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Dobozok, dobozok, dobozok. Mint
az egyébként gyógyszerész végzettségű zseniális írónk, Örkény
István drámájában, a Tótékban.
Tudniillik elköltöztünk. Szerkesztőségünk menni kényszerült a Kis
Rókus utcából, mivel úgy hírlett,
jönnek a buldózerek, és a Margit
körúti minisztériummal együtt lebontják a volt Ganz-gyár
egyik melléképületében meghúzódó irodánkat is. Nem
kis feladat volt leszámolni a múlttal, mit dobunk ki, mit
tartunk meg, milyen kedves ajándékokat viszünk tovább.
Mindenesetre, ami iható volt, azt megittuk, ami újrahasznosítható volt, azt a megfelelő konténerekben helyeztük
el, és bőven ajándékoztunk könyvet, ruhaneműt azoknak,
akiknek szükségük volt rá – de még így is háromszor fordult a teherautó, mire minden átkerült új telephelyünkre,
a XI. kerületi Sztregova utca 1. szám alá, a harmadik emeletre. Az első napokban pionírként fedeztük fel a környéket, kifőzdék, kerékpárszervizek és közértek után kutatva, de most már rendelkezünk annyi terepismerettel, hogy
nem halunk éhen, és nem maradunk törött fékkarral sem.
A digitális elérhetőségeink természetesen nem változtak,
a szimpatika@szimpatika.hu e-mail címre továbbra is
várjuk kérdéseiket, észrevételeiket, azonban a telefonszámunk már nem a régi: a +36 30 41 2 41 31-es számon érnek el minket.
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Interjú

Fotó: Sárosi Zoltán

tó ez a piac. A dokumentarista műfaj külföldön fontos, menő, releváns. Az önmenedzseléshez sokkal több idő kellene,
mint amennyink van. Mondok
egy példát: a gázai filmünkkel az
Arany Nimfa díj után legalább 4
hónap kellett volna ahhoz, hogy
az összes fesztiválra elmehessünk, ott házaljunk a terveinkkel, megismerkedjünk ügynökségekkel, stúdiókkal, kapcsolatokat építsünk. Egy film utógondozása hosszú hónapokat igényel, mi meg Monte-Carlóból
szinte egyenesen Kubába repültünk forgatni.

Cseke Eszter & S. Takács András

On The Spot
Nemcsak a műsoraitokra igaz,
hogy rendkívül jó érzékkel készítitek őket, de a közéleti szerepléseitek is határozott ízlésvilágról tanúskodnak: nem
látni benneteket show-műsorokban vagy a bulvárlapok
címoldalán. Ez nem jellemző a
tévésekre...
Eszter: Az integritásunk meg-

őrzése nagyon fontos, és ha belegondolsz abba, milyen témákról készítünk filmeket, akkor be
kell látnod, hogy az is követel tőlünk némi... hm... tartást. Kizárt
dolog, hogy elmenjünk bohóckodni. De őszinte leszek, nincs
nehéz dolgunk, amikor nemet
kell mondani: nagyon keveset
tartózkodunk az országban, egy
évben kb. 100 napot. Igyekszünk
4

megválogatni, hogy mire szakítunk időt. Ebben a kezdetek óta
nagy az egyetértés Andrissal, soha nem volt még köztünk azon
vita, hogy ide vagy oda el kéne-e
menni.
András: Talán azért sem, mert
rengeteg rossz példát láttunk.
Amikor elindult a kereskedelmi televíziózás, még komolynak indult televíziós újságírók
is beszálltak a bulvárba a nézettségért és a saját népszerűségükért. Akkoriban a nézettséget szinte mindenki abszolút
mértéknek ismerte el, a hitelesség sokadrendű szempont lett.
Tényleg szerencsések vagyunk,
hogy ma már látni azokat a banánhéjakat, amelyeken el lehet
csúszni.

De nincs egy jó producer, aki
ezt csinálná helyettetek?
A: Jó kérdés: kéne, hogy legyen.
Említettétek, hogy keveset
tartózkodtok az országban.
De miért vagytok egyáltalán
még itt? A filmjeitek és a díjak
egy nemzetközi karrier felé
mutatnak...
E: Azért ez nem ilyen egyszerű...
A: Nem úgy működik, hogy

nyersz egy díjat, azután hív a
CNN, hogy gyere hozzánk dolgozni. De lehet, hogy két év múlva, ha megkeressük őket egy koprodukciós ötlettel, akkor majd
számítani fognak a díjak, a filmek, és az az iszonytató men�nyiségű munka, ami mögöttük
van.
E: El tudnánk képzelni az életünket úgy, hogy Magyarországra és külföldre is dolgozunk. Ma már teljesen átjárha-

Ugyanakkor, mi azért csinálhatjuk azt, amit csinálunk, mert
nem volt producerünk, aki kitalált volna minket. Magunkon
kívül nem kell elszámolnunk
senkinek az ötleteinkkel, a kreativitásunkkal. Nincs producer
vagy ügynök mögöttünk, ez néha jó, néha rossz.

Volt valami nagy nemzetközi
előkép, amikor ezt a műfajt elkezdtétek, ikon vagy mester,
aki példaként állt előttetek?
E: Most ilyeneket tudnék mon-

dani, hogy a cinema vérité vagy
Jean Rouch... A fene tudja. Az,
hogy voltak Magyarországon
jó tudósítások, vitathatatlan, de
szerintem minket nem ez inspirált, mert azt tűztük ki célul,
hogy hetekre beköltözünk valahova, és megnézzük, hogy abból

mi lesz. Tovább akartuk gondolni ezt a tévés műfajt. Természetesen rengeteg minden inspirál, a CNN-től kezdve akár az
Al Jazeerá-s dokumentumfilmekig, de konkrét példaképem
nem volt.
A: Kicsivel az On The Spot előtt
kezdődött az Egyesült Államokban a digitális újságírás, aminek
a lényege, hogy mindent egy ember csinál: a riportot, a képet, a
hangot és a vágást is. Pont belecsöppentem egy workshopba az
NBC-nél, és lelkesítő volt látni,
hogy így is lehet forgatni, nem
kell hatfős stáb az ember köré.
E: Az egyetemen végig ezzel kísérleteztünk; ha valahol filmet
csináltunk, akkor egyedül mentünk, Libanontól Londonig.
A: Az elején mindig azt mondtuk, hogy az On The Spot remélhetőleg dokunak izgalmas, tévéműsornak tartalmas lesz. Aztán
az egész elment a dokumentarista irányba.
Ugye azért van egy háttércsapat? Amikor hazaértek, valaki csak segít feldolgozni a sok
száz óra forgatott anyagot...
A: Fizikai képtelenség volt az,

amit kezdetben műveltünk,
hogy mindent mi csinálunk, a
felvételtől a szerkesztésig. Lett
egy vágónk, Pap Levente, mellé jött egy szerkesztő, rengeteget segített volt tanárunk, Fekete Ibolya, aztán jöttek még vágók és szerkesztők, tavaly párhuzamosan két csapat dolgozott
a nyersanyagokon. Amikor elkészül a 2-3 órás elővágott film,

akkor kezdünk el rajta mi is dolgozni.
E: Ettől függetlenül, mi rendezzük a filmjeinket, de előszerkesztés nélkül nem tudnánk
létezni, mert folyton úton vagyunk. Mivel ott voltunk a helyszínen, mindenre emlékszünk,
tehát ha valami kimarad a 2-3
órás nyers verzióból, akkor azt is
elő tudjuk keresni.
Ki segít az utak szervezésében?
E: Gál Krisztián az On The Spot

legfontosabb háttérembere, akire bármilyen helyzetben számíthatunk. Szervez, óv, véd,
balhékat hárít el, gyakorlatilag
mindent csinál, itthonról. A terepre továbbra sem utazik velünk senki.

Ez soha nem fájt nektek? Nem
érzitek néha, hogy de jó lenne egy kameramozgató daru,
hogy izgalmas képek készüljenek felülről, vagy egy nagyobb stáb?
E: Nem, pont ez a szépsége, hogy

ez egy teljesen intim, családias dolog tudott maradni, annak
ellenére, hogy tavaly két csatornára gyártottunk 18 filmet. Ha
profi, nagy szerkesztőség lennénk, akkor ez már nem lenne
az, ami.

Nyilván a kiskamera intimitása sokat segít, sokkal kön�nyebben megnyílik egy ember úgy, hogy nincs bevilágítva, nem veszik körül idegenek. Viszont kompromis�Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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filmeket: a nagy költségvetésű,
klasszikus NatGeo-sorozatokat
leszámítva – amikből egyébként
egyre kevesebb van –, már nem
az esztétika az elsődleges szempont.
A: Az elmúlt évben mindig volt
az Oscar-jelöltek között olyan
doku, ami úgy készült, hogy a terepen egyetlen operatőr-rendező
volt ott a kamerájával.
E: És ebben is nagyon sokat lehet
fejlődni. Ha megnézed egy négy
évvel ezelőtti filmünket és egy
mostanit, akkor nagyon remélem, hogy feltűnő a különbség.
Egyébként sokat bíbelődünk azzal, hogy szép képeket tudjunk
csinálni, viszont a történet mindenféleképpen übereli az esztétikát. Neked hiányzik a szép látvány?
Nem, de sok helyről, ahol már
jártatok, pl. sivatag, dzsungel
stb., nagyon szép filmeket készítettek, tehát az emberek
fejében van egy kép ezekről a
vidékekről, és ha nem ezt látják viszont, az hiányérzetet
okozhat...
E: Mondhatok erre egy példát?

Egy pápuai korowai családnál
forgattunk, egy Jákob nevű pasival és a családjával laktunk bent
az erdőben, nagyon nehéz volt
őket megközelíteni. Később kiderült, hogy korábban ugyanennél a klánnál járt a Planet Earth
6

című BBC-sorozat 4-5 fős stábja
is. Megdöbbentő volt megnézni
a filmjüket: az ő történetük sajnos a hazugságok hazugságára épült, de szó szerint. Azt kamuzták, hogy ezek az emberek
30 méter magas házakban élnek,
meztelenül járnak, és még minden szépet és jót, amit a vad romantikában élő bennszülöttekről hinni szeretnél London belvárosában. Valójában ruhát hordanak, és nem építenek magas
házakat évtizedek óta. Megszoktad, hogy ezeket a tájakat milyen
szépnek látni bizonyos filmekben: igen, hiszen azok a filmesek az ott töltött 2-3 hét legnagyobb részét arra használták fel,
hogy gyönyörű felvételeket csináljanak. A mi filmünkben azt
látod, hogy milyen bőrgombától
szenved a fél törzs, hogy a gyereken ugyanaz a fél arcnyi sárfolt
van már négy napja, és a csajok
mennyire érzik magukat frusztráltnak, mert nem mondhatnak
egy büdös szót se a férfiak társaságában. Arról nem is beszélve, hogy el kell menni az esőerdőben 3 km-re szülni, egyedül, majd három nap múlva úgy
visszajönni, mintha semmi nem
történt volna, hogy megkíméljék
a családtagokat. Érted, hogy mit
akarok mondani?
A: Ezek a filmek mind tele vannak nagy totálokkal. Mi pedig
azt valljuk, amit Robert Capa
mondott: hogy ha nem elég jók a
képeid, nem voltál elég közel. A
mi műfajunkban pedig ez a legfontosabb.
E: De aláírom, hogy nem mindig

a mi változatunkat kellemesebb
nézni.
Találkoztok valakivel, leültök,
beszélgettek, ismerkedtek.
Mikor jön el az a pillanat, amikor úgy érzitek, már elő lehet
venni a kamerát?
E: Attól függ, hogy kivel interjú-

zol – egy nomád törzs főnökével, vagy az ENSZ főtitkárával.
Szerencsére olyan változatos a
munkánk, hogy néha mi is kapkodjuk a fejünket. Most éppen
nagy diktátorok gyerekeivel forgatunk. Náluk mindent el kellett
felejteni, amit eddig csináltunk,
mert más volt a pszichológia...
Olyan hülyén éreztük néha magunkat, mint két elsős az iskolában.
A: Januárban egy háborúban vagyunk, márciusban egy törzsnél,
májusban Fidel Castro lányánál,
és semmi nem működik ugyanúgy. Tényleg olyan, mintha folyamatosan iskolába járnánk a
világ különböző pontjain, ahol
különféle karakterek, kultúrák,
közegek várnak. Nekünk meg
fel kell építenünk a kíváncsiságunk és a riportalany személyisége közti hidat. Ez iszonyú nehéz. És másképp nehéz a dzsungelben, mint a frontvonalon
vagy egy kávézóban.
E: Minden helyzetben teljesen
más a reakcióidő, amit az ember arra hagy, hogy megszokjanak minket. Például Fidel Castro lányának az első négy napon
nem tettünk fel kérdéseket, mert
azt éreztük, hogy minden azon
áll vagy bukik, hogy mennyi

ideig tudunk kamerán kívül barátkozni. Hatalmasat tévedtünk,
mert amikor azt hittük, már bekapcsolhatjuk a kamerát, és az
apjáról kérdezhetjük, teljesen lefagyott. Pedig előtte négy napon
keresztül együtt voltunk, együtt
táncoltunk, együtt ittunk, sőt
még jógaórára is együtt mentünk... De a kamera előtt úgy lefagyott, mintha egy másik ember lenne, és ettől persze mi is
lefagytunk. Nem vettük észre,
hogy depressziós.
A: Nincs recept. Leginkább figyelem és empátia kell ehhez a
munkához.
Mennyire gondolkodtok előre?
E: Nagyon.
A: Nagyjából 2016 közepéig lát-

juk, hogy mit szeretnénk csinálni.
E: Ami furcsa, mert nem voltunk ilyenek, csak a munka tett
azzá, olyan hosszú ideig tart ös�szehozni a filmeket. Állandóan
inspirál, amit olvasol, amit látsz,
akikkel beszélsz, háromhavonta
alakul az eredeti ötleted. Furcsa,
mert régen pont nem érdekelt,
mi lesz három hét múlva, nem
voltam előrelátó. De ez az életmód megköveteli.
A: Ez a műfajból következik.
Szeretnénk meginterjúvolni Pinochet lányát – ez másfél évvel
ezelőtt kellett, hogy eszünkbe
jusson ahhoz, hogy most el tudjunk indulni Chilébe. Ugyanakkor, olyan is volt, hogy pár éve itt
a szomszéd kávézóban terveztük a francia idegenlégiós utat,

