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Nem tudom, Önök hogy vannak vele, de az ismerőseim,
barátaim többségének februárra már nagyon elege lesz
a télből. Persze a snowboardosok, síelők, korcsolyázók
ilyenkor kiélvezhetik az évszak örömeit, de aki nem kedveli a téli sportokat, annak a komor, ködös, fénytelen
nappalok és korai esték nem sok vidámságot hoznak.
A tudósok még nem tudják pontosan, ennek oka vagy
következménye-e az, hogy lecsökken a szerotonin szintünk. Állítólag ez az a bizonyos örömhormon, amiből
ha sok van, az jó, ha pedig kevés, akkor jön a búskomorság. Ez ellen viszont lehet tenni mindenféle készítmény
nélkül is: egy jó mozi, urambocsá' színház, koncert
vagy csak egy szimpla forraltborozás már sokat segít,
legfőképpen, ha azzal a tudattal vágunk bele a kalandba, hogy mindjárt március van! És itt van ugye az olvasás is mint kikapcsolódási lehetőség...
Nos, szokásunkhoz híven, most is ebben szeretnénk
Önöknek segíteni.
Az egész szerkesztőség nevében jó egészséget kíván:


A kép csak illusztráció.

Játékunk során a szerkesztőség
által legjobbnak ítélt két pályamű
feltöltői egy-egy Remington
IPL2000 szőrtelenítőt nyernek a
Spectrum Brands Hungaria Kft.
jóvoltából.
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 Azt mondják autodidakta
zenész vagy, ez azt jelenti, hogy
soha nem is tanultál zenét?

Nem, nem vagyok teljes mértékben autodidakta, hisz tanultam különböző zenészektől,
főleg citerásoktól, mivel az volt
az első hangszerem. Általános
iskolás koromban, tíz-tizenkét
évesen rendszeresen jártam citeratáborokba is.

 Miért pont a citerát
választottad?

Talán mert a vajdasági kis faluban, ahol éltem, ez volt legkézenfekvőbb, ezzel a hangszerrel
találkoztam össze először. Eredetileg zongorázni szerettem
volna, mert a szomszéd fiú is
zongorázott… De tulajdonképpen mindegy volt, mert ha megláttam egy hangszert, rögtön az
jutott eszembe, hogy nekem a
zenével kell foglalkoznom.

 Mások is mondták, hogy
jól csinálod, hogy van hozzá
érzéked?

Lajkó Félix
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Egy barátom egyszer meghallgatott, és ő ajánlott Borsi Ferenc citeráshoz, aki aztán több
éven át tanított – bár az nem az
a fajta citerázás volt, amit most
művelek. Szóval az autodidakta tanulás később jött, már középiskolás korom táján. Akkor
már hegedültem is, de a citerázás is megmaradt. Sőt, azt soha
nem is hagytam abba, de volt
időszak, amikor kicsit háttérbe szorult. Most is többet hegedülök, mivel az több gyakorlást
igényel.
Fotó: Dudás Szabolcs

 Hogy került képbe a
hegedű?

Nagyon szerettem a klasszikus
zenét, de az erdélyi népzenét is,
és ezeknél inkább a hegedű a
hangsúlyos. Édesanyám Pestről hozta a legjobb lemezeket,
például a Muzsikás albumait,
amiket nagyon szívesen hallgattam otthon. De persze nem
csak klasszikusokat vagy népzenét hallgattam, volt rock is,
meg diszkó, az Eurovíziós Dalfesztivál is nagyon izgatott...
Most is úgy gondolom, hogy
nincsenek nagy különbségek,
vannak jó popzenék, vannak
jól megírt klasszikus darabok,
és ugyanígy lehet rosszat is
csinálni bármelyik műfajban.
Visszatérve a hegedűre, talán
azt gondoltam, hogy ez a legfontosabb hangszer...

 Mi lett veled az általános
iskola után?

Elmentem Szabadkára egy zenei szakközépiskolába. Azt
hittem, hogy a nyolc osztál�lyal letudtam a matematikát és
a többi, tőlem távol eső reáltárgyat, de kiderült, hogy ezeket
továbbra is tanulnom kéne. Én
viszont úgy gondoltam, hogy
inkább csak zenélek, gyakorolok. Persze megbuktam, és ki is
rúgtak, így ezzel be is fejeződtek az iskolai tanulmányaim,
én pedig feljöttem Pestre. Tanulni szerettem volna, valakitől, csak hát nem igazán akart
senki foglalkozni velem. Akkor elmentem Dresch Mihályhoz, aki bevett a zenekarába.

Csak azt szerettem volna, hogy
hallgassa meg, amit csinálok,
kíváncsi voltam, hogy mit szól
hozzá. Azt szólta, hogy akkor játsszak vele. Ez visszatekintve is egy hatalmas gesztus
volt tőle, hisz én akkor játszottam életemben először igazi, jó
zenekarban, a Dresch Quartetben. Lemezt vettünk fel, és
együtt dolgozhattam a Zeneakadémián Szabados Györg�gyel. Kezdtek felfigyelni rám,
jöttek az első sikerek, de én végül mégis visszaszöktem a háborúba.
 Miközben mindenki
igyekezett onnan elmenekülni?

Nem tudom, valamiért nem élveztem annyira ezt a pesti létet
tizennyolc évesen. Előtte soha
nem éltem nagyvárosban, csak
faluban, aztán a százezer lakost
számláló Szabadkán. Nem az a
jó kifejezés, hogy nem találtam
fel magam, egyszerűen csak
honvágyam volt.

 A visszaköltözés után téged
nem fenyegetett az a veszély,
hogy elvisznek katonának?

Megtörténhetett volna, de rajtam kívül sokan mások is ki
voltak téve ennek. Próbáltuk
elkerülni, de évente többször
is megvolt annak a lehetősége,
hogy kikerülünk a frontra. Akkor ez benne volt a pakliban,
elfogadtuk a helyzetet.

 A szüleid hogyan élték meg
ezt az időszakot?

Ők nagyon korán elváltak, így

Fotó: Kiss Dóra

Címlapon

édesanyámmal nevelkedtem,
aki nem hiszem, hogy boldog
volt attól, ahogy az életemet
intéztem... Viszont az azért
látszott rajtam, hogy ott van
bennem az elszántság, ennek
pedig szerintem titokban örült.
Ha konkrétan nem is lehetett
tudni, hogy mi, de az azért
sejthető volt, hogy valami lesz
ebből a gyerekből. Egyébként
meg nem lehetett egy szava se,
hisz tőle kaptam az első citerám és azt a hegedűt is, amin a
mai napig játszom.
 Módjában állt akkoriban
egy olyan hangszert vásárolni,
ami mai napig megállja a
helyét a világ legnagyobb
színpadain?

Igen, a citera is a legjobbak közül való: egy Gáts Tibor-citera, amit úgy is szokták hívni,
hogy a citerák Stradivarija, ez a
mai napig jól működik. A hegedű pedig egy régi magyar
hangszer. Azóta nagyon sokféle hegedűt vásároltam, de
5

Fotó: Dormán László

Címlapon
a szabadkai főtéren. Körülbelül húszezer ember gyűlt össze
– szerintem azóta se voltak ott
egyszerre annyian.

Fotó: Dudás Szabolcs

 Mikor jött el a „nagy áttörés”? Vagy ez inkább egy folyamat volt?

mindig visszatértem ehhez
az elsőhöz. Általában minden hegedűs, így én is, valami
nagy olasz hangszerre vágyik,
de az én régi hegedűm is teljes mértékben beválik a mai
napig. Tudod, az is bennem
van, hogy az ember leél egy
életet egy ilyen kis felhúrozott dobozzal... sok a közös
emlék. Tudom, hogy melyik
karcolást vagy törést mikor
szerezte. Például egyszer, még
a Milosevics-éra idején teljesen összetört. Egy tüntetésen
voltunk, és valaki kifeszítette
a tokot, én pedig nem vettem
észre, és amikor felvettem a
vállamra, egyszerűen kirepült belőle.
 Hegedűvel mentél a
tüntetésre???

Nem csak hegedűt vittünk, volt
ott mindenféle hangszer, az
utcán doboltunk, aztán a végén tartottunk egy koncertet
6

Nem tudom, talán inkább egy
folyamat, amely még most is
tart. Az elején még nem voltam az egész cécóhoz hozzászokva, mindig volt valami
probléma, amin izgulni kellett, és én minden koncert
előtt nagyon beleéltem magam, hogy fel fogok lépni...
Csak annyi változott, hogy
most már nem annyira élem
bele magam, és nem függök
egy-egy koncerttől. Volt időszak, amikor a megélhetés
szempontjából gondot okozott, ha lemondtak egy fellépést. Ma már ez szerencsére
nem így van. De még mindig
ugyanúgy készülök, és lámpalázam is van.

 Sokat utazol, koncerttermekben lépsz fel. A nagyvárostól való viszolygásod a
mai napig megmaradt?

Alapvetően igen, de azért
nem arról van szó, hogy ki
nem állhatom a nagyvárost.
Ha ritkán kell jönnöm, szeretem. Pestre például kifejezetten szívesen jövök havonta
egyszer-kétszer, és ezeket az
alkalmakat nagyon élvezem.
De hosszú távon nem szeretnék itt élni, a falusi környezet
sokkal inkább nekem való.

 A családod is így van ezzel?

Laura, a feleségem, egy Tisza-parti faluba való, a kislányom, Léda pedig már ebbe a
falusi környezetbe született bele, szóval mindenkihez közel
áll ez az életforma. Persze Lédát izgatja, milyen lehet lakásban, nagyvárosban élni, hisz
még csak kilenc éves. Például
minden városi kislány álma,
hogy saját lova legyen, ez pedig
neki természetes, ugyanakkor
most abban a korszakában van,
amikor minden érdekli. Szeret
korcsolyázni, lovagolni, teniszezni, olvasni, de szinte minden mást is.

 Mit szólnál hozzá, ha belőle
is zenész lenne?

A tanárnője szerint és szerintem is nagyon szépen fuvolázik, de majd meglátjuk, mi lesz.
Én nagyon örülnék neki, de
egyelőre nem is gondolok ilyesmire. Minden attól függ, hogy
mennyire érdekli a dolog és
hogy mennyit gyakorol.

 Csak ennyi volna a tehetség
titka? Végtelen mennyiségű
gyakorlás?

Valójában igen, és persze nagyon sok zenehallgatást, és
szakkönyvekben való utánaolvasást. A különböző zeneszerzők életrajzaiból is nagyon
sok mindent meg lehet tanulni. Például most olvasok egy
Bach-életrajzot, és megragadt
bennem az a részlet, hogy Bach
szerint a tehetség nagy dolog,
de úgy gondolja, hogy bárki,

aki olyan szorgalommal, annyi
időt fordítana a zenére, mint ő,
valószínűleg ugyanolyan sikeres lenne. Megnyugtató ezt az
ő szájából hallani.
 Te átlagosan mennyit
gyakorolsz egy nap?

Attól függ, hogy az előző koncerten mennyit játszottam,
mennyire vagyok fáradt. Mert
azért a zenélésnek vannak fizikai vonzatai is, hiába, elhasználódunk. Néha fáj a kezem,
és főleg a vállam, de előbbutóbb ezt is meg lehet szokni,
és lehet ellene tenni. Ha megerőltetem a kezem, megpróbálom valami másra áthelyezni a
hangsúlyt, például elmegyek
biciklizni, tehát kiegyenlítek: ha fáj a kezem, akkor fájjon egy kicsit a lábam is. Ez
valahogy egyensúlyba hozza
az embert. Van egy padlásterünk, ahol van egy szép nagy
próbatermem, és a reggeli kávém után akár egész nap elvagyok ott. Gyakorolok, zenét
hallgatok, olvasok... Most például azt próbálom megoldani,
hogy hogyan kell tartani a hegedűt ahhoz, hogy az ember
végig tudjon játszani bizonyos
mennyiségű koncertet. Fontos
a fej- és vonótartás, hogy mivel van felszerelve a hegedű,
milyen az álltartó, vagy hogy

kell-e egyáltalán,
milyen hozzá a
vonó, abban milyen a szőr. Ezek
mind olyan, lényegtelennek tűnő apróságok, amik közül ha
valami nem megfelelő, akkor
az hosszú távon megbosszulja magát.
 Köztudott, hogy nagyon kritikus vagy magaddal szemben.
Rendszeresen visszahallgatod
a koncertjeid, vadászol a hibákra?

