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Kedves olvasó!
Sok levelet kapunk Önöktől, különféle témákban: van, aki tanácsot kér, van, aki ötletet ad, és természetesen akad olyan is, aki
kritikát fogalmaz meg – sokszor jogosan. De
a múltkoriban érkezett egy olyan levél, amitől – ahogy mondani
szokták – dobtam egy hátast. Egy olvasónk azt kifogásolta, hogy
nem egy csinos hölgy van a magazin címlapján, hanem egy idősebb művész – és most nagyon finoman fogalmaztam, nem úgy,
mint a levélíró, aki címlapinterjúnk alanyának még a testsúlyára is kitért.
Nos, levélírónknak most sem jártunk kedvében, mert valószínűleg e havi számunk borítójával sem fogok szembetalálkozni egy
autószerelő-műhely falán. Interjúalanyaink kiválasztásánál más
szempontokat veszünk figyelembe, mint popsijuk feszessége, vagy
ráncaik száma – még akkor is, ha a címlapfotó elkészítése gyakran problémát okoz. Ez persze nem azt jelenti, hogy soha nem szerepelhetnek nálunk szép fiatal lányok, hisz voltak már sokan, és
ígérem lesznek is, de aki csak csinos ifjú hölgyeket akar nézegetni,
az biztos talál magának más olvasnivalót. Talán levélírónk is egyszer rájön majd arra, hogy bár a világ boldogabbik felének társadalmi mintái, szokásai és gazdasági trendje az anyagi javak mellett kizárólag a fiatalságot és a szépséget állítják be értéknek, de
ezek egyrészt mulandó dolgok, másrészt az életben maradáshoz,
az érzelmi és szociális stabilitáshoz valami másra is szükség van.
Ezt a mást divatos szóval nevezhetjük információnak, de ez nem
olyan információ, amire rá tudunk keresni a neten. Ezt az információt – inkább tudást – az öregek hordozzák. Apáink, nagyapáink, anyák és nagymamák, rokonok és vadidegenek, egy bácsi a
parkban, egy Kossuth-díjas művész, egy korosodó színésznő. Lehet, hogy sokszor nem tudják a mobiltelefonjukat kikapcsolni, és
bénáznak, ha skype-olni kell, de születésről, halálról, szerelemről,
az igazán fontos dolgokról, őket érdemes megkérdezni – mert ők
már tudnak valamit. Valamit, amit mi még nem.
A szerkesztőség nevében kellemes olvasást kíván:
Kalmár András főszerkesztő
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Interjú
életét, de a falubeliek nagyon
szerettek minket, és a filmet is,
még mindig él egy-két idősebb
helyi lakos, aki megállít és elmeséli, hogy milyen élmény volt ez
akkor neki, 15 évesen.
Ennek 60 éve. Most min dolgozik?

Makk Károly
Egy forró késő nyári délelőttön, a Balaton északi partján,
törzshelyén, a badacsonytomaji Muskátli Étteremben beszélgettünk Makk Károllyal. A
87 éves rendezőn szemmel
láthatólag nem fogott az idő,
lezser eleganciával kérte ki villásreggelijét és gyűszűnyi pálinkáját a főpincértől.
A Badacsony és környéke régi szerelem? Ahogy errefelé
jöttem, eszembe jutottak a
Liliomfi legendás képsorai...

Édesanyám apja vasútépítő mérnök volt, és részt vett a Balaton
északi partján húzódó vonal építésében. Aztán gyerekkoromban
sokat nyaraltunk ezen a vidéken,
4

és ő mindig mesélt a környékről,
megmutatta, hogy akkoriban mi
merre volt, elmagyarázta, hogyan dolgoztak, építettek töltést,
fektettek síneket – mi pedig nagyon szívesen hallgattuk.

lentősen megkurtították az intézmények bevételeit. Aztán jöttek az 50-es évek, és a mozit is államosították.

Édesapjáról tudni, hogy mozit vezetett, de ez akkoriban
nem lehetett egyszerű...

Az elsőre nem, de sok mindenre
emlékszem, amit ott gyerekként
láttam. Ezek főként 30-as évekbeli amerikai filmek voltak.

Pontosabban mozitulajdonos
volt, édesanyámmal együtt építették fel a mozit, 1925-ben, Berettyóújfalun. Anyám testvére
építészmérnöknek tanult, ő készítette el a terveket. A háború
után a pártok egyik anyagi forrása az volt, hogy felosztották
egymás közt a mozikat, és egész
egyszerűen elvitték a profit egy
részét – erre egy országos rendelet hatalmazta fel őket. Ezzel je-

Emlékszik rá, hogy mi volt az
első film, amit ott látott?

Akkoriban hogyan működött a
filmforgalmazás, a terjesztés?

A pesti filmgyártó cégek minden évben elkészítettek néhány
filmet, és volt 2-3 ügynökük,
akik végigjárták a vidéki mozikat egy ajánlattal, amiben le
volt fektetve, hogy hány napra,
mennyiért adják oda az adott filmet. Ugyanez volt a helyzet az

Elég régen spekulálok azon,
hogy egy munkáimmal kapcsolatos önéletrajzot készítsek.
A film nem volt még ötvenéves,
amikor a szakmába bekapcsolódtam – most már több mint
100 éve létezik. Ennek majdnem
a felét végigcsináltam. A Kossuth Kiadó felkért egy ilyen jellegű könyv megírására, én pedig
elfogadtam az ajánlatot.
Fotó: Pályi Zsófia

amerikai filmekkel, a stúdiók
képviselőkön keresztül állapodtak meg a tulajdonosokkal. De
nem kellett sok kópia, viszonylag kevés filmszínház volt akkoriban, nem fordulhatott elő,
hogy ötven helyen játszották
ugyanazt a filmet.
Visszatérve a Liliomfihoz:
hogy kell elképzelni azt a forgatást? Ugyanakkora felfordulás volt itt, Badacsonyban,
mint amikor Bruce Willis Budapesten járt?

Akkora azért nem, de a magyar
viszonyokhoz képest monstre dolog volt. Itt laktunk Badacsonytomajban, a Római úton,
házaknál, egy kb. 20-25 főből álló társasággal. Az biztos, hogy
kicsit felbolygattuk a település

Saját archívumból dolgozik?

‚‚

Semmi más nincs, csak az emlékek. Persze, elő tudok keresni
kritikákat, elemzéseket, meglévő anyagokat. Elég szép számmal vannak ilyenek, de azt nem
tudom, hogy Amerikából, Angliából, Franciaországból hogyan fogom összekaparni azokat az igazán jelentős írásokat,
amik kicsit más, ottani szemszögből beszélnek a filmjeimről.
Most próbálom a régi ismerősökkel felvenni a kapcsolatot, de
ők is elég idősek, sőt, sokan már
nem is élnek közülük. De talán
az internet korában könnyebben
megoldható a kutatómunka.
Új filmet nem csinál már?

lamosított filmgyártás korában
csináltunk évi hat filmet, aztán nyolcat, tizenkettőt, a maximum 22 film volt. Volt egy virágzó filmgyártásunk, különösen a
’60-as évektől kezdve, nem volt
ritkaság, hogy egy magyar rendező kikerült Cannes-ba, Velencébe, Berlinbe, Los Angelesbe, New Yorkba vagy Madridba. Ezek meghívásos fesztiválok
voltak, nem lehetett csak úgy bejelentkezni, vagy meghívták az
embert, vagy nem. Most is mindenki fesztiválra jár, de hát ezek
nem A kategóriás fesztiválok,
hanem többnyire kis egyetemi
városkák által rendezett események, ahová gyakran hívnak fiatal magyar filmrendezőket – ami
persze nagyon jó. De azért egy
cannes-i, velencei, berlini meghívásnak nagyobb súlya van.

Nem. A magyar film jelenlegi
helyzetét különben sem látom
túl rózsásnak. 1948-ban, az ál-

„Egyiküknek se volt
érzéke 5 millió
dollárhoz, mert az
olyan kicsi pénznek
számított, hogy nem
tudták hová tenni.”

Nem azért nem csinálok már
több filmet, mert nincs ötletem
– csak nincs már kedvem hozzá. Van 3-4 olyan dolog, novella,
könyv, szinopszis, amit elkezdhetnék kidolgozni, van közte
kész forgatókönyv is. De egyáltalán nem találom azt a szellemet, amit kellően össze tudnék
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Amikor a Macskajátékot Oscarra jelölték, és kiutazott
Amerikába, komolyan felmerült, hogy disszidálni fog?

Dehogy. Amikor megérkeztem,
mindenki azt javasolta, hogy
maradjak egy-két hónapig, mert
előbb-utóbb fel fognak kérni egy
filmre. Abban az időben nagyon
szerették az európai, kelet-európai filmeseket. Ezek többsége,
ha megcsinált kint egy filmet, eltette a honoráriumot, aztán hazament. Ha komoly perspektíva ígérkezett, akkor esetleg kint
maradt. Arról, hogy végképp
elmenjek Amerikába, nem volt
szó. De felmerültek különféle lehetőségek.
Coppolával is voltak közös
terveik, de végül ezekből
semmi nem vált valóra – a
pénz is közrejátszott ebben?

Coppola az amerikai kultúra és
a szabad világ egyik legreprezentatívabb képviselője volt, amikor megcsinálta a Keresztapát,
6

ami simán és egyszerűen egy remekmű. Ebből is látszik, hogy
ott sem mindenki csak a pénzre
gondol, amikor filmet csinál. A
„nagy pénz”, amibe ott egy film
kerül, azért Amerika évi GDPjét tekintve nem olyan nagyon
sok. Legalábbis 112 millió amerikai dollár nem számít annak.
A pénz azért is fontos a filmiparban, mert ez egy olyan spe-

„kevesen hiszik el,
hogy nehezebb
egy jó vígjátékot
elkészíteni,
mint egy
komolyabb filmet”

ciális iparág, ahol egy termék
nagyon gyorsan behozhatja az
árát. Januárban elkezdek forgatni, júniusban befejezem, decemberben bemutatom. Azonnal megmutatkozik, mire képes
a film, és ha jó, rögtön itt van a
hozam. Ez nem olyan, mint egy
normál ipari cégnél, itt, ha beválik a terv, akkor nagy a nyereség. George Gund, egy nagyon
gazdag bankárcsalád gyermeke
vette meg a Szerelem jogait. Jó
haverja volt Coppolának, és korábban, amikor nem volt még
pénze, többször is támogatta a
filmjei elkészítését. Sokszor ültünk Coppolánál vagy Gundnál,
és arról beszélgettünk, hogy öszsze tudnánk-e hozni egy koprodukciót. Nagyon amerikai tár-

saság volt az övék, a szó jó értelmében, de egyiküknek se volt
érzéke 5 millió dollárhoz, mert
az olyan kicsi pénznek számított, hogy nem tudták hová tenni. De mi, például A játékos c. filmemet 4,5 millió dollárból csináltuk meg. Nekik 10-12 millió
dollárnál indult meg az agyuk.
Nagyon bájos volt ez a társaság,
és a kint töltött idő is kellemesen
telt, de két hét múlva meguntam
és azt mondtam, gyerekek, én elmegyek Pestre. Kérdezték, hogy
mihez fogok kezdeni? Mondtam, hogy fogalmam sincs, de
biztos csinálok egy filmet.
Sok olyan filmje van, amelyek
világhírűek, díjakat kaptak
és elismertek, és vannak kevésbé ismertek is... Van olyan
személyes kedvence, amelyet
Ön szerint méltatlanul kezeltek?

Nincs ilyen. Úgy érzem, hogy
van X mennyiségű filmem, ami
a legjobban kifejezi azt, amit én
tudok, amit szeretek, ezek jól sikerült alkotások. Aztán van néhány, amelyik erőlködik, és nem
lett sikeres, de vállalom, hogy
ezeket is én csináltam. Nagyon
nehéz dolog ez, hisz vannak témák, amik eredendően elősegítik a sikert, és vannak más témák, amelyek nem jönnek be.
Az ember megpróbálja felfedezni az irányvonalakat, az okokat,
a nemtetszést, a tetszést. A végén
mindegyiknek lesz egy helye.
Meg aztán rengeteg olyan mellékesnek tűnő tényező vagy elem
van, ami sok mindent megvál-

toztatott, mert belejátszott a korabeli kultúrpolitikai döntésekbe. Néha meg lehetett őket győzni bizonyos dolgokról, vagy nem
lehetett, vagy mégis meg lehetett
valamit csinálni, aztán letiltották, és a végén kiderült, hogy köszönik szépen. Ez most is nagyjából így működik.
A filmiparban elképesztő
technikai változások mentek
végbe, például annak idején a
rendezők nem láthatták, milyen képet komponál az operatőr, csak álltak vagy sétáltak
a kamera mellett, és onnan
instruálták a színészt. Sokat
segített az új technikák megjelenése a filmkészítésben?

