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Eljött ez, a 2015-ös év is, és bár
még a legelején járunk, be kell
valljam: nem ezt vártam. Mostanra már repülő autókkal illene
közlekednünk, és gördeszka helyett légdeszkán kéne száguldoznunk, úgy, ahogy azt a Vissza a jövőbe című filmben
láthattuk. Bizony, az emlékezetes II. rész – amikor a
Doki és Marty a jövőbe utaznak, és találkoznak a fenti csodákkal – 2015-ben játszódik! 1989-ben, amikor a
film készült, és amikor egycsapásra megváltozott körülöttünk a világ, joggal hihettük, hogy 26 év múlva
a gravitáció leküzdése sem jelent majd problémát. De
van azért a filmben látott dolgok közül olyan, ami részben megvalósult: például azt a bizonyos energiát, amely
a jövőbeli járműveket működtette, szemétből állították elő. És ha a repülést nem is, de ma már nagyon sok
mást meg lehet oldani újrahasznosítással – például ennek a magazinnak a lapjai is ilyen papírból készülnek,
és egyre több termék előállításánál számít az ökológiai
lábnyom. Talán az újévi fogadalmaink közé is érdemes
olyat bevenni, ami a környezettudatossággal függ össze.
Kellemes olvasást, jó egészséget és boldog új évet kíván
az egész szerkesztőség nevében:


A kép csak illusztráció.

Játékunk során a szerkesztőség,
által legjobbnak ítélt két pályamű
feltöltői egy-egy Russell Hobbs
Illumina reggelizőszettet nyernek
a Spectrum Brands Hungaria Kft.
jóvoltából.
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Címlapon

Koltai Róberttel a Panelkapcsolat című filmben
Fotó: Országos Széchényi Könyvtár, Fényképtár – Pap Ferenc

Pogány Judit
 Szeptemberben ünnepelte a
hetvenedik születésnapját, ehhez képest igen aktív életet él
még ma is, olykor két előadást
játszik naponta. Hogy bírja?

Úgy, hogy nagyon kell szeretni a
játékot. Jövőre lesz az ötvenéves
évfordulója annak, hogy a színházba betettem a lábam: 1965.
november 1-jén szerződtem le
a kaposvári Csiky Gergely Színházhoz. Azt lehetne hinni, hogy
már mindent meguntam és belefásultam, de ez nem igaz, mert
ugyanolyan lázasan szeretem a
színházat, ugyanolyan katarzisokat élek meg, mint a kezdetekben. Nem tagadom, hogy fáradt vagyok, jelenleg tizennégy
produkcióban játszom, de már
három újat elkezdtem próbálni.
 Volt olyan pillanat az ötven év alatt, amikor azt érezte,
hogy – ha csak kis időre is – abba akarja hagyni?
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Volt, de ennek az volt az oka,
hogy nagyon rendhagyó alkatú ember vagyok. Harmincéves
is elmúltam, amikor még mindig gyakran néztek kislánynak.
Harmincnyolc évesen játszottam Molnár Ferenc „Liliom”-jában Julikát, aki tizennyolc éves,
és még negyven-ötven évesen is
osztottak rám gyerekszerepeket. De ugyanakkor játszottam
a „Tarelkin halála”-ban a házvezetőnőt, aki hetven és a halál
közt van. Tehát a pályám kezdetén, meglepetésszerűen kiugró sikerek után jött két-három
évad, amikor a gyerekes alkatom miatt nagyon kevés szerep
volt nekem való, és attól féltem,
hogy olyan ritkán kapok majd
igazi terhelést, hogy nem fogom
kibírni. Zsámbéki Gáborral
hosszabb vitába is keveredtünk,
mert abba akartam hagyni a
pályát, és évad végén nem írtam alá a következő évi szerződést. Mondtam neki, értse meg,

hogy olyan lázasan szeretem ezt
a szakmát, hogy nem bírom ki
azt az időszakot, amíg a háttérben türelemmel kell várnom. Ő
még a nyári szünet alatt is a lakására rendelt egy-egy beszélgetésre, és az utolsó találkozásunk úgy ért véget, hogy zokogva aláírtam a szerződést. Nemcsak a pályán való elindulásom
volt az ő érdeme – segédszínész
koromban ő emelt ki a karból –,
hanem amikor abba akartam
hagyni a pályát, akkor is ő érte
el, hogy maradjak.
 „Soha nem voltam igazán
szép, vagy jelentékeny személyiség, az alkatom nem mondható szerencsésnek” – ezt Ön
mondta egy interjúban. Mégis
a szerepei között ott volt Dulcinea a „Búsképű lovag”-ból,
aki a szexi nő megtestesítője.
Hogyan tudott vele azonosulni, ha közben nem tartotta magát szépnek?

Azt az előadást Malgot István
rendezte. Egy egészen elrajzolt
világot talált ki, és mi egy morzsányit sem hasonlítottunk önmagunkra a figurákban. Csak
a fantáziámat kellett használnom. De játszottam a Tom
Jones című zenés vígjátékban is
Jenny Jones-t, aki szintén egy
sugárzó nő. Ha nagyon erős a
stílus, amiben jelen kell lennem, akkor nem az én saját civil figurám működik személy
szerint. Az anyagaim csak mögötte vannak a karakternek,
s hihetek magamról valami

nagyon jót. Gond nélkül lángolok, nő vagyok, és ha szükség van rá, akkor bizony kurva.
Nagyon bevállalós színésznő
voltam mindig, szélsőséges fantáziával. Ha a külső eszközök
megsegítenek, akkor már nincs
gondom. Eljátszottam „A vágy
villamosa”-ban Blanche-t is, aki
igazán nem csúnya nő, de Ács
János rendezésében inkább a
lelki roncsolódást és az esendőséget kellett megmutatnom.
Ezt pedig láthattam édesanyámon, aki tizenhat éves korában
még szépségkirálynő is, később
pedig erős, csodálatos asszony
volt, de egy bizonyos életszakaszában alkoholista lett, aztán elmegyógyintézetbe került,
ahol az akkor létező legerősebb
sokkal kísérleteztek rajta.
 Egy ilyen tragédiát gyerekként hogyan tudott feldolgozni?

Ezt röviden nem tudom elmondani. Nagyon sok fájdalmat kellett megélnem. A nagyon boldog gyerekkor hirtelen nagyon kemény gyerekkorba csapott át. A kisvárosból
aztán Budapestre kerültem, és
egy rejtőzködő, sérült gyerekké
váltam – akinek nappal a megfelelni vágyás volt fontos –, éjszakánként pedig álmodoztam,
történeteket szőttem, nagyon
keveset aludtam. Tehát párhuzamosan éltem a valóságban és
a saját magam által kitalált titkos világban, így mindent túl
tudtam élni.

 És milyen felnőtté vált?

Érzékeny felnőtté. És ez nagyon
sokat segített nekem a pályán.
 Férjével, Koltai Róberttel
'78-ban elszerződtek a budapesti Nemzeti Színházhoz, majd
'80-ban, négy bemutató után
visszatértek Kaposvárra. Minek
volt köszönhető a gyors váltás?

Minisztériumi döntés volt, hogy
Zsámbéki Gábort átszerződtették Budapestre a Nemzeti
Színházba. Ő pedig azt mondta, hogy egyedül nem akar jönni, s kiválasztott öt színészt, valamint Ascher Tamás rendezőt, Litvai Nelli dramaturgot
és Pauer Gyula képzőművészt,
díszlettervezőt, akinek nagyon
nagy szerepe volt abban, hogy a
Csiky Gergely Színházat az ország legjobb színházai között
emlegették. Az ő munkája nem
csak képzőművészetileg volt kiemelkedő, nagyban kihatott az
előadások mondanivalójára és
a színészek játékára is. Olyan
csodákat tett alánk, mögénk,
fölénk, ami bennünket mindig
inspirált, felemelt. A Nemzetiből két évad után aztán vágyakoztunk vissza Kaposvárra.
 Ahol eljátszhatta a világirodalom legtöbb olyan szerepét,
amire sok színésznő csak vágyakozik.

Igen és örökké felteszik nekem azt a kérdést, hogy mi
volt a legkedvesebb szerepem.

Megfulladnék, ha egyet kéne kiválasztanom.
 És olyan szerep van, amit
még el szeretne játszani?

Olyan van, ami kimaradt, például a Kurázsi mama, de azt
már annyi színésznő eljátszotta,
hogy nem is baj, hogy én nem.
Gothár Péter rendezésében Lázár Kati volt Kurázsi Mama én
pedig Néma Kata. És ez így nagyon jó volt.
 Amikor először beszéltünk
telefonon, két előadást emelt
ki, amit jelenleg is játszanak:
az egyik a Macskajáték, a másik
pedig egy dokumentumdráma,
a Pedig én jó anya voltam. Miért?

Örkény István „Macskajáték”-a
érdekes módon korábban nem
érdekelt. Tudtam, hogy egy csodálatos anyag, óriási színésznők
játszották, de azt hittem, hogy
ez a darab annyi, amennyit láttam belőle. De amikor Mácsai
Pál felterjesztésére megkaptam
a Kossuth-díjat, akkor Mácsai
akart nekem keresni egy jutalomjátékot. Annak ellenére döntött a Macskajáték mellett, hogy
korábban már kétszer rendezte. A dramaturgunk, Gáspár Ildikó az addig jól bevált szövegkönyvet félretette, és a kisregényt hűen követve elkészített
egy új adaptációt. A főszereplő,
Orbánné egy erős asszony, de
közben esendő is, és a létező legmegalázóbb helyzeteket képes
bevállalni.
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Molnár Piroskával a Macskajáték című előadásban
Fotó: Örkény Színház, Gordon Eszter

Címlapon

a közönségsikere, hiszen rengeteg kabaréban, filmvígjátékban játszott. Míg én egyik drámai filmből a másikba estem,
és csodálatos filmrendezőkkel
dolgoztam együtt: Gothár Péterrel, Fehér Györggyel, Makk
Károllyal, Tarr Bélával, Michael
Haneke-vel...

 Miért érezte közel magához ezt a szerepet?

Minden helyzeten felülkerekedik, csak amikor az öregkori
szerelem veszélybe kerül, akkor megy a legmélyére, akkor
képes megalázkodni.
 Ezt Ön is megtenné?

Én nem. Ha azt érzem valakin,
hogy nem szeret eléggé, akkor
jobban esik egyedül lennem.
Hiába éltünk együtt Koltai Róberttel harmincöt évig, kiderült, hogy ez nem az a kapcsolat volt, mint amit hittem róla. Akkor viszont jobb egyedül
lenni.
 Amikor elváltak, sokan aggódtak önökért, hiszen a köztudatban egy párként éltek.
Ezek szerint ez felesleges volt?

Igen, mert nekem bevált az
egyedüllét. Erősebb, önállóbb,
határozottabb lettem.
 Amikor a fiuk megszületett, korán visszatért a színpadra. Sosem érezte úgy,
hogy kimaradt a gyermeke
életének első szakaszából?

Az rossz érzés, amikor arra
gondolok, hogy milyen sok estét voltam távol. De nem tudtam mit csinálni, hiszen akkor egy éve kaptam meg a „színész I.” minősítést, ami addig a főiskola elvégzése nélkül csak színészóriásoknak
adatott meg. És ekkor lettem
6

terhes, dönteni kellett, ráadásul már huszonnyolc éves voltam. Zsámbéki Gábor igazgató
azt mondta, kell már nekünk
az a gyerek, ő lesz a keresztapja. A szülés után először a „Hókirálynő”-ben a rabló kislányt
osztották rám, mert ő csak a
második felvonásban jelenik
meg, s ez két szoptatás közé
befért. Otthonról futva mentem a színházig, és az ügyelő
akkor fújta le a szünetet, amikor a park sarkából intettem
neki. Nagyon sokat játszottam, viszont velünk élt a nevelőanyám, Eta, aki már akkor
is a családunkkal volt, amikor
megszülettem. Kezdetben háztartási alkalmazottként, aztán
családtaggá vált, majd az ölemben halt meg. Az ő segítsége
nélkül egy gyereket se tudtam
volna bevállalni. Néha azzal
vigasztalom magam, hogy más
anya délután ötkor hazaér három szatyorral, és amíg elvégzi
a háztartási munkát, a gyereket leülteti, hogy csinálja a leckét, vagy nézze a tévét – én viszont minden szabad percemben aktívan a fiammal voltam.

 Jó a kapcsolatuk?

Nagyon jó, igen. De nem sértődöm meg, ha nem hív fel minden nap, így a kapcsolatunk
nem is szokványos. Viszont tudom, ha bajban van, én vagyok
az első, akinek szól. Örülök,
hogy meg tudtam neki adni az
önállóságot, hogy elkezdhesse
élni a saját életét. Egyszer egy
nagyon kedves színészkollégám
a büfében felugrott a székről:
„Úristen, nem hívtam fel anyámat!” Akkor megfogadtam,
hogy én soha nem leszek olyan,
aki elvárja ezt.

