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– Legyél kreatív és

Járt Ön már drogpadláson? Nem?
Pedig érdemes, mert a drogpadlás nem bűnügyi, hanem patikatörténeti helyszín. Aki például 
Kőszegre látogat, az okvetlenül keresse fel az Arany egyszarvúhoz címzett patikamúzeumot,
amely tökéletesen visszaadja, hogyan is működött a
gyógyszerészet az 1700-as években. A patikához például kis kert tartozik, mivel akkoriban a legtöbb gyógyszer
alapja gyógynövény volt – ezeket a növényeket vitték fel
később a drogpadlásra szárítani, és teszik ezt ma is, így
az egész épületet csodálatos illat lengi körül. Aztán látható itt még egy felfoghatatlanul bonyolult ívekből álló,
százezer fiókos bútormonstrum, az officina, melynek rekeszeiben titokzatos szereiket tartották a jezsuita gyógyszerészek. Meg lehet nézni a leheletfinom homeopátiás
üvegcséket, a fantasztikus növénymetszet-gyűjteményt,
és a titokzatos, leginkább a Harry Potter-filmeket idéző
eszközöket. És természetesen látható itt a három legendás „gyógyhatású készítmény” is, az arany, a tömjén és a
mirha, melyek tisztító, fertőtlenítő és gyulladásgátló hatása sokáig közismert volt. Mert a három napkeleti bölcs
– avagy király – ajándéka nem csak szimbolikus jelentéssel bírt, de egyben nagyon értékes orvosság is volt.
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Címlapon
 Novák Péter: 50 évvel ezelőtti találkozásotok ma már
kultúrtörténeti pillanat, a legenda része... Miként emlékeztek Ti az akkori motivációkra?
Világmegváltás, vagy „csak” a
rock and roll életérzés?

Szörényi Szabolcs: 50 évvel
ezelőtt egy 20 éves fiatalembert
inkább a rock and roll életérzés ragadta magával, mint bármi más... Főleg egy olyan zárt
országban, amelyben éltünk!
De kisvártatva, már magyarul
beszéltünk a beatzene nyelvén,
el tudtuk mondani azt, ami itt,
nekünk és a kortársainknak
fontos volt. Ezt akár világmegváltásnak is nevezhetjük, de
megváltásnak mindenképp a
mindennapokat illetően.

Amikor én még
kissrác vagyok
Novák Péter beszélget az 50 éves Illés-együttes tagjaival
Nagyon régen volt... Ugyan mi? Halljuk, ismerjük és tudjuk, kívülről.
Daloljuk, énekeljük, és sikítani akarunk, szüntelen. Az Illés, korosztályoktól
függetlenül a kollektív tudat része; világhálón, tévében, rádióban, CD-ken,
DVD-ken, de még csillogó fekete lemezeken is.
És most élőben! Itt állnak Ők, elsőként érkezve a
próbára; kezükben hangszerek, nyomják a vokált,
vagy a dumát a mikrofonokba, amihez épp kedvük támad. Mert támad, és ismerős az izgalom,
a feszültség, a lámpaláz egyaránt. A műfajról
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leszokni nem lehet – állapítom, és nyugszom meg
egyszerre, ahogy a nagyon nagy generáció jeles
ikonjai huszadszorra csapnak bele ugyanazon
akkordokba, hisz igényes a teljesség felé vezető ismeretlen. Avagy csak természetes.
Fotó: Krisztics Barbara

Eggyel beljebb vagyok, már ami
a térképet illeti, mert a léptéket
tartani nehéz. Értem én, hogy
nincs abban semmi különleges,
mikor öt, alig felnőtt a hatvanas évek elején úgy dönt, hogy
zenekart alapít, de az egy főre jutó kvalitás-muníció mellett elmenni? Szó nélkül lehetetlen. Merthogy a szavak és hangok helyiértékű, időben történő
előadásából, még nem lesz egy

nemzedék indulója. Azt ki is
kell találni valakinek, hangozzék a végeredmény mégoly egyszerűnek. Ráadásul nem is az!
 N. P.: Vannak örök érvényű
dalok, amik mindig minden
helyzetben és korban plusz jelentést hordoznak, megint másokban nincs áthallás, vagy
többletjelentés, mégis ugyanolyan népszerűek. Van recept,
titok, szerzői eszköz, amitől
slágerré válik egy dal?

Szörényi Levente: Hogy mitől válik slágerré egy dal, akkor is, most
is a reklám és marketing tevékenység határozza meg, nincsenek csodák. Persze a mi időnkben
sokkal egyszerűbbnek tűnt minden; sokkal kevesebb reklámhordozó, és kevesebb zenekar volt a
placcon, így nekünk is egyszerűbb
volt az érvényesülés, mint manapság, bármelyik zenekarnak. Kétségtelen, hogy az újdonság ereje, a
formai és a tartalmi üzenet százezreket vonzott, afféle aranykorrá nemesítve a Nagy Generáció
emlékét, de a piaci törvényszerűségek alól Mi sem tudtuk kivonni magunkat. Mint ahogyan most
sem... A sláger, amit sok helyen lehet hallani, ennyi.

Mondhatni egy illúzióval kevesebb az érvényre jutó gondolatok hatásfokát tekintve,
de tán jobb is így. Kijózanító
a realitás, illetve az, hogy ami
a közönségnek varázslat, az a
szerzőknek természetes, mint
az oxigén. Ha ez elegendő ahhoz, hogy mások évtizedekig
levegőhöz jussanak egy fullasztó rendszerben, már megérte!
 N. P.: Milyen lelki, szellemi
és persze fizikai felkészülést
igényel egy mostani fellépés,
hogy bírjátok a háromórás
koncerteket? Veszprém, Győr,
Debrecen, majd az Aréna színpada, nem kis kihívás! Vagy a
rockzenészt keményebb kőből
faragták?

Sz. Sz.: Finoman szólva, ritkán
lépünk fel. Az elmúlt 30 év eseményeit félkezünkön meg tudjuk számolni. A néhány kivételes alkalom inspiráló fizikailag,
lelkileg, szellemileg egyaránt.
Leírhatatlan élmény a közönséggel való találkozás, a felénk áradó szeretet, hangozzék
ez bármilyen közhelyesen is.
Színpadon lenni kemény munka, de nem meló, ajándék! Persze mindenképp, minden alkalommal fel kell készülnünk,
mert minden alkalom más. A
decemberi Beatünnep sem egy
hagyományos jubileumi koncertsorozat, inkább többgenerációs fesztivál, szóval próbálunk és próbálunk, remélve a
legjobbakat!

Az Ezek a fiatalok című filmben
Fotó: Országos Széchényi Könyvtár,
Fényképtár – Szomszéd András
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Címlapon

Az Ezek a fiatalok című filmben – a '67-ben azonos címmel kiadott filmzenealbumot tartják az Illés első nagylemezének
Fotó: Országos Széchényi Könyvtár, Fényképtár – Szomszéd András

Zenésztársaik a gyerekeik lehetnének, és mégis – mint minden,
hosszútávon érvényes művészi produktumot – az ízlés közös nevezőre hozza az Illés dalok mostani, többgenerációs interpretálóit. Értékrendet, így
mértékrendet követnek a fiatal
hangszeresek, árnyékként követve az elődök játékát, vagy
éppen fordítva egyet a megszokott hangzáson, a szerzők látható örömére. Afféle népzene
szól, urbánus folklór az átadásátvétel metódusának ezredéves
hagyományát követve.
 N. P.: Kikkel ünnepelhetünk
együtt, milyen szempontok
alapján hívtátok meg a fellépőket?

Bródy János: A Beatünnep a
zenekar megalakulásának 50.
évfordulója alkalmából rendezett koncert, de nem csak rólunk szól. Rajtunk igen, de a
dalok többségén nem fogott az
6

idő, ezt a fellépő énekesek és
zenekarok igazolják! Örömmel
adunk lehetőséget tehetséges,
progresszív előadóknak, hogy
Ők gondolják tovább a szerzeményeket. Hagyományos értelemben, tehát nem vendégek,
inkább – ahogy a plakáton is
jeleztük – követőink, és ez nekünk megtiszteltetés. Na, persze nekik is!
 N. P: A zenekar, illetve a szerzők életét végigkísérte a tehetségkutatás, erről Szörényi
Levente korábban is mesélt a
Szimpatika magazinban. Sokat
dolgoztatok pályakezdő énekesekkel a hatvanas években,
majd az István, a király kapcsán
az akkori rendszer perifériára
kényszerített fiatal frontembereivel, a közelmúlt sikertörténete pedig a Társulat című televíziós szereplő válogatás... A mostani koncert mögött is van egy
ilyen szándék?

B. J.: Nos, a 60-ás években nem
igazán kerestünk fiatalokat, hiszen magunk is azok voltunk,
bár sok kortársunkkal dolgoztunk együtt, írtunk nekik dalokat.
Sz. L.: Nem voltunk, nem is
vagyunk „hivatásos” tehetségkutatók, de a továbbiakban is
megmaradt a nyitottság, immáron az utánunk, és az utánuk jövő nemzedékekre!
Öröm jó hangú, elkötelezett
előadókkal találkozni, produkcióinkhoz gyakran keressük a
kapcsolatot velük.
Meg is találták, részben igazodva a piaci realitásokhoz, ugyanakkor fenntartva
a progresszió élményét. Fellépnek a talent-műsorok felfedezettjeinek tartósan nézőbarát előadói (Feke Pál, a
Vastag testvérek, Tóth Gabi
és Szabó Ádám), valamint a
kortárs könnyűzene izgalmas

műhelymunkásai (az Intim
Torna Illegál, az Anna and the
Barbies, a PASO, a Subscribe
és az Ivan & The Parazol).
Mainstream és underground
egy színpadon, nota bene tükrözve az Illés napjainkig tartó
széleskörű elfogadottságát. Az
említett átadás-átvétel így a
közönségre is érvényes; nagyszülők, szülők, és unokák lesznek gazdagabbak egy élmén�nyel, és tapasztalattal egymás
kultúrafogyasztási szokásairól, ígérik a szervezők. Marketingben tehát nincs hiány,
de tetszik, nem tetszik, a publikumért folytatott versenyben
sem!

szimfonikus zenekar lép színpadra, nem beszélve rólunk...
És ott vannak a dalok! Kik,
mikor, mit játszanak, men�nyit bírunk? Mi és a közönség? Kihívásnak nem rossz,
az biztos!

 N. P.: Miként szerveződik
egy ilyen monstre koncert? Mikor állt össze a stáb, hogyan
zajlik a próbafolyamat? A kulissza mindig is szakmátok része volt, a rajongók néha szívesebben álltak volna az öltözőkben, mint a színpad előtt!

Sz. Sz.: Az egyik fele a „szárazanyag-tartalom”; adminisztratív szervezés, ez egy
erre szakosodott produkciós iroda dolga. A másik fele szól rólunk, hogy milyen
a „background”, mi történik
a színpad hátsó felében. Bár
ezek is bővelkednek logisztikai elemekben; öt szólista, öt együttes, egy komplett

 N. P.: Manapság a vizuális
elemek elengedhetetlenek a
szuperkoncerteken, miközben az Illés dalok, mintha önmagukban is kiállnák az idő
próbáját. Modern látványelemekre, vagy a kezdetek
varázslatos pillanataira számítsunk, mikor a „sikítani
akarok” többet jelentett mindennél?

A legendás Illés (1965–1973)
1965 elejére az Illés-együttes lépéshátrányba került megfelelő felszerelés és klub, valamint állandó zenészek nélkül a többi beatzenekarhoz képest. Illés Lajos úgy döntött, hogy meghívja Szörényi Leventét az együttesbe állandó tagként, aki azonban csak úgy vállalta a tagságot, ha testvérét is felveszi az
együttes. Illés ebbe beleegyezett, így 1965 januárjában a két Szörényi csatlakozott az együtteshez (a
zenekar ekkori felállása még mindig nem végleges: Illés Lajos, Illés Károly, Szörényi Levente, Szörényi
Szabolcs, Bródy János és Körmendy János), a repertoárt jelentősen felfrissítették, Beatles, Kinks, The
Animals, Pretty Things számokat játszottak. Sikerült egy állandó klubot is szerezniük, a Kőbányai Törekvés Klubban, majd az Eötvös utcai Vasas klubban léptek fel rendszeresen, valamint sikerült az akkor
híres Syconor helyére bekerülniük a Boschba vasárnaponként, szombatonként pedig már újra a Várban zenélhettek. Újra felkerültek a popzene élvonalához.
Szörényi Levente Bródy Jánossal azon gondolkodott, hogy saját számokat írnak, bár még Szörényi Levente első számát, az „Alvajáró”-t
(szövegírója: Hajnal István) a Sanzonbizottság többszöri átalakítás
után sem engedélyezte, de a Hungarotonnál elkészíthettek több kislemezt is, köztük saját – ekkor még csak instrumentális – számokkal (A Protonok tánca (Illés L.) – Séta az arany húrokon (Szörényi L.)
– Little baby (Shannon–Bennet) – Bucket seats (Routers) kislemezt,
a Summertime (Gershwin) – A magányos (Szörényi L.), valamint a
Johnny guitar (Young–Lee) – Üzenet Eddynek (Szörényi L.) számokat
tartalmazó kislemezeket).