A lemezeket visszahallgatom,
mert muszáj, de a koncertfelvételeket sokszor meg se
nézem. Nem is igazán szeretem, és nem is nagyon szoktam magam visszahallgatni.
Otthon tudok felvételeket készíteni próba közben, de ezt is
csak akkor alkalmazom, ha
úgy gondolom, hogy már érdemes felvenni valamit.

 Van hegedűs példaképed,
akire felnézel?

Van ilyen, de azt hiszem, ha
már úgy hegedülnék, mint pl.
Pavel Berman, akkor kitűznék valami újabb célt magam
elé. Sose fogok megelégedni
teljesen, de ez nem is baj, mert
ez hajtja előre az egészet.

 Szoktál kísérletezni?
Beszéltél Bachról, de az ő
műveit te sosem játszod.

Koncerten nem, de otthon szívesen gyakorlom. Nagyon élvezem, hogy csak úgy kirakom a

kottát és eljátszok egy tételt egy
szonátából. Olyan, mintha olvasnék. Koncerten nem adnám
elő – mindenki ezt játssza, akkor miért csinálnám még én is?
 Azért sokszor előfordul,
hogy a közönség szívesen meghallgatja ugyanazokat a műveket, különböző tehetséges
zenészek előadásában.

Igen, de például amikor Bach
megírta ezeket a darabokat,
még egyáltalán nem így működött a zeneszerzés. Akkor még
nem volt divat régi zenét játszani, ma pedig már az egész
bolygó klasszikusokat játszik.
Például dalszerzés szempontjából sokkal közelebb áll a barokk
a pophoz, mint a klasszikus zenéhez. A mostani klasszikus
zene szerintem túlzottan a hagyományőrzésről szól, én viszont inkább valami kortárs
zenét szeretnék hallani. Persze
a pop is kortárs és nem mindegyik dal jó benne, de attól még
a végén leszűrődik, mi volt érték, mondjuk a 90-es években.
Persze az ún. kortárs zenének
sok olyan eleme van, amit nem
mindenki fog meghallgatni – de
nem is lehet elvárni az emberektől, hogy mindenki disszonáns
zenét hallgasson, mert sajnos
az a helyzet, hogy ami kortársnak van kikiáltva, az általában
disszonáns. Azt pedig nem szabad elfelejteni, hogy fizikailag sem lehet sokáig disszonáns
zenét hallgatni, mert megőrül
tőle az ember. Persze sok minden lehet idegesítő számunkra,
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 Amikor nem tudatosan
foglalkozol valamivel, mit
hallgatsz? Milyen zene szól a
kocsidban?

Általában klasszikus, de bármit
meghallgatok. Viszont a klas�szikus zenében az a nagyszerű
a mostaniakkal szemben, hogy
úgy van felépítve, olyan harmóniák vannak benne, ami jótékony
hatással van az emberre. Ha egy
Haydn-darabot hallgatsz, amire
nem is figyelsz oda, és nem is élvezed kifejezetten, a végén akkor is
jól fogod érezni magad, és ehhez
nemcsak a zenének, a fizikának is
köze van. Fontosak a rezgések, a
klasszikus zene pedig pont arról
szól, hogy feloldjuk a feszültséget.
Nem véletlen az, hogy aki rockzenét hallgat, az erős ütős szekció hatására előbb-utóbb maga
is megvadul. De hát ott pont ez a
lényeg. Én viszont már nem an�nyira szeretnék vadulni, úgyhogy
Bartók Rádiót hallgatok.
 Nem igazán szeretsz kilépni
a saját közegedből, mégis
szerepet vállaltál Mundruczó
Kornél Delta című filmjében.
Miért?

Már előtte is játszottam filmekben és írtam filmzenéket, szerepeltem Sára Sándor A vád című
filmjében, játszottam Sós Mária
A nagy fejedelem című tévéjátékában is, és még volt néhány kisebb szerepem. Elvoltam vele, de
amikor rájöttem, hogy mit jelent
8

főszereplőnek lenni egy filmben,
tudtam, hogy valószínűleg ez
nem nekem való. Viszont akkor
már muszáj volt végigcsinálni, és
nem is bánom, hogy nem adtam
fel, mert amikor hazafelé jöttem,
a bukaresti reptéren ennek hatására jöttem rá, hogy nekem ettől
kezdve csak zenélnem kell. Nem
volt ez rossz, szó sincs róla, hiszen
Kornél úgy találta ki az egészet,
hogy olyan dolgok történjenek,
amiket meg tudok csinálni, vagyis nem Hamletet kellett játszanom – azt nem is vállaltam volna.
Mégis megviselt, hogy nem csak
a zenével foglalkoztam, szóval –
bár nem is igazán távolodtam el –
gyorsan vissza is tértem hozzá. A
filmszerep csak egy érdekes epizód volt az életemben.
 Mennyi ideig bírod ki, hogy
ne foglalkozz a zenével?

Semeddig. Legalábbis nem próbáltam. Utazás közben nincs
gond, mert ha koncertezni megyek valahová, akkor ehhez az is
hozzátartozik, hogy lelkileg felkészítsem magam, tehát fejben
végiggondolom az egészet. Mert
fejben is lehet gyakorolni, és bármilyen meglepő, az ember ilyenkor is hibázik. Ahogy mozgatod
a fejedben az ujjaidat, és felfedezed a visszatérő hibáid, sokszor
kiderül, hogy nem az ujjaid gabalyodtak össze, hanem a hiba a
fejedben van. Ezt a fejben gyakorlást bármivel meg lehet csinálni,
csak eléggé el kell hozzá varázsolódnia az embernek. Sokan használják ezt a módszert, állítólag
Paganini is így gyakorolt, az idős,

süket Beethovennek pedig nem
volt más választása.
 Hol láthatunk februárban?

Most múltam 40, és ez alkalomból kitaláltuk, hogy maratoni koncertsorozatot indítok.
Ljubljanában és Berlinben is játszom, Budapesten pedig bemutatom többek között két legújabb
lemezem, a szimfonikus Végtelen, és a Jelszó anyagait. Az
előbbit a Budafoki Dohnányi Zenekarral, az utóbbit Balázs Jánossal rögzítettük, akivel a maraton
során több koncertet adok közösen. Február 24-én a Pécsi Kodály Központban, 27-én és 28-án
pedig a Müpában lesz három
egymástól gyökeresen különböző, mégis szerintem nagyon
izgalmas koncertem. Többek között olyan zenészbarátokat hívtam vendégül, mint Palya Bea,
Csizmadia Anna, Tintér Gabriella, vagy Mohammad Reza
Mortazavi iráni ütőhangszeres
művész, de ott lesz természetesen Balázs János zongoraművész
is és a Dohnányi zenekarral, Hollerung Gábor vezényletével játszom a zárókoncertet.
Kalmár András

A

WWW.KULTURPART.HU

ajánlja:

Akit érdekelnek az eltűnt kultúrák, és az egykor élt emberek történetei, az okvetlenül látogasson el a Múmiavilág c. kiállítására. A május 17-ig látható egyedülálló gyűjtemény a világ különböző részeiről származó, más-más korban, és
más-más módszerekkel mumifikált, vagy mumifikálódott múmiákat mutat be. Az
itt kiállított, összesen 28 állati és emberi múmia nagy valószínűséggel most látható utoljára együtt Európában. Itt minden múmiának saját története van,
és a személyes történetekből életeket, letűnt korokat, távoli kultúrákat ismerhetünk meg. Nem csak egyiptomi, de dél-amerikai, óceániai, ázsiai és erópai múmiákat is láthatunk itt, sőt a váci Fehérek templomában talált közel 300 múmiából
is bemutatnak néhányat. A tárlat szenzációja egy önmumifikálódott buddhista szerzetes. Nem érdemes kihagyni a Magyar Természettudományi Múzeum
rendkívüli kiállítását.
Február 21-én ismét Budapesten lép fel José Cura világhírű operaénekes, akit
Plácido Domingo, Luciano Pavarotti és José Carreras hármasára utalva a „negyedik tenor” jelzővel is illetnek, neve egybeforr a minőséggel és garancia a világ
minden táján. Az argentin operacsillag mellett az est másik főszereplője a musicalek világából már jól ismert énekesnő, Mahó Andrea, vendégművészként
pedig Miller Zoltán is színpadra lép. A műfajok közötti átjárást, a hagyományos
komolyzene és a könnyedebb stílusú dalok biztosítják. A fantasztikus zenei alapot a Hungarian Studio Orchestra biztosítja.
Az Óbudai Danubia Zenekar Mendelssohn koncertsorozata február 25-én indul a Budapest Music Centerben. A sorozat fókuszában a Mendelssohn-dinasztia és a Mendelssohn testvérek zenéje áll: ismert vagy éppen felfedezésre
váró alkotások a kamarazene, a versenyművek, a szimfonikus repertoár és –
igazi szenzációként! – az opera világából. A koncertek célja ezúttal is az, hogy
az esztétikai élményt ismeretterjesztéssel tegyék teljessé: az egyes kompozíciók között a sorozat házigazdája, Eckhardt Gábor beszél a zene hátteréről,
vetített illusztrációk kíséretében. Az első előadásra február 25-én kerül sor, középpontjában Mendelssohn húga, Fanny, a szintén páratlan zenei tehetség áll, ezt követi az április
28-i, illetve június 6-i előadás. A koncerteken Hámori Máté vezényel.
Tudja, hogy honnan ered a cajon? Vagy mióta zenélnek kannán? Melyik országból származik a kalimba? Hogy néz ki a riq? A cumiról már
ne is beszéljünk… Dés Andrástól sohasem állt távol a műfaji korlátok
átlépése, saját határainak feszegetése. Hangszereinek segítségével
lazán összefüggő jelenetek sorát állítja össze, amelyekben az emberek közötti viszonyrendszereket vizsgálja, így alakul az évek során felhalmozott zenei tudása színházi előadássá. Farkasszem c. darabját,
amely a Szkéné Színház és a Forte Társulat közös előadása, február 25-én láthatják a nézők
Horváth Csaba rendezésében a Szkéné Színházban.

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

Fotó: Mészáros Csaba

valószínűleg az én zeném se való
mindenkinek, de ezt nem is állítottam soha.

Fotó: Dudás Szabolcs

Címlapon
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Csak szólok…

Dogossy Katalin

Ahogyan mindig is szerettem volna
Mostanában festegetek. Egy
éve, vagy tán valamivel több
ideje. Képeimet eddig nem
mutattam meg senkinek. A
magam örömére csináltam,
kikapcsolódásként.
Persze,
aki nálam járt, láthatta, hiszen ott lógnak a falon. Aztán
egyszer csak feltettem belőlük
néhányat a Facebook oldalamra. Jöttek kommentek. Az
egyik így szólt, el sem hiszem,
hogy kezdő vagy.
Igaza volt. Nem vagyok kezdő. Negyven éve festek képzeletben. Negyven éve mondom,
egyszer majd festeni fogok.
Azóta, hogy kamaszkori álmodozásaimat,
melyekben
híres festőművészként láttam
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magam, anyám egyetlen
mondattal
keresztülhúzta.
Azt mondta, a művészek éhen
halnak.
Anyám, az egykor legtöbb újságot és magazint megjelentető Lapkiadó Vállalat büféjét
vezette és felnézett az újságírókra. Újságíró lettem tehát,
anyám álmait váltván valóra.
Nem bántam meg. Sőt! Szeretem a foglalkozásomat, és
egyszer újra arról fogok riportokat írni, ahogyan ebben az
országban az emberek élnek.
Így lesz, mert az álmok nem
hazudnak.
Ebben biztos vagyok. Elmondom azt is, hogy miért.
Gyerekkorom a szocializmus

kádári
konszolidációjának
éveire esett. Nem voltunk
gazdagok. Szüleim a háború poklát túlélve örültek az
életüknek, és nem akartak
vagyont felhalmozni. Igaz,
nem is tudtak volna. Fizetésből éltek. De megéltek. Én,
a szoba-hallos lakásunkban
kamaszodván, meglehetősen
szűkösnek éreztem az életteremet. Szünet nélkül azon törtem a fejem, hogyan lehetne a
viszonylag bőséges konyhából
s a belőle nyíló kamrából egy
kis saját szobát leválasztani.
Nem lehetett.
Felnőttem a hallban. Íróasztalomra Brehm: Az állatok
világa című nyolc, díszes bőrkötésű kötetéből polcrendszert építettem, s a világnak és
főleg szüleimnek háttal ülve,
a házi feladatok helyett, mint
minden rendes kamasz, titkos
verseket írtam és saját szobáról ábrándoztam. Anyám is
érezte, hogy szűken vagyunk,
de igazi erőfeszítéseket nem
tett azért, hogy a lakást nagyobbra cseréljük. Egyszer
bonyolódott csupán komolynak látszó tárgyalásokba. A
kétszoba-hallos
cserelakásért fizetendő különbözetet, valamint a nagyobb lakás
bérét azonban túlságosan magasnak érezte. A csereként

