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Mindig igyekszünk segíteni a
hozzánk forduló levélíróknak, de
sajnos gyakran tehetetlenek vagyunk. Például akkor sem tudtunk
segíteni, amikor egy fiatalember
afelől érdeklődött, hogy honnan
tudna férfiaknak való esemény
utáni tablettát beszerezni. Természetesen komoly orvosi kérdésekben sem mondhatunk véleményt,
ugyanakkor igyekszünk összegyűjteni az olvasókat érdeklő témákat, és szakembereknek tesszük fel a kérdéseket. E havi számunk is így készült, de most nemcsak a hozzánk írt levelekre
támaszkodtunk, hanem megnéztük, mi érdekelte legjobban az
internetezőket a szimpatika.hu weboldalon.
Nos, az elmúlt hetek abszolút slágere a kurkuma, a gyömbér és az
egyéb gyógyhatású növények voltak, így ezekről kérdeztük meg
gyógyszerészünket. A másik rendkívül sokakat érdeklő téma a
fülzúgás volt, amely úgy tűnik, már-már népbetegség, így most
ennek okairól mesél a fül-orr-gégész.
Továbbra is várjuk a kérdéseket, javaslatokat, ötleteket, számunkra öröm, ha közösen szerkeszthetjük a magazint :)
Az egész szerkesztőség nevében jó egészséget kíván:
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Fotó: Trokán Nóra

Címlapon

Csemer Boglárka
„Boggie”
Az Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi képviselője
 Szinte minden kislány szeret
énekelni, nyilván te is így voltál
vele. De mikor jött el az életedben az a pont, amikor úgy érezted, hogy ezzel komolyabban
is foglalkozni kéne?

Szerencsém volt, mert mindig sok segítő vett körül, és
mindig akadt egy határozott
egyéniségű énektanárnő, aki
terelgetett és buzdított. Sokan
mondták, hogy tanuljak énekelni, de nem volt olyan egyszerű,
mert ezt általában csak 16 éves
kortól lehet elkezdeni, miután
a gyerek hangja már túl van a
mutáláson. Jártam népdaléneklő- és műdalversenyekre, amelyekre az akkori énektanárnőm
készített fel, aztán hetedikes
4

koromban sikerült beiratkoznom a Csepeli Zeneiskolába,
ahol klasszikus éneket tanultam öt évig, és ezzel párhuzamosan elkezdtem zongorázni
is. A pedagógusoknak nagyon
nagy szerepe van abban, hogy
ezen a pályán indultam el, mert
nemcsak engem terelgettek, hanem a szüleimet is megerősítették abban, hogy igenis érdemes
az éneklésselfoglalkoznom.
 A szüleid sosem aggódtak
amiatt, hogy nem valami „tisztességes” pálya érdekelt?
Ráadásul nálad a zenének határozott műfaji iránya sem volt,
hiszen érdekelt a klasszikus és
a népdal vonal is...

Nagyon sok mindenbe belekóstoltam, a dzsesszbe és a
popba is, és sokféle intézménybe jártam. A szüleim egyszerű munkásemberek, édesapám
lakatos volt, édesanyám pedig
egy szövő-fonó gyárban dolgozott. Nincsenek művész felmenőim, se zenei, se más területen,
tehát nekik nem sok fogalmuk
volt arról, hogy ez a pálya mivel jár, nem hitték volna, hogy
ebből a szakmából meg is lehet élni. Ugyanakkor édesapám
– aki sajnos már nincs köztünk
– mindig támogatott, mert látta rajtam, hogy tudatos és eltökélt vagyok. Büszke volt rám,
minden koncertemre eljött,
és nem félt attól, hogy mi lesz
majd a kislányával. Inkább
bennem volt erős félelem, attól,
hogy mi lesz, ha mégse jön ös�sze az énekesi karrier. Ezért elvégeztem a francia szakot, van
egy nyelvtanári diplomám. Ez
mindig biztonságot ad. Egyébként amikor elkezdtem építeni
a karrierem, szükségem is volt
erre a diplomára, az éneklés
mellett sokáig tanítottam.
 Soha nem kísértett, hogy
elmenj egy óceánjáró hajóra
vagy egy külföldi szállodába
énekelni?

Kaptam ilyen megkereséseket
is, de én ezeknek mindig nagyon tudatosan ellenálltam.
A pályám elején volt jövedelmem a franciatanításból, tehát nem volt égető szükségem
erre. Persze jóval nagyobb bevételem származott volna az

ottani éneklésből, de tudtam,
hogy ha eltűnök három hónapra, az itthoni karrieremnek vége. Kezdetben öt éven át
én szerveztem minden koncertet, tárgyalásokra jártam és az
egészet kézben tartottam. Ez
egy nagyon érzékeny dolog, és
egy három hónapos szünettel
biztosan visszavetettem volna
magam fél évre. Nem az érdekelt, hogy hirtelen sok pénzem
legyen, valahogy mindig kijöttünk. De nem panaszkodhatok, azzal foglalkozom, amit
szeretek, és minden reggel boldogan kelek fel, mert mehetek
énekelni.
 Ezek szerint nemcsak a külvilág lát tudatosnak, hanem
tényleg két lábbal állsz a földön.