Fotók: Markovics Frerenc

‚‚

fogni, úgy, mint régen. Van egy
új szakmai irány, hogy elég a politizálásból, a problémákból, jöjjenek a könnyed és szórakoztató filmek. De kevesen hiszik el,
hogy nehezebb egy jó vígjátékot
elkészíteni, mint egy komolyabb
témájú filmet. Korábban a magyar filmek jelentős része arról
szólt, hogy van egy ország, mindenféle problémákkal, és arról,
hogy ezeket az emberek hogyan
viselik, és ezek hogyan alakítják
őket. A közönség pedig szívesen
vette az ilyen témájú filmeket.

Szerelem

Hogy van az egészsége? Nagyon fiatalosnak és frissnek
tűnik...

Úgy tudom, hogy jól. De ebben
sosem lehet biztos az ember.
Nem sportolok, sajnos minden
ilyet abbahagytam, ami nem jó,
de hát itt nyáron úgy elkényelmesedik az ember... De a lelkifurdalás kényszere az, ami talán
majd visszahív, hiszen korábban rendszeresen sportoltam mindenfélét. Most
találnom kell egy helyet,
ahol rendesen lehet úszni.
Nyáron azért jut idő a
családra, gyerekekre?

Két gyerekem van, és persze mindkettő halálosan el
van foglalva. Egy bizonyos
kor után ez így normális, a
gyerekek le vannak terhelve,
a szülők meg ráérnek. A lányom
vágó, külföldiekkel dolgozik, a
fiam is járja a világot, de azért
olyanok vagyunk, mint egy normális család. Igyekszünk gyakran keresni egymást, és amint
lehet, találkozni. Rendszeres
nagy közös nyaralásra ritkán
van lehetőség, de tavaly például
együtt voltunk Olaszországban.

Egy erkölcsös
éjszaka

Ellenkezőleg, sokat rombolt. A
színész, amikor játszik, akkor
nekem mutatja meg, hogy mire
képes, mi jön ki belőle. Ha egy
monitor mögött ülök, ő el van
veszve, mert nincs meg az a viszszanézés, ami beletartozik egy
jelenet létrehozásába. Ha őt nem
figyelik az első sorból, a negyvenedikből, akkor akármilyen
nagy monológot vagy kis poént
mond, elvész a dolog. Ez nem
ugyanaz, mint hogy beülök egy
Macskajáték
fekete lyukba, elém tesznek egy
monitort és azt bámulom.
Játszani kell
De persze van egy csomó olyan új dolog is, ami
könnyebbé tette a munkánkat.
Meg szokta nézni a nagy
amerikai közönségfilmeket?

Nem igazán.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Fotó: Kende Tamás

Interjú

Meddig maradnak Badacsonyban?

Nagyon szeretjük itt az őszt. Ha
időnk van, akkor jövünk. Sok
barátom lakik itt a közelben
vagy a Káli-medencében, a Szigligeti alkotóházban is mindig
akad ismerős. Amennyi társaságra én vágyom, az itt megvan.
Kalmár András

HIRDETÉS

A csodálatos szőlőmag
Először Nobel-díjas tudósunk,
Dr. Szentgyörgyi Albert írta le
1936-ban a szőlőmag emberi szervezetre kifejtett kedvező
hatását. Ő mondta ki először,
hogy a szőlőmag tartalmazza
valószínűleg a legtöbb természetes antioxidánst.
GERE Attila Pincészete 2010 óta
foglalkozik a bortermelés melléktermékét képező szőlőmag
és -héj feldolgozásával. A szőlőmagból kétféle dolog készülhet: szőlőmagliszt – vagy -őrlemény – és szőlőmagolaj. Az őrlemény készítése során születik az olaj is, ugyanis ezt az öszszegyűjtött magból préselik ki.
A folyamat ma már teljes egészében a pincészet saját üzemében – saját alapanyagot felhasználva – zajlik.

Szőlőmag- és
szőlőhéjőrlemény
Az antioxidánsok a világon az
egyik legnagyobb mennyiségben a szőlőmagokban lelhetők
fel. Mivel a szőlőmag egészben
vagy csak simán szétrágva nem
tudja kifejteni jótékony hatását,
ezért szükséges porítása, miáltal a benne rejlő hatóanyagok a
felszínre kerülnek.
A szüretkor a törkölyből egy
speciális berendezés segítségével leválasztják a magot és
a héjat, majd a lehető legrövidebb időn belül szárítják. Ez-
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után a magból kisajtolják az
olajat, majd pedig megőrlik,
porítják. Egy porított mag akár
fél négyzetméternyi területet is
beterítene, így ebben a formában a szervezetbe jutva sokkal
egyszerűbben és nagyobb felületen tud érintkezni és felszívódni a bélrendszerben.
A szőlőmag- és -héjőrlemény
rendszeres fogyasztásával erősíthetjük immunrendszerünket, és komoly védővonalat állíthatunk a kórokozók elé. Antioxidáns hatása a C-vitaminnál
18,4-szer, míg az E-vitaminnál
50-szer erősebb.
A szabadgyökök mérséklésével a sejtek és szövetek károsodásának mértéke csökken,
kevésbé alakulnak ki gyulladásos betegségek, kiemelten
fontos szerepe van továbbá az
érrendszert felépítő szövetek
egészségének megőrzésében,
és úgy védi a szívet, hogy csökkenti a magas vérnyomást, illetve a káros koleszterinszinttel is
könnyedén leszámol.
Kedvező élettani hatásai mellett ez az első olyan hazai
szőlőmagtermék, mely 100%ban organikus szőlőskertek terméséből készült.
A szőlőmag- és -héjőrlemény
napi adagja 5 gramm (1 teáskanál), amit joghurtba, müzlibe,
teába keverve kell fogyasztani,
de akár kenyér vagy sütemény
sütésekor is szórhatunk a tész-

tába belőle, sőt, arcpakolásként
is alkalmazhatjuk.

Szőlőmagolaj
Ha szervezetünk folyamatosan
stressz hatása alatt van, akkor a
szőlőmagból készült olaj kitűnő segítség lehet immunrendszerünk védelmi vonalának
erősítésében. Ráadásul szívünket is megóvhatjuk rendszeres
fogyasztásával: védi az ereket
a meszesedéstől, erősíti, rugalmassá teszi azokat, továbbá a
koleszterinszintet is jó irányban
befolyásolja.
A hideg sajtolású 100%-os GERE szőlőmagolajat nemcsak salátákhoz vagy sütéshez használhatjuk, hanem akár krémekhez is keverhetjük, de natúr
formában bőrünk ápolására is
kiválóan alkalmas. A magőrleményhez hasonlóan gazdag
antioxidánsokban, rengeteg
telítetlen zsírsavat tartalmaz,
és az összes többi olajfélénél
sokkal magasabb arányban található meg benne például az
E-vitamin.
Az olajból naponta egy teásvagy egy evőkanállal fogyaszszunk, vagy keverjük ételeinkhez. Természetesen süthetünk
is vele. Mivel hőtűrő képessége
magas, akár konfitálásra is alkalmas. Külsőleg, masszázsolajként vagy arckrémek alapanyagaként pedig serkentő, fiatalító
hatással van sejtjeinkre.

Ajánlatajánlja:

A

WWW.KULTURPART.HU

A közelmúltban elhunyt legendás zenészre, a táncházmozgalom úttörőjére,
Halmos Bélára emlékezik az ősztől újra rendszeres programokkal jelentkező
Fonó Budai Zeneház. Az ő emlékére rendezik meg szeptember 14-én évadnyitó táncházukat a Muzsikás együttes tagjai, de az egész hétvége izgalmasnak ígérkezik: péntektől vasárnapig a román nép- és előadóművészet néhány
kiemelkedő képviselőjét ismerhetjük meg. A három nap alatt rengeteg olyan
esemény lesz, amely bemutatja azokat a kulturális értékeket, amelyek összekapcsolják a két nemzetet.
A Színikritikusok díja a magyar színházi élet legfontosabb kitüntetése. Független díj, számtalan kategóriában, amelyet a kritikusok szavazatai alapján
kapnak meg az alkotók a díj gazdájától, a Színházi Kritikusok Céhétől. A díjátadó idén szeptember 22-én este 8-kor a Trafóban lesz, mivel 2010 óta a
díjat színházakban megrendezett esemény keretében adják át; és azért éppen a Trafó, mert a díjnak mindig is fontos – és gyakran vitatott – kategóriája
a független színházaké. Ez az a terület, amire ma érdemes figyelni! Az est
rendezője a koreográfus-táncos-rendező Gergye Krisztián lesz.
Ha szeptember, akkor jön az elmaradhatatlan Gesztenyenap:
29-én, a MOM Kulturális Központban rendezik meg minden
évben ezt a remek ingyenes minifesztivált. Ott lesz Halász Judit,
a Batyu Színház, lesznek bohócok és cirkusz is, és persze az
elmaradhatatlan kézműveskedés. És ha ez mind nem lenne elég,
11:30-tól Novák Péter és zenész barátai ritmusországba viszik
kalandozni a gyerekeket Tititá című előadásukkal, amelyet nemcsak a nézőtérről lehet figyelni, de a színpadon is szabad, sőt, kifejezetten ajánlott zajt csapni,
kergetőzni, táncolni és énekelni, Titivel, Tával és a muzsikusokkal. Aki teheti, jöjjön el!
És végül hadd ajánljunk ismét valamit a gyerekeknek, ami kicsit „saját gyerek” is: a Kultúrpart stúdiójában az aranykezű (és -fülű) Bodnár Péter „Bogyó” keverte újra annak a kilencvenes években megjelent audiokazettának az anyagát, amit Szvorák Kati és Kiss Ferenc
készítettek, és amelyen magyar népi gyerekdalok feldolgozásai találhatók. Olyan nótákat hallhatunk ezen a CD-n, mint a sokat ígérő Tulipános kölyökmetál, vagy a Prücsöknász és kamramuri. A kiadvány
komoly segítséget nyújthat a nyárról megmaradt, ovi- és sulifalak közé szorított felesleges energiák ledolgozásában.
Ha bővebb információt szeretne, nézze meg a fenti művészek, események honlapját,
vagy böngésszen a kulturpart.hu-n!
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Dogossy Katalin