felmerülő lakásból én legin- Az élet azonban, mint ké- összespórolni. Sikerült. Igaz
kább a hall és nagyszoba kö- sőbb erre oly sokszor rádöb- már közeledtem az ötvenzött, épp, mint a színházban, bentem, éppen elég hosszú hez, mikorra a tetőterekről
bojtokkal két oldalra hú- ahhoz, hogy az ember ka- szőtt kamaszkori álmom vazott, bordó bársonyfüggöny- maszkori vágyait megvalósít- lóra vált és eljutottam odáig,
re emlékszem, és
hogy már nem kela faragott támlájú,
lett lakásproblémák
Sorsunk könyve
oroszlánfejes, bőrmegoldásával bíbeborítású íróasztal- „Minden ember már kora gyermekko- lődnöm. Mire megszékre, valamint a rában elhatározza, hogyan fog élni és szereztem mindent,
falat beborító köny- hogyan fog meghalni, és ezt a tervet, amiről kamasz kovekkel teli polcra.
romban álmodozamelyet minden lépésünkkel magunkkal
Valójában ekkor, titam. A bőrborítású,
zennégy éves ko- hurcolunk – ezt nevezzük sorskönyvnek. oroszlánfejes íróromban
éreztem Lehet, hogy pillanatnyi viselkedésünket az asztalszéket,
a
bárelőször azt, hogy Ész határozza meg, ám a Terv, a Nagy Elha- mályvaszín,
szegények vagyunk. tározás már készen áll: miféle lesz a házas- sonyfüggönyt, bojA lakáshelyzet megtársunk, hány gyermekünk születik, miféle tos megkötővel a
oldására reményem
derekán, a falat besem volt. A megol- ágyban fogunk meghalni, és ki lesz jelen a borító könyvtárat,
dást mégis megtalál- végső búcsú órájában – lehet, hogy nem és a külön szobát.
tam. A házunkban lesz jó, de mi magunk akarjuk, hogy így, és Aztán a kényelmes,
lévő,
használaton ne másként történjen mindez.”
háromszobás
lakívüli mosókonyha
kást, második uno(Eric Berne: Sorskönyv) kám születésekor a
rendbehozata lába
fektettem tizennetetőtérben lakó figyedik nyaramat. Kiselejtezett sa. Húsz évvel később, amikor ammal elcseréltem. A faasztalokat, billegő lábú széke- jelenlegi otthonunkba beköl- lakat beborító könyvtárat
ket hurcoltam fel magamnak. töztünk, az akkor romokban elajándékoztam, a bársonyA falakat mésszel kentem le. álló lakást már úgy cserél- függönyöket leszedtem és
Könyveket halmoztam föl, s tük el, hogy tudtam, a fölöt- elraktam, az oroszlánfejes
a mennyezetről lógó csupasz tünk lévő padlásteret, egyszer íróasztalszéket könnyű fotelizzó köré papírból ernyőt ké- majd a fiamnak beépítem. Tíz re cseréltem.
szítettem. Színes zománcfes- év telt el, mire négyszeri vis�- Így jó. Körülöttem van a
tékből, kartonlapokra ábrákat szautasítás után, mégiscsak családom. Esténként festek,
csurgattam ott, rajzoltam és sikerült erre az illetékes ha- ahogyan mindig is szerettem
álmodoztam. Aztán jött a tóságoktól építési engedélyt volna.
szerezni és elegendő pénzt És azt hiszem, boldog vagyok.
házmester és elkergetett.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Üzenet a Földről

Novák Péter

A

Sok a duma!

z információáradat újkori felértékelődéséhez nem fér kétség, a felhasználás milyenségéhez
annál több.
Mindenki a maga szabadságának gondnoka, legyen szíves
ennek tudatában eljárni a tudatában; mit enged be, és persze mikor lelke bugyraiba?
Naná, hogy két külön felvetés
ez – akár a lenni, vagy nem lenni toposz – súlyukkal nyomatékosítva a kiszolgáltatottságot...
Külön-külön még adekvátak
feleleteink, miszerint mindent
vagy mindig, de egyidejű applikálásuk nyomasztó függőség.

Nem voltam rest leizzadni rögvest, már-már a sztrádán vállalt
szabálytalanság kockázatától
sem riadva, hogy kijavítsam
e gondatlanságból elkövetett
rendellenességet megszokott
rendszeremben. Hiába görgették elmém mikroprocesszorai
a naptár menüpontja alatt bejegyzetteket, hívtak elő híváslistát és levelezést,

osztottak, szoroztak emléktöredékeket, minduntalan a teljes megsemmisülés százalékos
esélyeit prognosztizáltam az elkövetkezendő munkanap vetületében, amennyiben nem jutok
hozzá külső csatlakozású agyvelőmhöz, de azonnal. Elképzelhetetlen lettem, nem csak
mások, önvalóm számára is.
Mindig? Természetesen. Legyen reggel, dél vagy este, az
éter hullámait tekintve nonstop az égbolt! Magam is éjjelnappaliként kívánok működni,
üzenetek sokaságára állok nyitva huszonnégy órán át, lassan
topográfiai korlátok nélkül. El
is várom az elérhetőséget – bár
tudva tudván micsoda különbség az éj tehetetlen idején, vagy
napi bontásban szembesülni bármivel – dafke rátenyerelek a küldésgombra, napszaktól
független. Mindent

Senki. Így aztán sok a duma, s
a biztonság kedvéért nem csak
az alja, de a teteje is sok. Ha volt
is valós mondandó, ott bolyong
e kommunikációs légvárépítés
táguló labirintusában, hol kifinomult kommunikációs eszközök virtualizálják emberi
kapcsolataink ez idág elérhetetlen, de kézzelfogható elemeit is.
Már ha nem hagyom otthon a
készüléket.
Persze, még sosem voltunk en�nyien tagjai egy közösségnek,
és ez jó!
Ámbár, még sosem voltunk
ennyien tagjai egy közösségnek, és ez nem jó!
Élni, vagy visszaélni vele: az itt
a kérdés. Az pedig nem, hogy

ennek okán kulcsfontosságú
lenne a minőség. A tartalom és
felhasználás minősége.
A tömeghatás populációnk jellemzője, de a lehetőség, hogy
gyakorlásának eszköztára bárki számára elérhető, valódi
újdonság! Nem beszélve a hatásfokról, hogy az egyén társadalomra gyakorolt befolyása
független valós hatalmi, tudásbéli, vallási stb. bázisaitól, hogy
a világhálón bármikor támadhat szikra egy gondolat nyomán.
Tisztító- és pusztítótűzként
egyaránt. Ez tartalmi felelősség. Hogy jellemzően több a
füstje, mint a lángja, már felhasználói.
Élni, vagy visszaélni vele? Virtuális jelenlétünk a létezés valóságos kivetüléseit kérdőjelezi,

hiszen túl a net-anonimitás hőskorán, még mindig alacsonyan
szállnak a like-ok, sülnek el a
kommentárok, akár névvel,
címmel láttamozva a mennyei,
vagy pokoli teóriák sokaságát.
Tömeges az állásfoglalás, ez jó.
De a véleménynyilvánítás valós tét, azaz a szembesülés élménye nélkül, csak a látszat
demokráciája, és ez nem jó.
Miként védekezünk a mindent
és mindig kiszolgáltatottsága
ellen hús-vér tapasztalatok hiányában?
Nota bene, még mindig ott a
cselekvés – tán egyetlen valós
szinonimájaként a szabadságnak – mint az önkifejezés legbiztosabb formája, s minden
megvalósítási terv része. Leszokni róla nem tanácsos, vagy
csak a duma marad. Abból meg
már nagyon sok. Tömegesen,
egyénileg egyaránt.
HIRDETÉS
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Mindent? Igen, és egy lapra, ha
lehet! Minap otthon felejtettem
kifejezetten okos telefonomat,
tú lélésem

zálogát. Az utóbbi tagmondat
nélkül bagatellnek gondolhatnánk az eseményt, de fogadok,
most önök is meglapogatták
zsebeiket, kompenzálandó a
legfontosabb hozzátartozó eltűnésének gondolatával felmerülő pillanatnyi frászt! Bizony,
pánik a javából, ha nincs, lemerül, vagy felmondja szolgálatát
csodafegyverünk, mint a civilizált világ kihívásaira adott válaszcsapás eszköze.
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Fotó: Vadász Veronika

Elmondom hát mindenkinek

Polgár Teréz Eszter

M

Rózsaszín pisztollyal

íg egy teniszmeccsről vagy úszóversenyről
mindenki tudja, vagy azt hiszi, tudja, hogyan zajlik, számos sportág kiesik az átlag
magyar tévénéző látóteréből.
De csak addig, míg az olimpián nem drukkolhat hazai
versenyzőnek. Magyarország
első kvótáját a 2016-os, Rio de
Janeiróban rendezendő olimpiára Tobai-Sike Renáta szerezte meg – aki a granadai
vb-n sportpisztolyban bronzérmes lett. 2014-ben az év
sportlövőjének választották.

A sportlövészetről sokan azt
gondolnák, inkább férfisport.

Sok ága van a lövészetnek, ez
az egyik legnépesebb sport.
Puska, pisztoly kategóriában is
több külön műfaj van. Gyakran hiszik, hogy több férfi űzi,
vagy hogy a pisztoly a nők, a
puska a férfiak fegyvere, pedig
nem. Engem a magas, vékony
alkatommal pisztolyosnak minősítettek. A puska nehéz, azt
bírnia kell a gerincnek. Nekünk, nőknek a légpisztoly és
sportpisztoly az olimpiai versenyszámunk. Télen inkább a
légpisztolyt gyakorolják, mert
az csak 10 méteres szám, fedett

térben is űzhető, a sportpisztolyhoz tér, 25 m-es távolság
kell. Egyébként a sportfegyverek mások, mint ahogy az emberek elképzelik. Szép, tip-top
darabok. Az én pisztolyom például rózsaszín.
Hogyan választottad éppen a
lövészetet?

Tornatagozatra jártam általános iskolába, ki lehetett próbálni különféle sportokat. Amikor
a lövészet volt napirenden egy
tehetségkutató keretében, emlékszem, nagyon nem ment, el
se találtam a lőlapot – de más
sem, és úgy látszik, még így is
kiszúrták, hogy tehetséges vagyok. Elvittek a Nyuszikupa
nevű versenyre, ahol egyből
harmadik lettem. Azt mondta az edző, hogy érdemes lenne
lemennem egy lőtérre.
Rögtön megtetszett ez a sport?

Fotó: Vadász Veronika
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Izgalmasnak, különlegesnek
éreztem. Ezzel ki lehetett tűnni. Én 13 évesen csendes, vis�szahúzódó, de inkább fiús
kislány voltam. Apu katona volt, sokat költöztünk vele,
ahova vezényelték. Mikor kiderült, hogy érdemes lövészettel foglalkoznom, apu vitt le a
lőtérre. Mindig katonai lakótelepen laktunk, számomra természetes volt az a közeg. De
az is a vonzalom része, hogy

az ember fél a fegyvertől, amit
nagyon izgalmas legyőzni.
Persze, az érdekesség varázsa
hamar elmúlik, utána bele kell
tenni a munkát, hogy eredmények szülessenek. Én ’92-ben
kezdtem a gimit, és vele a komoly edzéseket, ’95-ben pedig
már bekerültem az akkori junior válogatottba.
Amikor megismerkedtél
egy fiúval, és kiderült, mit
csinálsz, volt, akinek elment a
bátorsága?

Nem, de az ezzel kapcsolatos poénok állandó céltáblája voltam és vagyok azóta is.
Megszoktam. Szintén szokták
kérdezni, le tudnék-e lőni valakit önvédelemből. Nem, és nem
is lenne szabad.
Milyen képességek kellenek a
sportlövészethez? Gondolom,
sok egyéb mellett, jól is kell
látni.

