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Kedves Olvasó!

A december az örökzöldek hónapja. Nem 
csak a tűlevelűeké, hanem azoké a zené-
ké is, amelyeket az emberiség valamilyen 
rejtélyes oknál fogva máig megunhatat-
lannak tart. Vagy csak egyszerűen nem 
jutott az eszébe jobb. Az utolsó szakadt 

forraltborozótól a legcsillogóbb panorámaliftes plázáig 
mindenütt cincog a Last Christmas, a Jingle-bells, no meg 
a Stille nacht és feldolgozásaik. Meg minden, ami a keres-
kedelmi rádiók lejátszási listáján a „karácsony” címke alá 
befért. De a rokonoknál, vendégségben se mindig jobb a 
helyzet: a zenével is úgy vagyunk, mint az étellel meg az 
itallal: ilyenkor a szokásosnál sokkal többet fogyasztunk, 
jót-rosszat vegyesen.

Mit tanácsolhatnánk azoknak az olvasóinknak, akik 
óvni szeretnék a hallójárataikat, no meg az ízlésüket? 
Ugyanazt, amit a legnagyobb séfek: hogy a friss mindig fi-
nomabb! Ha élő zenét hallgatunk, akár egy amatőr családi 
koncerten, akár egy profi zenekar előadásában, százszor-
ta nagyobb élményben lesz részünk, mintha konzervet 
fogyasztanánk. Még akkor is, ha a fent emlegetett reper-
toárból hangzik el egy-egy örökzöld.

Nagyon boldog karácsonyt, és boldog új évet kíván az 
egész szerkesztőség nevében:

Kalmár András főszerkesztő
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Címlapon

 � A munkásságod két részre 
oszlik: a színészi és a zenei pá-
lyára. Mi a prioritás?

Nem baj, ha egy művész sokol-
dalú. Vannak olyan kedvenceim 
a nemzetközi palettán is – Bet-
te Midler, vagy Cher –, akik-
nél egyik pálya nem zárja ki a 
másikat, sőt, szeretnek kísérle-
tezni. Jó az, ha vannak tartalé-
kaid és tudsz mást is csinálni. 
Mivel régebb óta énekelek, el-
sősorban énekesnőnek tartom 
magam. De gyakran meghaso-
nulok, mert annyi jó énekesnő 
van a világban, akikhez képest 
hol vagyok én? Színésznőként 
nem vagyok iskolázott, de so-
kan azt mondják, hogy tőlem 
valami olyat kapnak, amit nem 
lehet megtanulni. Azt már kis-
gyerekkoromban tudtam, hogy 
valószínűleg színpadon lesz a 
helyem.

 � Aztán mégis tornász lettél.

Igen, edzősködtem is, de hamar 
rájöttem, hogy ez nekem közép-
szerű és nem tudnám sokáig 
csinálni. Teltek az évek, elkezd-
tem lázadni, bulizni, fiúzni. Er-
délyben éltem, ahol a lázadást a 
magyar rockzene hallgatása je-
lentette. Pici voltam és vékony, 
de már akkor is mély hangom 
volt, amire a barátaim felfi-
gyeltek. Elkezdett megfertőzni 
a rock és a szabadság, így fel-
merült, hogy ezzel kéne fog-
lalkoznom. S bár kívülről egy 
magabiztos csaj voltam, valójá-
ban kishitű, és mivel oroszlán 

jegyben születtem, nem bírom 
a kudarcot, sokat tépelődöm. 
Aztán amikor anyám második 
házassága révén áttelepültünk, 
úgy voltam vele, hogy men-
jünk el egy szakemberhez, és 
mondja meg szemtől szemben, 
hogy van-e ezen a pályán ke-
resnivalóm, vagy sem. Kiderült, 
hogy az előbbi, sőt, unikum-
nak számítok, mert akkoriban 
a kezdő énekesnők mind szépen 

énekelgettek, és senkinek nem 
volt ilyen szakadék hangja, 
mint nekem. Persze külföldön 
akkoriban is sok ilyen volt, Ma-
gyarországon viszont nem.

 � Ehhez hogyan jött a 
színház?

Világéletemben szerettem bo-
hóckodni. Volt egy edzőm, 
Rókaly Vilmos, aki Maros-

vásárhelyen, a Színművészeti 
Főiskolán mozgásművészetet 
tanított. Vili el akart vinni egy 
rendezőhöz meghallgatásra, de 
mivel utáltam tanulni, a ver-
seket se tanultam meg. Utána 
még egyszer, amikor korhatá-
ros voltam, megpróbáltam a 
budapesti Színművészetit is, de 
a harmadik rostán kirúgtak. 
Aztán Mikó István meglátott az 
István, a királyban 1989-ben, és 
adott egy lehetőséget az Arizo-
na Színházban, majd Sopron-
ban eltöltöttem vele húsz évet a 
Petőfi Színházban.

 � Ha már István, a király: 
milyen volt 2015-ben 
visszatérni a rockmusicalbe 
Novák Péter rendezésében?

Péter egy szerteágazó művész és 
csodálatos ember. Írt a legelső le-
mezemre is szövegeket, és akkor 
is egyértelmű volt, hogy nekünk 
még lesz dolgunk egymással. Na-
gyon kevés az olyan ember, akire 
ebben a silány világban fel lehet 
nézni. Sokat tanultam tőle.

 � Ha valaki énekesként szép 
karriert fut be, nem feltétlenül 
elég ahhoz, hogy jó színész is 
legyen. Ezt hogyan hidaltad át?

Van egy adottságod, amit kapsz 
a Jóistentől – legyen az a han-
god, drámai erő, vagy a karak-
tered. Ez még önmagában kevés 
a tehetséghez. Kell a pszichés te-
herbírás és a kitartás. Én akkor 
szeretek alkotni, amikor min-
den rendben van körülöttem. 

De annyi minden érdekel, és 
annyi mindennel szeretnék 
még foglalkozni, hogy sokszor 
úgy érzem, egy élet nem elég 
hozzá.

 � Ez az éhség nem 
csillapodik?

Nem, sőt. Fiatalként, amikor 
az ember egy ego-bajnok, csak 
magával van elfoglalva, még 
sikeresebb és még jobb akar 
lenni. De aztán rájössz, hogy 
a földi lét meg van szabva, és 
szeretnél élni, olyan dolgoknak 
is hódolni, amik nem elsősor-
ban a pénzkeresetről szólnak, 
hanem egyszerűen érdekelnek. 
Például nagyon szeretnék fes-
teni, amihez van is érzékem. 
Csodálom azokat a művésztár-
saimat, akik több mindenben 
ki tudnak bontakozni – Alföldi 
Robi jó színész, jó rendező, és 
még festeni is tud; Novák Pé-
ter zenész, táncos, koreográfus, 
rendező… Szeretem a társmű-
vészeteket, de az én napom is 
csak huszonnégy órából áll.

 � A dívaszerepben mennyire 
vagy otthon és mikor érzed 
úgy, hogy egy darabig 
hagynád az egészet?

A díva az egy klasszikus foga-
lom. Nekem a hollywoodi dívák 
jutnak rögtön eszembe, akiket 
sosem látunk lepukkanva, meg 
hajcsavaróval a fejükön. Az én 
dívaságom a hajléktalantól a 
legszuperebb csajig terjed, attól 
függően, mikor milyen kedvem 

van. Nem műszempillában me-
gyek le a közértbe reggel, de ha 
a mesterségemet művelem, ak-
kor ahhoz alkalmazkodom. 
Húszévesen egészen más volt, 
de ma már simán kimegyek az 
utcára smink nélkül.

 � A hiúságod vagy az egód 
kopott?

Az ego biztosan kopik, mert 
egyszer csak rájössz, hogy sem-
mire nem jó, és kár időt paza-
rolni rá. Sokkal jobban érzem 
magam, mint például húszéve-
sen éreztem. A nőket szeretik 
korilag diszkriminálni, de a kor 
az nem erény, hanem egy álla-
pot. A harmincnyolc és ötven 
közötti időszakot soha nem ad-
nám oda egy mai huszonöt éves 
nő életéért, se szakmai, se eg-
zisztenciális szempontból.

 � A telefonod hátlapján a 
New York-i Szabadság-szobor 
van. Mi a személyes kötődésed 
Amerikához?

Nem tudom, hogy erdélyi ma-
gyar lányként ez hogyan alakult 
így, de nekem a zene egyenlő 
Amerikával. Amikor komo-
lyan elkezdtem foglalkozni az 
énekléssel, három évig Janis 
Joplinnal keltem és feküdtem. 
Hogy honnan jött mindez? A 
nagy magyar fájdalom, meg a 
blues biztosan összeér valahol. 
A rockban és a bluesban ta-
láltam meg magam igazán, és 
mindig úgy tekintettem Ame-
rikára, mint egy elérhetetlen 
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álomra. Tavaly sikerült elő-
ször eljutnom az Egyesült Ál-
lamokba, de persze nem volt 
akkora döbbenet, mintha fia-
talon mentem volna. Az a sza-
badságérzet, amit nem lehet 
szavakkal kifejezni, magával 
ragadott. Bárhová bementem, 
odavaló, jó zene szólt, és nem 
a lebutított tuc-tuc. Az utcán a 
rövidgatyás, nyolcvanéves né-
nit senki nem szólja meg. Le-
het, hogy egy felületes világ, de 
egyszerűen azon kapod magad, 
hogy jó a kedved. Biztos, hogy 
rengeteg tehetség van ott is, és 
nem könnyű érvényesülni, de 
bánom, hogy húszévesen nem 
mentem ki és próbáltam sze-
rencsét. Nem hiszem el, hogy 
ezzel a nagy magyar akarással 
ne sikerült volna.

 � Melyik város tetszett a 
legjobban?

Imádtam New Yorkot a maga 
nyüzsgésével, de a másik oldalt 
éppúgy, ahol sokkal nyugod-
tabb minden.

 � Különböző zenei projek-
tekben veszel részt, vendég-
ként gyakran énekelsz mások 
lemezein, de közben a saját 
zenekaroddal is koncerte-
zel. Milyen gyakran mondasz 
nemet?

Nagyon sokáig nem mertem 
nemet mondani, mert úgy 
voltam vele, hogy minden jó 
valamire. Vagy a tapasztalás 
miatt, vagy azért, hogy forog-
jon a nevem a köztudatban. 
De nem vagyok hajlandó ma-
gamra erőltetni a tucatgyár-
tást, csak azért, hogy játssza a 
számaimat a rádió, hiszen az a 
művészet halála lenne. Az idő-
beosztásban most már három 
éve segít a menedzserem, ami 
megkönnyíti az életem…

 � Még csak három éve?

Igen, az én generációm nincs 
hozzászokva, hogy egy egész 
stáb veszi körül. Korábban, 
amikor Szulák Andival talál-
koztunk egy tévéfelvételen, 

azon röhögtünk, hogy jöttek 
a fiatal sztárocskák, és velük 
együtt vagy öt ember, mi meg 
az egyik kezünkben fogtuk 
a sminkes táskát, a másik-
ban a ruhazsákot. Most már 
persze jó, hogy a menedzse-
rem, aki egyben a barátnőm 
is, levesz a vállamról bizonyos 
súlyokat. Megmondja, hány-
ra menjek és hová, én pedig 
elvégzem a feladatom. De a 
nemekre visszatérve: most 
már könnyebben megy. Egy-
egy megkeresés során közösen 
beszéljük meg, mi az, amit el 
lehet, és mi az, amit nem kell 
elvállalni. De szerencsére nem 
nagyon talál meg olyan dolog, 
amihez nincs kedvem.

 � Amikor az X-Faktor zsűrijé-
be felkértek, mennyire érez-
ted magad arra érdemesnek, 
hogy fiatal tehetségek sorsáról 
dönts?

Ez egy nagyon érdekes do-
log, mert bár szakmailag el-
ismertek, sosem voltam egy 
közönségkedvenc, így sokan 
szkeptikusak voltak és fur-
csállották, hogy nem egy is-
mertebb előadót hívtak meg 
a zsűribe. Az elején én is te-
le voltam kétségekkel, mert 
nem éreztem magam alkal-
masnak arra, hogy tanítsak. 
De ez volt életem egyik leg-
szebb korszaka. Rengeteget 
tanultam magamról, és ar-
ról, hogy egy ilyen szituáci-
óban nem nézhetem csupán 
azt, hogy mi Keresztes Ildikó 

Címlapon

kívánságlistája. A mentorált-
jaimnak pedig sokkal többet 
tudtam átadni, mint ameny-
nyit valaha gondoltam vol-
na, közülük sokakkal a mai 
napig baráti viszonyban va-
gyunk. Olykor jobban tud-
tam értük harcolni, mint 
saját magamért. Csodálom a 
tehetségeket, és alig várom, 
hogy lenyűgözzön valaki. Az 
X-Faktor alatt jó főnökeim 
voltak, a mentortársaimmal 
pedig jól működött a kémia. 
Semmiért nem adnám azt a 
három évet, és ha életem vé-
gén majd megkérdezik, mik 
voltak azok a fontos csomó-
pontok az életemben, amik-
re szívesen gondolok vissza, 
az X-Faktor biztosan köz-
tük lesz.

 � Te kire tekintesz 
mesteredként?

Tina Turner mai napig egy 
idol számomra. Nagy vágyam, 
hogy egyszer megismerkedjek 
vele. De sok, nem feltétlenül 
NB1-es énekesnő van, akikre 
felnézek.

 � Elégedett vagy az 
életeddel?

Bár világéletemben egy elé-
gedetlen Janka voltam, egy 
szavam se lehet. Ha valamit 
kínkeservesen elértem, már 
nem izgatott annyira. Min-
den rosszal együtt kegyes volt 
hozzám a sors, és még nem 
éltem meg iszonyúan nagy 

veszteségeket sem. Meg kellett 
tanulnom, hogy ami biztos, az 
a változás. Talán ott követtem 
el a hibát, hogy túl komolyan 
vettem az életet, de mióta ez 
nem így van, sokkal jobban 
érzem magam a bőrömben.

 � Mikor jöttél rá, hogy jobb így?

Az elmúlt öt évben. Talán 
tényleg van ilyen az embernél, 
ahogy telnek az évek… Még-
iscsak fél évszázados lettem. 
Ezt én magam sem hiszem el, 
borzasztó.