Én is így gondolom, de ezen
azért sokat dolgoztam, ez egy
érzékeny pálya. De nem kell
ahhoz énekesnek lenni, hogy
felmerüljenek az emberben
azok az alapvető kérdések,
hogy elég jó vagyok-e, van-e
értelme annak, amit csinálok, egyáltalán adok-e én ezzel valamit az embereknek.
Szerintem ezeken mindenki
elgondolkozik, mert szeretne
kiteljesedni és azt érezni, hogy
érdemes felkelni reggel és van
értelme annak, amit csinál.
Éppen ezért nem szeretem a
„művész” jelzőt – mindenki
tegye a dolgát, érezze jól magát azzal, amit csinál, és annak
legyen meg az értéke a közösség és önmaga számára is.

 Ezt a józan gondolkodást
otthonról hoztad?

Igen, édesapámtól, aki egy két
lábon járó realista, de közben
nagyon érzékeny lelkületű ember volt. De a férjem is ilyen
ember. Elég régóta, most már
tizenkét éve vagyunk együtt,
és ezalatt nagyon sokat formáltunk egymás személyiségén,
gondolkodásán. Fél éve össze is
házasodtunk.

 Tizenkét év után?

Úgy gondolom, a házasság
egy hosszú kapcsolat következő lépcsőfoka, egy újabb felelősségvállalás egymás iránt,
az életetekért, a jövőtökért, és
ennek azért óriási súlya van.
Ahogy annak is, hogy megkérte a kezemet, ami egy kis romantikus jelenetnek tűnik, de
közben hatalmas dolog, hogy
valaki kimondja: „Veled szeretném leélni az életem, hozzám jössz?” Nagyon szép, hogy
valaki eljut idáig a lelkében, és
ki meri mondani a másiknak,
hogy most már ne bohóckodjunk, menjünk együtt tovább.
Szóval ez nagy dolog volt a mi
életünkben, és persze az esküvő is gyönyörű volt.

 Mire számítasz az Eurovízión, van igazi jelentősége
a helyezésnek? Vagy már az is
öröm, hogy te képviseled Magyarországot?

Persze hogy hatalmas boldogsággal tölt el, hogy én képviselhetem az országot, hatalmas
megtiszteltetés ez mindenkinek,

akinek megadatik. Nagyon szeretnék jó helyezést elérni. Azt a
stratégiát követem, amit A Dal
című műsorban kialakítottam:
hatalmas vágy volt bennem,
hogy én nyerjem meg a versenyt, de úgy álltam ki a színpadra, hogy ha nem én leszek
az első, akkor is úgy jövök el,
hogy én ott helytálltam, színvonalas produkciót csináltam,
eljuttattam a dalom üzenetét
az országhoz, tehát győztem.
Bécsben, a döntőn is ezt az elvet követem majd. Amikor teljesíteni kell, a tőlem telhető
legtöbbet megteszem, és meglátjuk, hogy ez mire lesz elég.
Azt azért mindenki tudja, hogy
itt abszolút kiszámíthatatlan a
végeredmény, de Céline Dion
karrierje is azzal indult be,
hogy 16 évesen megnyerte ezt a
versenyt, szóval az biztos, hogy
ez egy jó lehetőség a nemzetközi közönség előtt való bemutatkozásra.
 Aki a tévéből ismer, csak az
egyik arcodat látja, hisz más
zenei műfajokban is sikeresen kipróbáltad magad. Nem
tudsz egyetlen területen kiteljesedni?

Sok mindent tanultam, ezért
nyilvánvalóan művészileg is
több dolog izgat. Például együtt
dolgozom Sinha Róbert gitárossal, akivel felléptünk Hollandiában és Amerikában is, az
ő műsorát vegyítettük a saját
zenekarom stílusával. Mindig
is létre akartam hozni egy népzenei indíttatású produkciót,

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Címlapon
azt hiszem, a hangom teljesen más színeit tudom megmutatni egy ilyen felállásban,
mint a saját zenekarommal,
ahol többnyire populáris, angol, magyar, francia nyelvű
saját dalokat adok elő. Számomra is kihívás és egy érdekes kalandozás, hogyan
tudom a saját képemre formálni a hangokat.

