, már le is tettem arról, hogy bárkinek is el tudjam magyarázni,
mégis minden egyes alkalommal belefogok...

Szerencsés embernek érzed magad?

Hiszel a predesztinációban?

Hihetetlenül. Néha én magam is elcsodálkozom,
hogy mennyi szerencse ért az életem során. Talán
nem is érdemeltem meg. Van egy teóriám, amivel
persze lehet vitatkozni, de szerintem ez a pálya
(és sok minden más is) 90% szerencse, és 10%
tehetség. De a szerencse fogadására készülni kell,
és amikor megérkezik, akkor fel kell ismerni, és kihasználni a lehetőséget.

Nagyon mélyen és rendíthetetlenül. Én tudom,
hogy ez így volt megtervezve, így volt megírva.
Persze nem sejthetem, hogy a hátralevő lapokon
mi van. De például az eleve el volt rendelve, hogy
én Szombathelyen színházat alapítsak. Minden,
ami előtte történt, az életem minden egyes állomása ennek szellemében és ennek érdekében
volt. Ez volt a küldetésem végcélja és lényege.

Az érettségi után nem vettek fel a Színművészetire, viszont odakeveredtem az Egyetemi Színpadra.
A szerencse itt kezdődött! A hatvanas évek Egyetemi Színpada rendkívüli és megismételhetetlen
volt. A politikáról akkoriban az égvilágon semmit
sem tudtam, csak utólag mondták, hogy abból a
bizonyos három t-ből – tűrt, tiltott, támogatott –
ennek a helynek az első jutott. A hatalom megengedte, hogy az értelmiség itt egy kicsit kiengedje
a gőzt... Megismerkedtem egy hellyel, egy világgal, ami a találkozásokról, a lehetőségekről, az
egymással való kapcsolódásról szólt. A hatvanas
években nagyon sokat számított, hogy picit szabadabban lehetett dolgozni, lélegezni, Beatlest
hallgatni. Itt lehetett először olyan szavakat hallani, amelyeket a rendszer egyébként nem tolerált,
de még ennél is nagyobb jelentősége volt a kézszorításoknak, az összenézéseknek, a tekinteteknek, az együttlétnek.
Ennek köszönhetően a magyar értelmiség színejava ide járt, Nagy Lászlótól Juhász Ferencig. Itt
alakult meg az Omega, itt énekelt először Bródy
János és Koncz Zsuzsa, itt volt a Balázs Béla Stúdió
csírája... és még vég nélkül sorolhatnám. Megismerkedhettem itt valamivel, amiről nem tudtam,
hogy kivételes dolog, viszont megtanultam azt,
hogy a színház nem csak azt jelenti, hogy előadások születnek. A bemutatott produkciók pedig
annyira jók voltak, hogy kirakatáruvá váltunk, és
kiengedtek nyugatra amatőr diákszínjátszó fesztiválokra is. A ’60-as években a vasfüggönyön
átjutni lehetetlen volt, mi meg fiatalon bejártuk
Európát, szinte minden országban felléptünk.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Megismerkedtünk a ’68 előtti lázas, forrongó európai fiatalsággal, egy életformával, ami borzasztóan boldoggá tett.
Ha az Egyetemi Színpad volt az általános iskola,
akkor a 25. Színház a gimnázium, és Kaposvár
az egyetem. Ezek után a Merlin Színház következett, amit azért hoztunk létre Lázár Katival, hogy
legyen egy olyan hely, amelyik tudja mindazt,
amit az Egyetemi Színpadon megtapasztaltam és
megszerettem – csakhogy a 90-es évek már másról szóltak. Már nem akart mindenki mindenkivel
találkozni, bár a rendszerváltás első évei, amik
kuszának, zűrzavarosnak és ellentmondásosnak
tűntek akkoriban, mai szemmel hihetetlenül békések voltak. Persze emlékszünk a pártvitákra, a
visszaélésekre, a bajokra, de ahhoz képest, ami
most van, sima és nyugodt életünk volt. A Merlinben mégsem sikerült úgy megvalósítani azt, amit
és ahogyan szerettünk volna, de ez a hely mégis
nagyon fontos szerepet töltött be Budapest kulturális életében. Rengeteg produkciót szerveztem oda. Nekem természetesen olyan hely kellett,
ahol nemcsak színház, hanem események és beszélgetések is vannak, ahol az emberek találkozhatnak egymással. Mert ez a világunk, az életünk
egyik legnagyobb baja, hogy nincs arra lehetőség,
hogy megvitassunk dolgokat.
Aztán jött a Nemzeti Színház, amit egyébként
nem akartam megpályázni, de aztán nagyon sokan kezdtek noszogatni. Eszembe jutott, hogy
van ott egy szabadtéri színpad, az épület Dunára eső oldalán, ami teljesen felesleges. Egyik fő
eleme volt a pályázatomnak, hogy én azt beépítem, és létrehozok egy 160 fős, technikával és
mindennel felszerelt színháztermet. Itt szerettem
volna kiélni a „merlines” ambícióimat, ráadásul
a Nemzeti akkor elég jó támogatást kapott, az
elképzelésekre még pénz is lett volna. Mindent
egyeztettem Siklós Marival, a színház építészével,
ő elkészítette a terveket, megjött az engedély, sőt
a banki kölcsön is – és mégsem írták alá. Nem került megvalósításra. Ezzel számomra elveszítette
az értelmét az egész.
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fotó: Horváth Csaba – Vas Népe

Azért tartom ezt a koncepciót nagyon fontosnak,
mert a színház presztízse mérhetetlenül csökkent,
de annyi talán még maradt belőle, hogy az emberek kíváncsiak, felkapják rá a fejüket, a színésznek
még van egy kis hatalma, tekintélye. Az a kérdés,
hogy miért nem él vele? Hiszen a színpadon ez
nagyon jól működik, de miért nem szólítja meg
az embereket a mindennapokban, miért nem
mondják azt, hogy gyertek el beszélgetni? Pesten
is vannak hasonló kezdeményezések, de igazából
hogy a színház azt tűzze ki célul, hogy úgy hasson
az emberekre, a társadalomra, hogy az változzon,
változtasson, még nem valósult meg. Én ezt nem
dimenzionálom túl, hiszek benne, és most a Weöres
Sándor Színházban megpróbálom megvalósítani
Szombathely egyébként régi szerelem?
Nagyon régi, ráadásul 2001-től minden évben ott
vagyok a karneválon a Sportházban, ez nagyon
nagy ünnep. Aztán van a nyári játék, ahol vagy
rendezek, vagy játszom. Volt alkalmam megtapasztalni, hogy mennyire szeretnének a szombathelyiek színházat. Két megyei jogú városnak nem
volt színháza, Salgótarjánnak és Szombathelynek.
Az utóbbiban lehajtott fejjel mászkáltak az emberek, szégyellték, hogy mindenkinek van színháza,
csak nekik nincs. Nagyon nagy volt bennük ez
iránt a vágy. Nekem pedig azért volt fontos olyan
helyet találnom, ahol korábban nem volt színház,
mert én nem igazgató akartam lenni, hanem meg
akartam valósítani egy elképzelést, amihez az kellett, hogy a fizikai és a szellemi alapjait is én tegyem le. Ez a kihívás rettenetesen vonzott.
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A színház feladata lenne, hogy a civil szervezetek platformjává váljon?
Nos, a múltkoriban negyven civil szervezet jött el
hozzám beszélgetni...
Ami a színházat illeti, mérhetetlen nagy a gőg
bennem. A színházról én sokkal többet gondolok, mint amit a színház gondol magáról. A szín-

Ez az, amit agora-koncepciónak szoktál nevezni?
Pontosan. Sajnos a legtöbben nehezen fogják
fel, mit értek ez alatt. A lényeg, hogy ne csak az
előadásokról szóljon a színház, hanem hasson is
az emberekre. Éppen egy pilótajátékot szervezek,
ismerősöktől elkérem olyan szombathelyi lokálpatrióták elérhetőségeit, akik még nem jutottak el
hozzánk. Mindenkivel szeretnék leülni beszélgetni, bár több száz emberről van szó. Úgy képzelem,
hogy húszas csoportokban találkoznánk, és elkezdődne valamiféle közös gondolkodás. Nem jegyvagy bérletvásárlásra biztatnám őket, hanem arra,
hogy Szombathely érdekesebb, vonzóbb várossá
váljon. Ehhez pedig össze kell fogni, és áldozni
is kell. Például nagyon jó étterem van a színházban, ha egyszer-kétszer „csak úgy” polgári módon
eljönnek vacsorázni, akkor rá fognak jönni: a színházuk voltaképpen egy nagy nyitott klub, ahová
érdemes benézni akár egy fél órára is. Hiszem,
hogy valami megmozdulhat ebben a közegben.
Sajnos sokan gondolják, nem tudnak beleszólni
semmibe, ki vannak szolgáltatva, céltalanul léteznek. Ha a civil társadalmat meg lehet erősíteni,
ha a lokálpatriotizmus szunnyadó érzését sikerül
felkelteni, akkor el lehet juttatni az emberekhez
azt a gondolatot, hogy nem olyan kiszolgáltatottak, mint ahogy hiszik. A legtöbben könnyen
megadják magukat, eladják a lelküket és az energiájukat az ördögnek. Pedig kell, hogy egy kis
közösség összefogjon – és nem politikáról beszélek, hanem egyszerűen arról, hogy megbeszéljék
a gondjaikat, legyen szó a gyerekekről, az iskoláról, a patak szemetéről, bármiről.

fotó: Krisztics Barbara

Öt és fél évig voltam a Nemzeti Színház igazgatója. Egy színházi szezonban van nyolc érvényes
hónap, tehát minimum harminc hét. Ha sikerült
volna ezt a stúdiót létrehozni, akkor nagyjából
160 hét lenne mögöttem és heti 2-3 rendezvény.
Közel 300 eseményt valósíthattam volna meg a
működésem alatt, amelyikből 30 biztosan szenzációsan sikerül. De a vágyam, hogy bebizonyítsam
az elméletemet, hogy a színház, az nem csak az
előadás helyszíne, hanem egy találkozóhely, fórum, itt nem valósulhatott meg.

házat nagyon nagy hatalomnak tekintem, de
nemcsak a Rómeó és Júliával vagy Az ügynök
halálával, hanem azzal, hogy képes mágnesként
működni. Például, ha Trokán Péter elnököl azon a
beszélgetésen, ahol a zöld mozgalom jeles képviselői beszélnek Vas megye természeti kincseiről.
Bár Trokán ehhez nem nagyon ért, de boldogan
utánaolvas, és ha tudják, hogy ő moderál, akkor
szívesebben jönnek el. Kell, hogy a színészek
használják a maradék presztízsüket, hozzászóljanak a világ dolgaihoz. Nézd, a szombathelyi Weöres Sándor Színházat olyan nehéz volt létrehozni,
az idő annyira ellene dolgozik, a politikai küzdőtér
annyira zűrzavaros, hogy manapság – még ha ez
öt évvel ezelőtt volt is, akkor is a manapság szót
használom – ezt a színházat nem tudta volna más
létrehozni, mint a Nemzeti Színház egykori igazgatója. Azért kellett bejárnom azokat az utakat,
amelyekről korábban beszéltünk, mindenhol felszednem azt, amire szükségem volt, hogy végül
a Nemzeti Színház igazgatójaként azt mondjam
Szombathely városának, hogy nekem kedvem

