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Hát ez a tizenkettedik hó... ez is
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mindent meg kell enni” eszméje lengi körül, holott száz
okunk lenne egy kicsit rövidebb kanóccal égetni (és csak
az egyik végén!) az ünnepi gyertyát. Mert válság ide vagy
oda, szegénység és népbetegségek, diéták és fogadalmak,
decemberben a családok erőn felül költenek – és töltenek.
Pedig pont ilyenkor lenne érdemes odafigyelnünk – nemcsak a szeretteinkre, de saját magunkra is. Mert sokkal nagyobb ajándék a családnak az, hogy vagyunk, viszonylag
vidáman, viszonylag egészségesen, mintsem hogy elbukjunk az utolsó lapostévéért, a munkahelyi jutalomért vagy
a még egy tányér töltött káposztáért folytatott hadjáratban.
Mert ugyan közhely, de mindig elfelejtjük: nemcsak tárgyakat, de közösen megélt pillanatokat is lehet ajándékozni – nem csak karácsonykor.
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Interjú
Tudjuk, hogy jazz-zenészként
indultál, ugyanakkor a ’80-as
évek elején kevés olyan lemez
jelent meg, amelyen ne szerepelt volna ez a két hárombetűs
név a közreműködők között:
Dés és Gőz. Cseh Tamás vagy
LGT, úgy tűnik, mindenki mögött ott fújtatok, mindegy, mi
volt a műfaj...

Valóban így volt. Pedig mi Gőz
Lacival nem akartunk ennyi
mindenben részt venni. Jazztanszakra jártunk, és szenvedélyesen elhivatottak voltunk, mint
minden kamasz. Komolyan vettük a műfajt, sőt, úgy éreztük,
árulás lenne bármi mást játszani, mint jazzt. Jó, ha az ember fiatalon fanatikusan csinálja azt, amit szeret, mert csak így
van értelme – legyen szó matematikáról, sportról, képzőművészetről, vagy bármilyen hivatásról. De valamiből meg is kellett élni, és mi csóró diákok voltunk. 1975 őszén Friedrich Karcsi, a jazztörténettanárunk szólt,
hogy az LGT-nek lesz egy téli
turnéja, és fúvósokat keresnek,
200 forintot fizetnek egy koncertért, van-e kedvünk menni? Osztottunk-szoroztunk, volt
vagy 15 koncert a télen, az már,
ugye, 3000 forint. Ez abban az
időben egy nagyon jó havi fizetésnek számított, erre mondták
akkoriban, hogy komoly egzisztencia. Elvállaltuk.
Megcsináltuk a téli turnét, közben összebarátkoztunk a zenekarral, jól éreztük magunkat,
és nekik is tetszett, amit csináltunk. Ettől fogva közel tíz éven
keresztül minden koncertjükön
4

Dés
László
felléptünk, nem csak Magyarországon, külföldön is. Azután
jöttek a stúdiómunkák, és hamarosan nagyon felkapott fúvóspárossá váltunk. Én tenorés szopránszaxofonon játszottam, Gőz Laci pedig harsonán,
és olykor kiegészültünk trombitákkal is. Viszonylag jó megélhetést adott, hogy pesti stúdiókban, különböző lemezeken közreműködhettünk, és ennek köszönhetően rendesen és kitartóan tudtuk a tanulmányainkat
folytatni, illetve zenekart alapí-

tani. Az LGT-vel párhuzamosan
az akkori jazz krémjével is játszhattam, Tomsits Rudolffal, Pege
Aladárral, Vukán Györggyel.
1976 májusában volt a diplomakoncertem, amire eljött Kőszegi
Imre is, a Kőszegi Rhythm and
Brass vezetője. A koncert után
megkérdezte, lenne-e kedvem
nyáron turnézni a zenekarával.
Mennénk ide-oda, Párizsba,
San Sebastiánba, Nyugat-Németországba. Nem kellett sokat
gondolkodnom. Egy fantasztikus koncertsorozatban volt ré-

szem, ráadásul a San Sebastián-i
jazzfesztiválon megnyertem a
legjobb szólista díját. Álomszerűen indult a pályám, és tartott
egészen ’77 őszéig. Akkor bevittek katonának.
Kis protekcióval sikerült Budapestre, a Határőr Zenekarhoz
kerülnöm, de sok öröm abban
sem volt, hiszen temetéseken,
esküvőkön kellett játszanom.
Viszont rengeteg időt tölthettem egyedül. Volt egy rozoga
zongora a zenekar próbatermében, ott kezdtem el az első jazzdarabjaimat írni, azokat, amelyek a későbbi zenekarom, a Dimenzió repertoárját alkották.
Elhatároztam, hogy ha egyszer
leszerelek, akkor nem megyek
vissza „all round” szólistának,
nem fogok ennyire elaprózódni, mindenfelé játszani, hanem
szeretném a saját zenei világomat megkeresni, megtalálni,
felépíteni. Az a rozoga zongora
indított el a saját utamon. Mivel
kezdtem megtanulni, hogy hogyan kell formailag, szerkezetileg egy számot felépíteni, később elkezdtem dalokat is írni.
Pont egy éve elevenítettük fel
Udvaros Dorottyával a Bereményi Gézával készített első,
Átutazó című lemezetek felvételének körülményeit. Tulajdonképpen hogy találkoztatok ti hárman?

Engem izgatott a dal mint műfaj. Én kortársként hallgattam
a Beatlest vagy a Stonest. Ezek
meghatározó élmények egy kamasz számára, aki ráadásul intenzív zenei tanulmányokat foly-

tat. Nyolc éven keresztül csak
népdalokat, klasszikus zenét
hallgattunk és tanultunk. És akkor jöttek ezek a lemezek... Reveláció volt, hogy így is meg lehet
szólalni! És mik ezek a hangszerek, mi ez az egész, miket énekelnek?
Nagyon eredetinek és egyedinek
tűntek ezek a zenék akkoriban,
és számomra lehengerlő volt,
ahogy az előadó személyisége átütött a számokon. Nagyon megszerettem a dal műfaját, és megszerettem a magyar beatzene első eresztéseit is, az Omegától, az
Illéstől vagy Koncz Zsuzsától.
Hallgattam és figyeltem, hogyan
oldanak meg dolgokat, hogyan
építenek fel egy számot, milyen a
hangszerelés – milyen egyszerű,
és mégis működik. De csak ’82’83 körül jutottam el oda, hogy
kéne egy dallemezt csinálni. Udvaros Dorottyát régről ismertem,
egy gimibe jártunk, később meg
a bátyámmal járt. Pont az érettségi és a főiskola közötti nyáron
ismerkedtek meg, nagy, szenvedélyes szerelem volt, ami öt évig
tartott. A feleségem pedig ismerte Gézát, tehát valahogy így állt
össze a trió.
A bátyád, Dés Mihály bele is írta a Pesti Barokk című könyvébe Dorottyát.

Igen, de az egy fikció, bár lehet, hogy volt valami alapja. A
könyvben a főhős és a nagymama ’83 karácsonyán nézik a
tévében Dorottyát, ahogy egy
erősen giccsbe hajló karácsonyi Ady-verset szaval. Egyébként a könyv alapján született

egy előadás is, és Dorottya saját
magát alakította benne. De a lényeg, hogy összeálltunk, és egy
nyár alatt megszületett az Átutazó c. lemez. Nagyon kön�nyen, jó hangulatban készült,
de azt nem hittük volna, hogy
ilyen nagy sikere lesz. A lemezgyárban az irodalmi szerkesztőségnél jelent meg, ahol addig
csak olyan lemezeket adtak ki,
amelyeken költők vagy színészek szavaltak. Valamiért ebben
a szerkesztőségben merték csak
felvállalni az Udvaros-lemezt.
Három év elteltével jött a Básti–Cserhalmi anyag. A férfiak
érzelmeinek is hangot akartatok adni?

Sokat beszélgettünk Gézával
arról, hogy jó lenne a szólólemez után írni egy duettlemezt,
amiben egy férfi és egy nő a
legkülönbözőbb szituációkban mutatkozik meg. Összecsapnak, féltékenyek, az egyik
kísérti a másikat, a másik számon kéri az egyiket, vagy csak
fekszenek a meleg szobában, és
hallgatnak egy kicsit. Géza nagyon szereti és érti, érzi ezeket a konfliktusokat, dialógusokat, a két nem közötti örök
harcot. Ezért is lett megosztóbb ez az album, sokakat irritált ez a huzakodás a két ember között, viszont másoknak
pont ezért tetszett. Ez a lemez
a Hallgass kicsit.

Eközben kezdett népszerű lenni a Trió Stendhal, és pont a
Hallgass kicsit című dal instrumentális változata volt az
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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egyik legnépszerűbb számotok...

Eredetileg is dalnak akartam
megírni, de csak később született rá szöveg. Akkoriban mindent párhuzamosan csináltam.
A Szerelem második vérig filmzenéjét vettem fel egy törökbálinti stúdióban, és ott spóroltam
annyi stúdióidőt, hogy egy este sutyiban el tudtuk készíteni
a Trió Stendhal demófelvételeit.
Ez a zenekar valami olyasmit
csinált, amit előtte soha senki.

Valóban egy hiányos, furcsa
kamarazenekar jött létre, hisz
nem volt basszusgitár vagy bőgő, de ugyanakkor mégsem volt
hiányérzeted. Ekkor még nem
volt benne a világzene a köztudatban, és mi valami olyasmit
kezdtünk el, ami nemcsak itthon, de Európában is megelőzte a korát. És valahogy erre ráérzett a közönség, pedig nem
volt se reklám, se marketing.
Érdekes, hogyan tudott elterjedni a hírünk, hiszen akkor
még internet és mobiltelefon
sem volt, csak maguk a dalok.
Csodálatos volt ezt megélni.
Először kis éjszakai helyeken
játszottunk Snétberger Ferivel,
este 10-től hajnali 2-ig, majd
később kiegészültünk Horváth
Kornéllal. Aztán azon vettük
észre magunkat, hogy ahol eddig játszottunk, oda már nem
férnek be az emberek. Mi 50100 fős klubokhoz voltunk
szokva, ehhez képest kezdtünk
közel ezres nagyságrendű házakat megtölteni. Kígyózó so6

Az LGT-vel a Tabánban:
Presser, Gőz és Dés

rokban álltak az emberek, nem
akartunk hinni a szemünknek.
Ezután kezdtünk el a Vígszínházban koncertsorozatokat adni, a lemezeinket pedig Olaszországban vettük fel.
És közben jöttek a filmzenék,
a Szerelem első, és második
vérig, és amiből talán a legnagyobb sláger lett, a Nagy utazás...

Volt ’88-ban egy zenés darab a
Vígszínházban, ami úgy bukott
meg, ahogy kell. Pantaleón és a
hölgyvendégek volt a címe, egy
Mario Vargas Llosa-regény volt
az alapja. Mi írtuk hozzá a dalokat, Bereményi Gézával, de a
darabbal együtt azok is elsül�lyedtek. Öt évvel később Koltai Robi kérte, hogy a készülő
filmjéhez írjam meg a főcímdalt előre, még mielőtt egy kockát is forgatott volna, inspiráció gyanánt. Ez szokatlan kérés
volt, de mivel azt mondta, hogy
ez neki nagyon sokat segítene, elvállaltam. De nem jutott
eszembe semmi, Robi ugyanakkor folyton a nyakamon volt.

Aztán hirtelen jött a megvilágosodás: Brazília! Ugyanis ebben a régi darabban volt egy
Brazília című szám, és rájöttem, hogy ez a dal, természetesen más szöveggel, jól fog működni ebben a filmben. Bereményi megírta az új szöveget,
én egy kicsit átírtam a számot,
és megszületett a Nagy utazás.
Bossa nova maradt a ritmusa
– mivel ez egy Latin-Amerikában játszódó regény volt, és így
a darabban minden dalt latin
ritmusra írtam – és ez is jó volt,
hiszen a film a 60-as évek elején
játszódik, amikor ez a ritmus
kifejezetten divatos és népszerű volt.
Hogyan találkoztál Gesztivel?

Kevesen emlékeznek rá, de akkoriban ő volt a Danubiusban
a legmenőbb műsorvezető, a
nagydumás DJ. Többórás műsort szentelt a Nagy utazásnak,
mindenkit behívott a stúdióba, beszélgetett a filmről, a dalokról. Így ismertem meg. Aztán később hallottam a rádióban a Rapülők számait, és érezMagazinunk újrahasznosított papírból készül

tem – ahogyan sokan mások is
–, hogy ez egy tehetséges pali, tud valamit. Rettenetesen
jól bánik a nyelvvel, szakmája a dalszövegírás. Amikor felkértek a Dzsungel könyve musicalre, kértem, hogy én dönthessem el, ki legyen a dalszövegíró. Először Nemes Istvánra gondoltam, hiszen nagyon
jó dalokat írtunk együtt a Patikába és a Valahol Európábanba – szerintem ő az egyik legjobb dalszövegíró Magyarországon. De nem vállalta, mivel
nagyon rövid volt a határidő,
öt hónap alatt kellett volna elkészülnünk. (Kacsóh Pongrác
is öt hónap alatt írta meg a János Vitézt, de ekkor még ő is
fiatal volt és bohó.) Ott álltam
dalszövegíró nélkül, de a feleségem, mint oly sokszor máskor, megint megoldotta a helyzetet, ő javasolta, hogy próbáljam meg Gesztivel, jól állna neki ez a feladat. Felhívtam, és Péter örömmel vállalta.
Mit szóltak hozzá a Vígben?