„magas C-t,” az mindig sokkal jobban inspirál. A koncerten egyszerűen kinyílnak
a dolgok és tudom, hogy most
nincs mese: az a feladatom,
hogy elénekeljem az adott
dalt és megosszam az üzenetét a hallgatókkal. Ez egy
egyszerű lelki trükk, de élő
koncerten százszor jobban
énekelek, mint otthon.

 Van egyébként egy „menetrended” a gyakorlásra,
például felkelsz 7-kor és 9-től
elkezdesz énekelni?

Nincs ilyen rendszerem, mert
az éneklés hangulatfüggő –
bár ez minden hangszerre
igaz. Azokat a dalokat vagy
nehezebb részeket, amelyeket nem érzek tökéletesnek,
mindig külön gyakorlom,
általában zongorakísérettel. De ez csak akkor megy,
ha épp jó a kedvem és kellő nyitottsággal állok a dologhoz. Ha rossz passzban
vagyok, inkább le sem ülök
énekelni, mert akkor elkezdek azon görcsölni, hogy a lelki
feszültség miatt nem megy az a
skála, amit tegnap még simán
kiénekeltem. Ilyenkor elkezdem magam leértékelni, ebbe a
zsákutcába pedig felesleges bemenni.

 Mi van akkor, ha versenyhelyzetben vagy koncerten
vagy?

Amikor nem a négy fal között
kell teljesítenem, és nem csak
az a cél, hogy kiénekeljem a
6

sosem rontottam el szöveget
a színpadon úgy, hogy az kínos lett volna. Például decemberben, amikor sok koncertem
volt, és már kimerültem év végére, előfordult, hogy leblokkolt
az agyam. Miközben énekeltem egy sort, már a következőn
gondolkoztam. Akkor rájöttem, hogy ez így nagyon nem
jó, és ideje pihenni.
 Milyen jövőt képzelsz
el? Vannak szakmai álmaid, például szeretnél operát énekelni, vagy fellépni a
Wembley-ben?

Fotó: Engyel Tamás

 A férjed nem őrül meg, ha
otthon gyakorolsz?

Már megszokta. Sose szól
rám, eddig a tizenkét év alatt
egyetlenegyszer mondta, hogy
hallgassak el (egy durvább kifejezést használva), mert épp
egy nagyon feszült telefonbeszélgetést folytatott, én pedig
közben kornyikáltam.

 A szövegtudásra kell koncentrálnod?

Néha igen, de szerencsére még

Egyszer szeretnék fellépni
Párizsban, a Le Trianon nagy
koncerttermében. És olyan
énekesnő szeretnék lenni, aki
benne van a külföldi körforgásban is. Az a célom, hogy
ha rendeznek egy fesztivált
Londonban, akkor a szervezők engem is meghívjanak.
Azt gondolom, az én generációm feladata lesz, hogy
kiépítse a nemzetközi zenei
kapcsolatokat, már most is
sok korombeli énekesnő csinál
külföldkompatibilis zenét.
 Pedig könnyűzenében soha
nem értünk el nagy nemzetközi sikereket. Szerinted most
megtörhet az ezeréves átok?

Nálunk mindenki rövid távon gondolkodik, és csak néhány éves hazai karriert tervez,
mert az az általános vélekedés,
hogy nemzetközi sikerre úgysincs esély. Ennek az az oka,
hogy nagyon gyenge külföldi

kapcsolataink vannak, pedig
sok olyan minőségi magyar
zene van, amely kinti mércével is megállná a helyét. Nekem hatalmas szerencsém volt
a Parfüm című számmal, mert
egyébként ilyen ismertségre
kb. egymilliárdos marketingköltséggel lehetett volna csak
szert tenni. Az, hogy egy fiatal énekesnő egyik napról a
másikra berobban a köztudatba, általában nem azon múlik, hogy van-e egy jó száma,
hanem azon, hogy van-e tőke mögötte. Én a mai napig
vért izzadok, hogy játsszák a
számaim a rádiók, a két szép
szememért nem kapok műsoridőt. Tehát elsősorban nemzetközi kapcsolatokat kellene
kiépíteni, a kiadóknak és a menedzsmenteknek partnereket
kellene keresniük, és közösen
tolni egy-egy előadó szekerét.
 Sokak számára példaértékű,
amit csinálsz, de a te számodra
ki az a hazai vagy külföldi énekes, akire felnézel?