Gyermeküket
gyászoló szülők
Kasmírban
Fotó: On The Spot

szumot kell kötnötök, ami
az esztétika rovására mehet,
nem lesznek olyan szépek a
jelenetek...
E: Nézd meg a dokumentum-

de jöttek a hírek a földrengésről
és a fukushimai atomerőműről,
így másnap már Japán felé repültünk. Tehát, miközben akár
évekre előre kell gondolkodnunk, akármikor a feje tetejére
állhat a világ, és vele mi is.
Mennyire vagytok óvatosak?
A: Egyre inkább. Kerüljük az

öncélúságot. Ha véletlenül belecsöppenünk egy fegyveres
konfliktusba, az sokkal tisztább,
mint ha odamennénk egy háborúba és várnánk a tragédiát.
E: Az, hogy a munkánkat kvázi
elismerik, visszafogja azt, hogy
egóból csináljunk hülyeségeket.
De ez nem mindig volt így, négy
évvel ezelőtt kevésbé voltunk
óvatosak, mint most. Csináltunk elmebeteg dolgokat, és kerültünk nagyon veszélyes helyzetekbe is.
Idén áprilisban ugyanígy beszélgettem Erőss Zsolttal. Ha
veletek is tragédia történne, nyilván sokan tennék fel
a megszokott kérdést: minek
keresték a bajt?
E: Tisztában vagyunk vele, hogy

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

bármi történik, ezt fogják mondani. Üzenem, hogy nagyon cinikus kérdés, de fel vagyunk rá
készülve.
A: Azért cinikus, mert ha mi
nem mennénk oda – és ebben
nyilván nem a mi személyünk
az érdekes vagy a fontos –, ha
nem mennének oda az újságírók „keresni a bajt”, akkor a világ nem tudná, hogy hány embert gyilkolnak meg nap mint
nap fegyverek, gyógyítható betegségek vagy ivóvízhiány. Nem
mintha sokat változtatna a dolgon a tájékozottság, de legalább
a világ vezetői nem hazudhatják azt, hogy nem tudtak róla, mint akár csak néhány évtizeddel ezelőtt. Valami más
magyarázatot kell kitalálniuk,
hogy miért hagynak magukra
egész kontinenseket, kultúrákat, népcsoportokat a legnehezebb időkben.
E: Jó, de ez most olyan, mintha hősöknek állítanánk be magunkat… Ez a szakma része.
De azért is csináljuk, mert ezt
tudjuk, akarjuk, ez a szenvedélyünk, és hála istennek megadatott, hogy csinálhatjuk.

Interjú

Fotó: On The Spot

frontvonalra. Tudtad, hogy a gázolásos balesetek jelentős részében az áldozat gyászol, elvesztette egy hozzátartozóját, tehát
olyan minimális energiaszinten van, hogy nem veszik észre
az utcán, és elütik? Minden embernek vannak olyan időszakai,
amikor szinte észrevétlen, ilyenkor gyakran fellökik, belemennek. Ilyen rossz lelkiállapotban
egy konfliktushelyzet is nagyon
veszélyes tud lenni, nemhogy
egy háború.
E: Engem egyben tart a jóga is.
És szerencsére bármikor, bárhol a világon le lehet teríteni egy
matracot.
Van olyan, akivel nagyon szeretnétek interjúzni?
A: Én Bonóval, de számítok rá,

hogy kiábrándító lesz.

A Fülöp-szigeteki keresztre
feszítések

Ha már a veszélyről beszélünk, nyilván eszetekbe jutott,
hogy mi van, ha nem mind a
kettőtökkel, hanem csak az
egyikőtökkel történik valami.
A: Szoktunk ezen gondolkodni.
E: Szoktunk, de mit érünk vele?

Akkor valószínűleg a másik egy
életre megnyomorodik...

Hogyan készültök fel egy
ilyen utazásra? Nyilván kell
a jó kondíció, az erőnlét, de
hogy lehet mentálisan felkészülni?
A: Fizikailag és lelkileg is jól kell

lenned ahhoz, hogy bemenj egy
8

Miért?
A: Tinédzserkori ikon, és a sze-

mélyes találkozás nem biztos,
hogy intellektuálisan ugyanolyan felemelő lesz, mint mondjuk a Dalai Lámát hallgatni.
(Eszter nagyon nevet)
A: Nevetséges, nem? Egy
dokfilmes Bonóról beszélek.
E: Nem mondok semmit… Nekem nincs. Szívesen csinálnánk rendezőkről tök jó portrékat, olyasmit, mint amit Wim
Wendersről készítettünk vizsgafilmnek az egyetemen. Nagyon szívesen kurkásznék kicsit
David Lynch agyában. Rengeteg
inspiráló ember van, a lényeg,
hogy releváns történeteket mesélhessünk a világról.

Miről szólnak a novemberi
adások?
A: November 6-án, szerdán lesz

az M1-en a filmünk a Fülöpszigeteki keresztre feszítésekről. Minden évben van néhány
ember, aki húsvétkor át akarja
élni azt, amit Jézus, és keresztre feszítteti magát. Egy férfit és
egy nőt követtünk végig ezen az
úton, egészen a keresztig.
E: Egyszerű emberek voltak: a nő
cseléd, a férfi riksasofőr. Mindketten azt állították, hogy nem
éreznek fájdalmat, mert a Szentlélek megszállja őket, és transzban lesznek, amikor felszegezik
őket a keresztre...
A: Aztán két héttel később, november 20-án szerda este Kasmírról szól majd az On The
Spot, ahol egy véres, Európából
elképzelhetetlen mészárlás folyt
hosszú éveken keresztül, ennek
az utóéletével foglalkozunk. Ez
volt az egyik legdepresszívebb
forgatásunk. Szembesülni azzal, hogy az ember mire képes,
hogy amit megtehet, azt tényleg
meg is teszi. Olyan kínzásokról
hallgattuk egymás után a túlélők beszámolóit, amelyeket a
legbetegebb agyú hollywoodi
forgatókönyvíró sem tudna kitalálni. Százezrek eltűntek, és
mindenütt tömegsírok vannak.
Még a forgatás közben is találtunk jelöletlen tömegsírt.
E: Nincs igazság. Na, ezért megyünk oda. Meg azért, mert magunkat is másképp látjuk ezeknek a történeteknek a tükrében.

Kalmár András

Ajánlatajánlja:

A

WWW.KULTURPART.HU

Rumini visszatért! Folytatódik Berg Judit fantasztikus sorozata a 6–10 éves
gyerekek nagy kedvencéről, az egérmatróz-fiúról, aki ezúttal a Fényvizeken
jár. A könyvben a kalandok izgalmas kirakóvá válnak, ugyanis a szereplők levelek sokaságában mesélik el különböző nézőpontból, hogy mikor, mi történt/történik. Hol a múltba tekintenek, és hosszú levelekbe bonyolódnak,
hol rövid kis cetliken üzengetnek egymásnak – és persze lesznek kalózok, fogság, küzdelem, de bízzunk Ruminiban – ő az, aki végül mindent
megold!
Az év vége felé járva nem szabad elfelejtenünk, hogy a 2013-as esztendő nemcsak Wagner és Verdi születésének évfordulója, hanem Benjamin Brittené
is. A 20. század legnagyobb brit zeneszerzőjének, a csodálatos karmesternek
és zongoristának legnépszerűbb műve a Peter Grimes című opera, valamint
a Purcell-témára írt Fiatalok zenekari kalauza. Most a brit zeneszerző születésnapjának előestéjén csendül fel egyik fő műve, a Háborús rekviem. A nagyszabású gyászmise a Nemzeti Filharmonikusok előadásában november
21-én a Művészetek Palotájában lesz hallható a magyar zenei élethez szorosan kötődő brit karmester, Howard Williams dirigálásával. Közreműködik:
Szabóki Tünde (szoprán), Timothy Bentch (tenor), Stephan Loges (bariton)
és a Nemzeti Énekkar (karigazgató: Antal Mátyás).
Újra itt a Héttorony Fesztivál, melynek helyszínei a tavalyi évhez hasonlóan
átnyúlnak határainkon. Egy-egy nagyszabású program lesz a Makovecz Imre
tervezte kolozsvári református templomban, a lendvai Színházban, a makói
Hagymaházban, ahogyan Beregszászon, Kassán és Szabadkán is. A fesztivál
november 6-án kezdődik és november 20-án, Makovecz Imre születésnapján fejeződik be a budapesti Villányi úti Szent Imre templomban, és olyan muzsikusok vesznek részt rajta, mint pl. Lajkó Félix, Dresch Mihály, az Etnofon, a
Vujicsics Együttes, a Karaván família és a Muzsikás.
November 17-én és 18-án az Átrium Film-Színházban lesz újra látható Pintér
Béla társulatának nagy sikerű, és számos szakmai és közönségdíjjal büszkélkedő
előadása, a Sehova Kapuja, amelyet eredetileg 2000-ben mutattak be. A társulat
egyébként decemberben ünnepli 15 éves fennállását , és ez alkalomból előadják
legsikeresebb régi darabjaikat is. Aki nem ismeri a társulatot és aki rajongó, annak egyaránt ott a helye, nem szabad kihagyni!
Ha bővebb információt szeretne, nézze meg a fenti művészek, események honlapját,
vagy böngésszen a kulturpart.hu-n!
Magazinunk újrahasznosított papírból készül 9

Dogossy Katalin

Hála? Pénz?

A hálapénzzel kapcsolatos
kutatások becslése szerint
évente körülbelül 40 milliárd forintot fizetünk az orvosoknak borítékba rejtve,
zsebbe csúsztatva, lopva,
kórházi folyosókon körültekintve, titkon, szégyenlősen. Miközben mi ketten,
orvos és betege nem merünk egymás szemébe nézni, úgy viselkedünk, akár a
bűnösök.
A
hálapénz
nem más, mint
a hiány kényszere. A magyar
orvos a hálapénzt
azért fogadja el, mert a fizetéséből nem tud az őt megillető életszínvonalon megélni. A beteg
azért adja, mert az orvosi ellátás nem megfelelő színvonalú, s
azt reméli, ha ad, akkor az lesz.
Más kérdés, hogy ez valóban
így van-e. Nem biztos. Az egész
rendszer egyfajta magánüzlet,
amiből az orvos nem tud, a beteg pedig nem mer kiszállni. Az
egész mögött érezhető egy rossz
társadalmi lelkiismeret, amely
sejti, hogy az orvosait nem fizeti meg, ezért aztán nem is tud a
hálapénz ellen hatékonyan fellépni. A hálapénz szétroncsolja az orvos önérzetét, aláássa a
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tartását, s mivel nem vívódhat
örökké, idővel belezüllik.
Szerencsés vagyok, jómagam
ritkán kényszerülök orvoshoz
menni. Előfordult azonban,
hogy néhány napot kórházban
kellett töltenem. Egyszer jobb
kezem kisujja kettétörött, miután fiam újonnan vásárolt kis
motorját akartam kipróbálni
éppen, anélkül, hogy megkérdeztem volna, hogyan működik. Az eredmény hatalmas esés,
egy mikrosebészeti kézműtét,
négynapos kórházban fekvés,
öt hét gipsz, s egy örökre deformálódott kisujj lett. A műtétet a
baleset napján éjszaka, a Szent
János Kórház traumatológiáján végezte el egy halálosan kimerült, nevetségesen alulfizetett ügyeletes orvos. A hatágyas
szobában, ahol elhelyeztek, két
lovasbaleset miatt gerinctörést
szenvedett, ágyhoz kötött, és
egy autóbaleset utáni megfigyelés alatt tartott fiatal lány feküdt,
valamint egy idős néni, aki napközben aludt, éjszaka kiabált, s
ha mérges volt, a teli ágytálat a
falhoz vágta. Szemernyit sem
tudtunk aludni mellette. A műtét előkészítése során meztelenre vetkőztettek, a műtőbe toltak,
majd pontosan hetvenkét percig
hagytak fagyoskodni ott betakaratlanul és kiszolgáltatottan.
Éjszaka a frissen bepólyált ka-