Nem árt, de sok szemüveges
lövő van. Igazából a fegyvert
nézzük, nem a célt. A táblából
halvány pacát látunk. Szükség van állóképességre, persze,
nem annyira, mint pl. egy kajakosnak, de kell. Különösen
fontos a kar-és hátizom; az én
pisztolyom csak 1 kiló, de ki is
kell tartani 50 percig. Van versenyszám, ami 2,5 órába telik,
és csak a töltés ideje pihenés:

30 pontlövés egy (1-10-ig) számozott táblára, mozgás nélkül,
majd 30 gyorslövés időre.
A jobboldalad erősebb?

Egyensúlyba kell hozni a ballal,
nem lehetek fél Popeye. Ez nem
csak esztétikai kérdés. Balkézzel is szoktunk lőni, vagy csak
célra tartani az edzésen, különben nagyon fájna a hátunk. Ha
a lőtérre megyek, nem feltétlenül kondizom is. Bár a Honvédnál minden egy helyen van
(medence, konditerem, futópálya), megoldhatnám, de akkor
sosem lennék otthon. Egy edzés
így, csak a lövéssel, 2-4 óra.
Nem érzed monotonnak?
Székely Éva azt mesélte, énekelt
és szavalt magában úszóedzés
közben; a lövésre viszont
koncentrálni kell.

Tényleg tud unalmas lenni az
edzés. Az is, ha folyamatosan
10-est lő az ember. Ezért gyakran kitalálok valami kis feladatot, hogy feldobjam. Pl. nem
cserélem a lőlapot, hanem ki
kell lőnöm a 10-es kört, úgy,
hogy a sok kis lövéstől kiessen
a papír. Minden jó, ami fenntartja a figyelmet.

Ennek a sportnak a lényege a
koncentráció. Ez fejleszthető?

Igen, és fejlődik is. 13 évesen
még nyilván nem volt olyan a
koncentrációm, és nem is elvárható egy gyerektől, hogy
tökéletesen összpontosítson.
Minden sport fegyelemre nevel,
a lövészet meg pláne. Annyira
kell tudnom a feladatom, hogy
már csak összpontosítanom
kelljen. Lőni mindenki meg
tud tanulni. A legnehezebb,
hogy egy komoly versenyen is
teljesíteni tudjunk, amikor felmegy a pulzusunk az izgalomtól. Ráadásul nálunk a stressz
nem tud levezetődni a mozgásban. Remeg a kezem, légszomjam van, a fülemben dobog a
szívem. A mai napig ezt érzem,
csak megtanultam kezelni.
Hogyan?

Kialakultak a kis trükkjeim.
Ha nagyon ideges vagyok, tudatosan figyelek a levegővételre, arra gondolok, hogy a másik
is ugyanígy izgul, és ami a legfontosabb: azt mondogatom
magamnak, hogy így is meg
tudom csinálni. Edzésen ezért
végzünk bizonyos gyakorlatokat, pl. guggolok gyorsan
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Elmondom hát mindenkinek

Fotó: Marco Dalla Dea

20-at, betöltöm a fegyvert és
lövök. Hogy remegő kézzel,
légszomjjal, dobogó szívvel is
menjen. Versenyen emlékeztetem magam, hogy megy. A kis
stressz jót tesz, de ha túl nagy,
oldani kell. Láttam már olimpiai döntőn férfi pisztolyost,
aki összeesett, mentő vitte el.
Pánikrohamot vagy infarktust
kapott.
Hogyan alakult a pályád? Volt
olyan mélypontod, hogy azt
hitted, abbahagyod?

Hullámhegyek, hullámvölgyek
voltak, és egyszer elgondolkodtam azon is, hogy abbahagyom, de nem magam miatt.
Pont az előző vb előtt 2 héttel
bezárták a Honvéd Pongrác
úti lőterét. Azóta sincs az egyesületnek rendes lőtere. Egy öt
lőállásos, 10 m-es lőteret használhatott a több száz lövő (a
volt öttusa lőteret), ahol nincs
25 vagy 50 méteres lehetőség.
Kiborultam, rosszul is sikerült
az a vb. Kórházba kerültem,
olyan allergiás reakcióim lettek. Életemben először akkor
jártam sportpszichológusnál.
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Kudarcélmény ért, plusz nem
volt hol edzenem. De fél év
után éreztem, hogy nem lehet
tovább keseregni. Előre kellett
nézni és megoldást találni. Bekéredzkedtem a gyáli lőtérre,
azóta is ott készülök 25 méteren; 10 méteren meg, ahol a
Honvéd öttusásai. Mert megvan a Honvéd, és bár mindig
kérdezik, miért nem váltok, sosem hagynám ott. Ők is a családom.
Hogy külföldre menj, az sosem
merült fel?

De, az athéni olimpia után ki
is mentem Svájcba egy évre,
kipróbálni, milyen külföldön.
Maradtam honvédos, ugyanúgy válogatott voltam itthon,
hazajártam. Svájc nagyon szép,
de egy év után nagyon meguntam, és bár kedvesek voltak
velem, kívülálló maradtam;
máshol is így van szerintem.
Hazavágytam, itthon viszont
nehéz volt újra megszokni a
magyar körülményeket.
Most jutottál az eddigi pályád
csúcsára a vb-vel, meg azzal,
hogy kijutottál a 2016-os
olimpiára…

Régóta ott voltam a világ élmezőnyében, de mindig kicsit
hátrébb, mint szerettem volna. Juniorként nagyon sok érmem volt, csapatban junior
világbajnokok voltunk. De felnőtt mezőnyben újra föl kell
kapaszkodni. 2005-ben a riói
világkupán a bronzérmemmel
sikerült is; viszont egy tizeddel

Fotó: Vadász Veronika

lemaradtam az olimpiai kvótáról, ami… egy hajszál. Azt jelenti, a 10-es körön belül egy
tizedmilliméterrel kijjebb esett
a lövés a lőlapon.
A teniszezők ilyenkor
csapdossák földhöz az ütőjüket.
Te földhöz vágod a pisztolyod?

Volt rá példa edzésen. Versenyen uralkodom magamon. Kisebb dolgokat eltörök magam
körül, attól megnyugszom…,
a lövészszemüvegemen is ugráltam már mérgemben. De
2005-ben összességében nagyon örültem a bronzéremnek.
Akkor azt gondoltam, hogy
legközelebb biztos meglesz a
kvóta is. Nem lett, sőt, mindig
többel maradtam le róla, mint
korábban. De tudtam, hogy
bennem van az olimpiára való
kijutás lehetősége. Az amerikai
filmekben van ez a maszlag,
hogy „az álmod nem szabad
feladni”, de én tényleg nem adtam fel.
Amikor tizedmillimétereken
múlik egy jobb eredmény, az
még több edzés vagy csak
szerencse kérdése?

Az elmúlt években, azt mondtam volna, hogy „elkerült a
szerencse”, de most azt mondom, a munka meghozta a
gyümölcsét. Elkeseredve akkor
sem voltam, de mikor mondogatták nekem, hogy miért
nem hagyom abba, miért nem
csinálok már valami értelmeset, az nem esett jól. Sok ember szemében a „lövöldözés”

nem rendes munka. A barátnőim meg azzal szekálnak,
hogy „mikor szülsz már gyereket?” Majd, ha eljön az ideje!
Ezzel a sporttal ráadásul nem is
kell sokat kihagyni, terhesen is
lehet űzni, főleg a légpisztolyt.
A sportpisztoly hangos. (Puskásoknak nehezebb, lőruhában lőnek, ami segít a gerincet
tartani.)
A férjed támogat?

Igen. Ő végig erősített, hogy
abba ne hagyjam a sportot,
meglesz az olimpia. Ő civil, de
nagyon érdekli minden sport.
Viszont a versenyeimre gyakran azért nem jön el, mert an�nyira izgul értem, hogy nem
bírja nézni.
Kitartani, magadban bízni
lehetett a legnehezebb…

Igen, de közben mindig volt
olyan eredményem, ami a reményt éltette. Most Granadában, a vb-n pedig végre
összejött, amire vártam. Az elmúlt másfél évben egyre jobb
formában voltam, egyre feljebb kerültem a világranglistán, mindig meg tudtam
csinálni, amit elterveztem. Én
a sportpisztolyt szeretem jobban (a légpisztolyt kevésbé), és
azt éreztem, hogy azzal a 8-as
döntőben a helyem. Ott újra indul a pontozás. Nagyon rákészültem, imádom a gyorslövő
részt. Két napos volt a verseny, második nap volt a gyorslövés; az első nap közepesen
jól sikerült, még volt esélyem,

és másnap jött az én számom:
27 db 10-est, 3 db 9-est lőttem,
ami fantasztikus eredménynek
számít. Nem tudom, hogy csináltam, mert annyira remegett
mindenem, hogy alig tudtam
levenni a lövőszemüvegem. Így
kerültem a döntőbe, ahol az
első 5 olimpiai kvótát kapott.
Bronzérmes lettem. Hatalmas
élmény volt maga a verseny,
életre szóló. Eltűnt az izgalom,
és olyan boldogságot adott az
a döntő, hogy végig csak mosolyogni tudtam. Mutatta az
arcom a kamera. Fenn van
a neten, én is visszanéztem.
Próbáltam nem mosolyogni,
nehogy azt higgyék, a kameráknak szól, de nem ment. Végül is erre tanítottak, mikor
elkezdtem a lövészetet: hogy
azért csináljam, mert szeretem.
Már az olimpiára gondolva
edzel?

Igen, januártól. Mindenki
ijesztget, hogy „az olimpia szelleme más”. Kiderül. Számomra
óriási dolog, hogy kijutottam,
de ettől függetlenül nagyon
büszke vagyok arra, amit eddig
elértem. ’82-ben nyert utoljára
magyar pisztolyos nő vb egyéni érmet és ’89-ben csapatban.
Nekem most mindkettőt sikerült megszereznem.
Van civil foglalkozásod?

Sportlövő szakedzőként végeztem a TF-en, de sosem használtam ezt a diplomámat: nagyon
rossz állapotban vannak a
sportlétesítmények, és nem

lehet megélni edzőként. Egyetlen tanítványom volt, van:
sok éve együtt edzünk, ami
mindkettőnknek jó. A sportújságírás felé is kacsintgattam
(elvégeztem a kommunikáció szakot), de rájöttem, hogy
az sem nekem való. Anyukám
gyógyszertári szakasszisztens
– én többet voltam patikában
gyerekként, mint oviban –,
a nővérem gyógyszerész, így
adta magát, hogy beiratkozzam a 3 éves asszisztensképzésre. Mióta végeztem, dolgozom
a nővérem mellett a patikában
Tökölön.
A lövészet nagy előnye, hogy
nem lehet belőle kiöregedni.

Igen, az olimpiákon a legidősebb versenyző általában
sportlövő. Főleg 30 fölöttiek vannak a világ élmezőnyében. Ehhez a sporthoz le kell
higgadni. Én most 36 évesen
pont középen vagyok az életkorommal. Még minden nyitva áll előttem.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Társaslény

Vág Bernadett

Pelus

Presl Ottokár tizenöt éves
sem volt, amikor egy hajnalon
megszállta az a gondolat. Még
a csipát sem törölte ki a szeméből, máris készen villogott a
felismerés az elméjében, mint
egy fényreklám: a különleges
nevű emberek különleges sorsra
hivatottak.

Még le se ment a nap, és
Presl Ottokár egészen biztos
volt abban, hogy így vagy úgy
nagy sorsra hivatott, és hamarosan elképesztően különleges
emberré válik, hacsak nem az
máris.

Presl Ottokár a fogát se
mosta meg, a reggelivel sem
törődött, frissen nőtt pattanásait sem igyekezett eltüntetni,
csakis ezt a hét gyönyörű szót
ízlelgette, és eközben tucatnyi
különleges nevű híres ember
villant eszébe, akikkel percről
percre erősebben látta azonos
sorsúnak magát.