Ebben a komoly hagyományokkal rendelkező patinás színházDés László Janka nevű
unokájával

ban ez nem volt egyszerű. Végül sikerült meggyőznöm őket,
hogy Péter profi, komoly szakmai teljesítményt fog nyújtani,
és jól megoldja a feladatot. Az
elején volt némi fenntartás, de
aztán megkedvelték, sőt, nagyra is értékelték a munkáját.
Egy ilyen hatalmas siker után
nyilván felmerült, hogy folytatni kéne a közös munkát…

Tulajdonképpen úgy indult,
hogy a Dzsungel könyve után
leültünk Péterrel, hogy kitaláljuk, mit csinálhatnánk együtt.
Én egy zenés filmet szerettem
volna, Péter meg egy dögös zenekarra vágyott. Így született
meg a Kalózok és a Jazz+Az.
A filmnek viszonylagos sikere
volt, de a zene nagyon bejött,
a filmdalokat kiadtuk lemezen,
és az emberek nagyon szerették. Ebből született egy turné,
egy második lemez, a zenekar
pedig jó pár évig létezett.
Január 11-én az Arénában
monstre koncerttel ünnepled
a 60. születésnapodat. Kronologikus sorrendben szólalnak

meg a számaid, úgy, ahogy
most itt meséltél róluk, vagy
keverednek majd a dalok?

Érdekes, erre nem gondoltam, de
végül is időrendben raktam őket
össze, ráadásul új számokat is írtam, tehát nem csak egy visszatekintés lesz. Később majd szeretnék egy önálló estet az új dalokból, és valami lemezszerűségen is
gondolkodom. Már sok mindent
csináltam, jazzt, irodalmat, dalestet színészekkel stb., de ez olyan
lenne, ami csak az enyém. Ezt 2530 éves koromban kellett volna megcsinálni, de én csak most
értem ide. Olyan ez, mint amikor Leonard Cohen áll a színpadon, és 80 évesen azt énekli, hogy
„I’m your man”. És rendben van,
hiteles. Nekem még van egy kis
laufom Cohenhez képest...
Visszatérve az Arénára, gondolom, minimum 2-3 órás koncert lesz. Hogy készülsz fel
mentálisan és fizikailag?

Két órát könnyen végig tudok
csinálni, ha egynemű anyagok
szólalnak meg. Tavaly nyáron
a Férfi és Nővel jártuk az országot, hosszú koncerteket adtunk,
és én végig a színpadon voltam,
zongoráztam, énekeltem és szaxofonoztam. Most is így lesz, de
olyan sok minden történik ebben a 2 és fél órában, hogy nemcsak fizikailag, hanem szellemileg is topon kell lennem ahhoz, hogy 100%-ot tudjak nyújtani. Olyan ez, mintha kis önálló világokat kéne felépítenem
minden egyes alkalommal. Azt
szeretném, hogy egy nagy íve
legyen a koncertnek, annak el7
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lenére, hogy sokféle produkcióból áll. Nehéz erre készülni,
de segít, ha sokkal többet mozgok, mint eddig. Sokat sétálok,
tornázom, és járok Rozikához,
a zseniális masszőrhöz is. Szerencsére lesz egy-két előkoncert
Debrecenben és Komáromban,
így lesz alkalmam élesben is felkészülni.
Mostanában kamaraesteket
is csinálsz, kortárs írókkal. Az
irodalom iránti vonzódásod
otthonról jön?

Igen, biztosan nagy szerepe
van ebben apámnak és hatalmas könyvtárának, aki nagy
irodalom-, és művészetkedvelő ember volt. Kisgyerekként,
fiatalemberként
rendelkezésemre állt otthon a magyar és
világirodalom, csak le kellett
emelnem a polcról. Koronként
és írónként olvastam, sorban
Stendhalt, Balzacot, Zolát, Thomas Mannt, Móriczot és a többieket. Így a kezdő lökést biztosan otthonról kaptam, ahogyan a bátyám is, akinek márciusban jelent meg a már említett regénye. Később magunk is
bővítettük a könyvtárat, büszkék voltunk rá, fontos volt nekünk. De ezeknek az esteknek
a létrejöttében a véletlen is szerepet játszott. Esterházy Hrabal könyve című művében van
egy rész, ami arról szól, hogy
Charlie Parker halála után felkerül a mennybe, és az Úristent
tanítja szaxofonozni, aki történetesen botfülű. Vallai Péter
csinált a regényből egy estet a
8

felújított Vígszínház büféjében,
én voltam a szaxofonos, aki az
Úristent tanította, és én voltam az Úristen is, aki fals hangokat ereget. Aztán az Egyetemi Színpadra is meghívtak
ezzel a produkcióval, ott már
Esterházy olvasta a saját szövegét, én pedig játszottam. Azóta folyamatosan csináljuk ezt,
bár nem túl gyakran, de sokfelé
megyünk, külföldön is voltunk
már, Rómában, Ausztriában a
Burgtheaterben, Berlinben –
Péter kitűnően olvas fel németül, én pedig kitűnően szaxofonozom németül. Ez adta nekem
az ötletet, hogy bővítsük a produkciót, és meghívtam Péteren
kívül még három íróbarátomat,
hiszen ezek a jelentős művészek
évek óta nincsenek a helyükön
kezelve, tévében, rádióban alig
szerepelnek. Kiderült, hogy sok
embert érdekel ez, és nagy sikerrel mennek az előadások.
Mi is nagyon élvezzük, írók és
muzsikusok egyaránt. A szövegekre improvizálunk szabadon,
az adott pillantnak megfelelően, és ez megunhatatlan. Négyöt este után új szöveget kérek
tőlük, hogy ne váljon rutinná
számunkra az előadás. Szóval,
most egy új estünk megy a Pesti
Színházban.
Sokat beszéltünk munkáról,
de mesélj egy kicsit arról is,
hogy hogyan lazítasz? Mi az,
ami kikapcsol?

A halpucolás! Nyaranta Horvátországba járunk egy kis szigetre, és a szállásadónk egy 90

éves bácsi, aki mindennap friss
halat fog, valami egyszerű hálóval. Mire mi a strandról hazaérünk, már ott sül a faszénen a
lakoma. Én is meg akartam tanulni a halak pucolásának és elkészítésének módját, és a bácsi
nagyon kedves volt, mindent
megmutatott. Ezek után, ha
csak lehetett, halat sütöttem,
ez az az étel, amit egyszerűen
nem lehet megunni. Ez lett a
napi program: a lányom reggel
6-7 óra körül kiadta az unokámat az ajtón, majd visszafeküdt
aludni, én pedig boldogan felöltöztettem a kicsit, ő megitta a
joghurtját, és indultunk kettesben a piacra. Megvettük a reggelit és a friss halat, mindennap
másfélét, amit aztán este megsütöttem, és pompás vacsorákat csapott belőle az egész kompánia. Jankának, a 15 hónapos
unokámnak igazi aktív nagypapás program volt, nekem pedig maga a boldogság. Az volt a
legnagyobb sikerem, amikor elmentünk búcsúvacsorázni egy
étterembe, ahol a családtagjaim
ugyanazokat a tengeri halakat
rendelték, amit én szoktam elkészíteni. Nem volt ugyan rossz,
de azt mondták, hogy az enyém
finomabb. Nagyon szeretek enni, szeretem a gasztronómiát,
a jó borokat, nincs olyan, amit
ne kóstolnék meg, nincs az a főzelék, amit ne szeretnék, de sajnálom a főzésre az időt. Kivétel,
amikor elmegyünk nyaralni.
Akkor ugyanolyan szenvedél�lyel sütöm a halakat, mint ha zenélnék.
Kalmár András

Ajánlatajánlja:

A

WWW.KULTURPART.HU

Bognár Szilviának, a hazai világzenei élvonal egyik kiemelkedő előadójának legfrissebb formációja az etNoé. A folk, jazz, pop, rock elemeit sajátosan ötvöző, mértékletesen populáris, de kellőképpen progresszív hangzásvilágú zenekar széles rétegeket szólíthat meg, a tizenévesektől egészen
az idősebb korosztályig. „Ha beülünk Noé virtuális zenei bárkájába, megbizonyosodhatunk róla, hogy a népdal, a népköltészet ma is lehet az önkifejezés eszköze” – vallja Bognár Szilvi. Aki kíváncsi az énekesnő új dalaira,
az Mikulás másnapján, december 7-én nézze meg őt a Fonóban!
Két ünnep között egy jó mozi kedvéért érdemes otthagyni a meleg, fenyőillatú szobát. A királynő és a Veszedelmes viszonyok rendezőjének
új filmje, a Philomena egy idős asszonyról szól, aki egy karrierje mélypontján lévő angol riporter segítségével keresi a tőle csaknem ötven éve
elszakított gyermekét. Bár egy világ választja el őket egymástól, a generációs, vallási és intellektuális különbségeket leküzdő furcsa páros között
különös barátság alakul ki a megható, megrázó, szívet melengető, és olykor nagyon vicces utazás
során. A Guardian „az idei év Király beszédének” nevezte az alkotást, a velencei, torontói és londoni
filmfesztivál óta a szakma komoly Oscar-esélyesként beszél a filmről, a címszereplő Judi Dench-et az
egyik biztos jelöltnek jósolva. A minden korosztályt magával ragadó film karácsony másnapján, december 26-án kerül országosan a mozikba.
Lajkó Félix számára igencsak eredményes év volt 2013. Mező címmel elkészítette élete első igazi citerás lemezét, amelyről először a kritikusok áradoztak, majd következett a nagy hír: az album vezeti a World Music Chart Europe világzenei toplistáját! Félix harminc éve használja azt a citerát, amelyet
anno az édesanyjától kapott, de mindeddig nem tudtuk, hogy ez a hangszer így is szólhat. Lajkó Félix sokszor meglepi közönségét, s a Müpában tartott újévi koncertjeinek sorozatával is évről évre új területekre röpíti hallgatóit, amint látjuk-halljuk, hegedűn és citerán is. Január 2-án érdemes lesz meghallgatni!
Decemberben nyugat-európai turnéra indulnak a Pannon Filharmonikusok, melynek keretében
Svájc és Németország komolyzenei centrumaiban adnak hangversenyt, köztük a Berlini Filharmonikusok rendkívül impozáns nagytermében. De hogy mi se maradjunk ki az
élményből, december 8-án este 7-kor a turné műsorából ad ízelítőt a társulat a pécsi Kodály Központban. Műsoron lesz többek között Csajkovszkij
b-moll zongoraversenye, valamint Glinka és Rimszkij-Korszakov remekei.
A hangversenyen Andrei Gavrilov, világhírű zongoraművész játékát élvezheti a közönség.
Ha bővebb információt szeretne, nézze meg a fenti művészek, események honlapját,
vagy böngésszen a kulturpart.hu-n!
Magazinunk újrahasznosított papírból készül 9

Dogossy Katalin

Meglátjátok, mindjá rt itt a karácsony

Anyám rendszerint október közepén mondta először: meglátjátok, mindjárt itt a karácsony. Gyerek voltam, és haragudtam ezért.
A levelek épp csak hullani kezdtek a fákról,
és szép volt az ősz, meleg és bársonyos. Minden nap olyannak
tűnt, akár az örökkévalóság. Tele volt izgalommal, mesével és titokkal. De délutánonként, amikor ballagtunk hazafelé az iskolából, furcsa szél támadt, hajamba túrt, köpenyem alá bújt,
a leveleket pörögve hajszolta lefele a fákról, és ekkor anyám azt
mondta: meglátjátok, mindjárt
itt a karácsony.
Nem értettem én ezt
akkor. Kicsi voltam még,
éppenhogy iskolás. Azt gondoltam, olyan sokat kell aludni addig. Karácsonyig. Olyan sokat,
hogy megszámolni sem tudom.
Akkor még úgy tűnt, végtelen
hosszú az élet. Nem az évek, hanem a hónapok, napok, sokszor
csak a percek mérték a ballagó
időt. Hosszú volt a délelőtt, és
lassan szivárgó a délután is. Korán sötétedett, de én szerettem a
cserépkályha duruzsolását, a villanyfényben úszó lakást, és azt,
hogy együtt volt a család. A korai sötétedés, a kinti nyirkos ködök, a barátságtalan idő miatt
bezárva. Tévé se volt még. Csak
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öreg, fekete rádiónk macskaszeme világított, míg apám a Kossuth rádió híreit hallgatta. De
csak rövid ideig, hogy engem
ne zavarjon. Aztán, hogy a szépen bekötött füzetembe megírtam a leckét, bólintott. Akkor
most játszhatunk, mondta. Ráért. Nem csöngött a telefon, nem
követelőzött az internet. Apám
krampuszfejet csinált nekem papírból. Lenyűgözve figyeltem,
amint az ide-oda hajtogatott lapot a szájához emeli, s a levegőt
a kis lyukon keresztül a papírba
fújja, az megtelik, és élni kezd.
Aztán szemet rajzoltunk, a nyelvét kiszíneztük pirosra, és csináltunk nadrágot, kabátot neki;
meg sótartót és kis hajót. Együtt
csináltunk fényes, színes papírból karikákat, s azt lánccá ös�szefűztük, azért, hogy a Jézuskának legyen mivel díszíteni a fát.
S én nem tudtam megunni ezt
soha, mert nem az volt a fontos,
amit csináltunk, hanem az, hogy
együtt csináltuk.
Talán ezért van az, hogy
minden év novemberében én
is elkezdem Eszter unokámmal a karácsonyi készülődést.
Angyalkákat hajtogatunk szí-

