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„Nyáron nyaralok, télen telelek,
villanyt fára ingyen szerelek,
kérdezz valamit, s én megfelelek,
nyáron nyaralok, télen telelek.”
– énekli Micimackó Karinthy zseniális fordításában. Nos, a fára ingyen villanyszerelés az egy
dolog, de a teleléssel-nyaralással kezdenek
gondok lenni – részben a villanyszerelésnek
köszönhetően. Saját bőrünkön tapasztaljuk,
hogy egyre kockázatosabb jó előre terveket
szőni, szállást foglalni, szabadságot kivenni,
nem csak az egyre szoruló gazdasági nadrágszíj miatt, de már az évszakok sem hajlandók
úgy viselkedni, ahogy az egy tisztességes
évszaktól elvárható. Egyes klímakutatók azt
mondják, hogy a sok száz éves átlagot nézve
nem változik jelentősen éghajlatunk, de az a
sarkvidék mégiscsak olvad valamitől, és már
nem lehetnek kétségeink afelől sem, hogy ez
a Kárpát-medencére is hatással van. Ezért, ha
majd jönnek a nagy melegek, és nehéz lesz
elviselni a hőséget, mielőtt feljebb tekernénk
a légkondicionáló gombját (ami amúgy sem
egy túl egészségbarát készülék), gondoljunk
arra, hogy a használatával hozzájárulunk ahhoz, hogy végül még melegebb legyen.
Napsütésben gazdag, szép nyarat kíván a
szerkesztőség nevében:
Kalmár András
főszerkesztő
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Sok legenda kering a hangodról. Igaz,
hogy volt úgy, hogy operaénekes leszel?
Igazából arról volt szó, hogy szerették volna, hogy az legyek, mivel nagy hangom és
hangterjedelmem van. Tisztelem és becsülöm az opera műfaját, de távol áll tőlem. Én
blues-ista vagyok, nem operaénekes.
De szakmailag érdekel az opera?
Érdekel, és van pár kedvenc előadóm is, pl.
Pavarotti vagy Mario Lanza, de ez technikailag is nagyon más műfaj, nincsenek olyan
trükkök, fortélyok, amiket át lehetne venni
tőlük, és alkalmazni a blues-éneklésben.

DEÁK BILL GYULA
Egy ország aggódott érted, amikor
kórházba kerültél. Most hogy vagy?
Köszönöm, jól. Első fali infarktusom volt, de
hál’ istennek, még időben észrevették. Azóta már sok koncerten játszottam, a Petőfi
Csarnokban is volt egy nagy bulim, illetve
külföldön is jártunk, rendszeresen vannak
fellépéseim. Előfordul, hogy néha egy kicsit
elfáradok a turnézásban, de szerencsére szeretek utazni. Az infarktus után azért vissza-

fotó: BUDAPEST PARK / Bódy András

De volt olyan a mestered, akitől sokat
tudtál tanulni?

fogtam magam, fogytam 15 kilót, súlyzózom,
és szoktam sétálni is. Nem eszem annyit,
mint régen, csak napi egyszer fogyasztok
főtt ételt, ebédre. Pedig szeretek enni, főleg
a pörköltféléket meg a töltött káposztát, de
már ebben is mértéket tartok. Februárban
volt egy kis vérnyomásproblémám, bent voltam vele három hetet a kórházban, de már
teljesen rendben vagyok. Ha elfárad a lábam,
magnéziumot szedek, az segít.

Két ember volt Magyarországon, akitől nagyon sokat tanultam. Egyikük Orszáczky
Miklós, a másik Szakcsi Lakatos Béla. Persze,
ott voltak a nagy külföldi példaképek is, és
volt is pár lemezem tőlük, Jimmy Hendrixet
és Janis Joplint szerettem nagyon. A rhythm
and blues volt a kedvencem, persze a rockzene sem áll távol tőlem. Nagyon szerettem
például Gary Moore-t.
Fiatalkorodban csak rádión keresztül
lehetett külföldi zenéket hallgatni, és
csak az tudott rögzíteni egy dalt, akinek
szalagos magnója volt. Hogyan zenéltetek
abban az időben, hogy tanultatok meg
egy számot?
Volt a Szabad Európa Rádió és a Radio Luxembourg, rockzenét vagy bluest csak ezeken
lehetett hallgatni. Nekem nem volt szalagos
magnóm, de azért megoldottuk valahogy. Aki
tudott angolul, az leírta a dalszövegeket, aki
pedig nem beszélte a nyelvet, az fonetikusan
lejegyzetelte, és úgy tanulta meg. Egyszerűen
meghallgatták a zenét, és leszedték a harmóniákat – akinek jó hallása volt, annak ez könnyebben ment. Mindenki máshogy csinálta.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

fotó: facebook.com/deakbillgyula

Neked melyik volt a kedvenc időszakod:
amikor
a
Hobo
Blues
Banddel
játszottatok együtt, vagy amikor elindult
a szólókarriered?
Mindegyik szép volt, de a Hobo Blues Banddel lettem ismert. Azután következett az
István, a király, de előtte azért számos zenekarban játszottam a Loydtól kezdve a
Syriusig. Nagyon sok helyen voltam sessionben vendégzenész, sokszor jammeltünk
Orszáczky Jackiékkel, vagy beszállunk a
Tátraiba. Sok örömzenélés volt akkoriban.
Az is előfordult, hogy egyetemi klubokban
léptünk fel, de 150-300 ember mindig eljött
a koncertjeinkre, attól függetlenül, hogy hol
játszottunk.
Hogy jött az István, a király?
Vikidál Gyula és Nagy Feró szóltak, hogy
nagyon alkalmas lennék a szerepre, így
kerültem bele. Kaptam egy anyagot, meghallgattam, tetszett, utána bementem a
stúdióba. Sokan már előttem felénekelték a
saját anyagukat, többek között Varga Miki,
Nagy Feró, Sebestyén Márta. Amikor ezeket
megmutatták, tudtam, hogy nagyon oda kell
magamat tenni, hogy jó legyen a dolog és
ne valljak szégyent, mert nagyon magas volt
a léc. Úgy gondolom, hogy jól helytálltam. A
rockosok is mindent kihoztak magukból, pedig abban az időben azt gondolták, hogy a
rock a szakma alja. Azután persze összebarátkoztunk a színészekkel, és megváltozott
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Sosem fordult meg a fejedben, hogy
hozzá hasonlóan gitáros legyél?

A vörösbor jót tesz a vérkeringésemnek, és az
infarktus óta erre odafigyelek. De soha nem
törődtem azzal, hogy a hangomat alakítja-e
valamilyen formán az alkohol, mondjuk, túlzásba sem vittük soha.

Megmondom őszintén, lusta voltam. Igazából nagyon gitárcentrikus vagyok, és nagyon
szeretem a gitárt, de úgy vagyok vele, hogy
az ember egyet csináljon, de abban a lehető
legjobb legyen.

fotó: BUDAPEST PARK

a véleményük. Nem is volt semmi probléma,
nagyon jó produkciót készítettünk, és jól is
éreztük magunkat munka közben.
De amikor felkértek, nem lepődtél meg?
Hiszen Szörényi Leventéék egy teljesen
más műfajt képviseltek.
Rockos volt az egész, nekem tetszett, jó dallamok voltak, megcsináltam. Amit én elvállalok és megcsinálok, azt mindig felvállalom,
és büszke is vagyok rá. Amit pedig nem érzek a magaménak, azt egyszerűen nem vállalom el.
Az István, a királlyal és a Hobo Blues
Banddel lettél nemcsak országosan,
hanem nemzetközileg is ismert. A legenda
szerint Chuck Berry-t is lenyűgözted.
Hogyan találkoztatok?
Ő a Sportcsarnokban játszott, előtte pedig
az Old Boys lépett fel, Tátrai Tibor, Póka Egon
és én pedig vendégek voltunk. Elénekeltem
egy számot, és Chuck Berry a színfalak mögött azt hitte, hogy egy fekete ember énekel. Mondták neki, ez egy magyar férfi. Erre
azt mondta, hogy ő még nem hallott ilyen
fekete torkú fehér embert, mint én. „Ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha
hallottam” – szó szerint ezt mondta. Ez fantasztikus érzés volt, mert én nagyon szeretem és tisztelem őt.
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Kőbánya díszpolgára vagy, és talán eggyé
is váltál vele. Korábban nem merült fel,
hogy elköltözz onnan?
Öt évig laktunk Újpalotán, azután visszajöttem ide anyukámhoz, visszahúzott a szívem.
Itt van a fiatalságom, a régi történetek, minden, hiszen idevalósi vagyok, itt nőttem fel.
Bár a környék nagyon sokat változott, nemcsak az épületek, hanem a mentalitás is, de
ez nem csak Kőbányán van így, hanem mindenhol. Pár barátommal tartom a kapcsolatot, és a családommal foglalkozom, így nem
nagyon veszem észre, hogy mennyire változtak itt a környéken az emberek. Szervezem a
dolgaimat, koncertezek, lemezt készítek.
Tehát lesz új lemez?
Igen, november környékén. A téli hónapokban szeretnénk egy nagy születésnapi koncertet is adni, akkor leszek 65 éves. A koncert
előtt már szeretnénk, ha megjelenne az
anyag.
A nyarad hogyan alakul?
Dolgozunk és játszunk mindenféle fesztiválon, a VOLT Fesztiválra rendszeresen visszajárok, és a pécsi Rockmaratonra is, illetve pár
motoros találkozón is fellépek. Aztán lesz
egy különleges alkalom is, most először rendezik meg a várpalotai Alfa Fesztivált, igazán
nagy megtiszteltetés, hogy meghívtak a
szervezők, nagyon érdekesnek ígérkezik az
egész. Itt július 18-án játszunk.

Azok közül a barátok, példaképek,
zenészek közül, akik már nincsenek
közöttünk, van, aki nagyon hiányzik?
Bocskor Bíborka, Czutor Zoltán és Nagy Feró társaságában

A közönség 90%-ban a régi számokat
szereti hallani. Te mennyire kevered a
régieket az új dalokkal?
Ez természetes, mindig inkább a régieket
szeretik hallani. Mikor itt volt a Rolling Stones, ők is nagyjából négy dalt adtak elő az új
albumukról, a többi mind régi szám volt. Ezzel nincsen semmi baj, változó az arány, hogy
mennyi új, és mennyi régi dalt adok elő. Sok
múlik a visszajelzéseken, a közönség hangulatán.

Hiányoznak, persze, hisz nagyon sokan elmentek már. Nagyon hiányzik Orszáczky,
Radics, Bencsik Samu, Tunyó. Samuval én
játszottam utoljára. Nagyon sajnálom, óriási
veszteség.
Mit szólsz ahhoz, hogy Radics Béláról
utcát neveztek el?

Nagyon örülök neki, megérdemelte. Sajnálom, hogy ebből a korszakból olyan kevés
felvétel maradt meg, mikor nagyon ment Bélának, akkor is csak egy kislemeze volt talán.
Szerettem és tiszteltem őt, hihetetlen kisuMennyire törődsz a hangoddal? Koncert
előtt beénekelsz? Vannak bemelegítő gárzása volt. A mai napig nincs olyan gitáros
Magyarországon, aki felmegy a színpadra, és
gyakorlatok, amiket mindig elvégzel?
tele lesz vele az egész színpad és a helyiség.
Igyekszem odafigyelni rá, ha valami baj van Béla olyan volt gitárosban, mint Hobó vagy
a torkommal, akkor szaladok, rohanok az én az éneklésben. A Szabad Európa Rádióban
orvoshoz. De lekopogom, ilyen már nagyon azt mondták róla, hogy ő Európa negyedik
régen fordult elő. Egyébként nem szoktam
legjobb gitárosa. Rólam is bemondta Cseke,
bemelegíteni a fellépések előtt, bemelegszik
hogy a Kárpát-medence legjobb énekese vaaz a buli közben.
gyok. Engem abban az időben nem nagyon
Tavaly nyáron beszélgettem Hobóval, és szeretett a hatalom, azt mondták, hogy nem
szóba került, hogy a ti generációtokból vagyok színpadképes, pedig már hivatásos
nagyon sok embert elvitt az alkohol, aki előadóművész voltam. A Hobo Blues Bandkiment nyugatra, azt pedig a drog. Téged del sem akartak elengedni turnézni, pedig
sosem kísértett meg egyik sem?
megvolt az ORI-vizsgám, és a kiskönyvem arElőfordult, hogy az ember ivott egy kicsit, de ról, hogy hivatásos vagyok. Mivel azt monda drog engem sosem fogott meg, szeren- ták, hogy nem vagyok színpadképes, ezért
csére. Egyébként inkább a jó magyar pálin- Hobó vendégművészként vitt el. De nem
kát meg a bourbon whiskey-t szerettem, de mertek neki ezért szólni, mert nemcsak ő, de
mostanában maximum csak vörösbort iszom. Póka Egon és Benkő László is kiállt mellettem.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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fotó: BUDAPEST PARK / Bódy András

A

Milyen volt egy ORI-vizsga?

léphet, ami rendben is van, de ezek a zenekarok gyakran más együttesek zenéit játsszák,
amit sokszor le sem jelentenek. Furcsa.

