2012. szeptember

Földes László
Hobo
Novák Péter
Pedálgép

Sallai Ervin
Utóolimpia

SZEPTEMBERI AKCIÓ

:

patikája

zim
Az Ön S

Tartalom

KERESSEN MINKET
AZ INTERNETEN IS!

WWW. www.facebook.com/Szimpatika
.HU
Pánik? Roham!
Novák Péter naplója

Választások 2012!
honlap

Arctornával a stressz ellen
Amerikai kutatók kísérleteikben úgy találták, hogy a mosolygás
fizikailag is segíti, hogy túljussunk nehéz, stresszes helyzeteken.

facebook oldal

Kedves Olvasó!

Címlapon:
Földes László Hobo

4

Még a nyár legelején egy kis mediterrán városkában jártunk, és
ahogy az ilyen városkákban lenni
szokott, a főteret ellepő számtalan
étterem és kávézó előtt pincérek
invitáltak pastára, vagy a családom
által hőn imádott tengeri herkentyűkre. Jócskán vacsoraidő volt már,
sötétedett, úgyhogy be is ültünk
egy kockás abroszos, bazsalikomillatú kisvendéglőbe. Amíg vártuk a halakkal-kagylókkal
megrakott tálakat, a gyerekekkel körbejártuk a teret, amelynek másik felén valamiféle rendezvény folyt. Gyerekek adtak elő egy mesét egy gyerekekből, illetve a helyiekből álló
közönségnek, amely szinte minden egyes mondatot heves
üdvrivalgással fogadott. Aztán jött egy nyuszis-galambos
bűvész, majd egy idősebb asszony gyerekek neveit olvasta
fel, akiknek aztán könyvet és oklevelet nyújtott át. Majd az
egész társaság torkaszakadtából énekelni kezdett egy dalt,
amelyből két sor jelentését pontosan értettem: Doviđenja
škola! – Búcsúzunk iskola. Aztán újra szólni kezdett a zene,
a gyerekek táncolni kezdtek, és késő estig tartó buli vette
kezdetét, amelyhez a vacsora végeztével mi is csatlakoztunk. Közben a gyerekekhez tartozó anyukák is előkerültek,
és finomságokkal kínálták – nemcsak a csemetéket, de minket, turistákat is.

A Kultúrpart ajánlja
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Ez csak onnan jutott eszembe, hogy a szerkesztőség szomszédságában lévő iskola udvarán felállított visszhangzó
BEAG hangszórókból háromnegyed órája hallgatom az
igazgató úr mikrofonjának recsegését, papírjának zörgését,
monoton, a minimális retorikai elemeket nélkülöző beszédét. És arra gondolok, milyen lehetett az évnyitó Dalmáciában?

Kalmár András
főszerkesztő
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Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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A 2000-es évek elején Vidnyánszky Attila zsidókat viszik Auschwitzba, aztán átmegy
rendező kérésére Verebes Ernő, zentai költő/ egy másikba, ahol Fradi-drukkerek tartanak
zeneszerző írt egy forgatókönyvet, de eb- Zalaegerszegre, a következő kupéban egy szeből sem készülhetett film. Idén januárban relmespár ül, ők Velencébe utaznak nászútra.
aztán én is írtam egyet, de még nem adtuk És így tovább…
be, mert nem voltak megfelelőek a körülmények. Van egy elég jó forgatókönyv-szi- Különböző korok, magán- és politikai, társanopszisom, írtam egy előszót, sőt néhány dalmi, művészeti szférák, történelmi figurák
jelenetet is, de ma még nincs az illetékesek keverednek a filmben. A figurát folyamatoelőtt. Vidnyánszky a beregszászi színházzal san, minden korban el akarják kapni, hogy
2002-ben, a debreceni Csokonai Színházban megöljék. De miért üldözik?
pedig 2007-ben csinált a Vadászatból színházi változatot, ami sikeres volt, a kettő 42 elő- A Csavargók Könyve, a ’88-ban megjelent
adást ért meg. Ez nem rossz kiindulási alap, hetedik nagylemezünk és a Csavargók Tízpa100 000 néző jött el. A filmre még többen rancsolata című könyvemből készült előadólennének kíváncsiak.
estem. Mindkettő a blues, a rock, a költészet
és a magyar hagyományok szeretetével,
Egy igazi játékfilmet képzeljünk el?
védelmével foglalkozik. Sok mindent tartalmaz, amit értékesnek tartottam, amit kapIgen. Vidnyánszky folyamatosan zaklatott,
tam, átvettem, megírtam hozzá a sajátjaimat
hogy írjam meg én a forgatókönyvet. A koés továbbadnék. Ezt a Könyvet kell a főhősrábbi változatokban csak segítettem, az
alaptörténetet mások találták ki. De egyszer nek átadnia, mielőtt elkapják, vagy meghal.

Földes László
Hobo
Azt rebesgetik, hogy film készül a
Vadászatból....
1984-ben a Budapest Sportcsarnokban
előadtuk a Vadászatot Szikora János rendezésében – az akkora lökést adott a környezetünknek, hogy összeálltak mindenféle
színészek, lovas kaszkadőrök, filmesek azért,
fotó: Falus Kriszta

hogy a darabból film készülhessen. Megpróbáltuk, de a szocializmusban ez nem
sikerülhetett, és azóta is kétszer visszautasították. Az első szinte természetes, hiszen
az album dalszövegeit maga Aczél György
cenzúrázta. A későbbieken sem kell csodálkozni, mert ez a mű minden hatalmat irritálhat.

csak rám zuhant egy megmagyarázhatatlan
pillanat és beugrott az egész sztori. Régóta el
vagyok kényeztetve, még sosem írtam kényszerből dalszöveget, csak amikor jött valami
fentről vagy bentről. A Csattanoga Csucsu
című színdarabot három nap alatt írtam meg,
úgy, hogy előtte soha életemben nem csináltam hasonlót.

Érdekes, hogy akiket mestereidnek tartasz, Jim Morrison vagy a Rolling Stones
hozzád képest sokkal egyoldalúbb művészek. Persze Jagger is játszott pár filmben,
de sosem volt költői estje, nem írt darabot,
ahogyan Morrison sem. Lehet, hogy a te
életed is sokkal könnyebb lett volna, ha
csak egy irányra koncentrálsz. Tulajdonképpen miért nem lettél színész?

Szóval egyszer csak víziószerűen utolért
az esetleges Vadászat-film alapötlete. Egy
csavargó végigmenekül a magyar történel- 33 éves koromtól kezdve megtelt az életem.
men. Bujkál az erdőben, kilép onnan és a 1968-ban írtam az első dalszövegemet, és
mohácsi csatában találja magát. Végignézi pont a Kexnek*, velük énekeltem először.
II. Lajos fulladásos halálát a Csele-patak vizében, elrohan, nehogy elkapják. Szerencséjé- Magamról nem sokat tudtam, csak csavare a völgyben jön egy vonat, amire felugrik. rogtam. Hogy lesz valakiből csavargó? KétBenyit az első kupéba, ahol Korvin Ottó, Sza- féleképpen: vagy nem tud nyugton ülni a
muely Tibor és Kun Béla, úton Bécs felé, snapsz- fenekén, vagy valami elől menekülnie kell.
liznak. Átmegy egy másik vagonba, azon a Nekem menekülnöm kellett.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

* A Kex, bár csak 68’-tól 71’-ig létezett, és csak egy kislemezük jelenhetett meg, mégis a korszak ikonikus zenekarává vált énekesének
Baksa-Soós Jánosnak köszönhetően.
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Ám jó felé vittek az utak. 1965-ben az
ELTE Bölcsészkarán egy évfolyamba kerültem Bódy Gáborral, Bereményi Gézával, Dobai Péterrel, Spiró Györggyel. Pár
év múlva a Kex körül kialakult egy csapat, zenészek, színművészetisek művészeti főiskolások, festők, költők, lődörgő
lelkek, hobók. Jól ismertük egymást,
bejártunk a Színművészeti Főiskolára,
ott buliztunk esténként, nem számított,
hogy ki kicsoda. A barátságoknak kö-

jam el az Anyám tyúkját vagy akármit.
Ráadásul engem ’68-ban kirúgtak az
egyetemről a Lakájdal miatt, ez a dal
egy, az Eötvös Klubban játszó Omegát
és annak közönségét ócsároló Népszabadság cikk ellen szólt. Érdekes, hogy
ez az újság azóta is, 44 év elteltével sem
száll le rólam.
Mivel már nem voltam egyetemista és
nem volt munkám, közveszélyes munkakerülőnek számítottam. Emiatt ál-

Magyarországon sok művészt emész- három kiló fagylaltot, de ennek vége. Újra
tett fel az elmúlt néhány évtized. elkezdtem rendszeresen edzeni, úgyhogy
Neked mi a titkod? Hogyan sikerült ezt egy darabig nem engedhetem meg magamnak. Nem dohányoztam soha, és a kábíkarbantartanod magad?
tószert is megúsztam.
Nehéz kimondani, de a hatvanas évektől
kezdve mindenki úgy ivott, mint a kefekötő. Akkor honnan ez az orgánum? Az ember
Ezen nincs mit szépíteni. Az én családomban azt gondolná, hogy a hangod hosszan átis nagyon komoly alkoholisták voltak, a szó mulatott éjszakák eredménye.
legtragikusabb értelmében, talán éppen
ezért nem ittam soha. De hát folyton buliz- 1988-ban játszottam Chicagóban egy blues
tunk, mindenki állandóan részeg volt, és mi- kocsmában. Nem csak ottani magyarok
vel nem ittam, magányos lettem közöttük. előtt léptünk fel, hanem „igazi” amerikaiak
Ezt nehezen viseltem, és elhúzódtam a bará- előtt. Felmentem a színpadra vörös ingben
taimtól. Utólag nagyon megbántam, inkább és elkezdtük a Kis vörös kakast játszani. Azt
maradnom, segítenem kellett volna rajtuk. mondtam a közönségnek, hogy az Egyesült
Persze annak, hogy akkor nem szálltam el, Államokban én vagyok az egyetlen vörös kamost megvan az eredménye: egészséges va- kas, mert egy kommunista országból jöttem.
gyok, 67 évesen is itt, Kapolcson mindennap Ezen mindenki elkezdett röhögni és végigtapsolták a bulit, pedig magyarul énekeltem.
két előadást adok.
A koncert után odajött hozzám két hatalmas
Feleségem homeopata gyógyító, sokat segít fekete fickó, akik szerintem a Chicago Bulls
és karbantart. Egészséges ételeket eszünk, kosárlabdacsapatából öregedhettek ki, iszobár néha a kolbász–fagylalt–görögdinnye nyú magasak voltak, óriási vállakkal. Mind a
háromszögben el szoktam vetni a sulykot. kettőnek egy-egy pohár a kezében. MegkérHárom héttel ezelőtt két nap alatt megettem dezték, hogy mennyi whiskey-t ittam meg,

szönhetően jöttek az első filmszerepek,
1966-ban forgattam Szomjas Györggyel
a Három királyokat, aztán jött a Tündérszép leány és Bódyval az Agitátorok,
amit nyomban be is tiltottak. Máriássy
Félix rendező állandóan kapacitált,
hogy legyek színész, jelentkezzek a Főiskolára, egyből felvesznek, csak szaval6

landó nehézségeim voltak, de végül a
Filmgyártól kaptam papírokat, hogy ne
csukjanak le. Ennek ellenére eszembe
sem jutott, hogy színész legyek. Nem
voltak ilyen ambícióim, ma sincsenek.
Egyetlen szerepálmom van, a Svejk, de
ahogy kinézek, attól tartok, ez nem fog
összejönni.
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fotó: Falus Kriszta

HIRDETÉS
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Telefon: (+36) 22 563-080, Fax: (+36) 22 563-092, sales@hetkut.hu, www.hetkut.hu

7

hogy ilyen a hangom. Azt válaszoltam,
hogy csak a sok fagylalttól van. Nagyon
nevettek, de nem hitték el, és le kellett
nyomnom velük a két whiskey-t. Azt hittem, meghalok.