romról levágták a gipszet. Másnap kiderült, hogy tévedésből.
Gyógyulásom után, az ujjamba keresztirányba helyezett tartó csavarok eltávolítása során az
egészséges kezemmel tartottam
röntgenfelvételt, hogy az orvos
láthassa, mit vesz ki és honnan.
Ugyanis az ambulancián nem
volt nővér. A beavatkozás nem
sikerült, a kisujjamat azóta sem
tudom teljesen kiegyenesíteni.
Ha jól emlékszem, a kalandért
harmincezer forintot adtam az
orvosnak. Nem nevezném hálapénznek, ugyanis cseppet sem
voltam hálás. Az egész borzalmas volt, sőt, felháborító. Miért fizettem mégis? Mert úgy tapasztaltam az ott eltöltött négy
nap alatt, hogy mindez legkevésbé sem az orvos hibája. Úgy
láttam, hogy ő a lehetőségekhez
képest mindent elkövetett, emberhez méltatlan körülmények
között, nevetséges fizetésért,
sokszor folyamatosan hatvan
órán keresztül dolgozott, s még
a betegeinél is kiszolgáltatottabb.
Mert az egész sürgősségi ellátás
ott, akkor, csupán arra volt képes, hogy a beteg ne haljon meg,
ne vérezzen el, ne kapjon szepszist. S ez sikerült is. Nem haltam meg, nem véreztem el, nem
kaptam szepszist. Egyszerűen
sajnáltam őket, ezért fizettem.
Persze, nem adunk hálapénzt
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

mindig minden orvosnak. A
szike blog szerint a hálapénz eloszlása az egészségügyben igen
igazságtalan: az „orvosi elit”, a
felső kb. 10-15% kapja meg a hálapénz közel 90%-át. Tudjuk jól,
hiszen többnyire eszünkbe sem
jut, hogy a tüdőszűrésért, laborvagy röntgenvizsgálatért hálapénzt adjunk. És természetesnek érezzük, hogy adnunk kell,
például, a szülésért. Miért is?
Mert úgy szokás. A szülészeteken a kismamák egymást akarják túllicitálni. Te mennyit gondoltál, kérdezgetik egymástól a
folyosón várakozva, majd úgy
érzik, nekik ennél öt-tízezerrel
többet kell adniuk. Valójában
nem is várnak el, és nem is kapnak ezért semmi extra szolgáltatást, hiszen az orvosok többsége
ugyanúgy végzi a munkáját akkor is, ha kap érte borítékot, és
akkor is, ha nem. Olyan esetek,
hogy a doktor úr megmondja
előre, hogy mennyit kér, előfordulnak, de ritkán. Ezek az orvosok büntetőjogilag is felelősségre vonhatók. Egy komplikációmentes szülés vezetésben ráadásul egyforma értékű az a munka,
amit a szülésznő és az orvos végez. Sőt, normális esetben a szülésznő sokkal többet tesz és tehet. Ha már a hálapénzről gondolkodunk, neki ugyanúgy jár.
Vagy még sokkal inkább. Természetesen, abban az esetben,

ha valamiféle komplikáció adódik, s ezt az orvos megoldja, a
kismama joggal hálás. Ha az orvos ünnepek alatt, éjszaka, ügyeleti időn kívül bemegy a kórházba, elhalasztja a nyaralását, vagy
emberfeletti küzdelmet folytat
az asszony vagy a gyerek megmentéséért – szintén. Ha ilyenkor adunk, szerintem rendben
lenne.
Az egyik fővárosi kórház nyugdíj előtt álló osztályvezető főorvosával készítettem egyszer a
hálapénzről interjút. Azt mondta, hogy a kórházakban dolgozó
beosztott orvosok bére olyan nevetségesen alacsony, hogy bármennyire utálják is, ha kapnak,
elfogadják a hálapénzt. Azonban egészen biztos benne, hogy
ez nem befolyásolja a munkájukat. Egy hajléktalant ugyanúgy
fog minden orvos operálni, mint
egy milliomost. Egyébként a hálapénz mértékéről keringő pletykák nem egészen valóságosak.
Tíz szülő nőből – mondta a nőgyógyász főorvos – kettő semmit sem ad, öt, mondjuk, tízezer forintot, és csak három ad
többet, esetleg. Ma egy nálunk
dolgozó beosztott orvosnak átlagosan évente ötven szülése van.
Ez azt jelenti, hogy hetente egy.

Ki lehet számolni, mennyi pénze jön össze ebből. Hány évig
tanult, hány ügyeletet kell vállalnia, hányszor jön be éjszaka,
hányszor nincs otthon szilveszterkor ezért.
A szike.postr.hu szerint senki
nem tudja pontosan megmondani, mennyi hálapénzt adunk.
A becslések 40 és 100 milliárd
forint közé teszik a hálapénz
mértékét. Ekkora mennyiségű pénz „kiváltásához” hatalmas költségvetési pénz kellene.
Ráadásul a hálapénz az orvos–
beteg között minden tehertől
mentesen, teljesen nettó formában áramlik, így minden olyan
legális eszköz, amellyel ezt ki
szeretnénk váltani, legalább
1,5-2-szer ennyibe fog kerülni,
és még mindig csak a jéghegy
csúcsát kapargattuk. Ahhoz,
hogy korrekt béreket tudjunk
adni, legalább 3-400 milliárd forint kellene – írja a blog –, amely
a jelenlegi egészségügyi közkiadások minimum ötöde. Vagyis az államháztartási kiadások
mintegy 2-3 százaléka. Ettől
függetlenül az egészségügyben
jelen lévő, áldatlannak nevezhető állapotok rendezésére minél
hamarabb szükség van mind az
orvosok, mind a betegek érdekében.
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Üzenet a Földről
szélünk egyet, mind kevésbé
értjük, mit mond a másik. Magunkról nem is beszélve.

Novák Péter

Védekezel?
Ha nem, majd fogsz... Globális jelenség immáron a be-, elés kizárás az élet számtalan területén, és ha ez nem lenne
elég ellentmondás, számos kurzus ajánlja a nyitott, befogadó szemléletet az introvertációval szemben. Aszinkronnak tökéletes.
Pedig a műsorújság heti rácshálója tényleg maga a kénköves armageddon, a reménynek
manapság nem igazán osztanak szerepet.
A hírműsorok, mérhetetlen
cinizmussal, tényeknek, háttérnek, objektívnek aposztrofálják
horror-válogatásaikat, majd rá fél órára, s mintegy igazolandó, lelkes amatőrök háromgarasos operái trillázzák a nagyvárosi dzsungel
élet-halál harcait. Végezetül
főműsoridőben vár a végzet,
hogy a civilizáció széthullásának gyászheroizmusával közvetítsen a jövőből: 2050, föl12

dünk a galaxisban bolyongó
galacsinná változott...
A briliáns fikciók sorozatról sorozatra mutatják be populációnk végjátékait, ahol a fajtársak
vagy áram nélkül maradnak,
vagy nyakig ülnek a fagyban,
esetleg földön kívüli intelligencia zárja sajtbúra alá őket, kísérletezés gyanánt. Ha ez nem
volna elég, a néhány éve még
helyes cápák, gyilkos hangyák
mindennapjait ecsetelő tematikus csatornák túlélőtáborokból,
bunkerekből, többszörösen védett rejtekhelyekről közvetítenek, emberiségről példát, vitézségről formát ők adnak (sic!).

Na meg azok, akik a tökéletesedés etikai határain egyensúlyozva fejlesztik a személyiséget, tréningek és tornák szűnni
nem akaró szériáiban; amúgy
mi másban, ha a permanencia
lett a mindenség mértékegysége? Nincs hétvége továbbképzés nélkül, és bár egy életen át
tart a tanulás, hogy a memoriternek mi köze a gyakorlathoz,
nehéz tesztelni a wellness-szállodák
konferenciatermeinek
temperált légkörében.

Off-Grid – élet a hálózaton kívül. Az utóbbi évek szimpatikusnak tűnő trendje ez, csendes
lázadása azoknak, akik nem kívánnak kiszolgáltatva létezni a
nagybetűs rendszernek. Függetlenség minden, illetve áron
alul, hiszen a mozgalom lényege, hogy a hivatalos energia- és
gazdasági struktúrákról leválva, önállóan biztosítják a létfeltételeket, keresve az alternatívát. Nincs központi víz, gáz,
elektromosság, de posta, szemétszállítás, így aztán iskola,
kórház stb. sem. A géniusz és
az ösztönállat egy személyben.
Jó ez, vagy szenvedés?
Ez is, az is. Teljes életemben a
szuverenitás határait kerestem,

sőt, feszegettem is azokat, de
rendesen. Aggódom, csakúgy,
mint bárki más, a jövő miatt,
különös tekintettel gyerekeimre. Megdöbbent, hogy kevesebb

„Kevesebb mint
húsz év múlva,
háromszázmillió
klímamenekült
toporoghat a kontinens határain”
mint húsz év múlva, háromszáz
millió klímamenekült toporoghat a kontinens határain, mondhatnám a rendszerenkívüliség
adottságával. De mi a rendszer,
ha nem mi?
A jelen elvetemült, gonosz és
kizsákmányoló, illetve ilyetén
szörnyek irányítják. Remek,
de akkor mi van? Ne fizessek adót, ne higgyek az intéz-

ményben, a jogaimban, akár
az öklök erejében, ha kell? A
védekezés nem változás. Attól, hogy kikapcsolom a tévét,
a műsor még benne lesz, attól, hogy az én agyamat nem,
másét még ledarálják. A tudás,
annak megosztása mindinkább
felelősség, arisztokratikusan
kivonulni nem lehet, különösképp oda, ahol mások generációk óta képtelenek talpra állni.
Ki vagy mi, kire vagy mire van hatással, tyúk és tojás
kérdése. Na meg az összeesküvés-elméleteké, azokból sosincs hiány. Egy valami biztos: a túláradó, kincstári optimizmus az apokalipszist illetően csak tovább erősíti a polarizációt, miszerint a világ
végül Orkok és Tündék háborújának színtere lesz, nélkülözve mindent, mi emberi.
hirdetés

Annál inkább nyílt terepen! A
szépség és a szörnyeteg egymást lesi, hisz szűkül az élettér,
s szűköl benne minden vad. A
kínkeservesen kialkudott társadalmi normák hűlt helyén új értékrend épül, vagy épp a semmi, olyannyira, hogy a nyelv
sem stimmel már! Hiába beMagazinunk újrahasznosított papírból készül
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Elmondom hát mindenkinek

Polgár Teréz Eszter

„Önsajnálatnak nincs helye”
Úgy ültem be a Múló Rúzsra, ahogy az ember artistáknak drukkol, kicsit szorongva,
hogy le ne essenek. De mire átgondoltam
volna, hogy ez a félsz akkor most előítélet-e,
amely bennem, ugyebár,
nincs, beszippantott az előadás. Igazi színházat láttam.
Ízléseset, bájosat, meghatót
és vicceset, s mindenekelőtt:
önazonosat.
Elek Dóra 16 éve vezeti az értelmi sérült színjátszókból álló Baltazár Színházat. Alapítója, rendezője, menedzsere. Produkcióit a hagyományos közönség
mellett gyermekotthonok és zárt
intézmények lakóinak is elviszi
(vállalva, amit a színházak nem
tekintenek feladatuknak). Mert
a kisiklottaknak és reményvesztetteknek van a legnagyobb
szükségük a katarzisra.
Gyönyörű a játszóhelyetek.
Tisztaságillatú új épület, hatalmas terek, sok fény...

Vissza tudod idézni a kezdeteket? Miért akartál éppen
értelmi sérültekkel színházat csinálni?

Párizsban végeztem, Európa legnagyobb művészeti egyetemének színház szakán. Kint láttam
egy sérültekből álló belga társulatot. Nem szakemberként ültem
ott, hanem egyszerű nézőként:
egészen csodálatos színházi élmény volt. Akkor azt gondoltam, hogy még ennél is csodálatosabbat lehetne – és tudnék is –
csinálni egy ilyen csapattal.