Élőben kellett játszani és énekelni. Egy teremben előadtunk pár számot, majd megkaptuk a papírt, hogy felléphetünk. Ezután Mi a Bill-koncertek titka?
elmentünk egy műsorba, aminek az volt a
A legfontosabb, aminek a színpadról le kell
címe, hogy Új zene, új arcok.
jönnie, az az erő, a szeretet és a tisztelet. Amit
Az ORI jelentett egyfajta minőségi én adok. Nekem már az megtiszteltetés, ha
garanciát?
eljönnek a koncertre, ott vannak, jól érzik
magukat, kiabálják, hogy Bill a király!, és tapAzt hiszem, igen. Én örültem neki, hogy solnak. Jó örömöt szerezni, és ők is örömöt
megkaptam az engedélyt, hiszen abban az szereznek nekem azzal, hogy eljönnek.
időben ez nagy dolog volt. Ma már bárki felNyilván egy nagy koncert nagyon fel is
tölt.
Persze, de mindegy, hogy nagy buliról vagy
kis buliról van szó, én mindegyiken ugyanúgy odateszem magam, és nem teszek különbséget. Minden fellépésnek megvan a
saját hangulata, a kis klubtól kezdve a nagy
koncertig.
Kalmár András

Szomjas György: Kopaszkutya (1981) – fotó: Demeter Miklós
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A nyár az utazások időszaka, és tudjuk, hogy ezt a gyerekek nehezen viselik. Ilyenkor jó, ha kéznél van egy hangoskönyv, amit akár
hordozható lejátszón is hallgathatnak a kicsik, a vonaton vagy a hátsó ülésen. Lúdanyó már több mint száz éve mesél az angol gyermekeknek, és most Tótfalusi István fordításának köszönhetően a mi
csemetéink is megismerkedhetnek a rettenetes étvágyú Bábel
Ábellel és a falra mászó Tojás Tóbiással – méghozzá Für Anikó
csodálatos hangján. Érdemes beszerezni a nyaralás előtt!
Ha nem akarunk súlyos könyvet cipelni a strandra, de többet szeretnénk
egy átlagos női vagy férfimagazinnál, és netán még a történelem
is érdekel minket, akkor itt a megoldás: megjelent a BBC History
különszáma, Az első világháború története – Szarajevótól Trianonig.
A 148 oldalas, eredeti fotódokumentumokkal gazdagon illusztrált
magazin egyrészt új megvilágításba helyezi a világháború egy-egy
ismertnek vélt fejezetét, másrészt a frontélet olyan életképeit
villantja föl, amelyek jobbára kimaradnak a had- és eseménytörténeti
kötetekből. Ráadásul jár hozzá egy egyórás dokumentumfilm DVD-n.
És ha nyár, akkor Szeged és a Szabadtéri: július 5-én a Leányvásárral
indul a program, méghozzá Gothár Péter rendezi az operett Vinnai
András és Varró Dániel által „frissített” verzióját. A július 13-i, Az operaház
fantomjának koncertváltozatát Szirtes Tamás állította színpadra, az
Elfújta a szél című musical-produkciót pedig, amelyet Somogyi Szilárd
rendez, július 26-án, 27-én, augusztus 2-án és 3-án láthatja a közönség,
Magyarországon először. Hazánkban évtizedek óta nem játszották
Gershwin Porgy és Bess című művét, az USA-ból érkező előadás
augusztus 9-én és 10-én lesz látható a Dóm téren. Augusztus 17-én, 18-án és 20-án pedig
élő nagyzenekarral zárja az évadot a 30 éves István, a király rockopera, Alföldi Róbert
rendezésében.
Amelyik gyerkőc nincs épp a nagymamánál vagy táborban, az fogja kézen
szüleit, és induljanak Győrbe, a VI. Győrkőcfesztiválra! Idén ismét hívja
és várja az ország összes Gyuriját, Zsófiját, Petijét, Zsuzsiját, azaz minden
gyerkőcöt a négy folyó városába, Győrbe a Vaskakas Bábszínház. A
bábszínház munkatársai ugyanis július első hétvégéjére, 5-7-ig ismét
játszótérré változtatják Győr teljes belvárosát: tíz helyszínen ezer
programot rendeznek. A belépő csak egy mosolygós fotó a lurkókról, melyért
cserébe a fesztivál összes programja ingyenesen látogatható. Az összegyűlt
képekből a világ legnagyobb Mosolyalbumát bővítik, mely az 5 év alatt
már utcahossznyira nyúlt!
Ha bővebb információt szeretne, nézze meg a fenti művészek, események honlapját, vagy
böngésszen a kulturpart.hu-n!
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Mert a csontleletekből tudjuk, hogy amikor az emberiség elkezdett gabonát enni, öt-tíz centivel összement, és felbukkantak olyan betegségek, amelyek
korábban nem voltak.

Dogossy Katalin
Bio, makro, paleo
– vajon mire jó?
Az ember az egyetlen élőlény a Földön,
amelyik bármit képes megenni, függetlenül attól, hogy ez jó neki, avagy sem. Természetes
táplálékát édesíti, savanyítja, fényezi, hígítja, sűríti, színezi, nedvesíti, szárítja, génkezeli, zselésíti,
tömegét növeli, habosítja, majd az egészet tartósítja, dobozba, üvegbe, nejlonba, különböző
műanyagokba zárja. Majd elnevezi, s azt mondja: élelmiszeripar. A nyers élelmiszert felforralja, megfőzi, grillezi, mikrózza, kirántja, megsüti,
besűríti. Erre meg azt mondja: konyhaművészet. Mivel pedig az élelmiszer előállítása során
mindent elkövetett, hogy annak ízét, tápértékét,
vitamintartalmát elpusztítsa, mesterséges ízfokozókat, rafinált fűszereket, vitaminokat, édesítőszereket
ad hozzá. Túlzás lenne azt állítani, hogy ez a sokféle
anyag és eljárás biztosan mérgező, rákkeltő, allergiát
okozó. Többnyire nem az.
Vagy mégis?
Egyre többen vannak azok, akik úgy gondolják, az
egészséges táplálkozás másmilyen.
Hogy milyen?
Mindenki másra esküszik. Meg annak az ellenkezőjére...
Vannak először is a biohívők. Szerintük a növényvédő szerekkel kezelt, műtrágyázott, autósztrádák mellett fekvő földeken termelt növények, a különböző
tartósítószerekkel kezelt élelmiszerek, az antibiotikumokkal agyoninjekciózott, mesterséges fényben,
összezárva, örökös stresszben nevelt állatok húsa
ártalmas az emberi szervezetre. Az élelmiszerekkel
elfogyasztott ólom, a korom, a különböző kémiai
anyagok nem jók. Lehet, hogy nem okoznak rákot,
allergiát, mérgezést. De az is lehet, hogy igen. Nyilván immunrendszer kérdése az egész. De az immunrendszert tönkre lehet tenni. Talán éppen ezekkel az
anyagokkal.
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Igazuk van? Gondolom, igen.
Kérdés, hogy a biopiacokon árult,
állítólag ökológiai termelésből
származó, sokszor bánatos almácskák,
fonnyadozó retkek és barnuló, apró banánok valóban azért fonnyadtak, kicsik és
kukacosak, mert vegyszermentesen termelték
őket, vagy csupán selejtes, negyedosztályú élelmiszerek? Ki tudja. Talán csak az, aki árulja őket.
De ő nem mondja meg.
Vannak aztán a makrobiotikusok. Ők azt mondják, hogy sajtból négyszer, mélyhűtött zöldségből tizenhétszer, üdítőkből huszonhétszer,
tartósítószerekből tízszer többet fogyasztunk, mint
száz évvel ezelőtt. Búzából, hüvelyesekből viszont
feleannyit, kukoricából, rozsból, árpából csupán
az egyötödét, zöldségből és gyümölcsből pedig
harmadát. Ekkora változáshoz az ember nem képes alkalmazkodni. A makrobiotika hívei szerint a
közvetlen környezetünkben termő táplálékot kell
előnyben részesíteni. Ezek a növények ugyanis alkalmazkodtak a környezetükhöz és átadják nekünk
ezeket az információkat. A szeles, esős vidéken élő
növény elfogyasztása segít az ilyen éghajlatot elviselni. Ez a táplálkozás összhangban van az évszakokkal. A gabona, az olajos magvak és a hüvelyesek
minden évszakban jók. Mások akkor, amikor teremnek. Tavasszal például csírázó magvakat, friss hajtásokat, nyáron sok nyers salátát és gyümölcsöt, ősszel
párolt zöldségeket, télen pedig aszalt vagy főtt gyümölcsöket kell enni. Ha így teszünk, energetikailag
egyensúlyba kerülünk, nem kell fogyókúráznunk,
és egészségesek maradunk. Egyébként szerintük a
mérsékelt égöv népeinek hagyományos tápláléka
jórészt a gabonaféléken alapult.
A dolog nekem hihető volt. Míg el nem olvastam a
paleolit táplálkozás egészségre gyakorolt hatásáról
szóló tudományos érveket, amelyek szerint mindent,
csak gabonát ne.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

A paleolit táplálkozás annyira népszerűvé
vált Magyarországon, hogy egyre több helyen kapni hozzávalókat, a paleolit liszttől
kezdve a tisztított vajig. Paleolit éttermek
nyílnak, és egyre több könyv jelenik meg,
mely ezt a táplálkozási rendszert magyarázza. A könyvek közül Magyarországon vitathatatlanul Szendi Gáboré volt az első. A
pszichológus írt először arról, hogy egészségünk érdekében érdemes úgy táplálkoznunk,
ahogyan az ősember tette. Szendi szerint az
állattenyésztés és a gabonatermelés durván
átalakította az étrendünket, de hatása csak
most jelentkezik, mert a korábbi korok embere
nem fogyasztott akkora mennyiségben a káros
ételfélékből, mint mi. Onnan lehet tudni, hogy
káros, hogy a nyugati étrendre hirtelen áttért
természeti népek 30-50%-a cukorbeteg.
Na jó, de mit evett az ősember?
Mindent megevett, amit talált vagy elejtett. Elsősorban természetesen húst. Aztán gyűjtött magokat,
bogyókat, tudta, hogy milyen növények, gyümölcsök fogyaszthatók. Ezért a paleo diétát követők
száműzik étrendjükből a cukrot, gabonaféléket és
a hüvelyeseket. A húst sütve, főzve, párolva, s nem
panírozva fogyasztják.
Nem úgy, mint a vegetáriánusok, ugyebár. Akik
szintén meggyőző érveket tudnak felhozni annak
bizonyítására, hogy miért is kell az állati eredetű
élelmiszereket visszautasítanunk. Egyébként rendszerint nagyon jól főznek. Én szeretem. A sajt helyett tofut, a tej helyett szójatejet, zsír helyett
olajakat, húspótlóként
szejtánt, búzakolbászt esznek. A brokkolit, krumplit,
karfiolt, céklát, a hüvelyeseket ezerféleképpen készítik. Magokat csíráztatnak,
pirított kendermagot, tökmagot szórnak a saláták tetejére. Nekem bejön. Mert
én nem szeretem a húst.