Másfél millió állá sajánlat

A napokban csengett a szerkesztőségi telefon. Egy hölgy hívott. Segítséget kért.
Azt mondta, a férjével és négyéves kisfiával földönfutók lettek, mert bedőltek egy magyar
munkaközvetítőnek, aki német munkahelyekre
utaztatott magyar építőipari szakmunkásokat.
Ők itthon eladták az autójukat, és minden spórolt pénzüket euróra váltották, hogy lakást bérelhessenek, a gyereket ott kint óvodába írathassák, s hogy az első néhány héten fedezni tudják
a kinti költségeket. Addig is, amíg az első fizetésüket megkapják.
Az első fizetés azonban késett. Először a közvetítési díjat számolták el belőle, utána a munkavédelmi felszereléseket, melyek nélkül nem dolgozhattak. A lakás bérét előre három hónapra ki
kellett fizetni. Mire valami pénzt láttak, a gyerek
betegedett meg, s mivel nem volt biztosításuk,
magánorvost kellett fizetni. A kisfiú asztmás
volt. A sok izgalom, a szülők állandó civakodása, a megszokott környezet hiánya miatt a gyerek egyre gyakrabban fulladt. Kórházba kellett
vinni. A kórházi költségeket a magyar közvetítő
cég kifizette, de később a bérükből levonta. És
egyre csak vonta. Mivel a nyelvet nem beszélték,
nem tudták leellenőrizni, de érezték, hogy átverik őket. Az utolsó négy hónapban már színét se
látták a munkaközvetítőnek. Éppen csak annyi
pénzük maradt, hogy hárman valahogyan hazajöttek.
Senkit se szeretnék a külföldi munkavállalásról
lebeszélni. Úgy érzem azonban, el kell mondanom, hogyan mennék ki én, ha munkát akarnék vállalni az Európai Unió valamelyik országában. Először is megnézném azt az adatbázist,
amelyen az ilyen munkahelyeket hivatalosan
nyilvántartja az Unió.
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Van ilyen?
Bizony van. Csak kevesen tudnak róla. Úgy hívják, EURES. Ez nem más, mint egy Brüsszelben
lévő hatalmas számítógép, amelyen minden pillanatban több százezer betöltetlen álláslehetőség
adatai elérhetők. Ebben az adatbázisban megtalálható minden olyan betöltetlen állás, amelyet Európa országaiban a munkaadók ebbe az
EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat) nevezetű nyilvántartásába bejelentenek. Amikor
ezt a cikket írom, éppen 1 447 237 állásajánlat található a rendszerben.
Csak azt kell beírnom egy keresőbe, hogy
www.eures.hu.
Jó, persze nem árt a dologhoz némi nyelvismeret.
Mert az EURES az üres álláshelyeket rendszerint
az adott ország nyelvén hirdeti meg. Vannak közöttük olyanok, amik két hete vagy három napja
betöltetlenek, de vannak olyanok is, amelyeket ma
vagy tegnap hirdettek meg. De nem csak az üres állásokról ad információt ez a rendszer, hanem arra
is alkalmas, hogy az álláskereső feltöltse rá angolul,
németül vagy franciául a saját önéletrajzát. Az önéletrajzi adatbázisból aztán a hozzáféréssel rendelkező munkaadók válogathatnak. Van ezeken kívül
egy olyan adatbázis is, melyen minden ország életés munkakörülményei megnézhetők. Az egy liter
tej árától a fizetett szabadnapok számáig rengeteg
adat. Természetesen az adott ország nyelvén. De
képes az adatbázis a középiskolai, egyetemi lehetőségekről is információval szolgálni.
És ha csak magyarul tudunk?
Minden országban, így Magyarországon is vannak olyan EURES-tanácsadók, akik segítenek eligazodni a rendszerben, és igyekeznek minden
kérdésre válaszolni. Őket a fenti webcímen megtaláljuk. Magyarországon jelenleg közel harminc tanácsadó dolgozik az Állami Foglalkoztatási SzolMagazinunk újrahasznosított papírból készül

gálatnál, ami azt jelenti, hogy minden megyében
van legalább egy ilyen munkatársuk.
Az EURES az Európai Unió hivatalos állásközvetítő szervezete, ezért megbízható. Néhány dolgot
azonban nem árt tudni, ha külföldön munkát szeretnénk vállalni. Óvakodjunk a túl csábító ajánlatoktól. Egy átlagos magyar munkavállaló külföldön rendszerint a minimálbért kapja, ez a nyugateurópai országok esetében kb. a magyar minimálbér ötszöröse. Ha szállást vagy ellátást is kínál a
munkaadó, annak ellenértékét a keresetből általában levonja. Ha nem tisztázzuk előre a levonásokat
és azok mértékét, könnyen lehet, hogy fizetés helyett nekünk kell majd fizetni. Fontos, hogy elutazás előtt tájékozódjunk a kiválasztott ország viszonyairól. Célszerű tisztázni, hogy kell-e, vagy sem
munkavállalási engedély, ha igen, hogyan lehet azt
megszerezni. Kinek a feladata az engedély beszerzése. Amennyiben nem kell munkavállalási engedély, kell-e regisztráltatnunk magunkat. Van-e a
fenti eljárásoknak olyan költsége, melyet nekünk
kell megfizetni, ha igen, mekkora ez az összeg.
Mik a főbb adó- és társadalombiztosítási kiadások.
A szakemberek felhívják a figyelmet azonban arra,
hogy soha ne fizessünk magánközvetítőnek közvetítési, regisztrációs vagy egyéb díjat! Magyarországon kormányrendelet írja elő, hogy a magánközvetítő az álláskeresőtől semmilyen címen nem kérhet
a szolgáltatásaiért pénzt. Szolgáltatásainak ellenértékét mindig a munkaadó fizeti meg.
Bár az EURES-tanácsadók segítenek nekünk
munkát találni, helyettünk se dolgozni, se ügyeket
intézni nem fognak. Ezért legalább egy alapszintű
nyelvismeret szükséges.
Külföldön hivatalos ügyeket kell majd intézni, de
a hivatalokban nem fognak magyarul beszélni. A
munkavégzéssel, illetve a foglalkoztatóval kapcsolatos panaszainkat sem fogják magyarul megérte-

ni. De értenünk kell a főnöktől kapott utasításokat, el kell tudnunk olvasni, és meg kell értenünk
a munkavédelmi előírásokat, a veszélyre figyelmeztető feliratokat és így tovább. A munkaszerződés biztosan nem magyarul, hanem a fogadó ország nyelvén készül, és szerződést aláírni úgy, hogy
nem tudjuk pontosan, mi áll benne, több, mint
kockázatos. Nyelvtudás nélkül, vagy gyenge, hiányos nyelvtudással lehetőleg senki ne vállalkozzon külföldi munkavégzésre még a legegyszerűbb
munkák esetében sem. Lehetőleg vigyen magával
legalább annyi pénzt, ami a hazautazás költségeit
fedezheti. Az élet nem a fizetéssel kezdődik, arra
legalább egy-két hetet várni kell, viszont addig is
lakni, élni, közlekedni kell valamiből. Sok helyen a
lakbért akár több hónapra előre is elkérhetik, ami
már egy jelentős összeget is kitehet. Ha pedig nem
válik be a számítás, akkor gondolni kell arra, hogy
a hazautazás is pénzbe kerül. A külföldi munkavállalással foglalkozó szakemberek felhívják a figyelmet néhány fontos dologra. Nevezetesen: az
útlevelet, lakcímkártyát, személyi igazolványt – ha
egy mód van rá – soha ne adjuk át a munkaadónak vagy a közvetítőnek, mert így azonnal kiszolgáltatottá válunk. Ha ehhez a munkaadó ragaszkodik, készítsünk az okmányokról fénymásolatot,
s azt adjuk át.
És ha mégis bajba kerülnénk?
Ha baj van, segítségért fordulhatunk a helyi, külföldi munkaügyi központhoz. Elutazás előtt érdemes kiváltani az Európai Egészségbiztosítási Kártyát, amellyel az átmeneti tartózkodás idején orvosilag szükséges egészségügyi ellátás vehető igénybe. Ha ilyen kártyánk nincs, akkor az igénybe vett
egészségügyi ellátások költségeit nekünk kell megtéríteni. Egyébként, érdemes biztosítást kötni legalább arra az időre, amíg a munkaadónk nem fizeti
a társadalombiztosítási járuléko(ka)t.
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Üzenet a Földről

Tévedhetek?
Nem hiszem. Nem engedhetem meg magamnak, mert
nem engedi a közeg sem. Így
aztán marad a kételyek nélküli
élet, vagy annak reménye!
Mind gyakrabban tükröződnek a virtuális tér szabályai a
létezésben, számítógépes játékosok lettünk, ha úgy tetszik. Bár
a komputeres örökkévalósággal ellentétben még mindig csak
egy dobásunk van, de járnak a
bónuszok a korlátozott fizikális
kiterjedés ellenére is; magasabb
és magasabb szinteken teljesíthetünk, vagy újra kezdhetjük a
folyamatot, kevesebb pontszám
esetén. A vágyott teljesség kedvéért tegyük hozzá, hogy nem
teljesen elölről, nem is ugyanazon a pályán, és nem is mindenki... Viszont egy új mítosszal
gazdagabban, miszerint szép és
új e teremtett világ, akár reális,
akár digitális. Úgy legyen!
Ez pErszE a felhasználó stabil
szemléletét feltételezi, azaz tilos a
mérlegelés, nem beszélve a használat indokoltságának megítéléséről! A túlélés ösztöne a legbelsőbb parancsnak engedelmeskedik. Mért is válogatnánk hát a
módszerekben, mikor egy klaviatúrával vezérelt kommandós
12

fegyverarzenálja áll rendelkezésünkre a monitoron? Csak szerepjátékból ugyan, de minden
eszköz adott, s annak használatát az említett cél szentesíti.
Vagy szembesíti, ha a valósághoz immáron a modell szolgál mintaként... Televíziós hírek
szólnak tizenéves mészárosokról szüntelen, kik a program keltette ihletre hivatkoznak az utolsó szó jogán. Nos, igen. Ez is van.
Viszont, másokkal és máshol
történik az ilyen, nem velünk!
Rendszerhiba, s a kivétel, kivétel
nélkül, mindenkit erősít.

Az ön- és közelemző
szempontoknak immáron nem része a kétely,
nincs az a bizonyos
utolsó akadály, végső
megtorpanás

Hacsak nEM a hiba válik
rendszerré. Az ön- és közelemző szempontoknak immáron
nem része a kétely, nincs az a
bizonyos utolsó akadály, végső
megtorpanás, hogy ne csak az
érdek diktáljon a motivációkat
illetően. Elolvadt az utolsó biztosíték, a cselekvést megelőző
józan gondolat. Nem perspektíva a nem most, a nem itt, a nem
így, a nem Én. Nincs alternatívája az akarat(osság)nak. Az érvényesülési szándék, a teljesítmény
kényszere, és persze a félelem
mindent visz. Hisz ezen, aggályoktól és fenntartásoktól mentes versenyszellem ajándékozhat meg a tévedhetetlenség isteninek vélt készségével, látszó-

lag megoldva külső, még inkább
belső konfliktusainkat. Adomány, s ha élünk vele, jó darabig
nem lesz vita, annyi szent!
dE MEddig? Akad a stratégiában kockázat, nem is kevés.
A mentalitás filozófiát teremt,
az meg ideig-óráig álló idea-tákolmányok sokaságát, rövid távú, megalapozatlan sikereket,
TOPzódva a pillanatnyi elismerések eufóriájában, hogy a végén,
igazodva a bukás csúf természetrajzához, minden visszaüssön, kamatostul. Akár már saját
életünkre, nem is beszélve a felnövekvő generációk jövőjéről...
Fiaimnak, kik három- és hatévesek, jelenleg én vagyok a forrás, a világegyetem professzora,
a tök jó fej felnőtt, személyesen.
Hálás tekintettel kísérik minden mondatomat, annak ellenére, hogy igyekszem a kérdőjelek-

re már most felhívni a figyelmet.
Nem könnyű feladat. Érzem, rohamosan közeleg egy másik valóság, hol majd apa lesz a béna, a
vesztes, a lúzer és még ki tudja,
hány, a szlengből ismert kifejezés céltáblája, amennyiben nem
erőltetek egyfajta sikerreceptet,
nem vetítem a tévedhetetlen felsőbbrendűség archetípusát gyermekeimnek. Bátran előre, tekintet nélkül – lehetőleg mások –
veszteségeire. Már megint.
EMlékszEM, nekem is csípőből jött a válasz jó ideig, ahányszor fejemre olvasták vállalhatatlan vállalásaim hiteltelenségét... A felfedezés romantikájába
csomagolt hatalmi vágy számtalan erkölcsi gáton „átsegített”,
nem volt kérdés a tükörbe nézve.
Nagy szerencsém, hogy vártak
a túloldalon, hogy visszakergettek, ha kellett, nem egyszer

felfedve saját gyarlóságaikat is
mestereim, így mutatva példát
az elfeledett felelősségről: tévedni emberi dolog, de a tévedést
beismerni, egy másik.
Köszönet hát a töprengőknek,
a hezitálóknak, a habozóknak,
hogy megtanítottak a kétkedés
művészetére, hogy döntéseimet, saját megkérdőjelezhetetlenségem aspektusa helyett, hiányosságaim tudomásulvételével hozzam.
Túl a moralitáson, megajándékoztak mások nézőpontjainak,
képességeinek felismerésével, és
ez már az anyagi síkon is mérhető profit. Jó vastagon!
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Elmondom hát mindenkinek

Polgár Teréz Eszter

Kiotótól a Ferenc városig
A japánokat mindig zárkózottaknak képzeltem. Toda
Eiko csöppet sem az.
Csinos, kislányos, hihetetlen,
hogy 46 éves. Nem csak a
megjelenése teszi, olyan nyitottságot, kedvességet sugároz, hogy a világon bárhol
boldogulna. Ő Magyarországot (ezen belül a Ferencvárost) választotta, nyelvtudás
nélkül, egyedülálló anyaként.
Szerencsésnek mondja magát, de azt hiszem, csak az
tudja így értékelni, amit kapott, aki mindenért – a boldogság képességéért is –
megdolgozott.
Előző számunkban egy ír
hölggyel beszélgettem arról, hogyan csöppent épp mihozzánk,
és milyennek lát minket, magyarokat. Fogadják szeretettel a
cikk párját.
Hogyan kerültél Magyarországra?