Ez a házasságom 20 éve csodálatosan
működik. Otthonról kapom az energiákat.
Piliscsabán élek, az erdő szélén, faházban.
Sosem voltam gazdag, tudtam is, hogy
sosem leszek.

Hogy mitől lett ilyen a hangom? Nagyon
sokat énekeltem, sok verset mondtam, de
nem képeztem a hangomat – egyszerűen
ilyen. Először ötvenöt éves koromban
voltam énektanárnál, Szentirmai Gabi
néninél, mert meg kellett tanulnom egy
nehéz darabot. Megkérdezte, mióta énekelek. Meg volt döbbenve, és azt mondta, hogy ha valaki így énekel, akkor fél
év alatt gégerákot kap. Észrevette, hogy
a hangmélységem megvan, ezért óráról
órára mindig egy kicsit lejjebb vitte a
zongorán a skálát, egészen a szubkontra
d-ig. Miután kinyögtem valamit a sistergő
levegővel együtt, tapsolni kezdett: „Laci!
Magából lehetett volna valami! Megtalálta a „gyöngyöt” a sárban! Talán csak Gregor Józsefnek volt ilyen mély a hangja!”
Azt hittem, beesek a zongora alá a röhögéstől.

Nincs bennem igény rá, hogy szórakozni
járjak, és azok a barátaim, akik megmaradtak, sajnos leszoktak róla, hogy beüljenek
az autóba és kijöjjenek hozzám. De nem
kell annyira szigorúnak lenni, mindannyian túl vannak a hatvanon. Inkább én járok
hozzájuk.

Beszéltünk a régi nagy bulikról. Neked két lányod van: hogy éled meg azt,
hogy lassan felnőtté válnak?
Bori lányom 24 éves, vele ezen már túl vagyok. Az első fiúknál féltékenységi rohamaim voltak. Angéla, a kisebbik még csak
14, de már gyűjtöm a pénzt golyószóróra, hogy legyen hova nyúlnom, ha majd
megjelenik az első pasijával.
Itthon szép és békés, vidám családi életet
élünk, együtt töltjük az estéket, együtt
nyaralunk. Még sohasem küldtem ki
egyik gyermekemet sem a dolgozószobámból, egyszer sem mondtam nekik,
hogy ne zavarjanak.
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Azt mondod, hogy nem jársz el szórakozni, de ahogy nézem, rengeteg
fellépésed van, az év felét nem otthon
töltöd. Amikor kisebbek voltak a lányok, nem volt nagyon nehéz?
Nehéz volt, többet játszottam, de dolgozni akkor sem kellett. Ma is „játszom”, amit
csinálok, nem „munka”. Szerencsém van,
még nem vesztettem el a közönségemet.
140 fellépésem volt tavaly, koncertek, előadóestek, legtöbbször telt ház előtt játszottam. Valami működik az emberek és
köztem, de pontosan nem tudom, mi és
miért. Változott és cserélődött is a közönség, de ugyanakkor vannak hűségesek,
akik harminc éve eljönnek, ahová tudnak.
Nemrég odajött hozzám egy házaspár és
elmesélték, hogy 25 évvel ezelőtt a Hobo
Klubban jöttek össze, és azóta is nagyon
boldogok.
Jártam úgy, hogy a koldus nem fogadott el
tőlem pénzt, azt mondta, hogy eleget kapott már tőlem, költészetet és zenét. Gyönyörű dolgok vannak, csak tudni kell őket
megélni.
Kalmár András

A

AJÁNL JA:

Hatalmas ünneppel indul a szeptember: idén 9-ére esik a Magyar
Dal Napja, amelynek fővárosa Szombathely lesz, de az egész országban találkozhatunk az ünneplő zenekarokkal, énekesekkel. Elképzelhetetlen, hogy ezen a napon valaki ne találjon magának kedvére
való magyar zenét, hisz szinte mindenki fellép majd a hazai kön�nyűzenei élet képviselői közül. A Presser Gábor által életre hívott, és
ötödik alkalommal megrendezett esemény igazi sikertörténet.

Sok kisiskolás nyaralt idén is a Balatonnál, ám kevesen ismerik a tóhoz kapcsolódó történeteket, legendákat. Ezekből szőtt lebilincselő
ifjúsági regényt Nyulász István Helka, A Burok-völgy árnyai címmel.
A Sió tündéres regéjén, Helka és Kelén legendáján alapuló, a tó környékén és a Bakonyban játszódó történet azoknak a gyerekeknek is
izgalmas lesz, akik még sosem jártak Tihanyban vagy Füreden. Érdemes ezzel a könyvvel indítani az iskolaévet.

Aki Pest környékén jár, okvetlenül kiránduljon el Etyekre. Itt
rendezik meg szeptember 22–23-án a X. Kezes-lábos Fesztivált.
A jubileumon a szervezők az elmúlt évek legjobb pillanatait
szeretnék felidézni, ami azt jelenti, hogy itt megkóstolhatjuk
majd Magyarország legjobb ízeit, és sok meglepetés is lesz.
Annyi bizonyos, hogy étlen-szomjan senki nem marad, ha részt
vesz a fesztiválon.

Szeptember 23-ig még bárki felkeresheti hazánk egyik legcsodálatosabb városát, hogy megnézze a világ egyik legcsodálatosabb színésznőjének hagyatékát. Szegeden a REÖK palotában,
halálának 50. évfordulója alkalmából rendezett Monroe-kiállításon Marilyn ruhái, ékszerei és különböző kiegészítői mellett
a róla készült, stúdió- és sajtóarchívumokban fellelt eredeti fotók, levelek és egyéb személyes tárgyak láthatók.
Ha bővebb információt szeretne, nézze meg a fenti művészek, események
honlapját, vagy böngésszen a kulturpart.hu-n!

állandóan szükségem van szemüvegre. De én nem
akartam szemüveges lenni. Zavart, karcolódott, párásodott, soha nem találtam. Utáltam. Elhatároztam
hát, hogy kontaktlencsét fogok viselni.

Dogossy Katalin
Hogyan éljük túl a
szeptembert?

Áh – mondta a barátnőm –, úgysem tudod megszokni.

Már megint szeptember. Felemás hónap. Lehet
szép, lehet borzalmas is. Nézhetjük így is, úgy is.
Rajtunk múlik, milyennek látjuk.

Gondolom, most sokan, legyintenek: „Ugyan, micsoda balgaság! Az öröm, az elégedettség nem elhatározás dolga.”

Gondolhatjuk, hogy már megint kezdődik az iskola.
Már megint egy csomó kiadás. Már megint rosszkedvű, álmos ébredések. Egyre rövidebb nappalok,
egyre hidegebb, hosszabb esők. Beszoktatós kiscsoportosok sírásától zengő óvodák. Mázsás táskákat cipelő kisdiákok. Zsúfolt buszok. Araszolás a
csúcsforgalomban újra. Emelkedő benzinárak, a tilos
parkolás, gyorshajtás, buszsávon előzgetés miatt szaporodó büntetések. Láthatjuk úgy, hogy mindenki
ideges, nyűgös, boldogtalan. Hogy lesz még néhány
szép nap, de ez már akkor sem az igazi.

Pedig de! Ahogyan manapság divatosan mondani
szokták, agyban dől el minden. Három személyes
példám is van erre. Lássuk az elsőt:
A napokban egy kisebb lézeres beavatkozáson kellett átesnem. Mielőtt lefeküdtem volna a kezelőágyra,
megkérdeztem az orvost: „Fáj?”
Mire ő, legnagyobb meglepetésemre, azt válaszolta,
hogy igen. Éget és szúr.
Nagyon? – érdeklődtem tovább.
Eléggé – mondta. – Körülbelül negyed óráig tart. De
ki lehet bírni.

De gondolhatjuk másképpen is. Örülhetünk a napsütésnek, annak, hogy beköszöntött a kellemesen
meleg, indián nyár. Észrevehetjük az utcákon büszkén feszítő elsősöket. Vagy a nyártól és fesztiválozástól bódult egyetemistákat, akik még megengednek
maguknak néhány bulizós napot, kis másnapos merengést a gonosz világról, mely vizsgaidőszakok és
kreditek rémképével veri ki az álmot a nyáron ellustult szunyókálók szeméből.

Ha lett volna visszaút, elinalok. De nem volt. Kaptam
egy védőszemüveget, amin át semmit sem láttam.
Lefeküdtem a kezelőasztalra, és amikor az orvos azt
mondta, kezdi, vártam a fájdalmat. Nem jött. Igaz,
egy kicsit valóban szurkált, körülbelül annyira, mint
amikor csalánhoz ér a bőr. Nem jobban.

Rajtunk múlik, milyennek látjuk.

Nagyon fájt? – kérdezte az orvos, mikor végeztünk.

Szerintem határozzuk el, hogy örülünk neki. A szeptembernek. Szeretjük. Ez a legokosabb, amit tehetünk. Hiszen augusztus meg nyár meg pancsolás egy
évig úgysem lesz újra.