Ezek a fiatalok - a filmhez dalokat is írt az Illés
Fotó: Országos Széchényi Könyvtár,
Fényképtár – Szomszéd András
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Címlapon
vetületében pont olyan sok,
mint amilyen kevés a közel egy
évtized, s hogy kibírtuk együtt,
az önmagában is eredmény. A
kölcsönös tisztelet, és nem utolsó sorban a szüntelenül frissülő
rajongótábor rendkívüli energiákkal táplálta együttesünket, és
ez ma sincs másképp. Mint családtagokat, úgy veszítettük el Illés Lajost és Pásztory Zoltánt,
ehhez méltóan emlékezünk rájuk a jubileumi koncerten is.

Az eltávozott nap című filmben 1968-ban
Fotó: Országos Széchényi Könyvtár, Fényképtár – Csabafi Attila

Sz. L. A kérdésében ott a válasz; hála Istennek az Illés
diszkográfia kiállta az idő próbáját, így nem gondoljuk, hogy
lángoló szekéren kell landolnunk, vagy elszállnunk a végén... Természetesen egy vizuális alapú kultúrában Mi is
használunk modern formai
eszközöket, de magunkhoz
mérten. Kibújni a bőrünkből
felesleges.
Vitathatatlan. Mint ahogyan
az is, hogy státusz ide, nimbusz
oda, nem egy hagyományos
koncertélmény, sokadszorra elrágott gumicsont az invitálás
tárgya!
Száz fő mozog a színpadon a
technikai személyzettel együtt
egy háromszintes színpadon a
Papp László Sportarénában,
és a három vidéki helyszín kiállítása sem kínál kevésbé
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színvonalas tartalmat. Az érdeklődés hatalmas, ezt az itthoni eseményeket megelőző fellépés is bizonyította: Kolozsvárott a Magyar napok alkalmából több tízezer ember előtt játszottak a Szörényi testvérek és
Bródy János.
 N. P.: Az említett nagy generációból az Illés volt az egyetlen, ahol sosem voltak tagcserék, ’65-től megszűnésig ugyanabban a felállásban játszottak.
A sors mégis közbeszólt, így
elkerülhetetlenül felmerül, miként lesz teljes az élmény, tragikus hirtelenséggel elhunyt társaitok hiányában? Hogyan emlékeztek Illés Lajosra és Pásztory Zoltánra a Beatünnepen?

B. J.: Ne feledjük, a zenekar aktív időszaka rövid, mindös�sze 8 év volt. Persze a munka
és a sikerekkel járó feszültségek

 N. P.: Tagadhatatlan a már
most körvonalazódó szellemi
örökség, így kihagyhatatlan a
jótanácsokat, tapasztalatokat
firtató zárókérdés, bár lehet,
hogy a rockzenészt tényleg
más kőből faragták... Van üzenet a palackban?

Sz. L.: Az életmű az üzenet.
Nekünk is, hisz vagy százötven közismert dalból válogathatunk a koncertre!
A teljesség igénye... Szükség van mítoszokra, és az azt ünneplő kultikus pillanatokra. A rockzene ilyen,
modern mitológia, művelői pedig
újkori hőseink. Bár ez ellen pont a
Beatünnep főszereplői tiltakoznának a legjobban, kik a dalok szerzőin, előadóin túlmutató időtlenséget választották a jubileum filozófiájának. Igazuk van, a dicsőség
mindent visz, és hoz! Nézem az állítólagos „öregurakat”, kezükben
villanygitárokkal, és nemhogy az
urak, még az öreg sem jut eszembe.
„Állni látszék az idő, bár a szekér
szalad.”
Novák Péter

Ajánlatajánlja:
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Ha zordra vált az időjárás, érdemes behúzódni a kultúra jól fűtött csarnokaiba.
Például a Magyar Nemzeti Galériában egészen 2015. február 15-ig látogatható a Fordulópontok című kiállítás, ami a Magyarországon működő külföldi kulturális intézetekkel együtt létrehozott jelenkori képzőművészeti projekt.
Tizenhat ország huszonhat alkotója Németországtól Izraelig, Angliától Japánig elemzi a 20. és 21. század jelentős eseményeit, olyanokat, melyeket mi magunk éltünk
át, és olyanokat, melyeket történelemkönyvekből vagy szüleink elbeszéléseiből ismerünk. A kiállításon egyebek között láthatóak lesznek az angol John Timberlake, a német Clemens von
Wedemeyer és Alexander Roob, valamint a magyar Forgács Péter és Szűcs Attila munkái.
Novák Ferenc által alapított Bihari János Táncegyüttes idén 60 éves. A töretlen szakmai színvonalnak bizonyára sok összetevője van, a titok azonban az, hogy
a mindenkori vezetők megőrizték az alapító szellemiségét, és a jövőt a közösséget formáló összetartó pedagógiában látták és látják ma is. Biharisnak lenni, a
Biharihoz tartozni fogalom. Ezt érzik a visszajáró táncosok, a nagyapák és unokáik, valamint a sok szülő, akik ide hozzák gyermekeiket. Az évforduló alkalmából
december 7-én a Művészetek Palotájában rendezett Ez a Bihari c. előadáson
régi emlékképek, friss koreográfiák jelennek meg, kicsik és nagyok, mintegy
220 szereplő előadásában. Aki lemeradna az eseményről, vagy akinek nem lenne elég az első dózis, az se keseredjen el, mert még részt vehet december 9-én, a Budapest
Operettszínházban Bihari 60 címmel rendezett ünnepi gálaműsoron is!
A Kossuth-díjas, többszörös platinalemezes Csík Zenekar nagysikerű
óévbúcsúztató nagykoncert-sorozatát folytatva ezúttal Rúzsa Magdit,
Lakatos Róbertet és a Fitos Dezső Társulatot hívta meg közös ünneplésre a SYMA Rendezvényközpontba. A december 30-i koncert – amely a zenekarvezető Csík János 50. születésnapjára esik –
eddig nem tapasztalt élményt ígér azoknak a Csík Zenekar (és Rúzsa
Magdi) rajongóknak, akik a magyar zene mellett egyedülálló tánckultúránkra is nyitottak. A több, mint kétórás koncerten a régi slágerek mellett az új album dalai
is felcsendülnek.
December végén három koncerttel is kedveskedik a bulizni vágyóknak a
Trafó Kortárs Művészetek Háza. December 27-én az X-Faktor zsűritagja,
Little G. Weevil és nemzetközi zenekara ad lenyűgöző blues koncertet. December 28-án Palya Beával és Grencsó Istvánnal kiegészülve lép fel a Deti
Picasso, az egyedülálló estén örmény és magyar népi dallamok csendülnek
majd fel. December 29-én pedig fiatal magyar tehetségek mutatkoznak be a
Trafóban: a Képzelt Város, és a Middlemist Red lépnek a színpadra.

Ha bővebb információt szeretne, nézze meg a fenti művészek, események honlapját,
vagy böngésszen a kulturpart.hu-n!
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Csak szólok…

Dogossy Katalin

Aki egyszer ütött, máskor is fog
December van. Az ünnepek hónapja, a télapó, a karácsony, a kivilágított kirakatok, az ajándékozás, a család, a szeretet hónapja.
Nem mindenki számára
azonban.
Úgy érzem, beszélnünk kell
azokról a szegényekről, megalázottakról és gyengékről, akiknek a december nem készülődés, nem boldog izgalom, nem a
csillogó ünnep hava. Hanem az
éhezésé, a fűtetlen szobáké és a
rettegésé.
Minden évben november 25-én
van a Nők Elleni Erőszak Megszüntetésének Világnapja. Ennek alkalmából ismertette kutatását az S.O.S. Krízis Alapítvány. A kutatók 9-11. osztályos
tanulókkal készített felmérése
a fiatalok erőszakkal való érintettségét vizsgálta. A kutatásba
elsősorban fővárosi középiskolákat vontak be, de szép számmal érkeztek online kitöltött
kérdőívek is.
Az eredmény lesújtó, elszomorító, döbbenetes.
Újságíróként sokszor írtam a
családi erőszakról.
Soha nem fogom elfelejteni K.
Mónika történetét, akit édesapja
10

meggyilkolásáért ítéltek el. Az
aberrált, brutális, alkoholista férfi vizes törülközővel verte
lányait, lyukakat fúrt a fürdőszobafalba, hogy tudjon utánuk
kukucskálni. És más módon is
zaklatta őket. Ezek az előzmények vezettek odáig, hogy Mónika édesanyja két lányát karon
fogva elmenekült a házból. A
gyilkosság előtt két napig kóboroltak ruha nélkül, étlen-szomjan, míg a mama úgy gondolta,
néhány holmijukért hazamegy.
Bár ne tette volna! Az iszákos és
durva férfi – kihasználva, hogy
felesége otthon van – az akkor
21 éves Mónika telefonjára küldött egy üzenetet, amelyben azt
írta: „viszi anyádat a mentő”. A
lány persze megijedt, hogy az
apja úgy megütötte az édesanyját, hogy a mentőnek kellett elvinnie, és úgy döntött, barátja
kíséretében ő is hazamegy.
Amikor hazaértek, látták, anyjának semmi baja. Felmentek
az emeletre, ahol az apa az ágyban feküdt, de a paplan alatt egy
tőrt szorított a kezében. A fiú
megpróbálta elvenni tőle. Dulakodni kezdtek. A lány barátja elszedte a tőrt az apától, és
hátranyújtotta Mónikának. Erre K. László elkezdte fojtogatni a fiút. Mónikánál elszakadt a
cérna. Fogta a kést, és többször
megszúrta az apát. Nem akarta

megölni, nem is szúrt erősen,
csak olyan szerencsétlenül,
hogy K. László elvérzett.
Ügyvédjének nem sikerült felmentetnie őt. Gyilkosságért letöltendő börtönbüntetést kapott. Nem úgy, mint a kísértetiesen hasonló esetben B. Edina. A lány gyakorlatilag ugyanazt élte át, mint Mónika. Azon
a napon, amikor négy késszúrással megölte az édesapját, három nap volt már csak karácsonyig. A húsz négyzetméteres
csepeli szükséglakásban, a 120
kilós, örökké részeg férfi, meggyötört, megfélemlített felesége
és nagylánya akkor már tizennyolc éve vergődtek a gyűlölet
és kilátástalanság csapdájában.
Edina vallomásában azt mondta, hogy részeg apja egy verekedésben úgy megütötte, hogy
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

az ütéstől megtántorodott. A
lány ekkor szúrt. Először a férfi hátába. „Megfordult és én újra megszúrtam, de nem tudom
hol és hogyan, mivel továbbra is
jött felém, ismételten megszúrtam, de ettől sem állt meg, ezért
még egyszer megszúrtam, amitől megtántorodott és elkezdett
hátrafele lépkedni, majd nekidőlt a bejárati ajtónak. Egy nagy
sóhajjal, a bal kezével a mellkasához kapott, rám nézett, ös�szerogyott és elkezdett hörögni.” – állt a lány kihallgatásáról
készült jegyzőkönyvben. Tragédiája jórészt a pénztelenség
miatt következett be. Ha nem
élnek borzalmas anyagi körülmények között, elköltözhettek
volna a durva, részeges, agres�szív férfitól.
A családban elkövetett borzalmak formái sokszínűek. Az érzelmi zsarolástól, a lekezelésen,
sértegetésen és megalázáson át,
a tettlegességig, szexuális terrorig az erőszak módja, eszköze
megszámlálhatatlan. Számomra azonban, valahányszor a témával kapcsolatba kerültem,
a kérdés az volt, az elszenvedő
miért tűrte?
A legtöbb erőszaktevő képes
elhitetni az áldozatával, hogy
ő a hibás. – mondta BorsosKőszegi Erika, az S.O.S. Krízis Alapítvány pszichológusa.

„Kiprovokálta” a verést, nem
végezte el a dolgait, rosszul csinált valamit. Holott ilyen nincs!
Egyetlen hibás fél van: az, aki
üt. Tévedés, hogy a bántalmazás főleg az iskolázatlan, szegény rétegek körében elterjedt.
Minden etnikai csoporton, társadalmi rétegen és lakóhelyen
belül hasonló arányban találkozunk bántalmazókkal és áldozatokkal.
A pszichológus szavait támasztja alá az S.O.S. Krízis Alapítvány kutatása, amelyből kiderül, hogy a XXI. században, az
Európa közepén, Magyarország
fővárosában élő tizenévesek fele
úgy gondolja, a szülei azért ütik
meg, mert szeretik, és jót akarnak neki. A fiúk 65%-a elismeri
a „jogos pofon” intézményét. Figyelemfelkeltő, hogy a lassan 18
éves gyermekvédelmi törvényben megfogalmazott egyértelmű tiltás ellenére a jelenkor tizenévesei számára még mindig
elfogadható, sőt, indokolt tud
lenni, ha megütik őket a szüleik. A megkérdezettek 42,25%a úgy véli, hogy a nők gyengébb képességűek a férfiaknál.
24,25%-a vallja, hogy a nő dolga a család kiszolgálása. S még
egy riasztó adat a kutatásból: a
válaszadók háromnegyede véli
azt, hogy ami a családon belül
történik, az a családra tartozik.