Miután 1989-ben jogi diplomát
szereztem Japánban, Washingtonba mentem nemzetközi politikát tanulni, de hamar munkát vállaltam egy fordítóirodában. ‘92-ben zöldkártyát kaptam, és egy japán tévétársaságnál helyezkedtem el. Kb. ezzel
egy időben ismerkedtem meg
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Mikivel, aki kanadai emigráns
magyar volt, és nagyon megfogott a kalandos élettörténetével. Összeházasodtunk. A kanadaiak lakhatnak az USA-ban,
de nem vállalhatnak munkát,
ezért úgy döntöttünk, Japánba
költözünk. Miki imádta Japánt,
tanulta a nyelvet, én viszont
egyre feszültebb lettem. Tudod,
nem könnyű nálunk nőnek lenni. Szerencsére találtam munkát; igaz, csak adminisztratívat,
egy IT cégnél. De azóta is örü-

egyre nőtt bennem a vágy, hogy
Magyarországra költözzünk,
és amikor 2000-ben idelátogattunk, maradtunk. Ezzel egy
időben derült ki, hogy babát várok. Itt jóval kisebb a nemek közötti szakadék, mint Japánban,
és én nagyon boldog voltam.
A férjem viszont nem találta a
helyét. Én az ő hazájában, ő az
enyémben érezte magát otthon
– és Soma születése után mindketten megváltoztunk. Én talán
túlságosan is a gyereknek éltem.
Elváltunk…

„Egyébként is nagy
potenciált látok
ebben az országban: csodás a
klímája, termékeny
a földje, egyedülálló
a kultúrája… És
földrengésmentes!
Mi kell még?”

Így is itt akartál maradni?

lök az ott begyűjtött számítógépes tudásomnak. Tisztában
voltam vele, hogy nem tarthatom meg az állásom, ha gyerekem születik, így elkezdtem fordítani munka mellett. Közben

Itt jó anyának lenni. A magyarok nagyon szeretik a gyerekeket. Sokan megszólítanak az utcán, segítenek, ha kisgyerekkel
vagy, mosolyognak rá, beszélnek hozzá. Számos országban
jártam, hasonlót csak Párizsban
tapasztaltam. Japánban pl. alig
lehet felszállni babakocsival egy
járműre, ha zsúfolt, mert úgy
néznek rád, hogy éreztetik, zavarod az utasokat. Egyik kezeddel
próbálod összecsukni a kocsit,
csak lapjával viheted föl, másikban a gyereket egyensúlyozod.
Itt szinte mindenki segítőkész.
Ezt tapasztaltam a kisebbik fiammal is, akinek az édesapjával 2006-ban ismerkedtem meg.
Sajnos vele a kapcsolat 3 év után
megszakadt, amikor kiderült,

hogy egy másik nőnek is gyereke
született tőle. Az óriási sokk volt.
Egy év kellett, míg talpra álltam.
2009 óta egyedül élek, és mióta
a csalódást kihevertem, nagyon
jól érzem magam. Ha a fiaim nagyobbak lesznek, szeretnék majd
párkapcsolatot, de most élvezem
az önállóságot.
Elképzelni is nehéz, milyen
lehet egyedül, két kisgyerekkel, külföldön, ahol nem beszéled a nyelvet.

Pedig Japánban nehezebb lett
volna. Ott szégyen egyedülálló anyának lenni, és a társadalom sem támogatja az anyaságot. Itt mindenki megértő volt,
még a szomszédaim is segítettek, ami csodálatos tapasztalat
volt, minden nehézség ellenére.
Zétény bölcsibe járhatott, és a
többi szülő is kedves volt. Az is
sokat jelent, hogy itt nem piszkálják a gyerekeimet a társaik,
és úgy általában a gyerekek nem
olyan kegyetlenek egymással,
mint (ahogy én emlékszem) Japánban. A fiaim imádnak oviba és iskolába járni. Ismerem az
óvó és tanító néniket, és látom,
hogy tényleg szeretik a gyerekeket. Ez nagyon fontos.
Hogyan találtál munkát? Mit
dolgozol?

Alapvetően japán–angol műsza-

ki fordításból élek, ezt bárhol csinálhatnám, de sok mással is foglalkozom, ami már inkább szenvedély. Öt éve működtetek egy
weboldalt www.sitters.hu címen,
amely abból a tapasztalatból született, hogy az itt élő külföldiek
nehezen találnak nyelveken beszélő, megbízható bébiszittert.
Az oldal találkozási pont a fővárosi, pécsi, soproni és debreceni
szülőknek, magyaroknak és külföldieknek. Remélem, ezzel is tudom viszonozni, amit Magyarországnak köszönhetek. (Japánban, ha kapunk valakitől, viszonoznunk kell.) Következő nagy
célom, hogy szabadúszó munkavállalók és megbízóik találhassa-

nak egymásra egy hasonló oldalon az egész EU-ban.
Tavaly óta részt veszek egy
film készítésében, a címe „Liza, a rókatündér”. Fordítok és
dalszövegeket írok hozzá, nagyon élvezem. A magyar lírában normális, ha egy dalszöveg rímel, a japánban nem. Én
a magyar verstől tanultam meg
használni a rímeket – japánul.
Nagy ajándék, hogy itt élő külföldiként alkothatok, nem tudom elképzelni, hogy a hazámban egyedülálló anyaként, 40
fölött, ilyen munkát kapnék.
Pedig, ha fiatalabb lennék, és
nem tapasztaltam volna, milyen mélyponton lenni és újra
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Elmondom hát mindenkinek
talpra állni, nem tudnám megírni ezeket a dalszövegeket. Tele vagyok tervekkel, és sosem
szeretném úgy érezni, túl öreg
vagyok valami új kipróbálásához. Sőt, azt hiszem, idősebb
korban az ember jobban megengedhet magának némi őrültséget is.
Nagyon más kultúrába kerültél, mint amibe születtél. Ahhoz képest mit hiányolsz itt?

Talán csak a japán megbízhatóságot. Mi, ha valamit megígérünk, azt tartjuk is, amire
nagyon büszke vagyok. Mondok egy példát. A 2011-es földrengés és cunami után az infrastruktúra részben összeomlott Japánban. Én Budapesten
éltem, innen figyeltem a híreket, aggódva az ott élőkért.
Mellesleg, vártam egy anyagot egy tokiói cégtől, de nem
tudtam kapcsolatba lépni velük. Az ennek ellenére, időben megérkezett. Ez bámulatos a japánokban. A japán étel
hiányzik még, de próbálom itteni alapanyagokból megfőzni,
ázsiai fűszerek meg beszerezhetők.
Van kapcsolatod japánokkal?

Egy-két régi barátommal, interneten. Nálunk egy csoportnak vagy teljesen elkötelezed
magad, vagy inkább maradj kívül. Nincs olyan, hogy „kicsit”
tagja vagy. A japánok nem kedvelik, ha valaki kilóg a sorból,
én pedig sok szempontból kilógok, de szeretek így élni.
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Gondolom, maradtak családtagjaid Japánban. Nem hiányoznak?

Ez nehéz téma nekem. Kiotóban születtem, Japán egykori
fővárosában. Apám idén halt
meg, hagyományos selyemképeket készített. A művészi vénáját én is örököltem. Anyámmal problémás volt a kapcsolatom, sokat szenvedtem, mert
vert. Sosem heverte ki, hogy
a kisebbik húgom meghalt. 8
éves voltam, jól emlékszem

„A nagyobbik fiamnak a Soma nevet
adtam, mert nagyon
tetszett, és könnyű is
volt kiejtenem”
rá… Tőle tanultam meg, hogy
az életet élni kell igazán, nem
csak félig-meddig, mert bármikor véget érhet. Úgy érzem, miatta, helyette is élnem kell.
Megvan az a képességed,
hogy a nehézségekben meglásd a jót.

Furcsa ez. Ha kevés az önbizalmad, mint nekem volt, mert otthon nem erősödhetett meg, sok

negatív élményben lesz részed.
De apránként, ahogy ezeken túljutsz, egyre növekszel, mert tapasztalod a saját erőd. Tőlem –
ahogy általában a japán lányoktól – azt várta a családom, hogy
miután továbbtanultam, férjhez
menjek, vezessem a háztartást,
és soha többé ne használjam a
megszerzett tudásom. Japánban
20 éve normális volt, hogy egyetem után 2-3 évig dolgozik egy
nő, és szülés után sosem tér viszsza a munka világába. Így anyagilag – tehát mindenhogy – kiszolgáltatott a férjének, akkor is,
ha megromlik a házasság. De ez
a tendencia változik. Mivel nekem nem volt sok önbizalmam,
azt hittem, nem vesz el senki,
ezért saját egzisztenciát kellett
teremtenem. Így találtam magamra. Amerikában a gazdag japán diákok szép lakást béreltek,
de mivel engem nem támogattak
otthonról, többedmagammal
laktam, bébiszitterkedtem stb.;
muszáj volt jól megtanulnom
angolul. Tehát ennek is hasznát
láttam. Most pedig megállok a
lábamon két gyerekkel.
Mi angolul beszélgetünk.
A magyar nyelvvel nehezen
boldogulsz?

Nem sikerült megtanulnom,
pedig gyönyörűnek találom. Az
egyik legszebb, amit ismerek.
De tud a legcsúnyább is lenni,
annyit káromkodnak az emberek. Ez nekem furcsa, mert a japánok nem beszélnek csúnyán,
csak szarkasztikusak, ha dühösek. A nagyobbik fiamnak a So-

ma nevet adtam, mert nagyon
tetszett, és könnyű is volt kiejtenem; a kicsi Zétény lett, pedig
sokáig alig tudtam kimondani;
de olyan gyönyörű szó. Máig
nem igazán hallok különbséget
bizonyos hangok között, pl. „a”
és „á”. A szórend is nehéz, de
amikor hangot tévesztek, gyakran egész mást jelent a szó, és ha
kinevetnek, elmegy a bátorságom a beszédtől.
A gyerekeidet mindig érted?

Nem, de apránként tanulok tőlük. Otthon japánul beszélünk,
de persze, ők jobban tudnak
már magyarul. Rengeteget játszunk és nevetünk, ebben pedig
nincs nyelvi akadály. Szerencsére ők is remekül megértik egymást a nagy korkülönbség ellenére; a kicsi 5, a nagy 12 éves.
12 éve itt élsz – milyennek látod a magyarokat?