 Az igaz, hogy amikor Haneke megtudta, hogy Ön egy szigeten lakik (Szigetszentmiklóson), meg akarta látogatni?

Igen, de el kellett magyaráznom
neki, hogy ez nem egy „olyan”
sziget; elhagyott gyártelepek
mellett kell elmenni, és kifejezetten csúnya vidék. Nem hívtam meg, mert szerintem botrány lett volna belőle. Egyszer
taxival mentem haza a kispesti
lakótelepi lakásunkba, és amikor megálltunk a ház előtt, a taxis elcsodálkozott: „Maguk itt
laknak? Azt hittem, legalább a
Rózsadombon...” Annyi tévéjátékban és filmben szerepeltünk
a férjemmel, hogy mindenki
azt hitte, valami budai villában
élünk.

 Egyszer azt nyilatkozta,
hogy Önnek a szakmai siker
fontosabb, mint a közönségsiker. Ezt még ma is így érzi?

 Továbbra sem vágyik rá?

Az ember nem gondol minden
nap az elismerésekre. De ha
mégis visszaemlékszem, valóban azt tartottam értékesebbnek, hogy a szakma mindig jó
helyre sorolt be és megbecsült.
Ennek bizonyos lenyomatai a
díjak. A kaposvári évek alatt a
férjemnek például nagyobb volt

Nem. Nekem a jólét – még ha
kényelmet is hoz az életembe – rossz érzés, mert azonnal
eszembe jutnak azok, akiknek
szinte semmijük sincs. Annyi
nyomorúságot látok a világban,
hogy egyáltalán nem esne jól, ha
egy budai villában élnék. Szoronganék. Egyébként az állatok

is azért költöznek be hozzám,
mert nem tudok úgy megenni
két falatot, hogy ne adjak annak
is, aki oda ül elém és nézi, hogy
eszem.
 Végigolvasva a rendezők
névsorát, akikkel dolgozott, jórészt újító és avantgárd rendezőket találunk. Szerencsésnek
érezte magát emiatt?

Igen! Sehol nem járhattam volna be azt az utat, amit Kaposváron. Ha nem ott kezdem el a
pályát azokkal a rendezőkkel,
azokkal a színészekkel, azzal az
ízlésvilággal, akkor belőlem soha nem lett volna színész. Kivételes pályát mondhatok magaménak, és hogy az öregkorom nem a fölöslegesség érzésével telik, óriási szerencse! Mint
ahogy az is, hogy Mácsai Pál az
Örkény Színházba hívott, és egy
ilyen csodálatos társulat tagjaként dolgozhatok – ugyanis
magamtól soha nem jelentkeztem sehová. Minden évad elején van egy Örkénykert nevű
programunk, amikor szélsőséges műfajokban szórakoztatjuk
a közönséget, s a napot egy esztrád műsorral zárjuk, melyben
az egész társulat szerepel. Amikor elénekeltem a magam számát, Mácsai Pál nem engedett le
a színpadról. Bejelentette, hogy
közeledik a hetvenedik születésnapom, és tudják, hogy óriási
bohócgyűjteményem van, de talán élő bohóc még nincs közte.
Ekkor elkezdett egy bohócfigura felmászni a színpadra: Gálffi

Laci volt az. Szorult a szívem,
mert nem bírtam ki az örömöt.
Aztán rendeztek egy bulit is a
születésnapom estéjén a színházban, ahová Babarczy Lászlótól kezdve Zsámbéki Gáboron
át óriások jöttek el a múltamból,
és így olyan ajándékot kaptam,
amit nehéz lesz valaha is túlszárnyalni.
 Tegnap este a Vihart játszották, és a végén feltűnt, hogy
szinte elszalad a taps elől. Miért
alakult így, hogy ennyire szemérmes?

Kaposváron neveltek így bennünket. Ott soha nem voltunk
sztárolva, akármekkorát is játszottunk, mindig gyors taps, és
már mentünk is a helyünkre.
Amikor véletlenül elkezdenek
jobban tapsolni, vagy ujjongani,
pucolok vissza.
 '88-ban az Eldorádó című
filmben az a Tóth Barnabás játszotta az unokáját, akinek kisjátékfilmje, az Újratervezés a
közelmúltban szép sikereket
ért el. Milyen érzés volt, amikor
megkereste önt a főszereppel?

Azt éreztem, hogy négykézláb is
elmennék, hogy eljátszhassam.
Tóth Barna találta ki a történetet, a szereposztást, ő írta a szövegkönyvet és vágta a tervezettnél még rövidebbre, keményebbre a felvett anyagot. Éppen három napja Újpalotán játszottam
a Pedig én jó anya voltam című
dokumentumdrámát, és eljött
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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megnézni. Mivel a végén nem
tudtunk személyesen beszélni,
egy gyönyörű sms-t kaptam tőle.
Nagyon jól esett. Nehéz helyzetben vannak ma a filmrendezők,
kevesen jutnak munkához, és
azt se tudom, hogy a köztes időben miből élnek. Van olyan színészkollégám, akinek hat-nyolc
előadása van egy hónapban.
Hogy lehet így élni egy ereje teljében lévő színésznek?! Amikor
annyi mindent szeretnének kifejezni a világból...
 A Pedig én jó anya voltam
című dokumentumdrámát a
Csillag Börtönben is előadta.
Miért érezte fontosnak, hogy
büntetés-végrehajtási intézetekbe is eljusson ez az előadás?

Ezt az anyagot egy kétszeres
gyerekgyilkosságért elítélt ember anyjának az interjúiból
szerkesztette Vajda István. Úgy
éreztem, hogy ha ez az anyag
eljut egy büntetés-végrehajtási
intézetbe, az elítélteknek nemcsak azzal az érzéssel kell találkozniuk, amit a bűncselekmény
előtt, közben vagy után éreztek,
hanem azzal is, amit a hozzátartozóik, tehát a kint rekedtek
megéltek. Akiknek talán még
nehezebb. Azt is szerettem volna elérni, hogy a többszörösen
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Fotó: Örkény Színház, Gordon Eszter

hátrányos helyzetű vidékekre
is eljusson ez az előadás, ahol
magasabb a bűnözési statisztika. Hiszek abban, hogy a színház képes megtanítani a helyes
értékrendre. Az előadás után
beszélgettünk az elítéltekkel,
s egyikük elmondta, hogy nagyon haragudott rám, és szeretett volna kimenni az előadásról, mert rosszul érezte magát.
Azt válaszoltam neki, hogy akkor ez az anyag elérte a célját,
mert én pont azt szerettem volna, hogy fájjon nekik. Rengeteg
levelet is kaptam, és volt olyan
elítélt, aki párhuzamot vont az
általam játszott Molnárné és
a saját anyja között – az anyja javára. De akadt, aki megírta, hogy olyan ajándékot kaptak tőlem, amit sohasem fognak elfelejteni. Mindannyiunk
számára érezhető haszna volt
annak a délutánnak, amit ott
a börtönben együtt töltöttünk.
 Még a beszélgetésünk elején mondta, hogy mivel rengeteget játszik, sokszor nehéz az
egyeztetés két színház között.
Mikor jön el az a pont, amikor
képes lesz nemet mondani?

Az, hogy anyagi javak miatt mondjak valamire igent,
már régóta nem történik meg.
Amikor Kaposvárról eljöttem,
több színházba is hívtak, és
akkor is tudtam nemet mondani. Televíziós meghívásoknál is csak a számomra is fontos és értékes helyzetekben teszek eleget.

 Megnéztem, hogy fenn
van-e a Facebook-on, és megtaláltam. De azt is láttam, hogy
idén regisztrált. Úgy volt vele,
ha eddig nem, akkor most hetvenévesen kipróbálja?

Nem én regisztráltam magam! Én
egész életemben nagyon keveset
aludtam, mert mindig volt mit csinálnom. Tehát ha nekem jön egy
ilyen lehetőség, hogy az interneten rákattanok valamire, akkor én
már meg is fogok halni, mert egy
olyan életmód jön létre, amiben
az egészségre nem marad idő. Nagyon sokáig megvédtem magam
ezektől a dolgoktól. De azt is tudtam, hogy lemaradok a többiekhez
képest, akik mindent tudnak a világról. Életem egyik legszorosabb
barátsága Molnár Piroskához köt,
aki kijelentette, hogy elege van abból, hogy egy emailt sem tud velem váltani, és a hetvenedik születésnapomra előre kaptam tőle egy
tabletet ajándékba. Ha pedig ilyen
ajándékot kapok egy számomra ennyire fontos embertől, akkor
azt el kell kezdeni használni. Így
keveredtem bele ebbe a helyzetbe.
Nemrégiben egyik este már kilenc
előtt vége lett az előadásnak, ehhez
képest itt ültem az öltözőben, és fél
12-kor kényszerítettem rá magam
arra, hogy kikapcsoljam a tabletet. Kegyetlen dolog ez a turkálás
az interneten. De ami az egésznek
a csattanója, hogy Molnár Piroskával a legelső üdvözlő üzeneten
kívül, a mai napig egyetlen emailt
sem váltottunk, mert vagy személyesen, vagy telefonon beszélünk
egymással.
Marosi Viktor

A
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Fotó: Dudás Szabolcs

Címlapon

ajánlja:

Jól indul az év, mivel Lajkó Félix negyvenedik születésnapja apropóján két vadonatúj lemezzel is jelentkezik. Balázs János zongoraművésszel készített Jelszó című albumán nincsenek előre megírt dallamok, az improvizációé a főszerep. A Végtelen című lemez kapcsán pedig egy régi álma válhatott valóra, hiszen egy szimfonikus zenekarral
alkothatott együtt. Az albumon a Budafoki Dohnányi Zenekarnak,
és Hollerung Gábor karmesternek köszönhetően kiteljesednek és
megsokszorozódnak a zenei dimenziók.

Nyolcadik alkalommal rendezi meg a Művészetek Palotája a
magyar nép- és világzene legrangosabb gálaműsorát január
17-én. A népzene ünnepén szokás szerint egyaránt fontos szerepet kapnak a műfaj „nagy öregjei” és újonnan feltűnt csillagai.
Az esten fellép többek között a Tokos Zenekar, Bazseva, Góbé,
Both Miklós és az Etnofon Zenei Társulás – Kiss Ferenccel az
élén – a magyar világzene „keresztapjaként” számon tartott Kolinda hagyományának legfőbb örököse. Továbbá a fergeteges hangulatú koncertjeiről ismert
Cimbalibanddel és a Pannonia Allstars Ska Orchestrával is találkozhat a közönség.

2015-ben is folytatódik a nagysikerű Irodallam sorozat a Radnóti Színházban. Ilyenkor a társulat tagjainak alkalmuk nyílik rá, hogy egy estére kizárólag az övék legyen a színpad, és a saját ízlésüknek, kedvüknek, személyiségüknek megfelelően mutassák be egy hozzájuk közel álló író, költő műveit – minden alkalommal Dinyés Dániel zenész-zeneszerző közreműködésével. Így áll össze az ínyenceknek szóló irodalmi est, sok-sok dallal és zenével
fűszerezve. Január 21-én elsőként Adorjáni Bálint és Dinyés Dániel Szabó
Lőrinc-estjét, a Különbékét láthatják a nézők.

A Nemzeti Táncszínház január 27-én mutatja be legújabb produkcióját, Az idő urát a Marczi Közösségi Térben. A Sivasakti
Kalánanda Táncszínház előadásában idő és halál témája fonódik
össze. Indiában Káli szimbolizálja az időt és a halált, aki egy komisz
démon formájában játszik az emberekkel. Megleckéztetésére, megzabolázására csak a legfelsőbb isteni erő képes: Siva. A szimbolikus
mitológiai történet középpontjában a két isteni erő csap össze, a cél
pedig nem más, mint az idő legyőzése.

Ré
Fotó: Kresmery Papp

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

ka
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Csak szólok…

Dogossy Katalin

Mi lesz ebből húsz év múlva
MÁR MEGINT JANUÁR.