van ahhoz, hogy beszálljak egy színházalapításba.
A legfiatalabbakkal is sokat foglalkozol, első
sorban a költészet segítségével, vers
szere
teted legendás...
Van egy megszállott irodalmár professzor a szombathelyi egyetemen, dr. Fűzfa Balázs. Felkeresett
4 és fél évvel ezelőtt, és kijelentette, hogy önkényesen eldöntötte, melyik a legszebb 12 magyar
vers. Félévente egy-egy versről szervez kétnapos
konferenciákat, a költő vagy a mű szabja meg,
hogy hol. Az utolsóra Almádiban került sor, de
a rendezvény járt már Szabadkán és Esztergomban is. Először Pilinszky Apokrifje volt soron, épp
Szombathelyen. A professzor úr azt szerette volna,
hogy mondjam el a verset a konferencia megnyitóján. Nekem viszont az jutott eszembe, hogy ezt
ezer gyerekkel kellene elmondatni. Sokan szóltak,
hogy ez egy istent kísértő vállalkozás, viszont én
ezt a korosztályt nagyon szeretem, és tudok is velük bánni. Az Apokrif amúgy is egy nagyon nehéz
vers, ahhoz, hogy ennyien együtt mondják, úgy
kell tördelni, hogy egy sorban ne legyen több
két-három szónál, mert ha hosszabb a sor, akkor
az egész elúszik. Az a trükk, hogy az előadás előtt
egy 10 perces tanfolyamot kell tartani. Először
csak együtt számolunk, arra kérem őket, hogy lelkesen mondják a számokat, mintha szerelmesek
lennének. Ilyenkor felragyog a szemük.
Kivetítettük a verset, minden sor az én jelemre
indult. Borzasztóan szép volt, a tv-felvételen látszik, hogy a gyerekek teljesen átszellemült arccal,
gyönyörű tekintettel szavalják a verset. Ennyi
idős korban egy ilyen közösségi élmény beépül,
egy életen át megmarad. Esztergomban a Bazilika tövénél másik ezer gyerek Babits Esti kérdését
mondta el, Szabadkán volt a Hajnali részegség,
most pedig az Eszmélet. Nagyon szeretem ezt csinálni, gyerekekkel és versekkel foglalkozni, és ők
is rettenetesen élvezik, hogy együtt mondhatják
a verseket. Engem ez nagyon felfrissít.
(Ha érdekli, hogyan szaval 1000 gyerek együtt, megnézheti a http://www.12legszebbvers.hu/ oldalon)
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hogy ha majd karácsonykor is ezt mondja, akkor Jordán Tamás elmondott nekünk egy József Attilaátgondoljuk, de addig próbáljuk ki, milyen itt él- verset, és bár bizonyítani nem tudja, meggyőződése,
ni. Hál’ istennek, nagyon jó iskolába került, és egy hogy 2012-ről szól:
ragyogó fociegyesületbe, az Illés Akadémiára, ami
azért is volt fontos, mert ő profinak készül. MegA SZÁMOKRÓL
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Annak idején József Attila-versek előadója- Jelenleg az egyik legnagyobb öröm az életemben
ként ismert meg a nagyközönség, hogy esett a Széllel szembe, a Rózsavölgyi Szalonban futó
stand-up műsorom. Egy számomra új műfajt sikerá a választásod?
rült ott megvalósítanom, de ahogy a neve is mu1975-ben a Magyar Televízió úgy gondolta, hogy
tatja, egy ilyen műsort végig kell állni, azt az 1-1,5
József Attila 70. születésnapját méltó módon
órát. De ez nekem nem fárasztó, sőt hihetetlenül
megünnepli. Latinovitsot, Cserhalmi Annát (Cserfelfrissülök tőle.
halmi György nővérét) és engem, meg két zenekart, a Sebőt és a Kalákát kérték fel. Nem ismertem Honnan jött az ötlet, hogy stand-upolni kezdj?
túl jól József Attilát, az én korosztályomnak csak a A rádióban mindig meghallgattam a fiatal huforradalmi verseit tanították. Most viszont egy ra- moristákat, és elkezdtem azon tűnődni, hogy ez
kás verset kaptunk, hogy kellőképpen fel tudjunk a jövő, ilyesmi kell a közönségnek. Ugyanakkor
készülni az adásra, és én ekkor ébredtem rá, hogy nem értettem, hogy miért nevetnek olyan naez micsoda birodalom! Régen a tévében még má- gyon, de ha kell ez a műfaj, akkor milyen jó lenne,
sok voltak az elvárások, egy versnek muszáj volt ha versekkel is lehetne ilyesmit csinálni. Nagyon
személyes élménynek lennie, teljesen azonosulni jó történeteim vannak, és arra gondoltam, hogy
kellett vele, nem azt várták, hogy szavalj, hanem elmesélem ezeket a sztorikat, amikbe közben beegy történetet kellett elmondani a kamerának. leszövöm a verseket. Ezután már nem kellett mást
Így jött nekem József Attila, egyszerűen rám csinálni, csak mindent leírni és megszerkeszteni.
szakadt. Emiatt egyébként kiátkozott a szakma, Az ötlet megszületése nagyjából 20 másodperc
olyannyira, hogy volt egy beszédtanár a Színmű- volt, a próba pedig úgy 3 óra.
vészetin, aki mindig negatív példaként hozott fel
engem, merthogy a Jordán motyog, és óva in- Sokat beszéltünk munkáról, de mi a helyzet a
tette a növendékeket, hogy nehogy erre az útra családdal? Van egy lányod, Jordán Adél, akit
lépjenek. Én imádtam Radnótit és Kosztolányit is, lassan jobban ismernek, mint téged, és van
de a József Attila-verseket alkalmam volt jobban két felnőtt, és egy viszonylag kis fiad. A családi
megismerni. Szerintem egyébként az Eszméletnél életet hogy sikerült összeegyeztetni a munkával? Mennyi időt tudsz a gyerekeiddel, az unonagyobb vers nincs a magyar költészetben.
káiddal tölteni?
Szüleid jó egészségnek örvendenek, 70 éve
házasok, te is elég jó géneket örökölhettél. Va- Sajnos alig járok Budapesten, a nagyok és az
lószínűleg egy 20 éves embernek is sok lenne unokák meg itt élnek, és való igaz, az együttlét
az, amennyit te dolgozol. Fizikailag, egészsé- mindannyiunknak nagyon hiányzik, sőt engem ez
az állapot kicsit nyomaszt is. De most elkezdek Pesgileg hogy lehet ezt bírni?
ten is próbálni, úgyhogy lesz alkalmunk találkozni.
Ha egy szenvedélyes bélyeggyűjtő órákig nézi a
perforációkat, akkor nem kérdezik meg tőle, hogy Hogy fogadta a családod a vidékre költözést?
hogyan bírja ilyen sokáig. Az én esetemben is er- A feleségem, Kriszta nagyon örült. Benedek fiam
ről van szó, mert amit csinálok, az kivétel nélkül már kevésbé, akkor negyedikbe járt, és mivel ő namindig szórakoztat, a hobbim a munkám. Amikor gyon közösségi ember, nem akarta elveszíteni az
megjelent a Rubik-kocka, két nap, két éjszaka egy- osztálytársait, a barátait. Megérkeztünk Szombatfolytában azzal játszottam, szinte a mániámmá vált, helyre, megállt a ház bejáratánál, és azt mondta:
mire sikerült kiraknom, de nem éreztem magam ide én nem megyek be. Azonnal haza akart menni,
fáradtnak. A vonaton is tudok tanulni, szöveget, csak rakjuk fel a vonatra, ő majd 10 évesen egyeszerepet, az előadások, próbák nem fárasztanak.
dül elboldogul. Végül Kriszta megbeszélte vele,
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Ötven szám hat szemmel…
Draveczki-Ury Ádám:

Bányai Gábor:

Azt hiszem, utólag, ötven lapAzzal hízelgek magamnak, hogy
szám és négy hosszú év távlafiatalos vagyok. A barátaim is
tából már bevallhatom: amikor
így tesznek. Hatvankettő va2008 nyarán kollégáimmal és
gyok, de alig látszom többnek
a PHOENIX Pharma Zrt. munhatvanegynél… A szervezetem
katársaival közösen elkezdtünk gondolkodni a
már nem mindig ilyen megengedő, hol itt fáj,
Szimpatika magazin beindításának mikéntjén, hol ott. És ha már végleg, akkor elmegyek ormindannyian a sötétben tapogatóztunk. Szó voshoz is. Gyógyszert fölíratni. Az még mindig
se róla, volt tapasztalatunk az újság- és reklám- kevésbé behódoló… Aztán egyszer nem volt
kiadvány-készítés területén, ám ekkora mé- ott a megszokott háziorvosom. A helyettes meg
retű vállalkozásba azelőtt még egyikünk sem
látni akart, nem adott receptet csak úgy. Amikor
fogott bele: egy több mint 200 ezer példányos meglátott, közölte, hogy vagy teljes kivizsgálás,
magazin elkészítése nem tréfadolog, már csak vagy nincs recept. Mondom: „De hát nekem csak
a méretek miatt is minden egyes leírt szónak a szokásos savlekötő kell!” Mire ő: „Akkor írjon
súlya van benne, ilyen léptékek mellett pedig
magának, elvégre egy gyógyszertári lap főszera legapróbb hiba is bődületes méretűvé növe- kesztője!” Mire én: „Én cikkeket írok, nem recepkedhet. Most, utólag visszanézegetve a régi
teket!” Rám nézett fáradtan és kiábrándultan:
lapszámokat, némi büszkeséggel tölt el a tudat, „Egy kis időre legalább nem cserélnénk?”
hogy e bizonytalanság a végeredményen már
A címlapsztárok, akikkel találkoztam, akikkel ina legelső időszakban sem látszott. Bár mind a
terjút csináltam, valamennyien nagyon régi és
külcsín, mind a belbecs elég sokat formálódott
jó barátaim. Ami manapság azt is jelenti, hogy
a következő hónapokban és években, a maritkán találkozom velük, rohanunk egymás melgazin szellemiségét a változások érintetlenül
lett, egymás nélkül, csak integetve egymásnak.
hagyták. Ugyan a példányszám tovább nőtt,
Remek alkalom volt tehát, kihagyhatatlan ürügy,
de a Szimpatika magazin ötven lapszám alatt
hogy interjú készüljön velük, vagyis legálisan is
is maradt, amilyen volt: emberközeli, informabeszélgethetünk, beírhatóan a naptárba, nem
tív és olvasmányos. Ma is büszke vagyok rá,
lopott idő a barátságra, hanem felelősen vállalt,
hogy főszerkesztőként én jegyeztem az első,
tehát magunknak is elszámolható elfoglaltság.
alapvető fontosságú évet, és annak ellenére
Hosszú beszélgetések lettek. Melynek végén
is a legváratlanabb szituációkban kérdeznek
az én alanyaim remek interjút adhattak volna
rá a legváratlanabb emberek erre a munkára
le – mely velem készült. Mert az idő legalább
a hétköznapjaimban, hogy immáron bő két és
felében ők kérdeztek engem. Ma is azt vallom,
fél éve elváltak útjaim a stábtól. Azt hiszem, ez
Cserhalmi Györgynél és Margitai Áginál például
igen ékesen bizonyítja a magazin népszerűjobb kérdezőt alig ismerek. Szeretem őket. És
ségét és elterjedtségét. Örülök, hogy részese
még szerencse, hogy egy velem készült interjú
lehettem az építkezésnek.
senkit sem érdekelne...
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…főszerkesztők mesélnek
Kalmár András:
Amikor 2010 júliusában átvet
tem a kormányrudat, még
nem sejthettem, hogy milyen
remek legénységet hagytak
rám elődeim, akik kiváló tengernagyok és marsallok révén a legnagyobb
viharok és a legalattomosabb zátonyok között
is büszkén és bravúrosan navigáltak az évek
és a lapszámok során. Mert bizony, nem olyan
egyszerű hónapról hónapra kihajózni, vagyis
megszerkeszteni egy ilyen kiadványt, „zászlónkra tűzni” az olvasóknak tetsző, szerethető,
de ugyanakkor egyetemes értékeket (és érzelmeket) is képviselő ismert embert, akinek kedve is van mesélni magáról meg a világ dolgairól,
sőt, még a (főleg hölgyek esetében) nem kis
macerával járó fotózást is eltűri. Jól tudjuk, az
orvos sem egyszerű eset, kevesen tudnak időt
szakítani arra, hogy válaszoljanak az olvasókat
érdeklő kérdésekre, nem beszélve a legendásan szemérmes gyógyszerészekről, akiktől még
egy fotó beszerzése is sokszor reménytelen,
pedig tényleg nem egész alakos fürdőruhás
képeket teszünk róluk közzé. Nem beszélve a
matrózokat fenyegető szirénekről, óriáspoli-

pokról és egyéb tengeri szörnyekről, akik mindent elkövetnek annak érdekében, hogy sose
érjünk partot. De valami isteni csoda folytán
mindig határidőre beérkezünk a kikötőbe, azaz
nyomdába kerül a lap, és ez nemcsak a legénység elhivatottságának köszönhető, hanem
egy speciális ajzószernek, amit egy zöld ruhás alak szállít nekünk, hatalmas bőrtáskában,
akár naponta többször is. Bizony, ez a titokzatos, de legális anyag Önöktől érkezik, kedves
olvasók, lepecsételt fehér borítékban (vagy
elektronikus levélként) – ez az, ami a legtöbb
erőt nyújtja a helytálláshoz. Az a sok száz jókívánság, dicséret, sőt kritika, illetve azok a műalkotások, versek, amiket Önök postára adnak,
nagyon sokat jelentenek a számunkra. Kérjük,
hogy gondoljanak ránk, hét tengeren edzett
hajósnépre ezután is, és írják meg, mi tetszett,
mi nem, mit és kit látnának szívesen a magazinban, és mi ígérjük, mindent meg fogunk tenni
annak érdekében, hogy Önök az elkövetkezendő 50 számot is olyan kedvvel forgassák, mint
az előző 50-et!

11

Mentás eper mousse torta

A

Recept:
Először megcsináljuk a piskótát. Veszünk
6 egész tojást és 120 g cukrot, és fehéredésig verjük. Ez néhány percet igénybe
vesz, de ne csüggedjünk! Szitáljunk hozzá 120 g lisztet, keverjük óvatosan össze,
és süssük meg 180 fokos sütőben, kb. 20
perc alatt kész van.
Ha kihűlt, vágjuk ketté, és töltsük meg
mentás–epres krémmel, majd a maradék
krémmel vonjuk be a tortánkat. Az így
készített könnyű finom piskótalapot bármilyen más töltelékkel vagy akár lekvárral
is tölthetjük.
A mostani tortánk krémje így készül:
Vegyünk 400 g eperpürét és 100 g tejszínt, és főzzük fel néhány aprított mentalevél társaságában. 6 darab tojássárgáját
és 125 g cukrot keverjünk össze, és adjunk hozzá egy kis tejszínt. A forró epres
tejszínből adjunk egy keveset a tojásos
masszába, aztán öntsük össze a kettőt,
és főzzük fel 82 fokra, hogy besűrűsödjön. Adjunk hideg vízbe áztatott zselatint
(15 g) a krémhez, majd jeges víz felett
hűtsük ki. Ha kihűlt, lazítsuk fel
500 g felvert tejszínhabbal.
A menta íze csak annyira
bolondítja meg a finom
eperhabot, hogy újszerű, különleges
ízvilágot kapjunk.

A Szimpatika 50. lapszámát ezzel az elsőrangú, kiváló alapanyagokból készült izgalmas tortakülönlegességgel köszöntjük! Egészséges gyümölccsel
és frissítő mentával készült ez az édes gyönyör, ami
könnyű, habos, és minden falat maga a boldogság.
Balázsy Panna újságíró és Gál Zsuzsa
ügyvédnő – mindketten elvégezték
a cukrásziskolát, közben pedig a
bel
városi Lila Körte cukrászdában
inaskodva tanulták ezt a csodálatos
receptet. A francia desszertek mellett imádják a rusztikus házi sütiket,
a sok munkával és szeretettel készült
uzs onnasüteményeket és az ünnepi különlegességeket, melyeket a www.cukkerbukker.hu weboldalon is
megtekinthetnek, sőt a jövőben
induló vállalkozásukban akár meg is
kóstolhatnak!