Pedig Borsos-Kőszegi Erika
szerint a családon belüli erőszak ördögi játszmájából való kiszabadulás első lépése az,
hogy a bántalmazott, megalázott ne higgye el, hogy hibás.
A második lépés annak a ténynek az elfogadása, hogy aki egyszer ütött, ütni fog többször is,
ezt bizonyítják a beszámolók és
a statisztikák, valamint azt is,
hogy a bántalmazás mértéke az
idő előrehaladásával nő. A bántalmazott nők után a gyerekek
jönnek, tehát aki nem lép ki a
kapcsolatból, feltehetően előbbutóbb a gyermeke biztonságát is
kockára teszi.
Néhány adat a családon
belüli erőszakról

Mind a nyugati, mind a
magyar adatok azt mutatják, hogy minden ötödik nő él vagy élt valaha
olyan kapcsolatban, ahol
partnere rendszeresen
testileg bántalmazta őt.
Ezt az adatot tovább súlyosbítja, hogy a testi erőszak csak a jéghegy csúcsa. A folyamatos lelki
erőszakban élő nők száma ennél jóval magasabb. Magyarországon a
családon belüli erőszak
hetente legalább egy nő
életét követeli.
11

Üzenet a Földről

Novák Péter

Mozart-tan
Zseniális, kivételes, megismételhetetlen, korszakalkotó és nem utolsó sorban – így kompenzálva a
dekódolás zűrzavarait –
őrült. Sorolhatjuk napestig Mozart eposzi jelzőit,
hiába.
A komplexitás ugyanis le-

írhatatlan... A könyvtárnyi
szakirodalom sem egységes
a végkövetkeztetéseket illetően, a laikusoknak szánt zenekalauzok hemzsegnek a sorolt
általánosságoktól. Van, amire
nincs szó?

Holott, az anno 1791. decem-

ber 5-én, méltatlan körülmények között elhunyt zeneszerző Wolfgang Amadeus még
most is a teljesség, ha úgy tetszik a nemtől, kortól, etnikai,
vallási vagy társadalmi hovatartozástól független katarzis
élményével ajándékozza meg
a tátott szájú nagyérdeműt,
mert hát úgy tetszik! Mindig, mindenkinek. Olyannyira, hogy a pszichológiatudomány is foglalkozik a Mozarthatással, a forma és tartalom
harmóniaáradatának lélekre
gyakorolt impulzusaival.
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Apropó, mélység: kompozí-

ciói kétségtelen szétfeszítik
lelkünk műszerskálájának ismert kereteit, függetlenül a
teóriák vélt, vagy valós felvetéseitől.

A kérdés, nem a
hogyan, hanem
a honnan? Mármint a módszer.
Tudni vélik a
rendezőelvet, de
hát azért mégis... Kora politikai, morális kérdéseire reflektál,
n a p j a i n kban is érvényes, időtlen
hangon!? Drámaírói alapossággal analizálja szereplőit!? Minden
mű nemben,
legyen az tragédia
vagy
vígjáték, tudatalattinkat stimulálja a létezés konfliktusainak
megélésére!?
Ráadásul, mindezt kot-ta-

fe-jek-kel!? Van, amire nincs
szó!

érvényesülésüket a kényszer
biztosítja, illetve a többség lehetősége a normáktól eltérő
viselkedés szankcionálására.

Tán ezért is állnak rendelke-

zésünkre további kifejezőeszközök, s innen a nagybetűs
művészet művelésének – teremtsék ecsettel, vésővel, balettcipővel, kamerával, hegedűvel vagy épp a szavak mágiájával – és befogadásának képessége.
A kapaszkodó, hiszen
mindig, mindenki eldőlni látszik életének
küszködései
során...
Isten adománya az evolúció szolgálatában?
Bárcsak, de a ci-

vilizáció tekintetében biztosan. Nos,
ne is győzzünk hálálkodni!

A társadalmi,
gazdasági és szellemi törekvés, legalább magunk előtt
magyarázat
földtörténeti karrierünkre, időszakos kisiklásait az ellehetetlenülés káoszaként őrzi az emlékezet.
Meggyőződésünk tehát, hogy
fenntarthatóságát a közösségi normák teszik lehetővé, afféle erkölcsi alapokon
nyugvó konszenzus, és hogy

A recept sorolt elemei mit
sem változtak az egyetemes
kultúrhistória évezredei alatt,
míg életszerűségét mérhetetlen veszteségei, a kísértő halál temetői némasága degradálja, szüntelen. Van, amire
nincs szó.
A maradék cséplése is felesleges, még oly bölcs közhelyeket hangoztatva akár, miszerint nem tanulunk a múlt
tanulságaiból, és hogy mindig, mindenki ismétli önmagát, így a történelem is, meg
satöbbi. Igaz persze minden
megállapítás, de manapság?
Nem tanulunk semmit! Ilyen
egyszerű. Az elvárások tekintetében természetesen rengeteget, de ami a lényeget illeti...

Se módszertan, se forrás az
említett képesség készséggé
fejlesztéséhez, és ez csak részben rendszerkritika, bár az
említett hiátus a mindenkori
állami szerepvállalás jövővel
kapcsolatos, széleskörű felelőtlenségének abszolút szimbóluma, vagy 25 éve!
Mégis fájóbb a felvetés, hogy

velünk mi történik, mikor
mondtunk le önként az önképzésről, nemhogy a tapasztalat megosztásáról? A szomorú finanszírozási nehézségek áthidalásaként mikor
választottunk utoljára egy
antikváriumot, tértünk be a
számtalan, ingyenesen látogatható galériák valamelyikébe, csak hogy képbe’ legyünk?
És mikor csereberéltünk alig
használtat, alig használtra
a világhálón kulturális termék esetében, ha már a mosógéptől a spanyol üdülésig,

mindenre volt példa?
És ha már... Hol az igazi vágy? Hol az igazi étvágy?
Mert nem pénzben, nem metódusban, bennünk lett hiány, egy feneketlen űr, feledve az irányzékot. Pedig azt jó
néhányan adták, ingyen és
bérmentve évezredeken át,
mindazonáltal Mozart bőkezűsége valóban kivételes, hisz’
mindannyiunkat egy asztalhoz ültet.

„Sem a nagy tudás, sem a kreativitás nem teszi az embert
géniusszá. A szeretet az, amin
egy elme alapszik.”
Ennyit pedig a módszerről.

Ez, az életmű legsötétebb tónusait is ölelő egyetemes zenei és mentális harmónia a
Mozart-tan, egzakt kompozíció a legnagyobb spirituális
élményről.
HIRDETÉS

facebook.com/RussellHobbsMagyarorszag

www.russellhobbs.hu
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Elmondom hát mindenkinek

Polgár Teréz Eszter

Kívül, belül

Csaba Enikő
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Te tudod, milyen idegennek
lenni valahol. Összefügg ez
azzal, hogy most Magyarországra érkező külföldiekkel
foglalkozol?

Nagyon is. Már akkor megszületett az ötlet, amikor az
USA-ban éltem, hogy milyen
jó lenne egy olyan cég, amely
segít a magyar kitelepülőknek, hogy ne érezzék magukat teljesen elveszettnek. A
barátnőm, akinél laktam, akkor már régen kint volt, nekem is sokat segített. Azt
hinné az ember, hogy neten
minden elérhető, de biztos
tapasztaltad, hogy megnyugtatóbb, ha egy emberhez fordulhatsz. Sokan vágynak egy
mamára, barátra, aki teljesen
képbe helyezi őket: ez az ún.
relocation virágzó üzletág
ott, ahova sokan mennek dolgozni. Rengeteg ilyen ügynökség működik: segítenek
a lakásszerzésben, az autóvásárlásban, a kutya költöztetésében, stb. Németh Viki,
akivel az itthoni céget kitaláltuk két éve, ebben az üzletben dolgozott Dubaiban,
ahol részben a gyerekkorát is
töltötte. Nekem rendezvényszervező,
reklámügynökségi, idegenvezető múltam
van. Amikor találkoztunk,

hasonló élethelyzetben voltunk: mindketten külföldről jöttünk haza, és maradni akartunk. Nyelveket beszéltünk, és meghatározó
volt, amit kint tapasztaltuk.
Bennem pedig már gyerekkoromban is erős volt a vágy,
hogy külföldieknek mutogassam, amit itthon érdemes.
Forrás: Csaba Enikő

Állandó téma, milyen sok
magyar megy külföldre dolgozni, élni, kevesebb szó
esik arról, hány külföldi választja hazánkat és települ
ide évekre vagy akár végleg. Rovatomban többekkel
találkozhattak mindkét csoportból. Csaba Enikő története illeszkedik ebbe a sorozatba: ő azok közé tartozik, akik szerencsét próbáltak a világban – dolgozott
Németországban, Amerikában, Ausztriában, majd hazajött, hogy amit kint tanult,
itthon kamatoztassa.

Kb. egyidősek vagyunk. Te
hogy kerültél kapcsolatba
külföldiekkel az „átkosban”?

A családomnak köszönhetően. Minden nyáron a nagymamám mesés parasztházában nyaraltam, amelyet a turisták előszeretettel fotóztak.
Ő nemcsak a helyi folklór része volt, de a társaság középpontja is, pedig nem beszélt
nyelveket. A szüleim forszírozták a nyelvtanulásomat,
sok külföldi barátot szereztem, akik meg is hívtak magukhoz. Érettségi után Németországban laktam fél évig
egy kedves családnál; bejártam a brémai egyetemre,
mellette egy óvodában dolgoztam, hogy legyen pénzem.
Bréma volt a „beetetés”, a védett családias környezet. Bár
meglepődtem, mikor a szomszéd megkérdezte, Magyarországon vannak-e bútorok a

lakásban, autók az utcán. Ez
’90-ben volt. Aztán huszonkét évesen elmentem Hannoverbe egy szállodalánc külképviseletébe dolgozni. Na,
akkor dobtak mélyvízbe.
Ott nem vigyázott rád senki.

Nagyon szenvedtem kint
másfél évig. Ugyan magyar volt a főnök, de a német kolléganőm asszisztenseként dolgoztam, aki utálta és a fülem hallatára szidta a magyarokat. Állandóan
morcos volt, és dőltek belőle
a sztereotípiák. A jelmondata az volt: „se stílus, se színvonal”, azaz szerinte nálunk
minden olcsó és gagyi. Bár ez
csak a személyes véleményét

tükrözte, nehéz volt ettől elvonatkoztatva, vele szervezni
a német csoportok magyarországi útjait: Puszta-Fahrt
és Gulaschsuppe. Sokat tanultam arról, hogy majd mit
hogy nem szeretnék csinálni.
Tapasztaltad, milyen, ha idegenként nem fogadnak el.

Azt már ’91-ben: Brémában
egy ballonkabátos, fess, 50es úriember utánunk köpött,
mikor magyarul beszéltünk
az utcán egy barátnőmmel.
Egyébként bárhova mentem
a világban, a nevem azonnal
elárult, hogy valami furcsa
helyről jövök. Semmi nincs,
amit ki tudnának benne ejteni.

Túlélted Hannovert. Hazajöttél?

Igen. És szerencsére mindig
megtaláltak a munkák. Tolmácsoltam, dolgoztam reklámügynökségnél, rendezvényszervezőként. Részt vettem az Operabál lebonyolításában, operalátogatásokat
szerveztem. Szerettem, a vendégek reakciója mindig az
volt, hogy: „nem gondoltuk
volna, hogy itt ilyen is van”.
Azóta is sokat hallottam ezt
a mondatot, mikor megmutatom valakinek Budapestet.
Nemrég a Fülöp-szigetekről
idelátogató barátnőm esett
ámulatba; legközelebb a teljes
rokonsággal akar jönni.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Elmondom hát mindenkinek
nem volt munkám (a mi mostani ügyfeleink pont fordítva
vannak: van munkájuk, de
nincs hol lakniuk). A barátnőm kiadta az egyik szobáját egy hálózaton keresztül.
Láttam, hogy milyen jól működik, ha az ember idegenben rögtön helyi ismerőst is
kap. Ez laza, barátságos műfaj, bizalomra épül. Bár egyszer egy vendég felgyújtotta
valakinek a lakását, a szervezet még ezt is túlélte.

Forrás: Csaba Enikő

Mennyire könnyű ma az USAban munkát találni külföldiként?

Változott a turizmus az elmúlt 10-15 évben?

Rengeteget. A közhelyek egyre kevésbé eladhatóak. „Csárdaturizmus” helyett ma már
a személyességre van igény.
Inkább várost nézni jönnek,
és személyre szabott élményeket akarnak. A nyugdíjas csoportok helyét átvették
a fiatalabb egyéni turisták, és
16

virágzik az ún. „kelet-európai” turizmus, ami a nyugatiaknak: Prága, Pozsony, Bécs,
Budapest.
Hogy kerültél Amerikába?

Először turistaként, majd
2010-ben egy évre kimentem
a barátnőmhöz New Yorkba.
Burokba érkeztem, vigyáztak
rám, volt félretett pénzem, de

Már nem egyszerű. Az
mindegy, honnan jöttél,
hány diplomád van, csak
azt nézik, tudsz-e nyomulni és orrvérzésig dolgozni.
Otthon lehet, hogy igazgató voltál, de az USA-ban, ha
kapsz is munkát, leginkább
a vendéglátásban dolgozhatsz. Tehát ilyen értelemben igaz, hogy új életet kezdhetsz. Ami volt, az ott nincs.
A végzettséged csak akkor
számít Amerikában, ha valami speciális területen szerezted. Én rögtön beiratkoztam
egy angol-nyelvtanári kurzusra. Gondoltam utazgatok,
angolt tanítgatok, és közben még pénzt is keresek. De
mikor kiderült, hogy egyedül vagyok nem anyanyelvű tanárjelölt a 20. emeleti
workshopon, elment a bátorságom.

Én is féltem volna.