Csak kicsit – válaszoltam.
Hát persze – mondta –, mert rosszabbra számított.
Az agyban dől el ugyanis, mit mennyire érzünk kellemetlennek.
A második történetem a kontaktlencséről szól.
Miként lennie kell, negyvenedik születésnapom után
elkezdett romlani a szemem. Először csak szürkületben nem láttam jól, aztán már lámpafénynél sem.
Egy év, tán több is eltelt, és csak nem akaródzott beismernem, hogy már szemüvegre szorulok. Először
csak a drogériában vettem egy fél dioptriás olvasót,
amit csak nagyon kicsi betűk esetében vettem föl.
Aztán már nagyobbaknál is. Be kellett látnom, hogy

Én meg: „Majd meglátod, csak azért is!”
Ezzel a szent elhatározással mentem el a
kontaktológushoz. A hölgy megvizsgált, majd
hosszasan magyarázta, hogyan kell betenni, kivenni, tisztítani. Majd elsőre ő berakta a próbalencsét, és azt mondta, viseljem egy fél órát, holnap
másfelet, aztán egy délelőttöt. Szoktassam hozzá
a szemem.
Én azonban ujjongtam, hiszen a lencse felhelyezése után újra ugyanolyan jól láttam, mint régen.
Dehogy vettem én ki fél óra után! Hordtam azonnal, egész nap. Több mint tíz éve ennek. Azóta is
lencsét hordok. Ma már progresszívet, amely an�nyit jelent, hogy közelre és távolra is jó. Arra is azt
mondták, nehéz lesz megszokni. Nekem nem volt
nehéz. Mert akartam jól látni. Ezért elhatároztam,
hogy jó lesz. Nincs más lehetőség.

készülékeket venni hozzá, nem kell jól keresni, se
karcsúnak lenni, se fiatalnak, se gazdagnak, se
sikeresnek. Nem kell hozzá más, csak elhatározás.
Jól fogom érezni magam! Akkor is, ha elém vágtak a
S a harmadik történet a cigarettától való megszabadulásomé. Nagydohányos voltam, olyan csúcsforgalomban, akkor is, ha ordít a gyerek, hogy ő
kamaszkorban rászokó, napi egy-másfél do- bizony nem megy óvodába. Akkor is, ha esik, ha kobozos függő. Igaz, kétszer sikerült letennem a rán sötétedik. Akkor is, ha szeptember van.
bűzrudacskát, hosszabb időre is. Mindig vis�szaszoktam azonban. Mígnem elkezdtem törni Tényleg képesek vagyunk erre?
a fejem azon, miféle haszna is lenne annak, ha
Bizony. Évtizedeken át végzett reprezentatív kutaabbahagynám. Kiszámoltam, mi mindent vehettások
bizonyítják, hogy életkörülményeink csupán
nék a megspórolt pénzen. Ott van aztán az egészségem, gondoltam. Ha már eddig megúsztam tíz százalékban határozzák meg jól létünk érzését.
tüdőrák, érelmeszesedés, trombózis nélkül, nem Ellenben számtalan olyan trükk létezik, amelynek
lenne jó így maradni? Ha letenném, nem lenne segítségével fokozni tudjuk az élettel való elégedettcigarettaszagú az összes ruhám, se a lakásom.
ségünket. A körülmények ellenére is. Ilyen például
Nem érezném guruló hamutartónak az autómat,
amikor beleülök. És sorolhatnám még az érveket, minden kreatív tevékenység, a pulóverkötéstől a
melyek mind pozitív dolgokról szóltak. S addig versírásig. Ilyen a természetben való gyönyörködés,
gondolkodtam a dolgon, mígnem egyik napról a másokkal való bensőséges kapcsolat, egy jó könyv,
másikra abbahagytam a dohányzást. Ennek is tíz esztétikai élmény vagy a sportolás öröme. De ilyen a
éve lassan.
cél elérésének, a feladat végrehajtásának az öröme is.
A pozitív gondolkodásról manapság rengeteg
pszichológiai tárgyú könyv, cikk, interjú szól. Talán Ennyi minden. Tessék kipróbálni. Nincs is jobb hónap
azért is, mert nem kerül semmibe. Nem kell drága erre, mint a szeptember.
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Üzenet a Földről

Novák Péter

Pedálgép
„Adj Uram, türelmet, hogy elviseljem azt,
amin nem tudok változtatni, adj, Uram, erőt,
hogy változtassak azon, amin lehet, és adj,
Uram, bölcsességet, hogy a kettő között
különbséget tegyek!“ – van-e manapság önkormányzati munkaállás, szakszerviz, nyilvános vizelde vagy bármi, ember álmodta
tér, hol az idézett idézet ne díszítené a közfalat?
Nincs. Ha van valamink, azok a közhelyek, a
generációkon átívelő bölcs bólogatás. Az élet
tapasztalati szakma, s az efféle szentencia a
szerzett impressziók látványos összeadódása.
Szerzője, hatása ismeretlen, csak az egymás
mellé idomított fogalmak ismerősek. Egy kicsit.
Valahonnan. Könnyes zsebkendőik haloványan
integetnek, ott téblábolva a tudatalatti távolodó peronján. Be szép is volt/van/lenne így... Ez
itt a legális vészfék helye! Tolassunk már vissza
pályánk udvarára egy pillanatra, öleljük át ismét
lelki társainkat, gondoljuk végig búcsúszavaik
jelentőségét; csak nem akarnak rosszat a hos�szú út további részére, hogy az Isten
akárhová tegyen minket?
Itt van például a bevezetőben említett üzenet, a maga részigazságaival. Mert
hát ugye, változtatni
nem tudunk, de általában semmin! A „dolgok“ a nagy, átlátszó,
de áthatolhatatlan
üvegplafonon túl
történnek,
mi
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meg halunk, mint hal az akváriumban. A fejünk
fölött döntenek, mindenre képesek, és izé. Míg
lassan, de biztosan algásodik az oxigénszegény
állóvíz... Mindenben egyetértek, kivéve az utolsó mondat önfelmentő félrevezetését, s hogy
magam ne kompromittáljam, visszamenekülök
példa-frázisom második tagmondatához, hogy
hosszasan trónoljanak annak nyergében, mint
vidám biciklista lefelé a lejtőn. Mert bizony „király“ érzés az élet, mikor szemben a széllel, vagy
éppen kihasználva azt, valami alakul, formálódik, módosul, azaz (na, ki mondja ki először hangosan?) vál-to-zik! Egy közhelyesen jobb világ
reményében.
Nem véletlen, kedves Olvasó, a bringás hasonlat
sem, mert ilyen eltökélt, eszelős világjobbítók a
kerékpárosok, és legismertebb szervezetük a
Magyar Kerékpárosklub. Értelmezésemben azt
az utópiát vették egy évtizede fejükbe, hogy a
biciklizés kapcsán nem csak a környezeti terhelés mértékegységei, a közlekedési anomáliák,
az infrastrukturális lehetetlenségek változnak
pozitívan, de maga a pedálozó ember
is nemesül, új, minőségi dimenzióba
lép, ismét piedesztálra emelve az
anyatermészetet. Mindezt persze hosszú áttételeken keresztül, gondosan kapcsolgatva
a váltó fokozatai között, hol
kampányokkal (Bringázz
a Munkába!), oktatási
programmal
(Bringázz a Suliba!),
tudatos fogyasztói
üzenetek-

kel (Helyben Vedd Meg!), hol fáradhatatlan
lobbitevékenységgel jutva el a célig, ha zihálva,
lihegve, majd beledögölve is ...
Mind ez idáig. A világ bármely pontján vállára
emelve hordozná a tömeg korunk hőseit, hos�szasan skandálva a neveket, helyezve mirtuszt,
dalolva himnuszt, de nem itt, ez egy másik
helyszíne a próbatételeknek. Jelen állás szerint
nem akad 3500, azaz háromezer-ötszáz magyar állampolgár, aki a csekély tagdíj ellenében,
s lubickolva a tagsággal járó felsorolhatatlan
kedvezményben, a vicc felett tartaná a civilek e
példás csoportját. Mert nevetséges, hogy tíz év
munkája kerülhet most veszélybe passzivitásunk okán, mert nem tudunk különbséget tenni, és nem is akarunk, az idő állítólagos hiánya
miatt. „Adj Uram...“ – mindent, csak mozdulni
ne kelljen. Így nem fog menni. Sem az elviselés,
sem a változtatás, sem a bölcsesség. Maradunk
egy adat, végtelen statisztikák tükrében.

A Magyar kerékpárosklubnak ma 1200 tagja
van, de a recesszió kapcsán megszünt vállalati szponzorációk, elapadó pályázati források
hiányában 3500 tag finanszírozhatná működésüket. Önnek, kedves olvasó, nem kell mást
tennie, mint regisztrálni (kerekparosklub.hu),
az adatlapot kitölteni, a tagdíjat befizetni. Ezzel lehetővé teszi, hogy a szervezet végezhesse munkáját, ön pedig számos szolgáltatást
kap, az érdekképviselet mellett.
Ha maguk a bringások nem finanszírozzák a
saját ügyeiket, a Kerékpárosklub ellehetetlenül, megszűnik a kontroll, ismét meghátrálás
történik egy fontos ügyben. Ha nem lépünk,
visszalépünk.

HIRDETÉS
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Elmondom hát mindenkinek

Polgár Teréz Eszter

Szent krokodilok földjén
Mindig csodáltam azokat, akik bárhová is
csöppenjenek a világban, megtalálják a
boldogságukat. Csilla öt éve döntött úgy,
hogy családjával a számára is ismeretlen
Gambiába költözik (melyről talán csak a
Gyökerek sorozat Kunta Kintéje ugrik be
néhányaknak). 38 éves volt, harmadik
gyermekét várta. Egy ilyen váltás sokak
szemében félelmetes, ő azonban otthonra lelt Afrikában; és a napsütés, a természet közelsége csak tovább erősítette
szeretetteli optimizmusát.

Hol laktok?

Hogyan kerültél pont Gambiába?
A történet 2006-ban kezdődött. Svédországban éltünk, akkoriban oda kötött a munkám.
Többek közt idegenforgalommal, csereprogramokkal, Fair Trade-kapcsolatokkal foglalkozom. Nagyon szerettem. A két gyerekünk
hamar megtanult svédül, könnyen alakított
ki kapcsolatokat, és láttuk, milyen jót tesz
nekik a környezetváltás. Egyszer csak jött a
hír, hogy a munkám északról délre röpítheti
a családot: az Atlanti-óceán partjára, NyugatAfrikába. Én babát vártam, és semmit sem
tudtunk Gambiáról. A hírek vegyesek voltak,
főleg ijesztőek, és nehezen tudtuk elképzelni, milyenek lesznek a mindennapjaink, hová
járnak majd a gyerekek iskolába, stb. Engem
az érdekelt leginkább, hogyan óvjuk meg az
egészségünket, de miután informálódtunk,
azt mondtuk, belevágunk! Gyorsan kellett
dönteni. Szeretünk utazni, és csak a kihívásoktól lehet fejlődni.
Útra keltetek…
A turistaidény közepén érkeztünk; hihetetlen volt a színek, illatok kavalkádja. Ennyiféle
embert még sosem láttam. Az első lakóhelyünket megpillantva nem épp álmaim ott14

keink nagyon élvezik a természeti környezet
szabadságát. Az otthonosságnak, persze, része
az is, hogy mit eszel vagy hol laksz. Itt az ételek
alapanyagai ugyanazok, mint a magyar konyhában. A nagy különbség, hogy nagyanyáink fantáziával főztek, míg Gambiában csak kb. tízféle
étel létezik. Én viszont minden magyar receptet
el tudok készíteni a hozzávalókból.

hona jutott eszembe, de egy görögdinnye
elég volt ahhoz decemberben, hogy jó kedvre
derítsen.
Ért kultúrsokk?
Nem, de láttunk magyarokat pár nap után elmenekülni. A gambiaiak TOBABnak, lábon járó
banknak tekintik a fehéreket. Ránk is így néztek
kezdetben, pedig nem nyugatról jöttünk és a
forint nyolcszor kevesebbet ér, mint a gambiai
dalasi – de ezt alig akarják elhinni. Gambia pici,
trópusi ország, a többségi muszlimok békében
élnek a keresztényekkel és az ősi, afrikai életmódot folytatókkal. Szeretik a látogatókat, ami
nem jelenti, hogy ne vernék át őket, ahol lehet.
De egymást is becsapják, ez egyfajta össznépi
játék. Ismerni kell a szabályait. Eleinte nem tudtuk, képesek leszünk-e beilleszkedni; de lassan
megéreztük, hogy a helyünkön vagyunk.