nes papírból, ruhájukra csillogó
flittereket ragasztunk. Üvegfestékkel télapót rajzolunk az ablakokra, és karácsonyfadíszt készítünk. Mézeskalácsból házikót
sütünk, karácsonyi dalokat hallgatunk. A párologtatóba fahéjat,
narancsot, citromot csepegtetünk. Egyenként megszagoljuk
mind az illatos olajakat. Mécsest
gyújtunk, és persze beszélgetünk. Néha arról, hogy mi lesz,
s olykor arról is, hogy mi volt.
Amíg csak lehet, őrzöm ezeket a
perceket. A délutánokat, amikor
megáll az idő. Mert tudom, hogy
milyen kivételesek. Mert pontosan emlékszem arra, amikor
gyerekéletemben megjelent, s
nem sokkal rá elkezdett szaladni
az idő. Amikor a diavetítő az előszobaszekrény legfölső polcára
került, és már a tévémaci mondott mesét apám helyett. Emlékszem, amikor megjelentek lakásunkban a gépek. Az automata
mosógép, a frizsider meg a porszívó. Amikor fellakkoztattuk a
parkettát. Szombatonként nem
kellett többé apám hatalmas tenyerét fogva, puha ronggyal és
kefével, csúszkálva felvikszelni
a lakást. Egy napon a pincébe
se mentünk le többet, mert bevezették a cserépkályhánkba a
gázt. S én örültem, amiért ilyen
modern lett a világ. És nagyon
sokáig kellett élnem, amíg rájötMagazinunk újrahasznosított papírból készül

tem, hogy hiába végzik el a háztartási munkát a gépek helyettünk, nem lett több időnk egymásra. Sőt, ellenkezőleg: éppen
a tárgyak utáni hajsza zabálja fel
az életünket.
Meglátjátok, nemsokára itt
a karácsony, mondom ma már
én is, amikor elkezdenek a fákról hullani a levelek. Pedig tudom, hogy családom józan, komoly, felnőtt tagjai kinevetnek.
De hát olyan jó mondani, és
rágondolni is. Mit tegyek, szeretem a karácsonyt. Szeretem
már jó előre kigondolni a karácsonyi dekorációkat, kitalálni és
megvenni a csomagolópapírokat, a hozzájuk való szalagokat,
masnikat, ajándékkísérő lapokat. Pedig tudom, hogy mindez fölösleges, hiszen úgyis mindenki letépi, félredobja. Tudom,
hogy káros, egyenesen rossz,
hiszen fák halnak meg miatta.
Mit tegyek? Gyenge vagyok.
Szeretem jó előre kigondolni az ajándékokat. És titkolózni, adventi koszorút csinálni falevelekből meg bogyókból. Fenyőgallyakat a
vázákba tenni, és levendula-, citrom- meg narancsolajból karácsonyi
illatot csinálni.
Igazság szerint karácsonykor minden jó

ízlésem elhagy. Szeretem a gic�cses figurákat, a mécsessel kivilágítható kerámiaházikókat, az
ízlésesnek éppen nem nevezhető karácsonyi fényeket, ablakdíszeket. Órákig tudok álldogálni a nagy áruházak karácsonyi
polcai előtt. Bámulni, álmodozni. Ilyenkor előbújik belőlem
az a kisgyerek, akinek a gyerekkorában még ehetetlen volt
a szaloncukor, s az egyik évről

a másikra elrakott habkarikák.
Fénytelenek voltak a díszek, és
fantáziátlanok. Talán ezért van,
hogy immár, régen felnőttként,
de
cember közepén elkezdem
csomagolni, masnikkal meg kísérő cédulákkal feldíszíteni az
ajándékokat. Mert olyan jó, ha
sokáig tart a készülődés, és vele
az ünnep. Mert olyan jó titkon
díszíteni fát, szépen elrendezni alatta az ajándékokat. Olyan
jó érezni a gyerekek várakozását, látni, amint szépen felöltözve, gyertyával a kezükben, énekelve és megilletődötten várják,
hogy kinyíljon az ajtó, s ők beléphessenek a szobába, a mesék
birodalmába, láthassák végre a
kivilágított karácsonyfát, s alatta az ajándékokat. S már rohannának is legszívesebben. De a
felnőttek nem engedik. Még
szeretnék nyújtani a pillanatot. Mert a felnőttek már tudják, hogy a legszebb érzés várni valamit, ami szép, valakit,
akit szeretünk. Ezért nyújtom már előre a pillanatot,
az ünnepet, amikor együtt
vagyunk. Amikor a kihalt város fölött angyalok szállnak, a gyerekszemekbe varázsport
hintenek, s az emlékek visszafele kanyargó országútján az idő
egy percre megáll.
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Üzenet a Földről

Novák Péter

Jeles Napok
Eljöttek az ünnepek! Na hiszen... Miféle eljövetelben
bízik a lélek, ugyan telve
mázsás bevásárlókocsikkal,
de híján a tradícióknak?

nak elfogadására. Hiábavaló,
a kor előrehaladtával mindinkább szimbolikus áldozataink bájos, míg a sorolt veszteségek kompenzálásaként sűrűsödő ideológiai tartalom baljós
színezetet adott és ad az efféle
autentikának, mégsem árt számon tartani. Ha nyelvében él,
szokásaiban túlél a nemzet, legyen szó bármely kulturális
közösség fiairól. Minden fajtársunkban él a megmaradás
vágya! Ebben nincs különbség,
ne is keresgéljük... Annál inkább a párhuzamokat! Akadnak bőven, s e finom áthallások
teszik még izgalmasabbá a magyar, zsidó, cigány, rác, bunyevác, tót, örmény, no meg székely, kun, jász identitást, hogy
tovább szofisztikáljam imádott
nemzettestünket, nem beszélve az egység erejéről. Mert kétségtelen, hogy abban az erő,
feltéve, ha mindenki tiszteletben tartja a többiekét, s gyakorolhatja a sajátját.

Nem kívánok igazságtalan lenni, szomorú hagyományokban
kétségtelenül piacvezetők vagyunk! Összeszámolni is nehéz, hány nemzeti, történelmi,
politikai dráma, s ehhez rendelt
emléknap sorjáz egy teljes éven
át, bőven szolgáltatva tartalmat
a fájdalom és bosszú szónokainak... Félreértés ne essék, értek
én minden indulatot – részükkel talán még egyet is –, mindamellett, hogy tán több emberöltő alatt megoldatlan feszültségeket illik, mi több, jobb elengedni.
„Miért is, miért is, miért is?”
Ami volt, úgy volt, s megtörtént
valóban; török, labanc, muszka
volt a falóban, számtalan. Rémes egy história, bár hasonlatos
más nációk rémes históriáihoz.
Emlékezni, természetesen kötelesség – másokra, magunkra!
Ahogy megbocsájtani is – másoknak, magunknak! Ugyanis, az írott idővel párhuzamosan ott egy másik, a le nem mészároltak szájról szájra terjedő
öröknaptára, tanúságaként a közösség megtartó erejének.
A jeles, azaz ünnepnapok hi12

vatottak volt kultuszát ülni a
mítosznak, a tapasztalati úton
közkinccsé vált hiedelemnek,
miszerint részei vagyunk a természet bioritmusának, s mutatunk némi hajlandóságot an-

rovat terjedelme. A teljesség
igénye nélkül, de igényében a
teljességnek. Értelmezzük újra
a tradíciót, mert ránk fér a definiálás pro és kontra, azaz világnézetektől függetlenül. Nem
részletezem...
Azt viszont igen, célegyenesében az ünnepi hajrának, versengve a bronz-, ezüst- és
aranyvasárnapokért, hogy magához a karácsonyhoz például
nem sok közünk van! Mindös�szesen, ha kétszáz éves, ráadásul német eredetű hagyomány,
fástul, ajándékostul, mindenestül. Még a betlehemes játékok
sem nyúlnak mélyebbre a középkor finisénél, szemben például a regöléssel, ami szintén a
téli ünnepkör szokása, viszont
pogány termékenységi rítus,

„Ha nyelvében
él, szokásaiban
túlél a nemzet,
legyen szó bármely
kulturális közösség
fiairól. Minden
fajtársunkban él
a megmaradás
vágya! Ebben nincs
különbség...”

már ami a gyökereket illeti. Vajon hányan ismerik egyáltalán a
kifejezést, nemhogy tudnak létezéséről?
Ugye, ugye. Döngetjük mellünket vele, vagy épp cikizzük, de
igazán semmit sem tudunk a
múltról, életvitelszerű elemeiről!
Közben ámuldozunk a többieken: lovagi tornáikon, szentjeik
körbehurcolásán, paradicsomuk
dobálásán, sorolhatnám... Kattintgatjuk okos telefonjainkat
turistaként, s bután méregetjük
boldogságukat, rosszul közelítve, azonosítva annak okait.
Remélem, egyszer a maguk természetességében kezeljük a másokét is, a magunkét is egyaránt,
pusztán örömlétünk szolgálatába állítva adottságainkat.
Haj, regő, rejtem, azt is megadhatja az a nagy Úristen!
hirdetés

Akad restanciánk mindkét kitételben. Furamód ez utóbbi a
fájóbb, leginkább azért, mert
feltételezi az előbbi, megértésen alapuló respektust... Söpörjünk hát saját házunk tájékán a
következő esztendőben együtt,
számba véve a jeles napjainkat,
vagy amennyit abból enged a
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Elmondom hát mindenkinek

Polgár Teréz Eszter

Hajlékteremtő
Állandó helye van: Budapesten, a BAH-csomópontnál. Én
is itt találkozom Bogdány Jánossal. Sok éve árulja az Új fedél nélkül-i újságot, melynek egyik alapítója, szerkesztője és
szerzője.
Akik gyakran autóznak erre,
ismerik. Mégis kevesen tudják,
hogy tanárból lett jómódú vállalkozó, mielőtt utcára került,
és hogy olyan rendszer kidolgozásán munkálkodik, mellyel
megszüntethető a hajléktalanság. Utópisztikusnak hangzik.
Ám ahogy beszél – a csak neki (nekünk) korábban kinyitó
szomszédos étteremben –, elhiszem, hogy ezt is megoldja.
Ön minden sztereotípiának
ellentmond, amit az emberek a hajléktalanokhoz társítanak.

Pedig hajléktalan vagyok. Épp
egy barátomnál lakom. Egy
évet töltöttem utcán, majd jöttek a hajléktalanszállók. De jó
ideje tudok lakást bérelni, és
majd fogok is. Ez átmeneti állapot. Amúgy rég nem zavar, ha
nélkülöznöm kell. Megjártam
a magasságot és mélységet is. A
90-es évek közepéig építőipari
cégem volt, több lakóparkot adtam át; jómódban éltem, aztán
belekerültem a körbeszámlázásokba. Az egyik önkormányzat
lenyelte minden pénzem. Na,
akkor megzuhantam.
14

Mi volt az eredeti szakmája?

Matek–fizika szakos tanár. Csak
két évet tanítottam, nem tudtam
megélni belőle. Több országban
dolgoztam gépszerelőként, szerelésvezetőként. Főleg Németországban, de Szíriában, a sivatag
közepén is. A műszakis vénámmal napok alatt megtanultam
bármit. A sok utazásra ráment
a házasságom; persze, azért is
utaztam, mert nem volt jó kapcsolat. Papíron nem váltunk el.
Egy családi házat hagytam ott
a feleségemnek, még egyet a lányomnak, én meg albérletbe költöztem. A rendszerváltás után
kezdtem Magyarországon vállalkozni. Mikor megfürödtem
az építőiparban, mindenemet
széthordták: szerszámokat, konténereket. Rohangáltam jogorvoslatért, hiába. Maradt az utca.
De értett egy csomó mindenhez. Bárhol dolgozhatott volna.

Csakhogy lelkileg estem össze.
Mert bármennyire nem én voltam a hibás, hibáztam: nem vettem észre a szerződésben a kiskapukat, na meg túl türelmesen
vártam a részfizetések elmara-

dása után. Egy hajléktalan mindig a saját hibájából is kerül utcára. Én nem fogadtam el segítséget, túl büszke voltam. Nehezebb lett volna bekéredzkednem
valahova (főleg, hogy nem láttam, mennyi időre), mint egyedül nyalogatni a sebeimet. Megszoktam, hogy saját erőből állok
talpra. Csak épp nem tudtam,
merre tovább, mit akarok, és azzal sem számoltam, milyen hamar leamortizálja az embert a
hajléktalan lét. Elmehettem volna dolgozni, mert rendelkeztem
állandó lakcímmel (ahol a feleségem lakott), de a saját bőrömön
tapasztaltam, mennyire leértékelődik az ember a saját szemében, ha kukából eszik, ha totál
kiszolgáltatott. Minden nappal
nehezebb az újrakezdés. Az utcáról nem munkaképes senki.
A jómód után hatalmas lehetett a kontraszt. Hol aludt?