Már megint új év, új kihívás, ismeretlen, új hónapok, napok.
Vagy inkább új lehetőségek?
Ez is, az is.
Sokszor gondolkodom. Jó lenne
a jövőbe látni? Előre tudni, mi
lesz velünk, mi a gyerekeinkkel,
az unokáinkkal?
MI LESZ VELÜNK a nem is oly
távoli jövőben, mondjuk 20 év
múlva?
KÉT DOLOG BIZTOSNAK LÁTSZIK. Életünkben egyre na-

gyobb szerepet kap az informatika, a számítástechnika, a
környezetvédelem és a környezettudatos gondolkodás. Az is
szinte biztos, hogy amennyiben
egyáltalán élni akarunk a Föld
nevű bolygón húsz év múlva is,
ezt csak okosabban tehetjük,
mint ma. Nem zsákmányolhatjuk ki a természetet és magunkat. Mert nem állunk túl jól.
A JELENLEG ISMERT készletek
és a jelenlegi felhasználás alapján a kőolaj 15-20, a földgáz 3540, a kőszén 50, az urán 40 évre elegendő. Az USA geológiai szolgálatának becslése szerint a kőolaj kitermelése 2040ben tetőzik, tehát 20 év múlva
már olajhiány lép fel. Ez előre
vetíti az olajért vívott háborúk

10

szaporodását. Amikor a jövő
energiájáról esik szó, előtérbe
kerülnek az úgynevezett megújuló erőforrások. Ezek jelentősége rendkívüli. Megújuló
energiaforrásoknak nevezhetők
azok, amelyeknek a hasznosítás
során nem csökken a mennyiségük. Ilyen forrás a föld hője, a
vízenergia, a szél és a Nap energiája.
A FÖLD MAGJA FELÉ haladva

átlagosan 30 fokkal nő kilométerenként a hőmérséklet.
Magyarország területe alatt a
földkéreg az átlagosnál vékonyabb, ezért geotermikus adottságai igen kedvezőek. Előbb
vagy utóbb rákényszerülünk
ennek használatára. Még akkor is, ha ez „ingyen” van, tehát
nem jelent az államnak bevételt. A napenergia kihasználása
is növekedni fog. Ma Magyarországon ez is csupán töredéke
a lehetségesnek. S ha jól bele
gondolunk, érthetetlen ez a pazarlás.
HISZEN A JÖVŐ HÁZA már ma

is megépíthető lenne.
Csak sajnos az ehhez szükséges technológiák (hőszivattyúk,
nyílászárók, szigetelések, napelemek és kollektorok) ára még
nagyon magas. De már létezik
nulla energiafelhasználású ház,

amely éppen annyi energiát termel, mint amennyit elfogyaszt.
Vagy többet. Sajnos ma még
nagyon sokba kerül, megtérülése évtizedekben mérhető. De
ez nem lesz mindig ilyen drága. 20 év múlva alapvető igény
lesz egy házzal kapcsolatban az,
hogy megtermelje magának a
kellő energiamennyiséget. A jövő házában gyűjtik és használják az esővizet, a szennyvizet
növényekkel megszűrve juttatják vissza a természetbe, ivóvizét pedig kútból nyeri. Csak újrahasznosítható vagy komposztálható hulladékot termel. Építőanyagai a környezetből valók, és idővel oda is jutnak vis�sza. Falai annyira jól hőszigeteltek, hogy a falakon, ablakokon
át szinte egyáltalán nem veszít
hőt, nyáron pedig a hatékony
napvédelem miatt nem tud túlmelegedni.
A VÍZTAKARÉKOSSÁG lényeges szempont lesz. A konyha
kétféle forrásból nyeri majd a
vizet: a hagyományos vízhálózatról jön majd a közvetlen
fogyasztásra, illetve főzéshez
használt ivóvíz, a házi víztisztító rendszer segítségével pedig
az összegyűjtött esővizet, tisztított szennyvizet hasznosítjuk
újra, például mosogatáshoz, takarításhoz. Ez persze közel sem
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

új találmány, hiszen ötven évvel korábban egy vidéki háztartásban teljesen természetes volt,
hogy az esővizet összegyűjtötték, mosásra, öntözésre felhasználták. A háztartásban keletkezett hulladékot nem szemétbe
dobták, hanem a sparheltben
elégették, az állatoknak adták,
trágyáztak vele.
A JÖVŐBEN minden háztartási tevékenység gombnyomásra,
gépek által működő lesz, mégis
megjósolható, hogy éppen úgy,
mint ma, állandó időhiánnyal
küzdünk majd. A jövő háztartását tervezők egyetértenek abban, hogy érintőképernyőről
irányítható központi szabályozórendszer programozza majd
a feladatokat. A készülékek 24
órában csatlakoznak az internetre: ezen keresztül a távolból
is vezérelhetők lesznek. Így például a munkahelyünkről is kikapcsolhatjuk a sütőt, beindíthatjuk mosogatógépet, beleshetünk a hűtőbe, hogy mi az, ami
hiányzik a vacsorához.
AZ ORVOSI DIAGNOSZTIKA

továbbfejlődik, és természetes
lesz, hogy ha megfizetjük, megismerhetjük a génjeinkben tárolt információkat. Megtudhatjuk például, hogy milyen betegségekre vagyunk hajlamosak.

Ez részben már
ma is lehetséges. Az egészségügy egyénre
szabott gyógyszereket és terápiákat
kínál majd. Persze valószínűleg nem mindenkinek. Hiszen mindez
húsz év múlva
sem lesz olcsó,
vagyis mindenki által megfizethető. Fennáll a veszélye annak, hogy a fejlett egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés újabb egyenlőtlenségeket
szül. A gazdagok egészségesebbek lesznek és tovább élnek
majd. Miként ma is. A betegségek leküzdésére a különböző tudományágak, az informatika, a biokémia, a mérnöki, és az orvosi szakterületek
együttműködésére lesz szükség. Ahogyan már ma is. Hiszen a különböző implantátumok, a hallókészülékek vagy a
szervpótlás e nélkül az együttműködés nélkül elképzelhetetlen. A gyógyítás szolgálatába áll majd az őssejt-kutatás
minden eredménye, a génsebészet, a szervpótlás, a test fiatalságának megőrzésére kialakított technikák.

A „TUDÁSMEGSZERZÉS” is
egyre inkább változik majd. A
hagyományos, „egy ember beszél sokhoz, és elmondja, hogyan is van” típusú oktatás meg
fog szűnni. A könyv embereit
az információs forradalomban
a képernyő emberei váltják föl.
Az e-learninget, vagyis az elektronikus úton továbbított ismeretanyag elsajátítását, a távoktatást fel fogja váltani az m-learning, vagyis a mobilon és mobilitáson alapuló tanulás.
DE AZ IS VALÓSZÍNŰ, hogy az
alapvető emberi tulajdonságok
nem változnak majd. Ahogy
nem változtak az elmúlt évezredek során sem. Éppen olyan
bolondul leszünk szerelmesek,
féltékenyek, boldogságra vágyakozók, irigyek és szomorúak,
miként ma.
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Üzenet a Földről

Nem szelektál k
V

alami bűzlik... Vélhetőleg Dániában is, de
hogy a hulladékkezelés
több mint lokális probléma, kétségtelen.

Elnézést Tisztelt Olvasók, hogy
szemét ügyekben a drámairodalom fordul ki idézeteiből,
habár Shakespeare parafrázisa csorbítatlanul is érvényes a
témában. Globálisan rohad a
rendszer; immáron nemhogy
környezeti, társadalmi kérdéseket feszegetve a hátrahagyott
ürülékmennyiség kezelhetetlensége végett! Túl az etikán,
a létfenntartáson innen. Egyelőre.
Jóllehet, kialkudott normáiról
ismerszik meg a populáció –
épphogy az élettér védelmébe
hozott szabályairól –, de hos�szú távú követésükre mégiscsak képtelen az önérdek. Statisztikák sorjázása helyett álljon itt egy személyes és egyben
közösségi felvetés: mitől válik
a nyilvános vécé disznóóllá,
ha anyagcserénket intim, szuverén tevékenységként tartjuk
számon mindannyian? Milyen
jövőkép teremt leírhatatlan állapotokat egy mellékhelyiségben, mikor természetes fiziológiánk okán, már a látvány leírásától is okádunk?
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A bele... nem folytatom. Jó magasról teszünk mindennapi,
mindennemű habzsolásunk
következményeire,
hacsak
vissza nem köszönnek, mint a
felelevenített refluxhatás. Pedig
mérőszámai kézzelfoghatóak,
konkrét mutatókkal modellezve a holnapot, hol egyetlen elfogadható elem sem találtatik.
Mindent elhiszel, amit az újságok írnak – merül fel ismeretségi köröm szkepszise, és egyben
félelme, szüntelen. Értem én,
hisz a remény hal meg utoljára, amennyiben akad majd dobogó szív definiálni az érzést...
Amúgy hitelesítés tekintetében
inkább hagyatkozzunk szemeinkre, nem beszélve egyéb érzékszerveinkről, illetve azok
leépüléséről testi-lelki értelemben egyaránt. Fogyasztási szokásaink toxikus velejárói
mellet a zavar is egyre kevésbé zavar. Az aspektus lehet objektív, tudomásul véve az anomáliákat: amíg a technológia, a
népsűrűség és felhasználás ös�szefüggései nem esnek át, afféle
paradigmaváltáson, nincs miről beszélni! Ránézésre tényleg
nincs, hisz nem először említem e szentenciát, csak itt, csak
most, csak Önöknek, és persze
magamnak. Vagy ezredszerre.
Ez van, szemléletet váltani próbatétel, s nehezebb a vártnál.

De szemléletet formálni?
Esélyes... A romlás a kész termék velejárója, és ez a személyiségfejlődés gyártósorairól
legördülő produktumokra is
érvényes. De akkor, és csak akkor! Akad munkafázis elegendő, törekedni a jóra. Istenhez
hasonlatosan a magunk képére formáljuk utódainkat, ami
részben természetes folyamat,
másrészt természetellenes, különösen, ha hibakódokat plántálunk módosítás helyett. Ez
utóbbi széleskörű ismeretére
ott a teljes kultúrtörténelem, itt
meg az idő valami mást kipróbálni.
Rohad a rendszer; utaltam volt
a hulladékgazdálkodás sziszifuszi munkájára, miszerint a
heti gyakorisággal felhalmozott, s egyre több szemét kezelésének módszere, majdhogynem ókori az újkori kihívásokkal szemben. Nem is véletlen,
hogy szofisztikálódik a stratégia, teret nyer a prevenció és
a felvilágosítás, hangozzék ez
bármilyen közhelyesen is...
A fejekben uralkodó tohuvabohu kitakarítására tesz kísérletet az OHÜ, azaz az Országos Hulladékgazdálkodási
Ügynökség lakossági oldala a
szelektalok.hu, trendi kérdésként tálalva az ökológiai lábnyom kérdését. Aktuálisnak

vitathatatlanul aktuális, most
éppen a február elejéig tartó filmpályázatuk kapcsán,
amely fiataloknak kiírt versengés önkéntes zsűrijét magam is
erősítem. Nos, ez itt a részrehajlás és a társadalmi célú reklám helye, és egyben a Szimpatika Magazin vélelmezett mikroközösségéhez intézett segítségkérés! Hívják fel családtagjaik, gyerekeik, tanítványaik
figyelmét ezen erőfeszítésre is,
miszerint nem vagyunk teljesen idióták mi, felnőttek...
Van bennünk szándék és akarat megérteni és megtanítani a folyamatokat, újrahasználattól az újrahasznosításon
és az energetikai hasznosításon át, egészen a lerakásig, ha

Filmpályázat
Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit
Kft. eredeti, kreatív alkotásokat vár, amelyek újszerűek, lendületesek és elsősorban a fiataloknak szólnak. A film bármilyen hulladékkal kapcsolatos témát feldolgozhat az illegális lerakástól kezdve a szemetelésen át a hulladék keletkezésének megelőzéséig, újrafelhasználásáig. A feltételek között szerepel, hogy az alkotás fiataloknak szóljon,
és legfeljebb 2 perc hosszúságú legyen. A zsűri két kategóriában díjazza a beérkezett pályázatokat, és egy külön
díjat is kioszt. A pályázatokat a filmpalyazat@ohukft.hu
e-mail címre várják a kitöltött pályázati adatlappal együtt.
További információk: http://szelektalok.hu/filmpalyazat2014/

már nincs más választás. Igen,
tanultam valamit és büszke is
vagyok rá. Ezen ismeretszerzés
ugyanis nem csak egy életen át
tart, de az életemet mentheti

meg, több milliárd magammal. Szívesen venném átvételét szelektíven, ömlesztve egyaránt. Nem válogatok a módszerekben.
HIRDETÉS

OLOP367/04.14

Novák Péter

Gyors segítség hasmenés esetén!
* Maximált akciós fogyasztói ár
Loperamid tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer.Sandoz Hungária Kft., 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
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Elmondom hát mindenkinek

Polgár Teréz Eszter

„Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az
állatokkal bánik.” – mondta Gandhi. Az egyes emberé
hasonlóképpen. Sajnos miközben nálunk a gyepmesteri rendszer – önkormányzati
pénzekből – még mindig virul, a valódi menhelyek és a
kidobott kutyák sorsa jórészt
a civileken múlik. Szerencsére olyan szenvedélyes kutyabolondokon is, mint Zachár
Erzsébet. Ahhoz, amit csinál, kell egy csipetnyi a szentek fanatizmusából; ő mégis
megmaradt jó humorú, önmagával harmóniában lévő
embernek.

Te az a kisgyerek voltál, akinek
lehetett kutyája, vagy aki csak
könyörgött érte?

