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Úgy tűnik, kitört a bringaláz! Júniusban meghirdetett játékunk,
amelynek a Benne leszek az újságban címet adtuk, nagyon sokakat
megmozgatott. Számtalan fotót
kaptunk olvasóinktól, kicsit, nagyot, éleset, homályosat egyaránt. Sajnos olyan képek
is érkeztek, amelyeken nem szerepelt a júniusi magazin, ezek a pályázatok érvénytelenek. De most, júliusban mindenki újra versenybe szállhat! Küldhet újat,
akár jobbat is, mint az előző hónapban. Mondjuk, valami olyat is akár, amelyben meg tud mutatni valamit saját kreativitásából, esetleg olyat, ami tükrözi a magazin
szellemiségét. Vagy egy gesztust, egy érzést is ki tud fejezni, melyet kedvenc rovata váltott ki Önből?

A KULTÚRPART AJÁNLJA....................... 9

A lényeg a fotón Ön és a magazin, illetve annak kedvenc rovata.
És hogy ne áruljunk zsákbamacskát, gyorsan forgattunk egy rövidfilmet arról, hogy pontosan mit is tudnak ezek a megnyerhető kerékpárok, miért érdemes
értük játszani. A kisfilmért, a játékért és sok egyéb
hasznos információért keressék fel weboldalunkat, a
szimpatika.hu-t – nem fognak csalódni!
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Kalmár András főszerkesztő

Felelős kiadó: dr. Küttel Sándor • Főszerkesztő: Kalmár András
 Szerzőink: Dogossy Katalin, Draveczki-Ury Ádám, Kalmár Lalita,
Küttel Dávid, Novák Péter, Polgár Teréz Eszter, Sallai Ervin, Szakszon
Réka, Szonda Györgyi, Vág Bernadett
Grafikai vezető: Mester Dorottya • Grafikai munkatárs: Szonda Bálint
Címlapfotó: Krisztics Barbara• Lektorálta: Aggod Zsuzsa

A játék 2014. június 1-től szeptember 10-ig tart, a fényképek feltöltésére 2014. június 1. és július 31. között van lehetőség. A felhívás nem teljes
körű, a részletes leírás és a játékszabály a www.szimpatika.hu oldalon érhető el. A játékos a játékban történő részvétellel feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy beküldött fényképét, valamint nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Szimpatika magazinban és a www.szimpatika.hu weboldalon nyilvánosságra hozzuk.

Bevezető

Szerkesztőség: 1116 Budapest, Sztregova u. 1. • Tel: +36 30 412 4131 • e-mail:
magazin@szimpatika.hu • Kiadó: PHOENIX Pharma Zrt., 2151 Fót, Keleti Márton u. 19.
• ISSN 2060-3258 • VI. évfolyam, 7. szám. • Megjelenik havonta 237 000 példányban.
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

CSAK SZÓLOK...
Dogossy Katalin rovata
A család mindennél fontosabb.............. 10
ÜZENET A FÖLDRŐL
Novák Péter rovata
Feszti-körkép.................................................... 12
ELMONDOM HÁT MINDENKINEK
Polgár Teréz Eszter rovata
Jött, látott, főzött............................................. 14
JÚLIUSI SZIMPATIKA-AKCIÓ..............18
TÁRSASLÉNY
Vág Bernadett rovata
Paprikás szalámi...............................................20
APA-, ANYASZEMMEL
Küttel Dávid és Szonda Györgyi rovata
Vodka-narancs..................................................22
Haverock, buli...................................................23
MÉREGTELENÍTÉS
Sallai Ervin rovata
Az a szép zöld gyep.......................................24
KÉRDEZZE MEG GYÓGYSZERÉSZÉT!
Kalmár Lalita
A szúnyogcsípések helyes
kezeléséről........................................................ 26
KULISSZÁK MÖGÖTT
Draveczki-Ury Ádám rovata
Meg kell nyitni az elkövető lelkét........... 28
KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!
Szakszon Réka
Vigyázat, mérgező!.........................................30
ÜZENET A FÖLDNEK
A fenntartható fejlődés rovata
Kiskerti örömök,
nem csak profiknak....................................... 32
SZIMPATIKA KVÍZ ..................................... 34
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

3

Címlapon - nagyinterjú

Sütő
Enikő
Nem volt egyszerű megszervezni ezt a beszélgetést, úgy tűnik,
roppant elfoglalt vagy. Mi az a
sok minden, amivel mostanában foglalkozol?

Nincs két egyforma napom.
Mindig adódik valami, amit meg
kell csinálnom, és akkor csak azzal törődöm. Nemrég például
volt egy nagy előadásunk is, ami
hál’ istennek nagyon jól sikerült.
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Fotó: Krisztics Barbara

Mit tanulnak a tanítványaid a
modelliskoládban?

Négy nap alatt 30 divatbemutatót csináltunk a tanítványaimmal, akik ún. haute couture
– amit leginkább úgy fordíthatnánk, hogy művészi, ízlésformáló – és prêt-à-porter, azaz hordható ruhákat mutattak be. Itt fiatal divattervezők is bemutatkoztak, az egész egy show-jellegű
előadás volt, divatszínháznak is
szokták hívni az ilyesmit.

A modell szó mintát jelent,
ezért arra törekszem, hogy az
innen kikerülő modellek egyrészt öntudatukban, másrészt
munkájukban is korszerű elveket kövessenek, és mintázhatóak legyenek. 25 éve dolgozom a
szakmában, ennyi tapasztalattal a hátam mögött szégyellném
magam, ha csak arról szólna ez
az iskola, hogy a fiatalok megtanuljanak sminkelni, viselni a
ruhákat, vagy hogy hogyan viselkedjenek egy fotózáson vagy
divatbemutatón. Nyilván ezeket
is meg kell tanulniuk, de sokkal
nagyobb hangsúlyt fektetünk
arra, hogy hogyan formálódjanak belülről. Ez tulajdonképpen
egy magunkkal folytatott párbeszéd, és sajnos van, aki még soha
nem állt szóba saját magával. A
gyerekkor után ez egyre inkább
feledésbe merül, pedig fejlett énkép nélkül egyetlen modell sem
képes dolgozni. De hozzám nem
csak leendő modellek járnak: nagyon sok színész, producer, külföldi és magyar produkciókban
szereplő statiszta került ki már
tőlünk. Sok televíziós műsor szereplője is nálunk tanult, az iskolában ugyanis a helyes verbális
megnyilvánulást is el kell sajátítaniuk a diákoknak. A legfontosabb, hogy tisztában legyenek
azzal a ténnyel, hogy a médiában
való megjelenés felelősséggel jár.
Az egyszerű jelenlét is egyfajta üzenetet kommunikál, ehhez
még megszólalni sem kell. Úgy
gondolom, jelenleg nagyon sok

médiaszereplő nem érzi át ennek a fontosságát, ezért mi erre
nagy hangsúlyt fektetünk. Például tartok „Belső szépség” órát,
aminek az a célja, hogy a gyerekek elgondolkodjanak azon, miért akarnak szerepelni. Egyrészt,
mi az, ami bennük figyelemfelkeltő, másrészt, mit tudnak tenni a közönségért a jelenlétükkel
vagy az adott üzenettel. Azt is
fontosnak tartanám, hogy minden iskolában megtanítsák, hogyan védjük meg magunkat saját magunkkal és a civilizációs
ártalmakkal szemben. Például
nem vagyunk elég tudatosak abban, hogy mit eszünk. Pedig ha
valakinek a teste a munkaeszköze, igenis figyeljen oda arra, mivel működteti! Közhely, de az
egészség és a szépség tényleg szorosan összefügg. A szép haj vagy
bőr nem csak azon múlik, milyen sampont használunk, és mivel kenjük be az arcunkat. Sokkal inkább az számít, hogy tartjuk karban a testünket és hogy
gondolkozunk, mivel a gondolataink képeződnek le a testünkben. Egyébként a mi iskolánkban mindig a pozitív dolgokat
emeljük ki, ettől pedig szárnyalnak a tanítványok. A hibáknál
is mindig a lehetséges megoldásokat próbáljuk felsorolni a gúnyolódás helyett. Ez egy másfajta gondolkodásmód és tanítási
elv, éppen az ellenkezője annak,
amit a poroszos iskolarendszerben megszoktak. Soha nem engedem a tanítványaimnak, hogy
egymás felett bíráskodjanak, tanácsokkal viszont elláthatják

egymást. Ettől mindenki jól érzi
magát, és ez a tanulmányi eredményeiken is meglátszik.
A modellkedésről és mindenféle „magamutogató” szakmáról
van egy olyan általános vélekedés, hogy egy hamis világot
képvisel, és finoman fogalmazva egy morálisan gyenge lábakon álló foglalkozás. Te mit
mondasz ezzel kapcsolatban a
tanítványaidnak?

Mindig elmondom nekik, hogy
nálam biztonságban vannak,
mert én nem fogom őket eladni póznatáncosnak. Engem
már nem keresnek ilyen megrendelők, mert tudják, hogy bizonyos erkölcsi szint alatt nem
foglalkozom még az ügynökségekkel sem. De az, hogy például
egy lányt, aki kikerül Milánóba
vagy New Yorkba, mennyire lehet eltántorítani a meggyőződésétől vagy mennyire tart ki az elvei mellett, az csak rajta múlik.
Nyilván az én képzésemben csak
tájékoztató jelleggel lehet elmondani, mennyire fontos a morál,
de legalább nyomatékosítani tudom bennük. Nem mindegy, ki
milyen családi háttérrel rendelkezik, de azért én hiszek abban,
hogy a gyerekek rájöttek, hogy
az erkölcsi tartás elsősorban
őket szolgálja. Szerintem nincs
jó vagy rossz, de az biztos, hogy
mindennek van következménye.
A mentoruk vagyok, amennyire
lehet, és mivel az eredeti végzettségem jogász, szerencsére ilyen
szempontból is fel tudom készíteni őket arra, hogy kell kezelni

azokat a helyzeteket, amik rájuk
várnak. A bonyolultabb esetekbe
akár bele is szólok, az ízlés dolgában viszont soha nem foglalok
állást. Úgy gondolom, mindenbe bele lehet csempészni a jót, de
abban nem tudok dönteni, hogy
egy-egy modellhez illik-e egy
adott produkció, tetszik-e majd
neki, vagy mennyire tudja azt
felvállalni a környezetében. Ezt
nekik maguknak kell eldönteniük.
Ez a szakma egy kicsit olyan,
mint az élsport: az ember nem
űzheti élete végéig. Mit gondolnak erről?

Tisztában vannak vele, hogy ez
nem egy életre szóló munka, de
azt is tudják – és én ezt erősítem
is bennük –, hogy ez egy kitörési
pont. Arra tanítom őket, hogy ne
csak annyit akarjanak az élettől,
hogy sétálgathassanak egy kifutón, hanem adjanak lehetőséget
maguknak bármire. Elképzelhető, hogy színész, táncos, sminkes, szerkesztő vagy producer
lesz belőlük – azért ezeket a szakmákat sorolom, mert mindegyik
műfaj képviselői megfordultak
nálam, és nálunk volt az első alkalom, hogy beletekintettek abba, hogy működik a média. Például felkértem egy barátnőmet,
aki egy Waldorf-iskolában tanít,
hogy tartson a tanítványaimnak
kommunikációs órát. Ezt azért
tartottam fontosnak, mert azt
láttam, hogy a gyerekek sokszor
nem merik elmondani a gondolataikat és képviselni a saját érdekeiket. Vagy épp ellenkezőleg:
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Fotó: Bátor Tábor
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túlságosan erőszakosan és elvágóan nyilatkoznak meg. Pedig
nagyon fontos az úgynevezett
személyes márkanév kialakítása. Sok esetben nem a szép lányt
hívják vissza, hanem azt, akivel
kellemes együtt tölteni az időt.
Akivel szívesen elutaznak, aki
annak ellenére, hogy napokig fotózzák, a délutáni kávénál is képes kedves lenni, akkor is, ha fáradt. Mert mindenki az, hiszen
a munka néha nagyon stresszes,
de muszáj odafigyelni erre. A tapasztalatok azt mutatják, azokat
a lányokat hívják vissza később,
akik nem hisztisek, hanem kulturáltan és emberien képesek
viselkedni, mert velük szívesen
dolgoznak együtt. Egyébként
majdnem mindenki tanul, egyrészt, mert a modellkedést nagyon fiatalon elkezdhetik, amikor még gimnáziumba járnak,
másrészt, sokuknak konkrét elképzeléseik is vannak a jövőre vonatkozóan, vannak konkrét céljaik, több diplomát is szeretnének. De szinte mindenki a
médiában akar kiteljesedni.
6

Említetted, hogy végzettséged
szerint jogász vagy. Miért végezted el a jogi egyetemet?