 � Most mondtad, hogy nem 
érdekel.

Nem, de mégis! Amikor fiatal-
ként láttam egy ötven éves em-
bert, megkérdeztem: ez még él? 
Most meg én is annyi vagyok, 
bár sem az életmódom, sem a 
gondolkodásmódom nem fe-
lel meg ennek. Jó életem van, 
azt csinálom, amit szeretek. 
Mindig lehetne tökéletesebb, 
de alapvetően jól vagyok.

 � Jársz még celebpartykra?

Korábban szívesen eljártam, 
amikor még volt értelme, és 
tényleg színészekkel, zené-
szekkel lehetett találkozni. 
Ami divattal kapcsolatos, az 
ma is érdekel, de csak azért, 
hogy részt vegyek egy celeb-
partyn, és nézzem a plázaci-
cákat a plázatigrisekkel, nem 
megyek el. Talán már ki is nőt-
tem ezekből.

 � Szerinted megosztó szemé-
lyiség vagy?

Az alapján, ami hozzám visz-
szajut, igen. Vagy zavarba ejtő-
en imádnak, vagy utálnak. De 
ez nem baj, sőt. A művészpálya 
ezzel jár. Azt, amikor emberek 
zsigerből gyűlölnek, nem ér-
tem. Ha nem tetszik az, amit 
valaki csinál, egy percet sem 
töltenék vele, pláne nem írogat-
nék a facebook-jára.

 � Gyakran olvasol 
kommenteket?

Beleszaladok néha. Az X-Faktor 
idején kaptam az első ilyen ára-
datot, azzal nagyon nehéz volt 
szembesülnöm, de azóta már 
csak nevetek rajta. Sajnálom a 
rosszindulatú embereket.

 � Közeledik az év vége, ho-
gyan készülsz az ünnepekre?

Nagyon szeretem a kará-
csonyt, ez az egyedüli ünnep, 
amit megtartok, mert más-
kor dolgozom. Mindig azt 
szeretném újra megélni, ami-
lyen gyerekkoromban, Ma-
rosvásárhelyen volt. Együtt 
ünnepelt a család, éltek még a 
nagyszüleim is. Kicsit sajná-
lom, hogy azok az idők már 
elmúltak. Amikor először kel-
lett megélnem a karácsonyt 
felnőttként, nem értettem, 
hogy miért nem olyan szép. 
Aztán rájöttem, hogy már 
nem csinálja meg nekem 
senki az ünnepet, hanem 

Fotó: Rab Zoltán
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magamnak kell. Min-
den évben megfogadom, 
hogy időben veszem meg 
az ajándékokat, de ter-
mészetesen ez soha nem 
jön össze. Mindenhol tu-
multus, hideg és latyak, 
na ezt a részét nem sze-
retem. De ha idén ügyes 
leszek, elengedem ezt a 
görcsöt, és inkább ki-
megyek két napra a ba-
rátaimmal Bécsbe, az 
adventi vásárba.

 � Azon túl, hogy leme-
zeken énekelsz, színházban 
játszol, vagy tévéműsorokba 
jársz, mi az, amit nem látunk, 
de a munkád része?

Nagyon sokat járok vidékre 
is fellépni, olykor egy instant 
CD-vel a zsebemben, zenekar 
nélkül. Ez is egy feladat. Biz-
tosan él három ember abban 
a faluban, ahová éppen me-
gyek, aki nem tud eljönni Bu-
dapestre, viszont lát a tévében 
és szeretne velem találkozni. 
Néha persze megérkezünk 
egy olyan helyszínre, ahol ki-
csit más körülmények várnak 
ahhoz képest, ami a szerző-
désben volt, de alázatosnak 
kell lenni ilyen helyzetben is. 
Nyelek egyet, megcsinálom, 
megkapom a pénzem és ha-
zamegyek. Nyugodtabb va-
gyok így, mert tudom, hogy 
ellenkező esetben nekem len-
ne a legrosszabb. Vannak 
különféle társadalmi vállalá-
saim is; évek óta dolgozom 

az Ökumenikus Segélyszer-
vezettel és kutyamenhelyeket 
támogatok. Persze ezeket sok-
szor meg kell válogatni, mert 
én se tudok mindenhol ott 
lenni. Jó, ha tudod használni 
a nevedet valami olyan dolog-
ra, ami másoknak segít. Vagy 
ami szintén az életem része, 
hogy itt ülök ezen az interjún.

 � Örülsz, ha megoszthatsz bi-
zonyos dolgokat az emberek-
kel, vagy csak púp a hátadra, 
hogy itt ülsz?

Vannak különböző periódu-
sok. Emlékszem, az X-Fak-
tor idején, napi szinten kellett 
interjúkra járnom, és két hét 
után már úgy éreztem, hogy 
nem tudom az alanyt az ál-
lítmánnyal összerakni. El 
kellett telnie egy kis időnek, 
hogy újra élvezni tudjak egy 
beszélgetést, és észrevegyem 
a jó kérdéseket. De alapve-
tően mindent élvezek, ami a 

munkámmal kapcsola-
tos, csak néha lemerülök.

 � Olyankor mit csinálsz?

Ami igazán kikapcsol, 
ha lemehetek a tenger-
hez. Spanyolországban 
él egy barátnőm, hozzá 
bármikor ki tudok men-
ni. Szeretem a történel-
met, és egy utazáskor 
mindent megnézek, amit 
csak lehet. Szeretem, ha 
valahol kultúra is van, 
nemcsak shoppingolási 

lehetőség.

 � Mi az, ami jelenleg boldog-
gá tesz?

Mivel a tavalyi év nagyon sű-
rű volt, idén nem akartam túl-
vállalni magam. Járok fellépni 
a zenekarommal, játszom a 
József Attila Színházban, a 
Turay Ida Színházban, megy 
az István, a király-turné, és 
jövőre nagyon szeretnék egy 
saját lemezt. Elkezdtem dol-
gozni fiatalabb szerzőkkel is, 
keresve a középutat egy hu-
szonéves és a saját gondolko-
dásmódom között.

 � Ha lenne egy nagyobb szü-
net a karrieredben, akár saját 
döntésre, mit csinálnál?

Nagyon sokat utaznék. El-
mennék Balira, és szerin-
tem picit belemerülnék a 
buddhizmusba.

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

Cesar Millan, a mindenki által ismert kutyadoki világkörüli turnéja keretében  
hamarosan Magyarországra látogat. Eddig több mint 30 országban lépett 
már fel szórakoztató és oktató előadásával – kisebb színházaktól a több ezres 
arénákig: csak az elmúlt évben több mint 600 ezer ember látta műsorát. Előadása 
egy roppant szórakoztató show, egy rendhagyó, élő kutyabemutató, mókás 
vetítésekkel, hétköznapok szituációival. Cesar a színpadon a nézők szeme láttára 
engedi szabadjára a varázslatot, s alakítja át a kutyát és gazdáját. Az érzelmekkel teli, elbűvölő műsor 
most először a magyar közönség számára is látható lesz december 19-én a Sportarénában.

WWW.KULTURPART.HU

Decemberben folytatódik Presser Gábor és Rúzsa Magdi közös turnéja, az 
Angyal mellettem. Régi és új dalok váltják majd egymást, köztük nem egy 
olyan, melyet Presser jóval Rúzsa születése előtt írt. Ezeken a koncerteken 
játsszák első alkalommal Presser Rúzsa Magdinak írt új, Angyal mellettem 
című dalát, mely később kettejük közös koncertjének címe is lett. Az LGT 
muzsikusa tíz évvel ezelőtt tagja volt a Megasztár zsűrijének, és a kishegyesi 
énekesnő már az első válogatáson elvarázsolta. Útjaik akkor kettéváltak, hiszen 

összesen csak 21 közös fellépésük volt; igaz, Presser három dalt is írt Magdinak. Az Egyszer című 
szám meghódította a slágerlistákat, és ezt követően megsokasodtak a felkérések kettejük közös 
fellépésére. December 3-án Miskolcon, 9-én Kaposváron, 10-én Zalaegerszegen lépnek fel, 
Szilveszter éjszakáján pedig a jubileumi Amadinda koncert vendégei a Zeneakadémián.

Fa alá való talpalávaló: jön a Csík zenekar 25 éves jubileumi koncertjéről készült 
film! Nemcsak a legnagyobb slágerek és feldolgozások, valamint autentikus 
népi dallamok kaptak helyet a gyűjteményben, de hallhatóak a zenekar régi 
barátai is, akik nem hiányozhattak a születésnapi buliról sem: Berecz András, 
Dióssy Ákos, Dresch Mihály, Ferenczi György, Kispál András, Lovasi 
András, Presser Gábor és még sokan mások muzsikálnak a felvételen. Fitos 

Dezső Társulata pedig a legfurfangosabb néptánc-koreográfiákkal szórakoztatja a nézőket. Az 
ünnepek alatt nemcsak nézni, de akár csak hallgatni is érdemes az egyébként nagyon látványos, 
számos kamerával rögzített Syma Csarnok-béli koncertet.

December 5-én újra indul a Vörösmarty-járat. A székesfehérvári színház népszerű 
kezdeményezése a nehezen mozduló fővárosiakat invitálja egy exkluzív vacsorával 
egybekötött előadásra. A vacsora különlegessége, hogy azon 
az előadás szereplői is részt vesznek. A szervezők különbuszt 
biztosítanak a Budapest és Székesfehérvár közti utazáshoz. December 
5-én Shakespeare tragédiáját, a Hamletet láthatják László Zsolt 
főszereplésével, Szikora János rendezésében a Budapestről érkezők. A 
jegyrendelésről bővebb tájékoztatást a jarat@kulturpart.hu e-mail címen kaphatnak.

A    ajánlja:„A vörölámpás ház”-ban
Forrás: Turay Ida Színház
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Dogossy Katalin

A WHO rákkutató ügynöksé-
gének nemrégiben nyilvános-
ságra hozott tanulmányából 
kiderül, hogy már ötven 
gramm feldolgozott kolbász- 
és szalonnaféle napi szintű 
fogyasztása is tizennyolc szá-
zalékkal növeli a vastag- és 
végbélrák kockázatát. A jelen-
tés arra is kitér, hogy a vörös 
húsok valószínűleg rákkel-
tőek, de egyelőre nem gyűlt 
össze elég bizonyíték ennek 
igazolására.
NO DE MI NEM rákkeltő ma-
napság? Például a napsütés is 
első kategóriás rákkeltő. Vi-
szont a napsütés hiánya csont-
ritkulást okoz. Akkor most 
menjünk napra vagy sem? Ne 
használjunk mesterséges éde-
sítőszert, mert az is rákkeltő. 
Talán csak a túlzott cukorfo-
gyasztás meg az elhízás rák-
keltőbb nála. Hiszen mindenki 
tudja, hogy a túlsúly sok be-
tegség oka, s hogy önmagában 
az ideális testsúly elérésével 
is sok betegséget megelőzhe-
tünk, sőt gyógyíthatunk is. 
Azt is mindenki tudja, hogy a 
túl zsíros, szénhidrátban gaz-
dag ételek túlzott fogyasztása 
egészségtelen. Ha most eh-
hez még hozzávesszük a sza-
lámit, kolbászt, szalonnát, no 
meg a marhahúst is, akkor mit 
ehetünk?

MAGOKAT meg nyers zöld-
ségeket? 
MERT MINDEN egyéb élel-
miszer egészségtelen? Jelenleg 
nincs vita arról, hogy kerül-
ni érdemes, mert gyakorlati-
lag semmi tápértéke nincs, és 
rendszeres fogyasztása egész-
ségromboló is lehet a fehér 
kenyérnek és a finomított liszt-
nek. Mert a finomított fehér 
lisztet állítólag klórral fehérí-
tik és brómozzák. Ez a két ve-
gyi anyag pajzsmirigy és más 
szervi károsodásokat okozhat. 
Jobb kerülni a tartósítószerek-
kel, ízfokozókkal, sóval, hid-
rogénezett olajokkal és egyéb 
mesterséges összetevőkkel fel-
turbózott készételeket. No de 
melyik étel az, ami minden-
féle élelmiszeripari trükk, be-
avatkozás nélkül kerül az 
asztalunkra? Szinte minden, 
az élelmiszerboltokban kap-
ható termék tartalmaz vala-
milyen adalékot, tartósítót, 
ízfokozót. Hiszen már a „friss” 
zöldségeket és a gyümölcsö-
ket is kezelik valamivel, hogy 
gyorsabban beérjenek, kibír-
ják a szállítást, és mosolyog-
janak ránk a polcokról. Nem 
egészségesek a pácolt húské-
szítmények sem, mert tele van 
nátriummal és nitráttal, nitrit-
tel, nitrózaminnal és más tartó-
sítószerrel. A „diétás” termékek 

sok mesterséges édesítőszert, 
aszpartámot, szukralózt, sza-
charózt tartalmaznak. Ezeket 
az édesítőszerek neurológiai 
károsodást, emésztőrendszeri 
problémákat okozhatnak és en-
dokrin zavarok megjelenésével 
is összefüggésbe hozták őket.
HÁT AKKOR mit együnk? A 
táplálkozástudománnyal fog-
lalkozó, józan szakemberek 
azt mondják, bármit ehetünk, 
de mértékkel. Mert bizonyos 
anyagok és az ezeket tartal-
mazó élelmiszerek valóban 
rákkeltőek lehetnek, de csak 
nagy mennyiségben. Ezek az 
anyagok elsősorban az ásványi 
anyagok között szerepelnek, 
melyek elenyésző mennyiség-
ben kerülnek be és vannak je-
len a szervezetben. És ebben a 
kis mennyiségben legtöbbjük 
nélkülözhetetlen (cink, káli-
um, arzén). A vas hatásáról el-
lentmondóak a vélemények. 
Kis mennyiségben jó hatást tu-
lajdonítanak a kénnek, ezért ja-
vasolják például, hogy együnk 
meg hetente három tojássár-
gáját. A kalcium szerepét is 
fontosnak tartják s ajánlják a 
tengeri és folyami halak, a tej 
és tejkészítmények, a zeller, a 
spenót rendszeres fogyasztását. 
A tápanyagok mértékét illető-
en azonban már megoszlanak 
a vélemények. Egy biztos: nem 

ajánlott a túlzott szénhidrát-
fogyasztás, nem javasolt a sok 
cukorral készült befőtt- és gyü-
mölcskészítmény, a cukrász-
tészták, a túlérett gyümölcsök. 
Előnytelen a túl sok tésztaféle, 
és lisztes készítmény fogyasz-
tása. Viszont a növényi eredetű 
élelmiszerek, karotta, hagyma, 
a lecitintartalmú rizs, búza, 
alma, hal, fejes saláta kifeje-
zetten ajánlottak. Valamennyi 
összetevő folyamatos kutatás 
alatt áll. Mert a rák nem az a 
dolog, amivel viccelni lehet. 
S mert biztosan igaz, hogy a 
betegségek 30-35%-a helyes 
táplálkozással, 40-70%-a meg-
felelő életvitellel megelőzhe-
tő lenne. 
NEM VÉLETLEN, hogy már öt-
száz évvel ezelőtt, Paracelsus is 
azt hirdette, hogy „a halál a bél-
ben lakozik”. Miként az a kínai 
mondás is igaznak tűnik, mely 
szerint annak, amit megeszünk, 
fele a miénk, de a másik fele az 
orvosoké.
SZÓVAL sokféle informáci-
ót hallunk és olvasunk arról, 
hogy mit együnk és mit ne. 
Ráadásul sokszor az is, amiről 
azt hisszük, hogy egészséges, 
tartalmazhat a termesztése, 
szállítása és raktározása miatt 
is egy sereg egészségre ártal-
mas anyagot. Ezért az egészsé-
ges ételek kiválasztása nehéz. 