Volt egy német juhászunk, de
amíg kertes házban laktunk,
csak kint lehetett. Amikor
14

elköltöztünk, anyukám akkor
szembesült vele, hogy lakásban
problémásabb a tartása: sétáltatni kell, hullik a szőre, stb. Míg
nyaraltam, a szüleim elajándékozták. Ez sokkolt. Sírtam, könyörögtem, végül azzal próbáltak leszerelni, hogy ha szerzek
egy másik német juhászt, megtarthatom. Gondolták, 9 éves
vagyok, ez úgyis kizárt, de én
megkaptam a megoldandó feladatot. Írtam az Állatvilág magazinnak, hogy mi történt, és
mit szeretnék. Rengeteg levél
jött, mindenki kutyát akart nekem ajándékozni: mindenfélét.
Akkor jöttek rá a szüleim, hogy
itt lesz kutya. Már kinéztem egy
kölyköt, mikor táviratot kaptam: elvihetek egy felnőtt német
juhászt, vagy másnap elaltatják.
Őt választottam. A húgom lovat
szeretett volna, neki már nem
merték megígérni a szüleim,
hogy ha szerez magának, lehet
lova. Mikor kiköltöztünk Biatorbágyra, ismét kertes házba, a
kutyám sajnos kiszorult a kertbe. Pedig a lakótelepen minden
nap kétszer felmostam és porszívóztam, mert anyunak ez
volt az egyik feltétele.
Erős túlzásnak tűnik…

Az is volt. De mindent vállaltam. Miután a német juhászom
megöregedett és meghalt, pár
évig nem volt saját kutyám, de

a kamaszkori barátomnak igen:
a katonaságtól mentette meg,
mert a kiskatonák folyamatosan bántották, és mikor leszerelt, „ellopta”. Egy másik barátommal találtuk a következő
kutyát, akihez közöm lett, majd
a következő szerelmemmel is
találtunk egyet, persze: az erdőben szegődött mellénk, és ugye,
nem hagyunk ott állatot. Csak
vaddisznót. Így kezdtem vis�szakutyásodni. Ez a talált kutya
staffordshire terrier volt, a köztudatban ún. harci kutya. Félni
szoktak tőlük, de én mindig is
vonzódtam a kemény fajtákhoz.
Nem voltak averzióid?

Nem. Ők nem ember ellen akarnak harcolni. Vonzott a kettősségük: az erejük, a makacsságuk, és a lényük másik oldala, a
törékeny, bújós emberközpontú
lelkük. Tény, hogy kihívás a nevelésük, csak nyugodt, kitartó,
következetes embernek valók,
aki rengeteget foglalkozik velük. Én jobban tartok a kisebb
kutyáktól, kiszámíthatatlanabbak, de tényleg vannak nagyok,
akik meg szeretik az erejüket fitogtatni. Ahogy mi, emberek.
De mivel nálam szinte mindenféle kutya megfordult az elmúlt
évek alatt, akikhez közöm lett,
megszerettem az összes fajtát. A
piciket is, akikhez annyira nem
vonzódtam.

Hogy kerülnek hozzád a kutyák?

Évekig önállóan mentettem
őket. Ha találtam egyet, összeszedtem, orvoshoz vittem, gazdát kerestem neki. Persze, hamar
híre ment, és az ismerősök is felhívtak, ha kóbor állatot találtak.
Mindig jó néhány vendégkutya
lakott nálam, de munka mellett
nehéz volt az újakat beilleszteni
a falkába, a sajátjaim közé. Egy
éve új szabályt hoztam: csak azt
viszem haza, akit én találok. És
sajnos talál, aki nem csukja be
a szemét. 30 éves korom körül
úgy éreztem, keresnem kell olyan
embereket, akik hasonlóan gondolkoznak, mint én. Beléptem a
Kóborka Állatvédő Egyesületbe
(www.koborka.hu) Biatorbágyon,
ahol lakom: 11 éve egyesületi kereteken belül dolgozom, a titkára
lettem. Ez persze, önkéntes munka, mindig is volt főállásom. Az
állatvédelem csak „hobbi”; kb.
olyan drága, mint a búvárkodás.
De ha megkérdezik, mivel foglalkozom, ezt felelem, nem pedig
azt, hogy rendszeranalitikus vagyok egy biztosítótársaságnál.

A Kóborka Egyesület titkáraként mit csinálsz?

Pályázatot írok, ideiglenes és
végleges gazdát keresek a befogadott kutyáknak. Hirdetek, felteszem a netre a képeket; orvoshoz
viszem az állatokat, gyógyszereket szerzek be. A Kóborka „rehabilitációs tanyája” most Lovasberényben van: ott lakik és a
munka oroszlánrészét ott végzi
Horváth Barbara, vagyis Bora
barátnőm, az egyesületünk elnöke. Anno ugyanaznap léptünk
be. Az első közös nagy akciónk a
biatorbágyi sintértelep felszámolása volt.
Hogy sikerült felszámoltatnotok egy sintértelepet?

Vérlázító körülmények közt
sínylődtek ott az állatok, látszott,
hogy csakis a kutyák befogása és
tartása után járó pénzről szól a
biznisz. A tó melletti gátra épült
a telep, és amikor megemelkedett a vízszint, rengeteg kutya
megfulladt. Nem nagyon kaptak
enni sem; a szabály szerint 14 napig kell egy állatot tartani, utána elaltathatják. Megspórolták a
tartási költséget, és gyakran az
altatásét is: van róla videofelvétel,
hogy csapták agyon a kutyákat.
Feljelentettük őket, folyt a pereskedés. Közben lopkodtuk ki az
állatokat. Bekommandóztunk
a nádason keresztül, ételt cipeltünk be, vizet adtunk nekik, és
Pimpa
Fotó: Molnár Ivett

akiről láttuk, hogy örökbe tudjuk adni, felnyaláboltuk. Nem
tűnt fel a sintérnek, csak a pénz
érdekelte: a havi adózott nyeresége több millió forint volt. Hatvannál több településnek látta
el a sintéri feladatát, és tartásra,
állatorvosra ugye nem költött...
Hosszú évekig azért nem sikerült elvetetni a telep működési engedélyét, mert nem is volt
neki. Egészen abszurd.
Például ha valakinek nincs
személyije, bármit csinálhat,
hisz nem létezik… Hogy bírtál éveken át bejárni ebbe a
kutya-haláltáborba?

Csak arra gondoltam, hogy
szükség van rám. Már este az
volt bennem, mennyivel korábban keljek, hogy még valamit tegyek: pl. kifertőtlenítsem
egy kutya sebét munka előtt. Ez
a sintértelep olyan megrázó indítása volt a kóborkás állatvédő
karrieremnek, hogy nem lehetett
abbahagyni. Amit láttam, arról
képtelenség volt nem tudomást
venni.
A Kóborka egészen áttelepült Lovasberénybe?

Évekig úgy oldottuk meg a kutyák elhelyezését, hogy Biatorbágyon házat béreltünk a saját költségünkön. Az egyesület
pénzéből erre nem telt volna.
Egy hajléktalant költöztettük
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Fotó: Molnár Ivett

Kutyamentő mentőkutyás

Elmondom hát mindenkinek
oda, Istvánt – mert „miért ne?”
alapon hajléktalanokat is mentettünk. Ő egy budai erdőben
lakott, míg felgyújtották a kulipintyóját. A bérelt házunkba
hozta a tíznél több kutyáját, és mi
is oda gyűjtöttük a talált állatokat, míg gazdát kerestünk nekik.
István meghalt, a ház már nincs
meg, a kutyák Biatorbágyon ideiglenes befogadóknál vannak.
Bora az örökségéből vette a lovasberényi tanyát. Feladta a
munkáját, ő csak a kutyákkal
foglalkozik. Nem is tudom, hogy
csinálja, szerintem magára nem
költ semmit. Vannak önkéntes
segítői, de alkalmazottai nincsenek. Már rám is mondják, hogy
nem vagyok normális, én meg
rá mondom. Ebbe a tanyába tette az életét, a vagyonát, a munkáját. Hét közben én nem tudok ott
lenni, hétvégén a mentőkutyás
csapattal tréningezünk – viszont
velük el szoktunk menni sétáltatni, rendet rakni… amit kell.
Most szereztünk csomó festéket,
meg egy kamion macskakaját –
visszük le.
Vannak macskák is?

Ideiglenes befogadóknál, nem
nálunk. De őket sem hagyjuk
magukra éhesen, betegen. Néha
úgy érzem, púp van a hátamon,
de hát a púpot se tudja ledobni az ember. Ez nem választható. Van, hogy irigyelem azokat,
akik el tudnak menni egy kidobott vagy elütött állat mellett, de
én nem bírok.
Lovasberényben falkatartásban
5-10 kutya van együtt egy-egy
16

Most hány saját kutyád van?

Norton – Fotó: Molnár Ivett

kifutóban, és vetésforgószerűen
mindig 25-30 futkos a nagy közös területen. Ők bemehetnek a
házba, szobatisztaságot tanulnak, látnak porszívózást, házi
tevékenységeket – így szocializálódnak, és könnyebben örökbe adhatóak. Bora vásárolni is
mindig magával visz kettőt. A
humánusabb társadalmakban
nem csapják ki a kertbe a kutyát,
társnak tekintik, és mi az osztrák partnerszervezetünk által
sok kutyát adunk örökbe Ausztriába. Egyébként tőlük kapjuk a
tápot, ami nagy segítség, mert
a felajánlott 1%-ok már januárban elmennek állatorvosi tartozásokra.
Van követés örökbeadás után?

Igen, és eleve van szűrés. Sokat
beszélgetünk a leendő gazdikkal,
kitaláljuk, milyen kutya pas�szol legjobban az életmódjukhoz, és ha Borának vagy nekem
rossz érzésünk van, bízunk az
intuíciónkban. Jelentettek már
föl azért, mert nem adtunk valakinek kutyát. Az is benne van a
szerződésben, hogy nekünk hozzák vissza, ha mégis szabadulnának az állattól. Sajnos megesik. De így is évi 300-500 kutyát
adunk örökbe, chipezve, ivartalanítva.

2002-ben vásároltam egy kis házat Biatorbágy üdülőterületén, és
megvettem bele Pimpát, az amerikai bulldogot. Közben a szomszédban pont akkor születtek
kiskutyák, és mivel a gazdájuk
nyers rizst adott nekik, átjártam
etetni őket. Elhoztam egy keverék kölyköt, Dolfit, azóta is megvan. 50 kilós, okos, erős, békés,
gyerekimádó kutya lett belőle: az
Isten is munkakutyának teremtette. Még a félős kóbor kutyákat is segített befogni: odament
barátkozni, megnyugtatta és
hozzám csalogatta őket. A másik két kutyám is munkakutya:
a kétszeres Európa-győztes amerikai bulldog, Norton, terület- és
romkutató vizsgával, és McAfee
a belga juhász. Ő a legfiatalabb,
mentőkutyaként már csak vele
dolgozom.
Pimpa nem volt olyan szociábilis, mint a többiek, de imádtam;
makacs, érzékeny állat volt. Fél
éve halt meg. Számítottam rá,
azt hittem, könnyebben viselem
majd. Annyi mindent láttam
már. De 3 hónapig elmondani
se tudtam senkinek. A húgomnak se. Talán mert volt egy szörnyű gimis élményem, miután
meghalt a nálunk született kiskutyám. Azóta is bennem van:
16 éves voltam, egész éjjel nem
aludtam, mert az állatorvos azt
mondta, etessem a beteg kölyköt félóránként húslevessel, és
vagy megmarad, vagy nem. Hajnalig bírta. Másnap nem tudtam figyelni, sírtam az órán, a

Hogy bírod másnap a 8 órás
munkát?

McAfee – Fotó: Molnár Ivett

magyar tanárom meg letolt érte.
Azt mondta: „A kutya ugat, a karaván halad. Te is haladjál.” Ez
beégett.
Hogyan kezdtél mentőkutyázással foglalkozni?

Egy ismerősöm hívott el a kereső-tréningre, akinek segítettem kiképezni a kutyáit. Kiderült, hogy Pimpa és Dolfi
rettentően élvezi a bulit. Fantasztikus volt látni, hogy az én
óriási kanapé-ölebeim milyen
ügyesen, szisztematikusan keresnek. Ráadásul ez nem öncélú játék: segítünk vele. Mostanra remek társaság jött össze a
mentőkutyás egyesületünkben:
a neve Mancs a Kézben. Jellemzően erdős területeket kutatunk
át szektoronként: elkóborolt
idősek, öngyilkosjelöltek, kamaszok és pici gyerekek után.
Amíg az embernek nem vész el
hozzátartozója, azt hiszi, ez nem
történhet meg, holott nagyon
gyakori. Ha riasztás van, szólnak nekünk, hisz minél többen
keresünk valakit, annál jobb.
Amikor dolgozom, nem tudok
elmenni, de munkaidőn kívül
bármikor, akár éjszaka is.

Amin más szörnyülködik, hogy
„Úristen, hogy bírsz alvás nélkül
dolgozni?!”, engem éltet. Akcióban érzem magam elememben.
Nem veszélyben, hanem ha valamit meg kell oldani. Például
nemrég börtönbe került valaki,
a kutyája ott maradt a házban.
Esélyes volt, hogy a bűntársai
bent vannak, vagy a kutya védi
a házat és megharap. De ilyenkor csak a feladatot látom: bejutni, leszedni a láncot a kutyáról
és kimenteni. Mikor próbáltunk
átmászni vele a kerítésen, jöttek
a rendőrök, mert ugye „betörtünk”. De megúsztuk, és a kutya
se halt éhen odabent.
Hogyan tréningeztek a keresésre? Valaki elbújik, és a kutyáknak meg kell találniuk?