Nem azért, mert meg kell ölni miatta az állatot, és
nem azért, mert az emésztőrendszer lassan és nehezen dolgozza föl a fehérjét, amiből és ami miatt sok
méreganyag marad vissza a szervezetben. Csak nem
szeretem a húst... Nem ízlik.
Azért nem vagyok elvakult. Mint például
a nyerskosztosok. Ők azt állítják, hogy ha
étkezéseinek 70 százalékát nyers kosztra
állítjuk át, két hét után érezni fogjuk az
eredményt. Nem csupán a testsúly csökkenését, de a laborértékeink javulását.
Biztosan energikusabbak és vidámabbak
leszünk. Az élő, azaz nyers ételek hívei szerint minden olyan tápanyag és összetevő,
amelyre az ember szervezetének szüksége
van, megtalálható a növényekben, magvakban is. Persze, anélkül, hogy főzéssel vagy
sütéssel szétbombáznánk a szerkezetét. Ha
jól készítjük el őket, minden korábbi ételünket
pótolják. Néha döbbenetes, hogy milyen ízletes ételeket tudnak „főzni” nyersen. Mert
nem úgy kell elképzelni ezt a konyhát, hogy
egész nap nyers sárgarépát rágnak, zöld leveleket csipegetnek. A bejglitől a palacsintán át
a fasírtig, a rágcsálni való sós nasiktól a finom, édes
süteményekig bármit el tudnak nyersen is készíteni.
Konyhatechnika, gondolkodásmód és fantázia kérdése az egész.
Voltam nyersételkészítő tanfolyamon, mert érdekelt.
De azt hiszem, hogy sokáig nem tudnám csak ezeket
az ételeket enni. Tiltakozna ellene a szervezetem.
Na jó – kérdezheted, Kedves Olvasó –, akkor melyik
táplálkozási rendszernek higgyünk?
Őszinte legyek? Nem tudom. Csak azt tudom, hogy
ha akkor eszünk, amikor
éhesek vagyunk, azt esszük
meg, amit tényleg megkívánunk, és otthagyjuk
a tányéron azt, ami nem
ízlik, nagyot nem tévedhetünk. Azt fogjuk megkívánni, ami jó nekünk. Mint
a gyerek, amikor még nincs
csokival, tortával, nasival,
üdítővel elrontva.
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Elmondom hát mindenkinek

Polgár Teréz Eszter

Anyaként mindent
Amikor elindította blogját, nem gondolta Mikor tudták meg, hogy nem lesz egészsévolna, hogy ezzel ő segít másoknak, csak ges a kisbaba?
azt érezte, ha ír, két napig jobban érzi
Nagyon későn. Pedig minden vizsgálatot megmagát. Amit nem mondhatott el senkinek, csináltattam, a férjemmel terveztük, vártuk a
elmondta mindenkinek. Azután, legna- babát. A 32. héten vette csak észre a fogadott
gyobb meglepetésére, kiderült: ereje és orvosom – ahogy mifelénk, Borsodban mondmindig újraéledő optimizmusa mennyi ják, akinek az állami kórházban fizetünk – a bal
erőt és reményt ad sorstársainak; sokan oldali agykamratágulatot. Nem magyarázta
pedig arra jöttek rá, gondjaik milyen el, mit jelent, de megijedt, és továbbküldött
Miskolcra. A védőnő mondta el, hogy ez a vízaprók a valódi bajokhoz képest. Zelinkóné
fejűség: a gerincvelő nem tudja elvezetni az
Bartus Terézre és betegen is mindig agyvizet. Szerintem hamarabb látni lehetett
mosolygós kislányára egy zuglói patikus- volna. A miskolci genetikai ultrahangon kidenő hívta fel Magazinunk figyelmét.
rült, a nyitott gerinc okozza – a korábbi orvosom ép gerincet látott. Haza se engedtek…
Kétségbeestem. Olvastam, hogy méhen belül
is lehet valamit csinálni, vagy gondoltam, vegyék ki a babát, és ha tudnak, segítsenek rajta, ha nem, inkább ne maradjon meg, csak ne
szenvedjen. Lehet, hogy elítél valaki érte, de
nem tudták pontosan, mi várható, le lesz bénulva, értelmi fogyatékos lesz… Borzalmas volt ez
a bizonytalanság és tehetetlenség. Most itt van,
nagyon szeretem, mindennap érte élek... de a
mai napig szörnyű látni a szenvedését.
Volt kapcsolata a babával, amíg várta?
Beszéltem hozzá, mindennap, mielőtt megtudtam a problémát, de amikor kiderült, teljesen
összezavarodtam; elvesztettem vele a kapcsolatot. Nagyon sok minden jött össze. Gabika
születése előtt 2 héttel meghalt apukám is, hazakéredzkedtem a kórházból elbúcsúzni tőle.
Csak próbáltam túlélni a napokat. A férjem is
el volt keseredve, az akkor középiskolás nagylányom is, aki úgy várta a kistestvérét. Én még
valami csodában bíztam, de aztán császárral
megszületett Gabika, borzalmas nagy sérvvel,
4 kiló 30 dekával, nagy fejjel.
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Maga az arca nagyon aranyos, szép volt, de egészében fájt úgy látni, betegen. A farokcsonttól
fölfelé majdnem a háta közepéig volt egy nagy
nyitott kiboltosulás. Rögtön megműtötték, és
úgy forgatták el a bőrdarabokat, hogy fedték
a nyitott részt. Akkor már azt mondtuk: amit
lehet, megtesszük érte. Én egy hétig nem is láthattam Gabikát az intenzíven, a férjem és a nővérem számolt be róla mindig. A gerincműtétet
jól viselte, mondták, hogy erős kislány.
Meddig maradtak a kórházban?
Ő két hónapig, nekem be kellett járnom hozzá,
így nem tudtam hazamenni a faluba, Felsőtelekesre. A miskolci Ronald Házban kaptam szállást: ahol beteg gyerekek családja lakhat, ha
hosszabb rehabilitációra van szükség. Én azóta
harcolok, hogy Gabika gyógyulhasson, fejlődhessen, és ehhez minden lehetőséget megkapjon – ha már így kellett világra jönnie. Először is
könyörögtem a kórházban, nézzék a fejét, mert
tudtuk, hogy idővel derül csak ki, a vízfejűség
mit károsít, és teljesen lebénulhat, ha nagy nyomás keletkezik az agyában. Végül találtunk egy
adjunktusnőt, aki amellett volt, hogy minél hamarabb söntöt kell beültetni az agyba (ez egy
szelep, amely az emésztőrendszerbe vezeti az
agyvizet). Ő járta ki Gabikának, hogy 8 naposan megműtsék, és hála neki, okos, értelmes
kislányunk lett. De meg kellett harcolni ezért is,
ahogy azóta szinte mindenért.
A kislány béna volt deréktól lefelé, és mindenképp vinni akartuk Dévény Anna-féle terápiára.
Az adjunktusnő segített – látta rajtunk, hogy
mindent meg akarunk tenni a gyerekért, ami
nem olyan természetes, mint mi hittük. Sokan
a kórházban hagyják a sérült gyereküket. Akkor
is volt ott egy nyitott gerincű kislány, közel sem
olyan rossz állapotban, mint Gabika. A férjemmel azt mondtuk, meglátjuk, hogy boldogulunk, ha lehet, hazavisszük Tündikét is. Nagyon
sajnáltuk. De láttuk, hogy egy gyereket is alig
bírunk. Viszont, mikor hozták Tündikét röntgenre, mindig beszéltem a gondozójával, aki
kicsit szívén viselte a sorsát, és mondtam neki
a lehetőségeket. Azóta sajnos másik intézetbe
került.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Gabika hogy fejlődött?
3 hónaposan tudtuk elkezdeni a fejlesztéseket,
miután meggyógyítottam a kórházi felfekvéseit. Kis, másfél centis dudor maradt a nyitott rész
helyén. Viszont, ahogy nőtt, nyúlt, vékonyodott
a bőr, és ahol nyitott volt a csigolya, megint
elkezdett deformálódni, púposodott. Nem hittem el, hogy ez nem javulhat. Vittem masszázsra, gyógytornára, vízitornára, fizikoterápiára. És
mindenki meglepetésére csípőben beindult a
mozgása. Ez elég volt ahhoz, hogy a medencekosaras járógépet meg lehessen próbálni.
Egyévesen kapta, rakosgattam vele egyik lábát
a másik után, és ráérzett: megtanult vele járni.
Miért költöztek Budapestre?
Miskolcon három és fél éven át nagyon sok jó
kezelést kaptunk, csak szerintem nem hittek
benne, hogy van értelme a további fejlesztéseknek. Azt mondták: „Anyuka, az is isteni csoda, hogy ez a gyerek ilyen diagnózissal ennyi
mindenre képes.”
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Én nem törődtem bele, hogy nincs tovább.
Megfogyatkoztak az ingyenes fejlesztési lehetőségek, és másra nem telt. A faluból, hogy
bejárjunk Miskolcra heti négyszer, autót kellett
fizetnünk – busszal háromszor kellett volna
átszállni, Gabikát sokáig ültetni sem lehetett.
Attól féltem, hogy amit elértünk nála, mind
romba dőlhet. Dönteni kellett. Feljöttünk
Pestre a semmibe. Beírattam a Pető Intézet
óvodájába,
jártunk
a mamás csoportba.
Havi 80 ezer forint volt,
hogy fel tudjuk hordani, albérlet-kauciót
nem tudtunk fizetni. A
falunk óvónője intézte
el, hogy két évig szállásunk legyen. Óriási
szerencsénk volt, mert frissen festett, akadálymentesített átmeneti otthont, szoba-konyhafürdőszobát kaptunk. Így mertük vállalni, hogy
a gyerekkel feljövünk, mert neki nagyon tiszta
környezet kell. A férjem, mióta Pesten vagyunk,
folyamatosan dolgozik, két műszakban, negyedik éve. A faluban nem mindig volt munkája,
miután bezárt a bánya. Próbáltunk gyűjteni
egy kis pénzt, de közbeszólt egy nagy betegség: Gabikának ötödfokú vesetágulata lett.
A vesebetegség a gerincproblémájából
adódott?
Elvették a vesetisztítóját. Születésétől kapta,
mert a bénulás érintette a húgyhólyag záróizmát, minimális vizelet maradt a vesében. A
nefrológus azt mondta 2010 októberében:
nincs szükség rá tovább. Decemberben véres
lett a gyerek vizelete, magas lázzal vittük a
Bethesdába. Ott mindent elkövettek, de már
károsodott a veséje. Kéthetente jártunk vissza
infúziós kezelésekre. Pécsre kerültünk, 3 óránként kellett katéterezni, éjjel is. Én akkor törtem
meg. Az egyik veséje már 34%-osan működött
csak. Úgy nézett ki, műteni kell. De ahogy a vesetisztítót is visszaállították, lassan javult a vesefunkciója; nem műtötték meg. A katéterezés
már sajnos végleg marad.
14