Palya Beát nagyon szeretem,
és úgy gondolom, jelenleg ő a
legjobb magyar énekesnő. Van
még egy ember, akivel nagyon
szívesen találkoznék: a francia sanzon aranykorának utolsó dinoszauruszával, Charles
Aznavourral. Nagyon rokonszenves, hétköznapi személyiség, aki a régi, igazi értékeket
képviseli. Még mindig zseniálisan énekel, mégis szerény
maradt. Egyébként azt nagyon
szeretem a francia előadókban,

hogy nem csinálnak nagy felhajtást semmiből, hétköznapi életet élnek. Például Marion
Cotillard gondolkodás nélkül
lemegy farmerban a sarki fűszereshez, és nekem ez nagyon
szimpatikus.
 Visszatérve a külföldi karrierre: a hazai piac mérete miatt
törekszel arra, hogy a nemzetközi zenei életben is megmutasd magad, vagy van ennek
valami más oka is?

A kezdetektől olyan produkciókat akartam létrehozni,
amelyek külföldön is népszerűvé válhatnak, ezért is írtam
a dalszövegeimet angol, francia és magyar nyelven. Nekem
ez mindig nagyon fontos volt,
már csak azért is, mert azt látom, hogy Magyarországon
a nálam húsz évvel idősebb
énekesnőknek, akik már háromszor megtöltötték a Müpát, semmi nem jelent kihívást,
nincs hova fejlődniük. Én viszont mindig olyasmit akartam csinálni, amiben ott a
lehetőség hosszabb távon is.
Tényleg szeretnék fellépni a Le
Trianonban, és most először
érzem úgy, hogy ez öt éven belül meg is valósítható.

 Akár élnél is külföldön?

Budapest most már a külföldiek szerint is egy nagyon jó hely,
ezért én abban hiszek, hogy
nekem itt ugyanolyan lehetőségeim vannak zenei téren,
mint egy párizsi vagy londoni
énekesnőnek. A Parfüm sikere

a bizonyíték arra, hogy nem
kell a legnagyobb fővárosokban élni ahhoz, hogy olyasmit csináljon az ember, ami
érdekli a világot, aminek van
mondanivalója. Az internet
segítségével könnyű a kommunikáció, bárkivel fel lehet
venni a kapcsolatot, és a földrajzi akadályok is megszűntek.
Az én generációmban most
nagy divat külföldre költözni,
mert itthon mindent rossznak
éreznek. Tényleg sok negatív
dologgal kell szembenézni,
nem mondom, hogy egyszerű a helyzet, de nem hiszem,
hogy sokkal könnyebb az élet
magyarként Nyugat-Európában. Éltem Párizsban, és pontosan tudom, hogy mennyivel
több lehetősége van egy franciának, mint egy bevándorló
magyarnak. Itthon legalább
ismered a játékszabályokat,
és nem hiszem, hogy ideálisnak nevezhetők az életkörülmények egy idegen országban,
ahol nincsenek se barátaid, se
családod, csak felszínes kapcsolatok. Az én példám igazolja, hogy kínkeservesen, de
itthon is el lehet érni sikereket.
Természetesen nem ítélem el
azokat, akik külföldön próbálnak szerencsét, inkább csak
azt szeretném erősíteni, hogy
sehol sem könnyű élni. Küzdeni kell, és soha nem szabad
feladni. Mert ha valaki elszánt
és kitartó, a jég hátán is boldogul – és nem számít, hogy Európa melyik országában él.
Kalmár András
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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A május az anyák és a gyerekek hónapja, nekik érdemes meghallgatniuk
Papót: május 15-én a Fonó Budai Zeneházban, május 28-án pedig a
Vasas Művészegyüttes székházában tart rendhagyó énekórát Kiss Ferenc és
zenekara. Az óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló, Kiss Ferenc azonos című
mesés-zenekönyve alapján készült Papó zenedéje című előadáson Papó,
azaz Nagyapa mesél a régi falusi zenélésekről, a zene gyógyító és jobbító
szerepéről, miközben mondókákat, dalokat és történeteket idéz fel dorombról,
tekerőlantról, kobozról, dudáról, cimbalomról és más régi zeneszerszámokról.
A zenekar a képzelőerőt serkentő mókás kérdésekkel és feladatokkal szórakoztatja a gyerekeket,
a közös éneklésre és a táncházra pedig sokáig fognak emlékezni kicsik és nagyok.