Mert a tengeri halak egészség-
védő hatását senki nem vitatja. 
Azonban a tengerek nehézfém 
szennyezettsége miatt már 
ezekkel a tengeri halakkal is 
ajánlatos vigyázni. A méz szu-
per táplálék, de persze csak ak-
kor, ha valódi, s nem találnak 
benne antibiotikumot, mint az 
nem egyszer megtörténik. 
VAGYIS? Mit csináljunk? 
Nincs egységes recept. Egy ke-
mény fizikai munkát végző 
ember nyilván megeheti a sza-
lonnát friss kenyérrel, hiszen 
szervezetének szüksége van a 
zsírra és a szénhidrátra ahhoz, 
hogy elegendő energiát tudjon 
termelni. Viszonylag ritka a 
vegetáriánus bányász. Az egész 
nap számítógép előtt rabos-
kodó, a vécére is kocsival járó 
ember számára viszont ezek az 
élelmiszerek bizonyára ártal-
masak. Nem vagyunk egyfor-
mák, testünk egyedi és egyéni 
táplálkozási igénnyel rendel-
kezik. Annak, aki cukorbeteg, 
nyilván kerülni kell azokat az 
élelmiszereket, amelyek gyor-
san és nagymértékben eme-
lik meg a vércukorszintet. 
Ezek a cukor, a méz, minden 
cukrozott üdítőital, minden 
cukorral készült sütemény, 
befőtt, lekvár, a gyümölcsök 
közül a szőlő és valameny-
nyi aszalt-gyümölcs. Mérni és 

számolni kell azokat, amelyek 
jelentős mennyiségű, jól hasz-
nosítható szénhidrátot tartal-
maznak. Ha valakinek magas a 
vérnyomása, egyen sok céklát, 
rukkolát, fejes salátát és spe-
nótot, mert ezek emésztésekor 
az összetevők nitrogén-oxiddá 
alakulnak, amely értágító ha-
tású, véd az érelmeszesedés-
sel és a trombózissal szemben, 
ami csökkenti a stroke és az 
infarktus valószínűségét. Aki-
nek magas a koleszterinszintje, 
csak zsírban szegényebb és fe-
hérjében gazdagabb élelmisze-
reket fogyaszthat. De például a 
csontritkulás elkerülése érde-
kében, főleg idősebb korban, 
érdemes kihagyni nem csu-
pán a kólát, de az ömlesztett 
sajtokat is. 
OK, de azt ki mondja meg, hogy 
ehetünk-e szalonnát?
Azt hiszem, senki. A magam 
részéről, mivel hajnal óta ülök 
a leadásra váró cikk felett, és 
elkészültem, megjutalma-
zom magam. Egy szelet teljes 
kiőrlésű lisztből készült, va-
jas kenyérre vékonyan szelt 
szalámival. Jófajta import és 
valószínűleg tartósított kali-
forniai paprikával, valamint 
előérlelt mosolygós paradi-
csommal. Akkor is, ha tudom, 
amit tudok.
LESZ, ami lesz.

Csak szólok…
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Novák Péter

Hisz idővel az előbbi két 
természeti jelenség a rendít-
hetetlennek vélt anyagot is 
kikezdi! Akkor meg? Sajna, 
hogy az emberi türelem ily 
véges, önmagával szemben 
leginkább; monolitként bele-
állnod egy konfliktusba maga 
a bátorság netovábbja, állító-
lag. Pedig felettébb leegysze-
rűsített, ha nem is fesztelen 
reakciója ez a vélt, vagy valós 
szuverenitásod elvesztése fe-
letti félelmednek. Mondhat-
ni gyávaság, avagy minden 
mindegy, csak mozdulnod ne 
kelljen. Ajjaj.

Miért válunk efféle „kara-
kán héroszokká”, szinte kivé-
tel nélkül mind? Nehéz sors, 
nehéz történelem, avagy az 
élet kemény iskolája – illik 
magyarázni a bizonyítványt, 
akár közhelyek sokaságával, 
viszont szüntelen... Mert va-
lóban nem könnyű kenyér a 
szocializáció, akárhogy is! 

Úgy a társadalom, mint az 
egyén szintjén. Elég figyel-
nem porontyaim fejlődését, 
miként is ötvöződnek majd 
hozott és tanult képességeik 
személyiségük olvasztótége-
lyében? Nem irigylem őket, 
hát még magamat, midőn a 
sűrűsödő csatározásokban 
egyre gyakrabban fede-
zem fel önnön gyermekko-
rom kihívásainak emlékeit. 
Tökösen helytállni, ez volna 
minden családfő álma! Így 
elsősorban tenmagam kell fe-
gyelmeznem, miszerint a mo-
tivációnak szánt permanens 
buzdítás, hergelés, felbujtás, 
ne adj' Isten uszítás mellett 
és helyett, néha az elkerülhe-
tetlen kompromisszumok je-
lentőségét is elmagyarázzam, 
még ha rövidtávon ugyancsak 
életszerűtlennek tűnő példá-
zatokkal. 

És akkor mi van? Pofonok 
apukám; kicsik, nagyok fel-
váltva, de kétségtelenül egyre 
húzósabbak! A kölykök áll-
ják a sarat rendesen, legalább-
is reménykedem, miközben 
tagadhatatlanul kérgesedik 
gyermeki lelkük a feltétel nél-
küli elfogadás lehetetlenségé-
vel szembesülve. Mert feltétel 
az mindig lesz, ráadásul más 
és más, permanens disszonan-
ciájaként bármely tanításnak... 

Úgy az egyén, mint a tár-
sadalom szintjén. Elég figyel-
nem környezetem fejlődését, 
hogy miként is ötvöződnek ho-
zott, tanult képességeink kö-
zösségünk olvasztótégelyében 
– tán illene, vagy három pont 
ide is, nem? No meg felkiál-
tó, felszólító, óhajtó és figyel-
meztető írásjelek (...!), lévén az 
össznépi mixtúra megkövülni 
látszik, s immáron hajdan volt 

De még milyen: se víz, se szél, egyetlen szilárd sziklatömb. Kár, 
hogy szélén a szakadéknak.

Kemény vagy
emberségünk alaktalan torzó-
jaként keménykedünk mással, 
egymással. 

Márpedig, hogy essék szó élet-
szerűségről is az említett pél-
dázatok vetületében, az ilyetén 
kivagyiságnak meg van a böjt-
je hosszútávon, ahogy megvolt 
mindig! 

A robusztus hajlíthatatlan-
ság, legyen még oly vonzó is pil-
lanatnyi győzelme, együgyűvé 
degradálja megszállottját; nem-
hogy meggyőzhetetlen, en bloc 
érdektelen lesz azon értékren-
di kérdéseket illetően, amelyek 
individuális és szociális létezé-
sünk több lábon állásának, te-
hát békés fenntarthatóságának 
kritériumai! 

Ezen feltételek, bár szörnyű 

vészkorszakok temették időről 
időre maguk alá, meg sosem 
változnak, tudniillik civilizáci-
ónk alapjai: a Hit, a Remény, a 
Szeretet. Megannyi asszociatív 
fogalommal holdudvarukban, 
minden vallás és kultúra nyelvén 
zengve az EMPÁTIA kánonát... 

Tudom, Te is hallod, ha figyelsz!
Elszántak, fáradhatatlanok, 

szívósak, állhatatosak, kitartók, 
elkötelezettek sokféleképp le-
hetünk, s legyünk is! Legyünk 
sziklák – jómagam ezzel a ke-
resztnévvel mi más, ugye – de 
tudatában a változásnak, tuda-
tában a víz és a szél formáló ere-
jében lévő lehetőségnek. 

Ennek reményében kívánok 
Áldott Karácsonyt és Boldog Új 
Esztendőt mindannyiunknak!

HIRDETÉS

„
JÓZSEF ATTILA
NEM ÉN KIÁLTOK

Nem én kiáltok, a föld dübörög,
Vigyázz, vigyázz, mert megőrült a sátán,
Lapulj a források tiszta fenekére,
Símulj az üveglapba,
Rejtőzz a gyémántok fénye mögé,
Kövek alatt a bogarak közé,
Ó, rejtsd el magad a frissen sült kenyérben,
Te szegény, szegény.
Friss záporokkal szivárogj a földbe -
Hiába fürösztöd önmagadban,
Csak másban moshatod meg arcodat.
Légy egy fűszálon a pici él
S nagyobb leszel a világ tengelyénél.
Ó, gépek, madarak, lombok, csillagok!
Meddő anyánk gyerekért könyörög.
Barátom, drága, szerelmes barátom,
Akár borzalmas, akár nagyszerű,
Nem én kiáltok, a föld dübörög.
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Elmondom hát mindenkinek

Polgár Teréz Eszter

Ki és mikor figyelt fel először a 
kézügyességedre?

Ötéves voltam, amikor a szü-
leim elváltak, a bíróság apám-
nak ítélt a bátyámmal együtt. 
Mivel apám akkor a határőr-
ségnél dolgozott, és éjjel is ri-
adóztathatták, kénytelen volt 
bennünket nevelőintézetbe 
adni, bátyámat Kőszegre, is-
kolások közé, engem pedig 
Kemenessömjénbe óvodások 
közé. Az igazgatónő, Vargáné, 
gyermektelen, elvált asszony, a 
névazonosság miatt azonnal a 
szárnyai alá vett, és a hétvégé-
ken, amikor apám nem tudott 
látogatni, hazavitt magával. 
Ő lett az első „mentorom”, és 
őt több meghatározó ember 

követte egészen felnőttko-
romig. Már az intézetben ész-
revették a rajztehetségemet, 
kaptam egy rajzfüzetet. Az 
óvónők témákat adtak meg, 
emlékszem, le kellett rajzol-
nom egyikük esküvőjét. Tisz-
tán mégis egy saját rajztémám 
maradt meg: apám a dzsipje 
mellett, katonaruhában, fegy-
verrel a kezében. 

Ki lett a következő mentorod?

Szombathelyen az általános 
iskolai osztályfőnököm, Kál-
di Jánosné és a férje (Weöres 
Sándor régi barátja!), aki helyi 
koszorús költő volt. Káldi ha-
tására elkezdtem versben írni 
a magyar házi feladataimat, 

és ő biztatott, dicsérte az isko-
lás rímfaragásaimat. Közben 
a lányuk, Káldi Judit grafi-
kus rajz szakkörébe jártam, 
aki megismertetett a kedven-
ceivel, Picassóval, Modigli-
anival, Chagallal. Másfajta 
szemléletet ültetett el ben-
nem, mint amit az akkori 
szombathelyi közvélekedés 
sugallt (azaz hogy Leonardo 
és Munkácsy kivételével min-
denki kókler). Hihetetlen sze-
rencsém volt a nyolcadikos 
művészettörténet-tanárnőnk-
kel is. Burainé – akkoriban 
özvegyült meg, gyakran sírt 
az órákon, ami mélyen meg-
érintett – a modern szobrá-
szatért, elsősorban Henry 
Moore-ért rajongott. 

Az elefánttól az Urániáig
A saját ötleted volt, hogy Bu-
dapestre felvételizz a Kiskép-
zőbe, vagy a tanáraidé?

Ehhez újabb találkozás kellett: 
Majthényi Károllyal, egy Keré-
nyi-epigonnal, aki a megyében 
komoly pártfunkciót is betöl-
tött. Az akkor éppen postás 
apám körzetében lakott, apánk 
pedig egy nap elvitte hozzá a 
rajzainkat. Majthényi javasol-
ta, hogy jelentkezzünk a Kis-
képzőbe, majd be is protezsált 
mindkettőnket. Bátyám egy év-
vel járt felettem. Egy hétvégén 
hazahozott egy marék plaszti-
lint, hogy mintázzon belőle, de 
aztán elfelejtkezett róla. Én köl-
csönvettem, és mintáztam egy 
elefántot. A bátyám megmutat-
ta a képzős tanárának, akinek 
annyira megtetszett, hogy java-
solta, ne festő, hanem szobrász 
szakra jelentkezzek. 

Tehát az elefánt miatt lettél 
szobrász…

Mondhatjuk. A Kisképzőben 
Gőbölyös Gyula lett a mento-
rom, akiért mindannyian ra-
jongtunk, attól kezdve, hogy 
belépett (pont úgy öltözött, 
mint mi). Sajnos csak az osz-
tály egyik felét tanította, en-
gem nem. Amíg mi unottan 
korsókat festettünk, a tanár 

úr teljes körű kultúr-antropo-
lógiát adott át. Később titok-
ban bejártam az esti rajzóráira, 
amíg ezt a nappali rajztanár 
meg nem tiltotta. De Gőbölyös 
néprajz, majd népibútor-resta-
urátor szakkörébe járhattam. 
Miatta lettem restaurátor. És Jó-
zsef Attila-mániás. Mert szinte 
minden tanítási helyzetben tu-
dott idézni valamit József Atti-
lától. Amikor például azt akarta 
velünk éreztetni, hogy a ter-
mészeti népek mennyire féltek 
attól, hogy a természet rend-
je felborul, az éjszakára nem 
következik nappal, a télre ta-
vasz, már szavalta is: „S amed-
dig ez a lanka nyúl, a szegény 
fűszál lekonyúl, fél, hogy örök-
re alkonyúl.” 