AJÁNL JA:

November elseje a halottaink napja – de vajon miként meséljünk a halálról gyerekeinknek? Hogyan beszélgessünk velük? A Boldogan éltek, míg meg nem haltak... és
azután? című foglalkoztatókönyv ebben nyújt segítséget a 7–11 éves gyerekeknek
és szüleiknek. Ez az a könyv, amelyre előbb-utóbb minden családban szükség lehet –
épp ezért nem érdemes az elolvasásával megvárni egy-egy szeretett rokon elvesztését.
A halottak napja remek alkalom arra, hogy az elmúlásról és a gyászról őszintén beszélgessünk gyerekeinkkel. A könyv szerzője Singer Magdolna, mentálhigiénés szakember, az illusztrációkat a képzőművészként is rendkívül tehetséges Rutkai Bori készítette.
Egészen február 3-ig látható a debreceni MODEM-ben az Alkony című kiállítás,
amely napjaink legnevesebb figuratív festőinek munkáit hozza egy fedél alá,
ráadásul az alkotók többsége még sohasem állított ki hazánkban. A tárlatra ös�szesen 9 országból érkeztek képek. Az egyedülálló művészeti projekt a világvégemítoszokat és a bizonytalanságot a festészet nyelvén tematizálja, a koncepció
inspirációjaként pedig Isaac Asimov 1941-ben írt Alkony című elbeszélése szolgált.
Kihagyhatatlan gyűjtemény, aki teheti, mindenképpen nézze meg!
Ha már képző, akkor kötelező: Banksy-show lesz a Műcsarnok alagsorában (Mélycsarnok). Csókolózó rendőrök, felfegyverkezett Mona Lisa, virágcsokrot elhajító anarchista, lufikkal repülő
kislány – mindenki által ismert, a világ különböző pontjain stencillel falra fújt képek a magát
a mai napig leleplezni nem kívánó street-art-művésztől. Nos, november végétől „a világ első
street-art katasztrófafilmje”, valamint egyéb filmes kuriózumok és Banksy-művek kapcsán találkozhatnak rajongók és érdeklődők. És ha az ismeretlen művész megtartja jó szokását, talán
Budapest egyik tűzfala is gazdagodhat egy eredeti műalkotással. (Csak le ne mossa a Főkefe.)
November 8-án kezdődik, és 20-án fejeződik be az Urániában rendezett gálaműsorral a 10.
Héttorony Fesztivál. A Fonóból indult programsorozat ma már elér a kolozsvári református
és a csíkszeredai és százhalombattai katolikus templomokba, a lendvai színházba, a dunaszerdahelyi városházára, és Kárpátalján a csetfalvai református templomba is. A Kiss Ferenc zeneszerző által életre hívott fesztivál célja a magyarság és a velünk együtt élő népek zenéjének,
hagyományainak megismertetése. Minden előadás kuriózum, megéri ott lenni – kicsiknek-nagyoknak egyaránt.
Aki pedig a klasszikusokért rajong, vagy épp csak belekóstolna a komolyzenébe, váltson bérletet
a Keller András vezette Concerto Budapest hangversenyeire. November 18-án például egy igazi
„sláger”, a Bolero hangzik el a Müpában, sőt, még egy Ravel-mű, a G-dúr zongoraverseny is műsoron
lesz, a kétszeres Kossuth-díjas zongoraművész, Ránki Dezső közreműködésével. A koncert második
felében Csajkovszkij gyönyörű IV. szimfóniája szól majd, mindhárom darabot Keller András dirigálja.
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Ha bővebb információt szeretne, nézze meg a fenti művészek,
események honlapját, vagy böngésszen a kulturpart.hu-n!

13

Dogossy Katalin
Tankönyv a zsebünkben
Azt írja az újság, hogy egy alsó tagozatos általános iskolás gyerek 6-8 kiló tananyagot, azaz
könyvet, szótárt, munkafüzetet, tolltartót, atlaszt, füzetet cipel naponta.
Erről aztán a régi rögeszmém ismét az eszembe jutott. Igazából nem értem, miért cipelik iskoláskorú gyerekeink az
évenként újraírt, újranyomtatott, aztán év végén gyakran a
szemétbe hajított könyvet, munkafüzetet, füzetet. 2012-ben.
Akkor, amikor már az óvodások is mobiltelefonnal járnak.
2012-ben, amikor két és fél éves unokám simán bepötyögi
apja gépébe a jelszót, majd kikeresi, elindítja és lefuttatja a
programot, amivel játszani akar.
Persze, tudom, sok családnak nincs mobilja, számítógépe,
internetelérhetősége. Éppen ezt az egyenlőtlenséget számol
ná fel az elektronikus tananyag és az ennek elolvasásához,
feldolgozásához szükséges eszköz. Sok ember számára az
egész számítógépes világ még ma is idegen és elérhetetlen.
Pontosan ezért kell gyerekeik kezébe adni ezeket a ma már
elérhető árú eszközöket. Persze nem a szülők dolga ez, hanem
az államé. Előbb vagy utóbb az információ, a tananyag elsajátításának és a legkisebb faluba, a legapróbb iskolába való
eljuttatásának nem lehet más, demokratikus módja, csak ez.
Nem megy egyik napról a másikra, tudom én. Pontosan
emlékszem, milyen rémület töltött el engem és újságíró
kollégáimat, amikor húsz évvel ezelőtt a szerkesztőségekben
felállították a számítógépeket, s az addig írógéppel papírra
írt szöveg, a filmre készült fénykép hirtelen digitálisan előállított lett. Számítógépes programokkal kezdtünk írni, szerkeszteni, a cikkeket, képeket egymásnak átküldeni, tördelni,
színre bontani, nyomdára előkészíteni. Bizony előfordult,
hogy sírtam dühömben, amikor egy megírt cikkem a rendszerből egyszer csak eltűnt. Igen, volt tanulópénz. De ma már
nem tudnám elképzelni a munkámat, az életemet a számítógép, az internet nélkül. Emlékszem arra is, hogy milyen
sokáig éreztem úgy, hogy az újság csak az a lepedő nagyságú,
nyomtatott, papíralapú dolog lehet, amit reggel bedobnak a
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postaládámba, és én a kávé mellett végiglapozom. Ma már
ez eszembe sem jut. Reggel, amikor bekapcsolom a gépemet,
egy program az érdeklődési körömnek megfelelően összegyűjtött, percre friss híreket tálalja elém. Anélkül, hogy ezt
papírra kellene nyomtatni. Ez pedig azt jelenti, hogy nem
kell fákat kivágni ahhoz, hogy a hírek hozzám eljussanak.
Az lenne jó, ha ahhoz sem vágnánk ki egy kisebb erdőnyi fát,
hogy az új tankönyvekhez szükséges papírt előteremtsék.
A közoktatásban használt tankönyvek és nyelvkönyvek elmúlt évi forgalma ahelyett, hogy csökkent volna, 1 százalékkal növekedett. A KSH adatai szerint a tankönyvkiadás tavaly
a könyvpiaci forgalomból több mint 16,7 milliárd forinttal,
28,2 százalékkal részesedett. A tankönyveket kb. 40%-ban
az állam és kb. 60%-ban a szülők finanszírozták. Magyarul,
több mint 15 milliárd forintot költünk évente tankönyvekre,
melyek egy része a kukában köt ki. Vagyis, ennyi pénzt dobunk ki a szemétbe.
Hallom is a felháborodást. Hogyan lenne ez kidobott pénz!
Ez tananyag, gyermekeink okítására fordítódik. Igaz. De mi
köze van ma már a tananyagnak a nyomtatott tankönyvhöz?
Magyarországon sok. Más országokban egyre kevesebb. DélKorea és Szingapúr egyes iskoláiból az iPad és társai teljesen
kiszorították a tankönyveket és a füzeteket. Amerikában is
egyre több iskolában használják a táblagépeket. Nemrégiben
Belgium jelentette be, hogy kötelezővé teszi az elektronikus
tananyag használatát. A török kormány öt év alatt minden
kisdiák asztalára táblagépet akar tenni.
Ugyan, mi értelme van ennek?
Elég sok. Lássuk sorjában.
Vannak tartalmi előnyök. Először is, egy ilyen gépre gyakorlatilag korlátlan mennyiségű tananyag ráfér. Ez a hatalmas
tananyag könnyen olvasható, betűi nagyíthatók, tartalmában
keresni tudunk, zenével, filmmel, képpel, ábrával illusztrálható. A digitális kötetek tartalmát egyszerűen lehet frissíteni, a papíralapú tankönyvekkel ellentétben mindig az

éppen elérhető legfrissebb kiadás áll rendelkezésre. Amit a
diák kijelöl a szövegben, azt a könyv automatikusan elmenti.
A valódi tankönyvekhez hasonlóan arra is van lehetőség, hogy
lapszéli jegyzeteket fűzzön a szöveghez a tanuló. Ezekből az
aláhúzásokból, beszúrt gondolatokból jegyzetet és az anyag
memorizálásában segítő tanítókártyákat készít. A könyvek
gazdagabban, magazinszerűbben néznek ki, hiszen az iPades
tervezők kezét nem fogja vissza a nyomdatechnika: minden
oldalon óriásira nagyítható képek, lejátszható videók találhatóak. Nem kell azt külön bizonygatni, hiszen nyilvánvaló, hogy
egy diák mennyivel szívesebben tanulna egy ilyen „könyvből”,
amelyben, mondjuk, történelemből a reneszánsz tanulásakor
a tananyagba építve a kor képzőművészete rögtön megnézhető, kinagyítható, zenéje meghallgatható. Letölthető az
a szoftver, amellyel digitális tankönyveket lehet szerkeszteni.
A tanárok például sok amerikai iskolában akár az előre elkészített sablonok alapján is tudnak jegyzetet írni.
És akkor még a súlyról nem is beszéltünk.
Egy táblagép szinte a zsebben elfér. Míg manapság egy átlagos alsós iskolatáskája 6-8 kiló között van, egy táblagép fél kiló. Nem éppen elhanyagolható szempont.
Hiszen a hivatalos ajánlás szerint a gyerekek
testsúlyuknak legfeljebb 10 százalékát
cipelhetik. Egy alsós gyerek súlya 2530 kiló, tehát 3 kiló lenne az a súly,
amelyet egészségkárosodás nélkül
cipelhetne. Ennek háromszorosát viszi.
A gerincbántalmak megelőzésére van
olyan táska, ami a gerinc vonalával párhuzamosan, tökéletesen rásimul a hátra, így szinte
leveszi róla és a vállról a terhet. Tízezer fölött kezdődik az ára, de a legjobbakért elkérnek 67 ezer
forintot is. A táblagép ennél olcsóbb.
Hogy kinek van pénze erre?

gyarországon 748 ezer általános iskolás gyerek tanul. Vajon
a nagy tabletgyártók hová lennének hajlandók levinni táblagépeik árát egy több százezres kormányzati megrendelés
elnyerése érdekében?
Egyébként ma már Magyarországon is 15 ezer forintért, tehát kb. annyiért be lehet egy új táblagépet szerezni, amen�nyit egy szeptemberi iskolakezdéskor a tankönyvekért és
füzetekért fizetni kell. Minden évben.
Jól tudom én, hogy azért az egész ügy nem ilyen egyszerű.
Hiszen a tananyagot át kell dolgozni, újra kell gondolni, programozni, tervezni, digitalizálni. Ehhez egészen új szemlélet,
új szaktudás, másféle együtt gondolkodás, rengeteg munka
kell. Jól tudom én, hogy a legtöbb embernek még ma is nehéz
elképzelni az olvasást a papír illata, a lapozás szertartása nélkül. Nehéz elképzelnünk, hogyan kérdeznénk ki a leckét, ha a
gyerek egy elektronikus könyvvel a kezében kérné ezt tőlünk.
Tudom én, hogy az egész számítógépes világ egy kicsit távoli,
félelmetes, átláthatatlan. Amíg nem használjuk, félünk tőle. S
nem csak a tanárokat, talán a szülőket is meg kell tanítani
a használatukra. S majdnem azt írtam, hogy a gyerekeket is. Aztán rájöttem, hogy őket aligha. Egy átlagos
hatéves körülbelül másfél óra alatt megtanítható egy ilyen kütyü használatára.
Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy a gyereket nem kell
megtanítani kézzel írni, ceruzával, tollal, papírra. De meg
kell. Ez nem azt jelenti, hogy
a kötelező irodalmat is elektronikusan kell elolvasnia. Dehogy.
A számítógép azért van, hogy az
életünket megkönnyítse. Nincs jövő
és nincs esélyegyenlőség
nélküle.

Például az indiaiaknak. Csupán mintegy hétezer-ötszáz forintnak megfelelő összeget kell az indiai kisdiák szüleinek
fizetnie egy indiai fejlesztésű új táblagépért.
Például a törököknek, ahol az állam által meghirdetett program szerint öt év alatt minden török kisdiáknak táblagép
kerül az asztalára. Az Apple, a Microsoft és az Intel, tehát a
legnevesebb cégek szálltak harcba a törökországi kormányzati program elnyeréséért. A 2011/2012-es tanévben a Ma15

Elmondom hát mindenkinek

Ki az a „mi”?

Nincs társulatunk, de van állandó csapat,
amely a színház gerincét alkotja. Mára önjáró. Így marad energiám a művészszínházi
ambícióimra is időnként. Pl. az Egyenlőség,
amelyet most rendezek, olyan mélységű, A színház mellett ír is. Három könyve jehogy nyugodtan mehetne bármelyik mű- lent meg.
vészszínházban. De a fő célkitűzésünk, hogy
polgári darabokat mutassunk be, mint a régi Igen, és nagyon sikeresek. Az Ördöggörcs 50
Madách vagy Vígszínház. Én azokhoz kötőd- ezer példányban kelt el, most fordítják svédtem, azokat is sírom vissza, ezért játszunk re a kint élő magyarok kezdeményezésére. Az
Shakespeare-től Shaw-n át Csehovig, és per- írástól korábban ösztönösen elhatárolódtam,
hogy „minek még egy író?”. Aztán muszáj volt
sze, fókuszban vannak a Karinthy-művek.
valamit kiírnom, elmondanom. A személyes
A név kötelez?
történetemet.