TRAVEL
FÉRFI

Túl a 100. előadáson, számos európai és ázsiai vendégjátékot követően ismét Magyarországon
látható Mundruczó Kornél és a Proton Színház Frankenstein-terv című előadása. A Trafó
Kortárs Művészetek Háza nézői rendhagyó külső helyszínen láthatják
majd a különleges előadást május 15-én, 16-án és 17-én. Kinek a
bűne, ha odakozmál egy élet? Mikor kezdődik és hol ér véget egy apafiú viszony? Hova vezet a gyilkos szeretetlenség, avagy elkerülhető-e a
végzet? Egyebek mellett ezekkel a kérdésekkel szembesít az előadás,
melyben Mundruczó Kornél csodálatraméltó érzékkel vegyíti a
performansz, a komédia és a naturalista színház műfajait.
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A méltán elhíresült Monty Python film, a Brian élete alapján készült
Nem a Messiás című vígoratórium végre itthon is látható, ugyanis május
31-én az Arénában mutatják be Eric Idle és John Du Prez művét. A
budapesti előadáson ismert magyar énekesek magyar nyelven adják
majd elő a vígoratóriumot. A főbb szerepekben Heiter Melinda, Janza
Kata, Homonnay Zsolt, Hajdú Steve és Pintér Dömötör szerepel,
de természetesen nem maradhat ki a Monty Python szellemiségének
legnagyobb hazai követője, Galla Miklós, illetve maga a szerző, Eric Idle sem. A vígoratórium
kíséretét 100 fős kórus és a 80 fős Budafoki Dohnányi Zenekar adja, Hollerung Gábor
vezénylésével.

Ahol a

kerékpárokat megtalálod, és segítenek a megfelelő modell kiválasztásában:

A-Gyöngy Team Kerékpár Szaküzlet, Miskolc • Aquarius Bringabolt és Szerviz, Dunaújváros • Berguson Kerékpár
Szaküzlet, Budapest • Biciklon Sport Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Szombathely • Bombastic Bringastic, Miskolc
• Bringa Fehérvár Kft., Székesfehérvár • Dream Bike Kerékpárbolt, Kaposvár • Eger Bike Kerékpárüzlet és Szerviz,
Eger • F és H Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Baja • Fricikli Kerékpárbolt és Műhely, Sopron • Fülöp Kerékpárcentrum,
Budapest • GreenZone Keszthely, Keszthely • GreenZone Zalaegerszeg, Zalaegerszeg • Gyöngy-Ház Kerékpár
Centrum; Webbicikli, Debrecen • JEL Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Tatabánya • Kanizsa Kerékpárcentrum,
Nagykanizsa • KerékpárCity Szaküzlet és Szerviz, Budapest • Kerékvár Kerékpárbolt és Szerviz, Budapest • Kuszi
Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Veszprém • Lendület Kerékpárbolt, Szeged • Mounty Kerékpárüzlet és Szerviz,
Budapest • Peppe Kerékpár, Győr • Profi Bringa Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Nyíregyháza • Uno Kerékpár
Szaküzlet és Szerviz, Moson-magyaróvár • Velosport Kerékpárüzlet és Szerviz, Salgótarján • Viktória Kerékpár,
Szolnok • Webbicikli Szaküzlet és Szerviz, Gyula
www.crosscycle.com

A grúz zongoraművész, Khatia Buniatishvili már visszatérő vendége
a Concerto Budapestnek. Május 16-án és 17-én, két koncert
erejéig találkozhat vele a közönség a Zeneakadémián. A koncert
első felében Chopin népszerű f-moll zongoraversenyét játssza
majd a zenekar kíséretében, második félidejében az európai kultúra
emblematikus kompozíciója, Beethoven IX. szimfóniája hangzik el
nagyszerű szólistákkal és az Antal Mátyás vezette Nemzeti Énekkar
előadásában. A Concerto Budapestet annak zeneigazgatója, Keller
András vezényli majd.

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

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Csak szólok…

HIRDETÉS

Dogossy Katalin

Benzingőz a város fölött

MÁJUS VAN, GYÖNYÖRŰ.

Ülök a tetőtérben, ahol lakom. Ablakomból Buda egyik legforgalmasabb útjára látok. Végeláthatatlan autósor kígyózik a körtér felől a Széll
Kálmán tér felé. Mentő próbál vijjogva átjutni a
kereszteződésen. Hiába.
MÁJUS VAN, GYÖNYÖRŰ.

A Karolina úton az autók között, az áttetsző,
szürke füstben motoros bujkál. Pirosat kap.
Csikorogva fékez. Biciklista, száján maszk, ő
a leggyorsabb, még átcsúszik a tilos jelzésen.
Csúcsforgalom van.
ÉS MÁJUS, GYÖNYÖRŰ.

A városom belefulladt az útépítkezések, útfelújítások, a fonódó villamosok és lejáró uniós pénzek
miatti őrületbe. Az őrületbe, amelyből kiveszem a
részem alaposan. Ahelyett, hogy letenném az autómat, morgok, araszolok, dühöngök és fulladozom. Miközben mondogatom magamnak, ez így
bizonyára nem mehet tovább, mindent ugyanúgy
csinálok, mint eddig. Vécére is autóval megyek, ha
az időjárásra vagyok kíváncsi, nem az ablakot nyitom ki, hanem az internetet, s miközben mindent
gépek végeznek helyettem, fitneszklubba járok. S
ezzel aligha vagyok egyedül. Pedig tudom és látom is, hogyan úszik el a benzingőz a város felett.
FÉLELMETES. ZAJ ÉS FÜST ÉS KLÍMAVÁLTOZÁS.