A Kisképző után egyenes út vitt 
a Képzőművészeti Főiskolára?

Csak harmadjára vettek fel, de 
legalább belekóstolhattam a 
nagybetűsbe. Dolgoztam kő-
szobrászként, majd képesítés 
nélküli tanítóként. Aztán éppen 
leszereltem, amikor eljutottam 
Körömbe, Kuklay Antal „ellen-
zéki” művészettörténész-plébá-
noshoz, Pilinszky-kutatóhoz, 
akit azért helyeztek az ország 
eldugott szegletébe, hogy ne 
sok vizet zavarjon. Csakhogy 
őt bárhová tették, hegyeket 

mozgatott meg. Barátok let-
tünk, én több mindent restau-
ráltam neki szívességből. Ma a 
lelki atyám. Miután elvégeztem 
a főiskolát, maradtam mint se-
gédtanár. Ekkor kért fel Jová-
novics György szobrász, hogy 
legyek az asszisztense a 301-es 
parcella emlékművének kivi-
telezésében. Rengeteget tanul-
tam tőle. 

Mi volt az első önálló munkád?

Mint minden végzett restau-
rátor, egy idősebb kolléga mel-
lett kezdtem. Nekem az volt a 
szerencsém, hogy nem a keze 
alatt kellett dolgoznom, hanem 
egész munkákat passzolt át ne-
kem. Akkoriban Heves megyé-
ben volt egy műemléki területi 
felügyelő, aki megelégelte, hogy 
a támogatásoknak nincs lát-
szatjuk, elvesznek a nagy pro-
jektekben, ezért belefogott a 
Nepomuki Szent János szob-
rok felújítási programjába. Évi 
három-négy szoborra volt pén-
ze, ’93-ban, négy évvel a diplo-
ma után ezekből kaptam egyet: 
a feldebrőit. Már családos em-
ber voltam, egy 4 és egy 2 éves 
kislánnyal, így az egész család 
leköltözött Feldebrőre. A szállá-
sunk a szoborral szemben állt, a 
gyerekeim ott játszottak az áll-
vány körül, Zsófi fel is mászott 

Varga Zoltán Zsolt szobrász-resta-
urátor magánemberként szerető 

családdal, három lány felnevelésével 
büszkélkedhet. Szakmailag többek kö-
zött azzal, hogy a budapesti Uránia mo-
zi, a Rác fürdő, a Millenniumi emlékmű, 
a Terror Háza, a fertődi Esterházy-kastély 
vagy a visegrádi Királyi Palota őrzi keze 
nyomát. Hányatott, részben intézetben 
töltött gyerekkoráról novellái árulkod-
nak, mégis elmondhatja: „Valaki minden 
életkoromban szeretett, támogatott és 
segített azzá válnom, aki lettem.”
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mellém, és „tisztogatta” a szob-
rot. Emellett kecskét fejt, élte a 
falusi gyerekek életét.

Két-három Nepomuki szobor 
után már önállóan kaptam meg 
a munkákat. Jól kerestem, de 
nagy pénzeket csakis az épület-
restaurálás hoz. Az áttörést ’97-
ben a Budapesti Szent Mihály 
Templom homlokzati restau-
rálása hozta meg. Ekkor vettem 
fel először embereket. Főnök 
lettem. Tél volt, gázpalackok-
kal fűtött állványon kellett dol-
goznunk. Az átadás előtt egy 
hónappal felrobbant egy pa-
lack, leégett az állvány, súlyosan 
megsérültek a szobrok. Kezd-
hettük az egészet előröl. 

Azóta öt-hat, néha több alkal-
mazottam vagy alvállalkozóm 
is van. Ennyi embert anyag-
gal, szerszámmal ellátni sem kis 
feladat, emellett bejárásokra, 
egyeztetések, zsűrikre rohanok, 
és túl sok az adminisztráció. 
Együtt dolgozni számtalan más 
szakmával, általában lehetetlen 
határidők és szűk fizikai hatá-
rok közé szorítva nem könnyű. 
(Éppen tegnap majdnem vere-
kedés tört ki a Lánchídnál. Az 
embereim műköveztek, mel-
lettük egy darus követ helye-
zett. Goromba stílusban kérte, 
vigyük arrébb a keverőgépet, 
mert lefröcskölheti az autóját; 
fenyegetőzött, hogy a daruval 
felemeli, és elhajítja a gépet. 
Amikor aztán az összes embe-
rem megjelent, köztük a két-
méteres erdélyi óriás, a darus 

elsomfordált). Jobban szeret-
tem egyedül dolgozni... Pedig 
amúgy ízig-vérig közösségi em-
ber vagyok. Egy egoista korban.

Milyen közösségben vagy 
„közösségi ember”?

Leginkább Gödöllőn, ahol la-
kom. Egyrészt az itteni Waldorf 
iskola közösségében, az egye-
sület alapító elnöke is voltam. 
A gyerekeim már nem járnak 
oda, de nyáron még szerepel-
tem a waldorfos Szentiván éji 
álom előadásban. Alapító tagja 
és névadója voltam a GÖMB-
nek (Gödöllői Művészetbarátok 
köre), amely számtalan kiállí-
tást valósított meg. Vezetek egy 
restaurátor csapatot, amely az 
évek során alig változott ösz-
szetételében, ami fontos visz-
szaigazolás. És – ki ne hagyjam 
– játszom egy amatőr focicsa-
patban. Ezeken túl szinte min-
den gödöllői köztéri szobromat 
ingyen készítettem, sőt, néha én 
álltam a költségeket is. Az idei 
„20 év Gödöllőn” című kiállí-
tásom kísérőszövegébe erede-
tileg ezt is beleírtam, de Kati, a 
feleségem szerint ezzel nem illik 
kérkedni… Azt hiszem, szintén 
a közösségi léttel függ össze, 
hogy imádom a bartert, azaz 
pénz helyett a cserét; rengeteg 
mindent csináltam barterben. 

Mit cseréltél mire?

Például barterrel szereztem a 
telkem is: 1994-ben nem volt 
restaurátori munkám, ezért 

elkészítettem a szabadtéri Ne-
pomuki Szent János szobrok 
országos topográfiáját. Így ju-
tottam el Gödöllőre is. Kide-
rült, hogy a szobrok a kastély 
raktárában hevernek, és az ön-
kormányzatnak pillanatnyilag 
nincs pénze a restaurálásukra. 
Önkormányzati telekért cse-
rébe elvégeztem a munkát. A 
telken részben barterrel épít-
tettem fel a műterem-házamat 
egy mosonszolnoki vállalko-
zóval, én cserébe körberesta-
uráltam Mosonszolnokot. A 
gyerekeim iskolájának szintén 
több bartert bonyolítottam, 
az iskola egy szobromért ka-
pott tornaterem-használatot. 
(Ugyan a Kastélykert étterem 
ablakainak restaurálását pont 
nem barternek szántam, a fő-
vállalkozó eltűnt a pénzemmel 
– végül „leehettük” a restaurá-
tori tiszteletdíjat.)

A szobrászat és a restaurálás 
is egyszerre szellemi és fizikai 
munka.

És én ezt nagyon élvezem mind-
kettőben! A restaurálás még egy 
fokkal összetettebb, mert mű-
vészettörténeti, ikonográfiai, 
kémiai, fizikai, biológiai isme-
reteket, időnként kutatásokat is 
igényel. Amikor az első Nepo-
muki szobrot restauráltam Fel-
debrőn, rögtön beleütköztem 
egy maradványba a szobron (a 
karing bal szélén), amit senki 
sem tudott megfejteni. Elsőre 
csipkének tűnt. Addig kutakod-
tam, amíg rájöttem: egy angyal 
feje volt hozzáragasztva a figu-
rához – és ezzel leírtam a mű-
vészettörténetben addig fel nem 
tárt típust, a „Nepomuki an-
gyalfejjel” változatát. (Mint az 
ornitológus egy ismeretlen ma-
dárfajt.) Azóta több ilyet resta-
uráltam. Ez az a morbid angyal, 
amelynek csak feje és szárnya 
van, sokan tévesen kerubnak 
nézik. A használatának prak-
tikus oka is volt: kitöltött olyan 
hézagokat, amelyek törékennyé 
tennék a szobrot.

Minden feladat új kihívás, soha 
sincs két egyforma, ezért a res-
taurálást nem lehet megunni. 
De az is igaz, hogy nincs benne 
valódi művészi szabadság, sőt, 
néha kényszermegoldásokra 
szorulunk. Például a máriabes-
nyői kálvária restaurálásánál a 
kálváriajeleneteket vastag üveg-
táblákkal kellett elfednünk. Va-
laki ugyanis benyúlkált a rácsok 

nyílásain, és következetesen le-
törte a kálvária negatív sze-
replőinek fejét. A legnehezebb 
munkánk ezeknek az apró 
portréknak a pótlása volt.

Az írás kitérőnek tűnik a kép-
zőművész pályádon.

Hosszú ideig csak egy-egy esz-
szét írtam, aztán Gödöllőn el-
mentem Ferdinandy György 
könyvbemutatójára, és még ott 
elhatároztam, hogy a gyerek-
kori élményeimet, a saját és ka-
pott történeteimet megírom. 
Gyurkával összebarátkoztam, 
később ő lektorálta az Orfeusz 
Kiadónál megjelent novellás-
kötetem. A szobrászat és az írás 
két külön világ, de hasonlóság, 
hogy egyikben sem sikerül so-
ha megragadnom azt az első él-
ményt, amelyben teljességként, 
bár csak villanásnyira megje-
lenik előttem a mű. Persze, az 
írás leginkább művészetterápia 
volt eleinte. Azért is írok most 
kevesebbet, mert már nem kell, 
hogy gyógyítson. Viszont egy 
ideje kísérletezem teljesen fik-
tív történetekkel. Érdekel, vajon 
csak közvetítője tudok lenni egy 
történetnek, vagy egészében a 
teremtője is.

Rengeteg mindennel foglal-
kozol. Úgy érzed, a helyeden 
vagy?

Magánemberként nagyon is: 
jó a házasságom, van három 
felnőtt, szép, szerető lányom, 
és pont olyan életszínvonalon 

élek, ahogy szeretnék. Egyéb-
ként nem érzem, hogy a helye-
men lennék, ezért is keresek 
mindig új utakat. A restaurálás 
elég kellene legyen mint hiva-
tás, életprogram, mégsem az. 
A műemlékek azt kívánnák, 
hogy elmélyülten, határidők-
től, anyagiaktól függetlenül 
dolgozzunk rajtuk, ehelyett 
vállalkozóként szűk határidők 
szorítanak. Emiatt is keresek 
mást, ahol a magam ura va-
gyok, én diktálom a tempót, és 
nem függök mástól. Persze, épp 
a restaurálással keresett pénz 
teszi lehetővé, hogy szobrász-
kodhassak, írhassak. Ezekben 
viszont nehéz belülről megí-
télni, hol is állok a mezőnyben. 
A külső megítélés meg nem 
mindig találkozik a sajátom-
mal. Olykor bezsűriznek egy 
tárlatra, aztán nem. Egy mű-
vészettörténész dicsér, a másik 
meg sem említ… Talán nem 
kellene, hogy számítson, mégis 
számít. És még valami, amiért 
nem lehetek a helyemen: kereső 
ember vagyok. Keresem Istent, 
keresem önmagam. Gőbölyös 
tanár úr arra tanított, hogy a 
megismerés (a keresés) végső 
célja önmagunk megszereté-
se, mert minden ismeretünket 
szükségszerűen önmagunkra 
vonatkoztatjuk. Nekem, mivel 
ötéves korom óta nincs mel-
lettem anyám, súlyos érzelmi 
deficitem van, amit megpróbá-
lok ellensúlyozni. Talán ezért 
is igyekszem magam annyiféle 
szerepben kipróbálni – végső 
soron megszeretni.
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49,8 Ft/db

1 495 Ft

Lopedium 2 mg 
kemény kapszula
30 db

Lopedium 2 mg 
kemény kapszula
30 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

Hasmenés tüneti kezelésére, 
loperamid-hidroklorid-tartalmú gyógyszer

élkül k h tó óélkül k h tó ó

615 Ft/g

1 230 Ft

Zovirax ajakherpesz krém
       2 g
Zovirax ajakherpesz krém
       2 g

A száj és arc területén jelentkező 
herpeszfertőzés helyi kezelésére 
alkalmas, aciklovir-tartalmú 
készítmény

Vény nélkül kapható gyógyszer

              2 2

16,5 Ft/db

990 Ft

Patikárium D3-vitamin 
tabletta  60 db
Patikárium D3-vitamin 
tabletta  60 db

A D-vitamin szerepet játszik az 
immunrendszer normál működésében, az 
egészséges csontozat fenntartásában, 
valamint hozzájárul az
egészséges
izomfunkció
fenntartásához

Étrend-kiegészítő készítmény

AA

33,6 Ft/db

1 615 Ft

Megakadályozza a gyomorsav visszaáramlását a gyomorból a 
nyelőcsőbe, így enyhíti a gyomorégést és a torokban, illetve 
szájban érzett kellemetlen érzést

MegMeMegeg kkakaakaakadáldádályozyozzaza a ga gyomyomorsorsav visvisszszzazaáraáramláásátsát aa gyogyoyomormormorbóbóból a 
nyenyelőcsőbe, ígyígyg enenyhíyhíy titi a ga ga gyomyomyomoréorégggésgést ét s a torokban, illetvee 
szászszájbajban én érzer tt kellemetlen érzést