Pontosan. Előbb labdát keresnek, majd egyre nehezednek a
feladatok. Imádják. Bár élesben
már csak a belga juhászom keres, a másik kettőt is kiviszem
tréningre, nem fosztom meg
őket a mókától. Minden rendellenes testhelyzetben lévő embert
megtalálnak: akár bújik egy fán,
akár félig kihűlve fekszik egy bokorban.
Kell valakihez alkalmazkodnod
a nem mindennapi életformáddal?

Nem. Nem bírják a pasik. A
mentőkutyázás és a kutyamentés is kétféle reakciót vált ki:
vagy csodálják, vagy azt mondják, nem vagyok normális. A

férfiakat, akikkel kapcsolatban
voltam, kezdetben vonzotta.
Tudták, hogy minden hétvégén
tréningezem, mindkét nap. Eleinte velem jöttek, de egy kívülálló erre hamar ráun. Következtek a játszmák, a durca, például
ők meg „nem értek rá” hétköznap. Én ezt már nem keresem. A
párom fogadjon el, azzal együtt,
ami engem boldoggá tesz, ami
az életem lényege, és ne kelljen
félnem, hogy lehülyéz, ha éjszaka riasztásra megyek.
Azt nem szoktad megkapni ismeretlenektől, hogy a kutya
„gyerekpótlék”?

Pont a családban kaptam meg,
hogy én akarom alakítani a világot, ahelyett, hogy követném
a rendjét: hogy feleség legyek és
anya. Szerencsére, aki igazán
fontos, megért. Egyébként én
nagyon örülnék, ha lenne gyerekem, szívesen terelgetném. A
húgom gyerekeivel napi szinten nagynéniskedem. Rengeteget vannak nálam. A 8 éves
unokahúgom jár velem mentőkutyázni, a család aggódik is,
hogy rám ütött. A sógorom azt
szokta mondani, hogy „A kutyás vénlány eggyel jobb, mint
a macskás – a lányomra is ez a
sors vár”. Ő amúgy fanatikus
veteránautó-rajongó. 48 órát
szereli pihenő nélkül a kocsiját,
amit nem használ – és simogatja. De szeretjük egymást. A
szüleim elfogadták a szenvedélyem, anyu a szőrös unokáinak
hívja a kutyáimat, de vigyázni
azért nem hajlandó rájuk.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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„

Társaslény

Vág Bernadett

Túl az Óperencián

Vetett még egy pillantást a tükörbe, kicsit oldalról is megnézte magát, bár nem volt rá
szükség, igazított egyet a nyakkendője csomóján, aztán elindult. Már napok óta csak ez a
találka járt a fejében, néha szorongva, néha vágyakozva gondolt rá, máskor meg elmosolyodott, miket produkál az élet,
amikor az ember már nem is
várná, hogy történik valami.

év után? Hogy lehetne beszélni arról a régi fájdalomról, az
első és végső csalódásról, mely
minden más szerelemre ránehezült, mint egy baljós, súlyos
felhő. Mit mondhatna a néha
még ma is felkavaró, tavaszt
idéző, csúfondárosan boldog
álmokról, a kitárt karokról, a
kis anyajegyről a szép száj fölött és az üres, örömtelen ébredésekről.

Tamás egyszerűen gondolkodott a világról, sőt, ha nem volt
muszáj, nem is gondolkodott
sehogy: tette a dolgát és hagyta, hogy az élet is tegye a magáét. Az volt a meggyőződése, ha
az ember becsülettel megteszi,
amit meg kell tenni, túl nagy
meglepetések nem érhetik. Na,
de ez a levél mégiscsak meglepte. Egyenesen Amerikából,
az internet szárnyán, épp Verától és épp neki, hogy Kedves
Tamás... Volt egy bökés is meg
egy lájkolás, de az semmi a levélhez képest, amiben az állt,
„huszonkét év után hazajövök,
szívesen látnálak, igyunk meg
egy kávét, ha van kedved”.

Arcukra ragadt az ölelésből
megmaradt mosoly, úgy ültek
le a kerek asztalhoz. Két capuccino, rendelt Tamás, ugye, még
mindig szereted.
Aztán az a sok hogy vagy újra
meg újra, oda-vissza, zavartan,
nevetgélve. Hogy is lehetne az
ember huszonkét év után, jól,
persze, összességében, ha úgy
vesszük, bár nyilván történt ez
meg az, és még más is, amiket
nem lehet elmondani így hirtelen. Jól, persze, aztán egy kis
bólogatás, el-elkomoruló tekintet, félrebámulás, vállrándítás, mély, hatalmas sóhajok.
Ahogy vesszük.
Aztán a számadás, hány éve is
már, hány házasság, hány gyerek, hány új remény, hány válás.
– Te is elváltál, hallottam –
mondta Vera, és kezét Tamás
kezére tette. – Sajnálom.

Nem akart hinni a szemének.
Százszor is elolvasta a sorokat.
Aztán újra meg újra rákattintott a feladóra, elolvasta a mára olyan idegenül hangzó teljes
20

nevét, nézegette a fényképét.
Csak egyetlen kép volt. Az arca alig kivehető rajta, de a mozdulat a kitárt karokkal, mintha
az egész világot át akarná ölelni, be akarná kebelezni, ismerős volt.
Igen, ez Ő. Vera. Egy nagy, virágzó fa alatt áll nevetve.
Régen volt egy helyes kis anyajegy a szája fölött, szép, íves
szája volt, és mint egy kis odatévedt szeplő, felette virított a
bal oldalon az a pötty. Ha Vera
nevetett, a szeplő oldalra szaladt, ha beszélt, ugrándozott,
mint ha ő is mondani akarna
valamit. Szerette azt az anyajegyet.
A viszontlátás pillanata hosszú,
néma ölelésbe olvadt. Mit is lehet mondani hirtelen, ennyi

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Tamás köhécselt, bólogatott, az
abroszon babrált.
– Ne sajnáld most már. Így
kellett lennie.
Fájdalom volt ebben. Néma
szemrehányás. És sok csönd.
Vera Tamásra nézett, megrebbent a tekintete, ahogy a férfi
arcára emelte, megcsillant a
szemében valami félreérthetetlen kis láng, mintha azt súgta
volna, de ketten még mindent
helyrehozhatunk, itt vagyok,
visszajöttem, elölről kezdhetjük vagy folytathatjuk, ahol akkor abbamaradt. Ha akarod.
Tamás felvonta a szemöldökét,
azt a kis lángot faggatta, a miérteket, a hogyanokat kereste.
Aztán csak annyit mondott:
– Visszavártalak. Azt mondtad, csak néhány hétre mész.
Nem azt, hogy férjhez.
– Tudom – suttogta Vera, a
száját lebiggyesztette, de a szemében még mindig ott remegett az a kis boldog fény. Tamás
hátradőlt a székben, nézte a nőt,
épp, ahogy rég. Huszonkét év
után most megint.
Elmosolyodott.
– Nem változtál – mondta. –
Rajtad nem fog az idő.
Vera kihúzta magát és hirtelen a tarkójára tekerte a haját.
Tamás jól ismerte ezt a mozdulatot, a hát megfeszülését,

„Nem lehet eléggé alázatosan, elég türelmesen
fogadni az élet ajándékait, de nem lehet eléggé
vigyázni arra sem, hogy ne adjuk oda szívünket
egészen és feltétel nélkül eleveneknek. Aki
feltétel nélkül élôkhöz köti érzéseit, szenved és
elpusztul. Nem hirdetek közönyt, sem pökhendi
fölényt, sem ridegséget. Csak éppen ezt:
szeress, de módjával. Ne higgyél azoknak, akik
a lángot, a megsemmisülést, a teljes odaadást
követelik. Uzsorások ezek, ha karmaik közé
kerülsz, kiszívják véred és érzéseid, s aztán
elpusztulsz. Örülj a fénynek, szeress, hálás is
lehetsz, de valamit tartsál meg magadnak. Nem
kell sokat beszélni errôl. Mosolyogni kell, örülni
az életnek, s pontosan annyit adni, amennyit
kapsz.”
(Márai Sándor: Ég és Föld – részlet)

a mellek pimasz kiugrását, a
nyak kecses nyújtózását, ahogy
az apró kezek fellibbentik róla a
hajat. Tudta, Vera most mindjárt lehunyja a szemét és mosolyog, hadd legeltesse rajta a szemét zavartalanul. Ő… és bárki.
Aki csak akarja.

„

Az órájára nézett, aztán sajnálkozva Verára, hogy mennie kell. Kiitta a kávét, és intett
a felszolgálónak, hogy fizetne.

Aztán jött még sok történet, Vera vicces kis kalandjai, hódításai és csalódásai – az Óperencián túlról. Miközben a nő véget
nem érő csacsogását hallgatta, Tamás arra a kis anyajegyre
gondolt a szája felett, amit régen
annyira szeretett megcsókolni.
A kis sötét szeplőre, ami oldalra szaladt, amikor nevetett. És
ami mára borsónyi, vörösesbarna dudorrá dagadt.
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Anyaszemmel

Apaszemmel

Szonda Györgyi

Új utak felé

Az idei év változásokat hoz, ezt már
hónapok óta érezzük a zsigereinkben, de csak az év
vége felé tudatosult bennünk, hogy
életmódot kell váltanunk. Mindketten rádöbbentünk,
hogy más életre vágyunk, egy természetközeli, csendes
családi otthont szeretnénk, nagyvárosi őrület nélkül, saját paradicsommal, kerti hintával és befogadó faluközösséggel.
Persze ez nagyon romantikusan hangzik, és
gondolom mindenki ilyesmi életet képzel magának, de hogyan lehet ezt megvalósítani hat
„tősgyökeres” budapesti gyerkőccel, akikből
négy már javában kamasz? Apa munkahelye
is itt van a fővárosban és egyébként is úgy szeretjük a tetőtéri lakásunkat (bár tényleg kinőttük), a kényelmes mélygarázzsal, a lifttel
és a sarki este 10-ig bolttal...
Sok közös beszélgetés és jó néhány álmatlan
éjszaka után lassan megérett az elhatározás,
hogy elhagyjuk a fővárost és új életet kezdünk vidéken, egy saját kertes házban. Azt is
átgondoltuk, hogy ha vidékre mennénk, nem
elég ha az aglomerációba költözünk ki, mert
ugyanúgy megmarad a pesti közlekedésnek
nevezett harc, csak hozzájön a reggeli és délutáni csúcs a bevezető utakon. Az időpont is
eléggé adja magát, két és fél év múlva a gyerekeink egy része végez az adott tanintézményben, a következő iskolát már kezdhetik a térségben. Féltem, hogyan fogadják majd a hírt,
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de meglepően lelkesek a kamaszok is, a kisebbek pedig már holnap mennének. Én mindenesetre már most tájékozódom, képben kell
legyek a középiskolák és a legjobb általános
iskolák tekintetében, az egészségügyi ellátás
terén, illetve tanulmányozom a busz és vonatközlekedést, illetve a kulturális és civil lehetőségeket.
Technikailag sem egyszerű a terv megvalósítása, kell találni egy megfelelő házat, ami a
végleges költözésig hétvégi és nyári lakás lenne, utána pedig ki kell szolgáljon egy nyolc fős
családot, mely a következő évtizedekben folyamatosan változni fog, barátokkal, szerelmekkel, később unokákkal, de jó kell legyen
kettőnknek is öregkorunkra. Mindezt Budapesttől elérhető távolságban, lehetőleg a szívünknek kedves településen... Tervek már
vannak, remélem az égiek is támogatnak
bennünket a következő hónapok során! „Az
álomház és új élet projekt” elindult, lépésről-lépésre tervezünk, átgondolunk, mérlegelünk, nagyon nagy örömmel és várakozással
tekintünk az előttünk álló évre, és már attól
boldog vagyok, hogy elszántuk magunkat...
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Küttel Dávid