Miskolc, Budapest, Pécs…
És még Debrecen... Gabika gerince romlott,
egyre nőtt a deformitás. Már ülni sem tudott.
A járógép medencekosarába nem fért bele, ki
kellett boltosítani. Könyörögtem az orvosoknak, hogy találjanak ki valamit, az ülőfűző nem
segít. Pécsen azt mondták, egy gerincegyenesítő műtét lehet az esélye. Elmentünk Debrecenbe, rengeteg vizsgálat után arra jutott
az idegsebész, hogy az túl kockázatos, nem
vállalták. Elöl-hátul fel kellett volna vágni a
gyereket, úgy csavarozni, tovább is bénulhatott volna. Azt mondták Pesten is, nincs más
lehetőség, higgyem el, külföldön sincs. Nem
hittem el. Arra lehetett számítni, hogy ha ilyen
ütemben romlik az állapota, úgy fog kinézni,
mint a szfinx: a hasán fekszik, csak a fejét emeli,
a háta kiboltosul. Azt gondoltam, ez nem lehet,
nem hagyom, és addig mondtam a magamét,
míg hívtak nekem oda egy ortopéd orvost,
akiről kiderült, hogy dolgozik Svájcban. (A férjem mindig haragszik, hogy annyit beszélek,
de különben nem jutottunk volna el idáig.) A
doktor úr elmondta, hogy Svájcban végeznek
olyan gerincegyenesítő műtétet, hogy nem
nyúlnak a gerinchez, csak 5 centis vágásokkal
a bordába és a csípőlapátba akasztanak egy
titániummerevítőt – nem is csavarozzák! Azt
nem tudta, a kislányunk esetében lehetséges-e
ez. Egy év elteltével felhívott: utánajárt, örömhírt tud mondani, meg lehet operálni. Magyarországon Gabikán végezték el először ezt a
műtétet, Pécsen. Fantasztikus volt. Látszik még
egy kis dudor a hátán, de össze sem lehet hasonlítani az előző állapotával. Most félévente
nyújtani kell a titániumrudat, amíg növésben
van.
Gabika hogyan viselte, viseli a műtéteket,
kórházakat?
Én babakorától megbeszéltem vele mindent:
ide miért kell menni, mik a lehetőségek, ha fog
mozogni a lába, akkor örülünk, ha nem sikerül, megoldjuk, megtanulunk úgy önállósodni.
Magamnak is erőt adtam ezzel. Ő engem soha
nem látott sírni. Csodálkoztak is a kórházban,
hogy mindig mosolyog, és mekkora akarat van

benne. Én kicsit megtörtem, amikor a veséjével nagyon nagy baj lett, volt, hogy katéterezés
közben a véres cső láttán elsírtam magam. Ő is
változott, félt a veseműtéttől. Nem lett rá szükség, így kicsit megnyugodtunk. Félt a gerincműtéttől is, de miután mindent elmondtam
neki, rábíztam, szeretné-e. Úgy döntött: igen.
Nem volt még hétéves.
De megértette, hogy ha nem műtik, csak feküdni fog tudni. Most majd ismét használhat
járógépet, tovább is lehet rajta, mert nem töri
föl olyan hamar a medencekosár a hátát. Hos�szú távon, remélem, áttérhetünk a combban
rögzített gépre is. Azért nem múlt el nyomtalanul a sok megpróbáltatás. A Mexikói úti
Mozgásjavító Iskola előkészítőjében, ahova jár,
meg sem szólal. Kommunikál gesztusokkal, de
nem beszél. Azt mondta a pszichológus, hogy
nincs nagy baj, mert amúgy örömmel megy a
gyerek iskolába. Nehéz neki a sok betegeskedést feldolgozni. Otthon amúgy beszélgetős,
sőt, ha kijövünk az osztályból, már beszél, de
csak hozzám. Illetve a családtagokkal. Ő azt
mondja, szégyenlős.
Otthon miket szeret csinálni?
Korábban rengeteget járógépezett, nagyon
mozgékony. Most rajzol, színez, odaírja, hogy:
Gabika. Megtanulta a betűket, laptopon írogat,
mesét néz. Bepötyög mindent. Csak hiányzik
neki a társaság. Én is néha ott tartok, hogy hazamegyek a faluba, mert nincs itt senkink, otthon mögöttem állt a nagy család. De nem lehet.
Itt a fejlesztő, itt van munkalehetőség. A férjem
mellett Viki, a nagylányom is Pesten dolgozik.
Komoly áldozatot hoz, mert szeretne már önálló életet, mégiscsak 21 éves, de hazaadja a keresetét; büszke vagyok rá. Érettségi után OKJ-s
végzettséggel kapott közterület-felügyelői
munkát. Szereti, meg őt is szeretik, aminek nagyon örülök, mert nehéz barátok nélkül.
Mi a jövő?
Két nappal ezelőtt lehet, hogy azt mondtam
volna: nem tudom, lesz, ami lesz. El voltam
keseredve. Most kicsit örülök, mert sikerült
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

időpontot kapnunk: ellenőriztetni kell néha a
söntöt, és az emésztőrendszerbe lefutó szárat
cserélni kell a növekedéssel. Mindig van következő kis cél, és addig elevickélünk. Iskola után
hazamegyünk a faluba, és kérek időpontot a
nyújtóműtétre, szeptemberre. Jó lesz a családdal. Gabika azt mondogatja, hogy lovagolni
szeretne, bár fél a lovaktól… Nem tudom, szabad-e neki, megkérdezem azért az orvost. És
szeretnék nyáron megint kiharcolgatni valami
kezelést, mert mindig két műtét között van kis
idő a fejlesztésre.
A távolabbi jövő? Remélem, hogy a lányom
majd önellátó lehet. Járógéppel fog tudni járni,
azt pár óráig lehet viselni, amúgy kerekes széke
lesz. De bennem még ott a remény, hogy hátha térdig is beidegződik a lába. Több kis csoda
történt már vele. Álmodozom. Ha kinevetnek,
se bánom.
Még mik az álmai?
Egy biztonságos, tisztán tartható otthon; aztán, hogy az autót használhassuk (4 éve lejárt
a műszakija, ott áll az eladhatatlan borsodi ház
udvarán).
Az is vágyam, hogy olyan orvosok kísérjék Gabika sorsát, akik megadnak neki minden lehetőséget. És végül, hogy én is dolgozhassak. A
betegség sokba kerül. Képzelje, a faluban az
óvónő szervezett nekünk egy jótékonysági
bált ősszel; nagy segítség volt. Nekem gép- és
gyorsíró szakmám van, varrónő voltam vidéken.
Szeretnék két műtét közt dolgozni – most végre tudnék, hogy Gabika iskolába jár és javult a
veséje. Bármit csinálnék: takarítás, bevásárlás, a
betegápoláshoz is értek már. De nehéz kapcsolatok nélkül ilyen munkát találni. Végül… régi
álmom, hogy leérettségizzek.
Gabika mit gondol, ő hogyan fog majd élni?
Ó, vannak tervei: „Anya, mi legyek, tanár néni,
vagy cukrász? Vagy közterület-felügyelő, mint
Viki?” Mondtam neki, hogy ha tanárnő lesz, sokat kell ám beszélnie. Erre csak azt kérdezte:
„De anya, elintézed majd nekem, hogy jó munkahelyem legyen?” Mondtam: „El.”
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Üzenet a Földről

Novák Péter

Regisztrált?
Már nyílnak is a mindenség kapui! Van internet, van jelszó, kulcsszó, címszó, van et
cetera (és a többi ). Tessék, még műveltség
is...
Nyomd meg a gombot, kapsz egy libacombot! A recept a régi, hisz a vágy szüntelen
inspirál: kis befektetéssel nagy hozam prognosztizálható a lehetőségek tekintetében!
Némi bátorság és/vagy bizalom és/vagy lojalitás, válasszuk a megfelelő motivációt, hogy
máris további választások sorozata lehessen
teljes életünk! A csillaggal jelölt rubrikák kitöltése természetesen nem kötelező, csak
annak, aki nem óhajt lemaradni! Biza, nem
óhajtunk.
Engedünk a kedves pressziónak, személyes
adataink, kereszt- és vezetéknév, lakcím,
anyja neve, telefonszám, olykor a bankkártya elérhetőségei igazolják hajlandóságunkat. Némi hezitálás után tudomásul vesszük,
hogy a létezésnek ára van, s már annak is,
hogy egyáltalán elgondolkodhassunk költségein. Osztunk, szorzunk, majd megosztunk. Mindent magunkról.
Cserébe? Ott az ismert univerzum ígérete,
szóval akárhogy, de a hülyének is megéri!
Mindössze feliratkoztunk, s így beiratkoztunk az infokommunikáció világegyetemére,
hol rögvest körülöttünk forognak az események: válasz-e-mailek, hírlevelek, ajánlatok
sokasága érkezik, visszautasíthatatlanul.
Számítanak ránk, apellálnak véleményünkre,
figyelmezik felhasználói szokásainkat, sőt, interakcióra biztatnak szüntelen. Követik minden lépésünket!
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Meg is állnék egy pillanatra... Kedvem támad hátrasandítani, pásztázni az égboltot,
fülelni a falakban futó vezeték zümmögését. A rengetegből vagyok egy, vagy egy a
rengetegből? Korunk legnagyobb értéke az
információ, zeng mediatizált hétköznapjaink
közhelyes igazsága, mindenfelől. Bár csikorog, de élek az ok-okozati összefüggéssel,
hogy ezek szerint életkorom legnagyobb
értéke a megőrzött identitás, az önmagammal való azonosság információja. Mind ez
idáig ezt az „én”-meghatározást a szocializáció során kialakult emberi kapcsolataim,
egy közösség hitelesítette, azaz a család, a
barátok, jó esetben a munkatársak. Akik ismernek. De immáron mindenki mindenkit
ismer(het) majdhogynem, a faj hétmilliárdjának egynegyede internetfogyasztó, s a mobil-előfizetések száma egy éven belül eléri
az említett egyedszámot. Három lépésből
Madonnához, négyből a Pápához juthatunk
el! Benne lehetünk tehát, bokától a tokáig
egymás életében, csak a feltételes mód most
nem a választásnak, hanem a regisztrált létezés pszeudovalóságának szól. Sajnos. Ebben
a virtuális térerőben nem csak semmi, senki
sem az, aminek, akinek látszik, tisztelet a keveseknek.
Vagy tudom is én! Gyarlóságunk jellemző
tünete az ego, s annak hatalma. A már felvetett énkép szubjektív valóságoktól terhes
torzulása. Ilyenek vagyunk, na bumm! Volt lehetőség hozzászokni évezredes távlatokban,
szerencsés esetben kompenzálni, csillapítani
tobzódását. Olyan még nem volt, hogy ne
legyen sehogy, mindenki eldöntheti, melyik
csapatban játszik.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Lehet, tán még erre is rácáfolunk... Az egyedés törzsfejlődés kölcsönhatásai soha nem
látott módon gyakorolnak hatást kulturális
antropológiánkra, a társadalmi hálózatok,
a termelési és fogyasztási szokások, így az
egyén, annak viselkedésmintái is zavarosak. A jog, a politika, az ideológiák, a vallás
árucikkek, a divattal változnak. A közösségi
oldalak új kasztokat hoznak létre, de valójában senki nem tartozik sehova, a pótszer a
módszer, nem a kohézió. Állni látszik az idő.
Mikor a dekadencia globális jelenség, mikor
a morál már nem társadalmi alku, hanem
individuális értelmezés kérdése, megreked
a személyiség evolúciója. Mikor nincs megkérdőjelezhetetlen, avagy az igazság az, amit
annak mondunk, légüres térré dermed a jelen, hogy minduntalan feltegye klasszikus
kérdését: meddig még?
Addig. A valóságban, vagy valósághűen kívánunk létezni? A kézzelfoghatónak, vagy
a kiváló felbontásnak hiszünk? Találkozunk, vagy lájkolunk? Beszélgetünk, vagy
esemesezünk? Elég egyszerű.
Mint ahogyan az is, hogy a manipuláció, a
kizsákmányolás kifinomult eszközei, a gondolat ellenőrzése, no meg ezekkel együtt az
összeesküvés-elméletek sokasága része lett
a nagy egésznek. De csak a része! Legalább
nekünk legyen eszünk a többihez...

Müller Péter Sziámi

Langyos, szürke
(dalszöveg a Sziámi zenekar Az Isten álljon meg! lemezéről)

Mégse úgy lesz vége a dalnak
Hogy a nagy melegben vagy a nagy hidegben
Az emberek sorra meghalnak... megsülnek meg... fagynak
...Meg mit tudom én
És, bár jóslatokba bocsátkozni nem merek
De én arra tippelek, hogy a langyos lesz a végzetünk
Megfulladunk itt a nagy semmiben
Abban, hogy minden, hogy minden marad ugyanilyen
Megfulladunk itt a nagy semmiben
Mégse az lesz, ami meg van írva
Hogy egy öldöklő angyal
Vagy egy ördög jön szarvval
És betaszít minket sorba a sírba
És, bár jóslatokba bocsátkozni nem merek
De én arra tippelek, hogy egy ember lesz a végzetünk
Megfulladunk itt a nagy semmiben
Abban, hogy minden, hogy minden marad ugyanilyen
Megfulladunk itt a nagy semmiben
Abban, hogy minden, hogy minden marad ugyanilyen
Nem a fekete győz, és a fehér se nyerhet
Bár mindegyik kapkod
Hogy hogy kapjon mattot
De a nagyfiúk jönnek és minden bábut sorra levernek
És, bár jóslatokba bocsátkozni nem merek
De én arra tippelek, hogy a szürke lesz a végzetünk
Megfulladunk itt a nagy semmiben
Abban, hogy minden, hogy minden marad ugyanilyen
Born to be, and die!