Gaviscon borsmenta ízű 
rágótabletta  48 db
Gaviscon borsmenta ízű 
rágótabletta  48 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

j

Véé élkül k h tó óVéé élkül k h tó ó

ZZ

32,8 Ft/db

1 970 Ft

Komplex multivitamin ásványi 
anyagokkal és nyomelemekkel 
gyermekek részére 

KomKo plex multivitamin ásványi 
anyagokkal éés nyom l kk l gokkal éés nyomeleelemekmekkekel 

yermmekek részére 

Actival Junior rágótabletta  
60 db
Actival Junior rágótabletta  
60 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

a
g

10 Ft/ml

995 Ft

Sűrű nyáktermeléssel járó légúti betegségek 
kiegészítő kezelésére alkalmas
köptető hatású,
ambroxol-tartalmú
gyógyszer

SűrSűrűrű nű nű yákyákyáktertertermelmeléééssésseel járó légúégúg titi betetbetegsegsegegséégeégekk 

Ambroxol-Teva 3 mg/ml
     szirup
     100 ml

Ambroxol-Teva 3 mg/ml
     szirup
     100 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

AmbroxAmbroxoxx
    
    

Véé élkül k h tóVéé élkül k h tó

á ót bl ttá ót bl tt

150,5 Ft/ml

1 505 Ft
Különböző eredetű náthás 
megbetegedés okozta 
orrdugulás enyhítésére 
szolgáló xilometazolin-tartalmú 
készítmény

Külö bö ő d tű áthhá

Otrivin 1 mg/ml adagoló
    oldatos orrspray
    10 ml

Otrivin 1 mg/ml adagoló
    oldatos orrspray
    10 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

    
     

10,3 Ft/ml

1 025 Ft
Paracetamol-tartalmú 
fájdalom- és lázcsillapító 
készítmény, csecsemők és 
gyermekek részére
3 hónapos kortól

Paracetamol tartalmúú

Panadol Baby 24 mg/ml
    belsőleges
    szuszpenzió  100 ml

Panadol Baby 24 mg/ml
    belsőleges
    szuszpenzió  100 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

       
    

k ék é

19,3 Ft/db

1 890 Ft

Aspirin Protect 100 mg 
bevont tabletta  98 db
Aspirin Protect 100 mg 
bevont tabletta  98 db
Megakadályozza a vérrögök képződését, így csökkenti az 
infarktus kockázatát. Ajánlott szív- és érrendszeri kockázattal 
rendelkező 45-79 éves férfi- és 55-79 évesnőbetegeknek, 
acetilszalicilsav-tartalmú készítmény

Vény nélkül kapható gyógyszer

cec tilszalicilsav tartalmú készítménacac

élkül k h tó óélkül k h tó óVééVéé

100100

14,7 Ft/g

1 465 Ft

Vény nélkül kapható gyógyszer

Naproxén-tartalmú izom és izületi fájdalomcsillapító gél, lokális 
alkalmazásra a bőrön
Naproxxén-én-ttartalmú izom és izületi fáN ájdaj lommcsicsillallapítpítpító gó gélél, lololokálkálkáliis is 
lkkalmalmazáazzásrasra aa bőrbőrbőröönönal

Apranax Dolo 100 mg/g gél
100 g
Apranax Dolo 100 mg/g gél
100 g

VVéVénVVéé

24 / l24 / l

68,5 Ft/db

1 370 Ft

Vény nélkül kapható gyógyszer

A torok, a száj és a fogíny gyulladásos tüneteinek kezelésére és 
szájfertőtlenítésre alkalmas benzidamin-hidroklorid-tartalmú 
készítmény 

A tA tA toroorokkk, a sa sa s ázájzzáj éésés a ffogííny gy llull dáadásAAAA ssos tütü tnet iein kek kkez léelésére éée éss
zájfertőtlenítésre alkalmas benzidasz amin-hidrodrorokloklok ridridd tata-tartartartalmúlmúlmúmú 
észítmény ké

Tantum Verde menta 3 mg 
szopogató tabletta  20 db
Tantum Verde menta 3 mg 
szopogató tabletta  20 db

kkkk
303033

VéVééVény VVéééVééé

g//mlg//mleva 33 mmgg//eva 3 mmgg// TaTa

158,5 Ft/db

1 585 Ft

Fokozott viszkozitású nyák termelődésével, hurutos köhögéssel 
járó légúti betegségek váladékoldást elősegítő terápiájában 
javallt, acetilcisztein-tartalmú készítmény

Vény nélkül kapható gyógyszer

FFFookkF kFokF oozzoozzooottttttt t vissvisis kzkokkkkkkokozkokozkkozitzitzitzitzzitáásúásúsú nynyyáákákák teteteererermelelmelm ődééődéőd sévsséévveleel,ee hhuuh ruututtososs kkököööhöhhö éééééögéöggégéssessell
jáárró ó léégggúúti bbeettegegse égégek vk válaadédéékékolddásttá előőseeseggíttőő tő teerááárááápipiááp áájáábbaanstst elelőősőseeseggítgítgítgg őő tő tteereráerááppiááppiápiápiáááájájábábjábjábaanan
jaavvaalllt aaaceetilccisszzteinn taartalmmú kkéészítmmménénnyy

ACC long 600 mg 
pezsgőtabletta  10 db
ACC long 600 mg 
pezsgőtabletta  10 db

jaavvaalllt, aaaceetilccisszzteinn tarrtalmúmú kkékészítttmmmméénnnyyy

VVéVénVVééVVéé

PP

169,5 Ft/tasak

1 695 Ft

Hatékonyan csökkenti a megfázás 
és az influenza tüneteit
H tHatékoékonyanyan cn cccsökkkenntiti t a ma ma megfegfegfázáázááázáss

Wick TriActin citrom ízű 
por belsőleges oldathoz
      10 tasak

Wick TriActin citrom ízű 
por belsőleges oldathoz
      10 tasak

Vény nélkül kapható gyógyszer

pp
     11 

t í űt í ű

VVéVénVVéé

 

19,1 Ft/db

1 905 Ft

A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer 
megfelelő működéséhez. Szedése Béres 
Csepp mellé ajánlott

A C-vitamin hoozzájárul az immunrendsndszzer
megfelelő műkködéséhezhez SSzedzedése Béres ééhehez. SSzedése BéBéBéresreses 
Csesepppp melmellélé ajáajá lnlottt

Béres C-vitamin 500 mg 
filmtabletta  100 db
Béres C-vitamin 500 mg 
filmtabletta  100 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

ÉÉttreÉÉttÉÉ

90 Ft/db

1 440 Ft

Advil Ultra Forte lágy 
kapszula
16 db

Advil Ultra Forte lágy 
kapszula
16 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

Ibuprofén-tartalmú láz- és fájdalomcsillapító, 
gyulladásgátló hatású készítmény11

VVéVénVVéé

23,6 Ft/db

1 415 Ft

A magnézium és a B6-vitamin 
hozzájárulnak a fáradtság és a 
kifáradás csökkentéséhez

Étrend-kiegészítő készítmény

AA mmagnéézium és a B6-vitaminn
h ájá l k fá dt á é

Magnesium +B6 Pharmavit 
filmtabletta  60 db
Magnesium +B6 Pharmavit 
filmtabletta  60 db

É

p gp g
kemény kapszulakemény kapszula Otrivin 1 mOtrivin 1 m

g gg g
pezsgőtablettapezsgőtabletta 10 d10 ddbdb

LLooppeeddiiuumm 22 mmgg LLooppeeddiiuumm 22 mmgg
Ot i i 1Ot i i 1

AACCCC lloonngg 660000 mmgg AACCCC lloonngg 660000 mmgg
DECEMBERI AKCIÓ!

/ l d ló/ l d ló A D l 00 / élA D l 100 / élO i iO i i 1

Az akció 2015. december 1-jétől 31-ig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.

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

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Amikor egy novemberi éjszakán a mami meg-
halt, a család úgy döntött, eladják a lakását. A fia 
volt az örökös, így a feladat nagy része is rá há-
rult, igaz, a férfi lánya is segédkezett a sok holmi 
bedobozolásánál, és főleg a lakáshirdetés feladá-
sánál, mert ő értett az internethez. 

A sok hasznavehetetlen, 
régi holmit zsákokba dobál-
ták, amiről meg úgy vélték, 
értéke lehet, a lány feltet-
te egy hirdetési oldalra. A 
bútorokat elvitették, még 
azt a szép kis komódot is, 
amiről pedig azt gondolták, 
eladható, mert hiába lehe-
tett licitálni rá a neten, nem 
kellett senkinek. Volt még 
egy lábbal hajtható Singer 
varrógép, a háború után a 
mami azon vállalt varrást. 
A lány látta egy kávézóban, 
hogy kisasztalt lehet belőle 
csinálni, csak le kell csava-
rozni a tetejéről a gépet, hát 
hazavitte. 

De ott volt még a tele kony-
ha. A férfi kiragasztotta a 
házban, hogy lehet jön-
ni a fazekakért, csetresze-
kért, ingyen elvihető. De 
nem jött senki, így azokat 
is ki kellett dobni. Ami igen 
nagy gondot okozott, az az 
eladhatatlan páncéltőkés 
zongora volt, mert annak 
az elszállítása is egy vagyon, 

legalább háromszáz kiló a súlya. De akkor beál-
lított egy vevő a lakásba, és beleszeretett a zon-
gorába. A férfi becsületesen megmondta, hogy le 
van hangolódva, és a javíttatása legalább százezer 
forint, de így is kellett a vevőnek a lakással együtt. 
Nem játszani, csak dísznek a nagy térbe. 

Ami még mindig problé-
mát okozott, az a kis tér-
deplő, meg a felette függő 
szentkép. Ezek meg a mami 
azelőtt elválaszthatatlanok 
voltak. Igen, mert onnan 
intézte a család ügyeit. 
Hogy a férjét ne hívják be 
katonának, aztán hogy ép-
ségben hazatérjen a front-
ról, hogy legyen betevő a 
fiúnak, hogy kigyógyul-
jon a szamárköhögésből, 
hogy felvegyék a techni-
kumba, hogy jó állást kap-
jon és jó feleséget, hogy az 
unoka épségben megszü-
lessen, hogy az ura túlél-
je az agyvérzést, aztán az 
infarktust, aztán, hogy jó 
helye legyen a Mennyor-
szágban. A fiának magas 
lett a vérnyomása meg a 
cukra, azt is rendbe kellett 
tetetni, aztán az unokáért 
is volt mit imádkozni, ka-
maszkorára teljesen meg-
kergült, szóval volt dolga a 
maminak, szegény Szűza-
nya alig győzte hallgatni a 
sok Üdvözlégyet. 

Vág Bernadett
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Mert a térdeplő fölött egy másfél méter magas, 
ovális fakeretben a Szűzanya volt látható olaj-
nyomaton, karján a kisdeddel. Ha a térdeplőre 
kuporodott az ember, és imára kulcsolt kézzel 
felnézett, úgy tűnt, Mária lemosolyog rá a keret-
ből. A férfi is gyakran szemezett régen a Szűzzel, 
amikor senki se látta, mert amúgy nem tartotta 
túl férfias dolognak, hogy egy festményhez ri-
mánkodjon. Most meg ott állt vele szemben, és 
azon töprengett, mi az ördögöt kezdjen vele. 

A minimalista stílusú lakásába nem viheti. A 
lányának se kell, a férje sokkot kapna, a bará-
tai meg kiröhögnék, ha a garzonjukban ez lógna 
Bono mellett a falon. Kizárt dolog, hogy kidobja, 
gondolta a férfi, ilyesmit nem lehet kidobni. De 
mit csináljon vele? A térdeplőt még simán le le-
het vinni a templomba, és odatenni a többi mellé, 
észre se fogják venni, a maminak meg legalább 
saját helye lesz. De a kép? A képet nem aggathatja 
fel csak úgy, hogy nézne ki, ha elkezdene ott ka-
lapálni? A lány azt javasolta, fényképezzék le, és 
felteszi azt is a netre. De a férfi nem akarta. Ki-
árusítani a Szűzanyát? Jó helyet kell keresni ne-
ki, ahol szívből befogadják. Akkor azt javasolta a 
lány, hogy tegyék fel a netre ingyen, de ez se volt 
jó, mert úgyis árusok vinnék el, akik megint csak 
pénzt akarnának csinálni belőle. 

A férfi lement a plébániára, és megkereste a papot, 
aki a mamit eltemette. Megmutatta neki a szentkép 
fotóját, hogy odaajándékozná a templomnak. De 
a plébános nem fogadta be, mert az egy műemlék 
templom, akármit nem lehet kiaggatni. A férfi elment 
egy másik templomba, oda is gyakran járt a mami 
régen, amikor még a környéken lakott. Az a pap is 
megnézte a kép fotóját, és azt tanácsolta a férfinak, 
találjon neki helyet a lakásában, hiszen mégiscsak 
a Szűzanyáról van szó. A karácsony meg vészesen 
közeledett. Muszáj volt kiüríteni a lakást, mert az 
új lakó be akart költözni, a szentkép meg még min-
dig ott lógott. Haza nem vihette, hova is tenné, az 
ünnepek alatt megtelik a lakás, jönnek-mennek a 
rokonok, csak láb alatt lenne. Ekkor eszébe jutott a 

gyümölcsös. Nem messze Pesttől, fent a hegyen van 
egy kis kertje szerszámoskamrával, átmenetileg ott 
jó helye lesz. Fogta, és oda is vitte. Szépen feltette egy 
vödör tetejére, ne vizesedjen az alja, és nekitámasz-
totta a viskó lécekből tákolt falának. A Szűzanya szép 
arca mintha kicsit kipirult volna a hidegtől, de még 
így sem volt a tekintetében semmi szemrehányás. 

Szenteste nem volt igazi karácsonyfa, nem illett 
volna a minimalista berendezéshez. Csak egy 
apró, halványkék műfenyő csillogott a ráaggatott 
égők alatt, de mindegy, legalább együtt volt a csa-
lád. A férfi felesége isteni töltött káposztát főzött, 
jó volt a hal is, a bor is. Éjfél lehetett, amikor a 
férfinak egy pillanatra eszébe villant a sufni, ahol 
a Máriát hagyta, meg a kisdedet. Se kisbárány, se 
tehénke, még egy szamár sincs ott, ami melegíte-
né őket, gondolta fanyarkás mosollyal, aztán szelt 
még egy kicsit a diós bejgliből.