Leginkább jó tapasztalatokat
szereztem: kedves, intelligens,
kreatív és jó humorú emberekkel találkoztam. Szerintem
a magyarok szépek is, ráadásul nem „megcsinált”, hanem
természetes módon. Igaz, nem
olyan megbízhatóak, mint a japánok, de rugalmasabbak, toleránsabbak. Japánban nemek és
életkorok szerinti kategóriákban gondolkoznak. Én nem viselhetnék pl. hosszú hajat, mert
elmúltam 40. Itt önmagam lehetek, szabad vagyok.
A legrosszabb dolog, ami Magyarországgal
kapcsolatban
eszembe jut, az néhány kellemet-

len, utcai zaklatás, de szerencsére az elmúlt pár évben már nem
nagyon tapasztalom, és az életem sosem volt veszélyben, ami
a legfontosabb. Japánban gyakori az erőszak véletlenszerűen

„Japánban nemek
és életkorok szerinti kategóriákban
gondolkoznak. Én
nem viselhetnék pl.
hosszú hajat, mert
elmúltam 40. Itt
önmagam lehetek,
szabad vagyok.”
kiválasztott áldozatok ellen. Itt
nem. De megvisel, amikor elutasítóan néznek rám, vagy egy
boltban a biztonsági őr követ, és
megkérdezi: „Segíthetek?” Tőled
kérdezte már ezt biztonsági őr,
mikor egy ABC-be léptél? Egyszer valaki megátkozott és hozzám vágott egy műanyag palackot. Többször zaklattak romák,
akik pedig maguk is tudhatják,
milyen rossz, ha a származása
miatt megbélyegeznek valakit.
De volt, hogy egy idős magyar
néni kiabálta: „Nem mész haza?!” Ugyanakkor, tudom, hogy
a legtöbb ember nem ilyen, és az
is igaz, hogy a japánokkal sokan
szimpatizálnak, talán mert szintén a vezetéknevünk van elöl. Én
csak azt szeretném, ha az em-

berek látnák, hogy sok külföldi
azért él itt, mert szereti Magyarországot, és tesz is érte.
Sok helyen jártam, de Budapest,
szerintem, a világ legszebb fővárosa. Egyébként is nagy potenciált látok ebben az országban:
csodás a klímája, termékeny a
földje, egyedülálló a kultúrája… És földrengésmentes! Mi
kell még? Tavaly néztem a londoni olimpiát, és azt vettem észre, hogy büszke vagyok a magyar sikerekre. Egyszerűen nem
értem, miért pesszimista és depressziós annyi magyar, és miért
akarnak sokan külföldre menni.
Az utcán gyakran látok szóváltást, ez nekem érthetetlen.
Mintha csak az lenne a cél, hogy
vadidegenek elrontsák egymás
napját. Tudom, nehéz itt az élet,
de máshol is az. Japánban a 2040 évesek nagy részének esélye
sincs saját lakásra, a magyar ismerőseim nagy része tulajdonos. Japánban sokkal nagyobb
a különbség a szegények és gazdagok közt, és igaz, hogy az átlag többet keres, de ezért este és
hétvégén is dolgozik – sok gyerek úgy nő föl, hogy alig látja az
apját. Én nem vagyok gazdag,
amit sosem bántam, és nagy
nehézségekben volt részem,
mégis elégedett vagyok. Sokat
mosolygok, talán ezzel is védem magam a negatív hatásoktól; nagyon jó, amikor visszamosolyognak. Persze, nem tudom, milyen lehetett a kommunizmusban itt élni, de a 79 éves
szomszéd bácsim tudja; mégis
kedves, vidám, öröm ránézni.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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SZEPTEMBERI AKCIÓ!
Az akció 2013. szeptember 1-től 30-ig, illetve a készlet erejéig tart. Áraink maximált akciós árak.

Ibustar 400 mg
filmtabletta
10 db

MOST
MOST
CSAK
MÉG
OLCSÓBB

635 Ft
63,5 Ft/db

Otrivin 1 mg/ml MOST CSAK
adagoló oldatos 1 440 Ft
orrspray
144 Ft/ml
10 ml
Megfázás és
szénanátha okozta
orrdugulás
megszüntetésére
Vény nélkül kapható
gyógyszer

56,8 Ft/db

Vitanorma
Kurkuma+E-vitamin
400mg kapszula MOST CSAK
72 db
1 890 Ft
26,3 Ft/db

Védelmet nyújt az
ízületeknek,
hatékony az ízületi
gyulladások ellen
Étrend-kiegészítő
készítmény
Hasmenés tüneti kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

Valeriana Relax
lágyzselatin
kapszula
30 db
Hatóanyagai
hozzájárulhatnak a
normál idegállapot,
a lelki egyensúly
fenntartásához és az
egészséges alváshoz
Étrend-kiegészítő
készítmény

MOST CSAK

1 095 Ft
36,5 Ft/db

MOST CSAK

860 Ft
8,6 Ft/ml

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

Ibuprofén-tartalmú fájdalom- és lázcsillapító
készítmény
Vény nélkül kapható gyógyszer

Lopedium 2 mg
kemény kapszula MOST CSAK
1 135 Ft
20 db

Ambroxol-Teva
15 mg/5 ml
szirup
100 ml

Neo Citran
belsőleges por MOST CSAK
felnőtteknek 1 960 Ft
140 Ft/db
14 db
Meghűlés és nátha
kezelésére
Vény nélkül kapható
gyógyszer

Béres Magnézium MOST CSAK
250 mg+B6
1 495 Ft
filmtabletta
24,9 Ft/db
60 db

Mycosan
MOST CSAK
körömgomba 3 295 Ft
elleni ecsetelő
659 Ft/ml
5 ml

Körömgomba
kezelésére és
megelőzésére
Orvostechnikai
eszköz

A magnéziumhiány
megelőzésére és kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

Apranax 100 mg/g
gél
MOST CSAK
100 g
1 345 Ft
13,5 Ft/g

Izom- és ízületi fájdalom esetén. Csökkenti a gyulladást,
csillapítja a fájdalmat, hűsítő hatású.
Vény nélkül kapható gyógyszer

Sinupret bevont MOST CSAK
tabletta
1 695 Ft
50 db
33,9 Ft/db
Az orrmelléküregek
és a légutak heveny
és idült
gyulladásainak
kezelésére
Vény nélkül kapható
gyógyszer

Panadol Extra 500 mg/65 mg
filmtabletta
MOST CSAK
24 db
1 125 Ft

Septosyl
szemkenőcs
5g

MOST CSAK

1 430 Ft
286 Ft/g

46,9 Ft/db

Paracetamol-tartalmú
fájdalom- és
lázcsillapító
készítmény
Vény nélkül kapható
gyógyszer

Oculoheel egyadagos
oldatos
MOST CSAK
szemcsepp
1 675 Ft
15x0,45 ml
Homeopátiás szemcsepp
a szervezet öngyógyító
törekvésének
serkentésére, a szem
irritációval és a szemhéj
gyulladással járó
betegségeinek hatékony
kezelésére
Vény nélkül kapható
gyógyszer

Baktérium okozta heveny és idült
kötőhártya-gyulladás, kötőhártya-beszűrődés,
fertőzött szemhéjekcéma kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

Strepfen cukormentes
8,75 mg szopogatótabletta
MOST CSAK
24 db
1 175 Ft
48,9 Ft/db

Baktériumok vagy vírusok által kiváltott
torokgyulladás tüneteinek (fájdalom és
nyálkahártya-duzzanat) csökkentésére
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

Vág Bernadett

All inclusive

A nyár íze még ott van a
szájukban. Tessék, itt vannak a fotók, apci, anyci meg
a két gyerek. Itt, nézd csak,
a vitorlás mellett. Aztán a
csúszdánál. Láttál te már ekkora pizzát? Majd a videót is
megnézheted.
Minden évben elmennek nyaralni, csakis vízpartra. Büdzsétől függ, melyikre. Apci márciusban szól, hogy most kéne
foglalni, anyci legyint, hogy hol
van még a nyár. Júniusban öszszevesznek, mert dönteni nehéz.
Júliusban plázáznak, papucs is
kéne meg naptejek, jó sok faktor. Augusztusban sietve csomagolnak, apci listával, anyci
ösztönösen. A kocsiban apci végig morog, lehetett volna sokkal
olcsóbban, ha még márciusban.
Mikor érünk már oda, vinnyognak a kölykök percenként.
A szállás pont nem olyan,
mint a fotón. A medence viccesen kicsi. A víz húsz perc séta. Légkondi nincs. Apci a hibás, anyci rég megmondta.
Márciusban kellett volna foglalni, dohog apci. Estére a kisebbiknek megfájdul a foga. A
nagyobbik mintha lázas lenne.
Az ágy kemény, a fal vékony,
áthallani a szomszédból az ütemes nyikorgást.
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Másnapra kicsit jobb, reggel
mindig jobb, a szoba se olyan
rémes. Gyerkőcök már a medencében, vihogva. Anyci felkapja az új fürdőrucit, pusapos.
Otthon jobban állt. Apci az új
sildes satyiban, vagányat villant
a tükörbe, sehol a kopasz foltocska. Bérelnek két napágyat,
napernyőt, és start, nyaralás.
Apci gyakran megy a bárpulthoz, mert all inclusive. Behúzza a hasát, úgy könyököl. Aztán
már nem húzza be. Viccelődik
a csapossal, jó hangosan. Irtó
ügyesen csajozik, észre se lehet venni, csak a nők arcán látni, hogy vették a jelet. Anycinak
ilyenkor fortyogni kéne, de

most nem megy. Olyan bágyasztó a nap. És igazából már
nem is érdekli. Mióta is?
Volt egyszer egy nyár, egy srác.
Sátor és Balaton. Titkos hely a
dzsindzsás mögött, lehetetlen
odalátni. Éjszaka nem aludtak,
csillagokat néztek bódultan, elloptak egy csónakot, ringatóztak
az aranyhídon. Már kelt a nap,
amikor a sátorban végre összebújtak. Csak egy takaró volt. A
matrac leeresztett. Beköltözött
egy tücsök is, azt kergették röhögve. Már delelt, mire felébredtek, irány a víz, meztelenül. Milyen szépek voltak meztelenül. A
víz selyme, a bőrük selyme, az ő
csókjuk, vagy a napé… Lángost

ettek mindig, mert az volt olcsó.
Kunyeráltak mustárt meg kenyeret a hurkásnál. Naplementében, kéz a kézben, suttogva, ordítva, hogy örökké meg soha...
Hová tűnt az a srác? Ha most
felbukkanna, ha itt állna hirtelen, mereng anyci és beleszédül,
szemhéja mögött vakító táncot
lejt a nap, ha most itt teremne és
átölelne…
Gyere pancsolni, anyci, kiabál
apci, nem azért fizettünk medencés nyaralást, hogy be se
vizezd magad. A kölykök önfeledten visítanak, apci felváltva
dobálja őket, a kicsi felzokog,
darázsba lépett, anyci a hibás,
hol az a papucs. Az ebéd svéd-

asztalos, apci habzsol, anyci
csipeget, kölyköknek nem kell
az ingyen fagyi, nyeleset akarnak. Délután majd apci bevonul a szobába, nyomja már a
fejét a sör, úgy horkol, hogy a
parton is hallani. Este meg tévét néz a közös teremben, nagy
meccs lesz. A szabadtéri bárpult mellett élőzenekar játszik,
párocskák táncolnak összebújva, anyci keresztrejtvényt fejt
az aulában, kint sok a szúnyog.
Apci a tükör előtt, öltönyben,
igyekszik ráigazgatni a haját a
foltra. Ügyvezető mégse mehet
sildes sapkában, hogy nézne ki.
Anyci megköti a nyakkendőjét,
húsz éve ő köti. Esik. Van még
pár perc, kávényi idő. Azért jó
volt, bambul apci, jövőre is mehetnénk ide, nem, anycikám.
Anyci bólint, hogy de, azért jó
volt. Nagyot kortyol a kávéba.
Tavaly Olaszban, na, az mitől
volt jobb, mondja apci, semmitől, csak duplájába került. Semmitől, bólogat anyci, jövőre majd
korábban lefoglaljuk, teszi hozzá. Apci megfogja a kezét. Furán
néz. Emlékszel, anyci, nevetgél,
arra a balatoni nyárra? A sátorra
meg a tücsökre, emlékszel? Csónakot loptunk és hurkát ettünk
mindennap. Lángost, mosolyog
anyci, hurkára nem futotta. Ha
akkor megláthattuk volna, hogy
ma mi lesz, hogy családi autó,

John Anderson, szívem, John
John Anderson, szívem, John
kezdetben, valaha
hajad koromsötét volt
s a homlokod sima.
Ráncos ma homlokod, John,
hajad leng deresen,
de áldás ősz fejedre,
John Anderson, szívem.
John Anderson, szívem, John,
együtt vágtunk a hegynek,
volt víg napunk elég, John,
szép emlék két öregnek.
Lefelé ballagunk már
kéz-kézben csöndesen,
s lent együtt pihenünk majd,
John Anderson, szívem.