Elek Dóra 16 éve
vezeti az értelmi
sérült színjátszókból
álló Baltazár
Színházat

Igen, tavaly költöztünk ide, a III.
kerületbe. Nagyon büszke vagyok rá. Rengeteg munka volt
megtalálni és így felújítani. Nem
csak a társulat próba- és játszóhelye, a Baltazár
Művészeti Központ fizetős foglalkozásait szintén
itt tartjuk. Ezekre nem sérültek is járhatnak, csak
ugye, a sérülteknek vagyunk hiánypótlók. Ha te
pl. rajzolni akarsz, találsz profi rajztanfolyamot, de
ha sérült vagy, nehezen. Pedig rajztehetsége tényleg
bárkinek lehet. Az egyik Baltazár-színészt, Danit
14

én írattam be még 2003-ban rajzolni, azóta fest, kiállításai vannak. Egy darab kapcsán jöttem rá, milyen tehetséges ebben is.

Hazajöttél…

Miben adott többet ez az előadás a „normál” színháznál?

Nagy volt a kontraszt, és ezáltal
a színház varázspálcája is sokkal erősebben hatott. Kiderült
számomra, hogy aki a hétköznapokban nem tud számolni,
sőt, esetleg beszélni sem, a színpadon remekül táncolhat, és lehet kitűnő színész.

És eltelt pár év. Közben egy nagyon népszerű televíziós műsort szerkesztettem: Az én mozimat.
Még tartott a sikerszéria, mikor egyszer magamba mélyedve azt kérdeztem, mit is akarok igazán.
És visszagondoltam a legnagyobb élményemre az
elmúlt évekből: az a bizonyos belga színtársulat

úszott be. Eldőlt a kérdés. Felálltam, és azt mondtam: színházat fogok csinálni. Összepakoltam,
kimentem Belgiumba két hétre, hogy megnézzem, hogyan dolgoznak a sérült színészek, visszajöttem, és elkezdem társulatot verbuválni.

nem értett valamit, elmagyaráztam. Ha te nem értesz valamit, neked is elmagyarázom. Nincs semmi különbség. Talán kicsit anyai is a színészeimmel való viszonyom, nem csak vezetői, de kezdettől fogva nagyon szigorú vagyok.

Ezt hogy kell elképzelni?

A saját színpadotok mellett felléptek befoga
dószínházakban, turnéztok külföldön, jártok
a Sziget Fesztiválra…

A Kézenfogva Alapítvány akkori elnöke, Göncz
Zsuzsa néni kapásból mondott tíz nevet, kihez
forduljak. Adtak kézről kézre. De magamtól is
jártam az országban azokat az intézményeket,
ahol sérültekkel találkozhattam.
Bementél, és megkérdezted, ki akar színész
lenni?

Nem, az úgy volt, hogy tartottam nekik foglalkozásokat, hogy megmutassam, mégis, mit gondolok
a színházról. A Ferencvárosi Művelődési Házban
eleinte hetente, később heti többször kb. 25 emberrel foglalkoztam, majd mellette Csömörön is
ugyanennyivel. Ezek már színházi próbák voltak
gyakorlatokkal.
Három hónap után azt kellett mondanom, az 50
ember túl sok, húzok egy vonalat, azok maradhatnak, akik színházból akarnak élni mint profi színészek, és ezért készek nagyon keményen dolgozni. Maradtak 13-an, akik a mai napig velem vannak. Három emberrel bővültünk csak. Mindan�nyian maguk döntöttek a sorsukról, ami sajnos
példátlan a sérültek estében. Ők ösztönösen tudták, hogy ez jó lesz nekik, merthogy jók ebben. ’98
január végén kezdtünk mint társulat.
Honnan tudtad, hogyan foglalkozz értelmi
sérültekkel?

Ezt nem kellett tudni. Ösztönösen éreztem. És
használtam, amit a rendezésről megtanultam,
mintha ép színjátszókkal dolgoznék. Ha valaki

A Szigetet ne is említsd! Szerintem idén voltunk
utoljára. Az mindig egy tortúra. Kosz, por, alig lehet beszélni tőle, nemhogy énekelni. A folyamatosan harsogó zene felőrli az idegeket… Van a Szigetnek jó része is, persze; és az is jó, hogy sokan megnézik a Baltazárt, száz ember mindig arra somfordál, és ha leül, marad. De amiről az egész szól, azt
én károsnak tartom. Önbecsapás: az a szabadság,
hogy szabad a mocsokban hemperegni.
Gyermekotthonban, javítóintézetben, börtönben is játszotok – a Sziget ezeknél kön�nyebb terep, nem?

Az első valódi börtönélményem a zártságával sokkolt (ahhoz képest nekem minden más könnyebb
terep volt): kapuk, zsilipelés, a rácson fennakadt
döglött galambok... El se tudom mondani. Három börtön van Magyarországon fiatalkorúaknak. A Miskolc melletti Szirmabesenyőn a legnehezebb térségek fiatalkorúi ülnek: 120-an; és csak
egy szem pszichológusuk van. Szakemberek helyett gyógyszerekre megy a pénz: leszedálják őket.
Ez nyilván a féken tartás legegyszerűbb módja,
csak nem visz előre. Persze, nagyon nehéz egyenként foglalkozni 120 emberrel, plusz a kint lévő
családdal. Rengeteg pszichológusra lenne szükség
– amihez át kellene csoportosítani a meglévő pénzeket, de megtérülne. Csak sajnos kevesen gondolkodnak így.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Elmondom hát mindenkinek
Egy javító-nevelőben vagy egy börtönben an�nyira szörnyű a helyzet, hogy ott különösen fontosnak tartom, amit mi adhatunk. Főleg a fiatalkorúaknak, mert nekik még lehet más utat mutatni. A színészeink olyanok, mint a varázslók, a
puszta jelenlétükkel is gyógyítóan hatnak. Mindig születik valami nagyon különleges dolog,
amikor ilyen helyen lépünk fel: az előadás alatt,
vagy az azt követő beszélgetésen.
Egy ideje egyfolytában azon a hosszú távú projekten töröm a fejem, hogyan juthatunk el minél
több félrecsúszott, kilátástalan fiatalhoz. Most is
játszunk a Szőlő utcai javító-nevelőben, és nyolc
gyermekotthonnal fogunk együtt dolgozni a
közeljövőben. Ez azt jelenti, hogy felkészülünk
minden egyes otthonból, megismerjük a lakóit
– ez egy foglalkozás –, utána ők idejönnek, bemutatunk nekik egy előadást, erre is foglalkozás
épül, majd ez több körben megismétlődik más
darabokkal, más szinten. Az előadásaink nagyon eltalálják ezeket a célcsoportokat.

A Fiúk, lányok témája, ahogy a tinédzsereké is: kával, rájöhet, mennyire szellemi, érzelmi lény,
a párkapcsolat. Sérültek szájából furcsa nekik a és rengeteget tanulhat tőle. Ezt csak az érti, akicsábításelméletet hallani, és idő, míg áthangolód- nek van rá antennája. Sok mindenben nem úgy
gondolkodom, mint a legtöbben. Például, nenak, de utána nagyon megérinti őket.
Börtönökben sem kaptunk soha negatív reakciót, kem evidencia, ami sokaknak (köztük jó baráviszont sok vicces és megindító dolog történt. Tö- taimnak is) érthetetlen: hogy nincs jogunk elpusztítani egy másik élőlényt.
kölön pl. odajött egy pasi, hogy ő
Ezért nem eszem húst. Bár szemár látott minket a kecskemérintem sokkal többen értenék,
ti börtönben. Minden előadás
„A színészeink
ha szemébe néznének, mondután van beszélgetés. Ha a néolyanok, mint
juk, a báránynak a vágóhídon.
zők hirtelen nem tudnak megszólalni, oldásképpen a szerep- a varázslók, a pusz- Számomra nincs különbség lélőket beszéltetem kicsit. Az egyik
ta jelenlétükkel is lek és lélek között. Az ember
magát felsőbbrendűnek állítja
színészem azt mondta egy börtön-előadás után: „Önsajnálat- gyógyítóan hatnak” be a saját törvényei alapján. Pedig a világban, univerzális érnak nincs helye. Én is egy intéztelemben, nincs alá- és fölérenményből jöttem.” Ugyanis ő a
Vakok Intézetében lakik. Ezek spontán szövegek, deltség. Ha ezt belátnánk, az ember az őt illető
és annyira tiszták, mellébeszélés-mentesek, hogy helyet foglalná el.
ezek után mindig valódi beszélgetés kezdődik.
hirdetés
Azt adta, adja a sérültekkel való munka, amiért 16 éve elkezdted?

Nem féltél, amikor először vitted a színészeidet olyan nézők elé, akiket valamiért antiszociálisnak minősített a társadalom?

Az első a rákospalotai lánynevelő-javító volt, ahová meghívtak minket. Mindenki tartott mindenkitől: a mieink állatira féltek attól, hogy meglopják őket, a javítós lányok meg nagyon izgultak,
hogy jönnek a „dilisek”. Ehhez képest egymás
nyakába borultak a végén. Azóta már visszajárunk. A darab mindig meghozza a fordulatot,
mert akitől nem vártak semmit, hihetetlen teljesítményt nyújt. Minden előadás után kapunk egy
csomó levelet, a börtönökben is a fogvatartottaktól: leírják, mennyi erőt adott nekik a fellépésünk.
Mert a sérültek is mínuszból indultak nálunk –
pont, mint a börtönviseltek a társadalom szemében –, mégis magasra törnek. És azt is pontosan
érzik, hogy a társulat minden tagja teljes szívvel
fordul feléjük. De egy előadás önmagában keveset tehet. A bezártságban élők legnagyobb ellensége a passzivitás. Már a gyermekotthonban élők
is motiválatlanok, kimozdíthatatlanok, mert hiá16

ba a legcsodálatosabb program, egyszer csak azt
fogják kérdezni: „minek?”. Ha úgyis visszakerülnek a sivárságba. Ezért felajánlottam, és mindig
propagálom, hogy ha egy gyermekotthonban élő
fiatal a művészeti központunkban akar tanulni, ösztöndíjjal jöhet. Ennyit tudok lépni arra a
mondatra, hogy „na és, mi lesz utána?”. Az előadás után rajta múlik, tanulhat: színészmesterséget, beszédtechnikát, kortárs táncot, bábot, zenét,
hangképzést, képzőművészetet.
Sohasem kaptatok bántó megjegyzéseket
senkitől?

Nem. Legalább 60 iskolával vagyunk kapcsolatban, itt 120 középiskolásnak tartunk egyszerre előadást, majd foglalkozást. Van, hogy az elején röhögnek, de azért is, mert zavarban vannak.

Milliószor többet. Nagyon boldoggá tesz. Ahogy
most annyi más az életemben. Pont egy éve, párhuzamosan az új otthonunk megtalálásával, kiköltöztem Zebegénybe. Mindkettő hatalmas
minőségi változást hozott.
Két órát utazom oda-vissza, nagyon kevés időm
marad, percre be vagyok osztva, a barátaimmal
is kevesebbet lehetek, de olyan környezetben
élek, ami nem összehasonlítható a Rózsadombbal sem, ahol laktam. Mindig is nagyon közel
éreztem magam a természethez, gyerekkoromtól különleges kapcsolatom van az állatokkal.
Most a zebegényi kutyákat, akiket szeretek, naponta végiglátogatom. Mindennap futok az erdőben, együtt a szarvasokkal. Legföljebb attól
félek, nehogy vadászszezonban valaki részegen
lelőjön. Ha engem leejtettek volna a dzsungelben, mint Mauglit, azzal semmi bajom nem lett
volna, remekül felnevelkedem.
Van két cicám, ők várnak otthon. Aki veszi a fáradságot, hogy kapcsolatba kerüljön egy macs-

lágy kapszula
belsőleges oldatos cseppek

• Vese- és húgyúti megbetegedések és tüneteinek kezelésére
• Vesekô vagy húgyvezetékben lévô kô esetén
• Újbóli kôképzôdés
• Görcsoldó (vesekô, húgyvezetékben lévô kô esetén)
• Gyulladáscsökkentô
• Enyhe húgyúti fertôzések esetén (vizeletelválasztás elôsegítése, enyhe antibakteriális hatás, görcsoldás)
• Növényi eredetû, tisztított hatóanyagok
Kapszula:
kúraszerû
kezelésre

Cseppek:
gyors hatás
elérésére
• pl. görcsoldás
• kockacukorra,
egyéb élelemre
cseppentve,
bôséges folyadékkal leöblítve

Vesekímélô
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.rowatinex.hu
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Társaslény

Vág Bernadett

Kora esti randevú
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Az idő múlásáról
férfinak, nőnek…
„A férfiaknak bebizonyítanám, mennyire tévednek,
amikor azt hiszik, hogy az
öregedés okozza a szerelem
hiányát, pedig valójában a
szerelem hiánya okozza az
öregedést.”