Presl Ottokár

Minél tovább időzött a gondolatnál, annál több igazolást
talált arra, hogy a tézis minden
kétséget kizáróan igaz, hiszen
ki válhatna híresebbé és különlegesebbé, ha nem az, akit Pelus
Ottókának csúfolnak a gimnáziumban, és akiről a Kiss Teca
házibuliján lerántották a gatyát
mindenki szeme láttára, hogy
megnézzék, van-e alatta pelenka.
Ha az embert ártatlanul megkülönböztetik és kiközösítik – merengett Presl Ottokár már a hetes
buszon –, kitaszítottságát előbbutóbb művészetté fejleszti, mely
beragyogja a világot.
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A következő évek álomszerű ködben teltek, Presl Ottokár
sosem tudta pontosan, nappal
van-e vagy éj, nyár avagy tél,
sőt, néha még afelől is kétségei támadtak, hogy fiú-e vagy
lány. Minden gondolatát és figyelmét az kötötte le, hogy bizonyítékra leljen másoktól való
különbözőségére. Olajfestéket és vásznakat kért a születésnapjára, majd tehetségéhez
méltó, sajátos témát keresett: az
ujjai közt átszűrődő neonlámpa-fényt festette a konyhában
rostokolva mindenféle nézőpontból, amíg apja rá nem ordított, hogy mit égeti folyton a
villanyt.
Aztán rádöbbent, az írás az,
amivel ki tudná fejezni magát,

…Vagyok, mint minden ember: fenség,
Észak-fok, titok, idegenség,
Lidérces messze fény,
Lidérces messze fény.
ezért két hónapig a tájékára
sem ment az iskolának, hanem
a Keleti pályaudvari aluljáró koszos lépcsőjére költözött,
ahol gubbasztva körmölt egy
nagy spirálfüzetbe, melynek
első négy oldalán a körbe írt
négyzet szerkesztési módja volt
felejtve. Presl Ottokár ebben
az időszakban csak aludni járt
haza, nappal körmölt példás
szorgalommal, míg meg nem
született a mű. Szívdobogva
kanyarította a lap aljára, hogy
vége, meg hogy írta: Presl Ottokár, és olyan öröm szállta meg,
hogy keblére tudta volna ölelni
az egész világot, sőt, még a közelében tanyázó csövest is.
– Írtam egy regényt – szólt
Presl Ottokár a borostás alakhoz, az meg nagyot bólintott
(mert ahhoz, hogy megszólaljon,
ki kellett volna venni a szájából
a cigarettacsikket, amit napok
óta rágcsált), aztán lapátkezével jelezte, hogy halljuk, olvassa
föl. A felolvasás két óra húsz percet vett igénybe, eközben a fedélnélküli többször is elbóbiskolt,
ilyenkor Presl Ottokár szemrehányóan meglökdöste. Amikor kimondta, hogy vége, Presl
Ottokár hatalmasat sóhajtott és
becsukta a füzetet, aztán szorongással vegyes reménykedéssel a tata szemébe bámult.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

De, jaj, nem tudok így maradni,
Szeretném magam megmutatni,
Hogy látva lássanak,
Hogy látva lássanak.
Ezért minden: önkínzás, ének:
Szeretném, hogyha szeretnének
S lennék valakié,
Lennék valakié.
(Ady Endre: Szeretném, ha szeretnének)

A hajléktalan, akiről időközben kiderült, hogy Kovács Jánosnak hívják, összeráncolta a
homlokát, jelezvén, hogy igen
erősen elgondolkodott az írás
milyensége felől, aztán óvatosan kioperálta szájából a beleragadt csikket, és így szólt:
– Szar.
Hogyan is érthetné meg egy
különleges ember írását valaki,
akit Kovács Jánosnak hívnak,
vigasztalta magát Presl Ottokár, és soha többé nem ment a
Baross tér közelébe. A következő években megpróbálkozott
a szobrászattal, de hamar ráunt, mert nagyon utálta, hogy
csupa trutymó a keze; meg a
dalszerzéssel is, de abban sem
talált örömöt a kottaolvasás
bonyolultsága miatt.

Presl Ottokár a harmincas
évei közepén járt, mire végképp elveszítette különlegességébe – és az életbe – vetett
hitét. Az öngyilkosságot az
éjszaka közepén eszelte ki
egy üveg kövidinka társaságában, a végrehajtást pedig
másnapra tervezte, mert fényes nappal, mindenki szeme láttára akarta levetni
magát a Parlament kupolájáról. Egyelőre nem tudta pontosan, hogy fog felmászni
oda, mert mindig ügyetlen volt tornából, de érezte,
csakis ily módon teheti mégis művészien egyedivé a sorsát. Szinte már látta a színes
újságok címlapján a nagybetűs hírt: Presl Ottokár, tragikus sorsú fiatalember igen
különleges módját választotta élete befejezésének...

Másnap sokáig aludt, aztán felkerekedett. A pesti rakparton ballagott lógó orral a
végzete felé, amikor egy bátortalan női hang megszólította.
Vékonyka kis nő volt, alakját
nagy, kék stólába bugyolálta,
de a szeme annál jobban csillogott, ahogy Presl Ottokár arcába nézett.
– Pelus, hát nem ismersz
meg?
Hősünk agyában szélviharként sepert végig a sok régi
lány arca, akik még Pelusnak
ismerték, és akik előtt akkoriban annyiszor megszégyenült.
– Én vagyok az, a Shwertheimmertein Anasztázia a
nyolcadik dé-ből! Emlékszel,
mennyit csúfoltak minket a nevünk miatt?
És akkor Presl Ottokár tekintete egy pillanatra elködösült, s miközben Anasztázia
kék stóláját végigsimogatta,
arra gondolt, még sose látott
ilyen furcsa ragyogású, egyedülállóan kedves szemeket.
Igazán különleges lehet az a
férfi, akit ez a nő maga mellé
választ!
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Apaszemmel

Küttel Dávid

Sokan „megvádolnak” minket azzal, hogy csak
a jó dolgokról írunk, illetve felteszik a kérdést távoli ismerősök és ismeretlenek egyaránt, hogy
valóban ennyire idilli a mi életünk? Az őszinte
válaszom az, hogy igen. Persze van konfliktus,
veszekedés, kiabálás, de nekem ez belefér egy
„igazi”, egymáshoz ragaszkodó család életébe.
A házasság – egyes ismerőseim szerint – önmagában egy dzsungelharc. De én azt tapasztalom,
hogy ha az embernek hat gyermek fejlődéséről
és neveléséről kell gondoskodni (annak minden előnyével és hátrányával), akkor az egymás közötti elfogadás jóval erősebb. Egy reggeli
indulás például egy egész nagy kihívás, sőt néha egyenesen idegtépő. Volt már olyan is, hogy
otthagytam az egész családot és én elindultam a
jól bevált tömegközlekedéssel. Persze szerencsétlen Györgyit hoztam lehetetlen helyzetbe, de úgy
éreztem mindenkivel jobbat teszek, ha én inkább
elindulok. Szoktam-e kiabálni a gyerekekkel,
felemelem-e a hangom? Igen. És káromkodni is
szoktam előttük, néha nagyon. De kérem, amikor az ember naívan elolvassa a híreket, benne
a sok ostoba ilyen-olyan döntéssel, törvénytervezettel és még butább reakcióval a sajtó részéről,
akkor bizony nem tud mit tenni, káromkodik.
Ezen ők rettentően jót kuncognak a hátam mögött.
Na jó, miattuk is nem egyszer eldurran az agyam.
Történt például még a téli szünetben, hogy beültem az autónkba. Ez nálunk ritkaság, mert Györgyi használja a kocsit, ő is kizárólag, ha szállítani
kell gyereket, edzőcuccot, bevásárlást, miegymást. Ergó nekem van úgy, hogy eltelik egy hónap, hogy nem használtam az autót. A gépjármű
általános belső tisztaságáról nem ejtenék szót,
mert már megszoktam. Minden van benne: kiflicsücsök, rudipapír, mandarinhéj, papírzsepi stb.,
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Anyaszemmel

Áll a bál
és persze kívül is körbe van jelölve mindenféle
karcolásokkal. Beültem tehát egy hosszabb kihagyás után a kocsiba, és valami elképesztő szag
csapott meg. Feltúrtam az egész autót, és nem találtam semmit. Elképzelhetetlen volt számomra, mi ez? Először arra gondoltam, hogy Bence
és Dávid valamit gyűjtöttek a kiránduláson,
ami oszlásnak indult, de nem találtam semmilyen tetemet. Se állat, se növény, se termés, sehol
semmi. Mígnem megfogtam a csomagtartóban
állandóan velünk utazó pokrócot, felemeltem,
és ezzel azt hiszem, valamilyen tejtermék maradványaiba tenyereltem bele. Az élményt nem
részletezem. Ordítottam. Sokáig. Felmentem a
lakásba és a következő szavakat intéztem családom otthon tartózkodó tagjainak: most szépen
felöltöztök és kitakarítjátok a kocsit! (A jelzőket
kihagytam a szó szerinti idézetből, mert az
nem illik e magazin hasábjaira).
Az előbbi kirohanásomhoz hozzátartozik az
is, hogy éppen aznap romlott el a lift, és mi
bizony a negyedik emeleten lakunk. Ilyen és
hasonló okokból nálunk is vannak konfliktusok, és a nagy számok törvénye miatt is elég
sokszor áll a bál.

Szonda Györgyi

Bizony hat gyerkőccel nálunk általában hangos
az élet, még akkor is, ha éppen nem szól senkinél
a zene, ha nem fognak hangszert a kézbe, CSAK
beszélnek. A lányok szünet nélkül, a fiúk pedig
olykor elég hangosan, ha „véletlenül” idegesek
egy kisebb testvérükre. Ehhez alaphangon Dávid
zenei aláfestése jön még, amivel kíséri a játékát, lovagok harca, rendőrségi üldözés, állatmentés, de
egy egyszerű kirakózáshoz is hangeffektek társulnak. Ezért, ha azt szeretném, hogy
meghallják amit mondok, legtöbbször kiabálnom kell,
nem is egyet. Nem csoda,
ha úgy érzem magam, mint egy
olasz családban,
és szerintem a
szomszédok is így
vélekednek...
Bevallom,
hogy a téli szünet

Fotó: Apa

egyik napján még edénycsörömpölés is volt, és
tényleg ordítva küldtem fel a gyerekeket a fenti
szintre, pedig nem csináltak semmi rosszat, csak
„zenéltek”, már órák óta. Utólag visszagondolva
azért van némi alapja a kiborulásomnak, de csakis anyaszemmel: Ádám próbálgatta az új fogalmamsincsmilyenéshanyadik torzítós pedálját az
elektromos gitárhoz, Gergő egy szupercsendes
gumilapos dobon kísérte, Bence basszusakkordokat keresgélt az új gitáron, Dávid a nyáron ös�szeszerelt cajon-ján (szintén ütős hangszer) dobolt
a kis mancsaival, Bori újabb és újabb számötleteket kiabált le az emeletről, Rékánk csak szerette
volna, ha meghallom, amikor percenként kér segítséget egy óriáspuzzle kirakásához, mindeközben anya két lábosban és a sütőben készítette az
ebédet, úgyhogy be kellett kapcsolni az elszívót...
Egyszer csak ledobtam a fakanalat, hogy nem bírom tovább, ez egy társasházi lakás, nem egy próbaterem, és már napok óta másra se vágyom, csak
egy kis csendre és nyugalomra.
Persze pár perc múlva már zokogtam, hogy hogy
lehetek ilyen, és indítványoztam, hogy ebéd után
menjük ki egy kicsit a szabadba kirándulni, attól
mindenki (de anya biztosan) megnyugszik. Az
őrületes 8 bakancs, 8 kabát, jégeralsó, sínadrág,
hol a sapkám, kié ez a kesztyű, ugye kaját hozol
előszobai harc után végre elindultunk az autóhoz. Ekkor villant be, hogy kár volt Apát előreküldeni, mert tegnap dobtam ki egy gyanúsan
félig lezárt madártejes ital dobozát a hátsó ülések alól, miután végig a hányingerrel küzdöttem
a boltig és vissza, még lehúzott ablakokkal is. Így
kaptak a gyerekek még egy adag ordítást, csak
most Apától, és így lett a délutáni kirándulásból esti séta, ahol valamilyen rejtélyes okból több
rosszaságot néztünk el nekik és még egy cukrászdát is útbaejtettünk...
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Méregtelenítés