Világéletemben jogász szerettem volna lenni, soha nem jutott eszembe, hogy modell legyek. Az egész úgy kezdődött,
hogy néhány évvel korábban egy
koncerten leszólított Fenyő János, és azt mondta, hogy egyszer
mindenképp le fog engem fotózni. Ő akkor kezdő fotós volt, 19
éves lehetett, én pedig 15 év körüli gimnazista. A szüleim persze tiltakoztak. Ennek ellenére mi összebarátkoztunk és végül megcsináltuk a képet. Évekig nem történt vele semmi, aztán ’79-ben megmutatta a fotót
egy megrendelőjének. Tetszett
nekik, és János év elején már azzal keresett meg, hogy tele fogják ragasztani velem az országot.
Ez egy váratlan fordulat volt, és
mindkettőnket népszerűvé tett.
Jó volt az időzítés is, mert mire megjelent a kép, pont leérettségiztem. Mivel egy elég prűd
gimnáziumba jártam, biztosan
botrány lett volna abból, ha ez
korábban történik. De jól ala-

kult minden, és én az év modellje lettem. János egyébként féltett,
azt mondta, hogy ne menjek divatbemutatókra, ne akarjak modellként dolgozni, mert én nem
vagyok egy manöken lélek, nem
nekem való ez a világ. Még azt
sem akarta engedni, hogy más
lefényképezzen.
Nyilván más volt ez a szakma
akkoriban...

Valójában nem. Nyilván akkor
is voltak kínos dolgok, de ezek
azokkal történtek, akik erre nyitottak voltak. Egy időben elterjedt rólam, hogy én csak garbóban vagyok hajlandó szerepelni... Ennek az volt az előzménye,
hogy egy filmrendező felkért
egy főszerepre. Amikor kiderült, hogy az egyik jelenetben le
kéne vetkőznöm, nemet mondtam. Amikor megkérdezték, miért nem, csak annyit mondtam,
hogy egyszerűen szégyenlős vagyok. Aki az aktmodellek közé sorolta magát, ott is maradt,
soha nem hívták meg divatbemutatókra, mert egyik cég sem
akarta lejáratni magát. Ez szerintem a mai napig így van.
Szóval hogyan is lettél jogász?

Az érettségi után kaptam egy
elég súlyos betegséget, azt mondták, évekig nem tanulhatok. De
én nem nyugodtam bele, és a következő évben fel is vettek a jogi
egyetemre, így a modellkedéssel
párhuzamosan tanultam is. Ez
ritkaságszámba ment, hiszen
akkor még sok 50 éves modell
is színpadon volt. Aztán hirtelen
nagyon sokan akartak modellek

lenni, és egyre lejjebb tolódott a
felső korhatár. Cindy Crawfordnak és Claudia Schiffernek még
sikerült harmincéves kora után
is a szakmában maradnia, de
egyébként mindenki tisztában
volt vele, hogy valami máshoz is
kell érteni. Sokan színésznők lettek, vagy vagyont halmoztak fel,
esetleg kávézót nyitottak, vagy
egyszerűen csak jól mentek férjhez. Nálam ez pont fordítva alakult: jogász szerettem volna lenni, a modellkedés volt a mellékvágány. Az már a sors fintora,
hogy bár tíz évig volt egy ügyvédi irodám, mégis végül ide
kanyarodtam vissza. Annak viszont örülök, hogy később is
hasznát vettem az első munkahelyemen szerzett tapasztalataimnak, mivel az Országos Szórakoztató Zenei Központban én
voltam a művészek jogásza, tehát a szellemi alkotások joga volt
az első szakterület, amivel találkoztam.
Bár az egészség és a szépség
szorosan összefügg, és biztosan
sokat számít az életmód is, de
nem gondolod, hogy a hihetetlen optimizmusod és kisugárzásod az, aminek a korodat meghazudtoló külsődet köszönheted?

Lehetséges. A minap például elgondolkodtam, hogy én tulajdonképpen már nagymama lehetnék, pedig időnként kamaszlánynak érzem magam. Valószínűleg amire az ember nem figyel, az nem is létezik, legalábbis szeretném ezt hinni. Egyszer
40 fokos lázzal ébredtem, de este

már a tornateremben voltam. Ez
azért sikerült, mert egyszerűen
nem voltam hajlandó foglalkozni a betegséggel. Ha valami elkapott, a gondolati figyelmemet
elfordítottam onnan. Ezt a férfiak egyébként sokkal jobban csinálják, mint a nők. A tudat ereje még kiaknázatlan, felderítetlen, és az én életem valahogy úgy
rendeződött be, hogy nagyon jó
tereppé vált arra, hogy ezzel kísérletezzek és felhasználjam az
innen származó energiát. Erre
akkor is figyelnék, ha öt gyerekem lenne és velük lennék elfoglalva reggeltől estig.

ideig csak nézzem a vizet és gondolkodjak. Ez nem felesleges időtöltés, mert utána ötvenezerszer
jobban végzem a munkám. A
mai világban az az elvárás, hogy
mindig egyre többet és többet
csináljunk mindenből, legyünk
produktívak, mert akkor leszünk boldogok. Tudom, milyen
ez, volt egy korszak az életemben
amikor én is ezen az úton jártam, úgy dolgoztam, hogy még
arra se volt időm, hogy elgondol-

Szerettél volna öt gyereket?

Alapvetően igen. De kilencszer
vetéltem el. Viszont a sors azért
kompenzál, hiszen biztos, hogy
a külsőmet nem tudtam volna
megőrizni a szülések után. Így
is nagyon sok gyerek vesz körül,
és ez rettenetesen boldoggá tesz.
Persze időnként engem is le tud
rántani a rossz egy rövid időre,
de ott van bennem a tudat, hogy
ragaszkodom ahhoz az elvhez,
hogy nem nyomorogni születtünk – lelki értelemben –, hanem arra, hogy boldogok legyünk. Olyan jó, amikor például a barátnőm azt mondja, hogy
mennyire szeret, mert mindig
színt viszek az életébe. Általában
olyan emberek gyűlnek körém,
akik hasonlóan gondolkodnak,
mint én, velük érzem igazán jól
magam.
Hogy tudsz kikapcsolni?

Néha megengedem magamnak,
hogy elmenjek valahova, és egy

Fotó: Fenyő János
(Országos Széchényi Könyvtár)

kodjak: élek-e egyáltalán? Aztán rájöttem, hogy én nem akarom hagyni, hogy tönkretegyen
a munkám és a pénzhajhászás.
Persze szükség van a munkára
és a pénzre is, de nem arra születtem, hogy ezeknek a rabságában éljek. Nekem az emberi kapcsolataim sokkal fontosabbak.
Leülni, figyelni a másikra, mi a
gondja, és elvárni, hogy ő is figyeljen rám. A tanítványaimtól néha megkérdezem, szerintük most működik-e a világ? Kis
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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gondolkodás után azt mondják,
nem. És akkor ki fogja működtetni? Mondanak néhány dolgot,
aztán rájönnek, hogy ők maguk
azok, akik képesek változtatni.
Nekik kell elkezdeni a más értékrend szerinti gondolkodást.
Einstein szavaival élve: nem lehet ugyanazzal a gondolkodással megoldani egy problémát,
mint amivel létrehoztuk. Nem
lehet a szemet szemért, fogat fogért elvet követni. Nem tolhatja le az egyik modell a másikat a
kifutóról. Örülnie kell, hogy ott
a másik, és bőven elég, ha annyit
megmutat, hogy ő hozzá képest
mennyivel másabb. Attól még
nagyon messze vagyunk, hogy a
másik érdekeit helyezzük előtérbe, de jó úton vagyunk. Persze
azt is meg kell tanulni, hogy az
ember néha visszaszóljon, védje meg magát. Az iskolában sokat gyakoroljuk például azt, hogyan kell mosolyogni. Nem a
műmosolyról van szó, hanem
arról, hogy akkor is vissza tudjunk mosolyogni, ha valaki agresszív velünk szemben. Próbáljuk megérteni, hogy biztos rossz
napja volt a másiknak. Mert
mindig azt kapjuk vissza, amit
adunk, én ebben a gondolkodásban hiszek. Nyilván sokféle elképzelés létezik arról, kinek mi a
jó. De ami biztosan közös, az az,
hogy ne árts a másiknak, ne tedd
a másikkal azt, amit magadnak
sem kívánnál. Eltérő, hogy adott
esetben ki hogyan reagál egy
helyzetre, de azt hiszem, a tanítványaim már eszerint a gondolkodás szerint élnek majd.
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A kezdetektől segíted a Bátor
Tábor munkáját. Miért fontos
számodra ez a kezdeményezés?

Ez egy csodálatos dolog. A Bátor
Tábor súlyosan beteg gyerekeknek és családtagjaiknak nyújt ingyenes terápiás rekreációs programot. A nyári családi és testvértáborok mellett Lélekmadár
Tábor is létezik, ami segítő kezet nyújt azoknak a családoknak,
akik onkológiai betegség következtében veszítették el gyermeküket. A Bátor Tábor tulajdonképpen egy élményterápiás tábor, ahol azt próbáljuk elősegíteni, hogy pozitív gondolatokkal
éljenek a gyerekek, ne a betegségeikkel azonosuljanak. Az első
napon megbeszélik egymással a
srácok, kinek mije van, de utána
nincs erről többet szó – persze ha
valaki akar erről beszélni, megteheti, de azt szeretnénk, ha nem
a betegségtudat lenne a központi
kérdés. De ez fel sem merül, mert
a gyerekek szárnyalnak az új élményektől. A tábor egyre jobban
fejlődik, gyönyörű környezetben
töltődhetnek a gyerekek, az első
perctől kezdve éreztem, hogy ez a
Bátor Tábor sokkal jobb minden
másnál. Ez egy hihetetlenül melegszívű, kreatív közeg, nem véletlen, hogy ilyen népszerű és jó
hely. Lelke van.
Hogyan kerültél kapcsolatba a
táborral?

Találkoztam a házaspárral,
akik amerikai mintára – Paul
Newman ötlete alapján – megalapították az első magyarországi tábort. Úgy gondolták, nekem is ott

a helyem köztük, és bedobtak a
mélyvízbe. Izgultam, mert az első projektünk az volt, hogy elvigyük a gyerekeket a párizsi Disneylandbe – én viszont egy rossz
élmény miatt akkor már évek óta
nem repültem, és megfogadtam,
hogy soha többet nem is ülök repülőre. De a felkérésre nem tudtam nemet mondani. Ahogy a
reptéren körbevettek a gyerekek,
a napszemüvegem alatt elkezdtek
peregni a könnyeim, mert tudtam, hogy innen már nincs vis�szaút, nem hagyhatom itt őket.
Úgy éreztem, bele fogok halni a
pánikba, bele fogok őrülni abba a
tudatba, hogy nem tudok kiszállni a gépből. De végül odafelé an�nyira lefoglaltak a gyerekek, hogy
nem volt semmi gond. Visszafelé
is aggódtam, de mire eszembe jutott, hogy rosszul kéne lenni, két
gyerek elkezdett hányni, ezért
egész úton velük kellett foglalkozni. Mire jobban lettek, már haza
is értünk. Kaptam egy hatalmas
ajándékot tőlük: újra tudok repülni. Nagyon fárasztó út volt, és látszólag úgy tűnt, mi, felnőttek törődünk velük, de valójában én
sokkal többet kaptam tőlük. Leírhatatlan érzés, amikor odajön
hozzád egy kisfiú, és azt mondja:
„Én úgy szeretlek téged!” Már önmagában az is csoda, ahogy ezek
a gyerekek élik az életüket... A fájdalom megérleli őket, bölcs kis
öregek lesznek. Olyanokat mondanak 12 évesen, amiket nem is
értek, hogy tudhatnak, érezhetnek. Nekem ez egy hatalmas adomány, hálás vagyok érte a sorsnak. 
Kalmár András

Ajánlatajánlja:

A

WWW.KULTURPART.HU

Csodálatos és izgalmas hangulatot ígér a Concerto Budapest július 3-án
kezdődő sorozata, a Concerto Nyárestek, mellyel négy héten át minden
csütörtök este 8 órakor a Pesti Vármegyeháza díszudvarán várják a közönséget. A hely egyike a főváros legjobb akusztikájával rendelkező szabadtéri helyszíneinek, így a zenekar igazi műélvezetet nyújt az érdeklődőknek.
Idén a hegedű kapta a főszerepet: a július 3-i hangversenyen a Kossuthdíjas Baráti Kristóf, július 10-én Banda Ádám, július 17-én Kalló Zsolt,
július 24-én pedig Lendvai József hegedűművészek játékát élvezhetjük. A karmesterek
 ndrás, Rácz Márton és Berkes Kálmán lesznek. Zenebarátoknak kihagyhatatlan!
Keller A
Az immáron hetedik alkalommal megrendezésre kerülő Ördögkatlan
Fesztiválnak augusztus 5. és 9. között ad otthont a dél-baranyai Nagyharsány, Kisharsány, Palkonya és Beremend. A fesztivál díszvendége idén a
Katona József Színház lesz, akik több előadással is készülnek. Ezenkívül
Pintér Béla Társulata, a Forte Társulat, a Nézőművészeti Kft. és a Szkéné Színház előadásai teszik még változatosabbá a programot. Természetesen koncertek is lesznek, többek között fellép majd a Quimby, a Kiscsillag, Lajkó Félix és a Csík Zenekar. Augusztus 7-én, Cseh Tamás halálának ötödik évfordulóján pedig minden katlanozó együtt emlékezik majd
meg a fesztivál egykori fővédnökéről, a résztvevőkből toborzott kórussal.
Megjelent a Dés András Quartet ’13 legújabb lemeze, amely nemcsak azért
kiváló útitárs a nyári kirándulásokhoz vagy városnézésekhez, mert a címe
Tourist No. 1., hanem azért is, mert egy olyan album született meg, amelynek dallamvilága nemcsak a jazzkedvelőket, de az átlagos, jó zenékre fogékony hallgatót is megérinti. A számokon átsüt a csapatszellem, ugyanakkor az improvizációk szabadsága is érezhető az anyagon. Olyan korszerű, ugyanakkor a társadalmi kérdésekre is válaszokat kereső kísérletezés ez, amely újabb mérföldkő a kvartett munkásságában.
Idén jubilál a XX. Duna Menti Folklórfesztivál. Kalocsa július 2. és 6.
között rendezi meg Magyarország egyik legrégibb folkünnepélyét. Az
1968-ban indított fesztivál fórumot teremt a dunai népek hagyományokat őrző folklóregyütteseinek, szólistáinak, népművészeinek
kultúrájuk bemutatására, kapcsolataik ápolására. Ugyanakkor lehetőséget teremt a hagyományok továbbörökítésére is. Az ezreket megmozgató menettánc mellett hagyományőrző kiállítással, kézműves
vásárral, folkkocsmával, interaktív gyerekprogramokkal és sok egyéb izgalmas folkprogrammal
várják a szervezők az érseki városba látogatókat.