Eleinte egy helyiek által sűrűn lakott környéken
béreltünk házat. Olyan érzésem volt, mint gyerekkoromban a nyírségi nagyszüleimnél, ahol
láttam, milyen a földdel, állatokkal dolgozni,
kézzel készíteni a kenyeret, tésztát. Ez a tapasztalatom sokat segített. Két éve új környékre,
egy városi téglaházba költöztünk; gyönyörű
a kertje, tele virággal és gyümölcsfával: papaya, mangó, citrom, guava… Nagyon szeretjük.
Különböző nációk laknak erre, a szomszédok
megismertek és elfogadtak minket, ami fehérként nagy dolog. Ez rajtunk is múlott, de főleg
a gyerekeinknek köszönhetjük, akik hamar
felcsipegették a helyi wollof nyelvet a magyar,
szlovén, angol svéd és francia mellé. Ugyan
mindenki beszél franciául, mikor átutazunk
Szenegálba (régen Szenegambia egy ország
volt), a wollof sokat segít: minden egyszerűbb
és olcsóbb lesz. A gyerekeknek természetes,
ki milyen bőrszínű. A nagylányunk 15, a fiunk
13, a kicsi lány pedig most 5 éves. Rengeteg
barátjuk van, néha túl sok is. Eleinte bosszantott, hogy mindenhol találtam szomszéd gyereket a házban, vagy az ablakból lestek minket.

A felnőttek is folyton figyelnek – itt nincs magánszféra. Próbáltam megőrizni a saját életünket és befogadni az újdonságokat, de nem volt
egyszerű.
Sokat változtatok Afrikában?
A nehézségek megtanítottak jobban kifejezni
magunkat, megérteni másokat, segíteni egymásnak. Rengeteget tanultam a beilleszkedés
során, mert nagyon különbözik a gambiai életszemlélet a miénktől. Harmonikusabb a természethez való viszonyuk; az ételt megköszönik
az állatoknak és növényeknek. Sokat dolgoznak, és majdnem csak kézi erővel. A háziállatok
szabadon mozognak, bárány- és kecskeseregek
lófrálnak az utcákon. A krokodilt szent állatnak
tekintik, főleg a házasság és a gyermekáldás
kötődik hozzá. A kutyákat viszont kővel dobálják, mert félnek tőlük. Persze, mindennek két
oldala van. A levegő frissebb, mint Európában,
de a turistákkal megjelentek a nejlonzacskók
és a kólásüvegek, a csacsis szemetes-fogatok
meg nem bírnak el az utcai szeméttel.
Az egészségügyi ellátás mennyire megbízható?
Erről csak jót mondhatok. Gambiában született
a kisebbik lányunk, Glória, úgyhogy vannak
tapasztalataink. Bár a helyiek inkább hisznek a
marabouk (javasok) tudásában és gyógyfüveiben, az ország el van látva jól felszerelt kórházakkal és képzett orvosokkal. Mi a modern és
hagyományos orvoslásban is mindig megfelelő gyógymódot kaptunk.

HIRDETÉS

Otthon érzitek magatokat?
Igen. Baráti kapcsolataink alakultak, a férjem
jó munkát talált egy étteremben, és a gyereMagazinunk újrahasznosított papírból készül
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rájuk, mert mosógép alig van, és az áramellátás is szakaszos. Bébiszittert találni se könnyű,
sőt, értelme sincs: egy ember képtelen figyelni
a gyerekekre, mert mindenki ahhoz szokott,
hogy a nagycsalád felügyeli őket, és ebbe beleértendő az összes nagynéni, unokahúg, sőt
szomszéd. Sorolhatnám a nehézségeket, de
van néhány, amellyel naponta szembesülünk;
ezeket csak elfogadni lehet, megoldani nem.
Mondasz példát?
Két gyereketek tanul. Milyenek a gambiai
iskolák?
Vannak ultramodern, amerikai rendszerű intézmények – ezek tanulóit a külföldön élő
rokonok szponzorálják. Az ország belsejében
viszont még él az, hogy a lányok segítsenek a
ház körül, a fiúk meg tanuljanak mesterséget,
és a fehér ember iskoláját kerüljék el, mert
fertőzött! Sok családban szakadást okoz, ha a
fiú hivatalos munkakört választ, és „a fehérek
egyenruhájában” állít haza. A család vallásától,
nyitottságától függ, tanulhatnak-e a lányok
is általános iskolában, vagy csak a muszlim
hit szerinti arab iskolában – amely egyébként
hírhedt a testi fenyítésről. A mi gyerekeink
magánoviba és magániskolába járnak. Nyáron
szünet van, ami pont az esős évszak: júniustól
októberig. Olyankor nem élvezhetők a kirándulások vagy az óceánparti úszómedencék,
és nincsenek programok fedett térben sem.
Remélhetőleg ez évben megnyit az Ebu Njie
Színház – nem csak színházi programokkal.
A szervezésében én is aktívan részt veszek.

Ilyen az áramkimaradás. Ami persze, gondot
okoz a munkában és az ügyintézésben is. Minden lassú és bonyolult. Amikor hivatalos levelet írok a komputeren, gyakran csak az aláírás
hiányzik, mikor megszakad az áram. Régen
bosszantott, de ma már inkább nevetek rajta.
A kommunikáció is problémás, mert a gambiai kultúrában a „nem” szót kerülik. Így az „igen”
nem jelent semmit. Rengeteg a félreértés. Ha
komolyan veszed, amit mondanak, a végén
még bolondot is csinálnak belőled. Vigyázni
kell, mert csűrik-csavarják a szót. Az az attitűdjük is sok türelmet követel, hogy a kedves idegen majd megoldja az összes bajukat:
azért van. A közlekedés szintén kaotikus. Autóval azért, mert mindenki elsőbbséget akar, a

lámpák nem számítanak. Gyalog meg folyton
megállítanak, és rád akaszkodnak. A gyerekek
utánad kiabálnak: TOBAB!, ami eleve pénzkérést jelez, jobb esetben hozzáteszik: „minti”
(cukorka). Az utcákat ellepő sárga taxik dudálnak, hogy leintsd őket. Gyakran az új taxisokat
azzal hajtom el, hogy „Azt hiszed, turista vagyok, pedig te vagy az új, a többi taxis ismer és
békén hagy!” De ha úgy veszem, az ilyen történetek teszik színessé a héköznapjainkat.
Sokat tanulhattál kint…
Rengeteget. Tetszik, hogy a családokban mindenkinek napi feladata van, emellett jut ideje
magára és a másikra. Én is jobban osztom be
az időm, mióta ott élek. Az emberek a hétköznapi rohanás mellett is figyelnek egymásra,
beszélgetnek. A vendégszeretetük is példaértékű. Mindig akad a nagycsaládban, aki megosztja a házát, szobáját egy rokonnal, vagy

akár ismeretlennel. És bármikor kérhetsz segítséget! Kibeszélheted a bánatod, örömöd, lesz,
aki meghallgatja! Mi megismertük a helyiek
életét, szokásait, biztonságosan mozgunk. A
kiadásaink és bevételeink is egyensúlyba kerültek végre. De Gambiában nem szégyen szegénynek lenni. Mindenki segít mindenkinek.
A mentalitásbeli különbségeket meg lehet
szokni?
Elfogadni lehet, és a jóra koncentrálni. De attól
még muszáj résen lenni. Az afrikaiak rendkívül
szélsőségesek: nagyon érzelmesek és segítőkészek, de ugyanilyen anyagiasak, és kihasználnak.
Nehéz követni az érzelemkitöréseiket és kezelni
tudni a kérő-síró emberek elvárásait. Rengeteg
félresiklott történetet láttunk európaiak és afrikaiak kapcsolatáról: üzletek, házasságok buktak
meg, többnyire az anyagiasságon. De persze
születnek igazi barátságok is.

HIRDETÉS

Mi okozta Neked a legnagyobb nehézséget
Gambiában? Én már az esős évszaktól megfutamodnék.
Azt könnyű megszokni. Viszont sok kulturális
különbségbe ütközöl. Lehetetlen pl. megbízható segítséget találni a háztartásban: bejárónők léteznek, de késnek, el sem jönnek vagy
lopnak; átpakolnak, eltüntetnek, eltörnek
dolgokat. Általában mosást, vasalást bíznak
16
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SZEPTEMBERI
AKCIÓ!

Ibustar 400 mg
filmtabletta
20 db

MOST CSAK

995 Ft
49,8 Ft/db

133 Ft/ml

Megfázás és
szénanátha okozta
orrdugulás
megszüntetésére
Vény nélkül
kapható gyógyszer

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

Cetebe 500 mg
OLCSÓBB
retard kemény MÉGMOST
kapszula
2 990 Ft
120 db

24,9 Ft/db

Prostamol Uno
320 mg lágy MÉGMOST
OLCSÓBB
kapszula
3 550 Ft
60 db

59,2 Ft/db

Enyhe, illetve
közepesen súlyos
jóindulatú dülmirigy(prosztata)megnagyobbodás
okozta vizelési
panaszok tüneti
kezelésére
Vény nélkül kapható
gyógyszer

C-vitamin-hiányos
állapotok
megelőzésére és
kezelésére
Vény nélkül kapható
gyógyszer

HairClinic
hajszépség
kapszula
30 db

Sinupret bevont
tabletta
MOST CSAK
50 db
1 690 Ft

MOST CSAK

2 690 Ft
89,7 Ft/db

33,8 Ft/db

Tápanyaghiány
okozta hajhullás,
hajritkulás,
töredezés,
elvékonyodás esetén
Étrend-kiegészítő
készítmény

Orrmelléküreg és a
légutak heveny és idült
gyulladásainak
kezelésére
Vény nélkül kapható
gyógyszer

Centrum Silver
A-tól Z-ig Luteinnel
MOST CSAK
filmtabletta
4 800 Ft
100 db

48 Ft/db

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

Robitussin
Expectorans szirup
100 ml
MOST CSAK
1 035 Ft

Otrivin 1 mg/ml
adagoló oldatos
MOST CSAK
orrspray
1 330 Ft
10 ml

Magne B6 bevont
tabletta
MOST CSAK
50 db
1 395 Ft

Ibuprofén tartalmú fájdalom- és lázcsillapító
készítmény
Vény nélkül kapható gyógyszer

27,9 Ft/db

Corega
műfogsorrögzítő
29 Ft/g
krém
40 g
Műfogsorrögzítő krém

MOST CSAK

1 160 Ft
Magnéziumhiány okozta feszültség kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

Béres Csepp
belsőleges
oldatos cseppek
2x100 ml

Oculoheel
szemcsepp
15x0,45 ml

MOST CSAK

1 710 Ft

teljes- és részleges
műfogsorhoz
Orvostechnikai eszköz

253,3 Ft/ml

MOST CSAK

5 185 Ft

Homeopátiás szemcsepp a
szervezet öngyógyító
törekvésének serkentésére, a
szem irritációval és a szemhéj
gyulladással járó betegségeinek
hatékony kezelésére.
Vény nélkül kapható gyógyszer