Mi így szocializálódtunk. Pedig nem minden országban
elvárás, hogy anyanyelvi tanár tanítson. Én feladtam a
tanári terveimet, de kint maradtam. Kutyát sétáltattam,
gyerekekre vigyáztam. Papagájt is etettem: egy 40. emeleti kis lakásban simán tart valaki 8 kalitka madarat, 2 kutyát meg 3 macskát. Engem
arra vettek fel, hogy meghatározott sorrendben négyféle
papagájeledellel megetessem,
majd megreptessem a madarakat; közben kalitkatisztítás… A madárneveket, és
a szoba térképét a kalitkákkal órákig memorizáltam…
ilyen melóim voltak. Végül
rám talált a szakmám: magyar turistáknak tartottam
városnézést.
Hogy érezted magad ebben
a közegben?

Jól. Az az igazság, hogy amit
innen kinevetünk, hogy
„keep smiling”, az ott megtetszett. Ők is kinevetik az
európaiakat, akiket messziről
fel lehet ismerni arról, hogy
barátságtalanok és rendesen
fel vannak öltözve. Persze,
nem Manhattan néhány menő utcáján, de máshol a helyiek edzőcipőben, papucsban
járnak. Az összes sztereotípia megjelent előttem: óriási
autókból döng a zene, benne
baseballsapkás fickók. Ott ez

mind oké. Ahogy az is, hogy
folyton kérdezik, „Where are
you from?”, mert ott mindenki from valahonnan. Rengetegféle arcot láthatsz, csak
nézelődni is óriási élmény az
utcán, vagy a metrón.
Amikor diákként kint dolgoztam, nekem azt tanították, New Yorkban kerüljem a
szemkontaktust.

Nekem is mondták, de rájöttem, hogy csak bámulni nem
szabad. Ők is mosolyognak,
hozzám szólnak, megkérdezik, hogy vagyok, és tudom,
hogy ez felszínes, de mégis
jobb kedve lesz az embernek.
Attól is, hogy azt mondják,
csinos vagyok, és nem akarnak semmit. Ez Európában
elképzelhetetlen. New York
nekem nagy nyitás volt, mert
tényleg nagyon más szociálisan.
Nem akartál végleg kiköltözni?

Nem. Így is nagy kaland volt,
elértem a határaimat, és túl
is léptem (anyagilag). De kellett minden egyes tapasztalat,
nagyon sokat tanultam: barátságról, felelősségvállalásról… magamról. Jó volt egy
időre eltávolodnom az otthonomtól: segített, hogy lássam, az itteni problémák milyen kicsik és viszonylagosak. Sokat adott az is, hogy
megtapasztaltam az amerikai

mentalitást: ők abból indulnak ki, valami miért ne sikerülne, mi meg rögtön meg is
válaszoljuk, miért nem fog.
Kint, a nyelvtanári kurzuson mondtam a tanárnak az
első szünetben, hogy ez nekem nem fog menni. Ő nem
is értette, és még jobban figyelt rám. Amikor ki kellett
állnom, és minden gátlásom
előjött, a társaim megtapsoltak, milyen ügyes vagyok –
először azt hittem, kigúnyolnak, pedig őszintén biztattak.
Ez kívülről idiotizmusnak
tűnik, de nekem nagyon jót
tett, feloldott. Ezután azt kerestem, mit tanulhatok tőlük.
És a kinti tapasztalataimból
tudtam itthon építkezni. Ennek is köszönhető a hobbivállalkozásunk elindítása: a
Hire a Hungarian. Azt akartam behozni és magunkra
szabni, ami nekem tetszett.
De ehhez előbb anyagilag
kellett talpra állnom, ezért
elmentem Ausztriába.
Ismét külföld, és az angol
után megint német nyelvterület.

Valamiből vissza kellett adjam a tartozásaimat, így lecsaptam az első lehetőségre, ami szembe jött. Egy luxus síparadicsom családi
szállodájába kerestek pincért; olyan faluba, ahova
hercegek jártak, anno Lady
Diana is ott síelt. Bundás
nők csivavákat sétáltattak.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Elmondom hát mindenkinek
Na, ide vettek fel, nulla tapasztalattal. Mint kiderült, az egész faluban főleg magyarok dolgoztak.
Ha mupip őke -tör téne tb e
keveredtem: az alagsorban
laktam, jelmezben (osztrák
népviseletben) szolgáltam
fel. De az osztrák szállodás is keményen dolgozott.
Nyitott voltam, mosolygós,
és a világ minden tájáról
(Dél-Afrikától Új-Zélandig)
odaérkező gazdag vendégek hamar megkedveltek.
Mikor kérdezték, honnan
jöttem, elmondták, mit hallottak Magyarországról a
nemzetközi sajtóból.
Megdöbbenésemre annyit

kaptam arról, hogy milyen
sötét és idegengyűlölő helyre születtem, hogy megpróbáltam bennük reálisabb
benyomást kialakítani arról, milyenek a magyarok.
Akik gyakran azt sem tudták, hol vagyunk a térképen, masírozó csoportokkal
azonosítottak minket, mert
a negatív, ferdített hírekben csak ezt mutatták. Több
vendéggel úgy összebarátkoztam, hogy névjegyet adtak, és kedvet kaptak, hogy
eljöjjenek Magyarországra.
Mindig azt tapasztaltam,
hogy amint beszélgetni kezd
két ember, eltűnnek a sztereotípiák és az előítéletek.

Szabályos küldetést csináltál
a pincérkedésből.

Tényleg így éreztem. Én azt
látom, hogy a politika mindenhol ugyanarról szól,
csak máshol jobban sminkelik. Arányaiban Amerikában is több fekete ül börtönben, mint fehér, ott is van
rasszizmus. Mégsem erről

szólnak a hírek. Sokat tanultam az ausztriai munkámból
is: imádtam, hogy annyiféle
emberrel kerülhetek kapcsolatba. Az oroszok élvezték,
hogy kicsit beszélek a nyelvükön, de mikor csettintgettek, nem mentem oda. Aztán
megtanultak szólni, és jókat

beszélgettünk. A törökökkel
megint máshogy kellett bánni. Az osztrákok nem tudtak velük mit kezdeni, mert a
gyerekek nem egy helyben ültek, sőt a földre is lemásztak,
na meg ott nem bevándorlók,
hanem gazdag vendégek voltak. Az ázsiaiakat körbe kell
ugrálni, sokszor meg kell kérdezni, mit kérnek, mert ők is
ezt teszik vendéglátóként.
Nekem nem derogált.
Összeszedted magad anyagilag?

Igen, és itthon megcsináltuk
a céget; igaz, még nem ebből élünk. Kétféle szolgáltatást nyújtunk, az egyik a turizmus, a másik az itt letelepedők segítése. Lakáskeresés, papírok beszerzése,

megbízható orvos, ügyvéd
ajánlása stb., minden, ami a
komfortérzetet növeli, és segít áthidalni a nyelvi akadályokat.
Miért Budapestet választja
egy külföldre települő?

Kap egy nemzetközi trendeket
követő európai fővárost, amiről nem hitte, hogy ilyen szép.
Aki Párizst nem tudja megfizetni, itt még mindig olcsón
és színvonalasan él, gyönyörű
környezetben, fürdőbe jár, jókat eszik, és ez a mix nagyon
tetszik neki. 9 dollárból „napi
menü”-t kap, és 14 millió forintért egy 3 méter belmagasságú belvárosi lakást, amitől
elájul. Olyan is van, hogy cég
kéri a segítségünket, mikor
külföldi munkatársakat akar

idecsábítani: mi megmutatjuk
és csábítóvá tesszük nekik a
várost. És ha idejönnek, végig
segítő, személyes kapcsolatban maradunk velük, bármire
van szükségük. Az a tapasztalatunk, hogy nagyon szeretnek a külföldiek itt élni, a fővárosért különösen odavannak. De azt mindenki megkérdezi, miért ilyen szomorúak a magyarok. Aki viszont
elég ideig él itt, az már árnyaltabban látja ezt is. Egy angol
lány mondta nemrég, hogy
nehéz hozzánk közel kerülni:
a „How are you?” lepattan rólunk, a bájolgást nem vesszük
be, de ha ezen túljut valaki és
beljebb megy, akkor megnyílunk. Ő mély barátságokat kötött itt, és imádja a különleges, szarkasztikus magyar humort.
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DECEMBERI AKCIÓ!
Centrum Silver
Luteinnel filmtabletta
180 db
Komplex multivitamin, mely
hozzájárul az 50 éven felüliek 6 950 Ft
vitamin- és ásványianyagszükségletének fedezéséhez

38,6 Ft/db

Vény nélkül kapható gyógyszer

xilometazolin-tartalmú készítmény

Sinupret bevont tabletta 50 db
Orrmelléküreg és a légutak heveny és idült
gyulladásainak kezelésére

Vény nélkül kapható gyógyszer

985 Ft
41 Ft/db

ACC long 600 mg pezsgőtabletta
Légutakban lévő sűrű, viszkózus váladék
10 db
oldására alkalmas acetilcisztein-tartalmú
készítmény

Vény nélkül kapható gyógyszer

Guttalax 7,5 mg/ml belsőleges
oldatos cseppek
30 ml
Székrekedés kezelésére alkalmas
1 445 Ft
pikoszulfát-tartalmú készítmény
48,2 Ft/db

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

1 375 Ft

1 520 Ft

86 Ft/db

152 Ft/db

Vény nélkül kapható gyógyszer

Ambroxol-Teva 3 mg/ml
szirup
100 ml
Sűrű nyáktermeléssel járó légúti betegségek
940 Ft
kiegészítő kezelésére alkalmas köptető hatású,
ambroxol-tartalmú gyógyszer

Voltaren Emulgel forte 20 mg/g gél
ízületek és az izmok fájdalommal járó elváltozásai esetén enyhíti a
100 g Az
fájdalmat és csökkenti a gyulladást. Diklofenák-tartalmú készítmény
2 760 Ft
27,6 Ft/g

24,6 Ft/g

Orvostechnikai eszköz*

9,4 Ft/ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

Corega erős rögzítő krém
mentolos XL Műfogsorrögzítő krém teljes és részleges
műfogsorhoz
70 g
1 725 Ft

162 Ft/db

Homeopátiás készítmény

31,3 Ft/g

63,3 Ft/db

Triactin Wick citrom ízű
por belsőleges oldathoz
10 db
Hatékonyan csökkenti a megfázás
1 620 Ft
és az influenza tüneteit

Meditonsin belsőleges oldatos
Akut felső légúti hurut esetén: a torok-,
cseppek 35 g
az orr- és a garattájék akut gyulladására.
1 095 Ft

1 520 Ft

Vény nélkül kapható gyógyszer

52,8 Ft/db

32,4 Ft/db

Száj- és torokfertőtlenítő, klórhexidin-tartalmú
készítmény

Advil Ultra Forte lágy kapszula
láz- és fájdalomcsillapító, gyulladásgátló hatású
16 db Ibuprofén-tartalmú
készítmény

3 170 Ft

1 620 Ft

Septofort tabletta 24 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

C-vitamint liposzómás formában
tartalmazó készítmény, amely
lehetővé teszi a magas
felszívódását és hasznosulását
a szervezetben

145 Ft/ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

Coldrex tabletta
24 db

Novo C plus liposzómális C-vitamin
lágy kapszula 60 db

Étrend-kiegészítő készítmény

71,5 Ft/db

Vény nélkül kapható gyógyszer

A megfázás és influenza tüneteinek
enyhítésére szolgál

Otrivin Menthol 1 mg/ml
adagoló oldatos orrspray
10 ml
Különböző eredetű náthás megbetegedés
1 450 Ft
okozta orrdugulás enyhítésére szolgáló

Vény nélkül kapható gyógyszer

Calcium-Sandoz
+Vitamin C 1000 mg
pezsgőtabletta
10 db
715 Ft
Kalciumpótlásra és C-vitamin-hiány kezelésére

Az akció 2014. december 1-jétől 31-ig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak.

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

Szuterén

NINCSEN

ABBAN

SEMMI,

hogy egy nő egy kisgyerekkel
– mondogatta magának, más
is maradt már egyedül, nem
élünk a középkorban. Nincsen abban semmi – vonogatta a vállát egyre gyakrabban,
ahányszor csak kitette a lábát
a házból, és égető, lenéző pillantásokba akadt a tekintete.
A SZUTERÉNBEN, ahol a szobakonyhát kivette, salétromos
volt a fal. Ahányszor csak elköhintette magát a gyerek,
görcsbe rándult a gyomra. Takarítást vállalt, hogy kiegészítse a kicsi után járó állami támogatást, szép házakban, szép
lakásokban, ahol süppedős
szőnyegek takarják a fényesre
lakkozott parkettát, és kristályok ragyognak a csilláron. Az
is szép ház volt ám, ahol meghúzta magát, de ott nem vállalt munkát, nem akarta, hogy
megtudják, miből él. Így is
folyton éreztették vele a lakók,
hogy nem oda való, nem abba
a méltóságteljes, patinás, márványos házba, ahol a legkisebb
lakás is vagy háromszobás.
NEM SZÓLTAK, de látszott

a szemükben. Ahogy végigmérték a kabátját, cipőjét.
Ahogy becsukták a körfolyosón az ajtókat, ha felbukkant.
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„…MIVEL RAGASZKODIK HOZZÁM, MEGMENTEM ÔT,
OLTALMAZOM, MERT ISMERI NEVEMET.
HA KIÁLT HOZZÁM, MEGHALLGATOM, VELE LESZEK
A NYOMORÚSÁGBAN, KIRAGADOM ONNAN, ÉS
MEGDICSÔÍTEM ÔT.
MEGELÉGÍTEM HOSSZÚ ÉLETTEL, GYÖNYÖRKÖDHET
SZABADÍTÁSOMBAN.”
(ZSOLTÁROK, 91)
Meglibbenő függönyök, lekapcsolódó villanyok, susogások a háta mögött. Csupa puccos hölgy prémes kabátban,
lakkozott körömmel, lakkos
frizurával. Na, mit bámulnak,
nincsen abban semmi, hogy
egy nő egy kisgyerekkel.
A SZUTERÉNLAKÁST régóta
nem adták ki senkinek, fürdőszoba se volt, a konyhában folyt csak víz. De elbújhatott benne, mint a vakond,
el Tibor elől, el a világ szeme
elől. Nincsen abban semmi –
győzködte magát, amikor álmatlanul forgolódott az ös�szecsukható kempingágyon.
Más gyerek se kap toronyórát
karácsonyra, más gyerekhez
se jön nagy puttonnyal a Mikulás.