Robert Burns verse

(fordította: Szabó Lőrinc)
all inclusive nyaralás meg két
gyerek, el se hittük volna, igaz,
anyci? Hogy ugyanúgy fogom
majd a kezedet, ugyanúgy andalgunk majd a naplementében,
ugyanolyan szerelmesen.
Aztán felcsörög a benti szobában a vekker, kelteni kell a
gyerekeket, öltöztetni, reggeliztetni, suliba vinni, szeptember van megint, ahogy volt is,
lesz is még annyi de annyi, meg
nyár is lesz még és nyaralás is,
vízparti, csakis.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Apaszemmel

Anyaszemmel

Küttel Dávid

Mit tanultunk a nyáron?

Egy ismert gyerekpszicholó
gyerekpszichológus egyszer azt nyilatkozta: „A
bepakolt tornazsák, a lecke, a
szép M betű a gyerek dolga. Ha
a szülő azt hiszi, hogy az övé is,
az legalább 12 év pokol.” Nálunk Györgyi néha hajlamos azt
gondolni, hogy az ő dolga is az
egész, hiszen már augusztusban
egyik reggel közölte velem: „Úristen, semmit sem tanultunk a
nyáron!” Erre én ráförmedtem,
hogy nem normális, és én nem
vagyok hajlandó nyáron kínozni
a gyerekeimet!
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Drága Éva néni! Mi nem gyakoroltuk nyáron az írásbeli osztást
ötjegyű számokkal. Ezt be kellett vallanom, mert nem lenne
jó a lelkiismeretem... Nem volt
szívem íróasztalhoz parancsolni Bencét (10), akinek azért vannak nehézségei év közben, de a
nagyokat sem köteleztem semmilyen tantárgyból gyakorlásra. Annak ellenére, hogy az előző évi bizik nem lettek olyanok,
mint az eddigiek, de túltettem
magam rajta, mert nekem így is
a gyerekeim.

Viszont rengeteget kirándultunk, bicajoztunk, ugráltunk
a bányatóban, pedig ki volt írva, hogy fürödni tilos! Andris
barátomék balatoni házikójában pedig megnéztük, mit eszik
a mocsári teknős, miért olyan
nehéz a kákán csomót találni,
hogyan ereszt gyökeret a fűzfa
ágainak vége, és még azt is megpróbáltuk megnézni, hogyan lélegzik a mocsári cédrus gyökere. Esténként nem kellett korán
ágyba bújni, de minden este zenéltünk. Sajnos a zenetanárainktól is elnézést kell kérnem,
mert a srácokkal Quimby-t, Kispált és LGT-t tanultunk, na jó,
egy-két népdalt is rendszeresen
elővettünk, de torzított gitárral.
Én, őszintén megmondom, várom a jövő nyarat, mert az idei
nagyon jó volt. A tanévet meg
valahogy csak túléljük, de egy
kérésem azért lenne: hétvégére,
legalább az általános iskolában,
még ne legyen lecke!

Szonda Györgyi

Visszaáll a tanévrend!?
Mikor ezt az írást gépelem, még
30 fok van este 9-kor, a gyerekek
egy része táborban, a másik része egy utolsó közös nyaralásfélére készül itthon, de anya már
az őszt szervezi, fejben készülnek a napirendek, íródnak sorban a tennivalók, és folyamatosan bővül a bevásárlási lista, mely négy iskolás évkezdéséhez szükséges. Tavaly vezettük
be a család életébe,
hogy augusztus végén
még egyszer együtt
elmegyünk pár napra
itthonról, hogy a gyerekek kapjanak még a
„jóból”, mielőtt elindul
a tanév. Nagyon jót tesz
mindnyájunknak, hogy az évnyitó előtt csak három-négy nap
szól az előttünk álló tíz hónapról, és nem két hétig stresszelem
magam és a gyerekeket...
Így is meglesz minden füzet és
ceruza, egy éjszaka elég a több
mint ötven könyv bekötéséhez is, bár lapzártáig nem tudom biztosan, hogy melyik gyerek, hogyan kap majd tankönyvet, mert nagycsaládosként eddig ingyen kaptuk a suliban, de
az idei változások egyelőre nem
egyértelműek a számomra. Van,
amit megkapunk továbbra is, és
majd év végén vissza kell adni,
de vannak könyvek, melyeket
nekem kell megrendelnem és át-

vennem valahol a város egy kijelölt helyén. Káosz az egész, minden suliban egy kicsit máshogy
van, de remélem, mire e sorokat

olvassák, az összes gyerkőc szépen tanul a könyveiből...
Ami még nagy feladat, ha az
embernek hat gyermeke van, az
a különórák kérdése, hiszen ezeket nem elég a saját családunkkal egyeztetni, a gyerekek órarendjéhez igazítani, a zenetanárok és edzők kapacitása véges és
elég szigorú. Szerencsére, idén
minden iskolásunk már felsős
vagy gimis, így egyedül közlekedő, egyedül hazajáró, ami nekem óriási könnyebbség, mert
így csak az ovis és a bölcsis szállítása a feladat, illetve, ha este

ér véget a táncpróba, az edzés
vagy a zeneóra, akkor kell az
„anyataxi”.
Az uzsonna-kérdés sem mellékes mostantól, mert hiába a
sok gyerek miatt járó étkezési kedvezmény, ha ehetetlen az
iskolai menza. Eddig mindig meggyőztem a gyerekeimet, „hogy nem
lehet az olyan rossz,
ennyi pénzből én fele ilyen jót sem tudnék előállítani”, de
még ha fél áron kapják is az ebédet, pénzkidobás, ha egy falatot sem esznek belőle.
Idén újra megpróbáljuk
azért, mert érdekes módon
az első hónapokban még egészen tűrhető, sőt, néha finom
az ebéd, fogalmam sincs, mitől
romlik később a minőség. Tudok ugyan uzsit csomagolni, de
ezek a nagy gyerekek sokszor
csak este érnek haza, kéne nekik az a meleg ebéd a nap közepén, hogy bírják energiával a
kötelező és az általuk szabadon
választott elfoglaltságokat.
Mindez nagy váltás a nyár után,
szigorú felkelés, kötött napirend, tanulás, feladatok sora,
megfelelés minden fronton, nehéz az első hét a gyerekeknek
és a szülőknek is, de szerintem
mindnyájunkra ránk fér egy kis
„rend” így tíz hét elteltével...
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Sallai Ervin

Kedves Kerecsendiné
Szirbik Klára (Zsófi néni)!
Ismét eltelt a nyári szünet, és Lacika belekezd
az új tanévbe. Ezúton is köszönjük, hogy a pótvizsgán el tetszett fogadni, hogy Amerika felfedezésénél csak az évezredet saccolta meg. Mi
is meglepődtünk, hogy csak harmadszorra sikerült neki, de hát bizonyára a lámpaláz. Nagyon vártuk a tanévet. Otthon egy kis palatáblára augusztus végén el is kezdtük írni, hogy
!-Ó!-TÓ!-ITÓ!-TANÉVNYITÓ!
Rengeteg élménnyel gazdagodott Lacika a nyári szünetben. A károk egy részét már sikerült is
rendezni. A leégett lovardát például már teljesen újraépítették, a lovak meg majd csak visszatalálnak, végtére is okos állatok. Természetesen
figyelembe vettük az évzárón említett jó tanácsait a nyári sporttevékenységekkel kapcsolatban, így Lacit úszótáborba küldtük. Nagyon jó
kis közösség alakult ki a táborban. A szülők is
összetartanak. Ez különösen most fontos, hogy
kalákában újra kell csempéznünk a lurkók miatt az 50 méteres medencét.
De hát miért is mesélek a nyárról, amikor itt az
ősz, és nyakunkon a tanulás. Mi már felkészültünk. Megvettük az összes füzetet. Először azokat, amiket az iskola honlapjára tetszett kiírni,
azután azokat, amikre valójában szükség van
a szülői értekezleten elmondottak alapján. Igazán nem volt megterhelő anyagilag. Azt a régi
csillárt meg már úgyis el akartuk adni. Nagymama sírt egy keveset, hogy ez az ükanyai
öröksége, de hát az idősek már csak ilyenek.
Ragaszkodnak mindenhez.
Megvettük a füzetvédő borítókat és a füzetvédő borítókat védő borítókat is. Biztonság ked24

véért bekötöttük a füzeteket színes papírba is,
és arra is raktunk egy réteg borítót. Így most
az iskolatáska a könyvekkel egy hétfői napon
70 kiló, de hát nem hiába volt az a sok sporttábor, ugye. Kicsit gondban voltunk azzal, hogy
olyan zsírkrétát tetszett kérni, ami Magyarországon nem kapható, de szerencsére Piri nénikém ultramaratonista, így nem jelentett gondot neki, hogy elfusson Brüsszelig, meg vissza.

hirdEtéS

Sulibuli
Kétszer, mert először csak a 48 darabost hozta,
a szükséges 72 darabos helyett.
A hódszempilla ecseteket – amelyekkel a gyerekek könnyebben képesek házikót festeni –
könnyebb volt beszerezni. Persze az állatvédők
tüntetnek azóta a házunk előtt, de hát mindig
lesznek, akik a fejlődés útjába állnak.
A feleségem éjjel megvarrta a babzsákot, a tornazsákot, az uzsonnás zsákot és a rajzeszközzsákot. El is neveztem Zsák Norrisnak, de nem
nevetett. Egyáltalán nem. Olyan komoran néz
rám, mint Tomi tata, miután kihegyezte az öszszes ceruzát, és monogramot vésett beléjük.
Emlékszem, a postairónok után kellett kihívnunk a mentőket. Be is vitték idegszanatóriumba a tatát. Ott találkoztunk Virovecz tanár úrral, aki szintén nagyon készül a tanévre. Állítólag teljesen rendbejött a vándortábor óta. Bár
amikor meglátta Lacikát, sírni kezdett, és egész
testben előre-hátra dülöngélve ómagyar dalokat dünnyögött.
Jaj, majdnem elfelejtettem. Lacika sok időt töltött sajnos vidéken Lóri bácsival, a szabadi juhásszal, és elsajátított pár kellemetlen kifejezést, ezért fogadtunk mellé egy erkölcstan-korrepetitort. Remélem, egy-két hónap alatt érződik a hatása.
Szóval, felkészültünk. Csak egy kérdésem lenne. Láttuk a nejemmel, hogy a nemzeti alaptantervben benne van a lovaglás. Tényleg mindenkinek saját lovat kell vennie? Mert a jószág elhelyezése nehézséget okozhat itt a 35 négyzetméteres panelban. De ha kötelező, tessék megírni, megoldjuk, végtére is, a kukatárolóban elfér, ha kivisszük onnan a parkba a gyerek íróasztalát.
Üdvözlettel:
id. Koroknai László (TótFeri)

lágy kapszula • belsôleges oldatos cseppek

50 éve forgalomban!

• Epehajtó (emésztési zavarok, puffadás esetén)
• Görcsoldó (epekô vagy epemûtét utáni panaszra)
• Gyulladáscsökkentô
• Koleszterin termelés csökkentô
• Fokozott epekôképzôdés veszélyekor (fogyókúra,
elhízás)
• Növényi eredetû, tisztított hatóanyagok

Epekímélô
étrend:
www.satco.hu
Vény nélkül,
gyógyszertárakban kapható gyógyszer!

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

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

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

25

Kérdezze meg kezelőorvosát!

Szakszon Réka

Otthoni ápolással is enyhíthető a fájdalom
Mikor megkérdezik az embereket, hogy életük utolsó
szakaszát hol szeretnék tölteni, a lakosság több mint
80%-a azt válaszolja, hogy
otthon, családi körben szeretne maradni. A hospiceellátás („otthonápolás”) lehetőségeiről, módszereiről
és előnyeiről dr. Muszbek
Katalinnal, a Magyar Hospice Alapítvány igazgatónőjével beszélgettünk.
Mivel foglalkozik és mióta
működik a Hospice Alapítvány?