25,9 Ft/ml

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

Mebucain Mint
MOST CSAK
2 mg/1 mg
szopogató tabletta 1 080 Ft
20 db
54 Ft/db

Gaviscon
borsmenta ízű
rágótabletta
24 db

Panadol Baby 24 mg/ml
belsőleges szuszpenzió
100 ml

MOST CSAK

880 Ft
36,7 Ft/db

MOST CSAK

755 Ft
7,6 Ft/ml

10,4 Ft/ml

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

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

Paracetamol tartalmú
fájdalom- és
lázcsillapító gyógyszer
3 hónapos kortól 12
éves korig
Vény nélkül kapható
gyógyszer

A gyomor-nyelőcső refluxhoz kapcsolódó
emésztési zavarok tüneteinek kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

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

Apaszemmel
6:3
Sokáig gondolkodtam azon, hogy tudnám naplószerűen megírni az augusztusi időszakot. De
annyi minden történt, hogy a magazin minden
lapjára jutna egy nap, ezzel meg nem untathatjuk
az olvasókat.
Az egész úgy kezdődött, hogy Ádám hazajött a
táborból – ótvarosan. Ekkor még nyaralásunkat
töltöttük, tehát a siófoki rendelőintézetben mutattuk meg a sebet. Felírták, kiváltottuk, ecseteltük, kentük stb. Nála ez nem jelentett gondot,
hiszen tizenkét évesen már nem kell könyörögni,
hogy tényleg nem fáj, és ki kell bírnia a kezeléseket minden nap. Sajnos eközben Réka kruppos
köhögést produkált, azt hittem, meg fog fulladni.
Végül nejem őt is kikezelte öt nap alatt; a hatodik napon viszont Dávid ébredt 38,9 °C -os lázzal, egész nap feküdt, és mi nem tudtuk, mi van
vele. Estére megnyugodtunk, mert „csak” mandulagyulladása lett. Feleségem, mint egy tábori
kórházban, ápolta a gyerekeket: reggel egy kis
sebkezelés (kb. 50 percben), azután könyörgés az
orvosságok bevételéért, majd egy levezető inhalálás Rékával. Ez utóbbi egy tizenkilenc hónapos
gyerekkel rém egyszerű! Gondolhatják... Dávid,
ahogy felépült a mandulagyulladásból, elkapta
az ótvart Ádámtól. Nála már nem mentek egyszerűen a reggeli és esti ecsetelések meg a miegymás. Mindegyik alkalommal meg kellett győzni,
hogy minden rendben, és ami fájdalmat érez, az
egy „szuperhősnek” meg sem kottyan. Közben
lejárt a nyaralásunk, felköltöztünk Budapestre,
ahol folytatódott a kórházhangulat. Dávidot egy
dolog nyugtatta meg: Ádámnak az istennek sem
akartak múlni a sebei. Rékán ellenben az első otthoni fürdetésnél megjelentek az újabb sebecskék,
amit feleségem kisebb sírógörccsel fogadott. Én
az esélytelenek teljes nyugalmával hordtam reg20
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gel és este a tiszta vattákat a konyhába (az volt az
ideiglenes rendelő), majd a használt kötszereket
le a kukába.
A fentiek miatt lemondtuk a barátainkkal tervezett összes nyaralást, hiszen elég rosszul éreztem
volna magam, ha a környező családok mindegyikében megfertőzzük a gyerekeket. Az egészséges
gyermekeimet azzal vigasztaltam, hogy augusztus végén még egy hét nyaralás biztosan lesz! Magamat azzal, hogy lehetne rosszabb is, hiszen csak
a srácok fele kapta el a kórt, és ez egy „normális”
kétgyermekes családban annyit jelent: „Drágám!
Beteg az egyik gyerkőc...”
Elnézést kérek az olvasóktól! Nem akartam senkit
sem sokkolni, de a családi élet nem mindig idilli.
Megnyugtatásként pedig még annyit, hogy a lapzártáig mindenki meggyógyult, feleségem nem
kapott idegösszeroppanást és én sem költöztem
el hazulról. Az utolsó héten még volt egy kis nyaralás, így mindenki kipihenve és valóban „feltöltve”
kezdi az iskolát, óvodát, bölcsödét.

Szonda Györgyi

Miért is akkora a gyógyszeres láda?

Valóban kicsit kalandosra sikeredett a közös két hét,
és mint mindig, hoztuk a formánkat, ismét nem fölöslegesen került be a gyógyeszeres-kötszeres láda
az autóba. Amint utóbb kiderült, persze pont az nem
volt benne, amire hirtelen szükség lett volna, mikor
Réka baba hörögve vette a levegőt éjszaka. Remélem, nem ítélnek el a kedves olvasók, de nem rohantam rögtön a kórházba a lányommal, hanem inkább
hajnalban felautóztam vele Budapestre, ahol a szekrényből elővettem azokat a gyógyszereket, amiket
fél éve ugyanilyen tünetekre írt fel az orvos. Jobban
is lett, így a déli alvás alatt már vissza is értünk a családhoz, ahol drága férjemet kellett megnyugtatnom,
hogy rendben lesz minden. Természetesen senkit
nem bíztatnék hasonló lépésre, valószínűleg én sem
így cselekedtem volna, ha nincs egészségügyi végzettségem, ha nem lettünk volna már Ádámmal és
Bencével is többször kórházban kruppos köhögéssel,
vagy ha Rékám életében először produkálta volna
ezt a légzést.

súlyos, hogy ne lehessen otthon kezelni! Ezután
természetesen ezek a gyógyszerek is jönnek velünk, bárhova utazunk a gyerekekkel, és így talán
érthető, hogyan lesz évről-évre egyre nagyobb az
útipatika-dobozunk.
A másik, fél családunkat érintő betegséghez én
csak annyit tennék hozzá: Kedves Orvosok!
Tisztelettel kérem Önöket, nézzenek utána egy kicsit az impetigo néven ismert, a köznyelvben ijesztő módon ótvarnak nevezett bőrfertőzésnek, mert
napjainkban is gyakori, és a nem megfelelő kezelés
miatt gyorsan és sokfelé terjedhet!
Nekünk sikerült, néhány „gondos” orvosi tanács miatt csaknem négy hétig szenvedni vele, míg végre
egy megfelelő recept pár nap alatt megszüntette
a problémát...
Itt jegyezném meg azt is, hogy ez az első olyan év,
amikor nem kell orvosi igazolás a táborba készülő
gyerekeknek, elég, ha a szülő leírja, hogy egészséges a csemetéje. Nem feltételezek rosszindulatot,
hanem pusztán laikusok vagyunk egy csomó, akár
fertőző betegség megítélésében!

Ilyen előzmények után sajnos már rutinosan kezelem
ezt a problémát, jobban bízom a gyerekorvosunk
által javasolt terápiában, mint hogy bent tartsanak
pár napra minket (vagy ne adj’ Isten csak Rékát) a
kórházban. Hangsúlyozom, hogy gondos mérlegelés után döntöttem így, nem volt az állapota annyira Szerencsére a sokkoló hetek után még maradt
két hét a nyárból, így volt még gólyatábor (erről
majd máskor...), pár napos „egészséges” nyaralás
a családdal, amikor csak játszottunk és fürödtünk
és együtt voltunk, és élveztük, hogy még tart a
szünet. Azután lassan újra érezni kezdtem azt az ismerős gyomortáji szorítást augusztus végén, hogy
mindent megvettem-e, becsomagoltam-e, befizettem-e, elintéztem-e, hogy minden és mindenki
készen áll-e egy új tanév kezdetére, amikor is egy
gimis, két felsős, egy negyedikes, egy középsős
óvódás és hamarosan egy kis bölcsis lép ki reggelente az ajtón...
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Társaslény

Vág Bernadett

Nem ezt vártam tőled!
Mindannyiunk szívében élnek elképzelések
arról, hogyan is kell boldognak lenni. De vajon
honnan jönnek ezek? Miből gondoljuk, hogy
tényleg az a kulcsa a boldogságnak, amit annak hiszünk? Ki mondta? Az anyukánk? A tanárunk? A barátnőnk? Egy filmben láttuk, egy
könyvben olvastuk?
Ha a boldog szerelemről gondolkodunk, legtöbbünknek képek, dolgok jutnak eszébe. Először is a
nagy Ő, aki pont ilyen meg olyan, aztán egy szép
lakás, nagy kert, izgalmas programok, felívelő
karrier, menő autó, két gyerek… De mi van akkor,
ha mindezekből csak az a bizonyos Ő marad, aki
amúgy pont nem ilyen meg olyan, ám az összes
többi nem sikerül?
És mi van akkor, ha az elvárások, bár teljesülnek,
mégsem tesznek boldoggá?

Itt és most
Buddha azt mondta, a vág
yakozás, a sóvárgással teli képzelgés okozza a
legtöbb szenvedést.
A zen buddhisták tudják
, az adott pillanat
megélése, megfigyelése szá
zszor több csodát
rejthet, mint akár az álm
aink. Költészetük is
erről szól, verseik, a haikuk
csakis a jelenben
érzékelt valóságot ábrázo
lják, nincs bennük
absztrakció, gondolatiság.
A keleti bölcsek arra tanítanak minket, ne az
álmainkban, főleg
ne a jövőben vagy a múltba
n keressük a boldogságot, hanem éljük me
g itt és most. Nem
kell mást tenni, csak mindig
az adott pillanatra, történésekre és az azokra
reagáló belső érzésekre figyelni.
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– Már megint jól beválasztottál, ennél már nem is
adhatnád lejjebb! – morogta a mama.
Anna gyomra összerándult, ahogy negyven éve
mindig, de most úgy döntött, erős marad, és nem
kezd el kiabálni, nem kéri ki magának, hogy beleszólnak az életébe, nem kezdi védeni a férfit,
akivel már négy hónapja együtt van, csak mert
nincs se pénze, se menő állása, se tudományos fokozata – és akivel végre, életében először, igazán
boldog. Szerette volna, ha a mama végre megérti
őt, szerette volna az arcába ordítani: nézd meg a
saját életed, mire jutottál az elvárásaiddal, az álmaiddal, nézd meg, boldog voltál, boldog vagy?
Szerette volna megértetni vele, hogy elrontotta
mind a hetven évét, szerette volna megmenteni.
De tehetetlen volt. A mama már harminchat éve,
apa halála óta egyedül élt. Még barátai sem voltak, csak Anna maradt neki. Vannak emberek, akiken nem lehet segíteni.
Az első férfit a mama szájíze szerint választotta, magas volt és szőke, jó családból való orvos.
A mama meg volt elégedve. Egy darabig. Aztán
elkezdte húzni a száját, hogy a veje nem keres eleget. Nem elég ambiciózus. Kórházi orvos, pedig
már rég klinikát kellett volna nyitnia… És a szerelem valahogy elillant. Hogy lehet felnézni valakire,
aki a mama szerint „tutyimutyi”?
A második férfi loncsos hajú volt, motorral járt,
tele volt tetoválással, és Szivinek szólította a mamát. Anna gyűlölte a tetoválást, undorodott a
sörszagtól és rettegett a motortól, de felmászott
a hátsó ülésre, belekapaszkodott a férfiba, és arra
gondolt, irtó jó, hogy most végre visszavághat a
mamának. A mama erre kórházba került, hogy vacakol a szíve. Anna pedig elhagyta a férfit.
Ezután sokáig volt egyedül. Így sokat volt a mamával. A mama hol leszidta, amiért ügyetlen, hol
vigasztalta, hogy lesz ez még másképp, hol pedig