Mindenhol az égvilágon. Sokszor liftházakban, mert ki tudtam nyitni a mágneszárat. A
műszaki tudás... Az első éjszakát egy épülő templomban töltöttem – 20 éve, de máig emlékszem. Nem nagyon aludtam.
Egy hajléktalan, ha józan, mindig résen van. Nem tud ellazulni, pihenni. A normál életben
alig ér meglepetés, bejáratott vágányokon élünk; de ha nem ter-

mészetes, hogy meg tudunk fürdeni, lesz tiszta ruhánk, nagyon
lecsökken az immunitásunk. Én
szökőkutakban fürödtem hajnalban, néha közfürdőben. De
ha nincs hol töltődnöd, a tisztaság is sokadlagos lesz.
A hajléktalanszálló miért nem
merült fel?

Kerültem az embereket, elbújtam a szégyentől. Úgy egy év
után mentem be szállóra. Jól
megvertek, és mindenem ellopták, pedig, látja, nem vagyok gyenge gyerek. Nem tudtam, hogy engem meg lehet
verni, holott mindig verekedős
voltam. A kondim is kitartott,
hála a sok sportnak, és a kézilabdás múltamnak. De az újaknak verés járt. Egy szó, mint
száz: megvertek, aztán visszavertem, aztán megszerettek.
Sokat voltunk együtt. Orvostól
a jogászon át a segédmunkásig
mindenki volt köztünk: 150-en
egy helyiségben. Kipróbáltam
minden szállót, ugyanazt találtam. De körülöttem kialakult
egy közösség. Megosztottuk a
feladatokat, aszerint, ki mire
képes: ruhákat, élelmet szereztünk; és (angol mintára) létrehoztuk az újságunkat: a Fedél
Nélkül-t. Hogy aki árulja, ne
kéregessen, hanem pénzt kereshessen. Az Erzsébet híd alatt írtuk meg az első számot, kézzel.
Azt hiszem, 4000 Ft-ért szerkesztették ki az első példányt
(nyilván nem volt számítógépünk), aztán mentünk fénymásolni.

Mint az újságírás hőskorában…

Igen, és egyre nőtt azok száma,
akik újságozni akartak. Az elvileg minket, hajléktalanokat
támogató alapítványon keresztül kaptunk egy nagyon komoly
összeget újságkészítésre, csakhogy ez nem jutott el hozzánk,
az alapítvány benyelte. Akkor

úgy döntöttünk, megcsináljuk
az Új fedél nélkül-i-t, tőlük függetlenül. Nem szeretek írni, viszont van közölnivalóm. Tudtam, hogy humorral lehet megfogni az embereket, tragédiákra nem kíváncsiak. Talán nem
hiszi, de havi 40 ezer példányt
adtunk el, és azóta is kéthetente
megjelenünk, majdnem 20 éve.
Nem engedünk senkit részegen
árulni, és megosztozunk a hasznon. Mert van, aki pl. 100 Ft-ot
keres, más 3000-et ugyanannyi
idő alatt. Ez egy kis kommuna.
Annyira, hogy időnként össze
is költöztünk közös albérletbe.
Amiből voltak gondok...
Az vette ki a lakást, aki a legbiztatóbb külsejű…?

„...hajléktalan vagyok. Ez átmeneti
állapot. Amúgy rég
nem zavar, ha nélkülöznöm kell. Megjártam a magasságot
és mélységet is...”

Mondjuk, én. Néha nagyon
gyorsan kiebrudaltak bennünket, mikor rájöttek, kik és hányan vagyunk. Máskor sokáig
kihúztuk. Tudja, mindenki tartozni szeretne valakikhez. Mi
próbáltunk vigyázni egymásra.
Nekem voltak „ápoltjaim”, akik
már nem tudtak újságozni. Sokakat el is temettem. Az alkohol, nyilván, állandó gond, de
én nem ítélem el azt, aki iszik.
Az utcáról hova mehet melegedni? Ahova be is engedik. Kocsmába. És ha ki akarja ütni magát, hogy ne gondoljon a jövőre,
hát, azt is értem. Még velem is
előfordult, nagyon ritkán, pedig
sosem volt alkohol-problémám.
Táraságban egy üveg jó bor vagy
pár sör lecsúszik, persze. És ha
hideg van, a bor segít, de mindenkinek mondom: csak a keMagazinunk újrahasznosított papírból készül
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Elmondom hát mindenkinek
vés, rendes bor melegít, az olcsó
szesz halálos.

ami végső soron a hajléktalanság
felszámolását célozza.

Hogyan lett vezető a hajléktalanok között?

Optimista.

Így alakult. Hozzám fordultak a bajaikkal. Rengeteg embernek ismertem az életét, néha többet tudtam róluk, mint
ők magukról. Van, akin azzal
lehet segíteni, hogy nem engedem inni, van, akin azzal, hogy
meghívom egy italra. Van,
akin úgy, hogy csak meghallgatom, mással veszekedni kell.
Amikor már nagyon sokan
jöttek hozzám, rájöttem, hogy
nekem a hajléktalanokért kell
dolgoznom. Ez pedig célt adott
az életemnek. Mindenkit olyan
útra próbáltam terelni, amin ő
járni tud. Cipészből sem kell
énekesnőt csinálni. Meg kell
találni, ki mire alkalmas, ránevelni őket, hogy valamit eltervezzenek, és egyengetni az
útjukat. Sokan vannak, akiket
visszavezettem a társadalomba, és ma lakásuk van.
Magának nincs lakása.

Nem is lesz. Engem ez rég nem
érdekel. Azt tudom, hogy nem
fogok éhen halni. 63 éves vagyok, a 40 ezres kis nyugdíjamat
kapom, meg amit még rá keresek. Nem az újságeladásból élek,
dolgozom egy cégnek: találmányokon – de erről nem mondhatok többet. Ha bejönnek a
pénzek, amire számítunk, kicsit
közelebb jutok az álmomhoz.
Magamnak nem gyűjtögetek.
Olyan rendszeren dolgozom,
16

Realista. Keresztül lehet vinni, bár sokaknak nem érdeke.
Jó szisztéma és gazdasági alap
kérdése. Amikor anno meglett
az újság, és elhatároztam, hogy
hajléktalanszállót nyitok a semmiből, akkor sem hitték el, hogy

„Az egész decembert
hajléktalanokkal töltöm. Míg a szállókat
vezettem, karácsonykor rendezvényeket
szerveztünk...”
megcsinálom. Az életemnek az
adott értelmet, hogy lettek céljaim, és nem volt, ami megállítson
– 9 évig. Átrágtam magam a jogi
paragrafusokon, majd létrehoztunk egy alapítványt, melynek
én lettem a kuratóriumi elnöke.
Abból indultunk ki, hogy nem
akarunk olyan szállót, amilyenekben laktunk. Tudtam, hogy
létezik egy hajléktalan-férőhelyre lebontott állami normatíva,
ezért alig kihasznált, 150 ágyas
kis munkáltatói hoteleket kerestem – maximum ennyien lakhattak egy hajléktalanszállón,
télen többen. A rosszul működő hotelnek felajánlottam, hogy
mostantól én fizetek bérleti díjat,

így a kétszeresét kereste a tulaj,
mint addig.
Megcsináltuk az előszerződéseket, majd jött a közigazgatás, ott
is át kellett nyomni a tervet. Ismertek minket, mondták, hogy
nagyon jó, míg a feltételeknek
megfelelünk, kb. két évbe telik.
Ez tíz éve, decemberben volt, és
2004 májusában megnyitottuk
az első szállót a Budafoki úton:
a Lehetőség Házát. Hihetetlen
sok munkába került, de ezt negyedévente követte újabb nyitás,
és mire magához tért a szakma,
már 4 szállónk volt. Tudtam,
hogy nagyon gyorsnak kell lennünk, mert rengeteg ellenséget
szerzünk. A Fővárosi Önkormányzat 20 éves SZDSZ-történetének funkcionáriusai szemében mi elvettünk több mint
félmilliárdot a hajléktalanokra
szánt 8 milliárdból, amivel addig azt csináltak, amit akartak.
Hogy az ő szállóik milyenek voltak, mi tudtuk a legjobban. Át is
menekült hozzánk, aki tudott.
És nálunk nem loptak, verekedtek, hanem rendet, tisztaságot
tartottak az ott lakók. Közösség
formálódott.
Ezt hogy érték el?

Úgy, hogy ismertük őket. Hiába
kötelező x számú szociális munkást felvenni egy szállóra, mert
belső tekintély kell. És muszáj az
elején megmutatni, mi a rend.
Mi éjszakánként jártuk a szállókat a kollégáimmal: ha valaki
verekedett vagy lopott, mennie
kellett. Elértük, hogy egymásnak nem engedték meg a balhét.

2-4 ágyas szobák voltak, tévével,
hűtővel. Én osztottam be, ki kivel lakjon. Elfogadták. Minden
jól ment, amíg föntről el nem
kezdték csökkenteni a normatívánkat – a szállók meg emelni a bérleti díjakat. A fővárosi
üzemeltetésű szállók nem fizettek bért, sőt, kaptak kiegészítő
támogatásokat. Nekem eszméletlen összegeket kellett összekoldulnom havonta. A legtöbb
hajléktalan lakott nálunk, a legkevesebb normatívát kaptuk, és
egyedül mi fizettünk bérleti díjat. Miközben 120 főt kellett foglalkoztatnunk.
Hajléktalanokat?

Ugye, milyen logikus lenne? Remek rehabilitációs lehetőség volna. De szabály tiltotta, érthetetlen módon. Ugyanakkor 300
ezres büntetést fizettem, mert
télen, egy hideg napon 13 fővel
többen voltak a szállón, mint
ahányan lehettek volna. Éjjelnappal dolgoztam, és 9 év alatt
lett két infarktusom.
Mi van most a négy szállóval?

Megvannak, de már egyházi vezetés alatt. Amikor a helyzet úgy
kívánta, létrehoztunk egy kisegyházat mint gazdasági társulást, és formailag átadtuk neki a
szállókat. Látszólag partvonalra
kerültem, aminek sokan örültek,
mert ha a szakma meghallotta a
nevemet, toporzékolt. Belelátok
valamibe, amibe nem szabadna:
hogy a hajléktalanok támogatására fordított összeg milyen minimális része jut a célcsoportnak

évtizedek óta. Aztán felszámolták a kisegyházakat, azóta a baptisták vezetik a szállókat a szociális törvény szerint. Ők vis�szahívtak, de én ezt a törvényt,
ami már 2000-ben is rossz volt,
nem vagyok hajlandó betartani.
Amíg a régi szervezetek, alapítványok irányítanak, úgysem fog
semmi változni. Aktuálpolitikába nem folyok bele, sokkal mélyebben vannak a gondok – nevetséges, hogy akik két évtizedig
mélyítették a hajléktalan-problémát, most minket is felhasználnának a saját céljaikra.
Hogy vigyáz a szívére két infarktus után?

Úgy, hogy sokat dohányzom! Na
jó, egy barátnőm rábeszélésére
hétvégén nem dolgozom; de hétköznap továbbra is kb. napi 20
órát. 3-4 óra alvás nekem elég.
Elélek még, míg dolgom van, ne
aggódjon.

A család nem hiányzik?

De. Sok minden hiányzik, a
család, a 41 éves lányom; de
van, amire alkalmatlan vagyok. Nincs magánéletem.
Amikor gondom van vagy dolgozom, megszűnik a külvilág.
Engem sokáig nem bír ki egy
nő se, aki igen, megérdemli.
Megyek a fejem után. Csak a
céljaim érdekelnek, és köztük
nincs család és nincs anyagi
érdek.
Mi lesz karácsonykor?