A világ leggazdagabb
embere

Új év és új élet? Nem hiszem, mert marad a mi életünk
egy átlagos nagycsaládé, az átlagnál egy picit több gyermekkel. Ahogy olvastam az eddig megjelent írásainkat,
az jutott eszembe, hogy eddig minden leírt újévi fogadalmunkat betartottunk. Leszoktam a dohányzásról,
elvettem a feleségemet feleségül és folytathatnám, de
nem akarok senkit untatni. A leírt szavaknak ereje van,
illetve nálam a kimondottaknak is, de ezzel valahogy
az elmúlt húsz évben a politikusaink nincsenek tisztában. Ezt le kellett írnom, mert tényleg...
Most ebben az évben annyi a kívánságom, hogy minden ráfordítás nélkül lehessen valóban nagyobb a lakásunk. Ez persze elég nagy kérés, mivel minden hazai és
nemzetközi lap sugallja, hogy ez egy nagyon kemény év
lesz, de szerintem a következő pedig még keményebb.
Ehhez sajnos nem kell jósnak, gazdasági-elemzőnek,
vagy tudósnak lenni, hanem elég csak elolvasni a híreket, illetve elmenni a sarki közértbe. Egyik téli estén
zötyögtem haza a buszon és közben – szokás szerint –
az okostelefonomon híreket olvastam. Hazánk legismertebb hírportálján akadtam bele egy kutatásba, melyet az EU összes tagállamában elvégeztek. A kutatás
arról szólt, hogy hányan élnek szegénységben, és ha én
a kutatás szervezői által megadott 8 pontból háromnak
megfelelek, akkor én is mélyszegénységben élek. Megdöbbentem, mert a statisztika szerint szegény vagyok.
Nem tudom négyévente lecserélni az autómat, nem megyek évente egyszer nyaralni (fizetett útra), nem veszek
magamnak évente új ruhát, és a feleségemnek sincs egy
gönce, amit felvegyen... Aztán leszálltam a buszról, hazaértem és beléptem az ajtón. Nyakamba ugrott Réka,
Dávid egyből mesélni kezdett, Bencével egy „jót” veszekedtem a német szavak miatt, Ádám nem köszönt,
Gergő pedig elkérte a pénzt az osztálykirándulásra.
Bori „kivételesen” elkésett, majd megölelt, bocsánatot
kért és elmesélte, hogy annyira sétáltak, hogy elfelejtett
az órára nézni, de akkor egyszer csak az eszébe jutottunk és hiányoztunk. Bence pedig 40 perc tanulás után
lejött hozzám a konyhába, az ölembe ült és felmondta

az egész hónap német leckéjét. Ennél
nagyobb vagyona nincs senkinek a világon, így arra jutottam, hogy én mélygazdagságban élek:
• én kapom a legtöbb puszit,
• én járok a legtöbb karácsonyi koncertre,
• nekem van a legtöbb 31-45 közötti fiú tornacipőm.
Most azonban tényleg egy nagyot döntöttünk: el szeretnénk hagyni a fővárost. Én öt éve könyörgök Györgyinek, de úgy látszik, mindennek megvan a maga
ideje. Ezt a kis csapatot pedig nagyon sokáig egyben
szeretném tartani, de ehhez mindenkinek saját kuckóra van szüksége, a sokasodó barátoknak, barátnőknek pedig egy nagy asztalra, amit körülülhetünk.
Tényleg kinőttük a lakást, megtakarított pénzünk
nincs, de valamit kitalálok, mert váltanunk kell!
HIRDETÉS

Méregtelenítés

Sallai Ervin

Ez az év is jól indul
Kedves Ica!
Köszönjük a meghívást, feledhetetlen volt a szilveszteri buli. Tényleg. Roppant jól állt neked az az olcsó kis ruha. Már tavaly húsvétkor is csinos voltál benne, és bár kicsit kinyúlt a sok mosásban, legalább pont követte az alakodat most, hogy felszedtél pár kilót. Azzal meg ne törődj, hogy a színe nem
olyan élénk, mint újkorában, úgyis a pasztell a divat. A kaja istenire sikerült. Az angolosra sütött
csirke nyers belseje igazi paleolit ínyencség – tagadhatatlanul olyan Icás. Nem azért rendeltünk pizzát, mert nem ízlett a főztöd, csak gondoltuk, kár a sok részeg gyomorba ez a gasztronómiai csoda.
Meg aztán úgyis hozatni kellett még italt, mert hamar elfogyott az a pár Koccintós petpalack bor,
amivel vártatok. A hangulatért is jár a csillagos ötös. Igaz, hogy nehezen indult be a tánc a csíksomlyói vonósok egyébként méltán népszerű cédéjére, de amikor a fiad egy üveg vodka után kihajította
a music centert az ablakon, és áthozta a szobájából a DJ szettjét, mindenki táncolt. Nem mi itattuk
vodkával, hidd el, sőt könyörögtem, hogy kortyoljon hozzá sört is hígítás végett. Még a homlokát is
fogtuk, amikor hiperventillált kicsit a mosdóban. Persze ez még délután hatkor volt, amikor először
rúgott be a Zolika, később már nem mindig tudtam segíteni. És nem azért, mert szobára mentem a
férjeddel még éjfél előtt, ahogy a facebookra kiírtad, mert az nem igaz. Hajnalban mentünk. Mindegy, legalább életedben először tíznél több lájkod volt. Azt is írtad, hogy lóg a mellem, de hát ugye
annak tud lógni, akinek van. Nem én mondom ezt, hanem a férjed. Na mindegy. Ne vádaskodjunk,
örüljünk, hogy ilyen jól sikerült a buli. Tudom, hogy mérges vagy a tűzijáték miatt a sógoromra, de
minden éremnek két oldala van. Szerintem igazán meghallgathatnád őt is. A gyerekek annyira izgatottak voltak, hogy lássák a rakétákat, hogy Lacinak nem volt szíve megvárni az éjfélt. És persze
igazad van, hogy jobb a tűzijátékot az utcán fellőni, de amikor olyan hideg volt odakint. Nem volt
annyira rossz ötlet a dolgozószobában begyújtani mindet. Az üvegajtón keresztül teljes biztonságból nézhették a kölykök a színes robbanásokat és a lángcsóvákat. És mire kijöttek a tűzoltók, mi már
pokrócokkal el is oltottuk a könyvespolcodat. A hímzett terítődet, amin nyolc éve dolgozol, sajnálom. Tényleg. Abban a nagy felfordulásban pokrócnak hittem. És nem röhögtem, hanem köhögtem
a füsttől. Az pedig aljas rágalom, hogy én beszéltem rá az egész társaságot, hogy három szólamban
énekeljük el, hogy „Tűz, tűz! Jaj, de messze a kanális.”. Az altját nem is ismerem, mert én mezzo voltam a suliban. Úgy kellett fölhívnunk Gombházi tanárurat Los Angelesben a kották miatt. Bocs,
hogy utána rosszul raktuk le a telefont. Ha valaki, én aztán tudom, milyen bosszantó egy váratlan magas telefonszámla. De legalább bemelegedett a hangunk a Himnuszra. Fantasztikus volt, ahogy együtt
énekeltük a tűzoltókkal meg a mentőkkel. Kár, hogy
te nem tudtad velünk dalolni, de megértem, hogy jelen akartál lenni, amikor a mentős orvos újraéleszti a macskát. Le a kalappal előtte, hogy szájból szájba lélegeztette szegény jószágot. Látod, milyen szerencse, hogy kigyulladt a dolgozószoba? Különben az
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orvosok sem lettek volna a lakásban, és akkor szegény Milédi most nem nyávogna
olyan kedvesen. Senki sem érti, hogy akadhatott a torkán Dzsoni egér. Próbáltuk
rekonstruálni az eseményeket. Jelenleg az tűnik valószínűnek, hogy az öcsém szívét
elöntötte a béke az elfogyasztott édes pezsgő hatására (szárazat kellene tartanod,
az elegánsabb), és megpróbálta összebarátkoztatni a jószágaidat. Node, kár lenne búsulni így, hogy
mindkét kis kedvenc ép és egészséges. Bár Dzsoni bundája furán vedlik, ahol a macska gyomorsava
lemarta. De talán többet is ér egy kopasz egér. Kuriózum. Nem is értettük, miért rohantál el abban
a hidegben kiabálva. Pedig annyi kedves ember mulatott önfeledten a lakásotokban. Barátok, szomszédok, mentősök, tűzoltók – valahonnan még egy hókotró sofőr is előkerült. Szegény urad olyan
szomorú volt, hogy otthagytad a sok vendéget. Alig tudtam megvigasztalni. Szerencsére azért sikerült. Annyira, hogy haza sem akar menni tőlem. Ezért is írok. Én már szívesen hazaengedném. Borzasztóan horkol. Ha nem gond, hívd fel légyszi, hogy hazavárod. A számát tudod.
Puszi
Szilvi
Ui.:
A többiekkel megszavaztuk, hogy a farsangi buli is nálad legyen.
HIRDETÉS
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

Csímár Kamilla

T

Fémek kívül és belül

estünk alapvető működéséhez
szükségünk
van a fémekre, ezeket azonban a szervezetünk nem
tudja saját maga előállítani,
ezért kell fokozottan odafigyelni a bevitelükre. És mi a
helyzet azokkal a fémekkel,
amelyekkel más módon,
nem nyomelemek formájában kerülünk kapcsolatba? Mit okoz az ólom vagy
a higany? Ezekről beszélgettünk Porpáczy Zsolttal,
a Karolina Gyógyszertár vezetőjével.

egyaránt vannak. Amennyiben kialakul a hiánybetegség,
a vasat – egy vérvizsgálat után
– azonnal pótolni kell. Régen
az volt ilyenkor a „megoldás”,
hogy olyan almát ettek, amelybe korábban vasszögeket vertek, ezt a jó öreg módszert, ha
egy mód van rá, kerüljük el.
De a viccet félretéve: nagyon
fontos az étrend. Meg kell
nézni, hogy miért alakult ki a
vashiány, és ennek fényében
kell változtatnunk az étkezési szokásainkon. A legnagyobb
mennyiségben az állati eredetű
élelmiszerekben található meg
(hús, tejtermékek, tojás).
Akkor mi a helyzet a vegetáriánusokkal és a vegánokkal?

Porpáczy Zsolt
Az egyik legtöbbet emlegetett
nyomelem a vas. Miért fontos a
szervezetünknek?

A vas a szervezetünk oxigénellátásában, -szállításában játszik
nagy szerepet. Vashiányos állapotban a vérünk kevesebb oxigént tud szállítani a sejtekhez,
ennek külső és belső tünetei
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Nekik nagyon oda kell figyelniük, mert sokkal kevesebb lehetőségük van bevinni a szervezetükbe. Megtalálható növényi eredetű ételekben is (például a sóskában vagy a spenótban), de ha nem elegendő
a természetes úton szerzett vas
mennyisége, akkor vény nélkül
kapható készítményekkel kell
mindenképpen pótolni. Persze
odafigyelve, nehogy túladagoljuk.
Több nyomelemről is elmondható, hogy inkább állati eredetű
ételekben található meg?

Igen, a cink például egy másik

olyan elem, amelynek a bevitelére a vegetáriánusoknak és
a vegánoknak különösen oda
kell figyelniük. Elsősorban húsokban, májban, tojásban található meg – de szerencsére fellelhető a hüvelyesekben is. Nélkülözhetetlen elem, fontos szerepet tölt be az anyagcsere-folyamatokban és áttételesen a
vércukorszint-szabályozásban.
Ha ételeken keresztül nem elegendő a cinkbevitel, a táplálék-kiegészítőket kizárólag orvosi felügyelet mellett érdemes
szedni.
A fémek nem csak természetes
úton kerülhetnek a szervezetünkbe. És nem is csak a jótékony hatású nyomelemek formájában. Tudjuk, hogy mi mindennek vagyunk kitéve nap
mint nap?

Az egyik kedvenc példám a
múltból származik. Régen a
cserépedények mázába ólmot
is vegyítettek. Használat közben aztán az ólom lassan, minimális adagokban, de folyamatosan oldódni kezdett az
ételekbe. Mára természetesen
ez a veszély már nem áll fent.
De azt tudni kell, hogy az ólom
veszélyes anyag, komoly idegrendszeri és ízületi elváltozásokat okozhat az emberi szervezetben.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Napjainkban elsősorban nem
ebből a forrásból kerül ólom a
szervezetünkbe. Sokkal fenyegetőbbek például az autók által
kibocsátott anyagok.

A legszemléletesebben talán
a Széna tér egykori szélcsatornájának visszaállítása mutatja, hogy a budapesti ember
milyen komoly szennyezésnek van kitéve. Amikor Buda rohamos fejlődésnek indult, a Moszkva és a Széna tér
környékét úgy tervezték, hogy
az északi szél ki tudja söpörni
onnan a szennyezett levegőt.
Azután felépítették az egykori Ipari Minisztérium épületét,
és ezzel lezárták a szélcsatornát. Szinte azonnal olyan mértékben megnövekedett a légszennyezettség, hogy iskolákat
és óvodákat kellett eltelepíteni
onnan. A tisztító szél útjában
álló épület lebontásával talán
lassan jobb lesz a helyzet.
Mégis mit tehet a városi ember,
aki állandóan körül van véve a
szennyezett levegővel?

Ésszerű
kompromisszumot
kell kötni. Nem költözhet ki
mindenki a zöld övezetbe,

így az egyetlen dolog, amit tehetünk, hogy a tudatos életre
törekszünk. Léteznek tisztító,
méregtelenítő kúrák, ezek –
ugyan csak kis mértékben – javíthatnak az állapotunkon.
A másik nehézfém, amellyel
még ma is sokaknak kell együtt
élniük: a higany. Többen kaptak
annak idején amalgámtömést,
melynek egy része higany (sokan még a mai napig „viselik“).
Károsítja a szervezetet?