tanácsokat osztott: járj elegáns társaságba, villogtasd a három diplomádat, csípd ki magad, úgy nézel ki, mint egy roncs, utazz el egy drága hajóútra,
társalogj a választékos angoloddal, majd csak kifogod a hozzád illő férfit.
Harminckilenc volt, és már tizenegy éve végtelenül magányos. Mert hiába csacsogott művelt és
gazdag férfiakkal, vagy éppen választékosan angolul, valahogy nem szólt senki a szívéhez.
Aztán egy lehetetlen helyzetben – csapzott hajjal, smink nélkül – a piacon ott volt az a férfi. És
segített összeszedni a szétgurult krumplit. Aztán
kicipelte a kocsihoz a nagy szatyrokat. És addig
szövegelt mindenfélét, míg meg nem nevettette.
Azóta nem érdekli, hogy a férfi a két keze erejéből él, és hogy mostanában épp nagyon nehezen,
és nincs doktori cím a neve előtt, még diplomája
sincs, és aligha laknak majd kertes házban, és jó,
ha a tízéves Fordot meg tudják tankolni. Nem érdeklik a befizetetlen számlák, az se, ha mostanában nem utaznak sehova. Mert egyszerűen csak
jó hazamenni hozzá, és a szemébe nézni. És ös�szeérni valahogy. Ennyi.
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zönség kiválót derült Bandi atya – a szpíker
– szóviccén, miszerint a futam az izgalmak
mellett négy csecsemőt is szült. Az olimpiai
hevület hatása a névadásban is megmutatkozott. A babák neve (befutási sorrendben)
Fekete Arany, Tótfalusi Ezüst, Kovács Bronz
és a dobogóról lecsúszó Mezei Kevin.

Utóolimpia
Karancsi Zoli régóta készült Londonba az
olimpiára. Szállása is volt, jegye is minden
fontos mérkőzésre. Csak egy apró hiba csúszott a számításába: művészi tökélyre fejlesztett áfa-visszatérítéseit a megyei bíróság
érdemei elismerése mellett 3 év házi őrizettel honorálta. No de Karancsi Zolit ennél
nagyobb akadályok sem fékezték soha. Ha ő
nem mehet az olimpiára, majd az jön hozzá.
Mivel úgyis régóta fente a fogát némi uniós
sporttámogatásra, nekilátott megszervezni a kerecsendapáti faluolimpiát. Tervéhez
mindenképpen szüksége volt Prekop Tónira,
a méltán elhanyagolt művelődésszervezőre,
aki Bandi atyán kívül a falu egyetlen írástudója volt. Bár Tóni ellenkezett, hogy OKJ-s
művelődésszervezői diplomájával nem érzi
magát felkészültnek egy EU-s pályázat 4500
oldalas anyagát megírni, Karancsi Zoli kilátásba helyezte, hogy a támogatásból a fiú
lagziját is kifizeti Zsiga Borkával. Faluhelyt
egy ilyen ajánlatot nem utasíthat vissza az
ember fia, mert megtudja az apósjelölt, oszt
onnantól nem életbiztosítás a vadászaton
felhajtani a fácánokat neki.
Igen ám, de ha meg is van az olimpia fedezete (meg az a
szolid sikerdíj, amit
Zoli nem sajnált
magától), mik legyenek a versenyszámok? Mert hát
Kerecsendapáti népe finoman szólva
is ritkán szervezett
csoportos utazáso24

kat a nem túl közeli kisváros sportboltjába.
A népszámlálás statisztikája szerint a település egy főre eső éves sporttevékenysége
nem haladta meg a hat percet, és ebbe belekalkulálták, hogy Bandi atya egy disznóölésen 1998-ban a jószág sivításától megriadva
ijedtében egészen a Taknyos Varjúig futott.
A fentieket átgondolva tudományos igényességgel határozták meg, milyen versenyszámokban mérkőzhessenek meg a falusiak
a másfélkarikás játékokon.
Kezdésnek a szervezők ügyeltek arra, hogy
a kerecsendapáti olimpia nyitó száma a
környék tömegsportja legyen, így a „Tour
de Kerecsend” falukerülő kerékpáros versenyén több mint hatan indultak. Kiélezett
küzdelem után végül Kaldenecker Jenő bácsi, a nyugalmazott halőr ölthette magára a
győztesnek járó koszosfehér lyukacsos trikót.
Megérdemelte a diadalt, hiszen egyformán
jónak bizonyult a PB-palack-szállító technikai és a kaszafuvarozó gyorsasági etapon.
Tekintve, hogy Kerecsendapáti igazi bábanagyhatalom, néha még a megyeszékhelyről is jönnek ide szülni, Prekop Tóniék
meghirdették a
falu javasasszonyainak a száztíz
méteres gátmetszést. A lelkes kö-

Természetesen nem maradtak ki a faluolimpia programjából az olyan hagyományos
számok, mint a Taknyos Varjú előtt rendezett ökölvívó vegyes páros összecsapások
vagy a párbaj-pillangókés vívás, aminek a
horgászstég pástja adott otthont. Karancsiék
sokat készültek egy igazi látványos sporttal is.
Az egész falu szájtátva nézte a Nemeslaki
ikrek fantasztikus szinkron-disznóölő bemutatóját, melyre az elfogulatlan zsűri kimagaslóan magas, 16.55-ös pontszámot adott,
külön értékelve a majdnem józanul elvégzett
gyakorlat egyediségében rejlő nehézségét.

A szervezők igazán ügyeltek a faluolimpia
tisztaságára, ezért egész Kerecsendapáti
összegyűjtötte vizeletét a záróünnepség
után, és elküldték egyben Budapestre
szippantóskocsival. Persze valakiben felmerült, hogy a nagy olimpiai hevületben elfelejtettek vetni, no de majd jövőre.

HIRDETÉS

Megkönnyíti
folyó ügyeit!
A Prostamol uno Magyarország egyik
legnépszerûbb prosztata gyógyszere.

PRHR120727

Sallai Ervin

Persze egy olimpián nemcsak a nyitó, de a
záró szám is kiemelten fontos, így Karancsi
Zoli gondoskodott arról, hogy a záró versenyszám a falu legismertebb sportja legyen.
Így utoljára a maratoni kocsma-triatlont
rendezték meg. A pálinkaivásból, sörívásból
és félkarú rablón gépezésből álló versenyt
a címvédő Zsiga Laci nyerte 17 felessel, 22
korsóval és kéthavi segély eltüntetésével,
amivel megdöntötte saját, három éve felülmúlhatatlannak hitt falurekordját.

Ragaszkodjon jól bevált,
hatékony prosztata
gyógyszeréhez!

min.

enyhülése
A panaszok
t múlva
csak kb. 6 hé
3 hónap
várható. Kb.
a teljes
tó
ha
vár
után
e!
hatás elérés

A Prostamol uno 320 mg lágy kapszula
serenoa repens (szabalpálma) gyümölcsének
kivonatát tartalmazó, vény nélkül kapható gyógyszer.
2040 Budaörs, Neumann J. u. 1.
Telefon: +36 23 501 301
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Dr. Somló Cecília

Mentőkérdések
Bármikor szükségünk lehet a mentők segítségére. Dr. Somló Cecíliával, az Újpesti Mentőállomás vezetőjével többek között arról
beszélgettünk, hogy miként tudjuk segíteni
a mentősök munkáját a kiérkezésig.

Ha egyedül vagyunk, hangosítsuk ki és tegyük
magunk mellé a telefont, így mindkét kezünk
szabaddá válik. Legelőször mondjuk el röviden,
hogy pontosan mi történt, hány sérült van, hol
történt a baleset. A helyszín megjelölése legyen
minél pontosabb, pl. autópályán melyik irány, háVészhelyzet esetén először próbáljunk meg nyas km-szelvény, melyik lehajtót hagytuk el. Ha
segíteni és utána hívjuk a mentőt, vagy for- lakáshoz hívunk mentőt, a cím megadásánál arra
dítva?
is ki kell térni, hogy melyik lépcsőház, hányadik
emelet, és mi van a kaputelefonra írva. LakóteAkkor szabad elsősegélyt nyújtani, ha tudjuk, lepen, ahol a kocsiút felől nincs kaputelefon, a
hogy mit kell tenni. Ha nem tudjuk, akkor le- bejutási kódot kell megmondani, hogy ne kelljen
hetőleg ne mozgassuk a beteget, a veszélyes körbesétálni a háztömböt ahhoz, hogy csengetni
tárgyakat vigyük el mellőle, és mielőbb hívjunk tudjunk. Mondjuk meg a nevünket, telefonszámentőt. Ideális esetben nem vagyunk egyedül, munkat, és a hívás után maradjunk elérhetőek,
így megoszlanak a feladatok. Eszméleténél lévő ha esetleg visszahívnának.
sérültet le kell ültetni vagy le kell fektetni, ha
van vérző végtag, akkor azt fel kell emelni. So- Újraélesztés, szülés esetén tud a diszpécser
se tegyünk fel szorítókötést. Lehetőség szerint segíteni?
próbáljuk meg megynyugtatni a beteget.
Igen, a felvevő szükség esetén diktálja a teendőHa hívjuk a 104-et, mi az első és legfonto- ket újraélesztésnél, szülésnél. Ezért is javaslom,
sabb információ, amit el kell mondanunk a hogy hangosítsuk ki a telefont.
diszpécsernek? Milyen ilformációkkal tudjuk leginkább gyorsítani a munkáját?
Rendelkezik a mentőszolgálat olyan hívásazonosító rendszerrel, amellyel pontosan
meg tudják határozni, hogy hol vagyok, tehát
egyből a helyi/illetékes mentőszolgálathoz
érkezik a hívásom, vagy minden esetben először egy központi számot kapcsolnak?

Sokféle mentő létezik: rohamkocsi, esetkocsi,
mentőgépkocsi. Helikopter, motorkerékpár, robogó. Más és más felszereltséggel, személyzettel.
Ha korrekt a bejelentés, az irányító az elérhető
legoptimálisabb egységet fogja küldeni. Bízzuk
ezt
rá, ne követeljünk bokatörött gyermekünkHa sikítozni kezdünk, az senkin nem segít. Finek
mentőhelikoptert.
gyeljünk oda a felvevő kérdéseire, és mindig
pontosan, érthetően válaszoljunk. Gyereket
csak egyéb lehetőség hiányában küldjünk men- Sok téves riasztás érkezik?
tőt hívni.
Sajnos sok a téves vagy indokolatlan riasztás.
Milyen fajta mentőautók vannak Magyaror- Ezek egy része rosszindulatból, más része tudatszágon? Van különbség a mentőautók felsze- lanságból ered. Csak akkor hívjunk mentőt, ha
reltségében attól függően, hogy egy otthoni tényleg baj van – de akkor haladéktalanul.

Vészhelyzet esetén előfordulhat, hogy mi is
sokkot kapunk, pánikba esünk, így nem tudunk a bajba jutott ember segítségére sietni.
Mit lehet ilyenkor tenni?

rosszulléthez, vagy utcai balesethez, karambolhoz riasztjuk?