Az egész decembert hajléktalanokkal töltöm. Míg a szállókat vezettem, karácsonykor
rendezvényeket szerveztünk,
ajándékozással: apróságokkal,
persze. A bentlakók szavaltak,
énekeltek, megható volt a szeretetük. Most meg járom az
erdőt, tudom, ki hol lakik, mire van szüksége. Viszem, amit
tudok. Szenteste is.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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DECEMBERI AKCIÓ!
Az akció 2013. december 1-től 31-ig, illetve a készlet erejéig tart. Áraink maximált akciós árak.
Otrivin 1 mg/ml
adagoló oldatos
orrspray
10 ml

MOST CSAK

1 440 Ft

Ibustar 400 mg
filmtabletta
10 db

144 Ft/ml

Megfázás és szénanátha
okozta orrdugulás
megszüntetésére
Vény nélkül kapható
gyógyszer

Voltaren Emulgel Forte
MOST CSAK
20 mg/g gél
100 g
2 495 Ft

MOST CSAK

635 Ft
63,5 Ft/db

Ibuprofén-tartalmú fájdalom- és lázcsillapító,
gyulladásgátló hatású készítmény
Vény nélkül kapható gyógyszer

Coldrex tabletta
24 db

MOST CSAK

1 450 Ft
60,4 Ft/db

Dorithricin
szopogató
tabletta
20 db

MOST CSAK

960 Ft

Az ízületek és az izmok fájdalommal járó
elváltozásai esetén enyhíti a fájdalmat és
csökkenti a gyulladást
Vény nélkül kapható gyógyszer

MEMOlife MAX
kapszula
60 db

MOST CSAK

2 295 Ft
38,3 Ft/db

Összetevői
omega-3-at, lecitint,
és az agy
reakcióképességéért
ginzenget
tartalmaznak
Étrend-kiegészítő
készítmény

Triactin Wick
citrom ízű por
belsőleges
oldathoz
10 db
Hatékonyan csökkenti
a megfázás és az
influenza tüneteit
Vény nélkül kapható
gyógyszer

MOST CSAK

MOST CSAK

1 770 Ft
59 Ft/db

1 635 Ft

C-vitamint tartalmazó, cukormentes
készítmény
Étrend-kiegészítő készítmény

Lactiv Plus
kapszula
20 db

1 390 Ft

1 530 Ft

Antibiotikumos kezelés vagy gyomor- és
bélrendszeri fertőzés, illetve ennek
következtében kialakult hasmenés esetén
javasolt
Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer

Béres Magnézium
250 mg + B6
filmtabletta
60 db

76,5 Ft/db

Ketodex 25 mg
filmtabletta
20 db

Cetebe
C-vitamin + Cink
kapszula
60 db

MOST CSAK

2 470 Ft
41,2 Ft/db

A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer
normál működéséhez, a cink a szellemi
működés fenntartásához
Étrend-kiegészítő készítmény

MOST CSAK

1 490 Ft

Ambroxol-Teva
30 mg tabletta
20 db

MOST CSAK

730 Ft

24,8 Ft/db

A magnéziumhiány megelőzésére és kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

MOST CSAK

163,5 Ft/db

139 Ft/db

Viszkózus váladék oldása légúti
megbetegedésekben
Vény nélkül kapható gyógyszer

25 Ft/g

A megfázás és
influenza tüneteinek
enyhítésére szolgál
Vény nélkül kapható
gyógyszer

MOST CSAK

48 Ft/db

Torokgyulladás, torokfájás helyi kezelésére
szolgáló szopogató tabletta, specifikus
antibiotikummal
Vény nélkül kapható gyógyszer

Eurovit Vitamin C
1000 mg retard
filmtabletta
30 db

ACC Long 600 mg
pezsgőtabletta
10 db

MOST CSAK

1 555 Ft
77,8 Ft/db

Enyhe vagy középsúlyos fájdalmak, pl. mozgásszervi,
menstruációs fájdalmak, fogfájás tüneti kezelésére
alkalmas
Vény nélkül kapható gyógyszer

36,5 Ft/db

Sűrű nyáktermeléssel járó légúti betegségek kiegészítő
kezelésére alkalmas köptető hatású gyógyszer
Vény nélkül kapható gyógyszer

Espumisan
Gyöngy 40 mg
lágy kapszula
50 db

MOST CSAK

1 320 Ft

Gázfelhalmozódás okozta gyomorés bélrendszeri panaszok esetén
Vény nélkül kapható gyógyszer

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

26,4 Ft/db

Társaslény

Vág Bernadett

Titkos szerelem

Az első langyos napsugarak cirógatására éb- mellé az epilátorodat! Mindenbe beleakad a
redt. Annabell körbenézett a meghitt kis szo- zsinórja!
bában, melynek sarkában még mindig vidá- Annabell nagyot sóhajtott, és a konyhába csoman pattogott a tűz. Belebújt pipacsokkal tele- szogott. Feltette a kávét, és leült. Abból a szöghintett selyemköntösébe, és a tükrös asztalhoz ből épp rálátott az előszobára, meg az ott roült, hogy kontyba csavarja térdig érő, mézszőke hangáló férjére, amint pocakját ide-oda tolohaját. De hiába illesztette oly szorosan a kagy- gatva tesz-vesz. Zakóban és alsógatyában.
lóhéjból készült, igazgyöngyökkel kirakott fé- – Zoknit nem mostál? – kiáltott ki a szobából.
sűt a fonatba, néhány rakoncátlan tincs kisza- Annabell a tenyerébe temette az arcát. Nem,
badult, és kacskaringós
azt talán tényleg nem. A
csigákban a vállára omzoknit most elfelejtette.
lott. Észre sem vette, miEgész hétvégén ágyneműt
kor került a háta mögé a
mosott és fehér ingeket.
Álmodni azt jelenti, hogy minférfi, csak a csókját érezte
Feltápászkodott, és a
dig elégedetlenek vagyunk, de
meg hirtelen, forró leheszennyesládához lopónem szeszélyből vagy közönséletét, ami megperzselte a
zott, meg ne lássa a férje,
ges méltatlankodás miatt. Ez annyaka hajlatát.
mire készül. Kiválasztotta
nak az embernek az elégedet– Nem láttad a barna
a legkevésbé piszkos zoklensége, aki egy jobb világot kenyakkendőmet, Ancsa?
nit, és odavitte neki.
res, és nem elégszik meg azzal,
– szólt egy rekedtes fér– Büdös? – nézegette gyaamit már elért. Ez annak az emfihang, és Annabell ös�nakodva a férj.
bernek az egészséges becsvászerezzent. Dühösen bá– Nem büdös.
gya, aki a jövőben a fejlődés lemult tükörképére, és kiA férfi a konyhába ment,
hetőségét látja, és szeretne bentépte kusza hajából a behogy kitöltse a kávéját,
ne aktívan közreműködni. Ez a
főttes gumit. Amint felAnnabell pedig visszatöbbre és jobbra törekvés, önállt, szorosabbra húzta
szédelgett a hálószobámagunkért és másokért, a máért
magán kibolyhozódott
ba. Ahogy ledőlt az ágyra,
és a holnapért. Az emberek néfrottírköntösét, és plüssmegint a tükörre tévedt
ha összetévesztik az álmodni tupapucsába bújva megina pillantása. Innen, távodást az álmodozással, amikor az
dult kifelé.
labbról most úgy tűnt, a
elme és az érzelmek összevissza
– A bordó ingeden lóg a
haja nem is sötétbarna,
csaponganak, és inkább kerülik
vállfán.
hanem színarany, és mila valóságot, mint hogy változ– Megvan! – szólt ismét
lió fényben szikrázik.
tassanak rajta.
az érdes hang, aztán nagy
– Olyan régóta vágyom

Delia Steinberg Guzmán
csörömpölés és veszett
rád – suttogta Lorenzo,
szitkozódás következett.
és magához szorította.
– Hányszor kértelek már,
Annabell imádta az ölehogy ne tedd a borotvám
lését, úgy érezte, ha meg-

Az álmodozásról
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tehetné, sose bontakozna ki belőle. – Egy nap
megszökünk innen, ígérem – folytatta Lorenzo, és ahogy szája a fülcimpájához ért, Annabellből minden erő kiszállt. Már látta is maga
előtt, amint szerelme a kikötőben ringatózó kis
hajóra segíti, aztán kibontják a vitorlát és elsuhannak messzire, hét tengeren is túlra egy lakatlan szigetre, ahol az a kedves, nádfedeles házikó várja őket. A kertjében őzikék legelésznek,
és mindenütt csupa vadrózsa virít. Az öreg diófa ágán puha párnákkal bélelt hinta leng, abban
ülnek esténként, és míg a naplementét bámulják, édes csókokban forrnak össze.
– Megkötnéd a nyakkendőmet? – lépett hozzá
a férj. Még mindig alsógatyában volt, de már
zokniban, és ügyetlen ujjaival a nyakkendője
bogját bontogatta. – Nekem mindig túl rövidre sikerül.
– Mikor jössz? – kérdezte Annabell csak úgy,
megszokásból.
– Későn. Nyugdíjas-búcsúztató lesz. Ne várj
meg.
Aztán még pár percnyi motoszkálás, csörömpölés, krákogás, és végre becsapódott mögötte az ajtó.
Annabell végigdőlt az ágyon. Újra a kis szigeten járt Lorenzóval, aki margarétákból font virágkoszorút illesztett a homlokára. Halványsárga fátyolruháját meg-meglebbentette a szél,
kivillantak karcsú combjai. Nádszálnyi dereka
hátrafeszült, ahogy Lorenzo újra meg újra megcsókolta. Micsoda csókok voltak ezek! Szívszaggató, égbe repítő, mámoros, mézédes csókok. A halhatatlan szerelem csókjai.
– Anyuci, éhes vagyok! Bekapcsolhatom a tévét? – mászott a hasára egy háromévesforma
gyerek. Aztán a kisszobából felsírt egy még kisebb, tisztába kéne már tenni.

Lorenzo csak nagyon lassan engedte el a kezét,
még sokáig összeértek az ujjaik a szivárványos
ég alatt. Annabell hosszan bámult délceg alakja
után, ahogy ellovagolt az erdő felé. A tisztás végén még hirtelen megfékezte fehér lovát és vis�szafordult, csak hogy újra búcsút intsen. – Sietek haza hozzád! Várj meg! – kiáltotta bársony
hangján, ami szebb volt, mint ezer meg ezer hegedű muzsikája.
Feltápászkodott és lódult, hogy elkezdje a napot. Pelenkázás, etetés, öltöztetés, aztán irány
az ovi, a közért, ebédfőzés, mosás, vasalás, aztán vissza az oviba, és még a postára is be kell
szaladni...
De éjjel majd, ha minden elcsendesül, Lorenzo várja a telihold alatt, és erős karjaiba zárja…
hirdetés

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Anyaszemmel – Karácsonyi levél

Apaszemmel – Karácsonyi levél

Szonda Györgyi

Küttel Dávid

Angyalok az ablakban

M

ár többször írtam arról, mennyire kedves
időszak nekem az advent ideje, a közös készülődés, az
együtt töltött esték, a gyertyafény,
a mézes-fahéjas illatok, a csak
ilyenkor hallgatható „csöpögős”
slágerek. Fontos pillanata ennek
a várakozással teli négy hétnek,
mikor a gyerekek megírják leveleiket a Jézuskának: kiválasztják a
megfelelő színű levélpapírt és borítékot, majd nekikezdenek a kívánságok sorolásának.
Lássuk egy kicsit részletesebben,
miről is szól ez a nagyon is komoly hagyomány, mennyi kreativitást igényel a szülők részéről, hogyan szoktunk segíteni
a hat különböző életkorú gyerkőcnek. Gyerekkoromban mi
az öcsémmel sosem írtunk levelet, én arra emlékszem, hogy
a Jézuska majdnem mindig tudta, mire vágyom a legjobban. A
levélírást Apa hozta a családba,
és mára elengedhetetlen része
a karácsonynak, nagy izgalom,
hogy mikor viszik el az angyalok
az ablakból a leveleket, és folyamatos a készenlét, hogy nehogy
visszahozzák, mert ha valaki a
viselkedésével felhívja magára a
házak közt repkedő angyalok figyelmét, az reggel bizony újra ott
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találhatja a levelet, és félő, hogy
így nem jut el időben a Jézuskához...
Nem könnyű „terelgetni” a kívánságokat, főleg akkor, ha anya
időben, jóval karácsony előtt beszerzett néhány ajándékot. Ezért
mi már ősszel elkezdünk beszélgetni arról, mire is vágynak, mire is vágyhatnak, mire van valóban szükségük, mi az, amit
régóta szeretnének. A nagyokkal már könnyebb, általában
határozott elképzeléseik vannak, amiről már jó előre tájékoztatnak is, így náluk a levélírás
pikk-pakk megvan. Ádám (13)
és Bence (10) csak nevet rajtam,
amikor megjegyzem, hogy nem
fogja tudni elolvasni egyetlen
angyal sem azt a macskakaparást. Bori (15) gyönyörű gyöngybetűkkel írja kicsi kora óta a levelét, kifinomult stílusban megfogalmazva, képekkel díszítve, majd gondosan leragasztja,
hiszen csak a Jézuskának szól.
Gergő (12) is szívesen körmöl,
szépen soronként írja meg a kívánságait. Dávid (6) idén először
írja majdnem csak saját kezével
a levelet, de nála nagy odafigyelést jelent, hogy mit tartalmazzon a levél, nehogy az elmúlt pár
hétben látott tv-reklámok hatá-

sa erősebb legyen az „anyai tréning”-nél. Réka lányunknak (3)
ez lesz az első olyan karácsonya,
amikor már meg is tudja fogalmazni, hogy mit szeretne a fa
alá, na, őt is kicsit terelgetni kell,
hiszen mindent lediktálna a nővérének, amit a bátyjai viccesen
felvetnek, így szerepelne a levélben a világító, éneklő pónitól a
köldökpiercingig minden...
Minden évben elgondolkodom
azon, hogy nem válik-e „rendeléssé” a karácsonyi ajándékozás,
vagy mennyire a saját vágyaik
szerepelnek a levélben, men�nyire erős az anyai „ráhatás”, és
nem vész-e el a meglepetésre való várakozás időszaka, ha levelet
írunk – de talán ez is a varázslat
része, és ugyanúgy örülnek annak, amit leírtak, és annak, amit
az angyalok találtak ki nekik, és
annak is, amit egymásnak és nekünk készítettek.
Arra viszont nehezen tudok válaszolni, és könnyeket csal a szemembe, amikor az éppen aktuális 5 és 10 év közötti gyermek
megkérdezi, hogy miért gyűjtöttük össze a feleslegessé vált játékokat és könyveket a szegényebb
családban élő gyerekeknek, ha
ők is írhatnának a Jézuskának,
és kérhetnének szép új autót,
labdát vagy babát, hiszen az angyalok mindenkihez el tudnak
repülni...