(Gabriel García Márquez)
„A nők sokáig azt hiszik, hogy
a testükről van szó. Mikor
öregedni kezdenek, felsikoltanak, a dögönyözőnőt hívatják, majd a sebészhez és a
fodrászhoz sietnek, gyertyát
gyújtanak a templomban, elutaznak Lourdes-ba, új ruhákat csináltatnak, és lefekvés
előtt hosszan dörzsölik arcbőrüket zsíros kenőcsökkel.
Időbe telik, amíg gyanítani
kezdik, hogy mégsem a testükről volt szó, hanem a szolgálatról, ami szerepük volt
a világban. Ilyenkor elcsendesednek, riadtan néznek a
levegőbe, kevesebbet fintorognak, és nem kérdik idegen férfiaktól: „Olvasta az új
Huxley-t?...” – hanem hallgatnak, fiókokat rendeznek. Az
öregedést úgy figyelik, mint
a tudósok egy újfajta betegséget. Sok nőt megszeretnek
ilyenkor a férfiak.”

(Márai Sándor)

ruhás úriember tömött bajsza,
erős, egyenes háta, beleborzongott.
Kornél úr a piac bejáratától úgy
húsz méterre ácsorgott, ha nem
volt esemény, az volt az őrhelye.
Márta már messziről leste, ott
van-e. Amikor közel ért, mégis
mindig más irányba nézett, míg
elsétált mellette a húzós kocsival.
De Kornél úr minden alkalommal utána szólt:
– Kis kezét csókolom, Mártika.
Na, erre azért megállt, a legigézőbb pislantását csillantotta a férfira, és így válaszolt:
– Jó napot kívánok.
És ezután mindketten mosolyogtak. A piac forgataga lelassult, a zsivaj is eltompult. Régi
időket idéző keringő lágy dallama csendült fel, az árusok ös�szes krizantémja és őszirózsája
köréjük gyűlt csokrokban, vizes vödrökben, meg csak úgy is,
odaszórva, vállaikra kék és rózsaszín madarak szálltak. Így
nézegették egymást. Márta egy
pillanatra letámasztotta a bevásárlókocsit, épp csak addig,
míg megigazította a kalapkáját,
a keze felrebbent, mint egy pillangó, Kornél úr huncutkék
szeme pedig végigcsókolta az
ujjacskákat egészen a kis kacsóig, sőt, a gyöngysoros csuklóig.
Márta elpirult, és zsebébe rejtette a kezét.

sietve nyúlt a kocsiért. De Kornél úr nem hagyta elmenni, hanem már megint azt kérdezte,
nem hívhatná-e meg egy krémesre a közeli cukrászdába, műszak után.
Márta már ingatta is a fejét,
mint mindig, mert hogy is venné ki magát, hogy ő, a tisztes,
özvegy családanya, sőt, családnagyanya, akinek nemsokára
dédunokája is lesz, egy bajuszos,
snájdig úrral randevúzgasson,
de most valahogy képtelen volt
kimondani azt a nemet. Hirtelen belébújt a kisördög, és arra
kényszerítette, hogy a fejingatást szelídítse vállvonogatásra,
aztán csücsörítse azt a cseresznyepiros szájával, hogy talán.

Csak még sietve, suttogva hozzátette, hogy ha lehet, ne ebbe a
cukrászdába menjenek, hanem
a másik kerületbe, oda a park
mellé, mert még a szájukra veszik az emberek.
– Hat órakor várni fogom a sétányon, a nagy tölgyfánál – dörmögte Kornél úr, és kicsit kacsintott is hozzá, mire Márta lábából
kiszaladt az erő. Biccentett, majd
mintha meg se állt volna egy
percre se, elsietett.
Kornél úr sokáig nézett utána,
meggusztálta a kötött kabátka
alatt ringó kerek hátsóját, kecses
bokáját, aprókat tipegő, nemes
járását, és szívét majd szétvetette
a büszke férfiöröm. Megpödörte
a bajuszát, hogy híjnye.
hirdetés

Gyűjtsön
életerőt télire!

ACES1309SzAD

Özvegy Kunhalassyné, született
Széplaki Márta nyújtózott egy
nagyot, belebújt steppelt köntösébe, és indult, hogy feltegye a
teát. Kávét nem ihatott, magas
volt a vérnyomása. Míg a teavíz
felforrt, csinált egy-két törzshajlítást, csípőkörzést, erről sose
mondott le. A teát komótosan
kavargatta, imádta nézni, ahogy
a kiskanálról belecsorog a méz.
Egy szeletke kenyeret is pirított,
vajat kent rá. Miután jóllakott,
leöblítette a tányért, aztán megmosdott, felöltözött, megigazította fiúsra vágott, ezüst haját.
Egy pici rúzst is tett fel, úgy vélte, egy nőnél ez hozzátartozik az
ápoltsághoz.
Szétnézett a konyhaszekrényben, mit kell vásárolni. A tojástartót bedobta a gurulós kocsiba, aztán kabátjába bújt, de még
visszament a tükörhöz, hogy fejére illessze mályvaszínű kalapját. Így indult el a piacra. Ez a piacozás hozzátartozott a délelőttökhöz. Akkor is ment, ha nem
kellett vásárolni, mert szerette a
nagyhangú árusokat, a sok színes portékát, a lángos illatát, a
nyüzsgést. Meg hát volt ott még
valami. Vagyis, valaki. Kornél úr,
a biztonsági őr.
Hogy piaci körsétáinak nyomós
oka Kornél úr, magának se merte bevallani. Ha csak eszébe jutott
a nyugdíjas, mégis délceg, egyen-

Aztán Kornél úr egy kicsit közelebb lépett, Márta felé hajolt, és a
fülébe duruzsolta:
– Hogy vagyunk, hogy vagyunk?
Márta csak legyintett, és gyorsan elsorolta, mennyi gyógyszert
kell szednie a magas vérnyomása
meg a reumája miatt, majd hozzátette, hogy hála az égnek, nagyobb baj nincsen. Aztán begörbítette a mutatóujját, és lekopogta
a mályvakalap búbján.
– Az én vérnyomásom viszont
túl alacsony, tetszik látni, a kettőnké, ha összeadnánk, milyen
szépen kiegyenlítené egymást –
incselkedett Kornél úr.
Márta megint elpirult, aztán felsikoltott, hogy minek is álldogál
itt, amikor annyi dolga van, és

Keresse a 90+30 darabos csomagokat

BOMBA áron!
Az akció a készlet erejéig tart. Az Actival Extra és Actival Senior vény nélkül kapható gyógyszerek.

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT,
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT,
GYÓGYSZERÉSZÉT!
* Az ajánlat
a 90 db-os Actival Extra és
Actival Senior vásárlása esetén érvényes.
Az akció a készlet erejéig tart.
Az Actival Extra és Actival Senior
vény nélkül kapható gyógyszerek.

Az egészséges emberért
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NOVEMBERI AKCIÓ!
Az akció 2013. november 1-től 30-ig, illetve a készlet erejéig tart. Áraink maximált akciós árak.
Advil Ultra Forte
lágy kapszula
16 db

MOST CSAK

1 295 Ft
80,9 Ft/db

Béres Egészségtár Csonterő FORTE
filmtabletta Karácsonyi csomag
2x60 db

Cetebe 500 mg retard
kemény kapszula
120 db

Voltaren Dolo 25 mg MOST CSAK
lágy kapszula
1 465 Ft
20 db
73,3 Ft/db

MOST
MOST
CSAK
MÉG
OLCSÓBB

2 990 Ft
24,9 Ft/db

MOST
MOST
CSAK
MÉG
OLCSÓBB

3 520 Ft

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

29,3 Ft/db

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

A csontozat megfelelő
szerkezetének fenntartásában
szerepet játszó vitaminokat,
ásványi anyagokat és
nyomelemeket tartalmazó
készítmény
Étrend-kiegészítő készítmény

Tebofortan MOST CSAK
40 mg
2 180 Ft
filmtabletta
43,6 Ft/db
50 db

Mebucain Mint
2 mg/1 mg
szopogató
tabletta
20 db
Elégtelen agyi vérátáramlás és
tápanyagellátás következtében
fellépő agyműködési zavarok
tüneti kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

Stadalax 5 mg
bevont tabletta
50 db

MOST CSAK

1 130 Ft
56,5 Ft/db

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

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

MOST CSAK

950 Ft
19 Ft/db

Hashajtó készítmény, rövid időtartamú
kezelésre szolgál székrekedés estén
Vény nélkül kapható gyógyszer

Nizoral MOST CSAK
sampon 2 420 Ft
100 ml
24,2 Ft/ml

Mezym forte
10 000 egység
filmtabletta
50 db

MOST CSAK

1 840 Ft
36,8 Ft/db

A hasnyálmirigy megbetegedésével kapcsolatos idült
emésztési zavarok kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

Halicar kenőcs
25 g

Diklofenák-tartalmú, fájdalomcsillapító hatású,
gyulladás- és lázcsökkentő készítmény
Vény nélkül kapható gyógyszer

Coldrex
MOST CSAK
MaxGrip
mentol és 1 675 Ft
167,5 Ft/db
erdei
gyümölcs
ízű por
10 db

Megfázás és influenza tüneteinek
rövid távú enyhítésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

MOST CSAK

1 195 Ft
47,8 Ft/g

Viszketéssel együtt járó különböző bőrgyulladások,
pl. ekcéma, tüneti kezelésére szolgáló homeopátiás
készítmény
Vény nélkül kapható gyógyszer

Actival Extra
filmtabletta
90 db+30 db
Sudocrem
védőkrém
125 g

1 595 Ft
12,8 Ft/g

Mucopront 375 mg MOST CSAK
kemény kapszula 1 810 Ft
36,2 Ft/db
50 db
Hurutos köhögés
esetén megkönnyíti a
hörgőváladék
felköhögését és
kiürülését
Vény nélkül kapható
gyógyszer

34,8 Ft/db

Fokozott szükséglet
vagy csökkentett bevitel
okozta általános
vitamin-, ásványianyagés nyomelemhiányos
állapotok megelőzésére
Vény nélkül kapható
gyógyszer

MOST CSAK

A pelenkával fedett
bőr mindennapos
védelmére,
horzsolásos és
ekcémás bőrfelületre,
enyhe égésre,
fagyásra
Kozmetikum

MOST CSAK

4 170 Ft

Sinex Wick
eukaliptusz
0,5 mg/ml
oldatos
orrspray
15 ml

MOST CSAK

1 405 Ft

A megfázással
vagy orrmelléküreggyulladással járó
orrdugulás rövid
távú, tüneti
kezelésére
Vény nélkül kapható
gyógyszer

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

93,7 Ft/ml

Anyaszemmel

Apaszemmel

Szonda Györgyi

Még mindig
„tankönyvmizéria”

Összegezve a nyár és az elmúlt két hónap(!) történéseit
a tankönyvek ügyében, azt hiszem, kijelenthetjük, hogy jogos a felháborodás a szülők és
az iskolák részéről is, ez a rendszer még nem működött idén,
hiszen minden ígéret ellenére még október közepén sincs
meg kb. húsz könyve a négy iskolába járó gyereknek.
A történet májusban indult,
amikor kilencedikes Borim
hazahozott egy listát, hogy milyen tankönyveket kérünk jövőre – mivel eddig még nem
volt gimis a családban, mindet
bejelöltem.
Júniusban újabb lista érkezett,
melyen szerepelt a lényegi kérdés: Vállalom-e az állami tankönyvtámogatáson felüli ös�szeget, mert a 2013–14-es tanévben már csak 12 000 Ft-tal
tudja támogatni az állam a kedvezményre jogosult családokat.
Természetesen aláírtam, hogy
vállalom. Utólag érdekel csak
a dolog, hogy mi lett volna, ha
nem írom alá, ugyanis egy csomó teljesen új tankönyv került
forgalomba, melyből nincs az
iskolai könyvtárban, így nem
tud adni az iskola, mert az új
rendszerben rendelni is csak a
diákok és a szaktanárok tudnak egy példányt...
Augusztusban folyamatosan követtem az iskola honlapján, hogy
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hogyan s miként kell nekem
megrendelnem
azokat a könyveket, melyek
nem férnek bele a 12000-es
keretbe. Nem
könny ítet te
Azért a tankönyvekkel más baj is van...
meg a helyzetet,
hogy Borikám
a nyári forgatagban nem találta deltem, de a végén nem volt egya listát a könyvekről...
értelmű, hogy küldik-e majd a
Augusztus végén mentem az is- csekket, ill. hogy az otthoni címkolába átvenni ötödikes Bencém re postázzák, vagy a suliba?
könyveit, de a kapott csomag Szeptember 10.: Szülői értekezelég hiányos volt, a támogatott let Bencénél: óriási szülői felhákönyvekből is hiányzott, a többi- borodás a tankönyvhelyzet mire azt mondták, majd akkor kell att, állítólag jogilag teljesen szafizetni, amikor megérkeznek, ál- bálytalan pénzt kérni attól, akilítólag szeptember végéig.
nek ingyenesen járna a könyv.
Ami benne volt, abból is több Már mindegy, itt is aláírtam,
megvolt már otthon a nagy test- hogy vállalom a költségeket...
vérek révén – akkor kezdtem Október közepe: Még nem érbosszankodni, hogy ezeket már kezett csekk Bori könyveiről
többször kifizette az állam, és ezt hat hét után sem, muszáj lesz
a problémát könnyen meg lehet- személyesen intézkedni vane oldani egy beikszelős listával, lahol... A fiúknak is hiányzik
úgy, mint a gimiben.
még egy csomó minden, főSzeptember 3. hétfő: Bori, leg munkafüzetek, amiket már
Ádám és Gergő megkapta az in- jogosan kérnének a tanárok,
gyenesen járó könyveit, persze mellesleg a pénzt már befizetmindenkinél hiányzott valami, tük előre. Ennyit erről!
és újra találkoztunk ismerős bo- Szeretném, hogy mire ezeket
rítókkal, nem is eggyel...
a sorokat olvassák, már minSzeptember 5.: Végre kezemben denki a saját könyveiből tuda papír a megrendelendő gimis jon tanulni, de őszintén: az
tankönyvekről, azonnal regiszt- eddigiek fényében nem sok reráltam, kiválasztottam, megren- ményt látok rá...