Az amalgámtömés 50 százaléka higanyvegyület, ami köztudottan mérgező. A kutatások már kimutatták, hogy a tömések által a szervezetbe jutó
higany mennyisége nem károsít olyan mértékben, mint ahogyan azt korábban gondoltuk.
Ettől függetlenül szükséges lehet a cseréjük korszerűbb tömőanyagokra. Azonban sosem
szabad egyszerre az összesnek nekiesni. Az évek során a
szervezetben felhalmozódott
higany ellen az immunrendszer ugyanis védekezik. Ha
egyszerre távolítják el az ös�szes tömést, megvonás következik be, az immunrendszer
védekező-mechanizmusa leáll,
holott a szervezetünkben ekkor még található valamennyi
a felhalmozódott higanyból.
Ezért kell apránként, egy

beavatkozás során legfeljebb
kettő tömést kicseréltetni.
Sok háztartásban talán még ma
is fellelhető a régi higanyos lázmérő.

Szinte minden héten jön olyan
valaki a patikába, aki „valamilyen ellenszert” keres az összetört lázmérőből kifolyt higany
ellen. Az EU-ban 2009 óta tilos az ilyen lázmérő forgalmazása, de sok van még használatban. Mindannyian tudjuk
(ha máshonnan nem, iskolai
kémiatanulmányaink halvány
emlékeiből), hogy a higany folyékony fém, meglehetősen illékony, ezért is veszélyes leginkább. Ha kikerül a zárt üveg
lázmérőből, rögtön párologni kezd, és az így keletkezett
higanygőz belélegezve azonnal felszívódik a szervezetben.
Ha eltörik a lázmérő, nem szabad puszta kézzel hozzányúlni a higanycseppekhez. A patikában kérjünk kénport, majd
szórjuk a higanyra. A két vegyület együtt higany-szulfidot
alkot, amely már nem mérgező és könnyen feltakarítható.
Fontos, hogy a higany minden
szétgurult cseppjét megtaláljuk és semlegesítsük, mert ha
a helyiségben marad akár csak
egy csepp is, az még hosszú
ideig párologni fog.
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Kulisszák mögött

Draveczki-Ury Ádám

Ha túl sok a vas
M

indenki tudja, hogy a
szervezetnek létszükséglete a vas, ennek hiánya
komoly zavarokat okoz a
mindennapokban is. De mi
van akkor, ha éppen ellenkezőleg, túl sok a vas a szervezetben? E zavar neve hemokromatózis, és ha nem
figyelnek oda rá, roppant
veszélyes következményekkel járhat. Dr. Várkonyi Judit
hematológussal, belgyógyásszal a Hemokromatózisos Betegek Egyesületének
találkozóján beszélgettünk.

Dr. Várkonyi Judit
Mi a hemokromatózis?

Egy örökletes betegség, amely
vastúlterhelődéssel jár. Hatására a vas alattomos módon
felszaporodik a szervezetben,
28

és a felesleges mennyiség lerakódik a szervekben, károsítva azokat. Ha ezt a folyamatot nem fedezzük fel időben,
szöveti és szervi károsodások
következnek be, ezért az a cél,
hogy minden szinten ismertebbé tegyük ezt az állapotot,
úgy az orvosok, mint a laikusok körében. A korai felismerés a kulcs.
Milyen panaszokat észlelnek
magukon a betegek?

Olyan jellegű általános tüneteket, amelyekből nem igazán
lehet következtetni semmire,
ha nem ismerjük a hemokromatózist, és nem gondolunk
rá, hogy esetleg ez lehet a háttérben. Ha megtörtént a génvizsgálat, és biztosan megállapítottuk, hogy hemokromatózisról van szó, megkezdődik
a gondozás: a rendszeres vérlebocsátás, a diétás tanácsadás
és az ellenőrzés.
Miért probléma, ha lerakódik
a vas a szervekben és a szövetekben?

Mert úgynevezett oxidatív károsodás keretében gyulladást
okoz a sejtekben, a szövetekben, emellett pedig a daganatos sejtek kialakulásának is
kedvez.

Mennyire gyakori ez a betegség?

Ebben a régióban általában
minden kétszázadik ember
érintett, de ez földrajzilag is
változó: Írországban például minden nyolcvannegyedik
ember hemokromatózisos. Az
északi népeknél gyakoribb a
betegség, délebbre és Ázsiában pedig egyáltalán nem jellemző, aminek történeti okai
vannak. Általában 40 éves kor
fölött jelentkeznek a tünetek,
bár van olyan ritka formája,
ami már fiatal felnőttekben is
megjelenik. Ugyan a vastúltelítődés a leggyakoribb örökletes betegség, a korai felismerés hiánya miatt kevés beteget tartanak nyilván, és kevés beteget kezelnek idejében.
A férfiakban korábban kialakul a vastúltelítődés, hiszen
esetükben nincs vasvesztéssel
járó élettani folyamat. A nők
később halmozzák fel a vasat,
mivel a menstruáció, a terhesség, a szülés, a szoptatás vasvesztéssel járó folyamatok.
Mennyire lehet teljes életet
élni ezzel a betegséggel?

Ha idejében felismerik, és időben megtörténik a gondozásba vétel, a beteg gyakorlatilag ugyanolyan jó minőségű
és hosszú életet élhet, mint az
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

egészséges társai. Amennyiben nem ismerik fel, vagy nem
kezelik a betegséget, a férfi betegeknél az ötvenes éveikben
gyakran jelentkezik májzsugor,
májrák vagy több más, például daganatos elváltozás, netán
szívelégtelenség. Ezek az emberek általában az ötvenes-hatvanas éveikben meghalnak.

Említette, hogy a nőket „védi” a menstruáció vagy a szülés. Mi történik a változó kor
után?

a felhalmozódási szint, és általában definitív károsodásaik is
vannak.

Kiegyenlítődnek az esélyek, de
ha összehasonlítom ugyanazon korú nőket az ugyanazon
korú férfiakkal, utóbbiak esetében ekkorra már magasabb

Á

bele Mária a Hemokromatózisos Betegek
Egyesületének elnöke, aki maga is érintett
a rendellenességben.
Mikor tudta meg, hogy hemokromatózisban
szenved?
Elég korán: egy másik betegségem miatt gyakran
ellenőrizték a vérképemet. Arra tippeltek, hogy
biztosan vérszegény vagyok, de nem: kiderült,
hogy sok a vas a véremben. A második gyermekem születése után egy orvos ismerősöm javasolta, hogy menjek el egy célzott szakorvosi vizsgálatra. Itt egyértelművé vált, hogy nem kilengésekről, hanem megbetegedésről van szó. 40 éves voltam, amikor elkezdtek kezelni.
A mindennapokban milyen változásokat okozott az életében mindez?
Semmi lényegeset, mivel a hemokromatózis következményei még nem alakultak ki nálam. A kezelés – kéthetente vérlebocsátás – időigényes,
rendszerint egy délelőtt elment vele. Ez jelenthet
gondot olyan embernek, akinek nagyon kötött a
munkarendje. De én szerencsés vagyok sokakkal
ellentétben. Az egyesület elnökeként nagyon sok
beteggel beszélek és levelezem: panaszkodnak,
bátorítást kérnek, és többen e bátorítás hatására
jártak utána, pontosan mi is a betegségük. Előtte ugyanis simán elküldték őket az orvosok, hogy

ezzel nem kell foglalkozni. A hemokromatózis nagyon nehéz ügy, mert nincsenek specifikus tünetei, amik biztosan jelentkeznek. Ha valaki hordozza ezt a genetikai eltérést, gyakran csak semmitmondó, általános panasza van, ami bárkinél előfordulhat: hasfájás, fejfájás, ízületi fájdalmak…
Amikor a komoly problémák jelentkeznek, általában már késő van. Ez ugyanis azt jelenti, hogy
már bekövetkezett valami visszafordíthatatlan elváltozás. Az egyetlen mód a felismerésre tehát az,
ha odafigyelünk a vérképre.
Mire kell odafigyelnie?
Tudom, hogy el kell járnom rendszeresen kezelésre, ahol időről időre lecsapolnak a véremből valamennyit. Ez a mennyiség a kezelés előrehaladtával
egyre kevesebb, illetve egyre ritkábban van szükség rá. Eleinte egy-két hetente járunk vérlebocsátásra. Ennek az az oka, hogy a szervezet felhasználja a szövetekben elraktározott vasat a vörösvértestek újratermeléséhez, és megszabadul attól a vasmennyiségtől, amitől természetes úton nem tud.
Ezen kívül nagyon fontos, hogy hemokromatózisos személy ne dohányozzon, ne fogyasszon alkoholt – legalábbis addig, míg a vérképe rendeződik. Kerülni kell a vörös húsok és belsőségek fogyasztását, ezek sok vasat vinnének be a szervezetbe. Tehát a klasszikus értelemben vett egészséges életmódot kell követni. Van még néhány
apró szabály, amikre oda kell figyelni: sose szedjünk vaspótló szereket, C-vitamint, ne igyunk zöld
teát – ezeket igazán egyszerű betartani.
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Mit tegyünk, ha puffad, ha fáj?
Kalmár Lalita

Ma a bélpanaszok, illetve a
végbélpanaszok a leggyakoribb betegségek közé tartoznak. Mi ennek az oka? Régen
nem küzdöttünk ugyanezekkel
a problémákkal?

Hogy mi az oka, hogy en�nyi bél- és végbélprobléma
van, azt nagyon nehéz megmondani. A panaszok számának emelkedése összefügghet a
táplálkozásunk átalakulásával.
Ma már alig találunk ételeket
30

Lehet összefüggés a táplálkozási trendek és a betegségek
számának növekedése között?

Nem történt még sajnos erre
irányuló vizsgálat. Természetesen mindig vannak nagyon
divatos diéták, és megvetendő
ételek, melyeknek idővel teljesen megváltozik a megítélésük.

Ilyen például a vaj kontra margarin, hol az egyikre mondják,
hogy káros, hol a másikra. Most
pedig már ott tartunk, hogy
egyiket se jó fogyasztani, csakis az olivaolajat. Szerintem ritka, hogy valaki letegye a voksát
egyetlen diéta mellett. Persze ha
bármelyikről kimutatták volna,
hogy egy adott diéta betartásával megszűnnek a bélpanaszok,
akkor arra biztos mindenki rákapott volna, de sajnos ezen
még senki nem kísérletezett.

kell. Lehet a betegnek magasan
daganata, polipja, gyulladása,
de az is lehet, hogy egyszerűen
csak laktózérzékeny. Ha kizártuk egy komolyabb betegség lehetőségét, akkor lehet irritábilis
bélszindrómán gondolkozni.

Mindegyik diétának megvan a
maga hátulütője. Például a vegetáriánusoknál a növényi vasak nehezen tudnak felszívódni, így aki nem eszik húst, nagy
eséllyel lehet vashiányos, illetve vérszegény. A haspuffadás
oka sok minden más mellett
lehet például bizonyos lebontó
enzimek hiánya, bizonyos tápanyagokat nem tud az adott
szervezet jól feldolgozni. Régen
az ilyen panaszokra egyetlen
diagnózis létezett, az irritábilis
bélszindróma.

Mekkora az aranyér kiújulásának esélye?

Melyek a leggyakoribb panaszok?

A bélproblémák közül puffadtsággal, a végbélpanaszok esetében pedig aranyérrel fordulnak
a legtöbben orvoshoz. A puffadás hátterében olyan probléma
is állhat, amit azonnal kezelni
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Aranyeressége legalább a lakosság felének van. Amerikai
statisztikák szerint nincs olyan
ember, akinek legalább egyszer
ne lenne aranyér problémája
élete során.

A végbélben körülbelül nyolcvan különböző betegség létezik. Minden betegem aranyeres panaszokra hivatkozik

– ez érthető, hiszen ez a legismertebb betegség – ám sokszor kiderül, hogy valami egészen másról van szó. Csak azt
az aranyeret kell ellátni, amelyikre panasz van. Ha biztosan aranyere van, de nem fáj,
nem vérzik, nem viszket, nem
fordul ki, ahhoz nem kell hozzányúlni. Ha ez rendszeresen
vérzik, váladékozik, kellemetlen diszkomfort érzést okoz,
akkor kezelni kell. Ha folyamatosan kicsúszik, vérzik, vagy ha
az életminőséget rontja, akkor
mindenképpen szakorvosi beavatkozásra van szükség. Ha
jól történik az ér ellátása, akkor nem fog kiújulni. Másik kinőhet, de amit elláttak, azzal a
betegnek több gondja nem lesz.

Mikor kell feltétlenül orvoshoz
mennünk, illetve hova fordulhatunk?