Polgár Teréz Eszter

Harmincegyedik évad
Karinthy Frigyes unokájából és Karinthy
Ferenc fiából Valakivé válni nem kis feladat. Karinthy Márton több életre elegendő munkával bizonyított – rendezőként,
az ország legrégebben működő magánszínházának igazgatójaként, fordítóként,
sőt, nagy elődeinek árnyékából kilépve
íróként. Sokat tett azért, hogy az ő keresztnevét is megjegyezze az ország. Az
idén 31 éves Karinthy Színházban beszélgetünk – vagy ahogy ő nevezi: a szigetén.
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fotó: Major Attila, Wikipédia

Hogy merült fel a magánszínház ötlete?
Nyugodtabb élete lehetett volna egy állami színház rendezőjeként, nem?
Hát, ez az, hogy nem. Nem találtam a helyem.
Pedig 10 év alatt sok színházban voltam, illetve sok színház jött belém. De nem én választhattam a darabokat, nem dolgozhattam úgy,
ahogy megfelelt volna a becsvágyamnak, a
munkakedvemnek. Kellett egy hely, ami az
enyém. Egy állami színház rendezőjeként be
van szorítva az ember, és hát, én duplán beszorítva éreztem magam ezzel a névvel. Nem találtam még a saját hangom. A ’70-es évek színházi
életében vagy nagy újítónak kellett lenni, vagy
mondjuk Ádám Ottónak, aki viszont egy volt a
maga nemében. Én tőle tanultam a legtöbbet,
aztán amit lepároltam, már a saját színházamban tudtam megvalósítani. Olyan helyre vágytam, ahol nemcsak rendező lehetek, hanem
színházcsináló: író, rendező, fordító, és igazgató is, tehát egy színház szellemi atyja. ’82-ben
jött a lehetőség, hogy vállalkozásként színház
is alapítható 50 ezer Ft alaptőkével. Így hoztuk
létre a Hököm Színpadot. Ennek az egyenes
folytatása a Karinthy Színház.

Direkt itt Budán, a Karinthyak vonzáskörzetében kerestek játszóhelyet?
Igen, a XI. kerületben, de ez csak ’88-ban sikerült. Sokáig más játszóhelyek adódtak, aztán amikor a régi Haladás mozinak kerestek
új hasznosítási formát, lecsaptunk rá. Nem
egyszerű egy helyet újra artikulálni. Az első
pár év a keresgélés jegyében telt. Lassan formálódott ki, milyen színház legyünk, hogy
tudjuk megtölteni úgy, hogy színvonalas
darabok menjenek. Ebből a „kisbolhásból”,
ami moziként működött, és annak is lesajnált
volt, csináltunk igazi, folyamatosan működő
kőszínházat.

csinálni. De ez most már főleg a saját elvárásom magam felé. Jó ösztöke ez a név. Ebben
a színházban pedig szellemi tőke. Nem apámé, nagyapámé vagy az enyém, itt ez mind
együtt van.

Ami apámtól, nagyapámtól fellelhető volt, A családtörténet megírásával, a játszott
és színpadra termett, már mind játszottuk. Karinthy-darabokkal kicsit életben is tartÉs főleg a Karinthy-szellemet szeretném to ja az apját és nagyapját?
vábbvinni: a nemes szórakoztatást. Nem
kikergetjük a nézőt, hogy Dunának menjen, Igen, és magamat szintén. Önös érdek is
hanem örömöt adunk, de közben mondunk mozgat: megmutatni, hogy itt vagyok. Másis valamit. Szerintem minden színháznak szó- részt az aparegény mindig identitáskeresés.
rakoztatónak kell lennie, különben pár okos A származásával minden írónak kell valamit
fejű kritikusnak játszhat, a nagyközönség kezdenie. Hunyadi Sándor, akit játszunk,
nem fogja szeretni. A másik véglet a gatya- egész életén át küzdött az apja, Bródy Sándor szellemével, és csinált egy egész sajátos
letolós gagyi.
életművet. Izgat ez az analógia.
Sohasem akart kibújni a Karinthy-bőrből?
Tervezi, hogy ír még?
Kiskoromban Karinthy-gyerekként ingyen
nézhettem előadásokat. Tudták, hogy „a Aki megpróbált már összetákolni mondatoMarci úgyis színházi ember lesz”. Hatéves ko- kat, az tudja, hogy milyen csoda – és milyen
romtól ki se lehetett robbantani a színházból. gyötrelem. Az írás is függővé tesz, ahogy a
Aztán a főiskolán duplán kellett bizonyíta- színház. De most az utóbbi a fókusz: a legnanom, hogy nem csak a nevemen utazom. De gyobb örömöm, hogy a 31. évadot kezdheterről szól az egész élet, hogy megpróbáljuk tük idén. Tudja, hogy még egyetlen magyar
kitaposni a világban a kis helyünket. Akár magánszínházat se sikerült ilyen hosszan
ilyen sokszorosan foglalt névvel. Az ember fenntartania senkinek? A két leghíresebb hámeg is tagadhatja az őseit, de nem lehet ború előtti színigazgatónak se. Beöthy László
elszakadni. Én átkeresztelhettem volna néha öt színházat igazgatott egyszerre, de a
magam Kovács Ubulnak, úgyis tudta volna magánszínházai sorra megbuktak. A család
mindenki, ki vagyok. Ezt az örökséget vinni meg mindig újra összedobta a pénzt. Bárkell. A Karinthy név egy dupla fenekű do- dos Artúr a Katona helyén működő Belvárosi
log. Jó, mert nem kell bemutatkozni, viszont Színházat vezette, ötször is, de összeszámolnagyon nagy az elvárás, nem lehet vacakot tam az ott töltött éveit, és csak huszonhét.
Grafika: Szathmáry István Pál
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Ez nagyon fontos Önnek.

Mitől tud a Karinthy Színház ennyi ideje
működni?
Csak közhelyeket tudnék mondani, hogy jó
darabokat kell játszani, jól. Nincs csodaszer.
Soha nem kaptunk állami támogatást. A darabok létrehozása sok pénz, erre szponzorokat kell szereznünk. Az előadásokat viszont
már eltartja a közönségünk. Mi megtanultuk
a színházi menedzsmentet a magunk bőrén.
Meg a rizikóvállalást.
Volt, hogy a hiányzó pénzt én magam hoztam be. Ezt egy állami színházigazgató se
vállalja, őt „tartsa el az állam”. Az ember felelősségteljesebben választ darabot, tudva,
hogy ha megbukik, ő is bukik. Persze, én is
nyúltam már mellé, de az elmúlt három évtized engem igazol. Az első darabunk díszlete egy zsebkendőnyire összehajtható priccs
volt meg egy fal. Így indultunk, és most forgószínpadunk van, támogatói körünk, bérletes közönségünk.
18

A Karinthy Szính
áz
(1118 Budapest,
Bartók Béla út 13
0.)
ma már 31 éve
s

Úgy érzi, beérkezett?
Csak az érkezett be, aki meghalt. De van egy
szigetem. Hogy hová lehet még fejlődnöm
vagy továbblépnem, az függ az egészségemtől, munkakedvemtől. Egyelőre megvan
mindkettő. És élvezem, hogy már ott van a
színház, ahová 20 éve szántam. Mostanra
megkerülhetetlen.
A sérelmeket vagy a kudarcot hogy viseli?

tavaly. Röhögtünk magunkon, hogy milyen
hülyék voltunk. De az is benne van, miből
lesz a cserebogár. Közülünk 10-ből 5-en pályán maradtunk, és ez nagy szó. Nekem nagy
boldogság, hogy lett saját színházam, persze
csomó munka van benne meg egy fél élet,
de van egy szigetem, ahova hazajövök.
A színház még írás nélkül is egész embert
kíván.

Az egészségéért tesz valamit, hogy állja
a megterhelést?
Csak úgy bírom az éjszakázást, a munkát, ha
mozgok, ha jó az erőnlétem. Mielőtt elkezdek próbálni, már előtte készülök rá, mert
különben nem tudok koncentrálni. Amikor
rendezek, már csak az érdekes. Úszom, kondizom, sokat sétálok, igyekszem egészségesen étkezni. Látja, nem vagyok elhízva, ami
az én korosztályomban ritka. Nagyon hiú vagyok. Az is hajtóerő.

Nem nyalogatok sebeket, nincs is rá idő. Úgy
dolgozom fel, hogy már az újjal foglalkozom.
Voltak bukások. Ilyenkor sírunk kicsit, aztán
folyatjuk. Nem akarom elbagatellizálni, előfordult, hogy elegem lett, hogy szívesen
bedobtam volna a törülközőt. De nem lehet,
mert felelős vagyok a csapatomért, a darabokért és a színészekért is. A munkatársak
erőt öntenek az emberbe.
Ezen a pályán felfokozott érzelmek és indulatok működnek, olyan sérelmek is lehetnek,
amikről nem tudok, vagy nem is értem, valaki miért utál. De a színházi világban nem
lehet megsértődni. Én szintén hordozok,
persze, tüskéket, még főiskolás koromból is.
Erről írok A vihar kapuja című könyvemben,
ami az osztályunkról szól: be is mutatták

HIRDETÉS

Persze. Már benne leszek a színháztörténetben, akármit csinálok. Pedig a prérire, ahol mi
vagyunk, nem szokás színházba járni. De ennek is megvan a büszkesége. Használják, ugye,
a „pesti Broadway” kifejezést, az Andrássy út–
Nagymező utca sarkát értve alatta – én akkor
a budai Broadway vagyok. Egyelőre egyedül.
Amikor kezdtük, csak ugrottunk a semmibe.
40 éve nem létezett magánszínház. Az utolsót, Várkonyi remek Művész Színházát egy
tollvonással szüntették meg ’49-ben. Most
a magánszínházakon a sor, az állam szabadulna a színházaktól. Oszlanak fel a társulatok.
Pedig nagy előny, ha a színészek egymás minden rezdülését ismerik. Én is vágytam volna
társulatra, de nem tudnánk fenntartani. Viszont visszatérő színészekkel dolgozunk, kezd
kialakulni egy csapat. És most, hogy megszűnt
a Budapesti Kamaraszínház, szinte a teljes társulatot áthoztam az Egyenlőségbe játszani.

Igen, ez erről szól, a magánélet rámegy. Nekem is van családom, nem élünk együtt. Ezt
az életformát nem nagyon lehet tolerálni.
Szerencsére jó a kapcsolatom a családdal, a
volt feleségemmel jó barátok vagyunk. Nemrég nagyapa lettem, ami új szerep, és, más
szempontból, most szintén kitölt. Át kell
magam értékelni. De azt hiszem, jó lesz ez
a nagyapaság. Egyelőre még abból áll, hogy
meghallgatom a feleségem és lányom ódáit,
és igyekszem nem nevetni, milyen elfogultak. Mikor azt mondják, hogy Janka a legszebb gyerek és zseniális. Hét hónaposan…
De tényleg nagyon édes.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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NOVEMBERI
AKCIÓ!

Béres C-vitamin
50 mg tabletta
120 db

MOST
MÉG OLCSÓBB

1 385 Ft
57,7 Ft/db

24,6 Ft/db

A megfázás és
influenza tüneteinek
enyhítésére
Vény nélkül kapható
gyógyszer

710 Ft

139 Ft/db

Viszkózus váladék
oldása légúti
megbetegedésekben
Vény nélkül kapható
gyógyszer

Egyoldalú, hiányos
táplálkozás vagy
fokozott C-vitaminszükséglet esetén
Étrend-kiegészítő
készítmény

Otrivin Duo
0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml
oldatos orrspray
10 ml
MOST CSAK
1 485 Ft

Panadol 500 mg
filmtabletta
MOST CSAK
24 db
590 Ft

MOST CSAK

5,9 Ft/db

Az akció 2012. november 1-től 30-ig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak.

Coldrex tabletta
24 db

ACC Long 600 mg
MOST CSAK
pezsgőtabletta
1
390 Ft
10 db

Sedatif PC
szopogató tabletta
40 db

148,5 Ft/ml

Paracetamol tartalmú
fájdalom- és
lázcsillapító
Vény nélkül kapható
gyógyszer

MOST CSAK

920 Ft
23 Ft/db

Náthával, meghűléssel
összefüggésben
kialakuló orrdugulás és
a hozzá társuló
orrfolyás kezelésére
Vény nélkül kapható
gyógyszer

Alvászavar, szorongás,
ingerlékenység esetén
alkalmazható
homeopátiás gyógyszer
a hozzászokás veszélye
nélkül
Vény nélkül kapható
gyógyszer

Nizoral sampon
100 ml
MOST CSAK
2 410 Ft
24,1 Ft/ml

LactoProtect MOST CSAK
kapszula
1 730 Ft
28 db
61,8 Ft/db
Baktériumokat és
hozzáadott
prebiotikumokat
tartalmaz, melyek
hozzájárulhatnak a
bélflóra egyensúlyának
fenntartásához és az
egészséges
bélműködéshez
Étrend-kiegészítő
készítmény

Mebucain Mint
2 mg/1 mg
szopogató tabletta
20 db

MOST CSAK

1 080 Ft
54 Ft/db

Torokgyulladás és enyhe
szájüregi fertőzések helyi
fertőtlenítő és érzéstelenítő
kezelésére
Vény nélkül kapható
gyógyszer

Saballo 320 mg
MOST CSAK
lágy kapszula
30 db
1 745 Ft
58,2 Ft/db

Jóindulatú prosztata-megnagyobbodás esetén fellépő
vizelési zavarok kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

Magne B6
bevont tabletta
50 db

MOST CSAK

1 395 Ft
27,9 Ft/db

Magnéziumhiány
kezelésére
Vény nélkül kapható
gyógyszer

Neogranormon
kenőcs
100 g

MOST CSAK

1 990 Ft
19,9 Ft/g

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

Alkalmas a
felületes
bőrsérülések,
felmaródások,
enyhe égési sebek
hámosítására
Vény nélkül kapható
gyógyszer

Robitussin Antitussicum
szirup
MOST CSAK
100 ml
995 Ft
10 Ft/ml

Makacs, száraz,
irritatív köhögés
enyhítésére
Vény nélkül kapható
gyógyszer

Robitussin Expectorans
szirup
MOST CSAK
100 ml
1 015 Ft

Marslakócskák
prebiotikummal
erdei gyümölcs ízű
rágótabletta
+ ajándék Világító
Marslakócska gyűrűk
100 db + 4 db
MOST CSAK
3 240 Ft

10,2 Ft/ml

Köptető a makacs,
nyálkás, hurutos
köhögés, hörghurut
kiegészítő kezelésére
felnőtteknek és
gyermekeknek
Vény nélkül kapható
gyógyszer

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

32,4 Ft/db

Multivitamin és
ásványi anyagok
gyermekek számára
Étrend-kiegészítő
készítmény

Üzenet a Földről

Novák Péter

Civil Licit
Hol, kire, miért, minek? Annyi mindent vásárolunk vakon, bízva minőségben, mennyiségben (vagy mindkettőben), hogy ocsú és búza,
máj és egyéb disznóságok nehezen válnak el
egymástól... Pedig érdemes lenne szelektíven
gyűjteni!