Angyalok a szobában

A

karácsonyi levélírást
nem azért szerettem
gyerekkoromban, mert
„rendelni” lehetett, hanem azért,
mert ezzel elkezdődött valami, ábrándozhattunk kedvünkre, és egy kicsit elképzeltük azt,
ami még nem jött el. A nyolcvanas évek közén persze nem voltak reklámok, amik direkt a gyerekeknek szóltak, és a boltokban
a választék is nagyon kicsi volt.
A mai korban sokkal nehezebb
ezt az egészet kordában tartani.
Nekünk eddig sikerült, hiszen
Györgyi ügyesen terelgeti a kis
tollakat, ceruzákat, hogy ne egy
„buta lista” szülessen, hanem
egy közösen megírt, átgondolt
levelecske, aminek nem is an�nyira a tartalma a fontos, hanem
az, hogy valami egyszer csak
valóra válik. Elindul a várakozás, a vágyakozás, az együtt töltött idő egyre növekszik, és talán
idén is sikerül minden gyermekünket lelassítani egy normális
tempóra. Dávidnak (6) és Rékának (3) persze mostantól minden este el kell mesélnem azt a
sztorit, amikor Zsófi húgomnak
december 23-án (!) visszahozták az angyalkák a levelet, mert
annyira hisztizett. Ez a családi
sztori nekem – mint szülőnek –,
bevallom, kapóra jön ebben az
időszakban a fegyelmezés terén
még egy darabig. Ezúton is kö-

szönet, Zsófikám, a ’87. december 23-ai hisztiért!
Az elmúlt 5-10 évben azt figyeltem meg, hogy karácsony közeledtével minden gyerekem egy
időre angyalkává változik. Idén
csak egyet sajnálok: hogy most
semelyik srácnak nincs karácsonyi koncertje. Persze, ennek is oka van: Bori gimijében
az énekkari próbákat pont akkor tartják, amikor a németfakultációt, a felsős fiaimat pedig
már nem énekeltetik az énektanárnők, mert mutálnak. (Az én
kamaszkoromban Eleonóra néni vette a fáradságot, és keresett
olyan kórusműveket, amiket 13
évesen is lehetett énekelni, ezért
én egy percig sem estem ki az
énekkarból – mi tagadás, nem
ártott meg a fejlődésemnek!)
A karácsonyi levélen kívül még
egy dolgot hoztam magammal
gyerekkoromból: a visszatérő
családi koncertet. Volt egy barátunk, Juliska néni, aki a nagymamám és dédmamám révén került közel a családunkhoz. Amikor elkezdtem zongorázni, dédikém már velünk élt, és Juliska
néni rengeteg időt töltött nálunk.
Kiválóan zongorázott, és abban
az évben megtanított nekem két

karácsonyi dalt. Senkinek sem
beszélhettem róla, csak Réka húgomnak, aki titokban megtanulta elénekelni azokat. Eljött a
szenteste, csengettek az angyalok, és a család bement a nappaliba. Én odaültem a hangszerhez, majd felcsendült zongorán
és kislányhangon a „Mennyből
az angyal” meg a „Pásztorok”.
A családnak meglepetés volt az
egész, csak Erzsi dédi és Juliska néni voltak beavatva, ők pedig tudtak titkot tartani. (Azon
a karácsonyon Zsófi húgom még
csak 8 hónapos volt, de amint zeneileg is használható korba lépett, őt is bevettem életem első
zenekarába, a Tesózenekarba.)
Édesanyámék és a nagyszüleim
nagyon örültek a meglepetésnek;
a pontos reakciókra ugyan már
nem emlékszem, de azóta a család „ragaszkodik” a karácsonyi
közös énekléshez. Tizenéves koromban már saját dalokat írtam:
Karácsonyi dal zongorára és két
lánytestvérre, majd huszonévesen már hangfelvételeket készítettünk a testvéreimmel és az
egyre szaporodó gyereksereggel
a szülőknek és a nagyszülőknek.
Így nálunk minden karácsonykor van zene!
A házikoncertek, illetve a próbák idejére pedig tényleg minden gyermekem angyallá változik. ...még a kamaszok is!
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Sallai Ervin

Kerecsendiné Szirbik Klára (Zsófi néni) levele a szülőkhöz
Kedves Szülők!
Régen írtam Önöknek, de hosszú időbe telt, míg
kijavítottam előző válaszaikat az üzenő füzetben. Pedig a külalakkal és a stilisztikával nem is
foglalkoztam, csak a helyesírással. Főleg a saját
nevük leírásánál voltam szigorú. Mészöly apuka
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neve például helyesen „ly”-nal íródik. És rövid
„u” az apuka.
De térjünk rá levelem fő témájára – a karácsonyra. Vagy ahogy politikailag korrekten, más vallásokat tiszteletben tartva mostanában nevezzük: az „idényjellegű ünnepekre”. Az egyszerűség kedvéért az idényjellegű ünnepeket levelemben mostantól karácsonynak nevezem.
Sajnos nebulóink buksijában a hagyományok
és a mozifilmek világa keveredik. Így fordulhat
elő, hogy a harmadikosok nagy része szerint az
Angyalka a Mikulás egyik rénszarvasa, és ázsiai származású, ezért írják az ajándékokra, hogy
Made in China. Sok lurkó hiszi azt is, hogy szenteste a csilingelés azt jelzi, hogy kezdődik a tévében az Igazából szerelem című film. És persze az
sem lehet véletlen, hogy tanáraink legnagyobb
döbbenetére a felsősök betlehemezés címén a
Reszkessetek betörők című moziból adtak elő egy
jelenetet. Kéretik ebben a témakörben edukálni a
gyermekeket!
Mai napon az önkormányzat jóvoltából minden
tanulónk egy karácsonyi egészségügyi dobozzal
lett gazdagabb. A csomag tartalmaz egy inzulininjekciót bejglimérgezés esetére, ragtapaszt a fenyőfafaragók, és reumatapaszt a földlabdás fát
cipelők számára. Természetesen széntablettával,
savlekötővel és puffadásgátló gyógyszerekkel is
kedveskedik a polgármester úr és a mentősök közös alapítványa, de azt kérik, hogy a csillagszórózás okozta tűzeset égési sérüléseivel forduljanak inkább orvoshoz. Lehetőleg még a biztosítási
csalás elrendezése előtt.

A téli szünet előtti utolsó tanítási napon rendezzük meg az osztálytermekben az ajándékozást. Ez az ünnepség régi hagyomány iskolánkban. Egy hóemberes pulóver például már 1953
óta vándorol csomagról csomagra. A tanulók
egymás neveit húzhatták ki egy kalapból. Lacikát, a számítástechnikai szakkör vezetőjét (ismertebb nevén Alaplapot) senki sem akarta kihúzni, ezért idén én ajándékozom meg. Apropó! Az engem ajándékozó gyermek szüleinek
figyelmét felhívnám arra, hogy a félévi osztályzatot nem befolyásolja a kapott meglepetés értéke. Neusinger Karcsikát is megbuktattam, pedig meghatóan gyönyörű a háromdarabos Hello
Kitty-s pohárkészlet, amit tőle kaptam. A szülői munkaközösség kérésére az ajándékok értékét 5 ezer forintban állapítottuk meg. Ez olyan
összeg, ami már túl megterhelő a nagycsaládosoknak, de még zavarba ejtően alacsony a tehetőseknek. Így mindenki életébe sikerül egy kis
kihívást csempészni.
Javasoljuk, hogy a gyermekeket az ünnepek alatt
felváltva vigyék ki a szülők a friss levegőre sétálni, hógolyózni, szánkózni. Ez nemcsak a kis kópék egészségének tesz jót, de tapasztalatunk szerint a házastársak is könnyebben viselik el így,
hogy egy hetet együtt kell tölteniük. Apró meglepetéssel kedveskedett a családoknak Cseszlai
Irénke néni kézműves szakköre is. A diákok
névkitűzőket készítettek, így könnyebben megismerik egymást az elfoglalt rokonok az ünnepi
asztal körül. Természetesen nem várjuk el, hogy
mindenki tudja mindenki nevét, ezért készültek
„Anya”, „Apa”, „Gyerek1” és „Gyerek2” feliratú
kitűzők is a menedzser famíliáknak.
Remélem, könnyed kikapcsolódással, békességben, melegségben telnek minden kis diákomnál

az ünnepek, és éppúgy csillog majd az öröm januárban a gyermekek szemében, ahogy a tanárok szemében a kétségbeesés.

Kellemes Idényjellegű Ünnepeket kívánok.
Ui.:Szilveszteri jó tanács: érdemes pedagógustársaim telefonszámát kitörölni még az újévi
party előtt, hogy elkerüljük az ittas telefonhívásokat követő becsületsértési pereket.
hirdetés

lágy kapszula
belsőleges oldatos cseppek

• Epehajtó (emésztési zavarok, puffadás esetén)
• Görcsoldó (epekô vagy epemûtét utáni panaszra)
• Gyulladáscsökkentô
• Koleszterin termelés csökkentô
• Fokozott epekôképzôdés veszélyekor
(fogyókúra, elhízás)
• Növényi eredetû, tisztított hatóanyagok
Cseppek:
gyors hatás elérésére
• görcsoldás
• ha elfelejtette evés
elôtt bevenni a
Rowachol kapszulát,
és panasza jelentkezik pl. puffadás.
Kockacukorra, egyéb
élelemre cseppentve,
bôséges folyadékkal
leöblítve.

Kapszula:
kúraszerû kezelésre
Esetenként
„problémát okozó”
úgynevezett
„nehéz étel”
fogyasztása elôtt
fél órával.

Epekímélô
étrend:
www.satco.hu

VÉNY NÉLKÜL, GYÓGYSZERTÁRAKBAN KAPHATÓ GYÓGYSZER!

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa
el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg
kezelôorvosát, gyógyszerészét!
SATCO Kft.
Tel.: (+36-1) 371-0530
Fax: (+36-1) 371-0531
E-mail: satco@satco.t-online.hu
www.satco.hu
www.rowachol.hu
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Kalmár Lalita

Lehangoltság, vagy depresszió?
A tél beálltával hajlamosak
vagyunk a rosszkedvre, a
depresszióra. Gyakori jelenség az energiahiány, emellett életkedvünk is csökken.
De hol a határ a lehangoltság és a depresszió között?
Somogyi Katalin klinikai
szakpszichológussal beszélgettünk.
A téli depresszió, vagy más néven szezonális depresszió a sötét, téli hónapokban jelentkezik, a magyar lakosság 10-12%a szenved tőle. Az úgynevezett
winter blues a világ egyes területein ismeretlen fogalom.
A déli országokban ritkábban
fordul elő, a skandináv országokban viszont sokkal gyakoribb, mivel ott kevesebb a fény
mennyisége.
Mi az oka a téli depresszió kialakulásának?

Elsősorban a természetes fény
hiánya, a nappalok rövidülése.
A betegségnek biokémiai háttere
van: a kevés napfény a szervezetben alacsony szerotonin- és magas melatoninszintet eredményez, ez befolyásolja a kedélyállapotot is. A biológiai okok mellett természetesen lelki tényezők
is kihatással vannak kedvünkre,
ezen tud változtatni a terápia.
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Hogyan ismerhetjük fel a betegséget, mik a leggyakoribb
tünetei?

A szezonális depresszió vezető
tünete a hullámzó vagy tartósan
negatív hangulat. További panaszok a fáradékonyság, levertség,
energiahiány, kedvetlenség, ér-

Somogyi Katalin

dektelenség, különféle szorongásos panaszok, ingerültség, türelmetlenség. A depresszív állapot kialakulását megnövekedett
alvásigény, vagy ennek ellentéte, alvászavaros állapot jelzi. Az
átvirrasztott éjszakák hátterében ilyenkor negatív gondolatok,
visszatérő aggodalmak állnak.
Fontos tudni, hogy emellett még
sokféle, kevésbé tipikus jel utalhat arra, hogy gond van. Minél
kevésbé tipikusak a tünetek, annál nehezebb azonosítani a baj
okát. A kevésbé tipikus jelek lehetnek a kezdeményezőkészség,
lelkesedés csökkenése, az elvég-

zendő teendők halogatása, egyre kevesebb munkakedv. Visszahúzódóbb magatartás szociális
közegben, bizonytalan eredetű
testi panaszok megjelenése.
Mi különbözteti meg a szezonális depressziót a betegség
súlyosabb válfajától, a klinikai
depressziótól?