JÚLIUSI
AKCIÓ!

Panadol Extra
500 mg/65 mg
filmtabletta
24 db

MOST CSAK

1 095 Ft
54,8 Ft/db

Ibuprofén-tartalmú láz-, fájdalomcsillapító és
gyulladásgátló hatású készítmény
Vény nélkül kapható gyógyszer

Gentos
nyelv alatti
tabletta
40 db

MOST CSAK

1 290 Ft
32,3 Ft/db

Prosztata- és húgyhólyag-rendellenességek, továbbá
mellékhere-gyulladás kiegészítő kezelésére.
Homeopátiás gyógyszer
Vény nélkül kapható gyógyszer

Béres Magnézium
1 490 Ft
250 mg+B6
24,8 Ft/db
filmtabletta
60 db

Vitanorma
Zöld kávé
kapszula
200 mg
60 db

MOST CSAK

2 290 Ft
38,2 Ft/db

46,9 Ft/db

MOST CSAK

15,6 Ft/ml

Paracetamoltartalmú fájdalomés lázcsillapító
készítmény
Vény nélkül
kapható gyógyszer

Venoruton gél
40 g

Nagyon magas
UVB+UVA-védelem,
illatanyagmentes,
paraben-mentes,
vízálló
Napozókészítmény

MOST CSAK

1 205 Ft
30,1 Ft/g

A zöld kávéban lévő
klorogénsav
hatékonyan lassítja a
szénhidrátok zsírrá
alakulását
Étrend-kiegészítő
készítmény

Oxerutin hatóanyagú termék, mely enyhíti a
krónikus vénás elégtelenség tüneteit, csökkenti a
vizenyőt, illetve zúzódások és egyes gyulladásos
állapotok kezelésére alkalmazható
Vény nélkül kapható gyógyszer

Cetebe 500 mg MOST CSAK
retard kemény 2 045 Ft
kapszula
34,1 Ft/db
60 db

Béres Csepp Extra MOST CSAK
belsőleges oldatos
1 195 Ft
cseppek
39,8 Ft/ml
30 ml

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

22,7 Ft/g

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

C-vitamin-hiányos állapotok megelőzésére és
kezelésére. Nagy dózisú C-vitamin, hosszan tartó
hatással
Vény nélkül kapható gyógyszer

Stadalax 5 mg
bevont tabletta
50 db

MOST CSAK

915 Ft
18,3 Ft/db

Bilobil forte 80 mg
kemény kapszula
MOST CSAK
60 db
3 990 Ft
66,5 Ft/db

Az immunrendszer
működésének, a
szervezet ellenálló
képességének
támogatására
Vény nélkül kapható
gyógyszer

MOST CSAK

Központi idegrendszeri zavarok kezelésére:
szédülés, fülzúgás, fejfájás, memóriazavarok esetén
Vény nélkül kapható gyógyszer

Gynoxin 200 mg
lágy hüvelykapszula
3 db
MOST CSAK
1 490 Ft
496,7 Ft/db

A hüvely gombás
fertőzésének kezelésére,
melynek tünetei lehetnek:
viszketés, égő, csípő érzés,
váladék, bőrpír
Vény nélkül kapható
gyógyszer
A magnéziumhiány megelőzésére és kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

1 125 Ft

4 665 Ft

Az akció 2013. július 1-től 31-ig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak.

Advil Ultra lágy
kapszula
20 db

Anthelios XL naptej
SPF 50+
300 ml

MOST CSAK

Smecta 3 g por
szuszpenzióhoz MOST CSAK
1 040 Ft
10 db
104 Ft/db

Heveny és idült hasmenés
oki és tüneti kezelésére
javallt, valamint a
nyelőcső-, gyomor- és
bélfájdalmak tüneteinek
enyhítésére
alkalmazható
Vény nélkül kapható
gyógyszer

Nailner repair
stift
4 ml

MOST CSAK

3 990 Ft
997,5 Ft/ml

Gombás
körömfertőzés
kezelésére
Orvostechnikai
eszköz

Hashajtó készítmény. Rövid időtartamú
kezelésre szolgál székrekedés esetén
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!

Társaslény

Tovább…

Adél egy nő. Azt nem tudja kimondani, hogy
elvált, középkorú nő, mert akkor félrenyel és
krákogni kezd, elsötétül előtte ez a szép világ,
és megbillen a talpa alatt.

Kijött a konyhába valamiért, de megint elfelejtette, hogy miért, így aztán csak ácsorog a szokásos helyén, a konyhaasztalt támasztva, és azon
mereng, hogy mekkora kosz van. Itt van például
a konyhapult fölötti polc, szép kis cirádákat rajzolhat rá az ujjával, már megint tele a mosogató,
körötte minden csupa ragacs, a szárító pedig büdös és vízköves.
Adél egy nő, akinek mocskos a konyhája. És tesz
rá.
A múltkor elővett egy tiszta fehér papírt, és vagy
hússzor leírta, hogy Adél elvált, középkorú nő.
Bámulta a sorokat, guvadt a szeme. Képtelenség.
Kegyetlenség. Aztán összegyűrte gombócba, és eldobta a francba. Nézte, ahogy a kanapé alá gurul.
Adél egy nő, ki tudja, hány éves. Talán egyszer
még szereti majd valaki.
Ma olyan kedve van, hogy kicsicsázza magát.

Vág Bernadett

Nagy kék medált vesz fel, és hozzá zöld gyöngysort, a fülébe kékeszöld köveket aggat. A szoknyája földig ér, és olyan a színe, mint a vihar előtti
égbolt, a selyemblúza pedig egész nap simogatja
majd a bőrét, miközben szintén kék. Meg zöld.
Adél egy nő, aki a konyhában áll, és akit két hete
nem hívtak fel. Pedig R. A., amikor utoljára telefonált, azt mondta, csók, drága, majd hívlak. Ennek pontosan két hete. Az is lehet, hogy meghalt
vagy beteg, ilyesmire is lehetne gondolni, de Adél
így élete delén már inkább nem gondol ilyesmire.
Csak bámul kifelé a nagy büdös semmibe. Már
megint. Elég gyakran csinálja ezt az utóbbi huszonöt évben, beépült. Ilyenkor mindenféle felismerés meg érzés zakatol át rajta, de mivel nem
csinál közben semmit, nincs, ami megakasztaná,
így, ahogy jöttek, el is tűnnek, nem marad lenyomatuk. Pedig nagyon szeretné egyszer elkapni
őket, és jól megfigyelni, hátha előbbre jut valamiben. De miben?

élete derekán megoldást keres valamire, sőt, az belecsókoljon a nyakába. Lehetséges, hogy voltaégvilágon mindenre, így aztán azt se tudja, mihez képpen ezért jött ki a konyhába már megint, ezért
kapjon. Szerette volna, ha R. A. megpróbálja sze- a képért.
retni őt csak úgy, a pucér lelkével. Bár nem tudja,
megoldás volna-e ez bármire. De talán boldogab- Adél egy nő. Lakik benne egy szerelem, ami folyban állhatna most a konyhában a megoldásokon ton a konyhába kényszeríti, hogy ott R. A.-ra
gondolkodva, ha tudná, hogy szeretik. Nem vá- gondoljon, őrá, akinek nem mondhatja el, hogy
gyik ám sokra, csak ülni valaki (momentán R. A.) lakik benne egy szerelem, ami folyton a konyhába
mellkasának dőlve, ölébe gubancolódva, tenyere kényszeríti. Mivel két hete nem hívta fel. Persze,
alatt ficánkolódva, és nézni a naplementét vagy felhívhatná ő is, csak úgy, csacsogva, hogy helló,
a forgatagot, vagy csak a nyolcas buszt a megál- mi újság, de ez nem lenne jó, mert Adél nem akar
lóban, mindegy, csak nézni valamit merengve. olyan dolog lenni, amit R. A. dühében legszíveEgyütt. Abban az elringató (akár hamis) tudat- sebben összetörne. Adél nem szeretné, ha összeban, hogy az élet szép, és hogy ami épp van, ami törnék.
most meglenni látszik, nem múlik el, mint annyi
Adél még mindig a konyhában áll, és azon bos�minden.
szankodik, hogy az embernek már merengeni se
Adél a konyhában ácsorog abból az okból, hogy lehet, mert olyankor biztos, hogy pont felhívja varájöjjön, minek is jött be a konyhába. Figyeli a laki. A telefon a zsebéből szól, a Szerelmes asszonyt
fejét, mi történik benne. (Azonkívül, hogy figye- énekli. A kijelzőn R. A. neve áll, sőt, sürgetően,
li, hogy figyeli.) Igen, különféle nasik, innivalók, követelőzőn villog. Adél most visszacsúsztatja
csetreszek, hamutartók villannak fel kérdőjel- szoknyája zsebébe az éneklő telefont, felgyűri a
lel, valamint R. A. képe, amint nem is olyan rég selyemblúza ujját, és megnyitja a vízcsapot.
belépett ide, egy pohárba vizet eresztett, és egyszerre kiitta, miközben le-föl mozdult az ádám- Adél egy nő, még csak középkorú, és pár perc
csutkája a frissen serkent borostái alatt, aztán múlva úgy ragyog a konyhája, mint a nap. I am a
sóhajtott egyet, és magához rántotta Adélt, ahogy woman in love – dudorássza, majdnem olyan szécsak ő tudja, ellentmondást nem tűrőn, hogy pen, mint a Streisand.
HIRDETÉS

Adél egy nő, aki szeretne végre előbbre jutni valamiben. Aki érez és gondolkodik, és azt akarja,
hogy ezek az érzések és gondolatok elvigyék valahová, valami megoldás felé. Adél egy nő, aki
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„A hegycsúcsra sokféle út vezet. Vannak meredekebbek és
kényelmesebbek. S a táj is különböző, ami a szemedbe tűnik, de azért
ugyanazt a hegyet látod különböző oldalairól. Ezért hát légy türelmes
önmagaddal szemben. Találd meg a neked legmegfelelőbb utat.
De légy türelmes másokkal szemben is, akik másik ösvényt
választottak. Se a te utad, se a másoké nem az egyedül üdvözítő út.
Aki felfelé kapaszkodik, sokszor meghorzsolja magát, időnként
elesik. Ilyenkor fel kell állni, ne maradj fekve. Amíg úton vagy,
nincs veled semmi baj. A belső halál akkor kezdődik, amikor
véglegesen letáboroztál a hegyoldalon.”
Popper Péter
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Ne maradj fekve…

ri

n és
e
ih h

h Érkezéskor ajándék gyümölcskosár és frissítő limonádé
Borkóstolós vacsora és 300 éves eredeti présház borospince látogatás
h 1 alkalommal ajándék választható program: sörös vagy boros kádfürdő,
lovaskocsis kirándulás, Nordic Walking, kerékpártúra piknik csomaggal,
nap, klór és UV védő hajterápia
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Anyaszemmel

Küttel Dávid

Szonda Györgyi

Apaszemmel

Nyári káosz anyaszemmel

Várjuk az ikreket

CSALÁDI TÁBOR

Úgy kezdődött a nyár, hogy rossz helyre vittük az öccse megBencét, mikor indult az erdei táborba... Kiderült, dobta egy fakochogy a lakástól két villamosmegállóra lévő busz- kával, és úgy tört
pályaudvarról indultak, és nem onnan, ami negy- ketté az egyik foga, hogy gyökérkezelni is kellett,
ven perc autóútra van tőlünk. Amikor rájöttünk a mielőtt új fogat épített neki a doktor néni.
tévedésre, már beállt a reggeli dugó, így sikerült
lekésni az indulást. Szerencsére az M3-as kiveze- Végül Bence meglett, Gergőnek elkészült az
tőn utolértük a különbuszt, így mégis az osztá- éltömése, Borival elbeszélgettem a „rózsaszín kölyával utazhatott, és nem kellett százegynéhány dös szerelem” kontra
„átvágom az anyámat”
kilométert autózni vele.
témakörről, mikor jött
A következő hétvégén Apa dolgozott, ezért egye- a telefon, hogy Ádámot,
dül indultam el a fiúkkal és Rékával a Ligetbe, ahol aki a haverjaival volt
Bence kendóbemutatón vett részt. Még egy sarok- délután, lefújták paprira sem jutottunk, mikor Gergő felugratott a járda- kaspray-vel és nem lát...
szegélyre a rollerrel és – máig sem értem, hogyan
– letörte az két első fogát. Ő jajgatott, Bence két- Mindehhez még el sem
ségbeesett, mert már így is késésben voltunk és kezdődött az igazi nyáközölte, hogy elmegy egyedül (több száz nézelő- ri szünet, amikor napi
dő közé), Dávid nem értette, mi történik körülötte, 24 órában hat +/- egy,
Réka pedig sírt, mert sajnálta a bátyját. Ezen a pon- kettő, három gyermek
ton egy kicsit elbizonytalanodtam, főleg, mikor az van itthon, és kezd el
utca túloldalán megláttam Bori lovagját, és eddig unatkozni, ha anya nem
úgy tudtam, a nagylány azért nem tart velünk, elég kreatív. Bár unamert nem érzi jól magát... Negyed óra múlva már lomra nem sok esély
rohantam a két kicsivel a Liget felé, hiszen Bencé- van, mert sógornőmnek nincs mobilja, elképzelésem sem volt, hogy nek meg kell műteni a
fogjuk megtalálni. Gergőt (és a lovagot) fel- térdét, és amíg nem állkísértem Borihoz, meg- hat lábra, felajánlottuk,
hagyva, hogy ha hogy segítünk ellátni a
jobban fájna a fo- gyerekeit, egy hétévest,
ga, azonnal hívja- egy négyévest és a kilenc hónapos ikrenak. Nálunk a fiúk ket...
már törzsvendégek a fogászaton, nemrég
Bencét vittük, amikor

Rovatunkat a 		

támogatja.