A Magyar Hospice Alapítvány
1991-ben alakult, a létrehozó és
kezdeményező Polcz Alaine volt.
Az egyik célkitűzésünk, hogy
olyan betegeknek nyújtsunk segítséget (elsősorban rákbetegeknek), ahol az aktív kezelés befejeződik (nem kaphat több sugárkezelést, kemoterápiát, nem
lehet megoperálni), de a beteg
tele van tünettel, panasszal, fájdalommal, szorongással. Ezeknek a betegeknek még 22 évvel
ezelőtt nem volt hova fordulniuk
– szerencsére ez mára megváltozott. A betegápolás mellett másik célkitűzésünk a társadalmi
tudatformálás az élet végével, a
halállal és az emberi méltósággal
kapcsolatban, illetve a szakemberek képzése a tüneti ellátásra.
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Milyen esetekben kezdeményezik a betegek, a családtagok és az orvosok az otthoni
hospice-ellátást?

Általában (az esetek 70%-ában)
a beteg vagy a család kezd el
utánajárni a lehetőségeknek,
hogy hol lehet emberibb ellátást kapni. A maradék 30%ban keres meg minket a háziorvos vagy a kezelőorvos. A
családok motivációja az életminőség javítása, a szenvedés
enyhítése és az emberi méltóság megőrzése. Ezért keresnek
egy olyan ellátórendszert, ami
jobb, mint az átlagos egészségügyi ellátás. Az otthonápolás
során a beteg a saját környezetében maradhat, és ott kapja meg azt a gondozást, amire
szüksége van.
Milyen költségei vannak a
Hospice Alapítvány otthonápolási segítségnyújtásának?

Fontos hangsúlyozni, hogy az
ellátás ingyenes. Ezeket a szolgáltatásokat a beteg lakásán a
munkatársak teljesen térítésmentesen nyújtják a betegnek
és a családnak.
A Budapest Hospice Házban
intézményen belül is működik betegellátás. Mit jelent ez
és kik vehetik igénybe?

Az otthonápolás mellett
fekvőbetegrészlegünk is van

10 ággyal, ahova abból a 7080 betegből kerülnek be a páciensek, akiket egyidejűleg segítünk az otthonápolásban.
Ha úgy látjuk, hogy a tünetek olyan súlyosak, hogy nem
tudunk velük otthon megbirkózni, akkor bejöhetnek
hozzánk a betegek. Másrészt
a családok tehermentesítése
miatt is tartjuk fenn ezt a tíz
ágyat. Ha nagyon elfáradnak a
családtagok, akkor fel szoktuk
ajánlani, hogy 3-4 hétre bejöjjön a beteg. Ilyenkor tünetileg
egy kicsit rendbe tudjuk hozni őket, és ezalatt a családtag
pihenhet.
Kizárólag a daganatos betegek vehetik igénybe a szolgáltatásokat, vagy más betegek is részesülhetnek hospice-ellátásban?

Magyarországon a statisztikai
adatok azt mutatják, hogy nálunk 98%-ban rákbetegek részesülnek ebben az ellátásban.
Ez az ápolási forma azért a rákbetegeknél alakult ki, mert ők
szenvednek a legtöbb tünettől:
fájdalom, fogyás, étvágytalanság, gyengeség, kiszolgáltatottság, szorongások és depresszió
kísérheti ezt a betegséget.
Kik a munkatársak az alapítványnál, és hogyan tudják
segíteni az otthonápolást?

Az otthonápolás keretein belül az orvos a fájdalomcsillapításban, a tünetek enyhítésében, a nővér a beteg ápolásában és gondozásában, a
gyógytornász a mozgatásban, a pszichológus a beteg és
a család lelki támogatásában
vesz részt. De lelkész, szociális
munkás, dietetikus is bevonható az ellátásba. Ezenkívül
mintegy 80 önkéntesünk
van, akik az otthonápolásban és a család tehermentesítésében segítenek.
Bevásárolnak, segítenek
az ügyintézésben, vagy
elkísérik sétálni a betegeket. A Hospice Házban
pedig a fekvőbetegeknél
a komfort biztosításában
játszanak szerepet az önkéntesek: kiviszik a betegeket a kertbe, segítenek a
környezet gondozásában,
a kert ápolásában, hogy
a bentlakók is jól érezhessék
magukat.
Milyen a fogadtatása a hospice-tevékenységnek?

A családok általában halogatják a hospice-ellátás igénybe
vételét. Sokan azt gondolják,
hogy ezzel a beteg halálát siettetik, pedig épp ellenkezőleg: a felmérések azt mutatják,
hogy a hospice segítségnyújtása meghosszabbítja az éle-

tet. Többször is előfordul, hogy
a családtagok betelefonálnak
hozzánk, megkérdezik, hogy
miben tudunk segítséget nyújtani. Mi elmondjuk a lehetőségeket, és erre sokszor kapunk
olyan reakciót, hogy „Örülünk, hogy ezt tudjuk, majd ha
szükség lesz rá, akkor igénybe
vesszük, de most egyelőre még
bírjuk.” Pontosan ezekben a

Az ismeretterjesztő
kisfilmek és további
információk a Magyar
Hospice Alapítványról
a honlapjukon
keresztül érhetőek el:
www.hospicehaz.hu
pillanatokban kellene belépni
a hospice-ba. Eleinte legfeljebb
hetente egyszer vagy kéthetente egyszer megyünk csak ki a
beteghez. Amikor látszik, hogy
erősödnek a fájdalmak, akkor
az orvos segítségével tudjuk
a tüneteket enyhíteni. A hospice tevékenysége tehát nem
az utolsó hetekre szól. Ez az
ellátás lenne optimális ahhoz,
hogy a beteg a lehető legjobb
életminőséggel élje le azokat a

hónapokat, amikor már tünetei vannak.
Az interneten ismeretterjesztő kisfilmekkel próbálják segíteni az otthonápolást. Miért döntöttek a videók elkészítése mellett?

Idén nyáron tettük közzé az
otthonápolási
kisfilmeket,
amelyek elsősorban a betegek
mobilizálását, mozgatását
mutatják be. Egyelőre tíz
ilyen rövid videó született,
amelyek a honlapunkon
keresztül elérhetőek. Minden családban előfordul
olyan helyzet (és itt nem
feltétlenül rákbetegről van
szó és nem is a hospiceról), ahol egy fekvőbeteget
nem tud a család rendesen
ellátni. Azt tapasztaltuk,
hogy a családok hihetetlen megkönnyebbüléssel
veszik tudomásul, amikor
egy szakember megmutatja,
hogy lehet egy beteget az ágyban megfordítani, a lepedőjét
kicserélni, hogy lehet felültetni, megmosni a haját egy hoszszabb hajú betegnek, hogyan
segíthetünk a kéz- és lábápolásban. Azokat a segítő formákat gyűjtöttük össze a kisfilmekben, amelyek a betegek ellátásából a családra tartoznak,
és nem igényelnek egészségügyi szakellátást.
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

Kalmár Lalita

A kismamákat ér intő veszélyek

Gyógyszerészi szemmel a kismamák egyszerre két páciensnek tekintendők: az anya, akit
meg lehet vizsgálni, kérdezni,
valamint a magzat, akit kevéssé lehet megfigyelni, vizsgálni,
illetve nehézkesebb kezelni is,
de mint nem látható páciensre
kivétel nélkül figyelemmel kell
lennünk. Véleményem szerint a
várandósok gyógyszereléséhez
minden esetben nagyon megalapozott indok szükséges.
Hogyan készülhet fel
egy kismama az őszi hónapokra?

Mindenképpen javaslom a kismamáknak a speciális, magzatvédő multivitaminok szedését. Ez egyébként is hasznos, hiszen a kismamának most már
nemcsak saját maga, de a fejlődéséhez igencsak sok vitamint
igénylő kisbaba számára is biztosítania kell a vitaminbevi28

telt. A pótlás az őszi időszakban még inkább indokolt lehet,
hiszen kizárólag a táplálékkal
aligha tudunk elegendőt bevinni ezekből az értékes anyagokból. Érdemes lehet ezeken felül
magnéziumot is szednie a kismamának, ez kiváló az izomgörcsök ellen, sőt, B6-vitaminnal kombinált formájában kifejezetten hatékony megoldást
jelenthet a reggeli émelygés ellen is.
Mire érdemes odafigyelni
a hűvösebb napokon? Hogyan védhetjük a babát?

Érdemes immunerősítő vitaminokat, gyógynövénykivonatokat (például C-vitamin,
echinacea-cseppek) szedni az
őszi, hűvösebb időszak beálltával, vagy ideális esetben már
előtte is. Mindig jól öltözzünk
fel, és lehetőség szerint viseljünk derékmelegítőt, ezzel direkt módon is védelmezve a hűvös szelektől a picit.
Mit tegyen a kismama,
ha megfázott?

Megfázás esetén hatékony és
biztonságos választás lehet
néhány hagyományos, nem
gyógyszeres kezelési metódus
is. Ilyen például a fokhagyma,
méz, vitaminok, immunerősítő
gyógynövénykivonatok és teák

Ha már gyógyszeres kezeléshez kell folyamodni,
megfázás esetén mik azok
a készítmények, melyek
a legjobban kímélik a
kicsiket, mely szereket
alkalmazhatjuk teljes biztonsággal?

Egyik gyógyszerre sem merném ezt kijelenteni a várandósok esetében, sőt, a harmadik
trimeszterben a legtöbb vény
nélkül is kapható láz- és fájdalomcsillapító kifejezetten veszé-

lyes lehet, alkalmazásuk akár
koraszüléshez, vagy születéskori szívproblémákhoz is vezethet. Amennyiben elkerülhetetlen a gyógyszerszedés, mindenképpen egykomponensű készítményt válasszunk, ne kombináltat (kombináltak például a
megfázás elleni forró italporok),
hiszen ez utóbbiak a legtöbb
esetben tartalmaznak olyan hatóanyagot is, amely a kisbabára
nézve ártalmas lehet.
Szeretném felhívni a figyelmet

azonban arra, hogy a várandósság alatt fellépő láz esetén azonnal forduljunk orvoshoz, mert a
láz, ha nem kezelik, sajnos igen
gyakran vetéléshez vezet.
Fontos betartani az orvos utasítását az antibiotikumok szedésekor is, hiszen a kismamáknak
felírt antibiotikumok még mindig kevésbé veszélyesek a magzatra nézve, mint maguk a baktériumok és egyéb fertőzések,
vagy a kezelés elmulasztása miatt fellépő szövődmények.
hirdetés

alkalmazása, illetve nagyon fontos az ágynyugalom, sok alvás
biztosítása. Ez utóbbit sokszor
igen nehéz egy kismama pörgős
életében megoldani, de mérlegelni kell, és szerintem az egészség – mindkettőjük egészsége –
a legfontosabb. Ezek a módszerek egyébként biztonságosabb
megoldást is jelentenek, mint a
különféle – a legtöbb házi patikában is megtalálható – gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító gyógyszerek szedése. Ha már
az alternatív gyógymódok nem
segítenek, háziorvosunktól, nőgyógyászunktól, illetve gyógyszerészünktől kérjünk segítséget a megfelelő gyógyszerek,
szükség esetén antibiotikumok
szedésére vonatkozóan.
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Érkeznek az őszi hónapok.
Amikor sokkal hűvösebbek a reggelek és az éjszakák, sokkal kiszámíthatatlanabb az időjárás, így nagyobb a megfázásos megbetegedések kockázata is.
Dr. Chernel Ágnes Ildikó
gyógyszerésszel a kismamákat érintő veszélyekről
beszélgettünk.
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Üzenet a Földnek

Varga Julis

Biobor
Ha van biohús, biozöldség és
biogyümölcs, akkor kell lennie biobornak is. Ám a borkészítés összetett és bonyolult
folyamat, így felvetődik a kérdés: lehet-e teljes mértékben
biobort készíteni, és ha igen,
mitől jobb, mint a nem bio?
Az ökológiai gazdálkodás szerencsére egyre nagyobb teret
hódít hazánkban, még akkor
is, ha kicsit több odafigyelést
igényel, mint a vegyszereket és
műtrágyát bőséggel használó
gazdálkodások. Az ökotudatos
gazdálkodásra való átállás
ugyan nem megy egyik pillanatról a másikra, de a szőlészetek és borászatok kifejezetten jó
30

pozícióból indulhatnak, hiszen
a bortermelés hazánkban több
évszázados múltra tekint vissza
– így könnyebb visszanyúlni az
elődök módszereihez.
Az ökológiai gazdálkodás
alapelve az, hogy nem használ
az emberi szervezetre káros
anyagokat, és figyelembe veszi a környezetvédelmi alapelveket. Azaz, a termelés so-

rán a helyi erőforrásokat és
természetes folyamatokat részesíti előnyben a mesterségesekkel szemben. A környezettudatos gazdálkodásban
nem használható műtrágya,
csak szerves, ahogy mellőzik
a gyomirtók, felszívódó vegyszerek használatát is. Emellett
egyik olyan földmozgató és
földművelő módszer sem alkalmazható, amely roncsolja
a talaj szerkezetét, úgyhogy
a talajmarót és a tárcsát sem
használják.
Az ökológiai gazdálkodás fontos szempontja a fenntarthatóság, vagyis hozzájárul a
biodiverzitáshoz, fokozza a ta-

laj termékenységét, védi a természetes vizeket, a levegőt és
a talajt, és takarékosan bánik
a nem megújuló energiaforrásokkal. Történelmi borvidékeink szempontjából pedig kiemelten fontos, hogy hozzájárul a táj megőrzéséhez.
Ha biobort szeretnénk készíteni, fontos, hogy semmiféle vegyszert nem vihetünk be
a szőlőtermő területre – azaz,
mellőzik a gyomirtókat, növényvédő szerként pedig rezet és ként használnak a gazdálkodók, és ezeket is csak a
meghatározott mennyiségben alkalmazzák. Mivel nincs
gyógyító hatásuk a növényre
nézve, ezért csak megelőzési
szerként működnek. Immunerősítőként erjesztett csalánlevet, fekete nadálytőt is bevethetnek a minél egészségesebb
szőlő érdekében.