Sufnilakók

Alföldi Géza: Mária dalolja...
Karácsony este. És esik. 
Gyermekként sírva csorog az eresz. 
S halk szél, mint altatódal 
az anyák ajkán halkan neszez. 
Ring a csodás égi bölcső: 
– a gyermek sír, ki ma született, – 
s Mária dalolja altató dalát 
a csillagszemű fia felett.

HIRDETÉS
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Nagyon örülök, hogy az emberiség kitalált ma-
gának egy ilyen ünnepet! Ha ez nem lenne, akkor 
mindenki tönkremenne. Erkölcsileg, érzelmileg, 
emberileg…

De ami a legfontosabb a decemberi jeles napok-
kal kapcsolatban, hogy ez talán egy olyan cél, ami 
megkerülhetetlen, önzetlen és – ami a legfontosabb 
– nem lehet lemondani! Sőt! A hagyományok okán 
ilyenkor szeretünk adni egymásnak valamit, mert 
adni nagyon jó. Látni a másikon, hogy boldog, de 
nem az ajándékra költött összegtől, hanem azért, 
mert éppen arra vágyott. Vagy csupán annak örül, 
akitől kapta azt az apróságot.

Ezt az írást nagyon nehezen préseltem ki magam-
ból, mert sok egyéb dolog volt a lapleadás körül. És 
egyre többször arra jutottam, hogy nem csak ajándék-
ra lehet vágyni, hanem egymásra is. A gyermekeim 

például tudom, hogy mindennél jobban várják az 
otthon töltött szünidőt. És idén új helyen várjuk a 
karácsonyt.

Ez az ünnep szerintem annak is nagyon fontos, aki 
nem vallásos, hisz nem véletlen, hogy minden földré-
szen erre a 2-3 napra (ahogy mondani szokták) megáll 
az élet, de inkább az a bizonyos termelés. Hogy mit és 
milyen minőségben termelünk, arra most nem térek 
ki, de megállás nélkül mindenki csinálja – a valamit. 
Ismerőseim szokták mondani, hogy az ünnepek alatt 
megáll az élet, és én idén arra jutottam, hogy ha pon-
tosan szeretnék fogalmazni: nálunk karácsonykor 
megáll a munka, és kezdődik az élet!

Természetesen mindenki egyénileg dönt arról, 
hogy mikor, mit ünnepel, de az írás szerint ez a sze-
retet ünnepe. Arra pedig most bizony nagy szükség 
lenne a világ minden pontján. Eljutottunk odáig, 
hogy nem szabad bekapcsolni a híreket a gyerekeink 
előtt, mert a világ megőrült. Persze a globális helyze-
ten mi nem tudunk javítani, de a lokális problémák-
ra van ráhatásunk.

És?!? A sok közhelyes panaszkodás miatt szívem 
szerint én is írnék egy levelet az angyaloknak, mit is 
tegyenek rendbe ezen a kicsi bolygón. Nagyon sze-
retném tudni, hogy a gyerekeim jó helyre nőnek-e 
fel, és egyáltalán van-e jövő még az unokáink és a 
dédunokáink számára is...? Elnézést kérek azoktól az 
olvasóktól, akik megszokták a kedves családi írásain-
kat, de 2015 decemberében egy családapát ez aggaszt.

Az Advent közeledtével gyermekeim minden év-
ben kérdezgetnek engem is: Apa! Mit kérsz a Jézus-
kától? Amire én rendre kitérő választ adok, mert 
amióta kinőttem a legós korszakomat, azóta nincs 
konkrét vágyam.

Most viszont van egy kívánságom: Békés Kará-
csonyt Mindenkinek!

Tavaly ilyentájt láttuk először a Házat, em-
lékszem, szitált a köd, hideg, nyirkos, barát-
ságtalan idő volt, és nemhogy a Velencei-tóig, 
de az utca végéig sem lehetett ellátni. Engem 
azonban már a terméskő kocsifelhajtó, a kapu 
mögött elterülő levendulabokrok, a mediter-
rán kilátóterasz és a kert közepén álló lombját 
vesztett hársfa nyűgözött le.

Nos, azóta a hársfa újra kopaszon áll (hete-
kig gereblyéztük a sárga leveleket), de most már 
a mi kertünkben, a mi Házunk mellett, amely 
Házikó kezd pont olyan lenni, mint mi ma-
gunk: igazi otthon gyerekzsivajjal, a hátsó szo-
bából kiszűrődő rockzenével és süteményillatú 
lakókonyhával. Alig várom a téli szünetet, ami-
kor állandósulhat (legalábbis két hétre) ez az 
idill. Amúgy is teljesen „rákattantam” az ün-
nepekre, bevallom, már novemberben, hiszen 
ez lesz az első karácsony a Házban, és mivel 
tizenegynéhány éves házikó létére még sosem 
látott karácsonyfát, sem adventi készülődést, 
megérdemli, hogy ünnepi díszbe öltöztessem…

Réka lányom és Dávid fiam hasonlóan lel-
kesek, hiszen a szobájuk nagy ablakába csil-
logó díszekből karácsonyfát formáztunk már 
advent első vasárnapján, itt annyi örökzöldet 
vághattak le a koszorúkhoz, amennyit nem 
sajnáltam, nem nézett a függöny mögül senki 
szúrós szemmel (kertes társasházban laktunk 
eddig), és végre lett helye az évek során begyűj-
tött égősoroknak is. Tudom, hogy sokak szerint 
giccses vagy túlzás az ilyen díszítés, de nekem 
tetszik, és a családom már megszokta, hogy 
anya más dimenzióban van az adventi idő-
szakban, hiszen képes vagyok négy hétig ka-
rácsonyi dalokat hallgatni sütés-főzés közben, 

rávenni mind a hat gyermeket a közös társasjá-
tékozásra kütyük helyett (legalább néhányszor) 
és naponta nézegetni az időjárás előrejelzést, 
hogy mikor fog esni a hó.

A kisebb gyerekeink már azt tervezgetik, 
hogy hova hozza majd az angyalka az „iga-
zán nagy” karácsonyfát, a nagyobbak meg 
azon gondolkoznak, hova vigyék a kicsiket an-
gyal-lesre és mennyi mézeskalács kell az útra, 
ha véletlenül más sétáló gyerekek is lennének 
a faluban. Réka lányom ugyan aggódik egy ki-
csit, hogy honnan tudja a Jézuska, hogy hova 
kell küldeni az angyalokat, és mi lesz, ha vélet-
lenül a régi lakásba mennek, vagy a budapesti 
albérletbe, de Dávidkám biztos a dolgában, hi-
szen a karácsonyi levélbe a vágyai mellé beírta 
az új címünket is, biztos, ami biztos...

Mézeskalács házikó Lemondhatatlan 
ünnep

Küttel Dávid

Apaszemmel

Szonda Györgyi

Anyaszemmel 
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Méregtelenítés

Sallai Ervin

Piaci karácsony
– Pali bá, hallom volt a karácsonyi vásárban a kínai piacon?!
– Voltam hát. De lehet, hogy az se az vót.
– Aztán látott-e csudát?
– Már ha az csudának nevezhető, hogy a piacon a fenyőfa műanyagból van, nem fából, mint 
nálunk.
– Az olyat milyen erdőbe’ vágják?
– Nem lehet másba’, mint műanyag erdőbe’, mert fenyvesben még az öregapám se látott.

– Oszt nehéz kivágni egy műanyag karácsonyfát?
– Ördögöt. Még balta se kell hozzá, csak a bicskát megmelegíti gyufával, mert hő-
re lágyul.
– Ha csak úgy nem?!
– De nem is az anyagja neki a csuda, hanem a színe.
– Mert hogy?
– Mert hogy a boltos szerint magenta, a kasszás kislány szerint pink, a sógor 

úgy mondja: rózsaszín, de én megmondom az őszintét – páviánsegg színe van.
– Tán kend látott már páviánsegget, azér’ tudja?!

– Egyszer a cirkuszban, de lehet, hogy az se az vót.
– Meséljen még, mi volt a vásárban?
– Ereszcsatornára szerelhető, világítós néger Mikulás. Ejsze olyan gyönyö-

rű, hogy hang bennakad. A szánját nyolc sárkány húzta.
– Nyolc?

– Annyi. Infrás távirányítót is adnak hozzá, oszt ha a gombot meg-
nyomja, elénekli kínaiul a BícsBojsztól a Kokomót. Szakasztott úgy, 
mint a Krúz Tamás filmjében, a Koktélban.

– Amikor a pálinkát színes löttyökkel rázta össze egy fémkancsó-
ban?

– Hát.
– Fúj! Asszonynak való csecsebecse volt-e?
– Hogy a viharba’ ne lett vón?! Olyan PanaSony mikronhul-
lámos sütő, hogy míg kipattogtassa a fonóban morzsikált ku-
koricát, a tetején a betlehemben Mária megszüli a Kis Jézust, és 
József kungfu rúgással távol tartja a néger villanyóra leolvasót.

– Fölöttébb megható.
– Hát! Az ember szívét melegség tölti el, ahogy a jászolban köréjük 

sereglik a sok óriásteknős, kafferbivaly, meg a lila törpezsiráf.

– A három királyok is rajt’ van-e?
– Hogyne vón?! Mind az öt. Éneklik a 

dzsingölbelszt úgy, hogy csing-tö pej.
– Oszt mennyi parazsat kell egy ilyen mikronhullámú sütő alá rakni, 

hogy kipattogtassék egy kiló tengerit?
– Azt nem mondta a kínai. Gondolom, egy vödörrel elég.
– És tényleg olyan furán esznek?
– Nincs kanala egynek se’, dobverőkkel eszik a rizsát.
– Lódít kend.
– Ha mondom! Saját két szememmel láttam. Meg is sajnáltam őket. Merthogy mindég rohannak. 
Nincs idejük külön enni a főfogást és az édességet, úgyhogy a húsra egyszerre teszik a mustárt és a 
mézet.
– Oszt tényleg kutyából van ott a disznótoros?
– Az könnyen meglehet, mert a Bodri láttán mindnek összeszaladt a nyála.
– A kínai nyelv nehéz-e?
– Ördögöt. Meg is tanultam a piacon egy mondatot kínaiul. 
– Melyiket?
– Azt, hogy álljék kend félre egy cseppet, ha meg nem sértem, mert nem férek el.
– Hogy mondják?
– Vityászkoci!
– Ha csak úgy nem?!

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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étkúton                                                                                                    h Szállás tágas szobákban, félpanzióval

   h December 30-án “Sváb est” - sváb ételkülönlegességek, kézműves 
                                           sörök kóstolója, néptáncbemutató és táncház, Sramli Party élőzenével
 h December 31-én gyermek játszóház, hölgyeknek stílus- és smink tanácsadás
    h Este gálavacsora a Dumaszínház közreműködésével: Szobácsi Gergő “stand-up comedy”
               műsora,  tombolasorsolás, élőzenés buli hajnalig
h Január 1-én újévi gyalogtúra - GPS  kincskeresés értékes
    nyereményekkel, kolbászsütés, hurkakóstoló a Fogadó az Öreg Préshez Kemencés udvarán
h Január 2-án borkóstoló és pincevacsora a Molnár Borház Bormúzeumában, 
    gyermekeknek bűvészműsor, filmvetítés és Pizsama Party a hotel különtermében

már 21 750 Ft/fő/éj-től
/4 éj foglalása esetén/

A Csomagáraink minden esetben 2 teljes árat fizető személy esetén érvényesek 
és egyéb kedvezményekkel nem vonhatóak össze!

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

A  csomagajánlat  érvényes  2015.12.29 - 2016.01.03

HIRDETÉS
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Kérdezze meg gyógyszerészét!
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Milyen élethelyzetekben lehet szükség az egyén-
re szabott vitaminpótlásra?
A vitaminpótlás ma már nem kérdés, inkább 
csak az, hogy mikor, kinek és mennyi ideig van 
rá szüksége, illetve az, hogy monovitamint vagy 
multivitamint szedjen-e. A multivitamin ma-
gával hozza az ásványianyag-pótlás kérdését is, 
hiszen ezek a készítmények ásványi anyagokkal 
dúsítottak. Ez nagyon hasznos, mivel az ideális 
anyagcsere folyamatokhoz nemcsak megfele-
lő mennyiségű vitaminra, de elegendő ásványi 
anyagra is szükség van, és fontos ezek egymáshoz 
viszonyított aránya is, hogy a megfelelő egyen-
súlyi állapot biztosított legyen. Egyrészt egy-egy 
vitaminnal sokat tehetünk az adott kórkép javí-
tásáért, kiegészítő terápiaként alkalmazhatjuk. 
Sok vitamin segítheti más gyógyszerek hatását, 
egy-egy betegség előbb meggyógyulhat, ha mellé 
megfelelő vitaminkészítményt választunk.

Másrészt a vitaminpótlásra mindig szükség 
van, mivel a termesztett növények minősége 
sokat romlott a környezeti behatások miatt, rá-
adásul a szüret és a felhasználás közötti idő is 
egyre növekszik, ezért sokat veszítenek a tápa-
nyag- és vitamintartalmukból. 

A különleges élethelyzetekben mindenképpen 
fontos a vitaminok szedése, például várandósság 
alatt, gyermekeknél és időskorban, azonban a 
fogyókúrázók, a vegetáriánusok, a vizsgákra ké-
szülő diákok, valamint a dohányosok megfelelő 
vitaminpótlásáról sem szabad megfeledkeznünk.

Lehetnek-e következményei a vitamin-túladago-
lásnak?
A vitaminok alapvető felosztása oldódásuk 
szerint történik: léteznek vízben és zsírban ol-
dódók. A vízben oldódó vitaminok esetén a 
felesleges mennyiség távozik a szervezetből. 
Ilyenek a C-vitamin és a B-vitamincsalád tag-
jai, bár egyes irodalmi adatok itt is leírnak mel-
lékhatásokat. A zsírban oldódóknál (A-, D-, E-, 
K-vitaminok) fennáll a felhalmozódás lehető-
sége, hiányuk mellett a túlzott bevitel egyaránt 
káros lehet, ami további bajokat idézhet elő. 
Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy 
ha egyidejűleg többféle vitaminkészítményt is 
szedünk, azok esetleg tartalmazhatnak azo-
nos vitaminokat is. Fontos, hogy soha ne vala-
milyen irányzat vagy divat alapján válasszunk 
magunknak vitaminpótlást, hanem mindig 
meggondoltan, testre szabottan.