Maga az Ember. Sőt, rosszabb lett, hisz immáron
önszántából rozsdáll morálisan. És hogy óriási
különbség van aközött, hogy géppisztollyal állítanak vagy bevásárlókocsival állnak hosszú, tömött
sorokba? Igen! Például az utóbbit magam töltöm,
sőt, még mérlegelem is a választások lehetőségeit.

Kezdjük az elején: mennyire vagyunk aktívak? Na- Ez igazságtalan! Ez leegyszerűsítő! Ez demagóg!
gyon is! Van véleményünk, jövőképünk, döntünk Az. Nem tisztel(ek) múltat s jövendőt! Meglehet.
és állást foglalunk, na persze saját érdekeink ve- Élni kedvelem a jelent, hogy talán nincs jókor,
tületében. Bocsánat, akkor érdekeim vetületében. meg rosszkor, csak az van, ami van. A Most végteHa így a jó, miként másként? Teszem a dolgom, len hatalma. Különösképp oly időkben, hol a törteszem a magam módján, és ne firtassuk megint, ténéseknek nincs, még pillanatnyi eltolódása sem.
amúgy lapszámról lapszámra mantrázva az ös�- Egyszerre mind, a szemünk láttára zajlanak.
szefogás, a közösség zavaros ideáit. Jogkövető álMi meg nézünk. Fel az égre, le a mélybe. Mindegy,
lampolgárokként lehetnek perszonális elvárásaim.
csak nehogy egymás szemébe.
Mondjuk, hogy adj, Uram Isten! A többi? Néma
csekk. Mert sajnos az elvárásaimnak ára van, hogy Jobb pillanataimban pedig látni vélem a közösséel ne feledjem. Elvárás az is, hogy fizessek értük. get, mikrót és makrót egyaránt. Mikor, mekkora
Nem keveset, ráadásul előre. Sajátos egy hitbizo- vízióm támad. Váratlan platformokról, nem várt
mány… Hiszek benne, hogy jobb lesz, hogy a hol- szereplőkről, érdekek egyeztetéséről, kompromis�napba fektetek, bár váltót róla nem kapok.
szumokról, integrált energiáról. Nem a gyors és
rövid távú haszonról, de a végtelen nyereség reméKezdjük az elején: mennyire vagyunk aktívak? Senyéről. Csípjenek meg, közhelyekben álmodom...
mennyire! Kiállni mások jogaiért, megfogalmazni
egy kollektív célt, ennek okán tenni, cselekedni, Fenntarthatósági Nap 5., Állampolgári Részvétel
vállalni? Még a hatásfok kedvéért sem. Még érdek- Hete, Tűzgyújtó Konferencia, Civil Licit, hogy csak az
ből sem. Még a legnagyobb profitért sem, ha közös ősz szikrázó káprázatait idézzem, a rothadó enyéaz osztó. Torzó, kiben megvan a képesség, de sehol szettel szemben; valakik, valahol alva járnak? Nem,
a készség. Együtt, veled? Hagyjál már, könyörgöm. inkább állva hagynak, tudván, a szabadság nem
ingyenadomány, s nem élni vele hátrány, korrigálKezdjük az…: születtem Magyarországon, 42 éves
hatatlanul. Keressünk partnereket fejmagasságban,
vagyok. Kis ráhagyással eddigi pályafutásom felét
ha már valahova tartozni kell, mondják ők. Tartozegy olyan, másikat egy amolyan rendszerben tölzunk egymáshoz, ne egymásnak egy illúzióval!
töttem. Annak ellenére, hogy a jelenlegi struktúra
kétségtelenül közelebbi a preferált értékekhez, Jobb pillanataimban pedig látni vélem a magam
nem jelentéktelen tapasztalatom szerint a világ fúrta kommunikációs csatorna széle-hosszát, és
ezen hosszúsági és szélességi fokán a felépít- nem egy!, ötven darab üzenet csak nem sodrómény legfontosabb eleme fikarcnyit sem változott. dik az infotérben célszemélytelen? S legyen bár
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papírrepülő, gyújtós, galacsin az írott sorok
végső sorsa; senki nem vész el, csak átalakul.
A kölcsönhatás nem adósság, fifti-fifti. Nekem
már nem csak gyógyszerészem van... Szóval
nem hagylak, könyörgöm.

2012. november 6-án ötödik
alkalommal kerül
megrendezésre a Civil Lici
t, egy rendhagyó aukció,
hol nem műtárgyak kerüln
ek kalapács alá; civil szervezetek kínálnak fel vállala
toknál megvalósítható
programokat. A licitre boc
sátott szolgáltatások
lehetnek környezetvédelemm
el, munkahelyi esélyegyenlőséggel, egészségm
egőrzéssel, hátrányos
helyzetűek támogatásáva
l, és minden más, a vállalati felelősségvállalásho
z kapcsolódó tevékenységgel összefüggő progra
mok, tréningek, képzés
és tanácsadás. Olyan tevéke
nység, amely szerepet
játszik a vállalaton belüli és
kívüli együttműködés,
tolerancia megteremtésébe
n. Az elmúlt négy év
alatt a fenntarthatósági
árverésen több mint 40
civil szolgáltatás kelt el és
valósult meg különböző
típusú, méretű és tevékenységű cégeknél.
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Társaslény

Vág Bernadett

Mi olyan vicces?
Amália nénit sokan ismerik a Petúnia utcában. Délutánonként kiáll a ház elé, vagy
csak a gangra, és a korlátot támasztva kukucskál a lépcsőkanyar irányába, hátha
jön már valaki, akit üdvözölni lehet. Hogy
vagy, galambom, kérdezi általában, de
olyan kedvesen, hogy az ember azonnal
panaszkodni kezd.
Múltkor például a szemközt lakó Zsuzsi
igyekezett hazafelé az új frizurájával, amikor
Amália néni becsalogatta teára, de ahogy
feltette a kérdést, hogy vagy, galambom,
Zsuzsiból kitört a keserű zokogás, és alig
tudta kinyögni, hogy az mennyire rettenetes, ahogyan ő van. Aztán mitől olyan rettenetes ez a hogylét, érdeklődött Amália néni.
Hát attól, bömbölte Zsuzsi, hogy a Gyula
nem segít semmiben, rám hagyja az egész
háztartást, tegnap sem pakolta el az elmosott edényeket, a kisebbik gyereknek meg
szétment a táskája, teszkós szatyorral ment
iskolába, meg kell őrülni és a többi… Amália néni előbb csak nézett szépen, aztán már
mosolygott, végül kitört belőle a nevetés,
de úgy, hogy a térdét csapkodta. Zsuzsi erre
elnémult, aztán egy picit ő is elnevette magát, majd együtt hahotáztak térdet csapkodva, hogy zengett a ház. De miért is tetszett
nevetni, kérdezte Zsuzsi elmenőben. Mert
olyan boldoggá tesz, hogy ilyen szép, teljes
életed van, mondta Amália néni.
Máskor meg az alsó lakó, a húszéves Lili esett
Amália néni csapdájába, pedig sehogy se
akart bemenni hozzá, merthogy úgyse ehet
süteményt. Tessék csak megnézni, Amália
néni, mondta, így is milyen dagadt vagyok,
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és már csöppent is a könnye, mint a novem
beri eső, hogy hiába koplal hetek óta, és hiába ötvenkét kiló, akkor is sokkal hájasabb,
mint a barátnője, a Zizi, és hogy így egy
fiúnak sem fog tetszeni, mert ötven kiló fölött megette a fene az egészet. Erre Amália
néni hullámzó keblére vonta Lilit, miközben
párnás hasa csak úgy rázkódott a nevetéstől,
és csak ölelgette vinnyogva, hogy már az ő
könnye is kicsordult, míg aztán Lili is elkuncogta magát abban a nagy, alapos ölelésben.
Végül megkérdezte, miért tetszett úgy nevetni, Amália néni? Mert olyan boldog vagyok,
hogy ilyen szép, teljes életed van, mondta.
Aztán olyan is volt, hogy a rettentő elfoglalt
Navlacs úr útját torlaszolta el Amália néni, és
addig édeskedett neki, amíg az elfogadta a
teameghívást. Hogy van mostanában, galambom, csicseregte, de Navlacs úr csak az
órát leste, le ne késse az üzleti megbeszélést,
amitől a bolygó jövője függ, különben sem
lehet kiszámítani a tömegközlekedést, morogta, pláne, amióta ellopták a kocsiját a ház
elől, felborult az egész élete, csupa tortúra a
rendőrségi bejelentés, az ügyintézés a biztosítónál, csak úgy ugrált a teáscsésze, an�nyira csapkodta az asztalt. Amália néni pedig
hallgatta szelíden, mígnem hirtelen akkora
bruhaházásban tört ki, hogy még Navlacs
úr dühös mennydörgését is túlharsogta vele.
Mondanom sem kell, Navlacs úr előbb kikérte magának ezt a hangot, aztán rájött, hogy
nincs itt más hang, csak szívből jövő, önfeledt nevetés, és ettől egy kicsit mintha megenyhült volna, még a bajusza is szétfutott
egy vonásnyira, na, nem többre. El is sietett,
még mielőtt bármit is kérdezett volna.

A Petúnia utca környéki lakók amúgy sokszor összesúgtak Amália néni háta mögött,
hogy vajon mi ütött az öregasszonyba, hisz
az épelméjű ember inkább elszontyolodik ebben a zűrös, gondokkal teli világban,
mert ugye, ha baj van, akkor töprengeni és
aggódni kell, vagy depresszióba esni, minimum, na mármost baj, az mindig van. Amália néni is hétféle gyógyszert szed, mondták,
se kutyája, se macskája, a nyugdíja kicsi, a
vérnyomása nagy, akkor meg mit röhög
itt le-fel. Egyikük felvetette, tán valami
diszkódrogot szed az öreglány, a másik
gyanította, hogy titkon tütükél, végül abban maradtak, hogy simán csak bolond.
Ezzel szét is széledtek. És miközben széledeztek, ki-ki arra gondolt, hogy nem is lehet olyan rossz egy kicsit bolondnak lenni.

A Nevetés világa
Buddhát mindig nevető arccal ábrázolják. Ez azért van, mert a megvilágosodott
ember, aki szellemi útjának célpontjához
ért, már tudja, hogy minden szenvedés
csak a képzeletünk műve, a téves rögeszméé, hogy bármihez, bárkihez ragaszkodhatunk, és hogy a boldogságunk kézzel
fogható dolgok függvénye. Pedig valódi
lényegünk biztonságban van, nem érheti semmi rossz, így félnünk, bánkódnunk
sincs miért. Ching Hai Legfelsőbb Mester
egyik beszédében egy megvilágosodott
tanítóval példálózott, aki tanítványainak
a Tudatosság útjáról mesélt. „Isten először
a Cselekvés világába vezetett – mondta –,
aztán a Bánat világába vitt, ahol a szívem minden ragaszkodástól
megtisztult. Ezután a Szeretet
világába kerültem, ahol megismerhettem a feltétel nélküli,
tiszta szeretetet, és minden
más kiégett belőlem. Ezután
a Csend világa következett,
ahol csodálkozó szemeim
előtt feltárultak az élet és a
halál rejtélyei. Ez volt az utolsó állomás? – kérdezték a tanítványok. Dehogy – felelte a
mester. – A végső állomás Isten
szívében volt, amit úgy hívnak,
a Nevetés világa…”
(Forrás: kozvetlenkapcsolatistennel.hu)
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Célcsoport a család

Apa! Vegyél nekem...

A reklámhadjárat természetesen engem sem kímél, sem mint édesanyát, sem mint a kismamák
tanácsadóját. Szerencsére otthon nem sokat nézzük a tévét, de abban a kevés időben bombáznak
minket a még jobbal, a még újabbal, a még szebbel, az állítólag még egészségesebbel, legyen
szó joghurtról, telefonról, samponról, vagy akár
legófiguráról. Számomra egyenesen ijesztő, hogy
amikor az ember belép a saját személyes e-mail
fiókjába, oldalt egyből hirdetések halmaza jelenik
meg, a saját levelei aktuális tartalmának megfelelő témákban. Hogy nem fér hozzá illetéktelen
a leveleimhez? Háááát...

van osztva a következő kategóriákra: 1. valóban
szükséges, 2. néhány extra, ami kényelmes lehet,
3. csak indokolt esetben kell és 4. semmi szükség
rá, csak pénzkidobás – bár ez utóbbit nem szoktam leírni, mert lehet, hogy az adott családnak
éppen egy olyan valami a szíve vágya, ami nálam
ebben a rubrikában szerepel. Biztos nem véletlenül lehet kapni elemes hintaszéket vagy a cumit
a szájban tartó sapkát, vagy egyenesen az anyai
szívdobogást, légvételt utánzó plüssmackót, bár
a magam részéről elképzelni sem tudom, hogy
mi szükség lehet ezekre, ha van a kisbabának egy
édesanyja, ringató karral, anyai szívvel és mellel.