Sokáig akartam hinni, hogy az egész klímaváltozás távoli jövő. Egyszer meg is kérdeztem
Ürge-Vorsatz Diána Nobel-díjas klímakutatót,
a budapesti Közép-európai Egyetem éghajlati és fenntartható energiapolitikai kutatóközpontjának igazgatóját, hogy a mi életünkben
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vajon kell-e a klímaváltozástól félnünk. Ezt
válaszolta:
A KLÍMAVÁLTOZÁS SAJNOS NEM A TÁVOLI
JÖVŐ.

Olyan figyelmeztető jelek vannak, amelyeket
már nem csak a kutatók, de az átlagemberek
is észrevesznek, saját bőrükön éreznek. Egyre
szélsőségesebb az éghajlat, egyre gyakoribbak
az árvizek, télen kevés hó esik, nyáron pusztító forróság és aszály teszi tönkre a termést. Magyarországon különösen aggasztó a helyzet,
ugyanis más országokban csak egyes területek
esnek az ökológiailag legmagasabb sérülékenységi besorolás alá. Hazánkban szinte alig van
ettől eltérő térség. Európában rosszabb helyzetben csak Belgium, a világon pedig a Dél-afrikai Köztársaság van. Eddig háromnegyed fokot
melegedett az átlaghőmérséklet. A század végére öt-hét fokos melegedés is lehet, amennyiben
semmit sem teszünk. Ezt úgy kell elképzelni,
hogy 30-40 év múlva, tehát már a mi életünkben, a 35 fok számít majd hűvös nyárnak. A
földtörténet során előfordult már hasonló, de
soha ilyen rövid idő alatt, soha ilyen gyorsan
nem változott az éghajlat.
FEL KELLENE ÉBREDNÜNK – mondta a klímakutató. A klímaváltozásról döntően az
ember tehet, ahogy ellene is. Olyan házakat
kellene építenünk – magyarázta –, hogy az átlagoshoz képest négyzetméterenként csak negyed- vagy tizedannyi energiát használjanak fel.
Ennek a technológiája már elérhető. Ha ilyen
házakat építenénk, akár harminc százalékkal is csökkenhetne
az üvegházhatású

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

gázok kibocsátása. Megfelelő szigeteléssel, jó
nyílászárókkal, azzal, ha nem hagyjuk készenléti üzemmódban elektronikus berendezéseinket,
vagy például forráskor takarékra állítjuk a gázt,
rengeteg energiát spórolhatunk, s ezzel rengeteg káros gázkibocsátástól védjük meg a természetet. Ha növényeket, fákat ültetünk, és nyáron
mondjuk légkondi helyett este kinyitjuk, reggel
bezárjuk a lakás ablakait. Kevesebb húst eszünk,
különösen marhahúst, mert hússal jóllakni tízszer annyi földterületbe és energiába kerül, mint
zöldségekkel. Mindezt drága beruházások nélkül
is megtehetjük. Sok országban ma már lenézik az
olyan embert (vagy vállalkozást), aki klímaromboló módon él, nem gyűjti szelektíven a szemetet,
nem komposztál, és soha nem hajlandó gyalogolni. Ha kell, ha nem, autóba ül. Ki lehet számolni, hogy hozzávetőlegesen mekkora biológiailag
aktív felületre van szükség ahhoz, hogy egy liter
üzemanyag elégetéséből származó széndioxidot
feldolgozzon a természet.
ANNYI TERMÉSZETÜNK SAJNOS NINCSEN.

Bolygónk „egészségi” állapotának egyik mérőszáma az ún. ökológiai lábnyom. Minden
emberi tevékenység igényel valamilyen men�nyiségű biológiailag aktív felületet. Az ökológiai lábnyom országonként változó, általában
minél fejlettebb egy ország, annál nagyobb.
Nagyjából ötven évvel ezelőtt egyföldnyi volt a
világ össznépességének ökológiai lábnyoma, ez
jelenleg olyan másfél földnyi, és a legóvatosabb
becslések is azt mondják, hogy valamikor 2050
tájékán legalább két Földre lenne szükségünk
ahhoz, hogy a mostani környezethasználatunk
még fenntartható legyen.

CSAKHOGY NINCS KÉT FÖLDÜNK.