Az elmúlt hónapokban többször foglalkoztunk az 
immunrendszer erősítésével. A téli időszakban a leg-

fontosabb, hogy szervezetünk egészséges működését 
ásványi anyagokkal segítsük, hiszen ekkor jutunk a legke-
vesebb tápanyaghoz. Bizonyos élethelyzetekben pedig 
akár plusz vitaminokra is szükség lehet, de a legtöbben 
nem tudják, mit kellene szedniük egy-egy problémá-
ra. Így ezúttal Dr. Kárpáti Zsófiát, a soproni Arany Kígyó 
Gyógyszertár szakgyógyszerészét kérdeztük, kinek és 
mikor van szüksége vitaminpótlásra.

Szentkuty Nikolett

Az egyénre szabott vitaminpótlásról

Milyen típusú vitaminokat alkalmaznak 
leggyakrabban? 
Hogy mik a legfontosabbak, sok mindentől 
függ, személy, kor, idő, időjárás, sőt, napszak 
függvénye. Vitaminoknál és ásványi anya-
goknál is fontos a kronofarmakológia, azaz 
hogy melyiket mikor vesszük be. Azt is fontos 
átgondolni, szedjük-e egyáltalán, és ha igen, 
meddig. Bár banális kérdésnek tűnik a meg-
felelő vitamin kiválasztása, ha jót akarunk 
magunknak és családtagjainknak, mégis ér-
demes személyre szabottan elkezdeni a vi-
taminszedést és szakmai segítséget kérni a 
gyógyszerészektől.

Tudja már, miT vesz   
a nagyszülőknek 

ajándékba?

a biztonságérzetnél  
pedig aligha kell több. 

a maxcom idősgondozó  
mobiltelefon az sOs 
karpereccel a 
felszabadultság  
érzését nyújtja idős  
családtagjai számára,  
hisz tudják, hogy  
bármikor azonnali  
segítséget hívhatnak.

KÉRDÉSE VAN? HÍVJA MOST ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT A 
+36 (1) 452 2688-AS SZÁMON!

RÉSZLETEK: www.idosmobil.hu

nagyi_67.5x92.indd   1 2015. 11. 16.   13:56
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A legfontosabb ajánlott ásványi anyagok és vitaminok:
Várandósság alatt: folsav, vas, cink, B1-vitamin, B2-vitamin, B6-vitamin, 
B12-vitamin, C-vitamin, D-vitamin, E-vitamin

Csecsemőknek: D-vitamin és K-vitamin

Gyermekeknek: kalcium, vas, A-vitamin, B1- és B2-vitamin, C-vitamin, D-vitamin

Időseknek: szelén, cink, magnézium, A-vitamin, B1-vitamin, B2-vitamin, 
B3-vitamin, B6-vitamin, B12-vitamin.

Dohányosoknak: magnézium, A-vitamin, C-vitamin, E-vitamin

Fogyókúrázóknak: króm, vas, C-vitamin

Vegetáriánusoknak: kalcium, folsav, vas, B12-vitamin, C-vitamin
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Draveczki-Ury Ádám

A Parkinson-kór kapcsán a 
többség a kézremegésre asszo-
ciál, de ha jól tudom, ez tévút…
A köztudatban olyannyira ez 
él a betegséggel kapcsolatban, 
hogy még sok egészségügyi 
dolgozó is a kézremegéssel 
azonosítja a Parkinson-kórt. 
Ez valóban jellemző tünet, de 
távolról sem általános: olyany-
nyira nem, hogy a betegek egy-
harmadának sosem remeg a 
keze. Ugyanakkor tény, hogy 
a betegség első fázisában a rit-
musos-harmonikus mozgások 
változnak meg: az általános 
lassulás mellett elsősorban a 
mozdulatok indítása, megál-
lítása válik különösen lassúvá, 
illetve a finommozgások káro-
sodnak. Nem tud a beteg pél-
dául úgy fogat mosni, habot 
verni, mint előtte. Ezzel együtt 
jelentkezhet remegés is, ám ez 
nem okoz funkciózavart, mivel 
nyugalmi jellegű; ha valami-
be belekezd a beteg, jellemző-
en abbamarad. Viszont ez egy 
látható tünet, tehát nem lehet 
csodálkozni azon, hogy a több-
ségnek rögtön ez jut eszébe a 
kórról. És mivel látható, sajnos 
stigmatizál is…

Nincs is más ehhez hasonlóan 
látványos jel?
A betegség stádiumától függő-
en beszélhetünk a korai moz-
gászavar-tünetekről és a késői 
motoros tünetekről. A szin-
tén nagyon jellegzetes járás 
közbeni „letapadások”, egyen-
súlyzavarok inkább már az 
előrehaladott állapotban je-
lentkeznek. Az utóbbi tíz év-
ben viszont egyre inkább a 
nem mozgási jellegű tünetek 
kerültek az orvostudomány 
érdeklődésének középpontjá-
ba. Például az utóbbi időszak-
ban terelődött rá a figyelem, 
hogy a betegség kialakulását 
sokszor depresszió előzi meg, 
gyakran akkor, amikor moto-
ros tünetekről még egyálta-
lán nem is beszélhetünk. Ez 
egyébként magát a betegség 
már kialakult állapotát is vé-
gigkísérheti, és folyamatos ke-
zelést igényel. Az oka az, hogy 
olyan degeneratív idegrend-
szeri folyamatok indulnak be, 
amelyek következtében olyan 
struktúrák, neurotranszmit-
terek károsodnak, amelyek 
a hangulati élet alakításá-
ban játszanak kulcsszerepet. 

Jelentkezhetnek pánikroha-
mok, alvászavarok – jellemző-
en nyugtalan, nem pihentető 
alvás – is olyan intenzív moz-
gásokkal, kapálózásokkal, 
amelyek akár fizikailag is ve-
szélyeztethetik a hálótársat. 
Illetve ugyanilyen jellegze-
tes megelőző tünet például a 
szaglás csökkenése, amit so-
kan észre sem vesznek, csak 
utólag tudatosul bennük. A 
székrekedés is efféle gond, 
ugyanis a gyomor-bél trak-
tusban jelennek meg először 
az idegrendszer azon szövet-
tani elváltozásai, amelyek a 
betegség lényegét jelentik.

Parkinson-kór: egyre jobb a tüneti kezelés
És mikor jelentkezik a szellemi 
képességeknek a betegséggel 
szintén gyakran együtt járó 
hanyatlása?
Azért nem szeretem, amikor 
az elbutulás szót használják er-
re a tünetcsoportra, mert ilyen-
kor mindenki az Alzheimer-kór 
okozta demenciára asszociál, pe-
dig ebben az esetben másról be-
szélünk. A Parkinson-betegek 
esetében is károsodnak bizonyos, 
a homloklebenyhez kapcsolódó 
gondolkodási funkciók – így az 
emlékezés, a kombináció, az elő-
hívás –, ami akár az önálló élet-
vitelt is gátolhatja, de nem ez a 
jellemző. Ez is eleve egy olyan 
tünet, amely nem jelentkezik 
mindenkinél, hanem a betegek 
mintegy 40 százalékánál találko-
zunk vele valamilyen mértékig.

Mikor jelentkeznek az első 
tünetek?
Klasszikus esetben 65 év felett, 
ez némileg kitolódott az utóbbi 
évtizedekben. 75 éves kor felett 
már viszonylag sok beteg van. 
De a másik irányból közelítve 

sajnos azt kell mondani, hogy 
egyre több az 50 éves kor alat-
ti beteg is.

Mi ennek az oka?
Nem tudjuk biztosan, jelenleg is 
lázasan kutatják a szakemberek. 
Bizonyos genetikai tényezők áll-
hatnak a háttérben, de pontosan 
egyelőre nem sikerült meghatá-
rozni ezek mibenlétét. Nem fel-
tétlenül szabályos öröklődésre 
kell gondolni, hanem egyfajta 
hajlamra, amely bizonyos kör-
nyezeti hatások következtében 
aktiválódik. Viszont megint nem 
tudjuk, pontosan milyen környe-
zeti hatásokról is beszélünk. Ne 
olyasmire gondoljon, hogy pél-
dául sokat tartózkodik valaki a 
napon… Egy lehetséges példa le-
het az ivóvíz és az abban meg-
található egyes kémiai ágensek.

A Parkinson-kór jelenleg nem 
gyógyítható és nem is fordítha-
tók vissza a károsodások. Van-e 
remény arra, hogy ez esetleg a 
jövőben változhat?
E területen is lázas kutatás fo-
lyik, és remény már létezik, 
hogy valamikor a jövőben las-
sítható lesz a betegség lefolyá-
sa. Jelenleg azt mondhatom 
el, hogy a tüneti kezelések et-
től függetlenül is egyre haté-
konyabbak, vagyis ma már 
éveken át biztosítható a bete-
geknek a jó életminőség. Ehhez 

természetesen az is hozzátar-
tozik, hogy kiküszöböljük az 
említett stigmatizációt, vagyis 
ha valaki Parkinson-kóros, az 
ne veszítse el emiatt azonnal a 
munkáját. Ez egyébként az eu-
rópai betegszövetség, az EPDA 
(European Parkinson’s Disea-
se Association) jóvoltából már 
az Európai Parlament szintjén 
is téma. Attól, hogy valaki eb-
ben a betegségben szenved, még 
hosszú éveken át láthat el pél-
dául számítógépes munkákat. 
Az említett remegés nem jelent 
csökkentértékűséget, csökkent 
munkaképességet.

A lelki gondozás mennyit 
számít a betegek állapotában?
Nagyon sokat. Az én személyes 
tapasztalataim szerint a Parkin-
son-kóros emberek nagyon sze-
retetigényesek, ragaszkodók, és 
fontos, hogy érezzék: nincsenek 
egyedül. E gondolat jegyében 
szerveztek például az egyesüle-
tünk égisze alatt ők maguk egy 
vonulást a Lánchídon április 
11-én, a Parkinson-betegek Vi-
lágnapján, amelyen több mint 
háromszázan vettek részt. Az 
ilyen események nagyon sokat 
számítanak. Mint ahogy az is, 
hogy a világ II. János Pál pá-
pa vagy Michael J. Fox példájá-
ból láthatta: ettől a betegségtől 
semmilyen pozíció vagy foglal-
kozás nem védi meg az embert.

A Parkinson-kór közismert betegség, ám az utóbbi évtizedek kutatásai számos 
olyan vonatkozást derítettek fel e zavar kapcsán, amelyekkel a közvélemény még 

sincs igazán tisztában. Ezekről beszélgettünk dr. Takáts Annamáriával, a Semmelweis 
Egyetem Neurológiai Klinika Parkinson-kór és Mozgászavarok Ambulancia főorvosával.
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Jelen állás szerint mennyire 
ismerjük a mellrák 
kialakulásának okait? 
Többet tudunk-e most, mint 
korábban?
A betegség kialakulásának 
okai régóta ismertek. Az egyik 
legjelentősebb tényező még 
mindig az ösztrogénhatás idő-
tartama. Ez azoknál a nőknél 
érvényes főleg, akik nagyon 
korán kezdenek el menstru-
álni és nagyon későn feje-
zik be. Emellett a civilizációs 
életmódból adódó mozgássze-
gény életmód, a nagy mennyi-
ségű szénhidrát fogyasztása, a 
gyorséttermekben étkezés, ke-
vés rost bevitele szintén nincs 
jótékony hatással a szervezet-
re. A kialakulásért felelős lehet 
az öröklődés, különösen, ha 
elsőfokú rokonnak, édesanyá-
nak, nagynéninek, testvérnek 
volt emlőrákja. 

Sokan a dezodort, melltartót, 
tartósítószereket hozzák fel le-
hetséges kiváltó okként. Ezek 
valós, vagy megcáfolandó kije-
lentések egy ilyen összetett be-
tegség esetében?
Mindig azt kell nézni, hogy 
milyen tényezők játszanak sze-
repet egy betegség kialakulá-
sában. Soha nem szabad egy 
dolgot kinevezni „bűnösnek.” 
A dezodorok esetében számos 
pro és kontra érv jelent meg. 
Óvakodnék attól, hogy kijelent-
sük, egy dezodor önmagában 
rákot okoz. A dezodoroknál fő-
leg az alumínium tartalmúak 
említhetőek, amik elnyomhat-
ják, akár huszonnégy, negy-
vennyolc, hetvenkét órára a 
verejtékmirigyek működését, 
ezek nyilván nem szolgálják az 
egészséget. Bár jelennek meg 
olyan tanulmányok, hogy aki 
fiatal korától az előbb szóba 

került eszközöket alkalmazza, 
olyan plusz behatásnak teszi 
ki magát, amihez ha nem járul 
megfelelő életmód, akkor hoz-
záadódik a kockázatokhoz, de 
hangsúlyozom, nem önmagá-
ban ez az ok. 

A melltartók mennyire 
tehetőek felelőssé a betegség 
kialakulásában?
Nem lehet elégszer elmondani, 
hogy a nők hetven százaléka 
rossz melltartót hord. Az emlő-
nek van egy hónalji nyúlványa 
is, a mirigyállomány a hónalj 
felé terjed. Nem jók a kiskosa-
rú melltartók, amik bevágnak 
a mirigyállományba, és nyo-
másnak teszik ki. Fontos, hogy 
ne terhelődjenek az emlő sza-
lagjai. Itt is kijelenthető, hogy 
a melltartóviselés nem oka az 
emlőráknak, de a rossz melltar-
tó számos egyéb problémáért 

felelős, például vállfájdalmak 
jelentkezhetnek.

Hogyan készülhet fel egy nő a 
problémák kivédésére?
Elsősorban a táplálkozás 
fontosságára hívnám fel a 
figyelmet. 