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

A család mindennél fontosabb
AZT OLVASOM, hogy a jó párkapcsolat a testi-lelki egészség
meghatározó tényezője. Meg
hogy a házasok általában boldogabbak, tovább élnek, mint
a társ nélküliek. Mert az ölelések gyakorisága a házastárssal,
összefüggést mutat a vérben található szív- és érrendszeri védőfaktorok mennyiségével és
a vérnyomás értékével. Ezért is
igaz az a megállapítás, hogy a jó
párkapcsolatban élők egészségesebbek, mint a magányosak.
Azt is olvasom, hogy az elfogadást, az intimitásra való képességet, a megbocsátani tudást, az
okos kompromisszumkészséget
tanulni kell, lehet. Legeredményesebben a családban.
A CSALÁD EZÉRT IS MINDENNÉL FONTOSABB.

Olvasok tovább... Egy nemrégiben elvégzett, az Ország Boldogság Tesztje elnevezésű akció során kiderült, hogy egyre
több az egyedül élő, szkeptikus,
szorongó ember, aki orvosi segítségre szorul. A lelki élettel
foglakozó szakemberek szerint
azért, mert hiányzik életükből
a legkritikusabb élethelyzetekben a család, amely a pozitív attitűdöt erősíti, és erőt ad a nehézségek elviseléséhez.
A család, ugyanis, fontosabb a
karriernél, a sikernél, a pénznél.
A család mindennél fontosabb.
Miért jutott mindez az eszem10

be? Nos, azért, mert a napokban
meghívót hozott a postás. Egy
kivételes családi eseményre.
Kicsit féltem tőle. A családtagok
java részét személyesen nem ismertem. Nehéz dolog egy nagy
és összetartó családba, annak
bonyolult kapcsolataiba belecsöppenni. S bár szakmám miatt, azt hiszem, nincsenek kommunikációs gondjaim, mégis felmerült bennem a szorongás, melyet Eric Berne, a híres amerikai
pszichiáter úgy fogalmazott: mit
mondasz a „Helló” után? Magyarul: miről fogok egy hosszú
ebéd alatt, számomra mégiscsak
ismeretlen emberekkel beszélgetni. De aztán lefutott bennem
mindaz, amit erről a sikeres családról tudok. „Ugyan – nyugtattam magam –, csak nem fogok
magányosan ülni az asztal sarkánál egy olyan családban, ami
tele van vállalkozó kedvű emberekkel, gyógyszerészekkel, tanárokkal, cégvezetőkkel, önkormányzati képviselőkel? Akik egy
gyönyörű operaelőadásért, koncertért olykor több száz kilométert képesek voltak utazni! Ahol
még a hetven-nyolcvan éves
nagymamák és nagypapák is
fent vannak a Facebookon!”
Felesleges volt szoronganom.
A CSALÁDI ESEMÉNY, Baranyai Ilona és Varga Gyula gyémántlakodalma volt. Házasságuk hatvanadik évfordulója.

SZÉP VOLT NAGYON. Ica néni és Gyuszi bácsi elfogódottság,
zavar és izgalom nélkül „viselték” a rájuk irányuló figyelmet,
fogadták el a szeretetet. Lecke
volt ez számomra egészséges lélekből, emberi tartásból és a boldogságra való képességből.
A templom megtelt, a pap szépen beszélt. A gyöngyösi ferencesek templomában a hálaadó
szentmisére, s az azt követő ünnepi lakomára még Amerikából
is eljöttek régi barátok, gimnáziumi osztálytársak. A vendéglőben, az ebéd előtt levetített fényképeken az elmúlt hatvan év legfontosabb pillanatait láthattuk.
A régi menyegzőt, a gyerekek
születését, a gyerekek esküvőjét,
aztán az unokák érkezését. Kezdetben fekete-fehér, aztán színes fotókon rögzített pillanatokat. Két egymást szerető ember
hosszú, közös életéből. Azt láttuk, ami az életben igazán fontos. Azt láttuk, ahogyan az ember a körülmények, a történelem
viharai, a rendszerek változásai
közben, annak ellenére: boldog.
Ilyen ritka eseményeken az
ember elgondolkodik, hogy mi
a titok.
MITŐL JÓ, TARTÓS HATVAN
ÉVEN ÁT EGY PÁRKAPCSOLAT?

Mi kell hozzá? A pszichológusok
szerint bizalom, kölcsönös tisztelet, intimitás, mely nem csu-

pán érzékiség. Több annál. Az,
hogy álarc nélkül merem vállalni magam, érzéseim, gondolataim a másik előtt. Aztán az elfogadás képessége. Szabadság és
közös érdeklődés, közös programok. No és viszonosság, hogy
kiegyensúlyozottan működjön a
kapcsolatban az „adok-kapok”.
És persze hűség meg lojalitás.
MENNYI MINDEN!
OLYAN NEHÉZ!

EZÉRT

Pedig életünk legfontosabb kérdései közé tartozik, sikerül-e
olyan társat találnunk, akivel
egyetértésben leélhetjük az életünket, felnevelhetjük a gyerekeinket, aki számíthat ránk, s
akire jóban-rosszban számíthatunk. A különböző társadalmak és történelmi korok más és
más fontosságot tulajdonítottak
a párválasztásnak. A keleti, a lélekvándorlásban hívő emberek
számára az életben nem az egyéni boldogulás a legfontosabb.
Ezért a házasság feltétele jórészt
ma sem a szerelem, hanem egyfajta gazdasági, társadalmi érdekszövetség. Az individualista
nyugati kultúrák szerint azonban, mivel az ember csak egyszer
él, joga van a boldogsághoz. Így
aztán a szerelem nevében házasodnak, válnak, ölnek és ölelnek.
A SZERELEM AZONBAN csak
akkor lesz tartós, mondják a
szakemberek, ha megvan benne az intimitás, a szenvedély és

az elkötelezettség. Döntés arról, hogy nekem ő és csakis ő
kell, kitölti az életem az iránta
érzett szerelem. Ritka az, hogy
tartósan, akár egy egész életen
át mind e három egyszerre legyen jelen.
VALÓSZÍNŰLEG AKKOR érezzük úgy, hogy megtaláltuk az
igazit, ha párunkkal képesek vagyunk megteremteni a kora gyerekkorban átélt intimitást, környezetünk, szüleink elfogadják
őt, anyagi, társadalmi biztonságot teremt számunkra, és alapvetően egyforma értékek mentén tudjuk nevelni gyerekeinket,
élni mindennapjainkat. Hogy
mindez mennyire bonyolult folyamat, bizonyítja, hogy keveseknek sikerül.
MINDEZ AZONBAN CSUPÁN
ELMÉLET. Ica néni és Gyuszi bá-

csi valószínűleg csak legyintenének. S mosolyognának csendesen. Mert a titok megfogalmazhatatlan. Talán csak ennyi: hit és
szeretet. Hétköznapok és ünnepek. Olyan ritka ünnepek, mint
ez a gyémántlakodalom. A ven-

déglőben, amikor felemelkedett
a hangulat, Gyuszi bácsi örökifjú
feleségének elénekelte szerelmes
dalát, s a társaság ötven év fölötti tagjai táncolni kezdtek, a húsz
alattiak, az unokák elvonultak.
A legkisebb, a gyönyörű szép,
vékony gimnazista, szerelmével
a sarokban csókolózni kezdett.
Nekem pedig mosolyognom kellett, mert ott a gyöngyössolymosi
panzió éttermében oly egyszerűnek tűnt ez az egész. A szerelemnek kacskaringós útja, mely az
első, félénk csókoktól, esküvőkön és szülőszobákon át a gyémántlakodalomig vezet.
Ha vezet. Ha Isten úgy akarja.
Gyula bácsi és Ilonka néni tudja
ezt. Ezért az 1954-ben megkötött
házasságuk hatvanadik évében,
a gyémántlakodalmuk alkalmából mondott hálaadó szentmisén az örökkévalónak köszönték
meg, hogy szerethették, s hogy
még ma is szeretik egymást.
Hogy élnek.
Isten tartsa meg őket ilyen fiatalosan, egészségben, jókedvűen
még sokáig.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Üzenet a Földről
pedig? Maga a csillagos ég, mindenféle értelemben.
Így a vélelmezett célközönség orientációtól független, minden esemény családi program, legalábbis a
költségvetés aspektusából…

Feszti-körkép
Novák Péter

Nincs hol, és nincs kivel? A viccből jól is
mert három „alapkérdésből” erre a kettő
re bárki kereshet választ, elég átnyálaznia
a nyári fesztiválok országos kínálatát: zene
bona szanaszét!
NO MEG GASZTRO, KÖNYV, SZÍNHÁZ, FILM,
TÁNC, ÉLETMÓD – összművészeti az évszak,

kétségtelen. Hétköznap, vagy hétvége, egyre
megy; rendezvényektől hangos minden szeglete e hazának, s aki ebben a kavalkádban sem
talál, azzal nem lehet szórakozni. Mert a többség, igenis, örömmel hódol az együttlét szenvedélyének! Mindenesetre lennie kell keresletnek,
amennyiben ekkora a kínálat, nem?
Nem feltétlen! Iparággá nőtte ki magát a műfaj, immáron közigazgatási, gazdasági, civil
szervezetek, s egyre terebélyesedő alvállalkozóik – többek között event-, catering-, sound-,
hostess-, security-firmák – kutatnak a rendez12

vénypiac büdzséforrásai után, olykor elképzelhetetlen, máskor elképesztő, ha úgy tetszik, pofátlan tematikát bocsátva áruba. Tán ez utóbbi a kínosabb. Mert mi másról szól az áruház
mögötti parkoló forró betonjára hirdetett sokadalom, hol a Vidám Medvebocs ifjúsági előadás és a playback celeb-show közé bepréselt
drogprevenciós vetélkedőt a pörköltfőző-verseny addiktív illata hergeli?
JA, KÉREM, A PÉNZNEK NINCS SZAGA.

Amúgy sincs belőle sok! Kár, mert a pályázati keretből rendezett ingyen vurstlikon túl – tisztelet
a kivételnek – már a fizetőképesség lenne a színvonalasabb belépő. Napi-, hetijegyek formájában
váltható meg a földi paradicsom, illetve annak egy
szelete; teljesség csak a további invesztálás hozamaként élhető át! A legkisebb betét, úgy ezer forint/fő,
ez alatt gyakorlatilag semmi nincs, mit a boldogság
egyszeri stimulánsaként azonosítanánk. A határ

náris ágazatokról, ismerve korosztályokon átívelő
hatásaikat, miszerint csak egyetlen szakadék létezik valójában, és az kulturális. Az árkok betemetése
itt kezdődik, felejtsük el a közélet meddőhányásait!