Ezért mondják a fenntartható fejlődéssel foglalkozó szakemberek, hogy nem elég, ha pár százalékkal csökkentjük a széndioxid-kibocsátást,
vagy öt százalékkal nő az autók üzemanyag-felhasználásának hatékonysága. Ez semmi. Ennél sokkal átfogóbb változásokra van szükség.
Olyan gazdasági működésre kell átállni, amely
radikálisan kevesebb fosszilis üzemanyagot
használ fel, radikálisan kevesebb vegyi szen�nyezéssel jár.
HOGY LEGYEN MÉG MÁJUSUNK, ÖTVEN ÉV
MÚLVA IS, GYÖNYÖRŰ.
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Üzenet a Földről

Novák Péter

Működj!

Ja, így könnyű! Ekképpen reagál az állatorvos is, midőn egészségi állapotáról érdeklődnek egy rendelőben, már a vonatkozó vicc
szerint. S valóban, hogylétünket firtatni felérhet egy provokációval napjainkban, mert
ugye hogy lehet ilyesmit kérdezni manapság?
Amúgy remekül, minden szuper, ember jobban nem lehet – esnénk túl az egészen, jellemző köz- és öniróniával bagatellizálva azt, amit
mindenki tud.
Hát még ha a kedves kíváncsiskodó valami
mást is tud, vagy tudni vél, így a különleges
tudakozótól egyenest a lelki segélyszolgálathoz irányít szívének kapcsolótábláján, ahol...
Jó tanácsban sincs hiány! Minden az

akaraton múlik, az elhatározáson, az újratervezésen, meg a nagy levegőn. És olyan még
nem volt, hogy ne legyen sehogy! Óriási. En�nyi közhellyel fényesen nyílna meg az Ég (sic),
és persze replikáink is ontják a kliséket, mert
azt könnyű ám mondani! Főleg, hogy tapasztalati tanulságok. Sárga csekkekről, bérről és
fizetésről, kizsákmányolásról, meg egyáltalán;
a nagy büdös valóságról, ami körülvesz!

Apropó valóság. Mit is nevezünk annak?

Az embert és világát; szól öt vallás kánona,
bár el nem maradva gyarló frázisaink kaptafájától, de mégis! Oly egyszerű, amilyen tiszta. Különös tekintettel a birtokviszonyra.
12

Hiszen, ha a világ olyan, amilyen, hát akkor
elég cudar egy hely, akárhogy is. Egyetlen
szóval illetve igazságtalan. Úgy en bloc, térben és időben; hadvezérek, politikusok, nagy
formátumú hősök vagy gazemberek végtelen
terepasztala.
Mi meg lennénk rajta a nép, afféle statiszták
statisztikái. Ez van. Az elhíresült filozófus,
Hegel is megmondta volt, hogy a történelemkönyvekben üres lapok a hétköznapok.

Lehet, de nekünk ez volna a történelmünk,

tisztelt mindenség! Kicsi – hol savanyú, hol
meg édes –, de a miénk! Érteni kellene... Mindenféle átfogó, globális, egyetemleges, univerzális, teljes körű, mindenre kiterjedő, totális
definíciót megelőzően azt, hogy az Emberi
szellem nem világtalan. Világos?

Nem igazán. Tán a Teremtőhöz mért lép-

ték okán lett beláthatatlan profán cselekvéseink jelentősége, mint hozzájárulás a nagy
műhöz. Hol a tett mértékegysége a látvány, elmosódnak az apróságok. Hiányuk fel sem tűnik, ahogy elfelejtünk enni, inni, mozogni, de
lélegezni is, majd megállni egy pillanatra, jelentőséget tulajdonítani egy részletnek, még
ha nem is eleme az aktuális kirakónak, mosolyogni, csak úgy, köszönni, simogatni, átölelni, szeretkezni, vagy egyszerűen és őszintén
megkérdezni, hogy vagy?

Hogy vagy? Tette fel a kérdést Feleségem Tartva a pozíciót mégis segélykiáltásként
is, majd elismételte harmadszorra. Hallottam
bár, fel sem merült, hogy komoly. Hogy komolyan aggódik értem, és magáért egyaránt. Pedig dehogyisnem, s hogy szóvá tette, csípőből
küldtem a választ: ember jobban nem lehet!!!
A kiállásban időzített bombaként ketyegett a
sütő, mint meghívás egy gyilkos vacsorára...

Hiába, felmentő csapat helyett rendre vert
sereg tér haza, nincs mit szépíteni. Mondhatnám, hogy a nagy büdös valóság áldozata vagyok, de át nem verhetem. Látja, hogyan élek,
miként lesz a nagy akarásnak mind sűrűbb
nyögés a vége. Holott tonnányi súly az, önmagában is.

szegeztem hát neki: mit akarsz Te tőlem?

Hogy működj!
Teljes pályafutásom legpontosabb instrukciója ez, ismét helyén kezelve megannyi
érzést, észlelést, ösztönt és elképzelést, mint az
Ember és Világának összefüggéseit.
Egy valóságot, ami rajtam múlik. „Csak”

akarni kellene...
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h Játékos kincskeresés, 7 boros borkóstoló, szabadtéri ebéd, piknik és italbüfé
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Csomagáraink minden esetben 2 teljes árat fizető személy esetén érvényesek
és egyéb kedvezményekkel nem vonhatóak össze!