Sallai Ervin

Lécre Magyar!
Jó reggelt kívánok, a nevem
Jürgen. Én leszek az önök síoktatója. Örülök, hogy ilyen szép
számmal összegyűltünk. Ha a
gyerekek egy pillanatra csendben maradnak, hallhatják a
lavinaágyúk dobhártyarepesztő robaját.
Na, akkor ellenőrizzük a felszerelést. Jó, jó, ez mondjuk
korcsolya, de hát az is téli sport,
legalább az évszakot el tetszett
találni. Múltkor volt egy vendégem, az curling felszereléssel jött, végig sikálta lefelé a
pályát. Ez jó, ez is, csak majd
a hegye a lécnek előre álljon. A
síszemüvegről miért nem veszi
le a nejlon zacskót? Ja, hogy így
vissza tudja vinni a jövő héten
a Decathlonba. Értem.
Látom, maga síugró léccel érkezett. Ugyanannyi volt egy
hétre a kölcsönzés, akkor
meg miért ne a leghosszabbat válassza, mi?! Na mindegy.
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Kanyarodni nem tud majd vele, de legalább elsőnek leér,
és ki tudja rendelni az agancsos kólát mindenkinek, amit
a helyiek Jägermeisternek hívnak. Az ugrósánc felé ne menjen, nehogy elszálljon, ha nincs
egyiptomi vízuma.
Örülök, hogy jó melegen öltöztek, bár a hosszú juhászsuba szerintem akadályozni fogja
az urat a mozgásban. Kicsit várok, amíg mindenki lefotózza
magát a Facebookra. Jó, tegyük
el a mobilokat, a tableteket és
a laptopokat, lesiklás közben
úgyis csak százméterenként
van wifi. Nem, Cseszlai anyuka
– a sítanfolyam ára nem tartalmazza a korlátlan internetelérést a hegyen. Akkor sem, ha
megírja ezt a Tékozló Homárnak és a fogyasztóvédelemnek.
Bemelegítéssel kezdünk. Így
van, adják körbe a zsebkulacsot. Mi van benne, szilvapálinka? Ki ne löttyintse, mert
leolvad a hegyoldal. Térdrogyasztás egy-kettő, nyújt,
három-négy. Kezek oldalra
egy-kettő, kihúzzuk a síbotot
a mellettünk álló lapockájából
három-négy. Most mindenki
próbáljon meg leülni a sarkára. A saját sarkára. Nem megy?
Bokaérintés? Az se? Térd? Ööö
akkor csípő? Remek. Tegyék
csípőre a kezüket egy-kettő

majd tárják szét a karjukat tanácstalanul három-négy. Ezt
kell ismételniük, ha valaki
megpróbál németül beszélni
magukhoz.
No, kérem szépen. Vegyük át
az alapokat. A lábuk alatti ferde talaj a hegy. A tetején lévő
fehér réteg a hó. Az csúszik.
Ahol nem látnak ilyen fehér
réteget, ott nem tudnak síelni.
Ilyen például a melegedő lépcsője. Az ideális rétegsorrend
a hegyen a következő: talaj, hó,
síléc, síelő, sisak. Amennyiben ez a sorrend jelentős mértékben összekeveredik, hívják
a hegyimentőket! A lecsúszás
megkezdéséhez a lécek hegyét
állítsuk a lejtő irányába, majd
lassú, de határozott mozdulatokkal engedjük el kezünkkel
a sífelvonó kezelőszemélyzetét. Síetikett szerint a párhuzamos lécek azt jelzik, hogy még
sportolnánk, a menet közben
keresztbe tett lécek pedig, hogy
sürgősen lepihennénk.
A haladáshoz szükséges energiát a gravitáció biztosítja. Így
önöknek csak a kanyarodásra és a megállásra kell koncentrálni. Vegyük először a
megállást. Ezt többféleképpen
érhetik el. Az egyik megoldás,
hogy menetirányukba keresztbe beiktatnak egy masszív alkalmatosságot, például kőház,

oszlop vagy fa. Na mármost a
másik megoldás kevesebb fájdalommal jár. Ez az úgynevezett hóeke. A lécek elejét
zárjuk, hátulját nyitjuk combunkat összeszorítva, mintha
hosszú sort kellene végigállnunk egy nyilvános illemhely
előtt. A valódi hóekével ellentétben nekünk hátul nem kell
sót szórnunk.
Mögöttem a kék pálya, azon
fogunk elindulni, balra a piros,
jobbra a fekete, amin most Marika néni lecsúszott. Jó, hogy
még csak az egyik síléc volt rajta, legalább a hegyimentőknek
nem kell kettőt leflexelni róla,

mielőtt a kórházba viszik.
A forralt borral óvatosan.
Lesiklás előtt pin kód jellegű
alkoholtesztet végzünk. Ha valaki háromszori próbálkozásra
sem tudja kimondani a nevét,
az nem csúszhat.
Igyekszünk biztonságosan végigmenni a pályán. Ha mégis
valami gond történne, ne aggódjanak: megtettük az óvintézkedéseket. A lavinacsipogó
drága lett volna a teljes csapatnak, de mindenki nyakába
akasztok madzagon egy-egy
szelet rántott húst. Azt biztosan kiássák a bernáthegyi kutyák.

Pár szót a síelő etikettről. Itt a
hegyen illik lecsatolni a lécet,
ha bemegyünk egy hüttébe.
Ha szaunába megyünk, akkor
érdemes a sisakot is. Apropó
szauna. Helyi szokás szerint a
szaunát meztelenül kell használni. De a fürdőruhát elég az
öltözőben levenni, ne menjenek pucéran a lanovkán és a
helyi járatú buszokon, mint a
tavalyi csoport. Ja, és nagyon
kérem, a forró szaunakövön
ne süssenek pácolt hússzeleteket.
Végül a legfontosabb szabály:
sárga havat ne egyenek!

HIRDETÉS

Legújabb fejlesztésű IPL készülékünk kifejezetten a női arc*,és
kisebb területek tartós szőrtelenítésére nyújt ideális megoldást.
Mi a technológia lényege?
Az otthoni használatra tervezett, legmodernebb IPL (villanófényes)
technológiával ellátott i-Light REVEAL készülékekkel gyors, fájdalommentes
és hosszantartó szőrmentes (akár 12 hónap) állapotot érhetünk el. *
- Gyors és fájdalommentes
- Nincs irritáció
- Biztonságos és hatékony

..................................................................................................................................
Hogyan működik az i-LIGHT REVEAL?
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 roncsolja a szőrtüszőt.

si

teleníté
Tartós szőr
eljárás

További részletek: www.remington.hu
* Az egyedi eredmények eltérőek lehetnek. A klinikai vizsgálatok szerint a résztvevők három kezelést követően átlagosan 66 %-kal kevesebb szőrt észleltek
12 hónap elteltével, mely eredmény hasonló a professzionális szőreltávolító berendezések esetében megﬁgyeltekkel.
** csak az arccsont alatti területen használható

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

25

Kérdezze meg gyógyszerészét!

Kalmár Lalita

H

A helyes bőrápolásról

úzódik, viszket, száraz, vagy éppen túl
zsíros? Ártalmas lehet-e a túl sok krémezés? Krémekről, olajokról és alkalmazásukról
Dr. Balázs Ilonával, a Szent Ilona Gyógyszertár vezető gyógyszerészével beszélgettünk.

Dr. Balázs Ilona
Miben mások a magisztrális (gyógyszertárakban
előállított) készítmények, mint a késztermékek?

Magisztrális készítmények esetén, legyen szó
akár az orvos által rendelt vényköteles szerekről, akár recept nélkül kapható gyógyszerekről, előtérbe kerül az individuális (egyénre szabott) kezelés. A különböző ható- és alapanyagokból a leginkább a beteg állapotának megfelelő gyógyszer állítható elő. Ezek a gyógyszerek,
krémek általában mentesek a mesterséges színező-, illatosító- és tartósítószerektől, így a kedvező áruk mellett ezen allergének hiánya teszi an�nyira vonzóvá őket. Sok vásárló inkább ezeket
választja a gyári készítmények helyett.
Hogy hat a bőrünkre az olaj, és hogyan a
különböző krémek? Lehet dönteni, melyik a
hasznosabb?

Az olajok általában természetes vagy mesterséges trigliceridekből, valamint magas molekulatömegű alkoholokból, éterekből és
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emulgensekből állnak. A kenőcsök és a krémek
ezek mellett hozzáadott vizet is tartalmaznak
különböző mértékben. A krémek használata során, amikor a bőrre felvisszük őket, elpárolog a
víztartalmuk, és visszamarad az olajos, zsíros
fázis. Kivételt képeznek a hidratáló krémek, melyek vízvisszatartó segédanyagot tartalmaznak.
Olajokat akkor érdemes használni, ha bőrünket nagy hidegtől, extrém kiszáradástól kívánjuk védeni. Erre kifejezetten jók a fürdőolajok,
melyek biztosítják bőrünk bársonyosságát és rugalmasságát. Természetesen mindenkinek saját
döntése, hogy az olajakat, vagy a krémeket részesíti előnyben. Abban azonban, hogy melyik
bőrtípushoz mi illik jobban, egy gyógyszerész
nagy segítséget nyújthat.
Mitől szárad ki a bőrünk?

A bőr kiszáradásához elsősorban a szél, a por,
a szappan, a légkondicionáló és a napsütés járul hozzá. Természetesen más tényezők is szóba jöhetnek, úgy, mint az erős hideg, vagy bizonyos pajzsmirigy betegségek és a pikkelysömör.
A kor előrehaladtával a bőr vízhiányos és száraz
lesz. Egyre kevesebb vízmegkötő anyagot tartalmaz, mely nem kedvez a bőr rugalmasságának
sem. Ilyen esetekben ajánljuk azokat a krémeket,
amelyek a magas víztartalom mellett nagy vízmegkötő tulajdonsággal bíró természetes anyagokat is magukban foglalnak (például hialuronsavat).
Lehet-e káros a túlzott krémezés?

Igen. Ha bőrtípusunk nem száraz, felesleges
hidratáló krémeket használni, ugyanis az állandó nedves bőr jó táptalaja lehet bizonyos kórokozóknak. Kismamák is túlzásba eshetnek a
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

popsikrémek nagymértékű használatával. Ha
ezeket vékony rétegben alkalmazzuk a tiszta
bőrre, megelőzhetjük a pelenkakiütéseket, azonban, ha túl vastagon kenjük fel, nem tud lélegezni a baba bőre, ami elősegíti a kiütések és a fertőzések kialakulását.
Hogyan készítsük fel a bőrünket a télre, és mire figyeljünk nyáron?

Téli időszakban a hideg hatására bőrünk kipirosodik, és égető érzés alakulhat ki. Ilyenkor az
addig használt krém helyett kenőcsöt ajánlunk
a gyógyszertárba betérő vásárlóinknak. A nagyobb zsírtartalommal bíró krémeket nevezzük
kenőcsöknek, melyek megvédik a bőrfelszínt a
hideg és a fagy káros hatásaival szemben. Nyáron használjunk nagyobb víztartalommal bíró, könnyű krémeket, melyek lehetőség szerint
SPF napvédő faktort is tartalmaznak. Ezek fizikai vagy kémiai úton elnyelik a nap káros UV-B
sugarait, így megvédik bőrünket a nemkívánatos hatásoktól. Ezek használatával szignifikánsan csökkenthető a bőrrák kialakulása és a bőr
öregedése is.

vannak azzal, milyen termékek a legmegfelelőbbek számukra. Mindettől függetlenül gyakran
fordulnak hozzánk olyan problémákkal, mint a
zuhanyozás utáni feszülő, húzódó, vagy durva
tapintású, kirepedezett, viszkető bőr. Ilyen esetekben a gyógyszerész segít kiválasztani a megfelelő készítményt a vásárlónak, bizonyos esetekben mintát is tud biztosítani. Az arc- és testápolás mellett számos egyéb bőrbetegség kezelésében is segítséget tudnak nyújtani a gyógyszertárakban, úgy, mint a pikkelysömör és cukorbetegség által okozott lábproblémák.
HIRDETÉS

Mi az oka annak, hogy nyáron kevesebb
hidratálásra van szüksége a bőrünknek?

Nyáron az izzadtságmirigyek megfelelő mértékű, néha túlzott mennyiségű nedvességgel látják el a bőrt. A levegőnek is magasabb a nedvességtartalma, így kevésbé érezzük száraznak a
bőrünket. Azonban, ha valaki sivatagi területre
utazik, ahol nagyon nagy a forróság és kicsi a levegő páratartalma, mindenképpen gondoskodnia kell a hidratálásról.
Mikor érdemes szakember tanácsát kérni?

Sokan helyesen kezelik bőrüket, és tisztában
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Kulisszák mögött

Draveczki-Ury Ádám

N

A populáció negyede hordozza a kóros gént

em túl szerencsés,
hogy így alakult, de
a cisztás fibrózis nevű betegségnek még csak elterjedt magyar neve sincs, így
nemcsak nem ismerik az
emberek, de aki hallott róla, jellemzően az sem feltétlenül tudja hová tenni.
Dr. Holics Klárával, a Heim
Pál Gyermekkórház szakrendelésének vezetőjével,
az Országos Cisztás Fibrózis
Egyesület vezetőjével beszélgettünk.