NA MOST MENJEK, VAGY MARADJAK? – Me- NÉHÁNY NAPRA. Egy alkalomra. A pillanatra,
rül fel egyre fiatalabb generációk sokaságában a amikor átadjuk magunkat a kultusznak, sodródunk az eseményekkel,
kérdés, és bizony nem az
hogy világra jöjjön benelérhető tartalom kapcsán!
Az ugyanis általában min„A férfi lét három stádiuma:
nünk egy optimális világ
denhol rendben van, ha
Kezdetben nincs hol, nincs kivel,
ideája! Bár a társadalommár jegyet szednek. A kacsak van mivel.
tudományok szerint, egy
tegória legapróbb fesztiKésőbb már van kivel, még van miszervezetten zárt csoportováljai is kuriózumok sovel, de a továbbiakban sincs hol!
sulás mindig a külső viszokaságával teszik vonzóvá
nyokat tükrözi, valahogy
Végül van hol, lenne is kivel, de
napjaikat, akár a fellépők,
nincs mivel...”
mégis szebbnek látszunk
akár a szolgáltatások sokebben a visszfényben, és
színűségének tekintetében,
már ezért megéri a próba.
és erről az aggódó „finanszírozó” is meggyőződ- Legyen szerencsénk hát valamely nyári eseméhet, ha az egyre részletezőbb weboldalak valame- nyen! Ígérem, jeles egy nap lesz…
lyikére kattint.
HIRDETÉS
A túlnyomórészt könnyűzenei koncertek között bőven nyílik lehetőség az önképzés és a
mosakodás széles skáláján, a többi, mondhatnánk, neveltetés kérdése... Részben, tegyük
hozzá. Hisz a jelen leselkedő veszélyei éppoly
cifrák, mint egy műsorfüzet.
KÉTSÉGTELEN. De minden téves híresztelés
ellenére, ezen szervezett formában a legkevésbé! Érdemes utánanézni a statisztikáknak, elenyészőek a nyugtalanító vagy felkavaró adatok a létszám és helysűrűség vetületében. Mintha kortól, nemtől, hovatartozástól függetlenül
mindenki érezné a közösség alkalmi társulásaiban rejlő lehetőséget, amit az egyszerűség kedvéért nevezzünk most és mindörökké: szeretetnek! Ahogy szinte tapintható az öröm minden
szinonimája, mint a jókedv, az örvendezés, a
gondtalanság, a felhőtlenség, a vidámság, valamint a gyönyör, a kéj és a mámor, hogy ne legyünk már annyira szemérmesek!
HÁT ÉLHETÜNK MUZSIKASZÓ NÉLKÜL?

Nem! Nem beszélve a fent sorolt művészeti, kuliMagazinunk újrahasznosított papírból készül
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Polgár Teréz Eszter

Jött, látott, főzött
Biciklivel érkezik az interjúra,
nem autózik, hacsak nem muszáj. Egészség- és környezettudatosság – ez konyhaművészetének és főzőiskolájának is a két
alapköve. Nagyon élvezem vele a
beszélgetést, inspiráló személyiség. Humorral, öniróniával meséli kalandjait, kedvesen törve a
magyart. Maki Stevenson kitartása, munkabírása, egész értékrendje egy olyan emberé, aki saját erejéből ért el valamit, s tudja, mindig mindenben lehet még
jobb, tökéletesebb. Neves New
York-i éttermekben volt elismert
szakács, mielőtt Budapesten
kezdte megvalósítani új álmát.
A játékosan nyakatekert magyar
fordulattal élve: neki már van
mire szerénynek lennie.

sem emlékeztek), akik anyámat
kérték, hogy főzze meg ezt vagy
azt. Így indult a főzőiskolája, ami
vacsoraklub is volt, és egyre népszerűbb lett. Egyke vagyok, kiskoromtól mindenben segítettem
anyámnak. Így tanultam meg
főzni.
Mégis zenei pályára készültél,
jóval később lettél szakács.

Japánban nőttél fel?

Tokió kertvárosában laktunk,
12 éves koromban költöztünk
Amerikába. Sosem voltunk tradicionális család. Már Japánban amerikai iskolába jártam,
és anyám nem csak hagyományos ételeket főzött. De miután
apám Texasban kapott munkát, borzasztóan hiányoltuk az
ázsiai konyhát. Az egész családom imádja a hasát. A nyaralásoknál is mindig az volt a szempont: kivel lehet találkozni, és
mit lehet enni. Texasban aztán
semmilyen japán étel alapanya14

Maki Stevenson

ga nem volt meg; ízetlen zöldséget árultak, a gyerekek gyorsételen, chipsen, kólán nőttek fel. Ez
volt az igazi kultúrsokk. Azóta
ott is változott a trend, de akkor
anyámnak nagyon kreatívnak
kellett lennie, hogy próbálja tartatni az étel színvonalát. Rá kellett jönnie, hogyan lehet kevés
alapanyagból ázsiai ízeket kihozni. Összebarátkozott ott élő
japánokkal (sokan 40 éve nem
ettek japán ételt, a receptekre

Igen, azt hittem, a zene az én
utam. Dallasban végeztem cselló szakon. Bandi, a későbbi férjem is ott tanult politikatudományt; rajta kívül minden jó
barátom művészféle volt. Egyetem alatt végig dolgoztam: éttermekben is, de főleg zenét tanítottam. Minden hétvégém
munkával telt, sokat koncerteztem, mert kellett; de nem tudtam
megszokni a stresszt, betegre izgultam magam. Kitartottam,
azt hittem, muszáj, ha már an�nyi energiát beletettem. Egyetem
után, ’97-ben Kolumbiában kaptam állást egy zenekarban. Már
útra készen elolvastam egy kétoldalas cikket a kolumbiai droghelyzetről. Ijesztő volt. Úgy döntöttem, nem utazom. Hirtelen
légüres térben találtam magam,
de életemben először szabad voltam. Akkor Bandi, aki közben
már hazautazott Budapestre, írt:
ha úgyis gondolkodom, mihez
kezdjek, gondolkozzam nála.

Mik voltak az első benyomásaid Magyarországról?

Júliusban érkeztem, csodálatos
volt az egész nyár. De jött az ősz,
és kezdtek változni az emberek.
A sötéttel és hideggel az emberek is borúsak, zártak, morgósak lettek. Aztán nyárra megint
minden átalakult. A hivatalok
nem működtek, minden terasz
tele volt, nem lehetett semmit
intézni.
Igen, nyáron mediterrán ország leszünk.

Tényleg, csak tenger nincs. Nekem eleinte nagyon kellett ez a
feeling. Novemberre csökkent
a lelkesedésem, a pénzem is elfogyott. Visszamentem Amerikába pénzt keresni, majd újra
jöttem Bandihoz, és ez a ciklus
állandósult. Kint éttermekben
dolgoztam: csak rövid távra kereshettem munkát: felszolgáltam, kisegítettem. Mindig hamar felfedezték, hogy gyors és
ügyes vagyok. Ez így ment három évig, és kezdtem fáradni.
Sehol nem voltam otthon, semmi komolyba nem tudtam kezdeni. ’99-ben Bandival csináltunk egy pro/kontra listát – nagyon romantikus –, és az jött ki
belőle, hogy összeházasodunk.
Vissza akartunk költözni az
USA-ba, hogy ne éljünk se itt,
se Japánban, hanem egy har-

madik helyen, ami a „miénk”.
De családi okok miatt ez csak
három évvel később valósult
meg. Addig magyarul is tanultam, ami nehéz, de nekem még
nehezebb volt a magyar mentalitáshoz alkalmazkodni. A magyar mindent nyíltan kimond,
mi, japánok konfliktuskerülők
vagyunk. Ez valami zsigeri dolog. Nehéz volt nemet mondani,
vagy hallani, sokszor nem tudtam, hogy reagáljak. Pl. ha itt
nem ízlik egy étel, megmondják. Ez japánként elképzelhetetlen. Ha utálom is, megeszem,
hisz felnőtt vagyok.
De te korábban Amerikában
éltél.

Először sokkolt az is, azt hittem,
ők már a másik véglet, de mikor idejöttem, rájöttem, hogy az
a közép. Itt „boxolni” kell. Sorban állok, valaki elém áll, hogy
„csak kérdezni szeretnék”, de
már konkrétan intézi a dolgát.
Vagy 30 dekát kérek, fél kilót kapok – sokáig nem tudtam, mit
mondjak. Furcsa az is, hogy néha olyan, mintha veszekedne két
ember: aki hangosabb, annak
van igaza. Aztán látom, hogy
békésen söröznek. Az is nehéz,
hogy nem anyanyelvem a magyar, néha utólag jut eszembe:
miért nem ezt mondtam, vagy
miért nem voltam okosabb?
Én is gyakran érzem ezt, pedig nekem anyanyelvem. Nincs
nosztalgiád Japán iránt?

De. A három évvel ezelőtti
cunami és földrengés után attól

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

féltem, hogy el fog tűnni az ország. Minden évben megyünk
látogatóba kétszer. Akkor nyáron nem tudtuk, menjünk-e haza, és vigyük-e az egyéves fiunkat. Féltünk a sugárzástól, de
végül az döntött, hogy ha mi
nem megyünk (3 hétre), milyen üzenetet küldünk a szüleimnek, a barátainknak – akik
ott élnek! És próbálják folytatni a normális életet. Nincs garancia semmire, és fontosabb
volt, hogy találkozzak az enyéimmel. Kint igyekeztünk nem a
bajokról beszélni, mert ami történt, trauma volt mindenkinek.
Láttam családot szétesni, mert
tönkrement a ház, és mindenki másfelé ment. Rengeteg ház
áll üresen azóta is. Ott voltak a
földrengés nyomai: akkora repedések, hogy beestek rajtuk
autók. Megjátszottuk, mintha
nem félnénk, mert mi nem panaszkodhattunk. De még akkor
is előfordultak rengések. Mindez ránk úgy hatott, mint egy ébresztő. Mert elfelejtjük, mennyire nem természetes, hogy van
családunk, tetőnk, tiszta vizünk,
életünk, és egy másodperc alatt
el lehet mindezt veszíteni.
Változtál?

Úgy jöttem vissza, hogy látom,
mi fontos, mi nem. Megerősödött pl. a japán identitásom.
Addig is tudtam, hogy japán vagyok, de nem foglalkoztam vele.
Pedig ahányszor leszálltam Japánban a géppel, megéreztem,
hogy hazaértem. Emlékszem,
amikor a New York-i japán ét15
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teremben dolgoztam, a mesterszakács titokban megkínált egy
speciális fogással. Tényleg nagyon-nagyon ízlett, ő meg mosolygott, hogy azért, mert japán
vagyok. Nem értettem. Nyitott
kozmopolitának éreztem magam, azt vallottam, nem számít,
mi van az útlevelemben. A földrengés után rájöttem, mekkorát
tévedtem. Nem csak én változtam: egész Japán. Sokan úgy éltek, hogy muszájból vagy konformizmusból csináltak dolgokat: ami másnak van, nekik is
kell, ha más annyi idősen házasodik, ők is... Most jobban átgondolják, mire vágynak. Sok
különleges kis vállalkozás alakult, emberi kapcsolatok lettek
szorosabbak vagy szűntek meg:
tudok olyat, aki válófélben volt,
és rájött, hogy nem is akar válni, de olyat is, aki 50 év után elvált, mert végiggondolta, milyen értékes az élete, és nem azzal akarja leélni, akivel van.
Hogy tervezed, itt maradtok
végleg?

Nyitott vagyok. Azt sem terveztem, hogy itt fogok élni, és
jó, ahogy alakult. Éppenhogy
csak tudtam, hol van Magyarország, mert az egyetemen tanultak magyar zenészek. Tudtam, hogy változatos a magyarok külseje, és a zenei kultúrájukról is volt fogalmam. De en�nyi. És most itt élek. A négyéves
fiam magyarnak nevezi magát.
Március 15-e óta huszár, csinált
egy sapkát, magyar zászlót, harcol az osztrákok ellen. Nem is
16

akart Bécsbe jönni velünk. Mikor Egerben voltunk, a török
étterembe nem jött be. Japánul
sem akar tanulni, csak angolul,
mióta megtudta, hogy a pilóták
közös nyelve az angol. De azért
a japán étel szeretete a fiamnak is a vérében van. Nekem,
mikor japán ételt főzök, olyan,
mint a reset gomb. Hihetetlenül jólesik. Nagyon szeretem a
magyar ételt is, de sokszor alig
várom a saját rizses-zöldséges
főztömet a sok hús után. Mi a
hússal inkább csak ízesítünk.
Nincs olyan főétel, hogy egy
egész darab hús körettel.
A főztödnek neves New York-i
éttermekben is sikere volt.
Hogy kerültél a konyhába?

Bandi New Yorkban kapott
munkát, végre hosszú távra tervezhettünk. Vittük a Nyugatinál talált hiénaszerű keverékkutyánkat, aki a fiunk előtt a „gyerekünk” volt: csodájára jártak az
amerikaiak, olyan különlegesnek találták. (Pláne, mikor megtudták, hogy magyar; mondták,
nagyon vigyázzunk rá, nehogy
ellopják.) A zenei pályát végleg
elengedtem, beiratkoztam egy
főzőiskolába. Szakács akartam
lenni. Mikor végeztem, bementem a japán étterembe; mondtam, hogy nagyon jó vagyok, és
tudok dolgozni. New York ilyen
hely, ez az attitűd működik. A
nyitás csapatába kerültem, tizenöt japán mesterszakács mellett dolgoztam, akik szinte gyerekként kezdték a szakmát. Nem
érdekelte őket, ki hol végzett. Az

egyik mindig a karját csapkodta,
hogy ott kell lennie a tudásnak.
A pékségbe osztottak, de aztán
átkönyörögtem magam a konyhára. Rengeteget dolgoztam, és
sose kaptam dicséretet. Vagyis
egyszer. Behívtak a szabadnapomon egy hirtelen jött VIP-rendezvényre – egyedül készítettem
hetven adag, a tojás vékony hártyájába töltött előételt. Mondták,
hogy jó munka.
A japánok nem kritizálnak, de
nem is dicsérnek? Számított,
hogy nő vagy?