NÉGY ÉV SE TELT EL, hogy kéz
a kézben elhagyták a falut, Tibor öreganyja az öklét rázta,
hogy legyen átkozott az unokája, aki cserbenhagyja a véreit, aki otthagyja a feleségét egy
másik nőért. Az asszonya is
kiszaladt még utánuk, ne menj
el, Tibi, a ruhája ujjába törölgette az orrát és bőgött, mint
az ellő szamár. De ők csak
mentek, mentek a színes álom
felé kéz a kézben, hogy Budapesten várja őket a boldogság,
az arany élet.

folyton eltűnt, hol a kocsmában volt, hol meg csak úgy.
Aztán egyre bolondabb is lett
a Tibi, hogy neki ne mondja meg senki, hogy mit kéne,
meg hogyan, és durva is lett,
el-eljárt a keze, még terhesen
is megütötte Julit, nekiszédült a falnak. Mikor a baba
megszületett, ki kellett menniük a szobából, ahol addig
laktak, az ismerős, aki bérbe
adta, a gyerekbőgést nem bírta. Juli anyaotthonba, Tibi ki
tudja hova, szanaszét lettek.
Csak ideig-óráig, mondta a
Tibi, keres másik szobát, úgy
éljen. Aztán eltűnt. Mondták, hogy egy szőkével lődörög, bögyös-faros, nála is lakik. Egyszer felbukkant még,
eljött a szuterénbe ordítozni, hogy neki a gyerekhez joga van, dőlt belőle a piaszag,
csapkodta az ajtót, fenyegette
a Julit, ha nem ad pénzt, eltöri a karját, a gyerek sikított,
Juli reszketett, a szomszédok
rázártak a rácsos ajtókra. Egy
hétig csak este járt ki a lakásból, ne lássák a foltokat az arcán.
NA ÉS AKKOR, nincsen abban semmi, más nő is maradt már egyedül, majd csak

kimászik ebből a nyomorból
egyszer, felköltözik az emeletre, lesz fürdőszoba meg szivárványt szóró csillár. Talán
egy fenyőágat tudna szerezni valahonnan, köt rá ezüstpapírból kivágott szívet meg
csillagot, gyertyát is gyújthat,
legyen egy kis fény a kicsinek,
csillogás. Ajándékra is jutott
volna talán, ha nem sürgetne
a villanyszámla, ha azt is kikapcsolják, főzni se tud, vizet
forralni se. Hároméves gyerek, mit tud az még az ajándékról, majd azt mondja, azt
a nyuszi hozza tavasszal, a Jézus meg a csillogást. Süt pár
palacsintát, eléneklik a Három királyokat, elmondják a
Miatyánkot, jó lesz. Mi van
abban, ha nincs nagy karácsony, csak a villanyt ki ne
kapcsolják.
ÖSSZEREZZENT, amikor bekopogtak. Lejjebb csúszott a
széken, mintha elbújhatna.
Talán a villanyszámlás, talán
a Tibi, vagy az ördög maga.
Aztán megint kopogtak. Szelíden, de megint. Aztán egy
hang, halkan, kedvesen, hogy
Julika. Az ajtóban három as�szony állt, puccos ruhában,
frizurásan, rúzsos mosollyal.

Papucsban, mert csak leszaladtak az emeletről, bejöhetnek-e egy percre. Juli félreállt, ki ő, hogy bármit is megtilthatna nekik. Végigfutott
a szemük a kopár szegénységen. Na és, nincsen abban
semmi, más is lehet szegény.
Hoztunk valamit, Julika,
mondták. És egy borítékot
tettek az asztalra. A lakók adták össze, egy kis segítség karácsony előtt. Nem nagy ös�szeg, tizennyolcezer forint. A
kicsinek, tette hozzá az, amelyik leghosszabban nézett a
szemébe. Kis műanyag fa is
lett, meg díszek. Egy nagy
marék szaloncukor. Szalmából font Betlehem bárányokkal, meg a három királyok.
HIRDETÉS

JÖTT KÉT ÉV, szerelem, két-

ségbeesés és izzasztó munka,
hogy meglegyen minden, fedél a fejük fölé, meg a betevő, de a szerencse valahogy
a faluban maradt, nem akart
összeállni semmi, Tibi meg
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Híres magyarok, akik gyógyszerészként indultak
Tehetséges, sikeres, legendás magyar személyiségeket gyűjtöttünk össze, akik fiatalon patikusi
pályára készültek, később azonban egészen más miatt váltak ismertté. A kultúra és a sport területén kiemelkedő magyar alakok közül többen végeztek gyógyszerészképzést, valamint dolgoztak is ebben a szakmában.
Ha CSONTVÁRY KOSZTKA TIVADART (1853-1919) említjük, valószínűleg elsőre nem a gyógyszerészet jut eszünkbe. Pedig Csontváry festeni csak 41 évesen kezdett, egészen 1894-ig patikusként tevékenykedett. Gyógyszerész diplomáját Budapesten szerezte, később ugyanitt lett tisztviselő. A festésre a beszámolók
szerint egy misztikus hang ösztönözte, mely közölte vele, hogy a legnagyobb festő lesz, még Rafaellonál is kiemelkedőbb. A nagy „Motívumot” kereső utazásokra
patikusként kereste meg a pénzt, majd elindult világot látni: járt Olaszországban,
Egyiptomban, a Szentföldön, Palesztinában. Művészetét varázslatos színvilág, mágikus-realista hangvétel és erős szimbólumok jellemzik. Összesen 127 ismert alkotásának nagy része Pécsett, néhány képe pedig a Nemzeti Galériában látható.

Önarckép

RIPPL-RÓNAI JÓZSEF (1861-1927) sem festőként kezdte felnőtt életét. A pécsi Arany Sas Patikában

és Kaposváron az Arany Oroszlán Gyógyszertárban volt patikussegéd, majd
Budapesten gyógyszerészeti mesteroklevelet szerzett. Ezek után tanult a müncheni Művészeti Akadémián, később pedig Munkácsy Mihály segédje lett Párizsban. Hazánkban a posztimpresszionista és szecessziós törekvések legjobb
képviselőjének tartják. Alapító tagja volt a Magyar Impresszionisták és Naturalisták Köre (MIÉNK) csoportnak, és részt vett a Nyugat mozgalomban
Apám és Piacsek bácsi vörösbor mellett
is. Művészetéről a Nyugatban így írtak: „A festésnek ez a módja a szubjektív
festés. Ugyanaz, ami az irodalomban a lírizmus. A művész a valóságra néz és az, amit lát, megindít benne valamit. De az a valami már más, mint a tárgyi valóság: annál talán kevesebb, de valójában több nála: egy művész színjátszó lelkén át megszűrődött, megszínesedett és megillatosodott képe a valóságnak.”
Olimpiai bajnok úszónőnk, SZÉKELY ÉVA (1927-) életében is fontos szerepet
játszott a gyógyszerészet. Már kilencévesen tudta, hogy sportoló lesz, első magyar
bajnokságát pedig tizenhárom évesen nyerte. Ezután, mivel zsidó származása miatt nem versenyezhetett, tizennyolc évesen 100 méter mellen országos csúccsal
tért vissza a versenysportokhoz. 1952-ben részt vett az olimpián: 200 mellen első,
400 méter gyorson hatodik lett. Az ’56-os olimpián ezüstérmet nyert 200 méter
mellen. Az olimpiai arany és ezüst, valamint az Európa-bajnoki ezüstje mellett
Fotó: Fábián Évi
számos hazai rekorddal büszkélkedhet. Eközben gyógyszerész diplomát szerzett,
és még sportolóként dolgozott a MÁV Kórház patikájában. Elvégezte a Testnevelési Főiskolát is, szakedzői diplomát kapott. Úszói pályafutását 1960-ban fejezte be végleg. Több sikeres könyve közül a Sírni csak a győztesnek szabad lett az egyik legsikeresebb. Székely Évával készült interjúnkat a Szimpatika
magazin 2014. márciusi számában olvashatják.
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ÖRKÉNY ISTVÁN (1912-1979) nevéhez a legtöbben az
„egyperceseket” kötik, pedig ő sem kizárólag az irodalomnak élt. Gyógyszerész szakon szerzett diplomát, majd
később vegyészmérnökként is diplomázott. Az abszurd
és a groteszk dráma képviselőjévé vált (Tóték című tragikomédiáját 1967-ben mutatták be, és azóta itthon és világszerte is számtalanszor színre került). Első elbeszélése a Szép Szóban jelent meg. Legismertebb, stílusteremtő
műve az Egyperces novellák, 1968-ban jelent meg először.
Az „egypercesekben” az író a hétköznap tényeit, apró eseményeit helyezi teljesen más kontextusba, ezzel groteszk
hatást keltve. Ez a fajta tömör, rövid, mégis filozofikus és
abszurd írásmód a világirodalomban is újdonság volt. A
rövid írásokat Örkény élete végéig fejlesztette, így majdnem mindegyik kiadásban található egy-egy új darab.

Örkény gyógyszerészhallgatóként

HARSÁNYI JÁNOS (1920-2000) magyar származású Nobel-díjas amerikai közgaz-

dász, a játékelmélet, azon belül pedig főként a nem teljes
információs játékok kutatója. 1942-ben gyógyszerészi oklevelet szerzett Budapesten, zsidó vallása miatt 1944 májusától novemberéig munkaszolgálatos volt. 1945-ben századát Ausztriába deportálták, de ő megszökött a pályaudvarról, s Raile Jakab jezsuita szerzetesnél bujdosott a Mária utcai kolostor pincéjében. 1946-tól filozófiát hallgatott, 1947ben doktorált, majd Szalai Sándor szociológiai intézetében tanársegéd lett. 1948-ban a gyógyszertárak államosíForrás: Wikipédia
tása után leendő feleségével, Klauber Annával Ausztriába
menekült. 1950-ben Ausztráliába emigrált, ahol három évig gyári munkásként dolgozott.
1954-1956 között a Brisbane-i Egyetemen közgazdaságtant tanított. 1956-ban Rockefellerösztöndíjat kapott a Stanford Egyetemre. Kenneth Arrow mellett 1958-ban közgazdasági
doktorátust szerzett. Főként matematikát és statisztikát tanult. 1958-ban feleségével vis�szatért Ausztráliába, s a Canberrai Egyetemen kapott kutatói állást. 1964-ben a University of California, Berkeley professzora lett. 1994-ben – John Forbes Nashsel és Reinhard
Seltennel megosztva – „A nem kooperatív játékok elméletében az egyensúlyelemzés terén
végzett úttörő munkásságért” elnyerte a közgazdasági Nobel-emlékdíjat. Élete végén Alzheimer-kórban szenvedett. 80 éves korában szívroham következtében hunyt el.
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Apaszemmel

Anyaszemmel

Küttel Dávid

Angyalhang
1954. karácsony
A decemberi lapszám miatt előkerestem életem karácsonyi képeit a fiókból és a fejemből egyaránt.
Ez a kalandozás este nyolckor indult és hajnali ötkor szólt rám a feleségem, hogy menjek már aludni,
mert reggel nem tudok majd felkelni. Így utólag bevallom, igaza volt, mivel reggel a világ összes teremtménye hibás volt, akit bármilyen módon kapcsolatba lehet hozni az ébresztőóra feltalálásával és azok
üzemeltetésével. De a képek nem engedték, hogy letegyem azokat.
Bevallom, hogy fantasztikus este volt. Egyedül
a konyhában néztem a fotókat a gyerekeinkről,
anyámról, apámról, testvéreimről, nagyszülőkről,
barátokról... A fentiekhez hozzátartozik, hogy a mi
családunkban a karácsony egy nagyon fontos és kiemelt ünnep. Én úgy nőttem fel, hogy decemberben
mi tartottuk az adventet, minden rokonnak készítettünk meglepetést, nagyanyáim sütötték a csodás sütiket, apám megfőzte a halászlét, szenteste
pedig édesanyám szép ruhát adott rám és vártuk,
hogy csengessenek az angyalok. És csengettek! Nem
értettem – még egész nagy gyerekként sem –, hogyan, de csengettek. A konyhában vártunk közösen,
apám mindig gyanúsan varázsolt, de aztán valóban
csengettek az angyalkák. Ami a legviccesebb, hogy
a legkisebb húgom soha nem akarta megtudni a titkot, talán a mai napig sem tudja, pedig már kétgyermekes családanya. És azt hiszem, neki van igaza.
1979. december 25-én a Déli pályaudvaron rohantunk
apám, anyám és én, no meg az új hugi. Akkor még
csak egy testvérem volt, ő is mindösszesen fél éves.