Küttel Dávid

Mennyibe került
az ingyentankönyv?
És bevallom, a fiúgyermekeim esetében nem mertem
vállalni, hogy érintetlenül adjuk vissza a tankönyveket év
végén, ezért inkább megvásároltam az ingyenes könyveket.
Miért most írok erről? Mert
gondoltam, megvárom, hogy
megkapjunk minden könyvet,
de a fentiekből látható, hogy
ez nem történt meg. Nagycsaládos apaként hat gyermek oktatását finanszírozom,
ezért kénytelen vagyok leragadni az ingyenes tankönyv
problémájánál. Persze, hogy
mi döntöttünk a sok gyermek
mellett, és nem az ingyenes
tankönyv miatt – de azért ekkora mértékű kiadásra ősszel
igazán nem számítottam. Jelenleg négy iskolás korú gyerekünk van: Bence 10, Gergő
12, Ádám 13 és Bori 16 évesek, a tankönyveik átlagos ára
23 500 Ft/gyerek/tanév. Eddig
teljesen térítésmentesen kaptuk a tankönyveket, a speciális nyelvkönyveket leszámítva, de ez így is van rendjén.
Minden könyvre vigyáztunk,
hiszen tudtuk, hogy az másnak is kellhet, és amit tudtak,
továbbadták a kisebb testvérüknek. Nem minden suliban használják ugyanazokat
a könyveket, és még iskolán
belül is minden tanár eldöntl

Még soha nem használtam ezt
a felületet arra, hogy panaszkodjak valamilyen szolgáltatóra vagy szolgáltatásra, pedig
nemegyszer megérdemelte volna már az áramtól a telekommunikációs szolgáltatónkon
keresztül a mufurc közértesen
át sok mindenki. Most viszont
nem bírtam tovább magamban tartani a felháborodásomat, mert a gyerekeinkről és az
ő fejlődésükről van szó.
Az idei tanév elég nehezen indult adminisztrációs szempontból, pedig nekünk nem
volt első osztályt kezdő tanulónk.
A tények:
lB
 encének a mai napig nincsenek meg bizonyos tankönyvei.
lB
 ori a lapzártáig nem juthatott el a neki járó „ingyenes” tankönyvekért a
nemtudommilyen központba.
lG
 ergőnél a világatlaszra várunk még.

heti, hogy melyik tankönyvet
választja. Idén a nagycsaládosoknak csak tizenkétezer forintig támogatják a tankönyveket – ezzel nem lett volna semmi gondom, ha nem a
megrendelés után derül ki. A
támogatott csomagba nem mi
válogattuk össze a könyveket,
hanem az iskola, így akadt
olyan könyv, ami nekünk már
megvolt otthon. Illetve akkor
tudtuk meg azt is, hogy a támogatott könyveket nem lehet bekötni, nem lehet semmit
beleírni, és az eredeti állapotot megőrizve kell visszaadni.
Ha ez nem jön össze, akkor ki
kell fizetni júniusban az árát.
Ki dönti el, mi az eredeti állapot? Szegény iskolai könyvtárosokra hárul majd ez a felelősség, akik nem merik majd
visszavenni még a legkisebb
hibával sem a könyveket, és
az sincs kitalálva, hogy ha a
szülő nem fizet, akkor ki vállalja a költségeket? Ki dönt a
vitás esetekben, mit nevezünk
jó állapotnak stb...?
Végül mi arra a döntésre jutottunk, hogy inkább megveszünk minden tankönyvet.
Nem akartam a srácokat abba
a helyzetbe hozni, hogy év végén majd elém kelljen állniuk
és bevallani: apa, nem tudtam
eléggé vigyázni a könyveimre,
kérek szépen egy húszezrest!
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Sallai Ervin

Novembertelen
2013/KA122/B ikt: 133_SZ/3/4-es
polgármesteri beszéd:

Tisztelt polgártársak, kedves
barátaim,
kerecsendapátiak,
Bandi bácsi. Mint azt önök
is tudják, 2013 igen nehéz év
Kerecsendapáti életében. Sajnos kis falunkba is bejutott a
válság, hiába tettük ki a település határába a „30 tonnánál nehezebb tehergépjárművel és válsággal behajtani tilos” táblát,
amit azért ennek ellenére köszönünk a felajánló Prekop családnak. Mindannyiunkat megrázta a hír, hogy a szomszédos
Helyőszentpalkonyai Békazsigerelő Zrt. bezárta bőrdíszműves
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üzemágát, mondván, hogy vis�szaesett a békabőr kanapék iránti kereset Európában. Az üzembezárással járó csoportos leépítés során a cég mindkét dolgozóját elbocsátotta. Sajnos abból
az egyik kerecsendapáti lakos
volt, így falunkban 74%-kal nőtt
a munkanélküliség. Természetesen mindent megteszünk, hogy
Béla minél hamarabb visszatérjen a munkaerőpiacra – már be
is írattuk egy kirgiz nyelvtanfolyamra. További csapás számunkra, hogy idén a sok napsütés és kellő mértékű csapadék
kiváló hatást gyakorolt az ország
szőlőtermésére, így nagymértékben visszaesett világszínvo-

nalú tablettás borunk értékesítése. Nem tagadom, személyes hibák is vezettek a nehézségekhez.
Utólag rossz döntésként könyvelhetjük el, hogy idén mák helyett prézlit vetettünk 40 hektáron, de hát csak az nem hibázik,
aki nem dolgozik.
Száz szónak is egy a vége: a sorozatos csapásokat valahogy ki
kell gazdálkodnunk, mert az a
könyvelésből világosan látható, hogy a falu pénze nem lesz
elegendő év végéig. Ezért arra a
döntésre jutottunk Zsiga Lacival és Bandi atyával közösen a
hivatalban, hogy idén elmarad
a november. Ezzel a huszárvágással statisztikailag elkerülhe-

tő, hogy településünk veszteségessé váljon. Természetesen no
vember kiesése érint pár jelentős dátumot, de azokról igyekeztünk gondoskodni.
Kezdjük mindjárt az elsejével,
ami ugyebár mindenszentek
ünnepe, avagy ahogy a Bandi
atyával negyven éve pereskedő
Kertész Virgil – falunk egyetlen ateistája – mondja: halottak
napja. Tekintve, hogy a fiatalok
úgyis már csak halloweeneznek
gyertyás megemlékezés helyett,
mindenszenteket összevontuk a
szilveszterrel. Lehet kérem szépen álarcozni meg maskarásan
felvonulni a hagyományos év végi petárdázás alatt. Hadd rémüldözzenek a tűzoltók, akik minden évben megjelennek, amikor
Kocsenda Árpi az italbolton belül lövi ki sörösüvegből a Nagy
Bálna Uránusz típusú rakétákat.
A hónappal együtt elmarad természetesen a november 3-i ja-

pán kultúra napja, ezért kéretik a nézeteltéréseknek idén
szamurájkard nélkül véget vetni.
Szerencsére az 1997-es rendszerváltás óta (ami ugyebár pár évvel később ért el falunkba, mint
az ország többi részére) a nagy
októberi szocialista forradalmat
már nem kell megünnepelni
november 7-én. Így egy gonddal
kevesebb.
November 16-án tarthatnánk
a tolerancia napját, de az elmúlt évek tapasztalata azt mutatta, hogy a toleranciára – erre
a globalizációs mételyre – nálunk vidéken nincs igény, ezért
ez a dátum sem fog hiányozni
senkinek.
Nagyobb a gond a magyar foci napjával. 25-én emlékeznénk meg hagyományosan a
londoni 6:3-ról. Immár 20 éve,
hogy ezen a napon kerül sor a
Kerecsendapáti–Szalókduka
örökrangadóra, amikor a

dukaiak egy napig nálunk
isznak, megduplázva falunk
egész éves turisztikai bevételét. Úgy döntöttünk, hogy ezt
a jeles napot idén december
25-én tartjuk meg, karácson�nyal összevonva. Jobban is esik
majd mákos bejglivel a szánkban verekedni a szalókdukai
B-közép ultrák mindhárom
tagjával. Ki is adtam az utasítást, hogy a faluházán felállítandó fenyőfára idén csúcsdísz
helyett egy „vesszen Duka” felirat kerüljön.
A hivatalos ünnepnapok kérdését emígyen meg is oldottuk, már csak a névnapok maradtak. A teljesség igénye nélkül
emelem poharam az Erzsébetekre, Katalinokra, Győzőkre és
Andrásokra. És hogy a Hubertek se maradjanak ki az ünneplésből, az egész falu a vendégem
egy feles hubertuszra.
Csirió!
hirdetés
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Szakszon Réka

Harc a rák ellen egy kisvárosban
Személyes
kapcsolattal,
rendszeres
szűrővizsgálatokkal és egy rákellenes
klub aktív programjaival a
kisebb térségekben is komoly eredményeket lehet
elérni a daganatos megbetegedések megelőzésében
és a betegek kezelésében.

Csordásné dr. Juhász Judit
háziorvossal, a Napraforgó
Klub (a Magyar Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi Szervezete) elnökével beszélgettünk.
Mikor kezdett a rák megelőzésével és rákbetegekkel
foglalkozni?

Egyetemistaként találkoztam
egy leukémiás fiúval, aki az
Onkológiai Intézetben dolgozott. Rajta keresztül kerültem
kapcsolatba a daganatos megbetegedések témájával. Az ő
kezdeményezésére indultak el
a ráktérítő klubok, ahol a betegek segítséget kaphattak a rákkal való küzdelemhez. Ebben
26

az időben, a '80-as évek második felében még nem volt olyan
kiterjedt a rákellenes mozgalom, mint manapság. Később,
1987-ben megalakult az Egyetemisták és Főiskolások Rákellenes Egyesülete, amihez én is
csatlakoztam.
Mikor jött létre Pusztaszabolcson a Napraforgó Klub
rákellenes szervezet, és hogy
került kapcsolatba velük?

Amikor
Pusztaszabolcson
kezdtem dolgozni háziorvosként, a rákellenes témában végzett korábbi tevékenységem miatt gyorsan megtaláltak, és felkértek különböző feladatokra,
amelyeket szívesen vállaltam.
A kisvárosban egy beteg kezdeményezte a rákellenes klub
létrehozását, ami kezdetben a
Napraforgó Gyógyulni Vágyók
Klubja nevet kapta. 2005-től vagyunk hivatalosan is a Magyar
Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi
Szervezete. Én 2008-ban vettem
át a szervezet vezetését, amikor
elveszítettük a korábbi elnököt.
Az elmúlt öt évet aktív munkával töltöttük, bővült programjaink és tagjaink száma, és egyre
nagyobb elismeréseket kapunk
a térségben.
Milyen programokat szervez
a Napraforgó Klub?

Vannak nyílt napjaink, ismeretterjesztő előadásaink, amikor lehetőség van csatlakozni a
klubhoz. Februárban a rák világnapjára szervezünk programot, áprilisban a nemzeti rákellenes napra készülünk egy
rendezvénnyel. Tartunk Rózsaszín sétákat a mellrák ellen, ahol mammográfiai vizsgálatokat is végzünk egy kihelyezett szűrőbusszal: erre a
szűrésre személyes behívókat
küldünk ki, ami a tapasztalatunk szerint jelentősen megnöveli a résztvevők számát.
Fejér megyében idén a legjobbak lettünk 60% feletti részvételi aránnyal. A hagyományos
Életmód Napunkon egy héten
keresztül szűrővizsgálatokon
lehet részt venni, ahol szakorvos is jelen van. November 25én tartjuk a méhnyakrák napját: itt szűréseket szervezünk,
valamint méhnyakrák elleni
védőoltásokat lehet beadatni.
Hogy néznek ki a mindennapok a klub életében?