Kritizáltak! Pl. folyton lehülyéztek. Még el se kezdtem valamit,
és már mondták: „Te hülye, mit
csinálsz!” Fárasztó volt, meg nehéz, sokan nem is bírták. De
tudtam, hogy tanulok, és hogy
ez kemény szeretet, azt akarják,
hogy fejlődjek. Mindig lehet jobban csinálni mindent, míg meg
nem halunk. Ha a szakács nem
mond semmit, az a legrosszabb:
azt jelenti, nem érdeklem, nem
érdemlek energiát. A konyhában egyenrangú a nő, ha már
bekerült – ami nehéz: az étterem eredetileg a férfiak terepe.
Én is emelgethettem 15 kilókat.
Olyan volt, hogy megkérdezték,
miért nem megyek inkább haza gyereket szülni. De ez engem
inkább motivált. Nagyon-nagyon kitartó vagyok, igazi japán.
Más híres étteremben is eljátszották, hogy megaláztak mint
újat. A Craftban azzal kezdték, hogy „véletlenül” kidobták az önéletrajzom. Hogy érezzem, itt megint senki vagyok.

Mint a katonaságnál: lerombolják az éned, hogy újat építsenek,
ami nekik a leghasználhatóbb.
De ha ezt tudod, és belül stabil
vagy, nem árt. Én rengeteget tanultam. A férjemmel mindig a
stagnálástól, a langyos víztől irtóztunk legjobban.
Ti sokáig éltetek csak ketten.

Igen, 18 éve vagyunk együtt. Néha nevetünk rajta, hogy bírjuk.
De nagyon jó. Óriási ajándék az
élettől, hogy ő van mellettem.
Mikor sok év után, gyereket terveztünk, akkor jöttünk el Amerikából. Kint nagyon drága volt
az élet, és nem túl kismamabarát. Tudtam, hogy anyaként a
karrierem végleg megtörik, mert
jó étteremben szakácsnak lenni olyan, mint az élsport. Mi két
és fél évig alig találkoztunk a férjemmel. Ő reggel járt munkába,
én jó esetben éjfélkor értem haza, hétvégén is. 2006-ban már
lassítani akartunk. A sors iróniája, hogy a férjemet a holland
központú amerikai cége Budapestre küldte Amszterdam helyett, ahova készültünk. Minden régi szomszédunk azt hitte,
„nem sikerült” kint maradnunk.
Ez is magyar gondolkodás.
Hogy jött a főzőiskola ötlete?
Végül is édesanyád nyomába
léptél.

Szó szerint. Barátaink kezdtek
kérni, hogy a speciális diétáikhoz főzzek nekik. A saját konyhámban, 8 m2-en kezdtem, nem
volt gond, csak a szállítás. Eleinte
biciklivel hordtam az ételt és az

alapanyagokat. Mindenki kérdezgette, mit hogy készítettem,
így jött a Makifood főzőiskola ötlete. Nagyobb konyhájú lakást béreltünk, kezdetben a férjem volt a kukta. Ő ma már csak
besegít, tizenkét állandó fővel
dolgozunk és kb. harminc kuktával. Hét éve működünk, ebből

Nem, csak még kevesebb az
időm, ezért lazultak az elveim. Sose veszünk gyorsételt, ezt
tartjuk. De ha vendégségben
Ezra eszi a sült krumplit, hát,
egye. Nagy dilemma volt, hogy
magánoviba írassuk-e az étel
miatt. De fontosabb szempont
volt, hogy a valóságban éljen, ne

egy évig csak barátok és az ő barátaik jártak hozzánk, de azután
már teljesen ismeretlenek is.
Nem csak ázsiai ételt tanítunk,
a fő, hogy egyszerűen, minőségi
hozzávalókból készüljön. Sokáig
elzárkóztam pl. a szusitól, mert
zavart, hogy mindig ezt társítják a japán konyhához, pedig te
se eszel folyton gulyást.

egy túlvédett buborékban. Állami oviba jár, ahol sokféle gyereket lát, mert később csak akkor
boldogul, ha megtanul alkalmazkodni. Talán pilótaként veszi hasznát, ahogy most tervezi.
De nem vagyok benne biztos.
Imádja a klasszikus zenét, kedvence a Bartók rádió. Múltkor
a neten megmutattam neki egy
japán karmestert: annyira megfogta, hogy egy órán át megbabonázva nézte.

Mióta kisgyereked van, otthon
másképp főzöl?

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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JÚLIUSI AKCIÓ!
Panadol Rapid Extra
500 mg/65 mg
filmtabletta
1 085 Ft
24 db
Paracetamolt tartalmazó
fájdalom- és lázcsillapító
gyógyszer

Fenistil 1 mg/g gél
50 g Allergiás bőrtünetek és különböző eredetű viszketések kezelésére
1 785 Ft

45,2 Ft/db

Vény nélkül kapható gyógyszer

viszketés, égő, csípő érzés, váladék,
bőrpír

Imodium 2 mg kemény kapszula 20 db

585 Ft

55,3 Ft/db

20,9 Ft/db

Orvostechnikai eszköz*

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

1 185 Ft

Hatóanyagai hozzárjárulhatnak a normál
idegállapot, a lelki egyensúly fenntartásához
és az egészséges alváshoz

Blend-a-dent Mild Mint extra erős
napon át tartó, erős tartást
protézisrögzítő krém Egész
nyújtó műfogsorrögzítő krém
47 g
1 050 Ft

59,2 Ft/db

Vény nélkül kapható gyógyszer

Valeriana Relax kapszula 60 db

Rugalmas, légáteresztő, vízálló műanyag sebtapasz

1 105 Ft

Mebucain Mint 2 mg/1 mg
szopogató tabletta 20 db

17,6 Ft/ml

Napozókészítmény

Salvequick sebtapasz 28 db

Különböző eredetű akut és krónikus hasmenés tüneti
kezelésére

Vény nélkül kapható gyógyszer

Anthelios XL SPF 50+
magas UVB+UVA-védelem,
naptej Nagyon
illatanyagmentes, parabénmentes, vízálló
300 ml
5 265 Ft

1214,5 Ft/ml

Orvostechnikai eszköz*

561,7 Ft/db

Vény nélkül kapható gyógyszer

Scholl körömgomba elleni
ecsetelő Lábkörömgomba elleni ecsetelő
3,8 ml
4 615 Ft

35,7 Ft/g

Vény nélkül kapható gyógyszer

Gynoxin 200 mg
lágy hüvelykapszula
3 db
A hüvely gombás fertőzésének
kezelésére, melynek tünetei lehetnek: 1 685 Ft

22,3 Ft/g

Orvostechnikai eszköz*

Claritine 10 mg tabletta
az allergiás nátha és a csalánkiütés tüneteit, valamint
30 db Csillapítja
a szem égését, viszketését

Sperti Preparation H végbélkenőcs
25 g Az aranyér tüneteinek enyhítésére

1 825 Ft

1 845 Ft

1 420 Ft

30,4 Ft/db

61,5 Ft/db

56,8 Ft/g

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Étrend-kiegészítő kapszula

Deep Relief gél
fájdalmak, izomhúzódások, ficam, rándulás, duzzanat, hátfájás
50 g Ízületi
kiegészítő kezelésére ajánlott
890 Ft

Otrivin 1 mg/ml adagoló
oldatos orrspray
és szénanátha okozta
10 ml Megfázás
orrdugulás megszüntetésére
1 440 Ft

Gentos nyelvalatti tabletta 40 db
Prosztata- és húgyhólyag-rendellenességek, továbbá
mellékhere-gyulladás kiegészítő kezelésére.
Homeopátiás gyógyszer

1 495 Ft

144 Ft/ml

17,8 Ft/g

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

37,4 Ft/db

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

Paprikás szalámi

Kézen fogva léptek ki az
üzletből, pedig akkortájt
nemigen jártak már kézen
fogva. Mindig cipelni kel
lett valamit, vagy ha nem,
akkor úgyis azonnal beül
tek a kocsiba, minek men
jenek húsz métert kézen
fogva. De most a férfi bal
kezében a nő jobb keze, a
másikban meg a bevásár
lószatyor, benne harminc
deka paprikás szalámi. Min
den más megvolt már az
induláshoz.
AZ ELŐBB MÉG OTT ÁLLTAK
A FELVÁGOTTAS PULTNÁL,

a férj meg a feleség. A férfi a
szalonnákat bámulta, szája lebiggyedt, szeme összeszűkült,
mert nem látott már jól a szemüvege nélkül, a nő meg a pulykasonkát fikszírozta, a csirkemellet aszpikban.
A pultosnő megkérdezte, mit
adhat. A nő a szájába kapta az
ujját, mint mindig, ha döntenie
kellett. Mi tagadás, fontos döntés ez, mit vegyenek a szendvicsbe, ami eláll a kocsiban,
hőségben.
Füstölt szalonnát. Ezt mondta
volna a férfi.
– Nem is tudom – nézett az as�szony a pultos nőre. – Segítsen,
kérem, mi a legfrissebb, ami el20

„Minden napon, minden
óra minden percében meg
kell bizonyosodnom arról,
hogy bírom-e még szerelmesem szemében azt a tetszést, amit ő kihívott belőlem és bír az én szememben. S erről meg is bizonyosodhatom, mert amint
eljő a pillanat, még szebbnek lát és még jobbnak látom, mint ahogyan gondolta, mint ahogyan gondolhatom. Az egymásra találás élményében ez állandóan megtörténik, miközben
semmi nem változik, holott
minduntalan másként történik ugyanaz velünk. Az
egymásra találás élményére azonban mindig újra várni kell. A várakozás örökkévalósága pedig nem is lenne elviselhető, ha nem tartalmazná az egymásra találás szünetjelét: nélküle nem
múlik el az idő, üresre telik
a hiányától; úgy megsűrűsödik vele, akárha megállna velünk.”
(Nádas Péter)

áll hat-nyolc órán át, negyven
fokban a kocsiban.
– Hová utaznak? – kérdezte az
eladó, és kicsit kékebb lett a
szeme.
A NŐ BELENÉZETT AZ ARCÁBA. Fura látvány egy lenyalt

hajú, kissé túlsúlyos közértes, amint az utazás szót hallva
mosoly terül szét fásult arcán,
és megcsillan a szeme. Kedves
a nevetése, a foga is milyen helyes, csupa kis fehér gyöngy,
nem is lehet öreg, tán még huszonnyolc sincs, ha kicsit adna
magára, csinos is lehetne.
– A tengerhez – felelte a nő.
– A tengerhez! – A pultos lehunyta a szemét, és sóhajtott.
– Jaj, a tenger! Melyik tenger?
– Az Adria.
NA, ERRE MEGINT SÓHAJTOZOTT. Szinte látszott, ahogy

váratlanul kireppen a pult mögül, rózsaszín paplanfelhőkön
a nagy víz fölé száll, ott leereszkedik a sötét kékségbe, hullámok csapkodják a mellét, az
arcát, ő meg csak kacag önfeledten, belenéz a mélybe, lelát
egészen a fenékig, a szurokfekete kagylókig, puhán lép, meg
ne sértsék a lábát, elfekszik a
vízen.
– Szendvicsbe kellene.
– Paprikás szalámit vigyenek.
Az a legjobb.
Szeletel és mosolyog.

A nő is mosolyog, ránéz a férjére, az is mintha kicsit megenyhült volna, pedig folyton csak
morog mostanában. Egy órája is, hogy összevesztek valami semmiségen, hogy fel van-e
fújva a pótkerék a kocsiban,
meg hogy van-e háromszög,
és hogy mindez kinek a dolga, meg hogy ez az egész utazás is csak egy nagy nyűg, nem
hiányzik senkinek az a sok kilométer, aztán a zűrök a szállással, a dögmeleg, a sok hűhó
meg kidobott pénz egy nyamvadt hétért…

– Ígérjenek meg valamit – nézett az eladónő a férj szemébe.
– Csobbanjanak egyet helyettem is.

emelte őket. Széttárták az ujjaikat, a karjaikat, a lelküket, még
a hajuk is szétterült a vízen. Így
lebegtek a nagy fényben.

– Csobbanunk – vágta rá a feleség, és a paprikás szalámit a bevásárló kocsiba dobta.
– Csobbanunk – mondta a férj
is. Aztán még integetett is.

– Ma csobbantam helyette
– mondta az ötödik napon a
férfi, és magához szorította a
feleségét.
– Mit csináltál? Ki helyett?
– Tudod! – felelte a férj. – A paprikás szalámi…
Aztán nevettek.
A visszaútra nem csomagoltak
semmit. Majd esznek valamit a
sztráda mentén, ahol tudnak.

SZÖRNYŰ, HOGY FOLYTON
ILYEN SZIGORÚ A SZEME.

Legörbül a szája. Amikor megismerkedtek, a nő reggeltől estig azon volt, hogy megnevettesse. Ha nem volt jobb ötlete,
a mutatóujjával lyukat fúrt az
arcán a borostás gödörbe, ami
csak akkor gödör, ha nevet. A
férfi szépen megtanulta, hogy
ilyenkor mosolyognia kell, de
legalább vicsorogni, hogy a gödör megjelenjen. Akkor még
egyfolytában nevettetni akarta. Pedig talán pont azért szeretett bele, mert morcos.
– Még soha nem voltam a tengeren – sóhajtotta az eladó. A
pultra tette a becsomagolt, vonalkódozott paprikás szalámit.
– Kicsit több lett, nem baj?
– Nem baj – morogta a férfi, és
próbált rámosolyogni.
A pultos nő visszamosolygott.
Ott álltak az asszony orra előtt,
a férj meg az a nő, és bűbájosan
mosolyogtak egymásra.