Kovács Zsuzsanna
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Jó esetben a telefon a megfelelő régiós irányító
központban csörög ki, de ha nem, akkor is fogadják a hívást. A vezetékes telefon mindig helyben
csörög ki. A felvevő, aki a mentőszolgálatnál fogadja a hívást, látja a hívó telefonszámát, nem lehet elrejteni. Egyelőre még a GPS-koordinátákat
nem közli a rendszer automatikusan.
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

Dr. Bibók Zoltán

Kéz- és lábtörést!
Néha elég egy rosszul sikerült lépés, és akár hónapokra lemondhatunk a természetesnek tűnő
mozgás élményéről. Dr. Bibók Zoltánt, a kazincbarcikai Hospifarma Gyógyszertár (3700 Kazincbarcika, Építők útja 48.) gyógyszerészét az izom- és
csontsérülésekről kérdeztük.
Milyen izomsérülések keletkeznek a leggyakrabban, és honnan tudjuk, hogy mi a baj?

Mi a teendő, ha valaki az izmai mellett a csontjait is
szeretné karbantartani?
talmaznak. Ritkábban használatosak a rozmaring-,
kurkuma-, varázsmogyoró-tartalmú krémek.
Húzódás esetén jó eredményeket érhetünk el a különböző izomlazító készítményekkel.
Belsőleg a fájdalom és a gyulladás enyhítésére
számtalan gyulladáscsökkentő, nem szteroid hatóanyagú tabletta kapható, melyek között segítenek
eligazodni a gyógyszertárban dolgozó kollégák/
kolléganők.

Bizonyára legtöbbünkkel előfordult már, hogy akár
könnyebb fizikai tevékenységek végzésénél, akár sportolás közben megsérültek izmaink, ízületeink. Ezek
a sérülések az esetek többségében izomhúzódással
vagy rándulással járnak. A kialakult tünetek alapján
könnyen azonosítható mindkét sérülés.

Többek között végtagtörések esetén előfordul,
hogy kisebb-nagyobb izomgörcsök lépnek fel.
Mit lehet tenni ennek elkerülése, enyhítése érdekében?

Húzódás akkor következik be, ha izmaink igénybevétele nagyobb, mint azok teljesítőképessége. Ez leggyakrabban a comb, a lábikra és a váll izmait érinti. Ilyenkor
az izmok merevvé, fájdalmassá válnak, esetenként néhány napon belül bőrelszíneződést is tapasztalhatunk.

Izmaink izomrostokból épülnek fel, melyeket
agyunk az izmokat behálózó idegeken keresztül
késztet összehúzódásra, kiváltva így az akaratlagos
izommozgást. Normál esetben az összehúzódást elernyedés követi, de akaratlan idegi ingerlés esetén
az izom nem tud elernyedni, és kialakul a görcs.

Az ízületi rándulás a húzódásnál fájdalmasabb és nehezebben gyógyuló sérülés. Ilyenkor az izmok mellett
az ínszalagok és az inak is károsodnak, mely nem ritkán
az ízület dagadásával jár.
Mit tegyünk, ha már bekövetkezett a baj? Milyen
gyógyhatású készítményeket használhatunk?
A legfontosabb, hogy kíméljük a sérült részt. Minden esetben forduljunk orvoshoz, ha a duzzanat
nem enyhül, a sérült rész deformálódik vagy ha
erős bevérzést tapasztalunk. Ilyen esetben gyakran
törést vagy ficamot diagnosztizálnak. Az izomhúzódás és a rándulás jól kezelhető külsőleg és belsőleg
használható gyógyszerekkel, ill. gyógytermékekkel. Külsőleg használhatunk feketenadálytő- vagy
árnikakivonatot tartalmazó krémeket, melyek
hatékonyan kezelik a duzzanatot és a kialakult
gyulladást, így csökkentve a fájdalmat. Szintén
fájdalom- és gyulladáscsökkentő hatásúak a csak
gyógyszertárakban kapható nem szteroid tartalmú
gyulladáscsökkentő kenőcsök, melyek leggyakrabban diclofenac, ill. piroxicam hatóanyagot tar-
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Magazinunk újrahasznosított papírból készül

eredménnyel, érdemes a patikákban beszerezhető
kalcium- és magnéziumkészítmények valamelyikét
választani. Akinek az eddigiek betartása után sem
szűnik a panasza, annak javaslom a háziorvos felkeresését.

Bár csontunk egészségéért egész életünkben kellene
tenni, legtöbbünk csak akkor szembesül a probléma
fontosságával, amikor eltörik valamely csontunk vagy
kimutatták a csontritkulás nevű betegséget, mely a
csontok mennyiségi csökkenésével és minőségének
romlásával jár. Ahhoz, hogy tudjuk, mit is kellene tenni
csontjaink egész életen át tartó egészségének megőrzéséért, ismernünk kell azok három fontos fejlődési szakaszát: 25-30 éves korunkig a növekedési szakaszban érjük
el a maximális csonttömeget; 40 éves korunkig egyensúlyban vannak a csont építéséért és bontásáért felelős
tényezők; 40 éves kor felett viszont elkezdődik a csontfogyatkozás, mely a kor előrehaladtával egyre intenzívebb,
és erősebben jelentkezik nőknél, mint férfiaknál.
Ezek ismeretében elmondhatjuk, hogy 30 éves korunkig
legfontosabb dolgunk a minél nagyobb csonttömeg

elérése, utána viszont törekedni kell ennek minél hatékonyabb megtartására. Ezt úgy tudjuk elérni, ha kalciumban és D-vitaminban gazdag ételeket fogyasztunk.
A kalcium fontos építőköve csontjainknak, de felszívódásához és beépüléséhez elengedhetetlen a D-vitamin.
Kalciumban gazdag ételek a korábban említett tejtermékek mellett pl. a káposzta, a brokkoli és a sertésmáj. D-vitamint kellő mennyiségben tud szervezetünk előállítani
a napfényből, ehhez viszont elengedhetetlen a sok napon töltött óra, a napozás szigorú szabályainak betartásával. Amennyiben szükséges, a kalcium és a D-vitamin
is pótolható gyógyszerek és étrend-kiegészítők formájában. Ezek mellett fontosnak tartom a rendszeres testmozgást, mert csak így érhető el a csontok jó minősége
és annak megtartása.
Hogyan segíthető a gyógyulási folyamat egy csontsérülést követően?
Ilyenkor elengedhetetlen az előbb említett kalcium és
D-vitamin mesterséges pótlása, de rendkívül fontos a
csontok összeforrása után a fokozott, rendszeres terhelés megkezdése, mert csak így lesz megfelelő a törött
csont minősége.
Kalocsai Kristóf

HIRDETÉS

Az izomgörcsök hátterében meghúzódó leggyakoribb okok az elektrolit-háztartás zavara (kalcium- és
magnéziumhiány), a megerőltető munka, a szellemi
kimerültség, a keringési elégtelenség és a neurológiai zavarok.
Az elektrolitháztartás zavarával az idősebbek és a
fiatalok (különösen a sportot űzők) is gyakran találkozhatnak. Az idősebbek sokszor nem táplálkoznak
kiegyensúlyozottan, és a megfelelő folyadékbevitelre sem fordítanak kellő figyelmet. A fiatal sportolók
pedig sok ásványi anyagot vesztenek az izzadsággal.
Terhesség alatt a fokozottabb ásványianyag-szükséglet miatt szintén kialakulhatnak hiánytünetek.
Amennyiben az izomgörcs hátterében kalcium- vagy
magnéziumhiány áll, érdemes először az étrendünkön változtatni: együnk sok magnézium- és kalciumtartalmú élelmiszert. Magnéziumban gazdagok pl.
a teljes kiőrlésű gabonából készült termékek, valamint a zöldségek és a gyümölcsök. Kalciumot a különböző tejtermékekben találhatunk a legnagyobb
mennyiségben. Ha az étrend változtatása nem jár
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Üzenet a Földnek

Bérczi László

Tűz, víz, repülő
Egyre
gyakrabban
hallani
a
különféle erdőkben, bozótokban küzdő tűzoltókról. Évente hatalmas területek válnak a
lángok martalékává, melyért a legtöbb esetben
nem csak a természet szeszélye a felelős. Bérczi
László tűzoltó dandártábornokkal, az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivőjével a szabadban tomboló tüzekről beszélgettünk.
Mik a leggyakoribb
bozóttüzeknek?

okozói

az

erdő-

és

Az erdőtüzek, mezőgazdasági tüzek és avartüzek keletkezésének oka szinte minden esetben valamilyen emberi tevékenységre vezethető vissza. Előfordulnak olyan
esetek, amikor szándékosan okoznak kisebb-nagyobb
szabadtéri tüzeket. Száraz időszakok során fokozott a
szabadtéri tüzek kialakulásának veszélye: akár egy gondatlanul eldobott égő cigarettacsikk is okozhat több tíz
hektáron komoly károkat. Ugyanilyen veszélyt hordoznak magukban a szabálytalanul gyújtott tábortüzek
vagy a nem jól karbantartott mezőgazdasági gépek is.
Hazánkban tavasszal és nyáron jellemző, hogy jelentősen megemelkedik a szabadtéri tűzesetek, illetve a
betakarítás időszakában a mezőgazdasági területeken
keletkezett tüzek száma.
Mit tehet az, aki észreveszi, hogy ilyen tűz van
kialakulóban? Hogyan segítsünk a szakemberek
megérkezéséig?
Abban az esetben, ha valaki tüzet észlel a szabadban, azt
haladéktalanul jelezze a 105-ös vagy a 112-es segélyhívó számokon. Száraz időszakban rendkívül gyorsan
terjedhetnek tovább a szabad területeken keletkezett
tüzek, ezért is fontos, hogy a lehető leghamarabb tudomást szerezzenek róla beavatkozó tűzoltó egységeink.
Kisebb tüzek esetén, ha rendelkezésre állnak az oltásra
alkalmas eszközök (víz, kézi oltóberendezés stb.), megkezdhetik a tűz oltását, de ebben az esetben is először
jelezzék azt az ügyeleti szolgálataink felé, és kérjenek
tájékoztatást az oltás megkezdésének lehetőségeiről.
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Elsősorban azonban a megelőzésben segíthetnek az
állampolgárok azzal, hogy betartják a tűzgyújtásra vonatkozó előírásokat és a hatóságok által előírt korlátozásokat.
Mekkora károkat okoznak az ilyen tüzek?
Mikor a legveszélyesebbek?
Az utóbbi idők legnagyobb tüzében, amely Bugacon
keletkezett májusban, több mint 1100 hektárnyi erdős,
bokros terület égett le, és a tűz oltása hat napig tartott.
A lángok megfékezésén naponta körülbelül száz hivatásos tűzoltó, valamint a környékről érkezett önkéntesek
és civilek dolgoztak. A helyenként gyalogosan megközelíthetetlen ősborókást és erdőt helikopterről is oltották.
Egy ekkora kiterjedésű tűz eloltása rendkívül költséges,
akár több tízmillió forintba is kerülhet, de a legkisebb beavatkozás is 50-100 ezer forintos kiadást jelent. A bugaci
erdőtűz oltása kiemelkedően magas költségekkel járt, az
eddigi számítások szerint közel 70 millió forintba került.
Az elmúlt évek legjelentősebb erdőtüzénél példaértékű
összefogással álltak helyt hivatásos és önkéntes tűzoltók,
a környék erdeit kezelő erdőgazdaság és a nemzeti park
munkatársai, a Magyar Honvédség és civilek egyaránt.
Egy hektár erdőterület pusztulásával összességében akár
tízmillió forintos kár is keletkezhet. Jelentős az erdészetek
tűzoltási költsége is, hiszen a közvetlen tűzoltói munka
után az erdőgazdálkodó adja a területen akár egy hétig is
működő tűzőrséget. Az új erdő létesítése, az erdőterület
műszaki helyreállítása 6-12 évet is igénybe vehet, és hektáronként több millió forintos költséget jelent. Egy idős
erdő ökológiai szempontból történő regenerálódása
akár 50-100 évig is eltart. Védett területeken a természeti
kár eszmei értéke mindezen tételeknél nagyságrendileg
nagyobb is lehet. Az erdőtűz kockázata jelentősen függ
az időjárási viszonyoktól is. Erdőtűzveszélyes időszakban
a vidékfejlesztési miniszter vagy az erdészeti hatóság
tűzgyújtási, illetve látogatási tilalmat rendelhet el egyes
erdőkben, vagy akár az ország összes erdejében. Tűzgyújtási tilalom esetén az erdőkben – beleértve a kijelölt
tűzrakó helyeket is –, valamint az erdőterületek határától
számított kétszáz méteren belül sem szabad tüzet rakni!