A legijesztőbb, ha tartósan
megváltozik a széklet habitusa, székrekedésből hasmenésünk lesz, vagy fordítva. Persze mindez lehet pszichés eredetű is, de ki kell zárni minden más betegség lehetőségét.
Ha vért látunk a székletünkben, mindenképpen szükséges vizsgálat, és akkor is, ha
az életminőségünket rontják
a tüneteink. Elsősorban gasztroenterológus segítségét kell
kérni, ha felsőbb bélszakasz
vizsgálatára van szükség, az
eredménytől függően pedig
tovább irányítjuk a beteget a
sebészetre.
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Dr. Csatár Éva

tartósítószerek és színezékek
nélkül, az állatokat hormonokkal, antibiotikumokkal etetik, a
különböző élelmiszereket besugárzás éri, hogy ne rohadjanak
meg. Tehát elmondható, hogy
rengeteg mesterséges faktor
van, ami megsokszorozza a betegségek kialakulásának esélyét,
beleértve a végbéldaganatok kialakulását is. A saját praxisomban, amit körülbelül 30 évvel
ezelőtt kezdtem, ha egy hónapban találtunk egy végbéldaganatot, akkor sokat mondok, és
az is a hatvan és afölötti korosztályt érintette. Ma már nincs
olyan hét, hogy ne találnánk,
sokszor már a huszonévesek
között is súlyos beteget. Fontos
külön választanunk a bélproblémákat, és a végbél betegségeit. Az aranyér mindig is létezett, Egyiptomban találtak iratokat, ahol a proktológust úgy
hívták, a végbél pásztora. Tehát
elmondható, hogy a problémák
egy része már az ókorban is jelen volt.
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anapság egyre több
ember küzd bélproblémákkal. A rohanó mindennapok részévé vált a puffadtság érzése, a székrekedés,
vagy az aranyér, melyen a
felmérések szerint egyszer
mindenki átesik élete során.
Dr. Csatár Éva proktológust,
gasztroenterológust a lehetséges betegségekről, és
annak okairól kérdeztem.
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Üzenet a Földnek
Forrás: Domonyai András, Taita Alapítvány

Mesterházy Fruzsina

S

A balkonládától az afrikai szavannákig

Fotó: Mészáros László

zínészből lett közgazdász,
közgazdászból
gasztrobotanikus, kutató.
Domonyai Andrást leginkább a növényfajták ősei érdeklik: a vad zöldségek és
ős-gyümölcsök, amelyekből
a mai növények létrejöttek.

Mindenki kertész a családban,
édesapám borászattal foglalkozott, kutatott és aktívan termelt. Bevezette az úgynevezett szoknyás, vagyis hozamra optimalizált termelést. Eötvös-díjat kapott munkásságáért. Édesanyám is a szakmában dolgozott. Én a színészet
mellett fogadásból végeztem el
a Kertészeti Egyetem alapozó
évét. Komfortosan éreztem ott
magam, pedig utána még évekig színész voltam.

Akkor alakult meg a Pécsi
Egyetemi Színpad, szóval ős�szel mégis a rivaldafényben
találtam magam ismét. Jó csapat voltunk. Például Köles Feri
tavaly Jászai-díjas lett. A Közgázra épphogy bejártam. Aztán Balikó Tamás leszerződtetett a Pécsi Nemzeti Színházhoz, ott dolgoztam hat évig.
A Közgáz miatt kimentem
Brüsszelbe kultúrgazdasági
tanácsadó gyakornoknak. Ezt
a színház nem nézte jó szemmel, és mivel egy ismerősöm
vidékfejlesztéssel kezdett el
foglalkozni, hát betársultam.
A cél a vidék felélesztése volt,
mi pedig rájöttünk, hogy a
mezőgazdaság felélénkítésével lehet beindítani. Az nem
út, hogy ugyanazt a piros paradicsomot termeli mindenki.
Meg kellett újítani a konzervatív kis magyar gazdaságokat,
ennek pedig az új fajták meghonosítása a kulcsa: ne 100 Ft
legyen ugyanaz a paradicsom
mindenütt a piacon, hanem
legyenek különleges fajták,
mondjuk 120 Ft-ért.

A

E

Színművészetire nem
vették fel, stúdiózott a
Madáchban, próbálkozott
itt-ott, de végül föladta a
színészetet, és Pécsre ment
közgazdaságtant tanulni.
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Először csak blogolni kezdtem. Érdekelt a különböző növények eredete, hogy milyen
táptalajon és körülmények között teremnek meg, mire jók,
honnan lehet beszerezni a legjobb vetőmagokat, palántákat.
Kiírtam a Facebookra a rácsodálkozásaimat, hogy például van fehér, papaya ízű gyümölcsparadicsom. A blogbejegyzéseim egyre népszerűbbek lettek, nemcsak gasztro,
de kertész körökben is. Kiderült, hogy ez a fajta gasztro-kommunikáció és alapanyag-termesztés elég unikális. Sokáig nagyon piciben
dolgoztunk és csak az elméleti alapok mentek. Fajtatörténet, hol és mikor termesztettek ezt vagy azt, hogy él meg,
mi a termesztés
menete, milyen
táptalaj
kell
hozzá, stb.

A

ztán ölébe pot�tyant a lehetőség, hogy
Afrikában kugy ponton mégis kivált a tathasson.
közös cégből a saját útját járni. Mi érdekelte? A faj- A Vodafone
ták és a termesztés lehető- CSR (Corporaségei a balkonládától az af- te Social Resrikai szavannáig. Szó szerint. p o n s i b i l i t y ,
azaz

vállalati

társadalmi felelősségvállalás
– a szerk.) alapítványa adta a
támogatást. Én csak el akartam vetni valahol a tropikus,
szubtropikus növénymagjaimat, felkerestem a céget, ők
pedig azt mondták, hogy pont
kell egy kertész Afrikába. Két
hónap múlva már kint kapáltam az Egyenlítő alatt. Van
egy Taita nevű magyar alapítvány Kenyában, ami egy árvaházat üzemeltet. Egy tanzániai apáca a vezetője, aki szerencsére hasonlóan gondolkodik,
mint én. Valaha ő vezette be
a banántermesztést a földjeiken, ami – meglepő, de – arrafelé újításnak számít. Amúgy
Afrikában a fajtamegújítás ismeretlen fogalom, mindenki
ugyanazt termeszti. Azon dolgoztunk, hogy
az ott élők ne
haljanak éhen.
Kint több ezer
cég igyekszik
Afrika szegény
országain segíteni, de fajt a m e g újí t á s sal nem foglalkoznak. Kevés
valóban produktív szervezet létezik. Mi
a fajtamegújítást a praktikus
produktivitás

irányába akartuk elvinni. Felkutattuk, hogy milyen növényfajták léteznek, amiket
egy képzetlen helyi földműves
is biztonsággal képes termeszteni. Kétszáz fajjal kísérleteztünk, húsz bizonyult jól teljesítőnek.

M

a már kitágult a vállalkozás profilja, a
termesztéstől egészen az az itthoni fajokat kivigyem
Afrikába, az ottaniakat pedig
élelmezésig.
Tudjuk, hogy hol lehet például az Orinoco padlizsán minőségi vetőmagját és a termesztéséhez szükséges eszközöket beszerezni. A legbiztosabb
beszerzési helyekkel vesszük
fel a kapcsolatot, de még mindig csak kísérletezünk, bár itthon létezik egy cég, ami beltéri kertészkedéssel foglalkozik.
Van egy életben tartó berendezés szabadalmunk, ami napfényazonos LED-világítással
működik és folyamatos beltéri fűszernövény-kertészkedést
tesz lehetővé. Ha valakinél
tönkremegy a fűszernövény,
mi új ültetvényt biztosítunk.
Speciális fűszerekkel dolgozunk, egyéni igények alapján.
Ha egy étteremnek ültetünk
ki palántákat, akkor is az exkluzivitásra törekszünk és nem
a tömegtermelésre hajtunk.
Emellett dolgozom azon, hogy

Forrás: Domonyai András, Taita Alapítvány

hazahozzam és nagyon szigorú kísérleti közegben tanulmányozzam.

A

ndrás idén szeptembertől ismét Burában dolgozik a Taita Alapítványnál.
Az agrárprojektet vezeti a
burai földeken, a bizalom és
lelkesedés pedig egyre csak
nő. Szeptember óta közös
összefogással többek között
egy 50 000 literes víztározót
építettek, hogy öntözhessék a földeket és vízzel lássák el az árvaházat.
Látogatásra érkezett Burába a
kenyai magyar konzul és felesége, számos újságíró, valamint az Afrikáért Alapítvány
elnöke és munkatársa. A Policy Coherence of Developement elnevezésű projekt keretében azt vizsgálták, hogy
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Üzenet a Földnek

K

edvenc növénye nincs,
pedig fajták ezreit ismeri.

Az ősfajok érdekelnek, hogy
milyen növényekből jöttek létre a ma ismert fajok, és persze a kutatás. Természetesen
ügyelünk arra is, hogy adott
vidék ökológiájába ne szóljunk bele. Odafigyelünk, hogy
olyan fajt ne honosítsunk meg,
HIRDETÉS

A novemberi kvízjátékunk nyertesei:

aminek az adott ökostruktúrában nincs meg a helye. Minden mindennel összefügg. A
Föld energetikailag egy zárt
rendszer, a lehetőségeknek
határai vannak. Sokszor kell
rossz és kevésbé rossz között
választani. Például Afrikában, ha nem permetezel, nem
lesz élelem. Ha permetezel,
megölöd a pillangókat. Egyre
több embert kell egyre nehezebb termelési körülmények
között élelmezni. Ez egy hos�szú távú gondolkodás, aminek
csak évek múltán látszik meg
az eredménye.

• Balogh János, Kazincbarcika
Alsóvárosi Patika, Kazincbarcika
• Mácsai Róbert, Szentes
Menta Gyógyszertár, Szentes
• Szűcs Istvánné, Fót
Ezüstfenyő Gyógyszertár, Fót
• Zelnikné Török Ilona, Gödöllő
Medicina Gyógyszertár, Gödöllő
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló
wellnesshétvége a móri Hétkúti Wellness Hotel és
Lovaspark felajánlásával.
Forrás: Domonyai András, Taita Alapítvány

az EU országainak fejlesztései mennyire koherensek egyrészt az EU elveivel, másrészt
az afrikai országok és a helyi
lakosság érdekeivel. Nagy örömünkre rendkívül elégedettek voltak a munkánkkal, az
édenkerthez hasonlították az
árvaházat és környékét.

• Tóth Zsigmondné, Kecskemét
Kör-Patika, Kecskemét
• Zemen Renáta, Budapest
Kordován Gyógyszertár, Budapest
Nyereményük: egy-egy Remington IPL 2000-es
szőrtelenítő a Spectrum Brands Hungaria Kft. felajánlásával.

• Fodor Kálmánné, Budapest
Szent Ilona Gyógyszertár, Budapest
• Kokas Márk, Bőny
Vitalitás Patika, Öttevény
• Zsigri Katalin, Szada
Medicina Gyógyszertár, Gödöllő
Nyereményük: könyvcsomag a Libri, a Kolibri és a
Helikon Kiadók felajánlásával.

Gratulálunk, a nyerteseket telefonon értesítjük!
Felhívjuk kedves játékosaink figyelmét, hogy a nyertesek sorsolása közjegyző jelenlétében,
a nyeremények értéke alapján csökkenő sorrendben történik!
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• László Zsolt, Budapest
Westend Patika, Budapest
• Mészáros Csaba, Budapest
Szent Ilona Gyógyszertár, Budapest
Nyereményük: egy-egy komplex szűrővizsgálat a
Vitahelp Egészségközpont felajánlásával.

Kit
 játszott az Eldorádóban Tóth Barnabás?
a) az unokát
b) Gombacsikot
c) a piacfelügyelőt
Hol
 van a Kóborka rehabilitációs tanyája?
a) Révfülöpön
b) Sukorón
c) Lovasberényben

Karikázza be
a helyes
válasz
betűjelét!

Hol
 volt Verán az anyajegy?
a) a copfja alatt
b) a karján
c) a szája fölött
Ki
 nyelte le Dzsonit?
a) Milédi
b) Artos
c) Aramis
Mióta tilos a higanyos lázmérő forgalmazása az

EU-ban?
a) 1989
b) 2011
c) 2009

Név*: ............................................................................
.......................................................................................
Cím*: ...........................................................................
.......................................................................................
Telefon*: .....................................................................
e-mail: .........................................................................
.......................................................................................
Patika neve, címe (vagy pecsétje)*: ..................
.......................................................................................
.......................................................................................
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Ha Ön 2015. január 1. és 31. között a lap túloldalán 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, továbbá egy komplex szűrővizsgálatot a VitaHelp Egészségközpontban, illetve gazdagabb lehet a Libri és a Helikon
Kiadók újdonságaival!
A sorsoláson azon játékosaink vesznek részt, akik legalább öt Szimpatika kvízkérdésre jól válaszolnak, és a *-gal megjelölt mezőket
nyomtatott nagybetűvel, olvashatóan kitöltik, és a kivágott szelvényt 2015. január 31-ig postai úton visszaküldik szerkesztőségünkbe (Szimpatika szerkesztőség: 1116 Budapest, Sztregova u. 1.), vagy a www.szimpatika.hu/jatek oldalon válaszolnak a kérdésekre. A
részletes játékszabály a www.szimpatika.hu/jatek/szabalyzat oldalon olvasható.

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