A 40 főből általában 20-25 fő
vesz részt aktívan a programjainkon és azok előkészítésében.
Többen már idősek, alapító tagok, így őket időről időre látogatjuk, a kiküldött emlékeztetők révén értesülnek az eseményekről. Aki éppen nehézség-

gel küzd, telefonon kérhet lelki
támogatást, tanácsot. Havonta
egyszer biztosan találkozunk,
ekkor beszéljük meg ügyes-bajos dolgainkat, készülünk a következő eseményekre.
Milyen szűrővizsgálatok léteznek a kistérségben?

A leggyakoribbak a mammográfia, a méhnyak- és a prosztatarák szűrése, a komplett
urológiai vizsgálat, a szájüreg
és a csontritkulás szűrése. Alvászavarokat is vizsgáltunk, allergiaszűrést, bőrgyógyászati
szűrést és légzésfunkciós vizsgálatot végzünk (amellyel a dohányzás következtében kialakuló betegségeket szűrjük).
Hogy jutnak el a szűrővizsgálatra az emberek?

Mostanra sikerült létrehozni
a szűrővizsgálatok rendszerét
és kultúráját. Azt vettük észre,
hogy egyre kevésbé van szükség a beutalókra, amelyeket a
háziorvosok írnak fel. Egyrészt
általános vizsgálatokat hirdetünk a térségben, amelyeken a
helyi lakosok vehetnek részt.
Másrészt, ha látjuk, hogy valakinek szüksége van a szűrésre,
akkor pontosan informáljuk,
hogy mikor, hol kell megjelennie, és a betegek általában el is
jönnek ezekre az alkalmakra.

A Magyar Rákellenes Liga támogatásával 8 figyelmeztető
jel címmel készült egy videó.
Hogy jött létre a kisfilm?

A ’80-as évek végén az Egyetemisták és Főiskolások Rákellenes Egyesülete szedte össze
a 7 figyelmeztető jelet. Ennek
megjelenítésére készült az első
olyan kisfilm gyerekek és felnőttek számára, ami a rákbetegséget megelőző állapotokat mutatta be. A rajzokat francia kisiskolások készítették. 2010-ben,
mikor elkezdtünk foglalkozni az újabb videó témájával, az
volt az alapkérdésem, hogy húsz
év alatt hogy változott a fiatalok
gondolatvilága ahhoz képest,
amikor a francia kisgyerekek az
első rákellenes kisfilmhez megrajzolták az ábrákat. Meghirdettem egy rajzpályázatot kistérségi szinten. Az óvodások
beérkező rajzaiból oktatófüzeteket készítettünk, az általános
iskolások pályázatából pedig
animációs rövidfilm készült.
Ezeket az ország több iskolájában bemutattuk már, ahol a vetítés után beszélgettünk a gyerekekkel, és egy totót is ki kellett tölteniük a filmmel kapcsolatban. Fontosnak tartjuk, hogy
a rákbetegségről és a megelőzés
módjairól megfelelő körülmények közt lehessen beszélni a
gyerekekkel, fiatalokkal.

A daganatos betegségek általános
figyelmeztető jelei:
1. S zemmel látható elváltozások szemölcsön, anyajegyen.
2. Széklettel és vizelettel kapcsolatos változások.
3. Makacs köhögés és rekedtség.
4. Állandó nyelési nehézségek.
5. Nem gyógyuló fekély vagy
sérülés a bőrön.

6. Szokatlan vérzés és váladékfolyás.
7. Tapintható duzzanatok
a mellben vagy a test más
részén.
8. O
 k nélküli testsúlycsökkenés.
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

Kalmár Lalita

Az Ócsai Gyógyszertár
Bogács a Bükk lábánál fekvő festői szépségű falu, alig több mint
kétezer lakossal. Hogy milyen
az élet egy olyan helyen, ahol a
patikában nincs sorszámhúzás,
hosszú várakozás, idegeskedés
és kapkodás, sőt, néha még egy
tepsi almás pite is a tárára kerül,
arról dr. Ócsai Péter, a bogácsi
Ócsai Gyógyszertár vezetője
mesélt nekünk.
Miért döntött úgy annak idején, hogy Bogácson nyit patikát?

1993-ban Bogácson adódott vezetői állás, melyet elfogadtam.
Én lettem Borsod megye egyik
legfiatalabb gyógyszertárvezetője. A település nem volt ismeretlen számomra, mivel édesapám, Ócsai István 1957 és 1965
között szintén itt volt gyógyszertárvezető. 1997-ben pedig logikus döntés volt azt a patikát privatizálni, amelyben egyébként is
dolgoztam.
Bogács Borsod megyében
található: ez jelent bármiféle
hátrányt vagy nehézséget?

Borsod hátrányos helyzetű megye. A körülmények mindenképpen nehezebbek itt, mint
egy gazdagabb megyében. Bo
gács, szerencsére, nem tartozik a térség szegény települései közé. Ez leginkább a Bogácsi
Thermálfüdőnek és az itt élő
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emberek szorgalmának köszönhető. A lakosság egy jelentős része a turizmusból és a vendéglátásból él. A nyáron megkeresett pénzből tartalékolnak a szűkebb, vendégekben nem bővelkedő téli hónapokra.
Hogyan működik egy olyan
kis településen a gyógyszerészi gondozás, mint Bogács?

Az állandó lakosokat és a rendszeresen visszatérő üdülővendégeket személyesen ismerjük.
Követni tudjuk az általuk használt gyógyszereket és azok megváltozását. A személyes kapcsolat és a kisebb beteglétszám miatt több időnk van a betegekkel
való beszélgetésre, egészségügyi
állapotuk felmérésére. Tudjuk,
hogy kinek milyen egészségügyi
és személyes problémái vannak,

milyen szakrendelésre, kórházba járnak. Így a gyógyszerekkel
kapcsolatos információkon felül
személyre szóló életmód- és táplálkozási tanácsokat is tudunk
adni.
Az, hogy ennyire ismeri a betegeket, technikai könnyebbséget is jelent?

Egyértelműen. Viszonylag pontosan lehet előre tervezni a
gyógyszerek beszerzését. Például: ha tudjuk, hogy drága gyógyszerekből csak egy-egy dobozzal
fogy a hónapban, és tudjuk, kik
használják az adott gyógyszereket, akkor azt csak a várható újbóli kiváltás előtt néhány nappal
rendeljük vissza. Így nem kell
nagy gyógyszerkészletet tartani.
El tudná képzelni, hogy
nagyvárosban dolgozzon?

Régebben el tudtam képzelni.
Budapesten végeztem az egyetemet, majd pályakezdőként Mezőkövesden és a környező településeken dolgoztam. Megszoktam, hogy sok és különböző mentalitású beteg emberrel
kell foglalkoznom. Miután Bo
gácsra kerültem, szokatlan volt
számomra a csend és a nyugalom. Az elmúlt évek során rájöttem, hogy a lehető legjobb döntést hoztam meg azzal, hogy Bo
gácsot választottam. Az itt lakók
kedvesek, barátságosak együtt-

működőek, és azt lehet mondani, befogadtak.
Teljesen más az életritmus,
mint mondjuk Budapesten.

Így van. Itt nyugodtabb az élet.
Nincs például az az őrült rohanás, egzisztenciaharc, küzdelem a betegekért, ami a városi
gyógyszertárak között gyakran
kialakul.
Mennyire érnek el Bogácsra
az aktuális trendek?

Eleinte próbálkoztunk, például,
a homeopátiával, de nem tudtuk széles körben elfogadtatni.
Az emberek többsége jobban
bízik a gyógyszerekben. Jelenleg a két kezemen meg tudom
számolni, hány ember használ
rendszeresen homeopátiás készítményt. Viszont a gyógynövények használata egyre inkább előtérbe kerül.
Milyen gyakran térnek be a
patikába öndiagnosztikával
a betegek?

Mint mindenhol, itt is igen gyakori, hogy a beteg nem akar,
vagy nem tud orvoshoz fordulni. Ekkor lép be a gyógyítás feladatába – szerintem ez a hivatásunk egyik legérdekesebb része
– a gyógyszerész. Ilyen esetben
mutathatjuk meg tudásunkat és
realitásérzékünket. El kell döntenünk, hogy tapasztalataink-

kal és tudásunkkal el tudjuk-e
látni a beteget, vagy nem. Ha
igen, akkor gyógyszert, egyéb
szert vagy tanácsot adunk. Ha
bármilyen kétely merül fel a betegséggel kapcsolatban, akkor a
beteget orvoshoz küldjük. Nem
kell mindenáron gyógyszert adnunk. Néha a jó szó is elég.
A hozzánk forduló betegek
gyakran a televízióból és az újságokból kapott információkra
hivatkozva kérnek gyógyszert.
Előfordul, hogy a külföldi ismerősök, turisták által ajánlott és
használt gyógyszerek dobozaival érkeznek a gyógyszertárba.
Ilyenkor mit szokott tenni?

Mindig megpróbálok segíteni.
Az első kérdés, hogy valóban
szükség van-e erre a gyógyszerre, és arra akarják-e használni, amire való? Ezek után megnézzük, hogy ugyanolyan, vagy
hasonló összetételű készítmény
van-e hazai forgalomban, és beszerezhető-e. Nem mindig egyszerű a feladatot megoldani.
Ez igazán lelkiismeretes hozzáállás. Gyakran kap pozitív
visszajelzést?

A bogácsi betegek nagyon szerethető és hálás emberek. A legapróbb dolgoknak is tudnak
örülni, és ennek hangot is adnak. Néhányan visszajönnek
megköszönni, hogy „jó” gyógyszert javasoltunk és adtunk a
számukra, vagy hogy jó tanácsot
kaptak. Volt olyan beteg, aki miután meggyógyult, bejött a patikába, és hálája jeleként letett egy

tepsi almás pitét a tárára. Finom
volt. Jólesett, és nem csak a sütemény.
Milyen utánpótlásra lehet
számítani egy ilyen kis településen?

A kis településeken működő
gyógyszertárak a rentabilitás
szélén állnak. Teljesen érthető,
ha a frissen végzett gyógyszerészek nem éppen egy Bogács méretű (2074 fő) települést választanak első munkahelynek, hacsak
nincs valamilyen családi kötődésük (mint az én esetemben).
Inkább a nagyvárosok, illetve
külföld felé indulnak szívesen.
Én úgy látom, hogy kis faluban
szinte lehetetlen gyógyszertárat
eladni. Akinek van pénze, inkább nagy forgalmú, városi patikába fog befektetni. Tagadhatatlan, hogy szükség van a kis településeken – így Bogácson is –
patikára, mivel a környéken legközelebb csak Mezőkövesden,
innen 11 kilométerre van a következő gyógyszertár.
Szeretném, ha a családomban
tovább élne a gyógyszerészi hivatás szeretete. Két lányom van,
és csak remélni tudom, hogy legalább egyikük érdeklődést mutat majd a szakma iránt.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Üzenet a Földnek

Szakszon Réka

Az ékszer, ami öltöztet

Egyedi kiegészítők
újrahasznosított ruhákból
Saját készítésű gombok,
újrahasznosított textilek,
egy nagy adag kreativitás
és jól meghatározott
koncepció áll a nemrég
született Inventino mögött.
Jakócs Zsanett és Vattay Zsófia soha nem készítenek két
ugyanolyan ékszert, ezért biztosan nem találkozhatunk a
fülbevalónk pontos másával
az utcán. Az újdonsült tervezőkkel beszélgettünk, akik az
internet és a design-vásárok
mellett több boltban is árulják
őszi/téli kollekciójukat.
Hogy került az ékszerkészítés
az életetekbe?

Zsani: Mindketten pszichológiát tanulunk az egyetemen, és
egy fejlődéslélektan órára gyerekekkel kellett rajztesztet végezni, ahol pasztellkrétát használtunk. Már régóta szerettem
volna kipróbálni a pasztellrajzokat, és ezzel a feladattal végre
volt rá alkalom, hogy belekezdjek. Ekkor indult el bennem
egy kreatív folyamat. A pasztellal a papírok után fa karkötőkre kezdtem el különböző
mintákat rajzolni.
30

Zsófi: Én otthon talált anyagokból és gombokból kísérleteztem karkötők készítésével.
Ezzel két irányban indultunk
el a folyamat elején: az egyik
a textil és a gombok, a másik a
pasztell és a fa volt. Később ezeket próbáltuk meg ötvözni az
ékszerkészítésben. Az anyagkészlet és a technikák, amiket
használunk, állandóan bővülnek.

Zsani: Alkotásról alkotásra folyamatos formálódás figyelhető meg a munkáinkban. Amikor leülünk dolgozni, általában
nem megtervezett módon születnek az ékszerek, hanem az
anyagok és a módszerek ötvözésével, az alkotás közben kialakuló ötletekkel.

turkálóból veszünk anyagokat,
amelyek akár távoli országokból is származhatnak. Ezeket
a történeteket az ékszereink is
hordozzák.