Hollywoodi filmekben, és híradásokban gyakran lehet látni, hogy nagy helikopterekkel,
repülőgépekkel oltják a lángoló erdőt. Magyarországon milyen eszközökkel tudnak harcolni a
tűz ellen? Szükséges-e, tudunk-e egyáltalán ilyen
módszerrel oltani?
A katasztrófavédelem tűzoltó egységei rendelkeznek mindazon eszközökkel, amelyekkel hatékonyan
tudnak fellépni kisebb és nagyobb szabadtéri tűzeseteknél. Ezek olyan tűzoltó gépjárműveket jelentenek,
amelyek képesek megbirkózni a nehéz tereppel, vízszállítókat a vízhiányos területek ellátása érdekében,
valamint kéziszerszámokat és oltóberendezéseket a
csak gyalogosan megközelíthető területek oltásához.
Mindezek mellett rendelkezésre állnak együttműködési megállapodások alapján igénybe vehető, a tűz
oltásánál használható helikopterek is.
Legszebb városaink, városrészeink – köztük
Buda is – zöldterülettel vannak körülvéve. Hogyan
tudnának egy ilyen kényes helyen tomboló tüzet
megfékezni?
Ilyen esetekben is jól alkalmazhatóak egységeink, itt
inkább a lakóépületek, forgalmasabb közlekedési útvonalak és a közművek jelenléte állítja komoly kihívás
elé a tűzoltókat. Nemcsak maga a tűz, hanem a füst is
problémát jelenthet ilyen környezetben. A látótávolság csökkenése miatt forgalomkorlátozásokra is lehet
számítani, valamint a közművek sérülése esetén a szolgáltatásban jelentkező fennakadásokra.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

A globális felmelegedésről már-már naponta hallani valamilyen formában. Észrevehető ennek hatása
a magyarországi tüzek esetében? Hogyan változott
az ilyen vészhelyzetek gyakorisága az elmúlt pár
évtizedben?
A szélsőséges meteorológiai jelenségek hatása a tűzesetek alakulásában is kimutatható. Összességében a
tűzesetek száma az elmúlt húsz év adatai alapján kismértékben növekedett, azonban az egyes évek jelentős
eltérést is mutathatnak. Például idén tavasszal két és félszer annyi szabadban keletkezett tűz volt, mint tavaly a
hasonló időszakban.
Kalocsai Kristóf
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Édes otthon

Mi kell még a szobanövénynek? Locsolókanna, permetező…
Aggod Zsuzsa

Felöltöztethetjük a kiürült ablaktisztítós flakont, hogy csinos párásító kerüljön a szobanövényünk mellé. (Használat előtt alaposan
mossuk ki!)

Filc, de nem ez
Szeptember elején a filcről valószínűleg
legtöbbünknek az iskolakezdésre összeállított beszereznivalók hosszú listája jut
eszünkbe, pedig most a sokoldalú filcanyagról esik majd szó. (Persze a filctoll
lelke is eredetileg a rostos, tömörített
filcanyag volt, kihasználva jó folyadékmegtartó képességét.)
Ezt az ősi textilféleséget állati szőr szilárd
anyaggá kuszálásával, gyömöszölésével,
tömörítésével hozzák létre. A magyar nyelvben elválik a kb. 150 éve a németből átvett
filc és az ősibb, iráni eredetű nemez szavunk: az előbbi az ipari előállítású, az utóbbi
a kézi gyúrású anyagot jelöli.
A filcanyag jó szigetelő, tűzálló, könnyen
formázható és sokféle színben, méretben,
vastagságban, tömörségben gyártható,
sőt, ma már poliészterből is elő tudják állítani. Ennyi előnyös tulajdonság láttán nem
csoda, ha reneszánszát éli mind az iparban,
mind az öltözködésben, mind pedig a lakberendezés területén.

Folytassuk filccel, és hasznosítsuk újra a felhasználható hulladékokat!

Mérjük le a flakon legmagasabb és legszélesebb részét, és szabjunk ki egy téglalapot a
filcből.
Hajtsuk félbe és varrjuk össze. A flakon nyakánál alkalmazzunk szűkítő varrásokat, és alakítsunk ki helyet a hüvelykujjunknak is, hogy
kényelmesebb legyen a fogása. Csavarjuk le
a szórófejet, húzzuk fel a kész öltözéket (díszítsük kedvünkre), és csavarjuk vissza a tetejét. Alul fűzzünk át két helyen egy madzagot,
hogy ne csússzon ki a flakon a ruhájából.
Nos, percek alatt összedobhatunk mutatós
fali virágtartókat – filcből.

A filc magas faggyútartalma miatt vízálló, úgyhogy semmi további tennivalónk
nincs, elég egy csőrt kialakítanunk, ami
elvezeti a vizet a növény tövéhez.

HIRDETÉS

Bátran szabhatjuk, ragaszthatjuk, lyukaszthatjuk: a filc nem foszlik, könnyen kezelhető,
ezért kezdőknek és gyerekeknek is a leghálásabb alapanyag egy kis barkácsoláshoz.
A Carbosan gél ajakfájdalmak - pl. láz,
herpeszvírus, erős napsugárzás okozta gyulladás és szájnyálkahártyafekély vagy afta tünetek enyhítésére,
kezelésére gyógyszer. Gyorsan csökkenti a fájdalmat, segíti a természetes
gyógyulást.

Erről jutott eszembe, hogy jön az ősz, a
balkonról lassan be kell költöztetni a növényeket, és a filc talán otthon is segíthet a
zöldítésben.

A filcből készült virágtartónál a biztonság
kedvéért, hogy a fal ne legyen vizes, használjunk a cserép alá alátétet (lehet egy üres
konzervdoboz is). Ennek körméretét alapul
véve tervezzük meg egy nagyobb újságpapírra a szabásmintát: elöl középen legyen
a varrás, hátul pedig az akasztós rész. Ide
akkora lyukat vágjunk, hogy fel lehessen
akasztani a kampóra a kész virágtartót.
Szabjuk ki az alját is a tartónak. Színes fonallal varrjuk össze először középen, aztán a fenekét. A filcet előlyukaszthatjuk, és akkor a
gyerekek is segíthetnek az összeállításban –
nagy sikerélmény lesz nekik, és a munkájuk
remélhetőleg sokáig fogja díszíteni a falat.

Az egyik legnehezebb kérdés ilyenkor: hova
tegyük a felszaporodó cserepeket a lakásban?

A kész virágtartót díszíthetjük elütő színű
filccel, filctollal, egyszerű hímzéssel, lyukasztással, kivágott mintákkal…

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a
betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát,
gyógyszerészét!

Felbukkan kalapként és mellényként, bútorlábon parkettavédőként, mobiltartóként,
papucsként, hajcsaton díszként. Készítenek
belőle jurtát, sálat, szőnyeget, ujjbábot, de
láttam már natúrtermékeket árusító üzlet
falát bezöldítve filczsebekbe ültetett levendulával…
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Kiürült fém italos dobozból remek locsolókannát gyárthatunk – mi másból, mint
filcből.

Vény nélkül kapható gyógyszer
Magyarországi képviselő: SATCO Kft.
Telefon: (+36-1) 371-0530 • Telefon/Fax: (+36-1) 371-0531
E-mail: satco@satco.t-online.hu • www.satco.hu

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Az öntözőkanna készítésekor tehát a doboz méreteit vegyük alapul, és szabjunk
fület és csőrt hozzá. Az összeállításnál
használjunk ragasztót (is), mert a nagy
öltések mentén könnyen elillan a víz.
A kannát is az elütő színű fonal díszíti, de
kihímezhetjük, vagy kaphat más varrott,
ragasztott díszítést is.
És végül, a filcbe öltöztetett dísznövényeink és hozzájuk illő kellékeink
mellé hasonló ruhát kaphat a váza is
– az alap, természetesen, az eldobásra
ítélt műanyag palack lesz.
Két részből szabjuk ki a borítást, melyet
a palack nyakán keresztül húzunk majd
fel. Engedjük szabadjára a fantáziánkat
mind a formát, mind a díszítést illetően!
Alkalmazhatunk ragasztott vagy varrott
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filcrátétet, hímzést, festhetünk, rajzolhatunk, de hagyhatjuk hosszúra a váza
nyakát, és vághatunk levélformákat a
filcből, amik ráhajlanak majd a kész vázára.
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Ha elhervad a virág, felszámolhatjuk
a „vázát”, és laposra hajtva a fiókban pihenhet a filcruha a következő csokor
érkeztéig.
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Karikázza be
a helyes
válasz
betűjelét!

1

Kik azok a marabouk?
a) gambiai javasok
b) afrikai madarak
c) ausztrál felfedezők

2

Hányadik Kezes-lábos Fesztivált rendezik meg
Etyeken az idén?
a) ötödik

név*:

3

cím*:

telefon*:

b) tizedik

Milyen mentővel
Magyarországon?

nem

c) tizenegyedik
találkozhatunk

a) motorossal
b) robogóssal
c) kerékpárossal

4

e-mail:

Hol található a Szalajka Liget Hotel**** és
Apartmanházak?
a) Szilvásváradon
c) Kőszegen

patika neve, címe (vagy pecsétje)*:

5

b) Egerben

Melyik dal miatt rúgták ki Hobót az egyetemről?
a) Lakájdal

b) Kéglidal

c) Hajtók dala

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.
szeptember 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. október 10. délelőtt 10 óra. Helyszíne a Szimpatika szerkesztőség.

Augusztus havi számunk kvízkérdéseinek helyes megfejtései:
1. a) 2.b) 3.c) 4.c) 5.a)
A játékos a kvízben történő részvétellel feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag
a település megjelölésével), a nyereményjátékot közzétevő weboldalon nyilvánosságra hozzuk.

Kövessen minket
szeptemberben is!
www.szimpatika.hu

facebook.com/Szimpatika