A klinikai depresszió jelentősen
rányomja a bélyegét a mindennapokra, elsősorban a családi
életre és a munkára. Extrémebb
módon csökken a munkateljesítmény, és akár a rendszeres napi életvitel is tarthatatlanná válik, a személy elhanyagolja környezetét, és saját magát is, befelé
fordul. A téli depresszióban ilyen
súlyos problémák nem jelentkeznek, csak kisebb kedvetlenséget tapasztalunk.
Mikor forduljunk szakemberhez?

Akár már enyhébb tünetek esetében is érdemes ezt meglépnünk, ha a kedvetlenség több
mint 2 hétig fennáll. Ilyenkor
akár 2-3 beszélgetés is sokat segít
a változásban. Emellett kiemelt
kezelési módok a pszichoterápia
és a fényterápia, ezen túl pedig
– szükség esetén – a gyógyszeres kezelés is szóba jön. Leghatásosabbak a kombinált kezelési
módok.

Hogyan viselkedjünk a környezetünkben élő depressziós
emberrel?

A beteg a közvetlen környezetére kisebb-nagyobb mértékben terhelő hatással van, némely
családtagoktól plusz erőforrások
mozgósítását igényli. A konkrét
megoldási javaslatok, tanácsok –
szedd már össze magad!-típusú
mondatok – legtöbb esetben hatástalannak bizonyulnak. A depressziós ember sokszor pontosan látja, hogy mit és hogyan
kellene tennie, de ennek ellenére, ezt mégsem tudja megvalósítani. A tanácsok helyett többet ér
az empatikus hozzáállás. Mivel
a depressziós személy egy kicsit
„gyermeki” tudatszintre kerül,

a hozzátartozóknak ilyenkor „jó
szülő” módjára kell viszonyulniuk: türelemmel, megértéssel,
ugyanakkor nem elkényeztetve, kimozdíthatjuk a negatív állapotból.
Mit tehetünk a betegség megelőzése érdekében?

Figyelje hangulatát, legyen tudatosabb. Ha észreveszi, hogy lehangoltabb, próbálkozzon javítani a helyzeten. Enyhébb depres�sziónál sokat segít a mozgás, mely
endorfinokat szabadít fel. Tudatosan tervezzen aktív, kellemes
elfoglaltságokat, melyek kivitelezésére fordítson minél több időt!
Próbáljon sok időt természetes
fényben, a napsütéses napokból

minél többet a szabadban, friss
levegőn tölteni, akár még hidegben is! A szürke napokon használjon minél több fényt otthonában és munkahelyén. Próbálja
úgy átrendezni lakását, irodáját,
hogy azok minél több természetes fényt kapjanak.
Ha nem tudja uralni a helyzetet,
ne szégyenkezzen, ne rejtse el érzéseit. Sokan hasonló gondokkal
küzdenek, jól jöhet, ha átbeszéli
a dolgokat egy megfelelően empatikus hozzáállású, megbízható
partnerrel.
A munkát és terhelést csökkentve, szánjon kicsit több időt magára. A színterápia is sokat segíthet: öltözzön színes ruhákba,
sőt, dobja fel lakását is!
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

Csímár Kamilla

Az internetes vás árlás veszélyeiről
Magyarországon egyelőre még kevésbé terjedt el,
de Európa-szerte egyre nagyobb népszerűségnek örvend a gyógyszerek online
beszerzése. Tudjuk azonban, hogy az internetes kereskedelem milyen nehezen tartható kordában, és
a minőségbiztosítás sem
megoldott kérdés. Dr. Bartus György egészségügyi szakjogászt, gyógyszerészt, a Magyar Gyógyszerészi Kamara alelnökét
arról kérdeztük, milyen veszélyt jelenthet az, ha nem
megbízható forrásból származó terméket vásárolunk.
Az internet szinte hemzseg a
legkülönfélébb étrend-kiegészítőktől és „csodaszerektől”.
Mennyire szabályozzák szigorúan ezeknek a kereskedelmét?

Az étrend-kiegészítőkhöz szinte bármilyen honlapon hozzá lehet jutni. Ezeknek a piaca meglehetősen ingoványos
terület. Amikor a forgalmazó
egy új termékkel akar megjelenni, bead az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézethez (OÉTI) egy dokumentációt, az OÉTI ellen28

őrzi ezt, megvizsgálja, hogy a
szer tartalmaz-e nem megengedett anyagokat, illetve, hogy
a megengedett anyagok men�nyisége a megadott határértéken belül marad-e. Azaz, a
forgalomba hozatal előtt semmilyen fajta kémiai ellenőrzést nem írnak elő a jogszabályok. Ennek fényében történik
meg a notifikáció. És itt jön a
csavar a történetben: ugyanis
a forgalmazásnak nem feltétele
a notifikáció, csak a bejelentés.
És ha kiderül, hogy valami baj
van az étrend-kiegészítővel?

Ha a notifikáció során az
OÉTI rábukkan valami hibára, azt jelzi az ÁNTSZ-nek,
ami aztán kivonja a forgalomból az adott étrend-kiegészítőt. Azonban senki ne gondolja, hogy ez egyik napról
a másikra megy, sajnos igen
hosszadalmas a procedúra, és
ameddig le nem zajlik, addig
a problémás szer továbbra is a
piacon van.
Volt olyan vizsgálat, amely során különböző potencianövelő
szereket bemintáztak, próbavásárlást csináltak, és kiderült,
hogy a nyolc „természetes, növényi alapanyagú csodaszerből” hat hamis, mivel az, amitől igazán működött, az bizony gyógyszeralapanyag volt.

Mennyire nyújt biztonságot
az, ha gyógyszertárban szerzi
be az ember az étrend-kiegészítőt?

Sajnos akár patikában is belefuthat a fogyasztó egy hamisított termékbe, de azért ez
nem jellemző. Amennyiben a
gyógyszertár kizárólag gyógyszer-nagykereskedőtől szerzi
be a termékeit, az szavatolja a
termék megfelelőségét. Persze,
ha a hamisítás az első forgalomba hozónál történik, arra a
bejelentési rendszer miatt nem
lehet garancia.
Magyarországon mik a leggyakrabban hamisított
gyógyszerek?

Elsősorban az úgynevezett
„életmódgyógyszerek”, amelyek a fogyasztószereket, az
izomtömeg-növelő szteroidokat és a potencianövelőket foglalják magukban.
És mi a helyzet a gyógyszerek
internetes forgalmazásával?

A gyógyszerek tekintetében
sokkal bonyolultabb a dolog. A
legújabb gyógyszer-gazdaságossági törvény értelmében kizárólag patika forgalmazhat gyógyszert az interneten, és csak vény
nélkül kapható terméket kínálhat. Nyilvánvalóan az internet
teljes egészében nem ellenőriz-

hető, és csomagküldéssel bárkinek bármi szállítható. Ezért,
ha a vevő igazi garanciát akar,
csak azt tudom javasolni, hogy
bizonyosodjon meg arról, hogy
az általa használt vásárlófelület
mögött létező gyógyszertár áll.
És erről hogyan bizonyosodhat meg a vásárló?

Tudjuk, hogy szinte bárki létrehozhat egy honlapot, kitalálhat
egy jól hangzó patikanevet, és
máris kész a saját online vásárlási felület. Szerencsére azért ezt
ki lehet szűrni. A patika köteles
bejelenteni az ÁNTSZ-nél, ha
internetes gyógyszer-kereskedelemmel akar foglalkozni, és meg
kell adnia az általa üzemeltetett
oldal elérhetőségét. Ekkor bekerül a hivatalos nyilvántartásba,
és felkerül az ÁNTSZ honlapján azon patikák listájára, amelyek hasonló tevékenységet folytatnak. Ezek után a patikának el
kell helyeznie a saját oldalán egy
olyan linket, ami a vásárlót átirányítja az ÁNTSZ honlapjára
az engedéllyel rendelkező patikák listájára. Ez a kereszthivatkozás nyújt garanciát arra, hogy
létező patika honlapjával van
dolga a vásárlónak.
Mi történik akkor, ha valaki
hamis terméket fogyaszt?

Jó esetben semmi. Az a legeny-

hébb verzió, hogy nem használ
a gyógyszer. De ha például egy
hamisított antibiotikumot vesz
be valaki, ami nem hat, az már
nagyobb baj, hiszen nem múlik
el a betegsége. Ha egy izomtömeg növelésére szolgáló szteroid
tablettát vesz be, amiben nincs

Dr. Bartus György

Az internetes kereskedelem nehezen
tartható kordában,
és a minőségbiztosítás sem megoldott
kérdés.
szteroid, azzal sem jár a fogyasztó olyan rosszul, mert legalább
nem teszi tönkre a mellékveséjét.
Ami a nagyobb veszélyt jelenti, az az, hogy teljes mértékben
követhetetlen, hogy a hamis sze-

rekben milyen szennyezőanyagok lehetnek. Ki tudja, hogy a
gyártás során a kémiai reakciók nem kívánatos anyagaitól
hogyan tudnak megszabadulni,
egyáltalán, milyen higiéniás körülmények között készülnek a
hamisított gyógyszerek? Láttam
már olyan fotót, amin betonkeverőben készítették a drazsékat,
amiket aztán a földre leterített
gyékényen szárítottak meg. Ez a
legszélsőségesebb példa, de az is
bőven elegendő, ha a reakciótermékek között van egy mérgező
anyag. Vagy ha nem is mérgező
a termék, és tartalmaz hatóanyagot, akkor is kérdés, hogy vajon
mennyit? Ha kevesebbet, mint
ami szükséges, az a kisebbik
rossz; ha dupla dózist, az bizony
komoly problémákat szülhet.
Mik a jogi következményei a
gyógyszerhamisításnak?

A nemrég hatályba lépett új
büntető törvénykönyv bűncselekménnyé minősítette a nem
engedélyezett gyógyszerek kereskedelmét. Hároméves börtön járhat azért, ha valaki nem
engedélyezett egészségügyi terméket birtokol, illetve forgalmaz, de ha ezt szakmabeli követi el (pl. egy gyógyszerész),
aki ezáltal súlyosan visszaél a
hivatásával, az sokkal komolyabb büntetést von maga után.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Üzenet a Földnek

Kovács Zsuzsanna

Csomagoljunk é sszel!

A papír szinte kihagyhatatlan eleme a karácsonyi csomagolásnak, de választhatunk
zöld alternatívát is környezetszennyező megoldás helyett.
A gyártók számos logóval látják el papírból készült termékeiket, de ezek között sokszor
nehéz eligazodni. Augusztusi számunkban Diófási Orsolya, környezetmenedzsment-szaktanácsadó,
a
SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. ügyvezetője ismertette
meg velünk az ökocímkéket,
most is hozzá fordultunk, papírügyben.
Hogyan különböztethetjük
meg a „zöld” papírt a környezetre ártalmastól?
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A hulladékpapírból, illetve
fenntartható erdőgazdálkodásból származó alapanyagból,
csökkentett
energiafelhasználással és minimális károsanyag-kibocsátással előállított
papírárura a gyártók elnyerhetik az illetékes szervezetektől a
„környezetbarát termék” minősítést. Az ilyen papírtermékeken, csomagolóanyagokon
gyakran láthatjuk az FSC és
a PEFC ökocímkéket, melyek
a fenntartható erdőgazdálkodásból származó faanyagokat
jelölik.

Sok embernek fenntartása van ezekkel a papírokkal szemben, mert azt hiszik,
gyengébb minőségűek. Pedig ez a magazin, amit most
az olvasó a kezében tart, szintén újrahasznosított, FSCtanúsított papírból készült.

Igen, sokan azt gondolják,
hogy a környezetbarát papír
csak barna lehet. Ez nem így
van, hiszen a termék készülhet primer rostokból, és így a
legtöbb esetben a színe fehér.
Ezért van gazdaságilag is ver-

senyképes, környezetbarát alternatívája az oly sokat emlegetett barna újrapapírnak.
Mi a különbség a környezetbarát papírok csomagolásán
feltüntetett zöld logók között?

Hazánkban a környezetbarát
háztartás-higiéniai, illetve az
irodai papírtermékek a magyar Környezetbarát Termék
védjeggyel és az Európai Unió
EU-Margaréta ökocímkéjével
tanúsíthatók. Ezek a papírtermékek készülhetnek teljes
mértékben, vagy csak részben
lakossági felhasználóktól vis�szagyűjtött újrahasznosított
papírból. A színük lehet barna,
de akár fehér is. Számos klórmentes technológia is ismert
már. A csomagolásokon a TCF,
vagyis teljesen klórmentes jelölés is ezt bizonyítja.

zását és összetételét, illetve tiltják a veszélyes anyagok használatát.
Ebben a termékkategóriában
találkozhatunk még a skandináv Északi Hattyú és a német
Kék Angyal ökocímkékkel is.
Egy hagyományos technológiával előállított irodai papírral
szemben, az ökocímkés papírok használatával 53 százalékos
CO2-kibocsátás-csökkenést
érhetünk el.