26

1984. karácsony
Nagyanyámékhoz indultunk Szombathelyre, de lekéstük a vonatot. Reggel hét lehetett és emlékszem,
esett a hó, nagyon hideg volt, apám káromkodott,
anyám nyugtatta, Réka húgom vélhetően aludt egy
mózeskosárban, én pedig énekeltem a Mennyből az
angyalt. Igazság szerint én 3-8 éves koromig általában a Mennyből az angyalt énekeltem konfliktushelyzetekben. Volt például egy másik december is a
nyolcvanas években, amikor apám legjobb barátja –
vélhetően valami buli miatt – nálunk aludt és hajnalban együtt indultunk az óvodába. A 76-os troli
tele volt emberekkel, akik néztek kifelé a párás ablakon, elképesztő csend és hideg volt, ami engem nagyon zavart. Négy éves voltam, és akkor is a Mennyből az angyalt kezdtem el énekelni. Ekkor arattam
a legnagyobb sikert, mert egy 3 éves kislány velem
tartott és a második sorba már ő is bátran bekapcsolódott. A felnőttek pedig megfagyva ültek a decemberi trolin, de én imádtam a hangzást. Ez volt életem
első és utolsó sikeres énekes fellépése.
Aztán egyszer csak az első gyermekemmel ünnepeltem a karácsonyt és bevallom, soha nem felejtem. A
többi gyermek érkezése is örök emlék marad, de
amikor először kellett szülőként angyalhangot varázsolni a lakásba, akkor jobban izgultam, mint
négyéves koromban a 76-os trolibuszon.
Az a helyzet, hogy a mai napig lámpalázam van
szenteste. Tetszik-e majd a gyerekeknek a fa? Tetszik-e a dal, amit bekészítek? Elkészülünk-e, mire
hazaérnek az angyallesről? És...
...megszólalnak-e az angyalok?
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Szonda Györgyi

Angyalpor
2014. karácsony
Én is nagyon izgatott vagyok minden év szentestéjén, de abban nem kételkedem, hogy lesz szárnysuhogás, lesz csengőszó, melyet ugyanolyan izgalommal vár a tizenhat éves is, mint a legkisebb gyermek,
vagy mint Apa és Anya.
Várom a pillanatot, amikor a karácsonyfa pirosarany fényben úszik, a sütőben már sül a pulyka, hófehér abrosz az asztalon, az egész lakás ünnepi díszben pompázik, még érezni a délelőtt sült sütemény
illatát és míg a gyerekeink az utcán lesik az angyalokat, van egy-két meghitt perc kettesben Apával,
amikor meggyújtjuk a gyertyákat és örülünk.
Örülünk, hogy megint itt van a karácsony, hogy ismét ráérősen együtt lehetünk, örülünk, hogy van
egy csomó gyerekünk, akiknek érdemes ilyen estét varázsolni és akik annyira várják az angyalokat,
mint mi gyerekkorunkban. Örülünk, hogy ilyen
szép adventi időszak van mögöttünk, templomi
koncertekkel, süteménysütéssel, közös ajándékcsomagok összeállításával a szegényebb családok gyermekeinek, karácsonyi énekekkel, mesékkel, persze
megfűszerezve az év végi hajtással Apának, és a tökéletes karácsony kivitelezésével Anyának...
Mindenki írt idén is levelet és nekem „csak” annyi a
dolgom, hogy az angyalok teljesítsék is legalább a kívánságok egy részét. Nem lesz könnyű dolguk, mert
Bence fiunk azt mondta egyik este, „Anya én a legjobban egy saját szobát szeretnék a Jézuskától! Mást
nem is kérek, ha ezt elintézi!”
A kívánság már borítékban, a többi az Égieken múlik, hiszen Dávid és Réka is megmondhatja, hogy az

angyaloknál nincs lehetetlen, ők nem pénzért veszik
az ajándékokat, ők még a titkos vágyakat is teljesíteni tudják, ha szépen kérik őket...
Ezért Anya idei levele ilyesmi: „Kedves Jézuska! Ebben az évben kérlek, szórj egy kicsivel több angyalport a fa alá, hogy akkor is ragyogjon Bence szeme,
ha továbbra is osztoznia kell a testvéreivel a gyerekszobán...”
HIRDETÉS

Méregtelenítés

Sallai Ervin

Levél a Jézuskának
Kedves Jézuska!
Azért írok neked, mert csomó mindenkinek szeretnék ajándékot kérni.
Remélem, tudsz olvasni magyarul, bár Csen Hszia Ming a 3A-ból azt mondta,
te kínai vagy, azért van minden karácsonyi ajándékra ráírva, hogy made in
China. Ha esetleg nem tudsz magyarul, olvastasd el egy tolmáccsal. Persze, ha
idáig eljutottál, biztos tudsz.
Na szóval:
Lacinak szeretném, ha hoznál egy kiló kenyeret, mert amíg ő az apukája
kenyerét eszi, addig nem döntheti el, hogy mit sportoljon. Pedig marha jó
gólpasszokat kapok tőle edzésen. És igazán nem szeretném, ha karatéra
járna, ahol a szülei szerint tanul egy kis fegyelmet, amire nagy szüksége
lenne, mert egy órát nem tud veszteg maradni, pedig Laci bácsiék idejében
nem egy órát, de kettőt, hármat is pisszenés nélkül kellett ülni, hátratett
kézzel.
Az afrikai gyerekeknek vigyél jó sok finomfőzeléket szójafasírttal, hogy
nekem, büdös kölkének ne kelljen megennem a menzán csak azért, mert
éheznek, és bezzeg ők nem hagynának egy falatot sem a tányéron.
Nagyapát lepd meg kérlek a FIFA 1953 számítógépes focijátékkal, mert úgyis
állandóan az angolok elleni meccsről beszél, így végig tudná játszani. Akkor
legalább becserélhetné Várhidi Palit, akivel szerinte meglett volna a 8:3
minimum. Bónuszban állítólag le lehet játszani a visszavágót is, ahol 7:1-re
nyertünk idehaza, csak ezt nagyapán kívül senki sem tudja.
Nagyanyának egy csuhébaba és egy rongylabda kellene, mert régen másuk sem
volt, és mégis milyen jól eljátszottak vele egész nap, nem unatkoztak úgy,
mint én, pedig mennyi szép játékom van, de jó dolgomban azt sem tudom, mit
csináljak. Szerintem nagyi, ha kap egy csuhébabát, elfoglalja magát, és az
apáéknak is jó lesz, mert nem kell hallgatniuk, hogy régen ennél több munka
mellett is volt idejük az embereknek a családdal foglalkozni, nem csak a tévé
előtt döglöttek dologtalanul. Pedig lenne a házzal tennivaló bőven, ez a kert
is hogy néz már ki, sehol egy virág vagy gyümölcsfa, csak gyep meg tuja, mik
vagyunk mi, angolok?
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A tanító nénit léci ajándékozd meg valami szép könyvvel, hogy olvasgasson
inkább a feleltetés helyett, úgysem az iskolának tanulunk, hanem az életnek,
akkor meg minek felelni?
Huginak jó lenne egy saját tükör, hogy más is beférjen a fürdőszobába.
Apának ugyanazt kérem, mint huginak, mert anya szerint, amikor széthagyja
a ruháit, pont olyan, mint az apánk, de anyának is ugyanazt, mert apa
szerint, amikor nem csavarja vissza a lekvárra rendesen a tetejét és ezért
leesik, hogy minden csupa dzsuva meg szilánk lesz, akkor meg pont olyan, mint
az anyánk. Ha meg egyformák, akkor az ajándék is ugyanaz kell legyen, nem?
A szegény gyerekeknek hozz sok játékot, hogy amikor én nem rakok rendet,
anyu ne pakolja össze az enyémeket egy zsákba és vigye el nekik, akik
bezzeg megbecsülnék, nem hagynák úgy szanaszét, mint én.
Öcsinek egy billegés-mentes széket, mert apa mindig azt mondja, hogy ha
felborul azzal a székkel, még jól el is veri. Pedig nem szeretném, ha megverné
öcsit, mert olyan erős, hogy bármit felemel. Például egyszer felvett egy
akkora hitelt, hogy a hamut is mamunak mondja, mire visszaadja.
Emil nagybácsinak tűt-cérnát hozz légy szíves, hogy megstoppolhassa
magát, mielőtt teljesen széthullik. Szegény felesége mindig azt mondogatja,
hogy majd’ kiesik a szeme, ha az utcán meglát egy csinos nőt, a közös
családi programokon pedig végig csak lóg az orra.
A kis Abdulnak is hozz ajándékot, mert ők nem ünneplik a karácsonyt, sőt
szerinte te nem is létezel, úgyhogy biztos meglepődik majd, ha kap valamit.
Én nem kérek semmit. Nekem elég, ha karácsonykor együtt van a család. Nincs
is annál jobb, mikor a levegő tele van a bejgli illatával, a fenyőfán villognak a
fények, a tesóim nevetgélnek, és anyáék velünk játszanak egész ünnepek
alatt. Például az Xboxon. Ami sajnos nekünk még nincs, ha érted, mire
gondolok.
Előre is köszi:
Feri
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

Kalmár Lalita

Mi vár ránk a kórházban?

Mire vagyunk jogosultak,
ha kórházba kerülünk? Mit
tehetünk, ha nem rendelkeznek az általunk szedett
gyógyszerrel? Miben más
egy kórházban kapott készítmény, mint amit a patikában kapunk? Dr. Ladányi
Gábor, a Kenézy Gyula Kórház főgyógyszerésze válaszol.
Milyen gyógyszeres ellátásra
vagyunk biztosítva a kórházi
ápolás ideje alatt?

Jogszabály szerint a társadalombiztosítással
rendelkező
beteg számára a teljes tartózkodás alatt a kórház biztosítja a gyógyszereit. Ez alatt se a
háziorvosa, se más kórházon
kívüli kezelőorvos nem írhat
fel receptre gyógyszert. Ez a
szigorú elmélet, a gyakorlatban azonban előfordul, hogy a
társbetegségek kezelésére szánt
gyógyszereket behozatják a betegekkel. A kórházak kialakítanak egy úgynevezett kórházi
gyógyszerlistát, ami azt jelenti, hogy az adott orvosi szakmák gyógyító gyakorlatának
megfelelő, legkedvezőbb feltételek mellett beszerezhető
gyógyszerek vannak raktáron.
Ennek ellenére sokszor előfordul, hogy az adott osztály nem
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dr. Ladányi Gábor

rendelkezik a beteg által eddig
szedett készítménnyel. Ilyenkor két út létezik, vagy viszi
magával a gyógyszert a kórházba, vagy vár az intézmény által
számára megrendelt gyógyszerre. Röviden összefoglalva: minden beteg biztosan elvárhatja (és várja is el!), hogy
a kórházban a bekerülés miatti betegsége kezelésére szolgáló
gyógyszereit megkapja, a társbetegségek gyógyszerei tekintetében előforduló gyakorlat
(„behozatás”) pedig nem szabályos, de praktikus.

„alulfinanszírozott”, így sok
más mellett a gyógyszerkiadások is súlyos terhet rónak a
költségvetésükre. Ezt a nehézséget különböző módszerekkel próbálják orvosolni, például kedvezmények kihasználásával, a kórházi kezelési napok optimalizálásával, vagy
adósság átütemezéssel. Ebben
a munkában a kórházi gyógyszerésznek is jelentős szerepe van, hiszen zökkenőmentesen kell biztosítani a gyógyító
osztályok számára a szükséges
gyógyszereket. Már Magyarországon is vannak olyan kórházak, klinikák, ahol a beteg
is találkozhat gyógyszerésszel,
aki klinikai gyógyszerészként
részt vesz a viziten és megbeszéli a gyógyszerelést az orvossal.

Milyen különbségek vannak a
kórházak gyógyszerellátását illetően?

A gyógyszerellátás orvosi
szempontból a különböző fekvőbeteg gyógyintézetekben az
ún. progresszivitási szinteknek
megfelelően változik. Ez azt jelenti, hogy például egy kisebb
városi kórházban nem feltétlenül ugyanazokat a gyógyszereket alkalmazzák, mint egy országos intézetben, vagy esetleg
klinikán.

A kérdés gazdasági és orvosi szempontból is megközelíthető. A kórházak többsége

Miben különböznek a kórházban kapott gyógyszerek a patikában vásárolhatóktól?

Sok olyan gyógyszer létezik,
amiket csak kórházakban használnak. Ennek több oka van.
Több olyan szer létezik, melyeket a beteg otthon nehezen
tud alkalmazni, ilyenek például a gyógyszeres infúziók. Vannak olyan gyógyszercsoportok,
például egyes antibiotikumok,
amelyek hatóanyagtartalmuk
miatt csak kórházi forgalomban
alkalmazhatók. A kórházak beszereznek egyedi gyógyszereket
is, melyek nincsenek forgalomban hazánkban, de bizonyos
súlyos, vagy ritka betegség esetében a gyógykezeléshez szükségesek. Végül akadnak olyan
gyógyszerek, melyek otthoni alkalmazása értelmetlen és veszélyes lenne, például az altatáshoz
vagy a sebészeti műtétekhez
használt szerek.

Pontosan mire vagyunk biztosítva egy kórházi ellátás során?