A hat gyerek közül valóban valakivel mindig
történik valami. Persze, az élet úgy hozza, hogy az igazán „nagy” balesetek javarészt akkor történnek, amikor nem vagyok otthon. Nyáron ez azért szembetűnő,
mert egyrészt több a vidéki koncertem, másrészt nincs
iskola, és így az otthon töltött napokat Györgyinek kell
megtölteni programokkal.

Szerencsére még jócskán hátra van a nyárból, de
már sok közös program
van a hátunk mögött. A
legbulisabb
hétvégék
azért mindig azok, amikor a testvéreimmel és
anyukámékkal közösen
töltünk pár napot a balatoni kis házunkban. Ez így
önmagában még nem izgalmas, sőt, remélem, sok
család tesz így a világon,
de hogy értsék, miről van
szó, mellékelek egy rövid
leltárt:
   Szüleim, de a gyerekeknek csak nagyi és papa (2
fő).
  Kisebbik húgoméknál
várják a második babát
(3,5 fő).

   Réka húgomnál pedig előző nyáron jöttek meg az
ikrek, a már meglévő Samu és Villő mellé (6 fő).
   Nálunk pedig idén nem született új baba, így maradtunk ketten, plusz a 6 gyerek (8 fő).
Közös főzések, horgászás a papával, bicajozás, mindennap focimeccsek, de a legnagyobb sikere mindig
anyukámnak van, amikor megsüti a 100 palacsintát az
unokáknak. Az idei nyár főszereplői számomra az ikrek,
hiszen ilyet még nem láttam... Tényleg ketten háromfelé másznak, egyszerre sírnak, egyszerre éhesek, és
bár edzett szülők vagyunk, számomra mégis hihetetlen, amit két pici gyerek érkezése jelent egy családban.
Persze, a mi Rékánk egyfolytában segíteni szeretne, főz
nekik, megeteti őket, és ha sírnak, akkor szívesen megvigasztalja a babákat. Szerinte ő már nagylány, a picik
pedig a kisbabák, ezért akár nyugodtan rábízhatnánk
őket... Szóval, minden tiszteletem az ikres anyukáké
és apukáké! Hiszen hozzánk rendszeresen jönnek a
gyermekeink barátai, és az már valóban nem számít,
hat, hét vagy nyolc gyerekre főz az ember, de amikor
egy korosztályból van egyszerre több, az teljesen más
– pláne, ha „nonstop”!
Én úgy érzem, bevállalós apuka vagyok, de amikor
Györgyi kitalálta, hogy mi fogunk vigyázni az ikrekre, akkor azért kicsit megijedtem. Persze, a gyerekek
egyből megnyugtattak, hogy majd Ők segítenek! És
megértem, hiszen Dávidnál és még Bencénél is nem
egyszer felmerül, hogy nekik miért nem lesz több testvérük? Ilyenkor megnyugtatjuk őket, hogy azért így is
elegen vannak, de most legalább két napig újra lesz
kisbaba a családban, és egyből kettő!
A részletekről, ígérem, olvashatnak majd!

A FÜLDUGULÁS MÁR A MÚLTÉ!
Részletek: www.strandfulcsepp.hu
Orvostechnikai eszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

Sallai Ervin
A nyári aura fura ura,
avagy Gyula, a balatoni panziós monológja
Volt két sajtos
hambi meg egy
gofri, az kétezer
egyszáz
forint.
Já. Drájtauzend
fünfhundred. Persze, hogy lehet euróban fizetni. Egy
eurót száznyolcvan forintba mérek. Kevés? – hát,
ár folyamrögzítés
van, kisztihand. Azt
hiszi, én nyomom a
pénzt? Nekem is meg
kell élni valamiből.
Akkora frankhitel van a panzión, hogy
bónuszban kaptam hozzá svájci állampolgárságot. Ja. Azért svájci a kocsin is
a rendszám.
Mi az, hogy égett a melegszendvics
sarka? Nem égett az, csak aktív szenes. Megfogja a hasmenést. Hogy
nincs hasmenése? Most még. Sokat
várt, sokat várt... Ha siet, menjen a

mekdonaldszba. De ott nem is kap
a menübe egy egész korsó langyos
mangalica-hurkazsírt koktélcseresznyével és kisernyővel a kedves vendég.
Hát, hogy a fenébe ne lenne autentikus ungarise folklórprogram?! Itt a lakókocsi mellett el tetszik fordulni, már
meg is látja a híres hortobágyi hatlyukú
hidat. Azért nem kilenclyukú, mert az
jogdíjas. Ez a híd fröccsöntött kínai, de
totál olyan, mint az eredeti. Hét zenés.
Mit várt a kuponos nyaralásba? Bikaviadalt? Mondjuk, azt is el tudom intézni,
csak az nincs benne az all inclusive-ba.
A ház bora? Nagyon jó helyen tetszik
járni, csókolom a kezit, naccsága. Van
piros is, fehér is. Csak tessék szólni, milyen legyen, mert olyat csinálok. Garantáltan ugyanaz az íz, mert a pirosbor a
fehérből készül, csak beleáztatok egy
lila krepp-papírt. Attól bio. Nyugodjon
meg, asszonyom, glükózallergiával is
fogyasztható – esküszöm, hogy sose

látott szőlőt. A kedves férje cukros? Nem baj, majd édesítővel
készítem a bort. Nálunk első a
vendég, kérem szépen.
Hát, hogyne lenne VIP-szekció?! Külön
VIP fürdési időszakot tudunk biztosítani mélyen tisztelt
illusztris vendégeink
részére
reggel négy és
hat óra között
az
öbölben.
Hogy tiszta-e a
víz? Nagysága!
Az anyósom
minden reggel
té s z t a s z ű rő vel átszűri a
partszakaszt
Alsóörstől Vonyarcvashegyig. Nyugdíjas, futja az idejéből.
Hekk is van, természetesen. Ungarise
specialitét. Magam fogom reggelente
a tihanyi révnél. Csak a fejét visszadobom, azért nem látja a fritőzben. Amolyan badacsonyi babona. Tengeri hekk?
Az se probléma. Azt meg éjjelente fogom Fiumében. Annak is mindig visszadobom a fejét. Oppardon. Egy pillanat.
Közben elkészült a palacsinta. Kecsapot
adjak rá? Hogy savanyú a túró? Nem
savanyú az, csak bio. Tisztelettel, el tetszett szokni már az igazi háztáji ízektől,
de tessék, szórok még rá egy kis porcukrot teljesen grátisz. Mert szíves látás
– vendéglátás.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Visszahozta a vízibiciklit? Pedig még
volt tíz perce. Persze, hogy befolyik a
víz. Miért? Száraz lábbal akart átkelni
a Balatonon? Mi maga, Mózes? Nem,
a kaukcijó nem jár vissza – az csak elírás az apróbetűben, viszont le lehet
fogyasztani. Ki viszi le a partra a napozóágyat? Aki napozni akar, drága asszonyom. Én? Látott rajtam valahol Isaura
feliratot a kedves vendég? Na, azért
nem, mert ez itt nem a rabszolgasors,
hanem a Plattenzé Bícs, tisztelettel.
Ágyneműt nem hozott magával? Na,
az baj. Nem kell háborogni, csókolom.
Mit gondolt, a Ritzben szállt meg? Na,
mindegy, lássa, kivel van dolga, megoldjuk okosba. Számlát? Mennyiről? Az
egészről? Nekem mindegy, de akkor
nem annyi az annyi. Most hova megy?
Hé! Majd én takarítom ki a szobát turnusváltáskor? Micsoda népek?! Még
a vendégkönyvbe sem írt be. Elmegy,
se puszi, se pá. Még szerencse, hogy a
bankkártyája PIN kódja megvan.
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Kalmár Lalita

Mielőtt belevág(at)na
A közelmúltban egy hollywoodi
sztáron, Angelina Jolie-n saját
kérésére emlőeltávolító műtétet
hajtottak végre, mivel egy állítólagos genetikai kutatás alapján
biztosra vette, hogy felmenőihez hasonlóan ő is mellrákban
fog meghalni. A hír felborzolta a
kedélyeket, és a közvélemény érdeklődése a betegségmegelőző sebészeti
beavatkozások felé fordult. A különös
műtét orvosi hátteréről és hatásairól
kérdeztük dr. Borbényi Erikát, a Semmelweis Egyetem I. számú Belgyógyászati Klinika onkológiai részlegének
onkológus főorvosát.
Milyen vizsgálat alapján
dönthet valaki úgy, hogy
eltávolíttatja a melleit vagy
a belső szerveit (petefészek,
prosztata)?
A mellek vagy különböző belső
szervek eltávolítása rákmegelőzés céljából nem bevett
gyakorlat. Angelina Jolie-t egy
genetikai vizsgálat, a BRCAmutáció vizsgálata (amely génhiba az emlődaganatok alig 5-7 dr. Borbényi Erika
százalékában található meg),
valamint a fiatalon megbetegedett édesanyja elvesztése késztette a döntés meghozatalára, feltehetőleg megfelelő tájékozódást
követően, saját felelősségére. Az említett
beavatkozással 85-ről 5 százalékra szeretné
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csökkenteni az emlőrák kialakulásának
kockázatát, valamint a későbbiekben
jelentős mértékben a petefészekrák
kockázatát is. Természetesen ezek
csak számadatok, nem törvényszerű, hogy ilyen genetikai bélyeg
mellett biztosan kialakul emlődaganat vagy petefészekrák, illetve a fenti genetikai variáns hiányában is kialakulhatnak ezek
a daganatok.
Végeznek-e ilyen vizsgálatot Magyarországon is?
A BRCA1 és BRCA2 mutáns gén vizsgálatát
rutinszerűen elvégzi az onkológus, ha egy
nő fiatalon megbetegszik emlőrákban, és
legalább két felmenője már megbetegedett emlő-, vagy petefészekrákban. Mivel ez a génhiba
aránylag ritka, gyakran családi
halmozódás esetén sem ez
áll a betegség háttérben. Az
életmódi faktorok – úgymint
az elhízás, mozgásszegény
életmód, egészségtelen táplálkozás, a mindennapi stressz
feldolgozásának zavara – sokkal gyakoribb rizikótényezőnek számítanak.
Ilyen vizsgálat alapján más
testrész eltávolításával is megelőzhető lehet a rák? (Ha megelőzhető...)
Eléggé furcsa lenne. Hangsúlyozom, hogy
a megelőzésnek ilyen formája nem bevett gyakorlat. Sokkal fontosabb lenne a

megelőző életmód megtanulása, rossz szokásaink elhagyása, a feleslegesen bevitt
kalóriák elkerülése, az egészséges ételek
fogyasztása, a rendszeres testmozgás, fizikai
aktivitás, és a bennünket ért stresszözön feldolgozása, a lelki egészségünk karbantartása.
Van-e egyéb egészségügyi kockázata egy
ilyen beavatkozásnak?
Minden beavatkozásnak van egészségügyi
kockázata. Egyetlen tabletta bevétele is tud
gondot okozni, nemhogy egy komoly műtétsorozat! Fontos hangsúlyozni, hogy az ilyen
komoly döntéseket megelőzően egy multidiszciplináris szakértői csapat (amelynek
molekuláris patológus, onkológus, sebész,
sugárterapeuta, pszichológus, sőt, életmódtanácsadó is tagja) véleményét meg kell hallgatni, és a döntést csak alapos tájékozódást
követően szabad meghozni. A szóban forgó beavatkozások elvégzésének eldöntése,
hangsúlyozom, hogy a már kialakult, a fenti
génvariánssal terhelt emlődaganatok esetén
merül fel.