A PAPRIKÁS SZALÁMIT VAJAZOTT ZSEMLÉK KÖZÉ ADAGOLTÁK. Mind elfogytak az

úton. A tenger sötétkék volt, hanyatt dőltek, a hatalmas víz szelíden a hátuk alá gurult és fel-

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

21

Apaszemmel

Anyaszemmel

Küttel Dávid

Vodka-narancs
18 éves voltam, amikor barátommal az első zenekarunk
koncertjének plakátjait ragasztottuk ki a nagykörúton. A
„gerilla”-akciónk közben sikerült elfogyasztanunk egy üveg
kommersz vodkát a legolcsóbbikból, némi cukrozott narancsos üdítőitallal. Nem nevezném minőségi alkoholfogyasztásnak, de megtörtént, nincs
mit tenni. Reggel, amikor hazaértem, édesanyám épp indult
dolgozni, az ajtóban találkoztunk és annyit mondott: Örülök, hogy élsz! Szerintem feküdj le aludni.
Ifjú éveim alatt aztán a zenélés és a tánc miatt az előadások
után vagy fesztiválokon, a világ különböző pontjain, találkoztam más szerekkel is, nem
csak az alkohollal, de valahogy
mindig természetes anyagból
voltak, és nem a teljes kiütésre
mentek. 2014-ben mindennap
van a hírekben valami droggal
kapcsolatos, és mindig fiatalkorú az áldozat, vagy legalábbis 22 éven aluli. A fiaim zenélnek, és még nincsenek abban a
korban, hogy elengedjem őket
egyedül, de Borcsa már a tizenhetedik életévét tapossa.
Nem zárhatom be, annak ellenére, hogy én – mint minden
lányos apa – őrizet nélkül nem
engedném ki a kertemből, és
akkor is csak egy csadorban!
22

Persze már elengedjük egyegy házibuliba, nyilvános szórakozóhelyre viszont nem szeretném még jó darabig elengedni. A fent említett hírekben
ugyanis azt is olvasom, hogy
most már nem csupán az a baj,
hogy megjelentek az ilyenolyan dizájnerdrogok, hanem
még nagyobb probléma az,
hogy nem ismerik azok pontos élettani hatását. Ráadásul
a bűnözés egy része ráállt arra, hogy vadidegenek poharába
tesznek nagyon durva tudatmódosító szereket, és legjobb
esetben csak kirabolják az elkábult embert. A rosszabb eseteket nem szeretném leírni, és
azt sem, hogy aki ilyet tesz, azzal én mit tennék, ösztönből…!
Ha belegondolok, hogy a srácok milyen veszélyeknek vannak kitéve, akkor nagyon hamar az őrületig tudom magam
hergelni, és lehet, hogy embert
is tudnék ölni. És az egészben
az a borzalmas, hogy ezek a
szerek mesterségesen előállí-

tott mérgek, melyek azonnal
halálos áldozattal járhatnak.
Na de mit tehetek? Sajnos nem
sokat. Folyamatosan beszélgetek a gyerekeimmel a valóságról. A nagyobbaknak elküldöm a rémisztő híreket a
témában, hogy szembesüljenek azzal, hogy miket okozhatnak az ész nélkül fogyasztott „buliszerek”, a mértéktelen
pia, és akkor még csak az ő felelősségükről beszéltem. A fiaimmal sokat szoktam zenélni,
sőt(!) néha lehívnak a zenekari próbákra is, ami nekem megtisztelő. És nemcsak a zenei fogásokban segítek nekik, hanem arról is dumálunk, hogy
a „rockandroll” és a koncert
utáni buli azért veszélyes is lehet. Nem szépítek, nem túlzok,
nem torzítok, hanem a tényeket
mondom el nekik. Ki kell próbálni sok mindent, mert az ember nem nyugszik, de ésszel és
mértékkel. Ja, és lehetőleg növényből legyen minden, amit
megiszunk, vagy...

Szonda Györgyi

Haverock, buli
Gyermekeink nagy része még messze van attól,
hogy eljárjon az éjszakába, Bori és Ádám pedig
szerencsére nem bulizik minden héten, de azért
van néhány házibuli, és romkocsmába is mentünk már Boriért (persze csak a bejárattól egy
sarokra). Tizenhat évesen a legtöbb helyre be
sem mehet, személyit kell felmutatni, amit nagyon jó intézkedésnek tartok anyaként, de azért
hallgatom sokszor, hogy a többiek éppen kitől
szereztek „belépőt”, vagy hogyan kell újrahasználni egy bent lévő, hasonló lány igazolványát.
Néha elhangzik egy „Miért nincs egy nővérem?”
vagy „Kár, hogy rajta van a születési dátumod a
kártyádon anya, azt azért nem hiszik el, hogy 39
éves vagyok...”
Ádámnak is nehéz, mert bárki elhiszi, hogy 1718 éves, de bizony még csak a tizennegyediket
lépte át, termetre, alkatra viszont tényleg egy felnőtt férfi, féltjük is rendesen! Valljuk be, nem
csak a lányainkat érheti molesztálás, a fiúkat is
fel kell készíteni arra, hogy „rászállhat” egy idősebb nő (meg férfi is), meg kell tanulniuk kezelni
az ilyen kínos helyzeteket.
Persze, ha mindez tudatmódosító szerek hatása
alatt történik, már sokkal árnyaltabb a helyzet.
Egészen más pl., ha egy buliban egy vodka-narancs elkortyolgatása közben felkérik táncolni, ha
nem akar, el tudja utasítani, dönthet szabadon, kivel mit csinál. DE amikor előre kitervelten, a tudtán kívül, a poharába öntött bármivel kiütik, ez
bűncselekmény, amikor azt tesznek az áldozattal,
amit csak akarnak, ő még csak nem is fog emlékezni rá... Na ebbe nem merek nagyon belegondolni. Pedig kell, sőt tanácsot is kell adjunk, hogyan csökkenthető minimálisra a kockázat.
Óriási dolog, hogy a gyerekeink szeretnek velünk szórakozni, nem ciki a szülőkkel közös
rockkoncert, házibuli, és a barátok, barátnők is
szívesen jönnek hozzánk.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Kivételesen szerencsésnek érzem magam, amikor a nyáron inkább minket választanak, jönnek a haverok sátorral, gitárral, van röhögés,
zenekarosdi, sütés-főzés, tábortűz, és igen, volt
már rá példa, hogy a tizennégy év fölöttieket
megkínáltuk egy laza fröccsel vagy citromos sörrel. Lehet, hogy ezzel nem mindenki ért egyet, de
én vállalom, hogy inkább velünk igyanak, mint
hogy egy bokor alatt ébredjenek, egyedül...
HIRDETÉS

Fahéj kéreg

cukorbetegeknek

A Vitaking Fahéj készítményt keresse a patikákban.
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Az a szép zöld gyep
Drága Manyikám!
én.
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a
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a
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akkora
te,
Jaj,
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mék óbégatnak, hogy nem látják tőle az eredmé
Úgy.
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a
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köhogy kinyitottam a verandaajtót, azt a kertből nézik a meccseket. Isszák a sört,
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kompos
a
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pik a makukahéjat. Nékem már annyi
levegyűjtve, hogy őszre kicsempéztetem a tyúkólat. Az lesz ám a csuda világ, csak
tni.
vakarga
l
seprűve
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Na de a foci! Hogy én mennyire sajnálom ezeket a szegény fiatalokat. Mert
megvemajd
azt
lelkem,
kapus,
a
De
szik.
kimeleg
,
amelyik szaladgál, az hagyján
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szi az isten hidege. Még kesztyűt is húz. Pedig azt mondják, Brazíliában meleg
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nem
Persze
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mint
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. Alig
lékszem, egyszer barátságos mérkőzésen járt nálunk a fővárosból a Honvéd
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tudták átugrálni a gátakat az elkényelmesedett városi népek. Annyit
Abban
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hogy skandalum. Hogy miért nincsenek felfestve a csíkok meg a tizenha
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páa
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megértettem.
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Bővebb információ, foglalás:
Hétkúti Wellness Hotel és Lovaspark - 8060 Mór, Dózsa Gy.u.111.
Tel: +36 22 563 083 - sales@hetkut.hu - www.hetkut.hu
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

Kalmár Lalita

A szúnyogcsípések helyes kezeléséről
Duzzadt, viszkető, sokszor el
vakart csípések, párnával a fe
jünkön átvirrasztott nyári éj
szakák – ugye, mindenkinek
ismerősen hangzik? Mégis,
mivel tarthatók távol a vér
szívók, illetve mit tegyünk, ha
már megcsíptek? Dr. Háznagy Krisztinát, a Bazsalikom Patika gyógyszerészét kérdeztük.

Dr. Háznagy Krisztina
Hogyan védekezhetünk a szúnyogok ellen? A spray-k és krémek mellett még milyen szereket alkalmazhatunk?

A legismertebb módszerek a
szúnyogháló, a zárt ruházat, illetve a testre kenhető és fújható
kenőcsök, aeroszolok és folyadékok, melyek alkalmazását hatékonyságuk érdekében bizonyos
idő után ismételni kell. Belső
terekben használhatóak a sokszor igen kellemetlen szagú rovarölő spray-k vagy a konnek26

torba dugható riasztók. Mindemellett természetesen akadnak
más házi praktikák a zümmögők távol tartására. Ilyen például a narancs-, citrom-, fodormenta-, eukaliptusz-, levendulavagy vanília-illóolaj párologtatása, de a szegfűszeg szagát sem
tűrik meg. Megfigyelések szerint
nem kedvelik a paradicsom és a
muskátli illatát, érdemes ezeket
ültetni az ablak alá. Szabadban
töltött nyári sütögetések alkalmával hasznosak lehetnek a rovarűző gyertyák és spirálok, az
elektromos szúnyogirtók (ultrahanggal, vagy folyadékkal átitatott lapocskákkal tartják távol a
rovarokat) vagy az úgynevezett
UV-fénycsapdák.

Többféle kenőcs, gél, stift és rázókeverék áll rendelkezésre a helyileg kialakult gyulladás, illetve

Táplálkozással tehetünk a szúnyogcsípések ellen? Milyen természetes módszerek léteznek a
megelőzésre?

irritáció csökkentésére. Fontos,
hogy ha antihisztamin-tartalmú
hűsítő gélt használunk, ne menjünk közvetlenül a napra, mert
fényérzékenyítő hatása van. Ezen
készítmények használata azért is
fontos, mert különösen gyerekek
esetében, a vakarózás következményeként, sebek alakulhatnak
ki, melyek elfertőződhetnek. A
kalcium-pezsgőtabletta, mint a
legtöbb túlérzékenységi reakció
esetén, ilyenkor is hasznos segítség lehet. Ha komolyabb az allergiás reakció, például nehézlégzés, fulladás, anaphylaxiás sokk
következik be, azonnal orvoshoz
kell fordulni.

Elsősorban testszagunk és izzadságunk miatt válunk a szúnyogok célpontjává, ezért a gyakori
zuhanyzás segíthet, mert csökkenti kipárolgásunkat. Együnk
fokhagymát, hiszen bőrön keresztül párologva szúnyogűző
hatása van, csakúgy, mint a tartósan alkalmazott B-vitaminnak is.
Mi a teendő, ha tele vagyunk
duzzadt, folyamatosan viszkető
csípésekkel?

Hogyan készüljön a nyárra az,
aki túlérzékeny a csípésekre?

A kalcium-pezsgőtabletta vény
nélkül is megvásárolható, a
magasabb hatóanyag-tartalmú injekció már receptköteles. Antihisztamint tartalmazó krémeket, illetve tablettát
is érdemes magunknál tartani, ha tudjuk, hogy az átlagosnál érzékenyebben reagál szervezetünk ilyen esetekre. A méh-, illetve darázscsípésre allergiásak orvos javaslatára és felügyelete alatt ún.
deszenzibilizáló kezelést kaphatnak, mely hosszabb időt és
elszántságot vesz ugyan igénybe, ám segítségével védettséget
nyerhetünk.

Nyáron a szúnyogok mellett
rengeteg más rovar is veszélyt
jelenthet. Általánosságban mire érdemes odafigyelnünk?