A jogszabály szerint minden
betegnek joga van az egészségi állapota által indokolt, megfelelő egészségügyi ellátáshoz.
Az érvényes egészségbiztosítással rendelkező személy betegsége esetén jogosult fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra,
amibe természetesen a gyógyszerellátása is beletartozik. Az
ellátás része a betegség megállapításához szükséges vizsgálatok biztosítása, a gyógykezelés illetve gyógyászati ellátás,
a szükséges gyógyszerek, kötszerek, gyógyászati segédeszközök biztosítása, az ápolás, tanácsadás, az ideális étkezés (diéta) biztosítása, és a megfelelő
kórházi elhelyezés.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Lehet-e véges a kórházi ellátás?

Nincs limit, ameddig a kórházban tartózkodás a gyógykezelés szempontjából indokolt, addig az ellátás megilleti a beteget.
Milyen jogszabályi változások
léptek érvénybe az elmúlt évek
során?

A betegeket érintő kórházi gyógyszerellátás tekintetében lényeges változások nincsenek, az eddig idézett jogszabályok az 1997. évi CLIV.
Törvény az egészségügyről
ill. az 1997. évi LXXXIII. Törvény kötelező egészségbiztosítás ellátásairól meghatározzák
az ellátás alapelveit, az apróbb
változások ezeket az elveket
nem érintik.
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Kulisszák mögött

Draveczki-Ury Ádám

Alattomos és veszélyes
SLE, azaz szisztémás lupus
erythematosus – ez a megjelölés aligha mond sokat,
de még a lupusz kifejezés is
leginkább csak a Dr. House
sorozat egyik részéből rémlik a többségnek. Pedig az
egyik legsokarcúbb, legalattomosabb autoimmun
zavarról van szó, amelyről Purgel Zoltánnal, a
Schopper Gabriella Magyar
Lupus Egyesület elnökével
beszélgettünk.

Purgel Zoltán
Mi a lupusz lényege?

A lupuszt nagyon nehéz leírni
és diagnosztizálni, mert ezerarcú: nagyon sok olyan tünete van, ami más betegségé is
lehet, és az összes szervrendszert érintheti a vesétől a szíven át az ízületekig. Magyarországon Budapesten, Debrecenben, Pécsen és Szegeden
működik olyan autoimmun
centrum, ahol a legjobban körül lehet határolni, miről van
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szó. A betegek mintegy felénél
jellemzők a veseproblémák, ez
árulkodó jel lehet.
Hány lupusz-beteg élhet ma
Magyarországon?

5-6 ezer, több mint fele diagnosztizált – a másik fele vagy
el sem ment orvoshoz, vagy
más diagnózist állítottak fel
nála. Tíz beteg közül kilenc általában nő, és az első tünetek
jellemzően a serdülőkorban
jelentkeznek. Nem fertőz, de
öröklődik: az én családomban
is számos alkalommal jelentkezett trombózis, viszont korábban senkit sem diagnosztizáltak lupusszal az apai ágú
hozzátartozóim körében. Okkal feltételezhető, hogy náluk
is köze volt a problémáknak a
lupuszhoz.
Az ön esetében hogyan kezdődött a betegség?

Reggelente, amikor fel akartam kelni, azt éreztem, hogy
egyszerűen nem megy, szakasztott olyan volt a közérzetem, mint egy végigmulatott
éjszaka után. Ezt nem veszik
igazán komolyan az orvosok
sem, de egy idő után muszáj
volt érdemben foglalkozni vele. Ez az extrém fáradékonyság is a lupuszbetegek legalább

90 százalékánál jelentkezik.
Emellett veseelégtelenség is
fellépett, az alsó végtagjaim
pedig elkezdtek vizesedni. Ezt
követően kezdtek el vizsgálni
az említett autoimmun centrumokban. Mivel ez egy autoimmun betegség, a lényege,
hogy „megbolondul” az immunrendszer: így például a
vesét is idegen testnek látja, és
próbál ellenanyagokat termelni ellene, „kilökni” a testből.
Sokaknál pillangó alakú kiütés jelenik meg az arcon először, netán nyaki fájdalmak,
tüdőproblémák, vérszegénység, idegrendszeri tünetek, fejfájás vagy depresszió jelentkezik. Tényleg mindenféle tünet
előfordulhat.
Mi a következő lépés, ha megszületett a diagnózis?

Szisztémás megbetegedésről
beszélünk, amelynek következtében az immunrendszer
egész szervrendszereket támad. A rendellenesség krónikus, csak kezelni lehet, meggyógyítani nem. De a betegek
is többfélék: van, akinél csak
az arcon megjelenik a pillangókiütés, de más baja nincs az
illetőnek, így aztán nem is foglalkozik vele különösebben.
Másoknak nagyon komoly fájdalmai lehetnek.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Halálos is lehet a lupusz?

Ma már nem kell annak lennie, de ötven-hatvan évvel ezelőtt, amikor még nem ismerték annyira az orvosok, belehaltak az emberek. Ha valakinek a betegség megtámadta a
veséjét, azzal nem lehetett mit
kezdeni, hiszen nem létezett
még vesedialízis, nem volt lehetőség transzplantációra. És
a vese a májjal ellentétben nem
tud regenerálódni. Ha felismerik a problémát, a károsodás
megállítható, de akkor sem lehet visszafordítani. Magyarország szerencsére élen jár orvosi tehetségekben, és ha jó
orvoshoz kerül a beteg, ha nehezen is, de a szakember diagnosztizálni tudja a bajt. De a
vese nem fáj, nem „szól”, hogy
probléma van, csak alattomosan tönkremegy akár hónapok alatt. Ezért ijesztő annyira ez az egész: visszafordíthatatlan károsodások történhetnek gyakorlatilag jelek nélkül,
aztán az ember hirtelen azon
kapja magát, hogy élete végéig dialízisre kell járnia hetente
három alkalommal.

Önnek hogy telnek a mindennapjai? Mennyire gátolják a
problémái a hétköznapi életben?

Folyamatos kezelés alatt állok,
és szteroidtartalmú gyógyszert szedek, amely blokkolja
az immunrendszert. Ilyenkor
más gyógyszereket is szedni
kell a szteroidok mellékhatásainak enyhítésére, amik igen
sokrétűek lehetnek a szürkehályog-képződéstől kezdve a
refluxon át a hangulati zavarokig. Más lehetőség nincs, de
évtizedekkel ezelőtt még ez
sem állt rendelkezésre, hanem
pár év alatt belehaltak a betegek a szerveik károsodásába.
Léteznek úgynevezett biológiai terápiás, nagyon modern
készítmények, amelyek nagyságrendekkel hatásosabbak
a szteroidos gyógyszereknél.
Magyarországon egyedi méltányosság alapján tud az orvos
felírni ilyet, de az OEP nem
támogatja, mert nagyon drága gyógyszerekről beszélünk.
Hogy mennyire gátol a betegség a hétköznapokban? Nagyban. Korábban 30-40 ezer példányos hirdetési újságokat
szerkesztettem
és tördeltem,
és elég pörgős tempóban

éltem. Határidős feladatokat
ma már eleve nem is vállalok el, mert időnként hihetetlen fáradékonyság tör rám, és
nem tudok ellene védekezni.
Emellett pedig számos életvezetési instrukciót is be kell
tartanom.
Mint például?

A veseproblémák miatt eleve komoly diétát kell tartanom, nagyjából 1000-1500
kalóriás étrendem van. Emellett a napfény sem tesz jót, és
károsíthatja a szemet is, szóval ha lemegyek a Balatonra
nyáron, ott sem fekhetek ki a
napra órákra. Mozgásban is
csak enyhébb megerőltetéseket javasolnak az orvosok a
lupuszbetegeknek, bár ez nyilván egyénenként is változik.
De az sem jó, ha valaki begubózik, és semmit sem csinál.
Keresni kell valami kapaszkodót: nekem a fotózás lett ilyen
hobbi, és mióta átalakítottam
az életemet – vagyis behúztam a kéziféket –, a betegségem is jobb. Az egyesületünk
is segít ebben a betegeknek a
különböző programok, fórumok révén, és mióta a lupusz
a Dr. House egyik epizódjában
is felbukkant, a köztudatba is
jobban átment, hogy egyáltalán létezik ez a betegség.
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Tóth Kata

„Anyám, az álmok nem hazudnak”

– Írja Petőfi, de vajon igaza volt-e? Éjszakai Azt hallottam, hogy ezeknek a szakaszoknak
meghatározható a hossza, így akár ki is számol„belső-mozink” megadhatja a választ kér- hatjuk, hogy mikorra kell állítani az ébresztődéseinkre? Netalán a jövőt is előrevetítheti? órát ahhoz, hogy „álmos” szakaszból ébredÁlmokról, rémálmokról és azok megfejtésé- jünk.
ről beszélgettünk Kapor Gábor pszicholóAz a helyzet, hogy nem lehetünk ravaszabbak saját
gussal.

Kapor Gábor
Az volt a tervem, hogy megjegyzem egy álmom,
és elmondom Önnek, hátha választ kapok a jelentésére... De sajnos elfelejtettem, amint felébredtem. Mit tehetnék azért, hogy emlékezzek?

Van rá lehetőség, kettő is. Az egyik nagyon nehéz ügy. Ha valaki vállalja, hogy fönnmarad ön
mellett, akkor pontosan meg lehet neki mondani,
hogy mikor ébressze föl, az álmot ugyanis gyors
szemmozgások kísérik. Az elnevezése, a REM (Rapid Eye Movement) is innen fakad. A másik lehetőség az elhatározás. Ha elalvás előtt eldönti, hogy
„szeretnék emlékezni”, akkor – nem azonnal, és
nem mindig – de elérhetővé válik az emlékezés.
Ezt befolyásolhatják az ébredés körülményei?

Hogyne. Régóta tudjuk, hogy három-hat alvásciklusunk van, és ezeknek csak az egyik része az álmodási szakasz, amit mindig egy felületes ciklus
követ, aztán megint kezdődik újra az egész. Ha
nem az álmodási szakaszból ébredünk, akkor nem
nagyon fogunk emlékezni.
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magunknál. Elképesztően bölcs az evolúció vagy
az Úristen, tetszés szerint. Ha például valaki sokáig nem tud kellő mennyiséget aludni, akkor az
alvásciklusok módosulnak, az álmodási fázisok
hosszabbá válnak a regeneráció miatt. Ezzel azt
akarom mondani, hogy én ugyan kicselezhetem
magam azzal, hogy a megfelelő időpontra állítom
az órát, de közben valahol tudom, hogy aludni
szeretnék, tehát nem biztos, hogy pont akkorra fog
esni a megfelelő szakasz, amikorra beállítottam az
ébresztést. Azért is nehéz a kérdés, mert vannak
egyéni különbségeink. Egy szakasz hosszúsága lehet kilencven perc vagy csak hetvennyolc...
Említette, hogy az álom egyfajta regeneráció. Milyen módon segít minket?

Minden lélektani eszközünkkel, ami a rendelkezésünkre áll, próbáljuk megélni és feldolgozni a saját
életünket. Ennek leghatékonyabb formája az álom,
ami nagyon nem direktben dolgozik, tele van sűrítéssel, szimbolikával, áttételezéssel. Ezek megfejthetőek, de nem feltétlenül egyszerű a hozzáférés.
És ha nem boldogulunk a megfejtéssel?

Akkor érdemes róla beszélgetni. Bár itt mindig zavarban vagyok egy kicsit. Szívem szerint azt mondanám, hogy egy szakértővel beszéljünk, de ez így
önmagában nem igaz, mert egy barát is alkalmas
lehet a feladatra. A szakértőt én azért teszem mindig hozzá, mert a másik ember rosszul is visszatükrözheti a dolgokat. Ez nem a barátság milyenségétől, hanem a beszélgetőpartner asszociációs
készségétől függ.

Ebből kiindulva az álmoskönyvek nem adnak
megfejtést.