elkövetkező években mindkét petefészke
eltávolíttatását is tervezi.
Mi az, amire férfiaknak és nőknek
egyaránt érdemes odafigyelniük?
Amire nem lehet elég hangsúlyt fektetni, az
a megelőzés, prevenció. Az elsődleges megelőzés lényege a minőségi élet és életmód
megteremtése, ahogyan azt már az előbbiekben kifejtettem. A másodlagos megelőzés
a szűrés, amelynek a lényege: felismerni a
daganatos betegséget, még mielőtt tüneteket okozna. Nagyon fontos azt tudni, hogy
minél korábban derül ki a betegség, annál
nagyobb esélyünk van a túlélésére. Mindenkinek javaslom az egészségtudatosságot, a
tájékozódást, az odafigyelést egészségünk
megtartása érdekében, és a szűrővizsgálatokon való részvételt.
HIRDETÉS

Okoz-e hormonális változásokat egy
ilyen műtét?
Az emlők mirigyállományának eltávolítása
nem, de a petefészkek eltávolításának jelentős hatása van a hormonrendszer működésére.
Mi történik a műtét során? (A köznyelvben
a beavatkozás „levágatta a melleit”-ként
terjedt el, de nyilván nem erről van szó...)
Ez a szó eléggé rémisztő, gyakran élnek az
emberek ezzel a kifejezéssel. Az eltávolítás
finomabban hangzik. Angelina Jolie műtéte során az emlő mirigyállományát távolították el egy bőrt és emlőbimbót megtartó
technikával, majd ezt követően ültettek be
ún. emlőimplantátumot. A hírek szerint az
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

Mit tegyünk, ha homok vagy víz megy a
gyerek fülébe?
Kovács Zsuzsanna

A nyári fülproblémákról
A hallójárat-gyulladás és -dugulás
igen gyakori probléma nyáron, főleg
a kicsiknél. A kialakulás lehetséges
okairól, a megelőzésről és a tünetek
kezeléséről dr. Vékony Zsuzsannát, a
Budapesti Szent László Gyógyszertár
(1101 Budapest, Kőbányai út 45.)
szakgyógyszerészét kérdeztük.
Mire érdemes odafigyelni, ha vízparton tervezzük a pihenést?
A fülpanaszok szezonja nyáron van, hiszen a
családi nyaralás során, ha az időjárás engedi,
igyekszünk minél több időt tölteni a vízben,
vízparton, strandokon. A vakáció alatt, után
sokan tapasztalják, hogy nem hallanak jól,
bedugult a fülük. Ha a fürdőzést követően
órák múlva is fennáll a dugulás, akkor előfordulhat, hogy a fülzsír a víz hatására megduzzadt, és elzárta a hallójáratot. A fülzsírdugó
eltávolítása a fül kimosásával oldható meg,
amit mindenképpen orvosra kell bízni. A hallójárat a fülkagylót a középfüllel köti össze,
itt találhatók a fülzsírt termelő mirigyek. A
külsőfül, illetve a hallójárat gyulladását többek között okozhatja baktérium, hámsérülés
(idegen testtől vagy fülpiszkálástól), illetve a
hallójáratba jutó víz. Nyáron a leggyakoribb
ok a bakteriális és a vírusos fertőzés, melynek
tünetei: fájdalom, viszkető, kellemetlen érzés,
fülfolyás, a hallójárat érzékenysége; nyomás
esetén pedig tompa fájdalom jelentkezik. A
külsőfülgyulladásnál fokozottan kell figyelni
a váladék, genny rendszeres eltávolítására,
amelyet a fül-orr-gégész szakorvos végez
el adott rendszerességgel, és az eset súlyosságától függően gyógyszeres gézcsíkkal
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és fülcseppel
kezeli a gyulladást.
Nagyon
fontos, hogy a gyulladt területet óvni kell a víztől. Fájdalomcsillapításra alkalmazhatunk
paracetamol- vagy ibuprofén-tartalmú
készítményeket, a viszketésre pedig
antihisztamint. Nedvedző stádiumban
naponta többször (gyulladáscsökkentő)
fülcseppet kell alkalmazni, illetve gyulladáscsökkentővel vagy dezinficiáló és szárító ecsetelővel szokták kezelni a beteg fület.
Fájdalomcsillapításra kövirózsacsepp vagy
fájdalomcsillapítót tartalmazó fülcsepp is
alkalmazható.

Ha úszás során víz jut a hallójáratba, azt úgy
rázhatjuk ki, ha elfordítjuk a fejünket, és húzzuk a fület – ilyenkor függőleges helyzetbe
kerül a hallójárat. Közben ugrálhatunk fel és
le, mert így a gravitáció is segít. De hajszárítóval is hamar kiszáríthatjuk a nedvességet. A strand-fülcsepp segítségével a fürdés,
úszás után a hallójáratban rekedt vizet tudjuk eltávolítani, és megszünteti a dugulásérzést is. Ha szükséges, megpróbálhatjuk a
kevés vizet puha végű, sodrott vattával felitatni. A szabad vízpartokon számolnunk kell
szennyeződéssel, uszodában pedig a klóros
vízzel. Ha amúgy is apró sérülés van a fülben,
azon keresztül a vízben levő kórokozó bejuthat a fülbe, és viszketést, fájdalmat okozhat,
a külső hallójárat begyulladhat. Ezt úgy a legkönnyebb megelőzni, ha a felszínen úszunk,
illetve úszósapkát használunk, de a gyerekek
szeretnek lemerülni, ugrálni. Régen kevés
vazelinnel bekent vattát használtak, ma már
ilyen célra kapható speciális füldugó is, mindenféle méretben. Ennek előnye, hogy nem

gátolja a hallást, és csak a vizet tartja távol.
Ajánlható az érzékenyebb fülű felnőtteknek
is. Amikor pedig kijövünk a vízből, gondosan
töröljük meg a fülünket, hogy minél hamarabb megszáradjon.
Sokszor hallhatunk a meleg só gyógyító
hatásáról. Milyen esetekben alkalmazhatjuk ezt a technikát, és mire kell ilyenkor odafigyelnünk?
A meleg sót általában középfülgyulladás
esetén ajánlott alkalmazni. Ha vászonba tett
meleg sót helyezünk a fülre, elmulaszthatjuk
az enyhe fülfájást és a kezdődő sajgást. A
sót helyettesíthetjük meleg vizes palackkal
vagy hőpárnával is. Általában a fájdalomcsillapítók enyhítik hatékonyan a fülfájásokat,
antibiotikumos kezelést pedig a fertőzéses
eredetű fülfájásokra alkalmaznak az orvosok.
Apropó, orvos: mik azok a tünetek, amikor már nem elég a házi praktika?
Feltétlenül orvoshoz kell fordulni, ha a tünetek 2-3 nap múlva sem szűnnek, illetve ha fokozódik a fájdalom, és láz is jelentkezik.
HIRDETÉS

Mit érdemes magunkkal vinni az utazásra, ha a családban van olyan személy, aki
hajlamos hallójárat-gyulladásra?
Elsősegély- és gyógyszeres csomagot mindenképp vigyünk magunkkal, az általános
elsősegély-gyógyszerek mellé tegyünk be
speciális füldugót, strand-fülcseppet, különösen akkor, ha olyan személlyel utazunk,
akinél gyakran előforduló probléma, hogy a
víz megreked a fülében.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Üzenet a Földnek

Csímár Kamilla

Egy emberibb és szelídebb jövőért
Nem kellett hozzá 150 év, hogy az emberiség szinte teljesen felélje a Föld évmilliók alatt felgyűlt kőolajkészletét. Jelenleg
a világon 870 millió személygépkocsi van
forgalomban, ami évente több mint 1 millió tonna CO2-kibocsátást eredményez. A
borúlátó előrejelzések szerint 2035-re az
autók száma meg fogja haladni az 1,7 milliárdot.
Az autóipar természetesen tisztában van mindezzel. A klímaváltozás elleni erőfeszítések elsősorban a károsanyag-kibocsátás mérséklésére
előírt normák betartásában nyilvánulnak meg.
Az autógyárak emellett egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a „zöld” járművek előállítására:
sorra jelennek meg a hibridek, a villanyautók és
a bioetanollal működő kocsik. Valahogy mégsem tapasztaljuk, hogy Toyota Priusoktól vagy
Renault Twizyktől hemzsegnének az utcák. Az
eladási számok azt mutatják, hogy az alternatív
üzemmódú személygépkocsik iránti kereslet jóval alulmúlta a várakozásokat. Úgy tűnik, hogy
inkább a kényelmes és nagy teljesítményű járművek örvendenek népszerűségnek: divat manapság városi terepjárót vezetni; a hétköznapi
autók teljesítménye is meghaladja már a 100
lóerőt; az olyan csodaszép „luxusszörnyeteg” létezése, mint a 100 km-en 26 litert (!) fogyasztó
Bugatti Veyron meg már csak „hab a tortán”.
Vajon képes lesz az autóipar valaha a környezettudatos megújulásra? Meglepő módon, a
válaszért nem kell messzire mennünk, csak az
Őrségig. Kevesen tudják ugyanis, hogy Magyarországon komoly hazai autófejlesztés folyik. Az
ANTRO csoport alig több mint 10 éve alakult
egy hibrid működésű járműcsalád fejlesztésére.
Az őriszentpéteri cég lajstromba szedte az autós
közlekedéssel járó problémákat (környezetkárosító hatások, autók kihasználatlansága, zsúfolt
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A károsanyag-kibocsátása minimális, ez a többszörös hibrid mivoltának köszönhető. A háromszemélyes öko-autó meghajtásáról négy, a
kerékagyakba épített elektromos motor gondoskodik, amely lítiumion-akkumulátorokból
kapja az energiát. Az akkukat a tetőbe épített
napcellák és egy kisebb multi-fuel motor tölti fel. Ezenkívül az alkotók még elhelyeztek az
utazóülések lábához egy-egy pár taposópedált,
amellyel az utasok „rásegíthetnek” az áramellátásra.
Mindezek segítségével az autó becsült fogyasztása 2 l/100 km, a szén-dioxid-kibocsátása pedig
45 g/km alatt marad, de eközben a végsebessége azonos egy átlagos autó teljesítményével, így
várhatóan „nem lóg majd ki a sorból”.

városi utak, dugók), és ezeket figyelembe véve
alkotta meg lenyűgözően új koncepcióját. Az innováció célja egy emberközpontú és szelídebb
jövőkép megvalósítása. Így született meg a sorozatgyártásra szánt Solo, Duo és a Moveo.
A futurisztikus küllemű „hibridcsoda” egyedülálló a maga kategóriájában. 2010-ben a Time
magazin beválogatta az év 50 leginnovatívabb
fejlesztése közé. A legkorszerűbb anyagokból
készült, a karosszériája szénszálas (karbonszálas)
kompozitból áll, ezért az autó rendkívül könnyű.
(Ugyanezt az anyagot használják a Formula-1-es
versenyautók karosszériájánál is, de alkalmazzák az űrkutatás, a katonaság, a szélenergiahasznosítás és a sportszergyártás terén is.) 270
kg-os súlyával sokkal kevesebb energiára van
szüksége, mint a mai átlagos autóknak.

De hogyan lesz Solóból Duo? Nagyon egyszerűen: a karosszéria középvonala mentén két
Solót egymásnak háttal össze lehet kapcsolni,
és ezzel a háromszemélyes autó nagy egyterű
családi hatszemélyessé alakítható át úgy, hogy
a jármű összhossza egy normál kombi autóéval
lesz megegyező.