A tartósítószereket hogyan ke-
rülhetik el a nők, ha az összete-
vőkről és a hatásaikról semmit 
nem tudnak?
Egy mondatot tudok tanácsként 
adni: mindenki nézze meg a 
gyártási és a lejárati időt, ha az 
hosszú, akkor nyilvánvalóan 
sok adalékanyagot tartalmaz 
az adott készítmény. Nem tud 
mindenki bioboltban, biopia-
con vásárolni, azonban az em-
berek törekedjenek arra, hogy 
friss zöldséget, friss húst ve-
gyenek. A zöldségfogyasztás 
arányát eleve növelni kellene, 
tudniillik Magyarországon ez 
a szám eléggé alacsony. 

Mit mondhatunk, ha valaki 
annak ellenére betegszik meg, 
hogy egészségesen élt, nem 
dohányzott, rendszeresen 
mozgott, stb?
Soha nem tudhatjuk, hogy az 
édesanyja hogyan viselte a ter-
hességet. Hogy milyen gyógy-
szereket kapott a magzati 
fejlődés alatt, milyen területen 

töltötte a gyermekkorát, milyen 
volt a víz, milyen ételek jutottak 
a szervezetébe. Ezek mind hoz-
zájárulhatnak a betegség kiala-
kulásához.

Korra lebontva változott-e 
az elmúlt évtizedekben 
Magyarországon az emlőrák 
előfordulása? 
Egy trend látható, miszerint fi-
atalabb korban is megjelenik a 
betegség, de ez még nem mond-
ható jelentős statisztikai válto-
zásnak. Azonban a társadalom 
a női daganatok közül legjob-
ban az emlőrákra figyel oda, 
talán mert a civil szervezetek 
kellő erővel bírnak ahhoz, hogy 
a betegségről többet beszéljenek. 
Fontos, hogy a fiatal lányokat 
már az iskolában megtanítsák, 
hogyan érdemes végezni az em-
lő vizsgálatát. Tudatos odafi-
gyelés szükséges, hogy értsék, 
mi történik a testtel. Hasznos 
minden menstruációs időszak 
után a mellek tapintással törté-
nő megvizsgálása.

Sok nő idegenkedik a 
mammográfiától. Miért 
nélkülözhetetlen mégis ez a 
vizsgálat?
Azért nagyon hasznos a mam-
mográfia, mert alkalmas a ko-
rai, nem kitapintható emlőrák 
kiszűrésére.

Beszélhetünk-e komoly ered-
ményekről a gyógyításban?
A személyre szabott terápiák 
már lassan ötven éve ismertek 
és jól alkalmazhatóak. Számos 
módozatból adódik össze en-
nek a betegségnek a kezelése. A 
legújabb sikerekről egy példát 
hoznék fel: a prosztataráknál sze-
repet játszó androgén receptor az 
emlőrák egy bizonyos alcsoport-
jában időnként megjelenik, és 
kiderült, hogy a prosztatarák ke-
zeléséhez használt gyógyszer az 
emlőráknál is hatékony. Fontos, 
hogy mindenkit úgy kezeljünk, 
ahogy a betegsége megköveteli, 
az onkológia pedig egy folyama-
tosan fejlődő terület.

Összességében kijelenthet-
jük-e, hogy aki odafigyel magá-
ra és rendszeresen eljár a szű-
résekre, nagy eséllyel meggyó-
gyul akkor is, ha esetleg daga-
natot találnak nála? 
Nagy esély van a gyógyulásra. 
De nagyon fontos, hogy a gyó-
gyulás után is elengedhetetlen az 
éberség, a megfelelő odafigyelés.

„Tudatos odafigyelés szükséges”
Minden nő tart az emlőráktól, pedig 

kis odafigyeléssel csökkenthető a 
betegség kialakulásának esélye. Dr. Dank 
Magdolna onkológussal, a Semmelweis 
Egyetem ÁOK Radiológiai és Onkoterápi-
ás Klinika osztályvezető főorvosával be-
szélgettünk az emlőrákról.

Ayhan Gökhan

Magazinunk újrahasznosított papírból készül



További részletek: www.remington.hu

* Az egyedi eredmények eltérőek lehetnek. A klinikai vizsgálatok szerint a résztvevők három kezelést követően átlagosan akár 94,3 %-kal kevesebb szőrt 
észleltek 12 hónap elteltével, ez az eredmény hasonló a professzionális szőreltávolító berendezések esetében megfigyeltekkel.

Hogyan működik az i-LIGHT PRESTIGE?
A kibocsátott nagy energiájú pulzáló fény a bőrön áthatol, egészen a szőrtüsző
mélyéig, ahol a besugárzást elnyeli a szőrszál sötét pigmentje (melanin), itt
átalakulva hőenergiává blokkolja a szőr növekedési ciklusát.

................................................................................................................................

- Gyors és fájdalommentes
- Tartós eredmény akár 3 használat után*
- Biztonságos és hatékony

Mi a technológia lényege?
Az otthoni használatra tervezett, legmodernebb IPL (villanófényes)
technológiával ellátott i-Light Prestige készülékkel gyors, fájdalommentes és 
hosszantartó szőrmentes (akár 12 hónap) állapotot érhetünk el. *

Legújabb fejlesztésű IPL készülékünk  a test és női arc tartós 
szőrtelenítésére nyújt ideális megoldást.

Tartós szőrtelenítés
     egyszerűen

HIRDETÉS
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Üzenet a Földnek

Csímár Kamilla

De mit is jelent ez a név? A 
Kamorka a tervező által 

kitalált fantázianév. Mivel gye-
rekkora óta imádja a meséket, 
legendák után kutatva talált rá 
a kamorra, aki az újszülötteket 
és a gyermekágyas anyákat óvó 
tündér. Ehhez kapcsolta a kicsi-
nyítő képzőt, így született meg 
a név, amely tökéletesen illik a 
célközönséghez: a gyerekekhez. 
A tervező ugyanis csak rájuk 
fókuszál, minden ruhadarabját 
az ő igényeikhez igazítja.

A bőr az egyik legnagyobb 
kiterjedésű érzékszervünk, 

ezáltal a legsérülékenyebb is. 
Mivel a tervező közvetlen kör-
nyezetében is sok ekcémával, 
allergiával küzdő gyermek 
él, nem volt kérdés számára, 
hogy nekik szeretne segíteni. 
A gyermekekkel együtt alkot, 
hogy valóban az ő igényeik-
nek megfelelő ruhák készülje-
nek. A gyermekek számára a 

kényelem, az anyagok tapintása 
ugyanolyan fontos szempont, 
mint a szépség. Hangulatát te-
kintve maga az üzlet is inkább 
közösségi tér, ahol a gyerekek és 
a szülők egyaránt jól érezhetik 
magukat egy kellemes közeg-
ben, még a berendezés is orga-
nikus alapanyagokból készült.

Dömény Klaudia azt szeret-
né, hogy az általa tervezett 

ruhák ne a luxus fogalmával, 
hanem az egészséggel és a har-
móniával legyenek azonosít-
hatóak. A tervező szerint: „Az 
organikus alapanyagok, az igé-
nyességgel és az egyediséggel 
párosítva táplálják a lelket és 
viselésük éppen olyan termé-
szetes érzés, mint a lélegzetvé-
tel.” Nagy vállalás ez egy hazai 
pályakezdőtől, hiszen a keres-
kedelemben kapható ruhák 
többsége nem ezt az elvet kö-
veti. A Kamorka legfőbb véd-
jegye, hogy a textileket nem éri 

semmilyen vegyszer, és a feldol-
gozás során sem találkoznak 
egészségre káros anyagokkal, 
azaz minden egyes ruhadarab 
organikus textilből készül.

De mit is jelent az, hogy or-
ganikus textil? Alapanyag 

szempontjából két textiltípust 
különböztethetünk meg: létez-
nek növényi és állati eredetűek. 
A növényi eredetű textil akkor 
tekinthető organikusnak, ha 
az alapanyagot már mag korá-
tól kezdve semmiféle vegyszer 
nem éri sem a földeken, sem a 
feldolgozás során. Ugyanez az 
elmélet az állati eredetű anya-
goknál is: az állatot nem etetik 
vegyszerezett vagy hormonke-
zelt táplálékkal, tehát a szőrzete 
tiszta marad. A textilek színe-
zése során is kizárólag termé-
szetes anyagokat használnak 
fel, leginkább növényi erede-
tű festékeket. A divattervező is 
csak ilyen anyagokat alkalmaz, 

bár ezek beszerzése önmagában 
sem egyszerű. A selyem és a pa-
mut mellett a kézi kötés jellemzi 
az anyaghasználatot, a ruhákat 
pedig rendhagyó módon vidé-
ki nagymamák kötik – ezzel 
a környezettudatosság mellett 
előtérbe helyezve az időskorú-
ak foglalkoztatását is. Bár az al-
kotó szeretne ott lenni minden 
munkafázisnál, de ezt lehetet-
len megoldani, így ő grafikus-
ként és tervezőként van jelen. 
Sok segítővel dolgozik együtt, 
többek közt egy varrodával és 
rengeteg nagymamával, hiszen 
természetesen minden egyes 
ruhadarab kézzel készül.

Gyerekek számára ruhát 
tervezni sokkal nagyobb 

kihívás, más szempontokat kell 
figyelembe venni, mint a felnőt-
tek esetében. Ahogy az alkotó 
fogalmaz: „Attól még, mert va-
lami gyönyörűen mutat a rajzo-
kon, lehet, hogy kényelmetlen 
egy gyerek számára, és hiába 

szép, sosem fogja jól érezni ma-
gát benne. Sok olyan dolgot 
nem tehetek a ruhákra, amiket 
felnőttek esetében használhat-
nék. Például gyakori problé-
ma a fémérzékenység, ezért 
fémeket, kapcsokat, cipzára-
kat egyáltalán nem használok, 
helyettük inkább gombokkal 
zárulnak a ruhák, és ezek is ter-
mészetes alapanyagból készül-
nek (fából, üvegből, kagylóból, 
kókuszdióból). Ezek kompro-
misszumok, de nagyon élve-
zem így a munkát: megtalálni 
az egyensúlyt a praktikum, a 
kényelem és az elveim között”.

A divattervezőnek szeren-
cséje van, hiszen egyrészt 

sokat konzultál a szülőkkel, 

így rengeteg ötletet kap tőlük, 
másrészt a gyerekek nagyon 
őszinték, és elmondják, ha nem 
szeretik a ruhát, mert szorít 
vagy kényelmetlen, ezzel pedig 
megkönnyítik a munkát. Bár 
egyelőre csak gyermekek szá-
mára készít ruhákat, nemrégi-
ben nyílt üzletének nem titkolt 
célja, hogy felmérje a vásárlói 
igényeket, és a későbbiekben 
akár a kismamák számára is 
tervezzen természetes ruhada-
rabokat. A tervező nagy álma, 
hogy egyre szélesebb közönség 
érhesse el az organikus ruhákat, 
így remélhetőleg egyszer bárki 
viselheti majd ezeket a ruhákat.

Ön tudja, mi az a kamor? És az organikus 
textil? És hogy mindennek mi köze a 

gyerekekhez? Manapság egyre fontosabb 
a természetesség és a környezettudatosság, 
amiről már öltözködés közben sem kell le-
mondanunk – legalábbis a gyerekek ese-
tében. Dömény Klaudia fiatal divattervező 
Kamorka néven valami egészen újat hozott 
Budapestre.

Természetes viselet

Magazinunk újrahasznosított papírból készül



Gratulálunk, a nyerteseket 

telefonon értesítjük!

Felhívjuk kedves játékosaink figyelmét, hogy 

 a nyertesek sorsolása közjegyző jelenlétében,  

a nyeremények értéke alapján csökkenő 

sorrendben történik!

34 3535

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

  ......................................................................................

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

  ......................................................................................

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

E-mail:  ........................................................................

  ......................................................................................

Patika neve, címe (vagy pecsétje)*:  .................

  ......................................................................................

  ......................................................................................

•  Böröcz József, Budapest 
Aranykehely Gyógyszertár, Budapest

•  Lengyel Eszter, Gyöngyös 
Kankalin Gyógyszertár, Gyöngyös

•  Simon Csilla, Kaposvár 
Corso Gyógyszertár, Kaposvár

•  Vancsok László, Fót 
Pandulia Gyógyszertár, Fót

Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló 
wellnesshétvége a móri Hétkúti Wellness Hotel 
és Lovaspark felajánlásával.

•  Gregor Tiborné, Vác 
Duna Gyógyszertár, Vác

•  Vas Kálmán, Pécs 
Indóház Gyógyszertár, Pécs

Nyereményük: egy-egy komplex szűrővizsgálat 
a VitaHelp Egészségközpont felajánlásával.

Az októberi kvízjátékunk nyertesei:

1   Ki adott lehetőséget Keresztes Ildikónak az 
Arizónában?
a) Mikó István
b) Kibédi Ervin
c) Szulák Andrea

2   Hol kellett üveggel elfedni a kálváriajeleneteket?
a) az Úri utcában
b) a sufniban
c) Máriabesnyőn

3   Miért nézi Anya az időjárás-jelentést?
a) várja, hogy mikor fagy be a tó
b) várja, hogy mikor esik a hó
c) várja, hogy mikor lesz már nyár

4   Miről nevezetes április 11-e?
a) ekkor van a Parkinson-betegek Világnapja
b) ekkor érkeztek Betlehembe a háromkirályok
c) ekkor vetik a fagyöngyöt

5   Milyen volt a zongora?
a) bécsi mechanikás
b) preparált
c) páncéltőkés

Karikázza be 
a helyes
válasz 

betűjelét!
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Játékunkkal megnyerheti az alábbi 
nyeremények egyikét:
• 4 db kétfős wellnesshétvége a móri 

Hétkúti Wellness Hotel és Lovasparkban
• 2 db komplex szűrővizsgálat a VitaHelp 

Egészségközpontban

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 2015. 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:
2016. január 11., délelőtt 10 óra, helyszíne a Szimpatika szerkesztőség 

(1116 Budapest, Sztregova utca 1.)

November havi számunk kvízkérdéseinek helyes megfejtései:
1.: b)   2.: a)   3.: a)   4.: c)   5.: b)

A játékos a kvízben történő részvétellel feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lak-
címét (kizárólag a település megjelölésével) a Szimpatika magazinban és a nyereményjátékot közzétevő weboldalon 
nyilvánosságra hozzuk.

Játsszon velünk és nyerjen!

Ha Ön 2015. 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.
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