A szakmámból adódóan van egy speciális szelete a reklámoknak, melyet eléggé a szívemen
viselek: ez pedig a várandós anyákat célzó óriási
„bababiznisz”. Akármennyire is két lábbal a földön
járó, tudatos a fiatal pár, amint megtudják, hogy
babát várnak, más dimenzióban kezdenek létezni, a gyereküknek természetesen mindenből a
legjobbat szeretnék, mindent megadnának azért,
ami a legtökéletesebb várandósságot, a legszebb
szülést, a legegészségesebb, legszebb kisbabát
ígéri nekik. Erre pedig hihetetlen marketing állt
rá. Erkölcsileg persze sokszor megkérdőjelezhető
a dolog, főleg, mikor azt sugallják, hogy nem vagy
elég jó szülő, ha ezt vagy azt nem veszed meg,
nem fizeted ki.

Sajnos napjainkban az anyák nem bíznak
eléggé saját magukban, nem mernek
az ösztöneikre hallgatni, és valljuk
be, sokszor nincs segítségük,
nincs támogató háttér mögöttük, így könnyen esnek áldozatul a jól kidolgozott marketingfogásoknak.

Nagyon nehéz eligazodni az óriási túlkínálatban,
tele vannak a bababoltok csillivilli, méregdrága holmikkal, amire lehet, hogy semmi szükség
sincs, viszont remekül rá lehet sózni a hiszékeny
és gyanútlan kismamára. Szerencsére a kispapák sokszor gyakorlatiasabbak, vagy sajnálják
a százezreket, így nem minden kerül a bevásárlókocsiba. Tanácsot adni sem könnyű ebben a
helyzetben, bár nekem van egy listám, mely fel
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Záró gondolatként egy
példát említenék: újszülött-látogatásra érkezik a védőnő a kismamához, legjobb tudása szerint támogatva
az igény szerinti
szoptatást, de0
önhibáján kívül
egy cumisüveggyártó cég tollával írja le a fürdetőkrém nevét egy
másik tápszergyártó cég jegyzettömbjére...

Kész csoda, hogy ez a magazin ilyen sok lapszámot megért – ez sok mindennek köszönhető, de
legfőképpen Önöknek, akik igényt tartanak az újságban megjelenő tartalmakra. Ez egy apa számára megnyugtató, hiszen a szakmámból adódóan
folyamatosan azt hallgatom, hogy ilyen országban élünk, és ez kell a célcsoportnak, blablabla.
De nem! Főleg akkor, amikor már a gyerek is
célcsoport, egészen kicsi kora óta. Ebben a lapban ugyan nincs gyermekeknek szóló tartalom,
de úton-útfélen belebotlunk azokba a reklámokba, kiadványokba, melyeket kimondottan kiskorúaknak készítenek.
Közeleg a karácsony, és én már rettegek, hiszen az angyalkának írt levél
is azok alapján készül, hogy mit látnak a tévében, az újságokban, illetve
mit láttak az iskolában a barátjukon,
vagy mit visz be az oviba a másik.
Mindezt úgy kritizálom, hogy egy
olyan cégcsoportot vezetek, mely
forgalmának legjelentősebb része
a kommunikációs piacról származik. Így nem egyszer veszek részt
megbeszéléseken, ahol az adott
megrendelő vállalat számol a fiatalkorúakkal, sőt, a kisgyermekekkel
is mint CÉLCSOPORT! Ezzel még
önmagában nem lenne baj, de a
megvalósítás már nagyon sokszor
gyalázatos, és minőségről pedig
a mai világban már nagyon ritkán
beszélhetünk. A gyerekcsatornák reklámjaitól pedig megőrülök, hiszen
már a dán építőjáték-gyártó is
fegyveres szuperhősöket kínál,
az egyik vezető mobilcég pedig

Hannah Montanával hirdeti a portékáját... ÉN meg
hülye vagyok, ha nem veszek a gyereknek ilyet!
Kollégáimmal már régen beszélgetünk arról,
hogy milyen jó lenne, ha az iskolában tanítanának médiaismeretet, ezen belül pedig „reklámértelmezést”! Szeretném továbbá azt is, ha lenne
alapfokú gazdasági oktatás – mikor és hogyan
vegyek fel hitelt stb. Nem arra gondolok, hogy
minden pedagógus képezze ki magát banki tanácsadásból és reklámpszichológiából, de kis kiadványokkal lehetne segíteni a helyzeten – akár
online is, hiszen akkor nincs nyomdaköltség. Ne
adj isten, hozzánk hasonló ügynökségek bevonásával (társadalmi munkában!), lehetne hívni néha
szakembereket is, előadni.
Mi társadalmi munkában időről-időre eljutunk iskolákba, és már az alsó tagozatosoknál megdöbbentő nyitottságot és érdeklődét tapasztalunk
a témában. A gimiseknél pedig nagyon jó látni,
ahogy akár 45 perc alatt szembesülnek csak azzal
a pár apró dologgal, hogy mi van rajtuk, illetve
milyen márkájú telefont szeretnének és jelenleg
mit használnak, és általában az derül ki, hogy
még a zenekarokat is az alapján hallgatják, hogy
mennyit vannak a tévében, vagy mit ír róluk az
újság. Nagyon kevés dologban döntenek minőségi alapon, és még kevesebb helyzetben az
ár–érték arány szerint. Persze mi, felnőttek, ha
jobban magunkba nézünk, akkor meglepődünk
egy-egy vásárlás alkalmával, hogy miért is vettük
le azt a valamit a polcról, de ezen már csak önmagunk segíthetünk. A gyermekeinknek viszont
alanyi jogon járna a tisztességes tájékoztatás,
felvilágosítás, ennek pedig a legjobb helyszíne
az iskola lehetne.
Bocsánat, de nem bírtam ki szó nélkül.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Sallai Ervin

Elindulunk hát a kifutópálya felé, és megkezdjük a felszállást. Igyekeznünk kell, mert
Bruce Willis új akciófilmje forgatásához pont
ezt a szakaszt bérelte ki – kitekintve láthatják
is a gépfegyverállványokat és a légvédelmi
rakétákat. Természetesen nincs ok aggodalomra, ez csak egy filmforgatás, nem fogják
lelőni a gépünket, hiszen szükség lesz még
önökre a túszejtős jelenethez, amit visszautunkon vesznek fel.
Tervezett repülési sebességünk 800 km/
óra, tervezett repülési magasságunk pedig
húsz méter, mert ha a panelházak között
megyünk, elkerülhetjük, hogy fizetnünk kell-
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Utastársaik nyugalmának megőrzése érdekében a nyolc év alatti gyermekeket a pog�gyásztérben helyeztük el, egymástól izolálva,
biztonságos kutyaketrecekben. Leszállás
után a szülők átvehetik a gyermekeket. Kérjük, minden gyermeket vegyenek át a szülők,
magaviselettől függetlenül.

Kollégám karjelzéssel mutatja a vészkijáratok elhelyezkedését. Kérjük, ezeket az
ajtókat csak vész esetén használják. Nem
tekintendő azonban veszélyhelyzetnek a
foglalt illemhely, valamint az sem, ha elfogy
a kézipoggyászból a duty free üzletben vásárolt sör.
Ne vegyék bizalmatlanságnak, de fedélzetre szállásukkor lemértük önöket, így teszünk

Reméljük, mind a járatunkon töltött idő, mind
a Shopping City-i nyaralás kellemesen telik
majd. Ezúton kívánunk szuvenírben gazdag,
de ételmérgezéstől mentes utó-utónyaralást
mindenkinek. Vagy ahogy
a Last Minute-i lakosok
mondják: „Szervuszvízibusz, mennyi
dollár, eredeti!”
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Az ülés alatt az önök által elrejtett cigarettáskartonoktól és csempészpálinkától kissé
balra találhatók a mentőmellények. Tekintve,
hogy az út 100%-át szárazföld felett tesszük
meg, az önműködő szelepeket eladtuk, ezért
kényszerleszállás esetén hiába rángatják a
zsinórokat, nem fújódnak fel. Ez nem is szükséges, hiszen már rikító színük is elegendő,
hogy bármely erdőségben felkeltse a ragadozó állatok figyelmét.
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jen a légtér használatáért. A kedvező viteldíj
megtartása érdekében a repülőút ára nem
tartalmazza az étel- és italfogyasztást, így
azokat a személyzetnél kártyás fizetés ellenében rendelhetik meg. Sőt, idei újításként
oxigénből is annyit kapnak kedves utasaink
ingyenesen, amennyit a tüdejükben a gépre hoztak, további levegőt felszállás után a
lenyíló oxigénmaszkokon keresztül vásárolhatnak. Természetesen a levegővásárlás
nem kötelező, de ajánlott, tekintve, hogy
Resh kapitány Ferihegy határát elérve vákuumot generál az utastérben.

Célállomásunkon az időjárás kedvező. A levegő hőmérséklete 35 fok, a tengervízé 24 fok.
Sajnos a fapados járatokkal leszerződött leszállópálya olyan messze van a tengerparttól, hogy azt csak repülőgéppel közelíthetik
meg budapesti átszállással, de a bátrabb
utasok helyi iránytaxit is igénybe vehetnek,
amennyiben ráérnek, és hajlandóak teljes
vagyonukon túl a veséjükkel is fizetni. Reméljük, mindez nem árnyékolja be a felhőtlen nyaralást.

majd kiszálláskor is, és akinél jelentős súlytöbblet jelentkezik, azt megkérjük, ürítse ki
zsebeit.

csóA
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Jó napot kívánok! Gálbory Anna vagyok, az
önök légiutas-kísérője. Resh kapitány és
személyzete nevében köszöntöm utasainkat az ÓcsóAir 012-es járatának fedélzetén. Ahogy a toronytól felszállási engedélyt
kapunk, megkezdjük utunkat Last Minute
fővárosába, Shopping Citybe. Várható repülési idő hat óra harmincöt perc, plusz reptéri
illeték. Ha kinéznek a bal oldali ablakokon,
láthatják, ahogy a földi személyzet tagjai
elosztják egymás között a biztonsági kapuknál elkobzott bicskákat, kisollókat és a 100
millilitert meghaladó folyadékokat. A jobb oldali ablakokon keresztül látható tanácstalan
munkások ma dolgoznak először a repülőtéren, ezért az önök csomagjait valószínűleg Újdelhibe tartó járatunkra pakolják, de
ne aggódjanak, a nyaralás utolsó napján a
bőröndök általában megérkeznek, ha csak
a terrorelhárító alakulatok nem robbantják
fel a kifutó melletti, sárga csíkkal jelzett aszfaltszakaszon. Időközben rádión jelentkezett
a hangár – jó hír, hogy sikerült indulás előtt
összeszerelni mindkét turbinát úgy, hogy
egy alkatrész sem hiányzik, sőt, pár apró
csavar még meg is maradt.

megvédi az önök és utastársaik ruházatát a
makacs szennyeződésektől, amennyiben a
repülőt turbulencia dobálná az út során.

Pár mondatban engedjék meg, hogy felhívjam figyelmüket a biztonsági előírásokra.
Kérjük, az utazás teljes időtartama alatt kapcsolják ki mobiltelefonjaikat, így a kapitány
képes lesz Damaszkusz helyett Shopping
Citybe kormányozni a repülőt. Ráadásul így
az akkumulátoraik is feltöltött állapotban maradnak, amire nagy szükségük lesz, amikor
megérkezvén fel szeretnék hívni az utazási
irodát, hogy a lefoglalt szálloda nem létezik.
Miután elfogyasztották a hazulról hozott lilahagymát és szalonnát, a kis asztalokat zárják vissza az önök előtti ülés támlájába. Ily
módon láthatóvá válik a hiperventillációs tasak – más néven tacsi-zacsi, amely kiválóan
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dr. Takács Tamás