Pontos adatok nincsenek, de
tény, hogy karácsonykor mindenkivel „elszalad a ló”, és sajnos a környezettudatosság
nem az elsődleges szempont a
csomagolópapírok kiválasztá-

sánál. De a trend egyre javul,
és ha nem is vásárol mindenki
környezetbarát csomagolópapírt, arra azért számíthatunk,
hogy amint a díszcsomagolás
hulladékká válik, szelektíven
fogják gyűjteni az emberek, és
nem az ünnepi vacsora maradékai között landol a kukában.
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Az EU ökocímke papírtermékekre vonatkozó legfontosabb
kritériumai meghatározzák a
vízbe és talajba történő kibocsátások és a CO2-kibocsátás
határértékeit, előírják a felhasznált alapanyagok szárma-

Mi, magyarok, mennyire figyelünk a környezetet kímélő
anyagok vásárlására?
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Mindennapi életünk ma
már elképzelhetetlen lenne
papír nélkül. Éppen ezért
fontos, hogy tudatosan
használjuk és kezeljük ezt
az anyagot, a lehető legcsekélyebb terhelést róva
környezetünkre. Az ünnepek közeledtével érdemes
elgondolkoznunk azon is,
hogyan csomagoljuk környezetkímélő módon ajándékainkat.
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“Bordás Őrnagy” segítségével, értékes nyereményekkel

h Magyar Est különleges ételekkel, borkóstolóval, cigányzenével

h Szilveszter éjjel élőzenés buli, meglepetés gálaműsor és tombolasorsolás
h Kolbászsütés és hurkakóstoló az Öreg Présben, forralt borral, teával
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3+1 éjszakás foglalás esetén már 18 750 Ft/fő-től

A csomagajánlat érvényes 2013.12.29-2014.01.02 között!

A kedvezmény egyéb kedvezményekkel nem vonható össze!
Bővebb információ, foglalás:
Hétkúti Wellness Hotel és Lovaspark - 8060 Mór, Dózsa Gy.u.111.
Tel: +36 22 563 083 - sales@hetkut.hu - www.hetkut.hu

a
ére

b

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Édes otthon

Aggod Zsuzsa

„Gyertyafény, szép remény…”
Szinte hihetetlen, hogy ismét eljött a karácsonyi készülődés ideje! A gyertya
lángjának lágy, meleg, megnyugtató fénye meghitté és
ünnepélyessé teszi a közös
ünnepvárást: a közös sütésfőzést, az együtt elfogyasztott vacsorákat, a beszélgetéseket, az otthon díszítését
és a közös ajándékkészítést.
Lepjük meg magunkat azzal,
hogy egyedi gyertyákat készítünk ezekre az alkalmakra!

Karácsonyi szimbólum:
a gyertya

A gyertyagyújtás végigkíséri életünk nagy eseményeit, de
ilyenkor, karácsonyváráskor sajátos bűverővel bír.
A karácsonyi szokások erősen összefonódtak az ősrégi téli napforduló ünnepével,
a megújulás, a születő fény, az
újrakezdés misztériumával. A
gyertya a fény és az újjászületés
szimbóluma a karácsonyi ünnepkörben; a keresztényeknél
pedig a fényt hozó Jézus jelképe: miközben fényt sugároz, ő
maga elenyészik.
Méhviasz gyertyákat már a rómaiak is készítettek, a faggyúgyertyák pedig a XII. században jelentek meg. A XIX. századtól kezdve használatos a ke32

mény paraffin és az olvadáspontot növelő sztearin keverékéből
készített gyertya. A kanóchoz a
pamutot megfonják és pácolják,
hogy lassan égjen és ne füstöljön.

ben fejlődő kisdedet jelképezi.
A dióhéj szép formájú, izgalmas
mintázatú kis faszelence. Késsel
óvatosan feszegessük szét a héjat, hogy a két fél ép maradjon.

A dióbél-gyertyák fenekére ragaszthatunk fa ruhacsipeszt,
melyek segítségével a karácsonyfa ágait is díszíthetik ezek
a természetadta formába öntött
apró gyertyácskák.

„Gyertyafény,
Szép remény,
Karácsonyi sütemény”

Citrom-gyertya, mandarin-gyertya…



Az olvadó viasz, az égő kanóc és
a világító láng egysége a test, a
lélek és a szellem szentháromságát is szimbolizálja.
Régi szokás, hogy karácsonykor a gazda körbejárja a gyertyával a házat és az istállókat, és
minden helyiségbe elviszi az „új
fényt”.
Néhány saját készítésű ünnepi
gyertya szép fénye még meghittebbé teszi a decemberi közös
ünnepvárást, arról nem is beszélve, hogy a gyertyák elkészítése is közös program lehet a barátokkal, gyerekekkel...

Gyertya dióhéjban

A dió is a karácsony egyik jelképe. Az emberi agyhoz hasonlatos héjban bújik meg és fejlődik
a jövő „magja”, ezért a bölcsességet, az életet és az anyaméh-

(Weöres Sándor: Téli nyalánkságok)

Ezeket tölthetjük meg színezett
viasszal, melyhez szedjük össze
a gyerekek zsírkrétás dobozából
a használhatatlan darabkákat és
a tavalyról maradt gyertyacsonkokat.
Tegyük ezeket egy tisztára mosott konzervdobozba, és alacsony hőfokon melegítsük fel,
míg össze nem olvadnak. A fél
dióhéjak belső hártyáit távolítsuk el, és rakjuk sorba őket egy
alufóliával lefedett munkafelületen.
Minden dió közepébe tegyünk
egy kanócot. (Kanóc beszerezhető hobbiboltokban, de ha teamécsest olvasztunk be gyertyakészítéskor, felhasználhatjuk a
feleslegessé váló alutalpas kanócot is.)
A megolvadt viasszal óvatosan
töltsük fel a dióhéjakat.

A citrusfélék illata talán nem
csak bennem ébreszt mindig
karácsonyi érzéseket...
A dióba öntött gyertya sikerén felbuzdulva kipróbálhatjuk, milyen lehet a félbevágott
citrom és mandarin gyönyörű
színű, illatos héjába gyertyát
varázsolni.
A citrom vagy mandarin belét
kanállal óvatosan távolítsuk el,
és használjuk fel a napi C-vitamin-szükségletünk pótlására.
A gyertyák kiöntésekor ugyanúgy járjunk el, ahogy a dióbélnél, csak most sárga és narancssárga zsírkrétát keressünk a használhatatlan írószerek dobozában az olvadt viasz
színezéséhez.
Cseppenthetünk a viaszba
gyertyaillatosító aromákat is a
hangulat emeléséhez.
A friss citrushéjba öntött gyertyák szép díszei lehetnek az
ünnepi asztalnak.
Néhány naposan elég csúnyácskák, de aztán kiszáradnak, és „örök életűek” lesznek.

Úszó halacskák

A hal Krisztus jelképe: egyrészt azért, mert görög nevének kezdőbetűit összeolvasva
a görög ’hal’ szót kapjuk, másrészt pedig azért, mert a hal a
régi megfigyelések szerint folyamatosan nyitva tartja a szemét, vagyis nem alszik. Az alvás és a halál pedig szoros rokonságban áll egymással, így a
hal a halhatatlanság jelképe is.
Az úszó gyertya elkészítéséhez szükség lesz egy hal formájú mézeskalács-kiszúróra –
amúgy sem árt elővenni és átnézni a készletünket a nagy karácsonyi sütés-főzés előtt.
A legfontosabb alapanyagot most is a gyerekszobából szerezhetjük be: egy darab gyurmát. Erre terítsünk
egy réteg frissen tartó fóliát,
és nyomjuk bele a hal formájú kiszúrót. A fóliára szórhatunk gyöngyöt, csillámport,
zsírkrétaforgácsot, de a viaszt
is lehet színezni, ahogy az előzőekben tettük.
Óvatosan öntsük a viaszt a formába, és várjunk, amíg kihűl
és teljesen megszilárdul. Távolítsuk el a fóliával fedett gyurma-talpat, és óvatosan nyomjuk ki a gyertyát a formából.

Lefújhatjuk arany vagy
ezüst dekorspray-vel a gyertyákat, így még ünnepibb
lesz az eredmény.
A csipesszel felszerelt változatot használhatjuk szalag
helyett a karácsonyi
ajándékos tasak bezárásához, vagy az ajándékkísérő
rögzítésére is.

Kellemes közös ünnepvárást kívánok!
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Interjú

Az októberi kvízjátékunk nyertesei:

• Horváth Ottóné, Paloznak - Marina Patika, Balatonfüred
• Kormos Mariann, Kecskemét - Ametiszt Gyógyszertár,
Sopron
• Makolai Gusztávné, Budapest - Hőgyes Endre Patika,
Budapest
• Polyák Attiláné, Budapest - Szilas Patika, Budapest
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló
wellnesshétvége a móri Hétkúti Wellness
Hotel**** felajánlásával.
• Balykó Zoltán, Budapest - Gödöllői Ezüstkehely
Gyógyszertár, Gödöllő
• Bartha Gábor, Budapest - Óhegyi Patika, Budapest
• Korpás Istvánné, Rétság - Kőhárs Gyógyszertár, Rétság
• Tomos Veronika, Győr - Deák Patika, Győr
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló
wellnesshétvége a szilvásváradi Szalajka
Liget Hotel**** és Apartmanházak
felajánlásával.

• Borköles Istvánné, Budapest - Aqua Gyógyszertár,
Budapest
• Kun László, Tápióság - Bonsu Gyógyszertár, Nagykáta
• Szibilla Józsefné, Isaszeg - Liget Gyógyszertár, Isaszeg
Nyereményük: egy-egy Világhíres operáksorozat a Kossuth Kiadó felajánlásával.
• Hódosi Nelli, Sződ - Teréz Patika, Budapest
Nyereménye: Patikárium ajándékcsomag.

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy novemberi
számunkban, az októberi kvízkérdések helyes megfejtéseinél
a 3. kérdés betűjele nyomdahiba miatt tévesen jelent meg.
A helyes megfejtési sor a következő:
1.: a) 2.: a) 3.: c) 4.: c) 5.: c)
Természetesen a sorsolás ezen helyes
megfejtések alapján történt, közjegyző előtt.
A hibáért elnézést kérünk.

Gratulálunk, a nyerteseket telefonon értesítjük!

Ha Ön 2013. december 1. és 31. között a túloldalon található Szimpatika
kvízünket kitölti, és postai úton vagy a szimpatika.hu/jatek oldal segítségével a válaszokat beküldi nekünk, sorsoláson vesz részt.
Játékunkkal megnyerheti a négy-négy wellnesshétvége egyikét a móri Hétkúti Wellness Hotel**** és Lovaspark, a szilvásváradi Szalajka Liget Hotel**** és
Apartmanházak felajánlásával, valamint gazdagabb lehet egy Patikárium ajándékcsomaggal, illetve a Libri és a Kolibri Kiadók karácsonyi újdonságaival!
Különleges meglepetésünk, hogy a fenti nyereményeken kívül decemberi
játékosaink között kisorsolunk egy két fő részére szóló utazást 2014 júniusában,
Zakynthos szigetére, az IBUSZ Utazási Irodák Kft. jóvoltából.
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 2013. december 31-ig postai úton visszaküldik szerkesztőségünkbe (Szimpatika szerkesztőség: 1116 Budapest, Sztregova u. 1.), 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:
2014. január 10. délelőtt 10 óra, helyszíne a Szimpatika szerkesztőség.
(1116 Budapest, Sztregova utca 1.)
November havi számunk kvízkérdéseinek helyes megfejtései:
1.: a) 2.: c) 3.: a) 4.: a) 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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Felhívjuk kedves játékosaink figyelmét, hogy a nyertesek sorsolása közjegyző jelenlétében,
a nyeremények értéke alapján csökkenő sorrendben történik!

1
2
3
4
5

Mi a regölés?
a) pogány termékenységi rítus
b) jamaikai eredetű zenei stílus
c) uralkodás
Ki forgalmazhat gyógyszert az interneten?
a) az OEP
b) bárki
c) kizárólag patika
Mi
 volt a tanárnő pohárkészletén?
a) Batman
b) Hello Kitty
c) Micimackó
Mit
 felejtett el Annabell?
a) nyakkendőt kötni
b) zoknit mosni
c) kitakarítani
Mikor hozták vissza Zsófi levelét az angyalok?
a) december 23-án
b) január 1-jén
c) húsvétkor

Karikázza be
a helyes
válasz
betűjelét!

Név*:............................................................................
.......................................................................................
Cím*:............................................................................
.......................................................................................
Telefon*:.....................................................................
e-mail:.........................................................................
.......................................................................................
Patika neve, címe (vagy pecsétje)*:..................
.......................................................................................
.......................................................................................
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IMMUNERÔSÍTÉS
BIOEXTRA

GRAPEFRUIT
MAG KIVONAT
CSEPPEK

· Gyökbefogó és antioxidáns tulajdonsággal
rendelkezik.
· Segít megôrizni az érfalak épségét.
· Természetes immunerôsítô.
· A C-vitamin
hatását
fokozza.

BIOEXTRA Zrt.

1149 Budapest, Bíbor u. 10.
tel.: +36 1 383-8546
e-mail: bioextra@bioextra.hu

www.bioextra.hu

Kapható
a gyógyszertárakban
és a gyógynövény
szaküzletekben

Magyar
gyártó