Az álmoskönyv egy jó játék, egy kedves szórakozás, a kultúra egy aranyos terméke, de semmi köze a valódi megfejtéshez. Maximum – de most nagyon megengedő vagyok – klasszikus szimbolikák
szintjén lehetnek nagyon távoli áthallások, de abból nem biztos, hogy a saját álmomra egy az egyben következtethetek.

hozzáférésünk, és a hozzáférés útvonala számomra
eléggé kétséges. Azt gondolom, hogy ez nem an�nyira automatikus. Én is olvastam ilyen esetekről,
és tárt karokkal állok a jelenség előtt, mert ha vaMi van, ha valakit gyötörnek a rémálmok, és meg lóban létezik ilyesmi, akkor az már valami másról
szól, és ott én is ugyanolyan tágra nyílt szemmel
akar szabadulni tőlük? Mikor kell szakemberhez
nézek, mint bárki más. Tudom, hogy voltak kutafordulni?
tások ezzel kapcsolatban. Alaposan megvizsgálták,
Itt nagyon abszurd a helyzet, mert ahhoz, hogy hogy mennyi ennek az esélye. Sok esetben kiderült,
meg tudjak tőle szabadulni, meg kell álmodnom. hogy véletlen egybeesésről van szó, sokszor meg az,
De akkor is megszűnhet a rémálom, ha megtör- hogy ennél többről.
ténik a feldolgozása az elakadásnak az életemben, Na és a tudatos álmodás? Nem árthat magának,
ami ezt okozza. Szakemberhez akkor kell fordulni, aki ezzel próbálkozik?
amikor szükségét érzi az ember, ha már nem tud
mit kezdeni a helyzettel, ha szenved tőle. De ha jó Semmi baj nincs vele. Vannak technikák, amiket
szakértőhöz fordul az ember, akkor az valószínű- ha valaki tanul és gyakorol, akkor elő tud állítani
leg nem az álmokkal, hanem vele, az aktuális élet- ilyen dolgokat. Hajnalban például, amikor még félhelyzetével kezd el foglalkozni.
álomban, egyfajta meditációs állapotban vagyunk,
próbálkozhatunk az álmaink irányításával. Ez műVannak „sláger” álmok és rémálmok. Mi lehet az
ködhet, erről van saját élményem is; ugyanakkor
oka, hogy sokan ugyanazt álmodjuk?
nagyon nehéz ebben a helyzetben tartani magunUgyanazt, de mégsem ugyanazt. Az álmok is épít- kat, ilyenkor már könnyen átbillenhetünk az ébkeznek valamiből, és vannak szociokulturális szte- renlétbe. Annak ellenére, hogy ártani semmiképreotípiáink. Ez egy adott repertoár, ezekből ren- pen sem árt, én nem vagyok híve az ilyen próbáldelünk, a statisztikák ezért hoznak ki ilyenfajta kozásoknak, mert hiába alakítjuk át az álmainkat,
gyakoriságot. Ami viszont nagyon fontos, hogy ha valaminek elő kell jönnie, az úgyis elő fog. Ezen
ugyanaz a tematika két különböző embernél telje- a szinten nem tudjuk kijátszani saját magunkat.
sen mást jelenthet.
Napközben tudunk úgy csinálni, mintha; de az álmainkban nem.
Mi a helyzet a jósló álmokkal?
Maga figyel az álmaira?

Nem tudom. Meg is mondom, miért. Én akár
partner is volnék abban, hogy transzcendens vi- Nem jobban, mint bárki más, de ha nagyon „ellág is van körülöttünk. Mozart is eléggé transzcen- bambulnék”, nekem is szokott lenni egy-két olyan
dens volt, ha a zenéjét nézzük. Csak az ehhez való álmom, ami rendesen a helyére rakja a dolgokat.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Üzenet a Földnek

Szakszon Réka

Vásároljunk és éljünk tudatosan!

Kellő odafigyeléssel nemcsak a környezetünket védhetjük, hanem a fűtésszámlánkat és a feleslegesen
megvett karácsonyi ajándékok számát is csökkenthetjük. Haraszti Anikóval, a
Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársával kis lépésekben történő életmódváltásról, fenntartható ajándékozásról és az otthon melegéről beszélgettünk.
Kit neveztek tudatos vásárlónak?

Tudatos vásárló az, aki egy
termék vagy szolgáltatás vásárlása közben figyel arra,
hogy az áru milyen összetevőkből készült, honnan származik, mennyi az ára, milyen
a minősége. Emellett különös
hangsúlyt fektet a termék környezeti jellemzőire is, valamint figyelembe veszi, etikus
körülmények közt jött-e létre,
és az előállítása, illetve szállítása mennyire ártalmas az
egészségre.

Hogy válhat valakiből tudatos
vásárló?

Az életmódváltás nehéz feladat, ezért kis lépéseket szoktunk javasolni kiindulópontként. A vegyszereket, háztartási tisztítószereket, illetve
kozmetikumokat mindenki
sokkal szélesebb körben használja, mint gondolná. A kemikáliák számát lehet csökkenteni, széles a választék az alternatív termékekből, ártalmatlanabb, olcsó szerekkel ki lehet váltani a káros anyagokat,
valamint számos természetbarát, natúr kozmetikumot vásárolhatunk. Ezen a területen
viszonylag olcsón és egyszerűen lehet változtatni, nem igényel nagy beruházást.
A Tudatos Vásárlók Egyesületében milyen módszerekkel próbáljátok segíteni az életmódváltást?

Az egyesületünk 2002 óta működik. Az első években az volt
a célunk, hogy megismertessük a hazai fogyasztókkal a
tudatos vásárlás nézőpontjait, szemléletét, illetve megpróbáljuk ráébreszteni őket arra,
hogy csökkenthető a fogyasztásunk, lehet környezetbarát
módon élni, és biotermékeket
vásárolni a boltokban. Kezdetben a figyelemfelhívás és

a szemléletformálás volt a célunk. Öt-hat év után azonban
azt tapasztaltuk, hogy nagyon
népszerűek kezdtek lenni a
környezetbarát témák különböző felületeken, sok szereplő lépett be erre a területre,
az idea pedig egyre trendibbé
vált.
Mi a jelenlegi célkitűzésetek?

Sokan elkötelezettek abban,
hogy szeretnének környezettudatosabban élni, de az
első lépést megtenni még
mindig nehéz, ezért mostanában olyan projektekre
próbálunk összpontosítani,
amelyek a belső és külső akadályok leküzdésében segítenek. Az életmódváltás kön�nyebb lehet, ha csoportban
történik, ezért indítottuk el
az ÖkoKör nevű programunkat, ahol tíz alkalommal 1012 fős csoportban különböző háztartással kapcsolatos
környezeti témákat vesznek
végig a tagok. Egymás ajánlására, a csoportvezető segítségével kipróbálhatják az
alternatívákat, megnézhetik, hogy ma Magyarországon milyen lehetőségeik vannak, és hogy lehet ezeket beépíteni egy általános háztartás életébe. A külső tényezők alatt sorra vesszük, hol

vannak olyan helyek, ahol olcsón beszerezhetőek a biotermékek, illetve megbeszéljük,
melyek azok a környezetbarát alternatívák, amik valóban jó minőségűek, és nem
a fogyasztók megtévesztésére
épülnek. Mostanában tehát
a gyakorlati megvalósulások
felé irányítjuk a tevékenységünket, valamint a tevőleges kipróbálásra és a szokások rögzítésére helyezzük a
hangsúlyt. Közösségi és helyi
szinten az egyéni életmóddal
foglalkozva szeretnénk segíteni a fenntarthatóság ügyét.
Mennyire tudjátok országos
szintre kiterjeszteni a kezdeményezéseiteket?

Budapesten már hosszú ideje sok az érdeklődő és az alternatíva, de az utóbbi időben megpróbálunk eljutni
vidékre is. Fontosnak tartjuk, hogy minél több ember
hozzáférhessen a fenntartható alternatívákhoz olcsón
és jó minőségben, ne csak
egy szűk, elkötelezett réteg
kiváltsága legyen ma minőségi, biotermékeket fogyasztani.

Mire érdemes figyelni a karácsonyi ajándékozásnál?

A karácsonnyal kapcsolatban két nagyobb irányra fektetjük a hangsúlyt. Az
egyik, hogy az ünnep elsősorban a családról szól,
nem a vásárlásról. Felnőtteknél nem kell feltétlenül a
nagy ajándékokra koncentrálni, elegendő a kisgyerekeknek meglepetést okozni a csomagokkal. Az ajándék vásárlása helyett pedig
érdemes szolgáltatatás vagy
élmény adására helyezni a
hangsúlyt. A felesleges tárgyak halmozását elkerülve,
a szabadidő közös eltöltésével, családi vacsorával, koncert- vagy színházélmén�nyel is örömet szerezhetünk. A másik irány, amikor mégis ajándék vásárlása
mellett döntünk. Ilyenkor
előnyben részesíthetjük a
kézműves termékeket, a különböző népművészeti vásárokat, vagy készíthetünk
magunk is ajándékokat.
Ha pedig boltban, számlával vásárolunk, akkor érdemes tisztázni, hogy a termék
visszacserélhető-e.

A fűtési szezonban milyen takarékossági és környezettudatos
megoldásokat javasoltok?

A nyugat-európai országokhoz képest Magyarországon
az emberek nagyon szeretnek fűteni. Itthon általában
21-22 Celsius-fok az ideálisnak tartott belső hőmérséklet,
ami azonban nyugodtan levihető 19-20 fokra, és már ez
is jelentősen csökkenti a fűtési számlánkat. A nyílászárók
külső szigetelése nagyon fontos: a duplán rácsukható ajtó,
a redőny vagy a spaletta lejjebb viheti a költségeket. De
vannak olcsóbb megoldások
is: a hőtartó fóliák, különböző fedőrétegek, valamint az ajtó vagy ablak alá terített vastagabb takarók. Fordulhatunk
a hagyományos mini fűtőtestekhez is, és fontos, hogy jól
öltözzünk fel otthon. A fűtést
érdemes a nappalira koncentrálni, hiszen a hálószobában
nem probléma, ha kicsit hidegebb, 18-19 fok van. A sütés,
főzés során az ételekből felszálló gőzzel a konyha komoly
hőkibocsátóvá válik, ezért figyeljünk arra, hogy ne legyen
túlfűtve a helyiség.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Az októberi kvízjátékunk nyertesei:
• Mayer Fazekas Tünde, Érd – Medicina Patika, Budaörs
Nyereménye: egy 2 fő részére szóló szicíliai szilveszteri utazás az IBUSZ Utazási Irodák Kft. jóvoltából.
• Fényesné Burján Anna, Budapest
Bessenyei Gyógyszertár, Budapest
• Hagyáné Takács Ibolya, Mezőkovácsháza
Tilia Patika, Mezőkovácsháza
• Hufnágel Zsolt, Soltvadkert
Ezerjó Gyógyszertár, Soltvadkert
• Németi János, Debrecen
Holló Patika, Debrecen
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló
wellnesshétvége a móri Hétkúti Wellness Hotel és
Lovaspark felajánlásával.
• Fazekas Józsefné, Szeged
Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár, Szeged
• Ódor Jánosné, Jánossomorja
Balzsam Gyógyszertár, Jánossomorja
Nyereményük: egy-egy Remington IPL 2000-es
szőrtelenítő a Spectrum Brands Hungaria Kft. felajánlásával.

• Angyal Jenő, Gyömrő
Szent Erzsébet Gyógyszertár, Gyömrő
• Wéber Tamásné, Győr
Révfalui Patika, Győr
Nyereményük: egy-egy komplex szűrővizsgálat a
Vitahelp Egészségközpont felajánlásával.
• Debreceni Balázsné, Kazincbarcika
Hospifarma Gyógyszertár, Kazincbarcika
• Gerencsér Lászlóné, Budapest
Erzsébet Gyógyszertár, Budapest
• Szentirmai Józsefné, Dunaújváros
Aranyvölgyi Gyógyszertár, Dunaújváros
Nyereményük: könyvcsomag a Libri és 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!

Ha Ön 2014. december 1. és 31. között a túloldalon található Szimpatika kvízünket kitölti, és postai úton vagy a szimpatika.hu/jatek oldal segítségével a válaszokat
beküldi nekünk, sorsoláson vesz részt.
Játékunkkal megnyerheti a négy wellnesshétvége egyikét a móri Hétkúti Wellness Hotel és Lovaspark felajánlásával, valamint egy Russell Hobbs konyhai kisgépet
a Spectrum Brands Hungaria Kft. jóvoltából, továbbá egy komplex szűrővizsgálatot a
VitaHelp Egészségközpontban, illetve gazdagabb lehet a Libri Kiadó újdonságaival!

1

2

3

A sorsoláson azon játékosaink vesznek részt, akik legalább öt Szimpatika kvízkérdésre jól válaszolnak, és a *-gal megjelölt mezőket
nyomtatott nagybetűvel, olvashatóan kitöltik, és a kivágott szelvényt 2014. december 31-ig postai úton visszaküldik szerkesztőségünkbe (Szimpatika szerkesztőség: 1116 Budapest, Sztregova u. 1.), vagy a www.szimpatika.hu/jatek oldalon válaszolnak a
kérdésekre. A részletes játékszabály a www.szimpatika.hu/jatek/szabalyzat oldalon olvasható.

A nyilvános sorsolás időpontja:
2015. január 12., délelőtt 10 óra, helyszíne a Szimpatika szerkesztőség
(1116 Budapest, Sztregova utca 1.)
November havi számunk kvízkérdéseinek helyes megfejtései:
1.: b) 2.: b) 3.: a) 4.: a) 5.: c)
A játékos a kvízben történő részvétellel feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a
település megjelölésével) a Szimpatika magazinban és a nyereményjátékot közzétevő weboldalon nyilvánosságra hozzuk.
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Hány
közismert számból válogathat az Illés?

a) 150
b) 250
c) 50
Melyik
gyógyszerész-végzettségű híresség

adott már nekünk interjút?
a) Székely Éva
b) Bill John Garner
c) Payer Öcsi

Karikázza be
a helyes
válasz
betűjelét!

Név*: ............................................................................
.......................................................................................

Léteznek-e
olyan gyógyszerek, amelyeket csak

a kórházakban használnak?
a) igen, de csak kevés
b) sok ilyen gyógyszer létezik
c) nem

Cím*: ...........................................................................

Milyen
volt Mozart zenéje?

a) reduktív
b) repetitív
c) transzcendens

e-mail: .........................................................................

Hány
kalitka van a 40. emeleten?

a) 8
b) 3
c) 40

.......................................................................................
Telefon*: .....................................................................

.......................................................................................
Patika neve, címe (vagy pecsétje)*: ..................
.......................................................................................
.......................................................................................
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A CSONTSZERKEZET
EGÉSZSÉGÉÉRT

egészségTIPP
Mozogjunk!
Elsősorban kocogjunk vagy gyalogoljunk, a gravitációs erő segíti
a csontok karbantartását!
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