A gyulladás, ami ölni képes
A 20. században rendkívüli fejlődésen ment keresz- válhat, és életveszélyes állapot alakulhat ki. Az Egyesült
tül az orvostudomány, melynek egyik legjelentő- Államokban – ahol a legfejlettebb az orvosi statisztikai
sebb mérföldköve az antibiotikumok megjelenése
rendszer, így a legpontosabb adatok onnan származnak
volt. Egyes, korábban halálos betegségek már csak – a legtöbb beteg emiatt kényszerül kórházi kezelésre,
gyors lefolyású kellemetlenségekké váltak, míg
évente több millió ilyen beteget vesznek fel.
másokat sikerült teljesen eltüntetni. Az egyszerű
Mi okozhatja ezt a megbetegedést?
gyulladások az előbbi kategóriába tartoznak, kivéve egyet, a heveny hasnyálmirigy-gyulladást. Két fő kiváltó oka van, az egyik az epekövesség, mely legMivel a betegség igen gyakran fordul elő, így kü- inkább a nők betegsége, és a 60 év felettiek közel felét
lönösen fontos, hogy beszéljünk róla. Kérdéseinkre
érinti, a másik ok pedig az alkoholfogyasztás, ami világdr. Takács Tamás egyetemi tanár, a Szegedi Tudo- szerte népbetegség. Emellett vannak kevésbé gyakori
mányegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikájának
okok is, ilyen lehet a gyógyszerfogyasztás, egyes vírusok,
orvosa válaszolt.
a magas vérzsírértékek, vagy a hasnyálmirigy fejlődési
rendellenessége.
Mi tulajdonképpen a hasnyálmirigy, milyen funkciót lát el az emberi testben?
Az epe egy külön szerv: hogyan befolyásolhatja
mégis a hasnyálmirigy működését?
Ez egy nagyon fontos szerv, bár az emberek számára ez
talán nem annyira nyilvánvaló. Ez az a szerv, amelyik az Valóban, de az epevezetéknek és a hasnyálmirigy-vezeemésztőenzimeket termeli, és azért felelős, hogy az álta- téknek közös kivezető csöve van, mely összeköti őket a
lunk elfogyasztott ételek hasznosuljanak és fölszívódásra
nyombéllel. Az epe gyakran kőképződéssel reagál egyes
alkalmassá váljanak. Emellett a hasnyálmirigy termeli
táplálkozási rendellenességekre, a keletkezett kövek beazokat a hormonokat, melyek a cukoranyagcsere szabá- ékelődhetnek a közös kivezető csőbe, így mindkét szerv
lyozásában alapvető fontosságúak.
működését gátolják. Az epekövesség önmagában is komoly görcsöket idézhet elő, de áttételesen okozhat hasTudjuk, hogy a hasnyálmirigy-gyulladás veszélyes.
nyálmirigy-gyulladást is.
De mik a tünetei?
A másik említett fő kiváltó ok az alkoholfogyasztás.
Így van, ez egy nagyon komoly
Milyen mértékű alkoholbevitel tekinthető veszébetegség. A lényege, hogy a haslyesnek?
nyálmirigy által termelt enzimek
nem a táplálékot, hanem magát Az alkoholfogyasztás minden körülmények között képes
a szervet kezdik el emészteni. hasnyálmirigy-gyulladást kiváltani, minél gyakrabban és
Ez a betegség nagyon komoly
minél nagyobb mértékben történik ez, annál nagyobb a
fájdalommal jár, gyakori a hány- kockázat. Az is megfigyelhető, hogy a tömény alkoholt
inger és a hányás is. A legsúlyo- fogyasztóknál jellemzőbb a hasnyálmirigy-gyulladás.
sabb, hasnyálmirigy-elhalással
Finnországban, ahol a leggyakrabban a hétvégékre korjáró esetekben a távoli szervek, látozódik az italozás, és a szaunázás mellé leginkább töígy a tüdő és a vesék is károsod- mény szeszt fogyasztanak, kiemelkedően magas az ilyen
hatnak, működésük elégtelenné
betegek száma.
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Ki lehet egy ilyen gyulladást feküdni otthon, vagy
mindenképpen szükség van orvosra?
A hasnyálmirigy-gyulladás olyan komoly fájdalommal jár,
hogy a beteg előbb-utóbb orvost fog hívni, melyre nagy
szükség van. Ezt a betegséget sem otthoni kúra, sem az
alapellátás nem képes megfelelően kezelni, mindenképpen kórházba kell menni vele. Ha már intézetbe került
a beteg, akkor viszonylag egyszerű vizsgálatokkal – CT,
ultrahang – diagnosztizálható, hogy milyen betegségben
szenved, és meg lehet kezdeni a megfelelő kezelést.
Lehet halálos a hasnyálmirigy-gyulladás?
A betegek 70%-a enyhe gyulladásban szenved, itt nincs
olyan nagy veszély. A súlyos hasnyálmirigy-gyulladás a
szerv elhalásával járó betegség, az ebben szenvedők 2040%-a meghal. Ez egy rendkívül magas arány, hiszen az
antibiotikumoknak köszönhetően ma már gyulladásos
betegség ritkán vezet a beteg halálához.
Hogyan kezelik az ilyen betegeket?
Az első és legfontosabb, hogy nem ehet a beteg, így vagy
vénásan, vagy szondán keresztül kell táplálni. Emellett
nagyon erős fájdalomcsillapítókra is szükség van, és

célszerű elérni a savtermelés csökkenését is. Egyelőre
még nincs egységes kezelési
módszer, többféleképpen is
lehet javítani a beteg állapotán. Érdemes megemlíteni, hogy a szondás módszert,
melyet világszerte használnak a hasnyálmirigy-gyulladás kezelésére, itt, Szegeden,
a mi intézetünkben fejlesztették ki, s ennek köszönhetően drasztikusan csökkent a
halálozási arány.
Mit lehet tenni annak érdekében, hogy elkerüljük
ezt a betegséget?
Ajánlott évente átfogó orvosi vizsgálaton részt venni,
melyből az is kiderül, hogy van-e valakinek epeköve,
milyen a vérzsírok szintje, van-e cukoranyagcsere-rendellenessége. Emellett érdemes kerülni a túlzott alkoholfogyasztást, főként a tömény italokat, valamint a – magyar
konyhára sajnos túlságosan jellemző – túlzottan fűszeres,
zsíros, csípős ételeket.

Kalocsai Kristóf

HIRDETÉS

Kérdezze meg kezelőorvosát!

Az is egyértelműen látszik, hogy ez nem csak az alkoholisták betegsége, sajnos ez bárkivel, bármikor előfordulhat.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

Vinczéné Csőke Máriát

Éberen, nem csak ébren
Legyen az egy hosszú autóút, vizsgaidőszak,
tanulási nehézséggel küzdő gyerek vagy határidős munka, a legtöbb emberrel előfordul,
hogy tovább kell szellemileg a csúcson lenni, mint amire az előző esti alvás lehetőséget
adott. Ilyenkor sokan kávéhoz vagy energiaitalhoz nyúlnak, de ezek hosszú távú hatékonysága igencsak kétséges. Vinczéné Csőke
Máriát, a békéscsabai Hérics Patika (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 26.) vezető gyógyszerészét arról kérdeztük, hogyan tudnak
segíteni abban, hogy a legtöbbet hozzuk ki
magunkból akkor, amikor igazán fontos.
Milyen hatóanyagokkal befolyásolható legjobban az éberség?
Több módszer is létezik a szellemi teljesítmény
fokozására. Egyrészt vannak gyógynövényes
termékeink, ilyenek például a Gingko
biloba-tartalmú szerek. Ez egyébként
a páfrányfenyőből kinyert anyag,
melyet már évszázadok óta hatékonyan használnak. A lényege, hogy
serkenti a mikrocirkulációt, tehát
az apró erek vérellátását, ezáltal
segíti – többek között – az agy hatékony működését.
Ezenkívül érdemes megfontolni az omega-3 zsírsavak
fogyasztását, melyek egyébként gyerekek esetében is
használhatók, olyannyira, hogy
már egyes, terhesség alatt ajánlott vitaminok is tartalmazzák
azt. Az omega-3 az agy gondolkodásért és értelmi képessége32

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

kért felelős területét építi, ezen felül
a benne lévő DHA segíti az agysejtek
közötti kommunikációt.
Említésre méltóak ezenkívül a guaranaés ginzengtartalmú szerek is, melyeket gyakran használnak kombinálva.
Mindkét növény élénkítő hatású, így
járulnak hozzá az éberség és a koncentráció fenntartásához.
A különféle energiaitalokra és a
kávéra is jellemző, hogy ugyan ébren tartják az embert, de a fáradtságot és a koncentrációkészséget csak
nagyon rövid ideig képesek javítani.
Miben mások a fent említett gyógynövények?
Az említett italok többségében a tárgyalt szerek
valamelyike, vagy azok kombinációja is megtalálható. A probléma ezek „túladagolásában” van.
Egyrészt a folyadékalap miatt sokkal gyorsabban
szívódnak fel a hatóanyagok, másrészt a kellemes
íz vagy az ébrenlétért folytatott kétségbeesett
küzdelem miatt többet fogyasztunk belőle, így
hirtelen hatalmas pluszenergia szabadul fel a
szervezetben, mely rövid időn belül képes leszívni a test tartalékait. A gyógynövényes készítmények és tabletták esetében ez nem történik meg,
hiszen jobban odafigyelünk a megfelelő adagolásra, és a hatóanyagok felszívódása is sokkal előnyösebb, így a kívánt eredmény,
az éberség is tovább tart.
Rá lehet-e szokni az ilyen serkentőszerekre?
Elméletben mindenre rá lehet
szokni, itt elsősorban az a

kérdés, hogy hogyan használjuk ezeket a termékeket. A koffein- vagy taurintabletták esetében
nagyobb a hozzászokás veszélye, így ezek hosszú
távú használata nem ajánlott.
Mennyi ideig lehet élni az ilyen serkentőkkel?
Napokról beszélünk, vagy esetleg egy vizsgaidőszakot is át lehet vészelni?
Attól függ, hogy kinek milyen hosszú a vizsgaidőszak. Hosszú távon egyiket sem szabad használni,
mert a szervezet kimerül, és benyújtja a számlát.
Pár napon keresztül lehet ilyen segítséghez nyúlni, de hosszú heteken, esetleg hónapokon keresztül folyamatosan szedni ezeket már veszélyes
lehet.
Mire kell odafigyelni, ha ilyen készítmények
szedése mellett döntünk?
A szervezet fokozott működéséből kifolyólag nagyon fontos odafigyelni a táplálkozásra, ezen belül is a megfelelő folyadékbevitelre. Sokat kell inni,
érdemes kicsit többet mozogni is, és fontos, hogy
több gyümölcsöt, zöldséget fogyasszunk.
Mit lehet tenni, ha esetleg túllőttünk a célon,
befejeztük a feladatot, szeretnénk pihenni, de
még dolgoznak a szerek, nem megy a lazítás?
Ilyenkor különösen hasznos a megemelt folyadékbevitel, melynek köszönhetően gyorsabban
távoznak a szervezetből az élénkítő anyagok.
Érdemes sportolnunk, mert a mozgás szintén
növeli a kiválasztás hatékonyságát, és levezeti a
pluszenergiákat. Vannak olyan gyógynövények,
amik ellentétes hatást váltanak ki, a felfokozott
állapotot lecsillapítják, de ilyen helyzetben ezeket
nem ajánlom, mert a szerek együttes hatása nagyon megerőltető lehet a szervezet számára. Tehát, ahogy korábban is mondtam, a legjobb
módszer a bőséges folyadékbevitel és a
mozgás.
Az említett serkentőszereknek van
orvosi szempontból hasznos hatásuk is?

Természetesen, vannak olyanok, melyeket terápia keretén belül is használnak. Van, amelyiket a
keringés javítása céljából javaslunk, és van olyan,
amelyik az időskori elbutulás megakadályozására,
lassítására jó. Egyes szerekkel kiváló eredményeket lehet elérni a tanulási nehézségekkel, diszlexiával vagy hasonló zavarral küzdő gyerekeknél.
Sok lehetőségről és megoldásról beszéltünk –
hogyan választható ki a legmegfelelőbb szer?
Ez teljes mértékben egyénre szabott, hiszen
másra van szüksége egy gyereknek, egy vizsgára
készülő hallgatónak és egy hosszú útra induló sofőrnek. Figyelembe kell venni az egyéni állapotot
is, így mindenkinek azt ajánlom, forduljon gyógyszerészéhez, mondja el, hogy mihez kell a segítség, és akkor meg fogják találni azt a készítményt,
mely a legjobban igazodik az egyéni igényekhez,
és a legnagyobb hatékonyságot biztosítja a fogyasztó számára.
Kalocsai Kristóf

lágy kapszula
belsôleges oldatos cseppek

Vese- és húgyúti betegségekre,
vesekô kezelésére, az újbóli kôképzôdés gátlására szolgáló
gyógyszer készítmény.

Vény nélkül, gyógyszertárakban kapható gyógyszer

Magyarországi képviselô: SATCO Kft.
Telefon: (+36-1) 371-0530
Telefon/Fax: (+36-1) 371-0531
E-mail: satco@satco.t-online.hu
www.satco.hu

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa
el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg
kezelôorvosát, gyógyszerészét!
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Üzenet a Földnek

Földi Barbara
és Sipos Anna

A szemétből is lehet várat építeni
A fogyasztói társadalomnak szerves része
a vásárlás, mely előbb-utóbb szemetet
eredményez. A legtöbb esetben fel sem
tűnik, hogy a mindennapok során rengeteg értékes anyag landol a kukában,
pedig ezeket egy kis odafigyeléssel és
kézügyességgel valóban hasznos, sokszor további vásárlásokat fölöslegessé
tevő tárgyakká lehetne alakítani. Sokan
vannak, akiknek halvány fogalmuk sincs
arról, mi mindent kezdhetnének a felgyülemlő hulladékkal – nekik nyújt segítséget a ReCreativity csapata. A kreatív
újrahasznosítást népszerűsítő vállalkozás alapítóival, Földi Barbarával és Sipos
Annával beszélgettünk.
Honnan jött az ötlet, hogy a „szemétdizájnnal” foglalkozzatok?
Egy évvel ezelőtt az Európai Unió támogatásával tartottunk egy nemzetközi tábort, ahol
a részt vevő fiatalok azt tanulták meg, hogyan
lehet értékes, hasznos tárgyakat készíteni
olyan dolgokból, melyeket már kidobásra
ítéltek. A létrehozott alkotásokból később kiállítást rendeztünk. A tábor olyan jól sikerült,
hogy ezt követően több magyar város középiskoláiban is tartottunk hasonló műhelyeket,
és ezek osztatlan tetszést arattak.
Idén újra tábort szerveztünk, de ezúttal nem
a kiállítás volt a cél, hanem hogy megtanítsuk a résztvevőket arra, hogyan adják tovább az elsajátított tudást. A siker most sem
maradt el, s ez végleg megerősített bennünket abban, hogy van létjogosultsága a kreatív újrahasznosítást oktató foglalkozásoknak.
Mostanra eljutottunk arra a szintre, hogy
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számos helyre hívnak
bennünket, rengetegen
szeretnék, hogy megtanítsuk nekik: a szemét is
lehet érték.
Milyen tárgyakat hoztok létre?
Mindennapi használati tárgyakat. Leggyakrabban táskák, tárolók, pénztárcák készülnek, de olyan viselhető tárgyak is vannak,
mint a fülbevaló, nyaklánc vagy hajpánt.
Milyen anyagokból dolgoztok?
A leggyakrabban használt „nyersanyag” a
Tetra Pak (tejes és üdítős dobozok), de nagyon jók a műanyag szatyrok, a molinók, a
különféle textilek, a régi harisnyák és a PET
palackok is. Ami azt illeti, nincs semmi kőbe vésve, hiszen a vállalkozásunk nevében
is használt kreativitás arról szól, hogy nincsenek határok. Ha valaki belekezd az ilyen
jellegű újrahasznosításba, rövid időn belül
azon kapja majd magát, hogy egy szemétkupac láttán megrohanják az ötletek, és már
csak az abból elkészíthető tárgyak lebegnek
a szeme előtt.
Nyilvánvaló, hogy szemét mindig van, de
nehezen tudom elképzelni, hogy a műhelymunkák előtt a kukákban turkáltok
nyersanyagokért. Hogyan szereztek be
elegendő mennyiségű és minőségű szemetet?
Valóban nem vagyunk kukabúvárok. Sikerült kialakítanunk egy hálózatot a barátaink és ismerőseink segítségével, ők gyűjtik
nekünk azokat a hulladékokat, amiket fel
lehet használni. De akadnak olyan kávézók,
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