Dr. Holics Klára
Mennyire számít ritka betegségnek a cisztás fibrózis?

A ritka betegségek közé tartozik, de ezek között talán a
leggyakoribb: négyezer újszülöttre esik egy megbetegedés,
de a populáció mintegy 25
százalékban hordozza a kóros
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gént. Ez tehát egy öröklődő
génbetegség, ami akkor okoz
problémát az újszülöttek esetében, ha mindkét szülő hordozza magában a sérült gént.
Minél nyugatabbra megyünk,
annál gyakoribb az előfordulása. A betegség következtében a nyálkahártyák felszínén
a síkos, híg váladék helyett sűrű, tapadós váladék képződik,
ami a különböző szervekben
különböző szövődményeket
okoz. Ez a váladék a tüdőből
például spontán módon nem
tud kiürülni, így felszaporodik, és kiváló táptalajt jelent
a kórokozók számára. Kezelés
nélkül az így kialakuló gyulladások a későbbiekben súlyos
tüdőkárosodáshoz vezetnek.
A másik fő érintett terület az
emésztőrendszer, elsősorban a
hasnyálmirigy, ahonnan a sűrű váladék miatt nem tudnak
eljutni az emésztőenzimek a
bélbe, ahol a tápláléknak meg
kellene emésztődnie. Így az
emésztetlenül megy tovább,
ami híg, nagy tömegű, bűzös
székletet eredményez.
Mikortól jelentkeznek először
ezek a tünetek?

Gyakran már a születéskor.
Bizonyos újszülöttek esetében
a méhen belül, a bélben an�nyira besűrűsödik a váladék,
hogy már a magzatszurok sem

tud kiürülni, és bélelzáródás
alakul ki. Ezt korábban csak
műtéttel lehetett elhárítani, de
ma beöntés formájában sokszor sikerül eltávolítani. Másoknál az anyatejes táplálás
befejeztével jelentkeznek az
emésztőendszeri tünetek. Ami
a tüdőt illeti, ezek a bajok is
egészen kicsi korban kezdődnek: étkezés közbeni lesápadásokkal, megállásokkal, kifáradással, levegőkapkodással,
netán eredménytelen, szaggatott köhögéssel. A felső légúti
tünetek is jellemzőek, például az orrpolip, hiszen a váladék előboltosítja a mirigyeket
az orrnyálkahártyában. A polip nem ritkán a betegek egész
arcüregét kitölti, ami az alapállapotot is rontja.
Ezek a tünetcsoportok az életminőséget nagyban rontó problémák. Mit lehet tenni ilyenkor?

A betegség az orvostudomány
jelenlegi állása szerint sajnos
gyógyíthatatlan, de ma már
elég sok terápiás eszköz áll
rendelkezésünkre, így a betegek élete is meghosszabbítható. Huszonöt évvel ezelőtt sok
beteget már kiskorban elveszítettünk, de azóta rengeteget fejlődött a tudomány, sok
új gyógyszer vált hozzáférhetővé, aminek köszönhetően a
betegek 50-60 százaléka már
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

felnőtt. A tünetek kezelése közül az emésztőrendszeri problémáké az egyszerűbb: a hiányzó enzimeket kell pótolni,
vagyis a betegeknek különböző készítményeket kell szedniük, emellett pedig ők maguk
is kitapasztalják, milyen táplálkozás válik be náluk, és mit
kell kerülniük. A tüdőtünetek
esetében a váladék oldása az
elsőrendű cél.
Ez miként történik?

A betegek egy inhalátornak
nevezett párásító készüléken
keresztül veszik magukhoz
a nyálkaoldókat, majd a feloldott váladékot különböző
technikákkal kiürítik. Ebben
először mindenki anyai segítségre szorul, majd később saját

erőből tanulja meg ezt gyógytornászoktól, mivel speciális technikákat kell alkalmazni ilyenkor. A felhígított váladék ürítése alapvető jelentőségű, hiszen ha a nyálka fellazul, de nem ürül ki, csak még
mélyebbre csorog, és a korábbinál is nagyobb bajokat okoz
a tüdőben. Emellett jellemző
bizonyos kórokozók betelepedése is a tüdőbe, így ezeket is
irtani kell antibiotikus inhalációval és szájon át történő kezeléssel. A tüdőben sajnos akkor is zajlanak ezek a káros
folyamatok, ha éppen nincs
effektív, észlelhető gyulladásos tünet, hiszen a kórokozók
ilyenkor is ott ülnek, és folyamatosan igyekeznek pusztítani a hörgőnyálkahártyát.

Gábor huszonéves, jó kiállású fiatalember, ránézésre senki meg
nem mondaná róla, hogy cisztás fibrózisban szenved. „Volt orvos, aki azt mondta, nem maradok meg”, mondja a fiatalember,
akinek szülei azonban nem adták fel a harcot: orvostól orvosig
hordták, és végül szaksegítséggel kialakítottak egy olyan életritmust, amely ugyan mindenki részéről rengeteg küzdelemmel,
lemondással és fáradsággal járt, ám megérte. „Az emésztőrendszeri problémáim sosem voltak igazán súlyosak, a légzésemmel
azonban rengeteget szenvedtem”, mondja Gábor, aki természetesen ma is mindennap kénytelen együtt élni betegségével, ám
odafigyel magára, rendszeresen sportol, és nem hanyagolja el a
szükséges kezelést. „Ha hazaérek egy fárasztó nap után, nyilván
nem ez a legkellemesebb, de nem kerülhető el”, mondja. „Szerencsére így, illetve a rendszeres futással sikerül magamat valamennyire szinten tartani.”

Emiatt aztán sok beteg tüdeje
még a legnagyobb erőfeszítések mellett is jelentős mértékben károsodik felnőttkorukra.
Ilyenkor jelenthet megoldást
a tüdőátültetés, ami az elmúlt
tíz-tizenöt évben terjedt el.
Ennek következtében a tüdőtünetek teljesen megszűnnek,
bár a felső légutak problémái
így is megmaradnak.
Mire kell esetleg külön odafigyelni?

Sokaknál az iskoláskor elérésével kezdődnek a komoly gondok: túlesnek az
első időszakon, elérnek egy
aránylag jó állapotot, a szervezetükben még nem következtek be előrehaladott károsodások. Az iskolai napirend azonban megnehezítheti a továbbiakat, hiszen
ekkorra egyrészt megszokták a betegségüket a gyerekek, és kezdenek megfeledkezni róla, másrészt a napirendjükbe is nehezebb beilleszteni a kezelést: a 18-25
perc nyákoldást, majd az
újabb 15 percnyi váladékürítést. Közösségbe kerülve a
köhögés is zavaró lehet. Azt
ugyanakkor fontos tudatosítania a betegek környezetének, hogy a cisztás fibrózisban szenvedők köhögése
senkire sem jelent veszélyt.
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Csímár Kamilla

Aki előtt nem lehetnek titkok:
az aneszteziológus
A

z aneszteziológus a
műtét legelső pillanatától az utolsóig végigkíséri
a beteget. Figyeli a páciens
minden rezdülését a műtőben és a műtőn kívül, és ő
az, akinek az összes káros
szenvedélyről tudnia kell.
Dr. Szolnoki Nikolett aneszteziológussal
beszélgettünk.

a műtét után felébredjen. A műtét alatt végig vigyáz a betegre,
figyeli a légzését, szívműködését, vérnyomását, alvási mélységét. Melegíti, ha kell, gyógyszert
és infúziót ad. Ha szükséges lélegeztet, korrigálja az élettani
paramétereket. Figyel minden
rezdülésre. A műtét utáni teendőket, a fájdalomcsillapítást is ő
felügyeli.
Mik az alkalmazott módszerek?

Dr. Szolnoki Nikolett
Mit csinál egy aneszteziológus?

Ő az, aki az első perctől a beteggel van, legtöbbször már a
műtét előtt megismerkednek.
Röviden: az ő feladata, hogy a
páciens a műtét előtt elaludjon,
közben ne érezzen fájdalmat és
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Két nagy csoportot különböztetünk meg: általános és helyi érzéstelenítést. Az általános
érzéstelenítés során a páciens
a műtét alatt alszik. Ezt altató
gázokkal és intravénás gyógyszerekkel érjük el. Az orvos az
altató szerek mellé fájdalomcsillapítót ad, és ha szükséges, izomlazítót, hogy a sebész
munkáját ne zavarja izom-ös�szehúzódás. Ilyenkor gondoskodik a szabad légutakról és a
lélegeztetésről is. A helyi érzéstelenítés a gerincvelői (spinális)
és gerincközeli (epidurális) érzéstelenítést jelenti. Ilyenkor a
beteg általában ébren van, enyhe bódítást kap. Gyerekeknél a
helyi érzéstelenítést kiegészítjük
egyéb technikákkal, de ők mindenképpen alszanak. Így nem

félnek, nem mocorognak, de a
legfontosabb, hogy minimális
altatószer is elég, és az ébredésük fájdalommentes.
Milyen befolyásoló tényezőket
kell az orvosnak figyelembe
venni az altatás és az utólagos
fájdalomcsillapítás során?

Az anesztézia módszere sok tényezőtől függ. Nem mindegy,
hogy a páciens 74 éves szívbeteg, akinek a gerincét operálják
hason fekve, sok vérveszteséget
kalkulálva előre; vagy egy egyhetes újszülött, akinek a gyomorszáj-szűkületét műtik. Ki a
páciens? Milyen hosszú a műtéti
idő? Van-e szükség speciális fektetési pozícióra? Hozzáfér-e a légzéséhez, fejéhez a műtét alatt vagy
nem? Kell-e izomlazítás, kell-e lélegeztetni? Mekkora lesz a fájdalomcsillapító igény? Milyen
társbetegségekkel kell számolni?
A műtét utáni fájdalomcsillapítást a műtét jellege és a beteg tűrőképessége együttesen határozzák
meg. Az alapvető cél mindig a fájdalommentesség. Az erős fájdalom nyugtalanságot, hányingert,
emelkedett vérnyomást, szapora szívműködést eredményez,
mindez elemeli a műtét utáni szövődmények kockázatát.

Hogyan befolyásolja az altatást és a fájdalomcsillapítást
a beteg egészségtelen életmódja?

A dohányzás rossz tüdőfunkciót és érszűkületet okoz.
Mivel károsodott a légutak
csillószőrös nyálkahártya sejtjeinek a működése, mindig
több a légúti váladék, köhögés, krónikus légúti gyulladás.
Kevesebb a vér oxigénszállító kapacitása, gyengébben
működik az immunrendszer
is. Az alkoholfogyasztás a
máj számára jelent plusz terhet, a gyógyszerek lebontási működése károsodhat, sok
esetben véralvadási elégtelenség is fennállhat. Az elhízás nehézlégzést, emelkedett
gyógyszerigényt és elhúzódó
gyógyszerkiürülést jelent.
Milyen kockázatok
merülhetnek fel?

A legfontosabb a kellő mélységű alvás és fájdalomcsillapítás mellett az, hogy a páciens
légzése és szívműködése rendben legyen. A légutakat sok
esetben légcsőbe vezetett tubussal (intubálással) tartjuk
biztonságosan fenn. Ez nem
kockázatmentes
beavatkozás. A szívműködéssel és a
vérnyomással is lehet probléma. Jelentős műtéti vérvesztés
kapcsán is az aneszteziológus

feladata a keringés helyreállítása, vérpótlás. Előfordulhat
gyógyszer-túlérzékenység is,
ami anafilaxiás sokkhoz vezethet. A malignus hypertermia altatógázokra adott súlyos
reakció, illetve felmerülhetnek
gyógyszerinterakciós problémák is. Kellő körültekintéssel
a kockázatok nagy része megelőzhető. Ezért nem mozdul el
az aneszteziológus és az as�szisztens a beteg mellől, míg
az alszik.
Miben különböznek a
külföldi intenzív osztályok az
itthoniaktól?