A szúnyogok mellett a darazsak és a méhek csípéseivel is
számolnunk kell. Sokszor mezítláb a fűben járva rálépünk
egyre, ami igencsak kellemetlen csípést eredményez. A kalcium és a gyulladáscsökkentő
kenőcs itt is segíthet, de ecetes
borogatással is enyhíthetjük
a viszkető fájdalmat. Fontos
megemlítenünk a kullancsokat is. Már nemcsak az erdőkben, de akár saját kertünkben
is ki vagyunk téve az általuk
terjesztett vírusos agyhártyagyulladásnak és a baktérium

okozta Lyme-kórnak. A súlyos következmények elkerülése végett hordjunk zárt ruhát, használjuk a kullancsriasztó spray-ket és kenőcsöket,
valamint oltassuk be magunkat. Kirándulás alkalmával
érdemes minden este átvizsgálni magunkat, egymást.
Ha valakiben kullancsot találunk, azt csipesszel vagy erre alkalmas műanyag kanállal távolítsuk el, amilyen hamar csak lehet. Ha a csípés
helye körül kokárdaszerű, ún.
Lyme-folt jelenik meg, esetleg az illető más panaszokról
(görcs, fáradékonyság) is beszámol, érdemes azonnal orvoshoz fordulni.
HIRDETÉS

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kulisszák mögött

Draveczki-Ury Ádám

Meg kell nyitni az elkövető lelkét
Az igazságügyi orvos
szak
értők munkáját a legtöb
ben csak a filmekből, so
rozatokból ismerjük: a va
lóság egy kicsit itt is más.
Dr. Sófi Gyula – az első
témába vágó hazai szak
könyv, az Igazságügyi gyer
mekpszichiátria társszerzője
– segítségével néztünk be a
színfalak mögé.

Dr. Sófi Gyula
Mit csinál valójában egy igazságügyi orvosszakértő?

Ez a szakma körülbelül annyira egységes, mint a pedagógusi. A közvélemény elsősorban
a krimikben látott igazságügyi
orvosszakértőkre gondol, akik
baleseteknél, gyilkosságoknál
helyszínelnek. Valóban léteznek
ilyenek is, de a hétköznapi munka azért javarészt eltérő. Én gyer28

mekpszichiáterként segítem a
nyomozó- és ítélkező hatóságok
munkáját: bűncselekményeket
elkövető fiatalok, illetve fiatalkorú áldozatok mentális állapotát
vizsgálom. Mindkét oldal vonatkozásában felmerülhetnek szakmai kérdések, amelyek meghaladják a nyomozó, a bíró ismereteit, és különös szakmai felkészültséget igényelnek.

gálatával kezdődik, amelyből
ideális esetben nemcsak az derül ki, milyen szakmai kérdésekre várják tőlem a választ,
hanem arra is orientál, milyen
stratégiát kell majd alkalmazni a vizsgálandó személlyel való találkozásnál. Utóbbi során
a bűncselekménnyel kapcsolatos kérdésekre próbálok választ
találni.

Ennyire mindennapos lenne,
hogy konkrét orvosi szakértelemre van szükség egy elkövető motivációinak megértéséhez?

Mennyire nehéz megnyitni
ezeket a fiatalokat?

Európai adat, hogy az elkövetők mintegy kétharmada esetében olyan mentális rendellenesség áll fenn az erőszakos bűncselekmények elkövetése idején,
amit addig még senki sem vizsgált, nem ismert fel, így nem is
gyógyított, viszont ok-okozati
összefüggésben van a bűnelkövetéssel. Ez hatalmas arány. Az
oppozicionális magatartászavar,
a figyelemzavaros hiperaktivitás, vagy e kettő kombinációja tipikusan ilyen rendellenesség, de
példaként említhetek bizonyos
hangulatzavarokat vagy a szerfüggőségeket is.
Hogyan kell a gyakorlatban
elképzelni ezt a munkát, ha az
elkövetői oldalt nézzük?

Minden eset az iratanyag vizs-

Egyéne válogatja, de a dolog
alapvetően a szakértőn múlik.
Minden elkövetőnek elemi érdeke, hogy a lehető legkevesebb
információt nyújtsa magával
szemben, így az én feladatom,
hogy megtaláljam a kulcsot, és
releváns válaszokat szerezzek.
Ehhez minden eszköz igénybe vehető, ami a „normál”, civil pszichiátriában ismeretes.
Gyakran járok börtönben kutatómunkán, pluszban ezt a tematikát is igénybe tudom venni, hiszen ismerem a gondolkodásukat. Az első esetem emlékezetes:
egy 14-15 év körüli, nagyon kemény fiúval kellett beszélnem,
aki egy öt-hat fős galeri tagjaként
kirabolt és tüdőn szúrt egy hasonló korú fiatalt. Nagyon rafinált gyerek volt, roppant nehéznek tűnt kiszedni belőle bármit
is: még a saját családi körülményeire vonatkozó kérdésekben

is igen tájékozatlannak tűnt. Végül kicsit idegesíteni, provokálni
kellett a kérdésekkel. „Frusztrációs” helyzetben már nagyszerűen adta, milyen is valójában a
személyisége.
Mi a nagyobb kihívás: az elkövető motivációit feltérképezni,
vagy a gyermekkorú áldozattól
megtudni, mi is történt vele?

Az áldozatokkal, sértettekkel
foglalkozni nagyon megterhelő.
A bűnelkövetőkkel éppen ezért
jobban is szeretek dolgozni. Ez
sokkal nagyobb kihívást is jelent,
hiszen az elkövető rejtőzködik,
és nem fogja direkt módon el-

mondani, mi történt. Apró, sziszifuszi munka felderíteni a cselekményt, mert az iratanyagban
nincsenek benne a motivációk,
illetve azon viselkedési minták,
amelyek fontosak lehetnek az
ügy egésze szempontjából. Meg
kell nyitni az elkövető lelkét és
agyát, hogy ezekre fényt derítsünk. A sértettek bánatával, fájdalmával sokkal nehezebb emberileg szembesülni, főleg, mivel
az én esetemben bántalmazott
gyerekekről, fiatalokról beszélünk. „Hámozni” egyébként náluk is kell, mert egy részük hajlamos túlzásokba esni, és olyan
dolgokat is hozzátesz a történethez, ami nem egészen úgy történt. Egyébként nyitottan, érdeklődve, szeretettel, empátiával kell közelíteni mindenkihez.
Ebből a szempontból mindegy,
hogy „civil” pszichiáterként egy
gyerek éjszakai bepisilésének
okaira vagyok kíváncsi, vagy egy
bántalmazott, netán bántalmazó serdülő történetére. Azt kell
bennük tudatosítani, hogy elfogulatlanul dolgozunk, nem ítélkezünk: azt akarjuk, hogy a sértett ne szenvedjen feleslegesen,
az elkövető pedig ne kövessen el
újabb bűncselekményt, hiszen
az neki sem jó.
Mennyire kedvez ennek a
munkának a bürokratikus környezet?

Egy olyan eset jut eszembe,
amikor tíz évvel később végeztük a szakértői vizsgálatot: a
sértett – egy autizmus-spektrumzavaros fiú – még nem volt
15 éves, amikor bántalmazták,
és 24-25 évesen került hozzám.
Teljes részletességű leírást adott
az elkövetőről, tárgyi bizonyíték
azonban nem volt, a tettes pedig
mindent letagadott, a „hülyegyerek” hallucinációjára hivatkozott – ezen ment a kínlódás
tíz teljes éven át. Egy másik esetben néhány intézeti gyermek
ellen indult eljárás, csak éppen ezt felnőttpszichiáter vizsgálata alapján indították. Elképesztő, hogy számtalanszor
felnőttpszichiáter vizsgál 3-4
éves gyerekeket, miközben egy
felnőttpulmonológus például
nem is merné egy ezergrammos
koraszülött tüdejét becsövezni
és lélegeztetni.
Mi a legszebb ebben a munkában?

Gyermekgyógyász is vagyok,
így tudom, hogy a testi betegségek felderítése, vizsgálata is
nagy kihívást jelentő szakma,
de úgy látom, a mentális-pszichés állapot felderítése még nagyobb, nehezebb, összetettebb,
főleg, ha ezt a testi betegségekkel szinkronban mint rendszert
szemléli az ember, és így próbál
választ találni, gyógyítani.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Szakszon Réka

Vigyázat, mérgező!
A nyár a kirándulások, nya
ralások és szabadban töltött
órák ideje. A gyerekeknek
sokszor csábító lehet egy szí
nes bogyó vagy virág, amit
meglátnak, megcsodálnak,
és rosszabb esetben meg
is kóstolnak. A kíváncsiság
azonban könnyen bajba so
dorhatja a kicsiket. Dr. Vajda
Zsolttal, a Heim Pál Gyer- Tiszafa
mekkórház toxikológiai
osztályának adjunktusá- gyorsan nő, ezért rövid időn beval és Orosz Mária főnő- lül árnyékot tud adni.
vérrel mérgező növények
ről, elővigyázatosságról és Melyik a legveszélyesebb mérgező növény hazánkban?
teendőkről beszélgettünk.
A gyöngyvirág számos helyen
Mely növények okozta mérgezéssel fordulnak a leggyakrabban Önökhöz?

A leggyakrabban előforduló mérgezést a tiszafa okozza,
amelynek piros bogyója figyelemfelkeltő a kisgyerekek számára a sok szép zöld levél között. Bár a bogyók húsa nem
mérgező, és a magot nem lehet
szétrágni, a kisgyerekek általában levelekkel együtt tépik le a
fáról, és a levelek kis mennyiségben is okozhatnak mérgezést.
Annak ellenére, hogy a növény
mérgező, a tiszafát szívesen ültetik gyermekintézmények, bölcsődék, óvodák kertjébe, mert
30

megtalálható: erdőkben az avar
szintjén, kertekben a kerítések,
sövények mellett. A növény minden része mérgező: általában a
piros bogyók elfogyasztása váltja ki a mérgezési tüneteket, mert
a színük miatt a gyermekek ezt
eszik meg, de a virágszárak, a levelek megrágása is veszélyes lehet. Sőt, ismert olyan eset is, ahol
a gyermek a gyöngyvirágcsokrot
tartalmazó vázából itta ki a vizet, és bekövetkezett a tragédia.
Ha csak a gyanúja is felmerül,
hogy a gyermek a gyöngyvirág
bármely részéből ehetett, feltétlenül orvoshoz kell fordulni, hiszen a növény tragikus kimenetelű mérgezés okozója lehet.

A lakásokban és kertekben található növények közül vannak
olyanok, amelyek környékén
különösen oda kell figyelnünk a
gyermekekre?

A tuja az egyik leggyakoribb
díszcserje, ahol a mérgezést a
friss hajtások, a bogyók és a tobozok okozzák. A házak falán,
fák tövében található, gyorsan
növő borostyán levele és bogyója
is igen mérgező. Szobanövények
közül különösen kedvelt a buzogányvirág (diffenbachia) és a fikusz, amelyeknek levelei, nedvei egyaránt mérgező hatásúak.
A hideg elől a teraszról, kertből
gyakran bekerül a lakásba a nagyon mutatós, de egyben veszélyes leander. A december legkedveltebb szobanövénye a mikulásvirág, ami télvíz idején szinte
minden lakásban megtalálható.
A piros virág levelei közepén lévő pici sárga bogyók mérgezőek.
Évszaktól függően is változik,
milyen mérgező növények tűnnek fel a természetben.

A tavasz jöttét jelzi a lilaakác
fürtjeinek a megjelenése, amelynek babhoz hasonló termése hasmenéssel, hányással, bágyadtsággal járó mérgezést
okozhat. Kora tavasszal virágzik
az aranyeső, amit nem szabad
összetéveszteni a március végén,
április elején virító aranyves�-

szővel. Az aranyesőnél nemcsak
a virágok elfogyasztása, hanem
az őszre beérő magok is veszélyesek. Tavasszal és ősszel a sárga
és fehér nárcisz hagymája is súlyos problémát okozhat: előfordult, hogy valaki a levesbe tette
bele lilahagyma helyett. Nyáron
a meleg, tikkasztó napok után
felfrissülést hozó eső előcsalogatja a gombákat: a gombamérgezés legkisebb gyanúja esetén is
azonnal orvoshoz kell fordulni!
Fontos, hogy saját szedésű gombából szakértői vizsgálat nélkül
ne együnk. Bármilyen gyakorlottak is vagyunk, egy apró tévedés akár halálos mérgezést is
okozhat. Kora ősszel főleg a tölgyesekben, nedves hegyi réteken
találkozhatunk a fehér szárú, rózsaszín vagy lila virágú őszi kikericcsel, amelynek minden része mérgező. A téli hónapokban gyakran fordul elő hóbogyó
okozta mérgezés, hiszen a csupasz bokrokon a kisgyermekek
számára nagyon csalogatóak a
gömb alakú fehér bogyók.
Milyen elővigyázatossági intézkedéseket tehetünk, hogy elkerüljük a növények okozta mérgezést?

Meg kell tanítani a gyerekeket
arra, mit nem szabad. Már az
egy-két éveseket is rá lehet szoktatni, hogy ha bármit találnak,

felvesznek a földről, vigyék oda
anyukájuknak. A kisgyerekeknek az a dolga, hogy mindennel
megismerkedjenek, mindent
a szájukba vegyenek, bedugjanak az orrukba, megnézzenek,
megkóstoljanak – a szülők-

Ha nem egyértelmű, hogy
evett-e a fáról, vagy melyik növényt vette be a szájába, akkor
azt szoktuk javasolni, hogy mindenképp jöjjenek be a toxikológiai osztályra, és hozzanak a termésből, amit a gyermek lenyel-

Őszi kikerics

nek kell odafigyelni arra, hogy
ezek ne történjenek meg. Mivel
kiskorban mindent meg akarnak tanulni, ezért nem elég azt
mondani nekik, hogy ne nyúljanak hozzá, mert nem szabad,
hanem meg kell mutatni, hogy
miért nem. Ne menjen oda, ne
szedje fel a földről, ne egye meg,
mert veszélyes lehet. Elsődleges
megelőzésként pedig a gyermek
környezetéből a veszélyes növényeket, gyógyszereket el kell távolítani.
Mi a teendő, ha egy bokor mellett találjuk a kisgyereket, terméssel a kezében?