éttermek, akik vállalták, hogy elteszik és nekünk adják azt a szemetet, amire nekik már
nincs szükségük, de számunkra használható.
Ez szerencsére már olyan jól működik, hogy
szinte soha nincs hiány alapanyagban, mindig tudunk valamit készíteni, ha megjön az
alkotókedv. Nem volt nehéz dolgunk a hálózat kialakításakor, hiszen csak meg kellett
mutatnunk a szemétből létrehozott tárgyakat, és ezek meggyőzték az embereket arról,
hogy nem érdemes mindent kidobni. Mindig
kiderül, hogy igény van az ilyen termékekre.

A műhelymunkák alkalmával ti biztosítjátok a szemetet, vagy mindenki hozza
magával?

Hogy alakulnak ki az „összeszerelési útmutatók”?

Mindenki. Tartottunk már foglalkozást óvodában és idősek klubjában is. Az iskolás közönség esetében annyi pluszelőnye van a
dolognak, hogy ezzel a módszerrel el lehet
bennük ültetni az újrahasznosítás gondolatát. Volt rá alkalom, hogy egy egész órás,
környezeti katasztrófákkal riogató előadás
után következett a mi foglalkozásunk, s míg
az előbbin majdnem elaludtak a gyerekek, a
pénztárca és ékszergyártás közben már azt
tárgyalták meg egymás között, hogyan fogják otthon összegyűjteni a hulladékot, hogy
folytathassák azt, amit itt megtanultak. Ezzel
nyilvánvalóan nem lehet megmenteni a világot, de minél több ember ismeri és szereti
meg ezt a módszert, annál nagyobb lépést
teszünk előre.

A legelső ilyen programunk előtt végeztünk
egy komolyabb kutatást, és akkor összeszedtünk egy csomó ötletet. De az a legjobb az
egészben, hogy ha dolgozni kezd az ember,
akkor teljesen új tárgyak, lehetőségek jutnak
az eszébe. Jó példa erre, hogy amikor műanyag szatyrok összevasalását végeztük egy
csoporttal, akkor az egyik fiatal egy papucsot
készített, pedig füzetborító volt a terv. A furcsa lábbeli egyébként olyan jól sikerült, hogy
a következő tíz napban azt hordta a srác.

Is-is, bár a legjobb az, ha a résztvevők is hoznak valamit. Ezt azért tartjuk fontosnak, mert
ha saját anyagból dolgozik az ember, akkor
erősebb kötődés alakul ki közte és az elkészült mű között, amikor hazaviszi, az sokkal
jobb érzés, sokkal büszkébb rá, hogy ezt igenis, ő alkotta, a saját kidobásra ítélt cuccából.
Ki a célközönsége ezeknek a műhelyeknek?

Kalocsai Kristóf

Édes otthon

Aggod Zsuzsa

A végképp reménytelenné vált esernyő fogantyúját, ha
leszerelhető, tegyük el, hátha a következőnek épp ez
lesz a gyenge pontja.

Eső helyett esernyő!
Esernyő szavunkat szegény sokszor gúnyolt Barczafalvi Szabó Dávidnak, a legerőszakosabbnak
tartott nyelvújítónknak köszönhetjük – amíg meg
nem honosította a nyelvben, a ’paraplé’ különböző formái voltak használatban. A nevéhez kötődik
egyébként több olyan fontos szavunk megteremtése, mint pl. az alap, cikk, cím, észlel, felület, gyám,
helyettes, hímez, külföld, minta, mondat, naptár,
nyomtatvány, olvasmány, önkéntes, szemle, szempont, szerep, szerkezet, tanulmány, taps, tábornok,
társadalom, termény, torz, tudat, tünemény, uradalom, véglet és a zongora.
Kis esernyőtörténet
Esernyő vagy napernyő funkciójú tárgyakat már több
ezer éve használ az emberiség – igaz, sokáig csak a
kiváltságosoknak jutott belőlük, és a mindenkori gonosztól való védelmet is elvárták tőle az időjárási kényelmetlenségek orvoslásán felül.
Mai babonánkat, miszerint „vigyél magaddal esernyőt,
hogy ne essen”, megelőzte több másik, pl. bizonyos vidékeken fekete esernyő alatt járva vetették a hajdinát,
hogy olyan fekete legyen, mint az esernyő.
Az összecsukható esernyőt több mint négyezer éve találták fel Kínában. Kína amúgy is az (es)ernyő egyik szülőhelyének számít, és nem meglepő módon ma is ott
készül a legtöbb belőle.
Az ernyő („áthuzat”) anyagának impregnálása
viasszal és különféle olajokkal is kínai találmány, valamint a selyem felhasználása az esernyőkészítésnél, mellyel
jelentősen könnyítettek a súlyán.
Az esernyő vázában valójában
sok változás nem történt az
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Ha pedig eltört a küllő végén az ernyő rögzítéséhez kialakított lyuk, egy párizsi kapocs felvarrása segíthet a
rögzítésben.

Díszítés

eltelt hosszú idő alatt: az anyaga bambuszból fa, majd
halcsont lett, míg végre forradalmasították az esernyő
súlyát és árát – és ezzel együtt a népszerűségét – a fémváz kifejlesztésével; aztán tökéletesítették a teleszkópos
nyéllel a tárolhatóságát.

És ha már tartóssá tehető az esernyőnk, érdemes díszítéssel egyedivé varázsolni az olcsó, egyszínű
darabokat.

Az esernyő európai elterjedése a 18. század végére tehető (nemcsak az árával és a súlyával, az előítéletekkel
is meg kellett ehhez küzdeni). Az biztos, hogy 1848-ra
hazánkban már nagy tömegek tudtak beszerezni belőle,
gondoljunk csak a márciusi forradalom képeire, és Széchenyire, aki tréfásan „esernyős forradalomnak” nevezte
az eseményeket.

A dekorálást nyitott esernyőn végezzük, használjunk vízálló anyagokat, és terítsünk szét jó sok
újságpapírt a munkafelületen. Érdemes először egy menthetetlenül
kidobásra ítélt esernyőn kipróbálni
a technikákat.

A ’48-as rajzok fekete esernyőihez képest sokat változott a mai kép: az ernyők színesek, és anyaguk selyem
vagy pamut helyett ma már a legkülönfélébb anyagokkal impregnált poliészter.

Az ügyes kezűeknek lakkfilcre vagy vízálló festékre van
csak szükség ahhoz, hogy mintákat rajzoljanak, fessenek az esernyőre.

Várható, hogy mind a váz, mind az ernyő fejlődni fog újrahasznosított anyagok bevetésével – legalábbis addig,
amíg nem sikerül kifejleszteni a viharban ki nem forduló,
tartós, ámde olcsó változatokat.
Addig is mit tehetünk esernyőnk tartóssága érdekében?
Gyorsjavítás
Néhány apró trükkel meghosszabbíthatjuk esernyőnk
élettartamát.
Leggyakoribb baleset, hogy a kifordult esernyő küllőjén
szétesnek a szegecsek, az ernyő leszakad a vázról.
Ha munkába menet hagy cserben az esernyőnk,
egy gemkapoccsal gyorsan szervizelhetjük
mindkét problémát, amíg tű, cérna nem
kerül a kezünk ügyébe.
Ugyanilyen jó megoldás a biztosítótű is.

De mit tehetnek a szabadkézi rajzban kevésbé ügyesek?
Szalvétatechnika

ernyőn. Rögzítsük a fóliát az ernyőn, és festékszprével
óvatosan fújjuk le a lyukakat. Száradás után hangsúlyozhatjuk a minták kontúrját erősebb színű lakkfilccel.
Nyomtatás
Krumpliból, szivacsból faraghatunk nyomdát, hogy
az esernyőnket kidekoráljuk valami
szívünknek kedves motívummal. Ha
kész a nyomda, egy fóliára kenjünk vékony réteg vízálló festéket, és ezt használva festékpárnának nyomtassuk tele
az esernyőt.
Adjunk egy esélyt az esőnek…
Látványos, „áttört” díszítés készülhet
apró lyukakkal, melyeket körberajzolunk aranyfilccel.
A lyukasztást gyertya fölött felhevített
vékony szöggel végezzük.
A fent említett technikákat bátran ötvözhetjük egymással, és feldobhatjuk a
látványt néhány felvarrt
gyönggyel, flitterrel is.

Az esernyő díszítésére kiválóan alkalmas a szalvétatechnika. Érdemes textilhez ajánlott ragasztólakkal dolgozni,
ez vízállóvá teszi a felületet, de rugalmas is marad a kezelés után.
Ügyeljünk arra, hogy az ernyőre kent ragasztóalap ne
legyen nagyobb a kiválasztott mintánál, lehetőleg ne
maradjanak fénylő foltok a minták körül – vagy a ragasztás végeztével kenjük le az egész ernyőt egy réteg lakkal.
Sablonfestés
Mérjük le az ernyő egy cikkelyét, és tervezzük meg a
mintát egy ekkora csomagoló- vagy újságpapírra.
(Ötleteket „lophatunk” csomagolópapírról, indiai kendőkről, illusztrációkról…)
Fóliából vágjunk ki mintát – a lyukak lesznek színesek az
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Szeptemberi kvíz játékunk nyertesei:
Bánhegyi Károly – Phönix Gyógyszertár, Budapest
Ötvös Péterné – Dobó Téri Kígyó Gyógyszertár, Eger
Vona Benedek – Tavirózsa Gyógyszertár, Tiszafüred
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló wellness-hétvége
a móri Hétkúti Wellness Hotel**** felajánlásával.
Zsolnay Gábor – Gödöllői Ezüstkehely Gyógyszertár, Gödöllő
Keller Julianna – Fekete Mamba Gyógyszertár, Szeged
Barna Györgyné – Szinvapark Gyógyszertár, Miskolc
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló wellness-hétvége
a hajdúszoboszlói Hotel Aurum**** felajánlásával.
Kovács Tamás – Eiger Gyógyszertár, Budapest
Göblyös Ferenc – Kazay Gyógyszertár, Debrecen
Somorjai Lászlóné – Deák Gyógyszertár, Győr
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló wellness-hétvége
a szilvásváradi Szalajka Liget Hotel**** és Apartmanházak felajánlásával.
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A Libri Kiadó felajánlásával szépirodalmi könyvcsomagot nyertek:
Erdei Gyuláné – Kamilla Gyógyszertár, Salgótarján
Hódi Attila – Natura Patika, Budapest
Kovácsné Balla Emma – Duna Gyógyszertár, Vác
Gratulálunk, a nyerteseket telefonon értesítjük!
Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a nyertesek sorsolása közjegyző jelenlétében,
a nyeremények értéke alapján csökkenő sorrendben történik!

1

Karikázza be
a helyes
válasz
betűjelét!

1

Mi a címe Jordán Tamás stand-up
műsorának?
a) A 12 legszebb magyar vers
b) Széllel szembe
c) Csak állok és mesélek

2

Kinek írnak levelet karácsonykor Apa gyerekei?
a) a Jézuskának
b) az Angyalkának
c) Anyának

3

Mi készült műanyag szatyorból
füzetborító helyett?
a) papucs
b) gyümölcsaszaló
c) akvárium

4

Hány általános iskolás gyerek tanul
Magyarországon a 2011/12-es tanévben?
a) 1 millió
b) kevesebb mint 500 ezer
c) 748 ezer

név*:
cím*:

telefon*:
e-mail:
patika neve, címe (vagy pecsétje)*:

5

Ki volt a Szimpatika magazin első főszerkesztője?
a) Szimpathy Katalin
b) Draveczki-Ury Ádám
c)		 Bányai Gábor

A sorsoláson azon játékosaink vesznek részt, akik legalább négy Szimpatika kvízkérdésre jól válaszolnak, és a *-gal megjelölt mezőket
nyomtatott nagybetűvel, olvashatóan kitöltik, és a kivágott szelvényt 2012. november 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. A nyilvános sorsolás időpontja: 2012. december 10.
délelőtt 10 óra. Helyszíne a Szimpatika szerkesztőség.

Október havi számunk kvízkérdéseinek helyes megfejtései:
1.: a) 2.: b) 3.: c) 4.: b) 5.: c)
A játékos a kvízben történő részvétellel feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag
a település megjelölésével), a Szimpatika magazinban és a nyereményjátékot közzétevő weboldalon nyilvánosságra hozzuk.
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Minden hétköznap
délelőtt az M1-en
A KÖZÉPPONTBAN
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