Az ökológiai gazdálkodás elvei alapján termesztett szőlőből még nem lesz biobor, hiszen ahhoz még egy sor szigorú jogszabálynak meg kell
felelni. Az ökológiai gazdálkodásra való átállástól számítva a 6. évben minősül
bioszőlőnek a termés, és a 7.
évtől kezdve kaphatja meg a
bor is a biominősítést. A termelési és előállítási folyamat
teljes egészét az előírásoknak
megfelelően kell végezni. A
Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., amely az ökológiai
gazdálkodásokat ellenőrző és
tanúsító szervezet, egyértelműen megfogalmazza, mely
jogszabályoknak kell eleget
tenniük a biominősítésre hajtó borászatoknak. Az előírások nemcsak a termesztésre,
hanem a szűrésre, a derítésre
és a palackozásra is vonatkoz-

nak, sőt, a szőlővel és a borral
érintkező edényekre, tartályokra és a parafa dugókra is.
A hazai borászatok közül
nem mindegyik felel meg teljesen a szigorú előírásoknak,
de ezek között is találkozhatunk számtalan olyan termelővel, akik próbálnak minél
inkább környezettudatos és
fenntartható gazdálkodást végezni. Illetve, nem egy olyan
pince akad, ahol a „hagyományos” borok mellett készítenek biobort is – ám maga a
teljes gazdaság nem minősül
ökológiainak.
Ha kifejezetten biobort keresünk, keressük fel a szajki
szőlőhegyen a Hárs Család
BioPincészetét, a mész-hegyi
Vincze Pincészetet, vagy a Dobosi Pincészetet Szentantalfán.

hirdetés
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Édes otthon

Aggod Zsuzsa

Tépőzár és lovagr end
A rossz jelképe? Vagy a skótok megmentője? A friss bogáncs puha és rugalmas
horgaival olyan természet
adta építőjáték, mely lepipálja rafinált modern társait.

dálatos, hamvaszöld, lilás-rózsaszínes szirmú virág, és a ragadós termés. De nem így a skótoknál!
A skótok jelképe
Mindig annyira elbűvöl a skótok tartánja, hogy fel sem tűnt
hódolatuk a bogáncs iránt, pedig majdhogynem a szememet
„szúrta” ki. A tartán az a (skót)
kockás gyapjúszövet, amelyből
a skótok a szoknyájukat (na jó:

Mintha a bogáncs látványa a
dobás reflexét váltaná ki, nyár
végi társas kirándulások közben nem lehet megúszni egykét szőrös gömböt a pulcsiban. Mindig meglep, amikor
a bolyhokba ragadt friss bogáncsot megfogom: egyáltalán nem szúr, inkább egy ruített
galmas horgokkal ellátott já- Bojtorjánból ép z
ís
d
b
m
ragadós gö
tékra emlékeztet.
Mi is az a bogáncs?
A bogáncs elnevezés több hasonló megjelenésű, fészkesek
családjába tartozó gyom- és
gyógynövény gyűjtőneve. Sok,
rendszertanban kevésbé jártas
sorstársam a bojtorjánféléket is
ide érti, sőt, számomra a bogáncsok királynője az óriásira megnövő, sok helyütt vágott virágként árusított articsókavirág.
Gömb alakú fészekvirágzatukat horgos végű fészekpikkelyek borítják – ezért van az,
hogy a szenvedést, az önsanyargatást, a jót elfojtó rosszat, vagy
éppen a sértettséget, zárkózottságot jelképezi az amúgy cso32

dísz –
Szúrós ajtó
meg tőle!
k
n
ne ijedjü

a kiltjüket) és más ruhadarabjaikat készítik. A tartánok szövése és színösszeállítása külön oldalt érdemel, röviden csak anynyit, hogy a látszat ellenére nem
egyformák, és hagyományosan
nem a divat diktálja, melyik
mintát válasszák: a különböző
minták egy-egy skót klán egyedi jelei, és minden egyes színnek, vonalnak külön – gyakran
a múltba vesző – története van.
A skót viseleten pedig sokszor
feltűnik a bogáncsvirág-kitűző, mint a skót identitás másik
fontos eleme. Náluk is szúrós a
bogáncs, de az útszéli gyomnak
éppen ez a tulajdonsága mentette meg a skótokat a XI. században a vikingek támadásától, akik, hogy zajt ne üssenek,
mezítláb indultak éjszakai rohamra, és túl későn vették észre
a tüskés bogáncsokat a talpuk
alatt. A nemzetmentő bogáncs
emléke ma is él, a róla elnevezett lovagrenddel együtt, melynek feje maga a királynő.
Csiribiri, csiribiri tépőzár
Minden gyakorló anyuka nagy
kedvence a tépőzár. Svájci feltalálója, Georges de Mestral
a bojtorjántermés horgainak
mintájára fejlesztette ki a szalag kampós felét – a hurkos felét valószínűleg a kutyája sző-

a a színes
Terméstálk
ek alá
őszi termés

re ihlette, melyből egy vadászat után kín-keservvel tudta csak eltávolítani az említett
horgokat. A svájci mérnöknek
köszönhető, hogy szívósan kereste azt az anyagot és azt a
technológiát, amelyből mindez megvalósítható, és ma már
a ruháinkon, cipőinken, sportruházatunkon, bútorhuzatainknál és függönyeinknél is
élvezhetjük a gyors, pontos és
kényelmes rögzítés előnyeit.
A természet adta építőelem
A kis bogáncs- vagy bojtorjángömbök remekül tapadnak
egymáshoz, és csodás 3D-formákat lehet létrehozni a segítségükkel. Hagyjuk otthon a 216
darab mágnesgolyóból álló logikai játékunkat, irány a természet, szedjünk bogáncsot!

Próbáljuk ki a gyerekekkel a
régi idők természetes bababútorát: friss, még nem száraz
bogáncsokat szedjünk, nehogy
megszúrja a kisgyerekek kezét,
óvatosabbak használjanak gumikesztyűt. „Akasszunk öszsze” belőlük a nem túl kényes,
apró játékok számára babafotelt, babakanapét, babaágyat.
Amíg a lányoknak segítünk
bebútorozni a babaszobát, a
fiúk persze próbálkozhatnak
különböző térformák felépítésével.
És ne feledjünk gyűjteni egy jó
adag bogáncsot magunknak
dekorációs célokra is, hiszen az
erdőszélen járva ezzel az új, szokatlan alapanyaggal gazdagíthatjuk otthonunk díszítését. A
jól tapadó bogáncsokból meglepő dekorációkat készíthetünk –

nem kell komolyan vennünk a
bogáncs hagyományosan „szúrós” üzenetét, gondoljunk arra,
hogy csak azt tartja távol, akit
amúgy sem szeretnénk beengedni. És végül, ezzel a dekorációval nem termelünk hulladékot, ha meguntuk vagy kiszáradt, vigyük vissza az erdőszélre – újra fog hasznosulni!
Mit alkothatunk belőle?
Összetapaszthatunk a bogáncsokból felfüggeszthető gömböt, ajtóra való koszorút, de pillanatok alatt építhető belőle őszi
terméseket tartó tányérka is.
Ezeket a bogáncs saját, szépséges színű virágjával díszítettem,
de természetesen ki lehet próbálni a szalmavirágot vagy a
színes őszi bogyókat is. Jó építkezést kívánok!
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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A júliusi kvíz játékunk nyertesei:
Csarnainé Szamosi Dóra, Békéscsaba
- Aranykehely Gyógyszertár (Békéscsaba) vásárlója
Helmeczi Istvánné, Kazincbarcika
- Szent István Patika (Kazincbarcika) vásárlója
Holovecz Imre, Cegléd
- Felszegi Gyógyszertár (Cegléd) vásárlója
Sinkó Sándor, Győr
- Szentlélek Gyógyszertár (Győr) vásárlója

Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló
wellness-hétvége a móri Hétkúti Wellness****
Hotel felajánlásával.

Ha Ön 2013. szeptember 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 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 Kolibri Kiadók újdonságait!
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. szeptember 30-ig postai úton visszaküldik szerkesztőségünkbe (Szimpatika szerkesztőség: 1024 Budapest, Kis Rókus u. 2.), vagy a www.szimpatika.hu/jatek oldalon válaszolnak a kérdésekre.
A részletes játékszabály a www.szimpatika.hu/jatek/szabalyzat oldalon olvasható.

A nyilvános sorsolás időpontja:
2013. október 10. délelőtt 10 óra, helyszíne a Fonó Budai Zeneház.
(1116 Budapest, Sztregova utca 3.)
Augusztus havi számunk kvízkérdéseinek helyes megfejtései:
1.: b) 2.: a) 3.: c) 4.: c) 5.: a)
A játékos a kvízben történő részvétellel feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag
a település megjelölésével), a Szimpatika magazinban és a nyereményjátékot közzétevő weboldalon nyilvánosságra hozzuk.
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Bereznay Jánosné, Budapest
- Mályva Gyógyszertár (Budapest) vásárlója
Kis Dénesné, Nagykörös
- Oroszlán Gyógyszertár (Nagykőrös) vásárlója
Nyerges Lászlóné, Dorog
- Szent István Patika (Esztergom) vásárlója
Papp Ivett, Rétság
- Kőhárs Gyógyszertár (Rétság) vásárlója
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló wellness-hétvége a szilvásváradi Szalajka Liget
Hotel**** és Apartmanházak felajánlásával.
Elekes István, Dombóvár
- Imola Patika (Dombóvár) vásárlója
Kőhidi Péter, Mór
- Zsálya Patika (Mór) vásárlója
Nyereményük: egy-egy komplex szűrővizsgálat a VitaHelp Egészségközpont felajánlásával.
Galántainé Záhonyi Márta, Dunakeszi
- Árnika Gyógyszertár (Dunakeszi) vásárlója
Kanel Gyuláné, Budapest
- Szilas Patika (Budapest) vásárlója
Oláhné Tóth Judit, Békéscsaba
- Isteni Gondviselés Gyógyszertár (Békéscsaba)
vásárlója
Nyereményük: szépirodalmi könyvcsomag
a Libri Kiadó felajánlásával.

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

1

Milyen az iskolai menza
anyaszemmel?
a) ehetetlen
b) pocsék
c) felháborító

2

Hány éves a Toda Eiko
szomszédjában lakó bácsi?
a) 79
b) 86
c) 71

3

Mi nyomja apci fejét délután?
a) a sör
b) az új sildes satyi
c) az úszósapka

4

Mire való a hódszempilla ecset?
a) fültisztításra
b) műtéti hegek eltávolítására
c) házikót festeni

5

Mennyi volt a Játékos c. film
költségvetése?
a) 100 ezer euró
b) 4,5 millió dollár
c) 150 millió forint

Karikázza be
a helyes
válasz
betűjelét!

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!