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

hetett. Ha két egymás melletti
termésből is ehetett, akkor érdemes mindkettőből mintát hozni.
Mit lehet tenni, amíg beérnek a
kórházba?

Nem szoktuk javasolni, hogy
hánytassák meg a gyerekeket,
hiszen sokszor előfordul, hogy a
hánytatás kivitelezése miatt kellett valakit felvenni, vagy tovább
bent tartani. Általában azt tanácsoljuk, hogy azonnal hozzák be
a gyerekeket, mert ebben az esetben másfél-két órán belül ki tudjuk mosni a gyomrát, ha szükséges, így elkerülhetjük a súlyosabb
mérgezési tünetek jelentkezését.
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Üzenet a Földnek

Csímár Kamilla

Kiskerti örömök, nem csak profiknak
Akinek van kertje, tudja,
mekkora öröm az, amikor az
asztalra olyan étel kerülhet,
amelyhez az alapanyagokat
saját maga termesztette. De
mit csináljon az, akinek csak
egészen kevés hely áll a ren
delkezésére, netán csak egy
pici balkonja van, pár cserép
pel? És hogyan védjük meg
a növényeinket? A kiskerti
praktikákról Kunos Katalint,
a Zöldségtermesztési Kutató Intézet vevőszolgálati vezetőjét kérdeztük.

Kunos Katalin
Egy meglehetősen enyhe télen
és egy szeszélyes tavaszon vagyunk most túl. Az elmúlt időben sok eső esett, és utána hirtelen jött a nyári meleg. Mire
kell ilyenkor figyelni?

Ez az időjárás ideális volt a kórokozóknak és kártevőknek az
áttelelésben. A növények meg32

szenvedték a nagy hőingadozásokat, legyengültek, így most
kevésbé ellenállóak. A nedvesség, a pára kedvez a különböző
baktériumos és gombás betegségeknek, mint pl. a rozsdagombák, peronoszpóra, szürkepenész. Fontos, hogy a kiskertben
a fertőzött részeket eltávolítsuk
és megsemmisítsük. Erősítsük a
növényeinket csalán- és zsurlófőzettel, komposztlével. A levéltetvek ellen megelőzéssel védekezzünk, a biogazdálkodásokban is használható a Vektafid A
nevű rovarölő szer. A házatlan
csigák is sok problémát tudnak
okozni ebben az időszakban.
Megelőzésként a zöldségnövények közé ültessünk borágót,
citromfüvet, körömvirágot, tüdőfüvet. Ezek egyben gyógynövények is, és a kertben is szépen
díszítenek. Létesítsünk vegyes
kultúrát fokhagymával, paradicsommal, zsázsával, melyek hatásosan riasztják a csigákat.
A gyomoknak nagyon is kedvez
az esős, meleg idő. Mi a hatásos
módszer ellenük?

Használjunk gyommentes trágyát, komposztot, lehet mulcsozni fenyőkéreggel, ami
díszkertben is igen dekoratív,
ugyanakkor gyomosodásgátló
is. A gyomok nem csak a tápanyagok, víz elszívásával károsítanak, de árnyékolnak és ma-

gasabb párát okoznak, ezáltal
egyes betegségek könnyebben
elterjedhetnek. A kórokozók,
kártevők köztes gazdái lehetnek. A legjobb védekezés ellenük a gyomlálás és a kapálás.
Nagymamám a járda között felnövő gyomokat forró vízzel irtotta, de irthatjuk lánggal vagy
hősugárral is, 100%-os gyompusztulást eredményez. A talaj
felszíni hőmérséklete 14 C°-kal
emelkedik a kezelés hatására,
2-3 cm-es mélységben viszont
már csak 1-4 C°-kal, így a talajban lévő hasznos élőlényeket ezzel alig károsítjuk. Növényi kivonatokat is használhatunk, például a feketeüröm gyökeréből készített permetezőszer
csírázásgátló anyagot tartalmaz.
A bazsalikom és az izsóp illóolaja szintén csírázásgátló hatású.
Mik azok a növények, amelyek
elmaradhatatlanok egy rendes
konyhakertből?

A kiskert azért van, hogy örömünket leljük benne. Én személy szerint a spenót kivételével
mindent ültetek, vetek a kertembe. Gyerekkoromban sem tudták belém diktálni a spenótot,
így ez az igen értékes, vitaminban gazdag zöldségféle száműzött lett.
A lényeg, hogy olyan zöldségeket, gyümölcsöket ültessünk,
amelyeket szívesen fogyasz-

tunk. Kiskertben szép vegyes
kultúrákat lehet kialakítani, jól
megfér egymás mellett a virág, a
gyógynövény, a zöldség. Helyes
társítással a növények kölcsönösen megvédik egymást a kórokozóktól, kártevőktől.
Szívet és lelket melengető az a
kert, ahol virágok nyílnak a paradicsom mellett, és citromfű
burjánzik a gyümölcsfa alatt.
Saját kertünkben hihetetlenül
sokféle növényt termeszthetünk. Azonban fontos, hogy figyelembe vegyük az ültetés, vetés előtt, hogy mekkora terület
és mennyi szabadidő áll rendelkezésünkre. Kezdő kertészeknek célszerű könnyen termeszthető növényeket ültetni, ilyenek
a különböző salátafélék (Lola
rossa, madárbegysaláta, jégsaláta, Attrakció fejes saláta). Ha
elég nagy a kertünk, jó választás
a spárgatök, cukkini, csillagtök.
Az indátlan változatok területigénye 1 m2. Az uborkát gyakran kell szedni, ezért ha nincs
elég időnk, ilyen munkaigényes
növényt inkább ne ültessünk.
Mit tegyünk, ha csak kis hely áll
rendelkezésünkre?

Kis kert, sok találékonyság!
Nagyapám tanította: semmiből is lehet valami. Ami másnak
hulladék, azt ötletesen a kiskert
vertikális bővítésére is felhasználhatjuk. Így született meg a

Borágó

zöldségtorony. Először is kell
egy jó erős műanyag zsák, kb.
120 cm magas. A zsák közepébe egy perforált PVC-csövet helyezünk, mely a zsák felső részénél magasabbra ér, és biztosítja a
későbbiekben az öntözés lehetőségét a zsák teljes mélységében.
Ezután a zsákot megtöltjük kerti földdel, majd alaposan tömörítjük. A zsák tetejét visszahajtjuk, a felső részt is használjuk
ki. A zsák aljától felfelé haladva
hegyes éles késsel kis perforációkat készítünk, amin még képesek vagyunk a szálas palánták
gyökerét berakni sérülésmentesen. Az első sor a zsák alján 15
cm-es magasságban kezdődik,
a következő sor kb. 20-25 cmrel magasabbra kerüljön, hármas kötésben. Az így kialakított lyukakba ültetjük a növé-

nyeket – ügyeljünk arra, hogy
függőlegesek legyenek! Ezután
ujjunkkal tömörítjük a talajt a
palánták körül, és a fóliát vis�szaigazítjuk a növény tövéhez.
A zsák tetejére is ültessünk növényeket! Paprika, balkonparadicsom, bazsalikom, mind jól
érzi magát, de csak a fantáziánk
szab határt, mit ültetünk bele.
Az ültetést követően a perforált
PVC-csövön keresztül alaposan
öntözzük be. Eleinte furcsán néz
ki, de a növények kis idő elteltével az ég felé törnek, és ahogy fejlődnek, eltakarják a zsákot is.
Mit ajánl azoknak, akiknek
nincs kertjük, csak erkélyük
meg néhány virágládájuk?

Az unalmas muskátli- és petúniakorszaknak vége. Modern,
„trendi”, ha erkélyünkön vagy a
konyhaablakban balkonparadicsom, pl. Vilma F1 díszlik. Nagyobb cserepekbe (10-15 liter)
ültethetünk folyton növő koktélparadicsomot, chilipaprikát,
fűszernövényeket. Bátran vessünk metélőpetrezselymet, metélőhagymát, kakukkfüvet, bazsalikomot. Ne spóroljunk a talajjal. Jó minőségű, tápanyaggal
kellően feltöltött közeget válas�szunk. Ügyelni kell a folyamatos
öntözésre, hiszen a növényeknek
kisebb gyökérközeg áll a rendelkezésükre, ahonnan a szükséges
vizet és tápanyagot felvehetik.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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A májusi kvízjátékunk nyertesei:
Horváth Edit, Mosonmagyaróvár – Magyar Korona
Patika, Mosonmagyaróvár
Kiss Elemérné, Szeged – Korall Gyógyszertár, Szeged
Kovács Györgyné, Tata – Deák Patika, Győr
Vadász Gábor, Budapest – Bazsalikom Gyógyszertár,
Budapest
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló
wellnesshétvége a móri Hétkúti Wellness Hotel felajánlásával.
Magyar Tiborné, Dunaújváros – Vasmű úti Őspatika,
Dunaújváros
Schlajcho Zsuzsanna, Budapest – Mammut Patika,
Budapest
Stverteczky Lenke, Csömör – Smaragd Patika, Csömör
Zsoldos László, Szombathely – Árkádia Gyógyszertár,
Szombathely

Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló
wellnesshétvége az egri Park Hotel Minaret
felajánlásával.
Feketéné Gardil Anita, Baja – Kígyó Patika, Baja
Varga Mónika, Törökbálint – Fehér Kereszt
Gyógyszertár, Törökbálint
Nyereményük: egy-egy komplex szűrővizsgálat a VitaHelp Egészségközpont felajánlásával.
Gulyás Tibor, Budapest – Csengő-Korona Gyógyszertár,
Budapest
Kulcsár Józsefné, Hajdúsámson – Ispotály
Gyógyszertár, Debrecen
Sady Judit, Tiszalök – Arany Szarvas Gyógyszertár,
Nyíregyháza
Nyereményük: könyvcsomag a Libri és a Kolibri Kiadók felajánlásával.

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

Ha Ön 2014. július 1. és 31. között a túloldalon található Szimpatika kvízünket kitölti, és postai úton vagy a szimpatika.hu/jatek oldal segítségével a válaszokat beküldi nekünk, sorsoláson vesz részt.
Játékunkkal megnyerheti a négy-négy wellnesshétvége egyikét a móri Hétkúti
Wellness Hotel és Lovaspark, valamint az egri Park Hotel Minaret felajánlásával, illetve két komplex szűrővizsgálatot a VitaHelp Egészségközpont jóvoltából, vagy gazdagabb lehet a Libri és a Kolibri Kiadók újdonságaival!

1

2

3

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 2014. július 31-ig postai úton visszaküldik szerkesztőségünkbe
(Szimpatika szerkesztőség: 1116 Budapest, Sztregova u. 1.), vagy a www.szimpatika.hu/jatek oldalon válaszolnak a kérdésekre. A részletes játékszabály a www.szimpatika.hu/jatek/szabalyzat oldalon olvasható.

A nyilvános sorsolás időpontja:
2014. augusztus 11. délelőtt 10 óra, helyszíne a Szimpatika szerkesztőség.
(1116 Budapest, Sztregova utca 1.)
Június havi számunk kvízkérdéseinek helyes megfejtései:
1.: a) 2.: c) 3.: a) 4.: a) 5.: b)
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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Hol
 találta Maki a hiénaszerű kutyát?
a) a Délinél
b) a Keletinél
c) a Nyugatinál

Karikázza be
a helyes
válasz
betűjelét!

Milyen
borogatás segít a szúnyog- és darázscsípésen? Név*:............................................................................

a) a forró vizes
b) az ecetes vizes
.......................................................................................
c) a sós vizes
Melyik
növény okoz leggyakrabban mérgezést a gye- Cím*:............................................................................

rekeknél?
.......................................................................................
a) a pitypang
b) a tiszafa
Telefon*:.....................................................................
c) a sás
e-mail:.........................................................................
Mikor
házasodott össze Gyula bácsi és Ilonka néni?

a) 1954-ben
.......................................................................................
b) 1964-ben
c) 1974-ben
Patika neve, címe (vagy pecsétje)*:..................
Hova
repült a gyerekekkel Sütő Enikő?

a) Disneylandbe
.......................................................................................
b) Legolandbe
.......................................................................................
c) Playmobillandbe
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Szerzőink már benne
vannak az újságban! Bár a játékon
nem vehetnek részt, de lelkesedésüknek ez sem
szabott gátat, így ők is lefotózták magukat a kedvenc rovatukkal!

Tegyen így Ön is, és kis szerencsével benne lehet az újságban!
Sőt, akár 2 db Cross túrakerékpárt is nyerhet a Hauser Kerékpár Kft.
jóvoltából!

Ehhez nem kell mást tennie, csak küldjön
egy képet magáról a júliusi Szimpatika
magazin kedvenc rovatával, és a felvételt
töltse fel a www.szimpatika.hu oldalra!