Itt végzik a súlyos állapotú és
a nagyműtétek utáni betegek
kezelését. Nagyon jól felszerelt intenzív osztályok vannak
nálunk is. A legnagyobb különbséget abban látom, hogy
külföldön sok intenzív osztály egészül ki hiperbár oxigénkamrával. Tudjuk, hogy a
nagydózisú oxigénkezelés jelentősen hozzájárul sok súlyos
betegség gyógyításához.

nyomáson 100%-os oxigént
lélegeznek be. Az így belélegzett oxigén a szokványos
körülményeknél 15-20-szor
nagyobb
koncentrációban
éri el a sejteket, szöveteket. A
megnövekedett oxigénmen�nyiség hatására olyan élettani folyamatok indulnak be a
szervezetben, amelyek a sérült, nehezen gyógyuló területek gyorsabb regenerációját
idézik elő.
A terápia jól alkalmazható
lábszárfekély, nehezen gyógyuló sebek, csont- és ízületi
gyulladások és sérülések esetében, plasztikai vagy helyreállító beavatkozások és
műtétek után, besugárzás utáni bőr, lágyrész vagy csont károsodás esetében, fertőzések,
belső fül eredetű halláscsökkenés és fülzúgás kezelésére.
Ígéretes kutatások folynak késői őssejt produkció, stroke,
egyéb idegrendszeri eredetű
betegségek és daganatterápiás
esetekben.

Hogyan hat a szervezetre ez a
terápia? Milyen betegségeknél nyújthat segítséget?

A terápia során a páciensek
egy speciális kialakítású nyomásálló kamrában (ún. keszon
kamrában) a normál légköri
nyomásnál 2,5-szer nagyobb
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Üzenet a Földnek

Szakszon Réka

Életveszély a levegőben!

M

i a teendő szmogriadó
esetén? Hogy kerülhetjük el, hogy a légszen�nyezés az egészségünket
is károsítsa? Hol helyezkedik el Magyarország Európa szmogtérképén? Lenkei
Péterrel, a Levegő Munkacsoport elnökségi tagjával
beszélgettünk.

Lenkei Péter
Mi a szmog?

A szmog olyan magas légszennyezettség, ami rövid
távon is komoly egészségkárosodást okozhat. A téli, vagyis
londoni típusú szmognak két
fő összetevője van: a korom
és a kén-dioxid. Utóbbi eltűnőben van a levegőből, mivel széntüzelést már kevesen
használnak. Bár Magyarország ebben újra élre tör, egyre
többen fűtenek lignittel, aminek magas a kéntartalma. Éppen ezért kis vidéki falvakban
sokszor nagyobb szmog alakulhat ki, mint Budapesten.
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A másik összetevőnek, a koromnak sok kibocsátója van:
főként a dízelüzemű járművekből, lakossági fűtésből,
mezőgazdasági égetésekből,
avarégetésből és kályhákból
kerül a légkörbe a káros anyag.

károsítják. Szmogriadó esetén
többen halnak meg szív- és érrendszeri megbetegedésben és
asztmás rohamban, mint más
napokon.

Miért veszélyesek ezek az
anyagok az egészségre?

Az Európai Uniós irányelv
egész évben próbálja biztosítani a tiszta levegőt: megszabja,
hogy egy adott légszennyező
nem lépheti túl az egészségügyi határértéket. A szmogriadót vészhelyzetekre dolgozták
ki: amikor nagyon magas a levegő szennyezettsége, akkor
olyan intézkedéseket ír elő a
társadalom különböző résztvevői számára, amelyekkel
csökkenthető az életveszélyes
légszennyezettség
mértéke.
Ózonra, szállóporra és nitrogén-dioxidra írhatnak elő
szmogriadót. Ha a szállópor
aránya eléri az egészségügyi
határérték másfélszeresét, akkor a tájékoztatási fokozat lép
érvénybe: felhívják a lakosság figyelmét, hogy mostantól
egészségtelen a levegő minősége. Riasztási fokozatot akkor
rendelnek el, ha a szennyezőanyag koncentrációja két napon keresztül meghaladja az
egészségügyi határérték kétszeresét, és nem várható javulás az időjárási helyzetben.

Az ultrafinom részecskék
elektrosztatikusan vonzódnak
egymáshoz, összecsapódnak
nagyobb részekké, és kihullanak a levegőből, de amíg ez
nem történik meg (ami akár
több nap is lehet), addig az apró részecskék akadálytalanul
lejutnak a tüdőbe, ahol két réteg sejtfalon kell csak áthatolniuk, és a véráramba kerülnek.
A tüdő legmélyén gyulladásba hozhatják a szöveteket. A
gyulladás könnyen átterjed az
erekre, ahol vérrögképződéshez vezethet – így alakulhat
ki a szívinfarktus. A korom
különböző
szénhidrogéneket hordoz magával, amelyek
közül sok rákkeltő. Ezenkívül a légszennyezés roncsolja
a tüdőszöveteket, ezért sokkal könnyebben náthásak,
influenzásak leszünk, a káros vegyi anyagok pedig rombolják az immunrendszert.
Egyes légszennyezők a vesét,
a májat és az idegrendszert is

Mikor rendelnek el szmogriadót
Magyarországon?

Milyen korlátozások lépnek érvénybe ilyenkor?

Egyrészt állandó intézkedésekkel próbálják csökkenteni a
légszennyezettséget: a járműveken a katalizátor, részecskeszűrő, az ipari üzemekben a
különböző technológiai megoldások mérséklik a káros
anyagok kibocsátását. A Fővárosi Önkormányzat 2011-ben
megtiltotta Budapest területén az avar- és a kerti hulladék égetést. Szmogriadónál
forgalmi korlátozásokat vezetnek be a járművekre. A rendszámokon matricák jelzik a
légszennyezés mértékét, a piros és a fekete matricás autók
a legszennyezőbbek, ezeket
szokták kitiltani szmogriadó
esetén a városból. A közintézményekben bizonyos esetekben csak 18 Celsius-fokig
engedélyezik a fűtést, nagyipari üzemeknek más energiahordozó használatára (például
gázra) kell áttérniük.
Hogy lehet védekezni egyéni
szinten a szmog káros hatásai
ellen?

Szmogriadóban próbáljunk
minél kevesebb időt a szabadban tölteni! A szennyező részecskék aránya alacsonyabb
zárt térben, mint az utcán,
mivel bent leülepednek a

részecskék – ezért nem szerencsés ilyenkor porszívózni, ami
felkavarja a káros anyagokat.
Érdemes az átlagosnál több folyadékot fogyasztani, akár napi 3-4 liter vizet: ez hígítja a
vért, így csökken a vérrögképződés esélye.
Mennyire súlyos a
magyarországi szmoghelyzet
európai viszonylatban?

Ha azt nézzük, hogy hány
életév veszik el a szállópor
következtében, akkor Magyarország az első helyen áll
Európában: évente tizenegyezer ember halt meg idő előtt
hazánkban a szállópor-szen�nyezéstől – ők átlagosan tíz
évet veszítettek az életükből.
Ez azt jelenti, hogy több mint
százezer évet veszítünk a légszennyezés következtében egy
év alatt. Több ok áll a háttérben: egyrészt általánosságban rossz a magyar lakosság
egészségi állapota, másrészt
rossz helyre születtünk: a
Kárpát-medencében,
mint
egy lavórban megáll a szen�nyezett levegő. Ezért nekünk
sokkal jobban oda kell figyelnünk a levegő tisztaságának

a megóvására, mint például a
skandináv országoknak vagy
az izlandiaknak, ahol állandóan fúj a szél.
Milyen feladatokat vállal a
Levegő Munkacsoport a szmog
témakörében?

Egyrészt nyomást próbálunk
gyakorolni a mindenkori jogalkotókra, az államra és az
önkormányzatokra, hogy tegyenek olyan intézkedéseket,
amelyek csökkentik a levegő
szennyezettségét. Az elmúlt
években sok előrelépés történt a Levegő Munkacsoport
javaslatára: a szmogriadó
rendeletben mi javasoltuk
a határértékeket, a teherautók budapesti útdíját is szorgalmaztuk. Fontos szerepet
vállalunk ezenkívül a szemléletformálásban. Az emberek
tizenöt évvel ezelőtt azt sem
tudták, mi a szmogriadó, milyen egészségkárosító hatása
van a légszennyezésnek, miért
fontos, hogy védjük a város levegőjét. A légszennyezés elleni
küzdelem mindenkinek jó üzlet: sokkal kevesebbet költünk
rá, mint amennyibe az okozott
károk kerülnek.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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A decemberi kvízjátékunk nyertesei:
• Böröcz József, Budapest
Aranykehely Gyógyszertár, Budapest
• Sápszki Lászlóné, Esztergom
Platán Gyógyszertár, Esztergom
• Somlainé Seres Magdolna, Budapest
Natura Patika, Budapest
• Zemlényi Lászlóné, Miskolc
Szinvapark Gyógyszertár, Miskolc
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló
wellnesshétvége a móri Hétkúti Wellness Hotel és
Lovaspark felajánlásával.
• Deák Ferencné, Miskolc
Szinvapark Gyógyszertár, Miskolc
• Réffi Krisztina, Budapest
Aranykehely Gyógyszertár, Budapest
Nyereményük: egy-egy komplex szűrővizsgálat a
Vitahelp Egészségközpont felajánlásával.

• Tavaszi Ágnes, Székesfehérvár
Fehér Palota Gyógyszertár, Székesfehérvár
• Kaszásné Barcs Mária, Tatabánya
Levendula Gyógyszertár, Tatabánya
• Stefanics József, Sajószentpéter
Alsóvárosi Patika, Kazincbarcika
Nyereményük: egy-egy Russell Hobbs konyhai kisgép a Spectrum Brands Hungaria Kft. felajánlásával.
• Hegedűsné Zöldi Zsuzsanna, Pilis
Family Gyógyszertár, Pilis
• Szabó Levente, Szeged
Csongor Patika, Szeged
• Várady László, Budapest
Szarvas Gyógyszertár, Budapest
Nyereményük: könyvcsomag a Libri Kiadó felajánlásával.

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

Ha Ön 2015. február 1. és 28. között a túloldalon található Szimpatika
kvízünket kitölti, és postai úton vagy a szimpatika.hu/jatek oldal segítségével a
válaszokat beküldi nekünk, sorsoláson vesz részt.
Játékunkkal megnyerheti a négy wellnesshétvége egyikét a móri Hétkúti
Wellness Hotel és Lovaspark felajánlásával, valamint egy komplex szűrővizsgálatot 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. február 28-ig postai úton visszaküldik szerkesztőségünkbe (Szimpatika szerkesztőség:
1116 Budapest, Sztregova u. 1.), vagy a www.szimpatika.hu/jatek oldalon válaszolnak a kérdésekre.
A részletes játékszabály a www.szimpatika.hu/jatek/szabalyzat oldalon olvasható.

A nyilvános sorsolás időpontja:
2015. március 10., délelőtt 10 óra, helyszíne a Szimpatika szerkesztőség
(1116 Budapest, Sztregova utca 1.)
Január havi számunk kvízkérdéseinek helyes megfejtései:
1.: a) 2.: c) 3.: c) 4.: a) 5.: c)
A játékos a kvízben történő részvétellel feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a
település megjelölésével) a Szimpatika magazinban és a nyereményjátékot közzétevő weboldalon nyilvánosságra hozzuk.
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Hány
ember hal meg évente Magyarországon

a szállópor-szennyezéstől?
Karikázza be
a) 7 000
a helyes
válasz
b) 11 000
betűjelét!
c) 3 500
Kenőcs
és krém: mi a különbség?

a) semmi
b) a kenőcs drágább
c) a kenőcsnek nagyobb a zsírtartalma
Hol
 töltötte a legtöbb időt gyerekként Renáta?
a) a patikában
b) az oviban
c) a nagymamájánál
Kinek
az életrajzát olvassa Lajkó Félix?

a) Bach
b) Paganini
c) Liszt
Milyen
pályán csúszott le Marika néni?

a) piroson
b) kéken
c) feketén

Név*: ............................................................................
.......................................................................................
Cím*: ...........................................................................
.......................................................................................
Telefon*: .....................................................................
e-mail: .........................................................................
.......................................................................................
Patika neve, címe (vagy pecsétje)*: ..................
.......................................................................................
.......................................................................................
Magazinunk újrahasznosított papírból készül 35
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Akár háromszor több
esély a nyerésre!
Módosítottunk játékunkon, hogy mindenkinek több esélye legyen a nyeremények megszerzésére. Egy pályázó adott hónapban akár három fotót is feltölthet legújabb nyereményjátékunk
online felületére. További fontos részletek és a pontos játékszabály megtalálható a www.szimpatika.hu/fotozzz oldalon.