A változatosság mellett kezdenek letisztulni az ékszereitek.
Milyen anyagokkal dolgoztok?

Zsani: Először a Gardrób Közösségi Vásáron raktam ki a
saját készítésű ékszereimet. Ez
a helyszín azonban úgy tűnt,
nem a megfelelő közeg, mert itt
inkább a használt ruhák eladásán volt a hangsúly.
Zsófi: Már ekkor sok pozitív
visszajelzés érkezett. Kíváncsiak voltunk az emberek véleményére és reakciójára, többek közt ezért készítettük el a
Facebook-oldalunkat. Az online felületünkön kívül a DiP
Design Passage és a GOUBA
vásáron is megjelenünk. Budapesten az 5 ÉRZÉKben, valamint a soproni Kultúrcikk
nevű boltban és egy csobánkai
kávézóban is árusítják az ékszereinket.

Zsófi: Az utóbbi időben a két
alapanyag, amit használunk,
a gomb és az újrahasznosított
textil. Mostanra eljutottunk
odáig, hogy a gombok borítását is mi készítjük, hiszen már
ebben a fázisban is sok múlik
azon, hogy melyik minta hova
kerül a felületen.
Zsani: Előfordult, hogy elmentünk a turkálóba ruhát venni,
és már mindenben a gombhoz
való anyagokat láttuk. Hiába
tetszett meg egy szoknya vagy
egy póló, végül legtöbbször
szétvágtuk a textileket, és ékszer lett belőlük.
Zsófi: A környezettudatosság
mellett fontosnak tartjuk közvetíteni, hogy minden anyagnak külön története van. Sokszor a saját gyerekkori ruháinkat használjuk fel, máskor a
nagyszüleink régi szoknyájából készítünk karkötőt, vagy a

Mikor fordult át a hobbitevékenység hivatalosabb keretek
közé, amikor már eladásra készítettetek ékszereket?

Mivel tudtok kiemelkedni az
ékszer- és a design-piacon?

Zsani: Az egyediségünkkel
szeretnénk kitűnni a telített piacon: figyelünk arra, hogy soha
ne készítsünk két ugyanolyan

ékszert. Azokat a nőket célozzuk meg, akik figyelnek a harmóniára és szeretnek valami
különlegeset hordani. Többek
között ezért is kezdtünk komplett szetteket létrehozni, ahol
a fülbevaló, karkötő és gyűrű
ugyanabból a textilből készül.
Zsófi: Mostanában sokan dolgoznak gombbal, de általában
a tervezők ehhez nem párosítanak annyira változatos anyagokat. Mi kombináljuk a gombot
bőrrel, gyönggyel, szalaggal,
különböző technikákkal, amitől sokszínűek lesznek az ékszereink. Ezenkívül megrendelésre is készítünk ékszereket. Ha
valaki szeretne, kérhet a neki
tetsző textilből a saját elképzelése szerint új összeállításokat.

Mennyire viszitek bele a saját
egyéniségeteket az ékszerkészítésbe?

Zsófi: Nem kizárólag a saját ízlésünket vesszük figyelembe.
Vannak elegáns, sportos, laza,
visszafogottabb, merészebb,
hétköznapibb, játékosabb darabok – így mindenki megtalálja a neki tetszőt a kollekcióban. Ezek persze mind ott vannak a mi személyiségünkben
is, és a hangulatunktól függ,
hogy melyik rész bontakozik
ki.
További információk:
a www.facebook.com/
inventino.budapest oldalon
vagy az inventino.budapest@
gmail.com e-mail címen.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Édes otthon

Aggod Zsuzsa

A tök jó!
A tök számomra a késő ősz
jelképe, a sütőben sülő tök illatától pedig mindahányszor
kellemes karácsonyváró hangulat járja be az otthonunkat.
Most, hogy egyre korábban sötétedik, a fák lombja lehullt, és
az utolsó gyümölcsöket is leszüretelvén a kertben, látszólag nem
maradt élet odakint, nem csoda, ha többet gondolunk életre
és halálra.
A kelták optimista módon épp
ezt a sötét, terméketlen időszakot választották az új év kezdetének. Számukra ilyenkor volt a
legközelebb a földhöz az ég, elmosódott az élet és halál közti
határvonal, a holtak hazatértek,
az elmúlt évben elhunytak számára pedig ekkor nyílt meg az
út a holtak birodalmába. A VIII.
században valószínűleg az ő hagyományaikat „megszentelve”
tették át május 13-ról november
elsejére a később hivatalosan is
ünnepként elismert mindenszentek napját.
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Szent Odiló clunyi bencés apát
pedig a XI. sz. elején bevezette kolostorában az elhunytakról történő megemlékezés napját, november másodikát, melyet
később az egész katolikus egyház átvett.
A gazdasági okokból a világba szanaszét szóródó írek pedig Jack O’Lanternre, magyarul Lámpás Jakabra emlékezve
– akit Szent Péter a bűnei miatt
nem engedett a mennyországba, az ördög viszont szívességből
nem engedett a pokolra jutni,
ezért lámpással világítva kénytelen bolyongani – még egy hátborzongató „ünnepet” emeltek a
kelta hagyományoknak október
31. estére: a halloweent.
A tök, ez a sokféle színben, formában és méretben pompázó,
jókora és dekoratív kései termés
méltóképpen díszíti az őszi otthonokat. Kapható az aprócska
dísztököktől az óriás halloweeni
tökig mindenféle változatban.
Önmagában is szép – viaszos
kemény héja miatt sokáig eláll –,
mérettől függően állíthatjuk az
ajtóba, vagy lehet az asztal vagy a
polc dísze... Ha viszont a lámpáskészítés mellett döntünk, ami
2-3 napig csodás esti látványosság (aztán sajnos „elhervad”),
élvezhetjük a kivájt tökbélből és
-magokból süthető-főzhető finomságokat is.

És ha végül lecseréljük a dekorációnkat, nem kell gondolkozni,
hol tároljuk: irány a komposztáló vagy a szemeteskuka.
Dacára a halloween környéki
tökdömpingnek, a lámpásokat
legjobb az olcsó és finom kanadai sütőtökből farigcsálni, a húsát pedig félretenni további felhasználásra. Olyan tököket válasszunk, melyeknek elég nagy
és szép gömbölyű az aljuk. És
vegyünk egyszerre többet, mert
ha belejövünk a lámpáskészítésbe, nem lesz megállás az első darab után...
A töklámpás készítése azzal kezdődik, hogy levágjuk a tökféle
alját vagy tetejét, és valamilyen
„vájóval” (karalábé-, dinnye-,
krumpli-), vagy egy erős nyelű
kanállal kikanalazzuk a belsejét.
Jó tudni, hogy sokszor – pl. ha
karcoljuk a díszítést – jobban járunk, ha előbb díszítünk, aztán
vájunk, mert az erőteljes „eszközhasználatnak” nem áll ellen
a vékony héjúra vájt tök, a kikanalazást viszont nem zavarja, ha
már díszes a felület.
Bemelegítésképpen almamagozóval vágott lyukakkal díszíthetünk egy jövendőbeli pöttyös
lámpást – aztán jöhetnek a komolyabb feladatok.
A klasszikus vigyori töklámpáshoz először tervezzük meg
papíron a nagy szemeket, fogMagazinunk újrahasznosított papírból készül

híjas szájat, orrot, aztán alkoholos filccel rajzoljuk a tökre a kivágandó részeket. Éles, vékony
pengéjű késsel óvatosan vágjuk
ki és távolítsuk el őket.
Játszhatunk tökkarcolást is:
meglepően szép az eredmény,
amikor a karcolt mintán átsejlik a fény! Ehhez egy vastagabb hímzőtűvel karcoljuk
be az előre megrajzolt mintát
a tök felületébe, aztán vájjuk
ki a tököt, viszonylag vékonyra. Kisebb-nagyobb lyukakat
is szúrhatunk bele, és tehetünk
üveggyöngyöt ezekbe – egészen keleties lesz a hatás.
Az elkészült töklámpásokat vékony drót segítségével fellógathatjuk olyan helyre, aminek a
közelében semmi nem kaphat
lángra.

A kifaragott tök tartósabb lesz,
ha vízzel hígított hipóval befújjuk vagy átdörzsöljük.
És mi készülhet a maradékból?
A kanadai tök levágott hosszúkás részét felszeletelhetjük vékony karikákra, almamagozóval
és késsel vághatunk bele mókás
tökarcot, sütőben kisüthetjük, és
máris kész a tök-csipsz – azok a
gyerekek is meg fogják kóstolni,
akik egyébként nem vetemednének sütőtökfogyasztásra.
De főzhetünk finom krémlevest,
kipróbálhatjuk az amerikai tökös pitét, és más zöldségekkel,
sajttal összesütve finom köretet készíthetünk a töklámpások
„beléből”.
További ötletek
a honlapunkon...
hirdetés
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A szeptemberi kvíz játékunk nyertesei:
Kovács Judit, Budapest - Fodor Gyógyszertár, Budapest
Simonka Lászlóné, Budapest - Szarvas Gyógyszertár,
Budapest
Szabóné Balogh Judit, Zagyvarékas - Áfium Gyógyszertár, Szolnok
Szanda Anita, Budapest - Mara Gyógyszertár, Budapest
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló
wellnesshétvége a móri Hétkúti Wellness Hotel**** felajánlásával.
Leidl Istvánné, Budapest - Király Patika, Sopron
Dr. Matus Gyuláné, Tatabánya - Hunyadi Gyógyszertár,
Tatabánya
Szalánczi Viktória, Székesfehérvár - Szekfű Gyógyszertár,
Székesfehérvár
Váradi Gusztávné, Tata - Angyal Patika, Tata
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló
wellnesshétvége a szilvásváradi Szalajka Liget
Hotel**** és Apartmanházak felajánlásával.

Ha Ön 2013. november 1. és 30. között a túloldalon található
Szimpatika kvízünket kitölti, és postai úton vagy a szimpatika.hu/jatek oldal
segítségével a válaszokat beküldi nekünk, sorsoláson vesz részt.
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 újdonságaival!
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. november 30-ig postai úton visszaküldik szerkesztőségünkbe (Szimpatika szerkesztőség: 1116 Budapest, Sztregova utca 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:
2013. december 10. délelőtt 10 óra, helyszíne a Szimpatika szerkesztőség.
(1116 Budapest, Sztregova utca 1.)
Október havi számunk kvízkérdéseinek helyes megfejtései:
1.: a) 2.: a) 3.: a) 4.: c) 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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Kiss Lajosné, Hajdúbagos - Fekete Gólya Gyógyszertár,
Hortobágy
Oláh Csanád, Békéscsaba - Isteni Gondviselés Gyógyszertár, Békéscsaba
Nyereményük: egy-egy komplex szűrővizsgálat a VitaHelp Egészségközpont felajánlásával.
Gállos Tamás, Sopron - Ezüst Kehely Gyógyszertár, Sopron
Kampós Balázs, Villány - Szársomlyó Gyógyszertár, Villány
Mészárosné Major Ildikó, Sándorfalva - Akácia Gyógyszertár, Sándorfalva
Nyereményük: könyvcsomag a Libri és a Kolibri Kiadók felajánlásával.

Gratulálunk, a nyerteseket telefonon
értesítjük!
Felhívjuk kedves játékosaink figyelmét, hogy a nyertesek sorsolása közjegyző jelenlétében, a nyeremények értéke alapján
csökkenő sorrendben történik!

1

Karikázza be
Mi
 a hiba az Anyaszemmel-Apaszemmel
a helyes
rovatunkban látható tankönyvben?
válasz
a) a képen egy görögteknős látható
betűjelét!
b) az ékszerteknős élete végéig aprócska marad
c) az ékszerteknős valójában szárazföldi teknős

2

Milyen díjat kapott az On The Spot?
a) Arany Hátizsák
b) Arany Objektív
c) Arany Nimfa

3

4

5

Kikkel
fut az erdőben Dóra?

a) a szarvasokkal
b) a társulattal
c) a cicájával
Hol
 várja Kornél úr délután 6-kor Mártát?
a) a nagy tölgyfánál
b) a piacon
c) a cukrászdában
Mivel tartósítsuk a töklámpást?
a) rovarölő szerrel
b) zselatinnal
c) hígított hipóval

Név*:............................................................................
.......................................................................................
Cím*:............................................................................
.......................................................................................
Telefon*:.....................................................................
e-mail:.........................................................................
.......................................................................................
Patika neve, címe (vagy pecsétje)*:..................
.......................................................................................
.......................................................................................
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KERESSEN MINKET
AZ INTERNETEN IS!

WWW. www.facebook.com/Szimpatika
.HU

honlap

facebook oldal

Tekintse meg a Szimpatika TV
új és régebbi adásait!