Ha már járműcsaládról beszélünk, semmiképp
se hagyjuk ki a legkisebbet. A Moveo nem más,
mint egy összehajtható (!) elektromos robogó,
ami funkcióiban szinte semmiben sem tér el a
hagyományos, környezetet nem kímélő társaitól.
A robogó ugyanazon koncepció alapján született meg, mint a Solo: lényege a praktikum
és a fenntartható fejlődés együttes érvényesülése. A Solo lekerekített, áramvonalas és dinamikus formavilágára felelő jármű (mindkét
esetben Üveges Péter formatervezőnek köszönhetjük a kifinomult és letisztult dizájnt)
szintén karbonszálas technológiával készült,
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

hihetetlenül könnyű, mindössze 25 kg-ot nyom.
Ez akkor válik igazán fontossá, amikor épp nem
használjuk. A Moveót ugyanis úgy álmodta meg
kitalálója, Hegedűs Zsolt, hogy ne legyen probléma soha a parkolás. Mindössze 3-4 perc alatt
bőrönd méretűvé össze lehet csukni, és akár az
irodába is be lehet állítani a sarokba. A szállítása
roppant egyszerű, egy pillanatra sem kell megemelni, mivel beépített kerekekkel rendelkezik.
Az elektromos robogót elsősorban „kiegészítő”
közlekedésre tervezték: maximális sebessége
45 km/h, és egy töltéssel (ami csak egy órát vesz
igénybe) 35 km megtételére alkalmas. Ez épp
elég arra, hogy a város szélén letett autótól vagy
a vonatállomásról eljussunk a munkahelyünkre.
Sajnos, úgy tűnik, hiába az alkotók minden erőfeszítése, hogy a teljes egészében magyar fejlesztésű innováció sorozatgyártása hazánkban
valósuljon meg. Mi tagadás, nehéz egy ennyire
merész fejlesztésre befektetőt találni itthon. Annál
inkább érdeklődnek iránta Japánból és Tajvanról.
Mindenesetre nagyon fogjuk sajnálni, ha az
ANTRO csoport által elképzelt emberibb és szelídebb jövő nem Magyarországon fog megvalósulni.

Édes otthon

Aggod Zsuzsa

Teregessük ki a kártyákat

R

itkán gondolunk arra, hogy a hétköznapi almamagozó és -hámozó, körfűrész, melyeket
ruhacsipesz, mely észrevétlenül szolgál szinte változatlan formában használunk mind a
bennünket, valójában az egyik legglobálisabb
mai napig.
használati tárgy: kulturuhacsipesz
unirális és földrajzi határok
Az első ruhacsipeszek egy behasított faverzális
használati
nélkül használja min- pecekre emlékeztettek, egyes változatukat
tárgy, jó ha kéznél van,
denki, hiszen a „szükség” dróttal tekerték körbe, hogy ne hasadjon
és
nem csak teregeugyanaz – ha tehetjük, tovább – vándorcigányok készítették és
téskor.
Használhatjuk
szeretünk a szabadban árulták szerte Európában. Ezeket manapszámlák
egybetartására,
teregetni, ahol átjárja a
ság már leginkább csak kézműves kellézacskók szájának ös�friss szél a száradó rukeket
árusító
boltokban
lehet
beszerezni,
szefogására,
fotók, üzehákat, de ruhacsipeszre
hiszen
a
jóval
praknetek,
névjegykártyák
van szükségünk ahhoz,
felcsíptetésére, akasztó
rugós
hogy megakadályozzuk tikusabb,
nélküli törölközők, konyabban, hogy lefújja őket fa- és műanyag
haruhák fellógatására,
csipeszek feltaláa kötélről.
ragasztáskor a felületek
lásuk és tömegMegkérdeztem
édesösszeszorítására,
batikotermékké válásuk
apámat, hogyan teregetláskor
különleges
minta
tek régen, használtak-e után hamar lesöpörték őket a színről. A
elérésére...
ruhacsipeszt a tanyán, műanyag és a facsipesz hívei között máig
Batikolás közben a felahol felnőtt – mobil- folyik a küzdelem, és szerencsére ebben
használt csipesz is szép
telefonon értekezett a az esetben nem sikerült kiszorítani a terszínesre festődik, érdemindentudó unokatest- mészetes anyagból készültet, árban még
mes tovább díszíteni
vérével, aki valóságos mindig versenyképes, és mindkét fajtából
őket.
néprajzi gyűjteményt
(sőt, bambuszból is) találni a polcokon.
rendezett be a régi istálA legjobban egy zöldre
lójában: Karcag környékén a szárítókötelet dup- batikolt csipesz a krokodilra emlékeztet, egy kis
lán feszítették ki, és a két kötél közé teregettek kiégethető vagy levegőn száradó gyurma segít– milyen egyszerű módszer a szél ellen!
ségével könnyen megadhatjuk neki a végső kroEléggé hihetetlen, hogy nem létezett örök idők- kodilformát.
től fogva a ruhacsipesz! Állítólag a shakerek talál- A csipeszről óvatosan szedjük le a rugót, fessük
ták fel az 1700-as évek vége felé. Ez a maroknyi
pirosra a száj belsejét, és rajzoljunk hegyes fogatagból álló, ám óriási kulturális örökséget maga
kat bele.
után hagyó vallási szekta, amely egyenjogúságot
hirdetett a nemek között; puritán életvitelüket A gyurmából gyúrjunk két nagy szemet, két hútükröző, egyszerű, funkcionális bútoraival máig sos orrlyukat és néhány kiálló pikkelyt a gerinc
ható stílust teremtett; és melynek névtelen fel- vonalára. A szájába varázsolhatunk még egy
találói olyan, mindennapi életünket segítő tár- kis madárkát is, annak bizonyítékául, hogy nem
gyakat hoztak létre, mint a sodrófa, cirokseprű, bánt: az élő „modell” is jól tűri, hogy madarak
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tisztogassák félelmetes fogait, míg ő lustán sütkérezik a verőfényben.

A

A festék száradása után
tegyük vissza a rugót a
krokodilra, és ragasszuk
rá a gyurma testrészeket,
végül pedig a „szájába”
ültessük be a fogtisztogató krokodilmadárkát.

fa ruhacsipeszt nemcsak batikolással színezhetjük: befesthetjük akrilfestékkel, rajzolhatunk rá mintát lakkfilccel, ragaszthatunk
kétoldalas ragasztóval színes textildarabkát, szalagot, csipkét, és természetesen romantikussá
tehetjük dekupázs-technikával is. Ragaszthatunk
rá gyöngyöket, gombokat, terméseket, apró csigákat, kagylókat is...
És ha sikerült a díszítés, bevethetjük alkotásunkat
lakberendezési kiegészítőként.
Gyorsan pótolhatjuk a kéztörlő
akasztóját, csak egy darab vékony szalagot fűzzünk át a csipesz rugóján, és akasszuk fel.
Ragasztópisztollyal erősíthetünk
a hátára lapos rajzszöget vagy
mágnest, és máris kész a fotótartó vagy a mindenes üzenőfal.
Ha több fotót szeretnénk elhelyezni a falon kevés lyukat ütve,
fűzzünk fel néhány ruhacsipeszt a rugójukon
keresztül egy drótra, és szögezzük fel a kifeszített
drót két végét a falra.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Képek, névjegykártyák és más fontos cetlik vízszintes tárolását megoldhatjuk, ha egy vagy két
ruhacsipesz-lábat csíptetünk rájuk.
És egy vagy két, általunk díszített
ruhacsipesz segítségével szépséges ajándékkísérővel is meglephetjük barátainkat!
De a közönséges ruhacsipesz
jól jön a zöldben is, és nem csak
teregetéskor. Növénykarót készíthetünk a segítségükkel magasba
szökkenő kedvenceinknek, cserépben, kertben egyaránt.
Egy vékony hurkapálcán bújtassuk át a feldíszített ruhacsipeszt, és óvatosan fogjuk a csipesz két
mélyedése közé a vékony növényi szárat. És mi
legyen a díszítés? A legmeghökkentőbb hatást
sötétben is világító „szentjánosbogarak” felragasztásával érhetjük el. Használjunk sötétben
világító kiégethető gyurmát,
vagy fessük be ilyen festékkel a
levegőn száradó gyurmából készült művünket.
A szentjánosbogarat apró tündérkéknek képzelnénk, de valójában elég csúnyácska rovarok, inkább hasonlítanak lárvára, mint tündérre.
Egyedfejlődésük összes állomásán képesek világítani. Ne tartson minket vissza a valóság, olyan
szép szentjánosbogarakat készítsünk, amilyennek elképzeltük őket. Nyári estéken pompásan
fognak világítani a növényeink között!
Részletes leírást és további fényképeket
a szimptika.hu oldalon találhat.

A májusi kvíz játékunk nyertesei:
Arányi Tiborné, Budapest – Újpest-Városkapu Gyógyszertár, Budapest
Düh Imréné, Szentgotthárd – Szent István Gyógyszertár, Szentgotthárd
Laki Jánosné, Cegléd – Malomtó Gyógyszertár, Cegléd
Petrik Károlyné, Budapest – Kafarnaum Gyógyszertár, Budapest
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló wellness-hétvége
a móri Hétkúti Wellness Hotel**** felajánlásával.
Borsos Gyuláné, Ócsa – Apáthy Korona Gyógyszertár, Ócsa
Mezei Erzsébet, Budapest – Dr. UD Patika, Budapest
Steinle Csaba, Balatonfüred – Marina Patika, Balatonfüred
Szatmáry Elemér, Kétpó – Kígyó Gyógyszertár, Törökszentmiklós
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló wellness-hétvége
a szilvásváradi Szalajka Liget Hotel**** és Apartmanházak felajánlásával.
Kocsis Dalma Sarolta, Budapest – Óhegyi Patika, Budapest
Dr. Rácz Réka, Göd – Inczeffy Gyógyszertár, Göd
Nyereményük: egy-egy komplex szűrővizsgálat a VitaHelp Egészségközpont felajánlásával.
A Libri és a Kolibri Kiadó Könyvfesztiválra megjelenő újdonságait nyerték:
Horváth Lajosné, Berettyóújfalu – Napsugár Gyógyszertár, Berettyóújfalu
Kati Jánosné, Balmazújváros – Augusztin Béla Gyógyszertár, Balmazújváros
Lénárt Andrea, Debrecen – Holló Gyógyszertár, Debrecen

Ha Ön 2013. július 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 wellness-hétvége egyikét a móri
Hétkúti Wellness Hotel**** és Lovaspark,
a szilvásváradi Szalajka Liget Hotel****
és Apartmanházak, illetve két komplex
szűrővizsgálatot a VitaHelp Egészségközpont
felajánlásával, vagy a Libri és a Kolibri Kiadó nyári
újdonságait!

Gratulálunk, a nyerteseket telefonon értesítjük!
Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a nyertesek sorsolása közjegyző jelenlétében, a nyeremények értéke alapján
csökkenő sorrendben történik! Az egyes nyeremények nyerteseit név szerinti ábécésorrendben közöljük.

1

Karikázza be
a helyes
válasz
betűjelét!

1

Kinek a dalszövege olvasható e havi számunkban?
a) Deák Bill Gyula
b) Novák Péter
c) Müller Péter Sziámi

2

Ki kölcsönözte a hangját Lúdanyónak?
a) Molnár Piroska
b) Gúnár Gizella
c) Für Anikó

3

Milyen fesztivált rendeznek Várpalotán júliusban?
a) Alfa
b) Béta
c) Gamma

név*:
cím*:

telefon*:
e-mail:

4

patika neve, címe (vagy pecsétje)*:

5

Mi a Moveo?
a) összehajtható elektromos motor
b) szteroid-tartalmú köptetőszer
c) elektronikus zenei irányzat
Hol fogja a hekket Gyula?
a) a szántódi révnél
b) a tihanyi révnél
c)		 a nagykerben

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. július 31-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: 2013. augusztus 12.
délelőtt 10 óra, helyszíne a Szimpatika szerkesztőség.

Június havi számunk kvízkérdéseinek helyes megfejtései:
1.: c) 2.: a) 3.: b) 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.