A csomagajánlat érvényes 2015.05.22 - 2015.05.25-ig !
Bővebb információ, foglalás:
Hétkúti Wellness Hotel és Lovaspark - 8060 Mór, Dózsa Gy.u.111.
Tel: +36 22 563 083 - sales@hetkut.hu - www.hetkut.hu
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Elmondom hát mindenkinek

Fotó: Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány / Farkas Szabina

Polgár Teréz Eszter

Lánc, lánc, Eszter-lánc

A

mikor pár éve találkoztam Kárász Eszterrel, nem jöttem rá,
honnan ismerős; miközben semmilyen közös emlék nem
ugrott be, úgy éreztem mintha együtt nőttünk volna fel. És
tényleg vele, vagyis filmjein nőtt fel az egész generációm –
amikor még csak egy tévécsatorna volt.

időszakaimra, amikor azt hittem, hogy én találtam fel a spanyolviaszt.
Utólag jónak tartod, hogy a
gyerekkorodat végigszerepelted, vagy másképp rendeznéd
a saját filmedet?

SZ

Gyerekkorodban el tudtad
képzelni, hogy ne a színészi
pályára menj?

Abszolút nem. Nyolcéves koromtól, a Szamárköhögés című
filmmel kezdődően rengeteg
mindenben játszottam, és főleg egy tévéműsor, a Kölyökidő
miatt lépten-nyomon megszólítottak az utcán – ismert voltam. Nem számítottam rá,
hogy nem vesznek fel a Színművészeti Főiskolára, pedig a
legtöbb gyerekszínésszel ez történik. Nem volt más tervem;
megállt a világ.
Utólag azt mondom: nagy ajándék, hogy így alakult, de akkor
összeomlottam. Megsértődtem,
sírtam, dühöngtem. Dacreakcióként bementem egy kis könyvtárba, hogy felcsapjam a felvételi
tájékoztatót, és oda felvételizzek,
ahol kinyílik. A Pető Intézetnél
nyílt ki, amiről semmit nem
14

tudtam, szinte azt se, miből
van felvételi, mégis simán bejutottam. Míg az élet a színház
felé minden kaput bezárt, erre
sima utat adott. Azóta is hálás vagyok, hogy nem mondjuk mozdonyvezetőnek kellett
mennem.
Hanem konduktor lettél. Dolgoztál is a szakmában?

Évekig. A Pető-módszer nem
csak gyógytorna, nem csak
gyógypedagógia; sok minden
egyben. Mozgássérülteket tanítottunk boldogulni. Utólag
jöttem rá, hogy nekem korábban is volt kapcsolatom ezzel
a területtel. Nagymamámat,
aki combnyaktörése után sokáig nem épült fel, én teszegettem át a székre, gimiben
pedig a legjobb barátnőm egy
kerekesszékes, izomsorvadásos lány volt.

Fotó: Raffay Zsófi

ínészi pályája 18 évesen elakadt, ahogy annyi gyereksztáré. Az ő útkeresésének – önmagára találásának – epizódjait viszont dramaturg sem fűzhette volna fel szebben. Ma is
szerepel, és ma is főleg gyerekekhez szól – a zene és a játék nyelvén: bohócdoktorként és az Eszter-lánc mesezenekar koncertjein.
Akkor benned nem volt félsz
vagy zavar, ami sokakat elfog
a sérült emberekkel kapcsolatban.

Nem, én azt hiszem, mindnyájunknak vannak sérülései, maximum nem látszanak. Úgy
tapasztalom, ha valahol elvesz
az élet, máshol ad. A petős gyerekektől nagyon sokat lehet tanulni. Hihetetlen akaraterejük
van, mindenfajta hősi attitűd
nélkül, miközben nekik kinyújtani a kezüket olyan, mint másnak megmászni egy hegyet.
Pető András mondta, hogy a
mozgássérülteknek akkora a
lelkük, hogy nem fér bele a testükbe. Én ezt tapasztaltam. Az ő
kivételes szeretetképességükkel
sehol máshol nem találkoztam.
Nekem erre az időszakra óriási
szükségem volt, mert a sok szereplés megbolygatja a személyiségfejlődést. Emlékszem elszállt

Már ovisként annyi volt bennem a zizegés, megmutatni
vágyás, hogy anyukám ezért
vitt el a Harlekin Gyerekszínházba és a Magyar Rádió gyerekstúdiójába, ahol nagyon
színvonalas képzések folytak.
A Rádióban kaptam a versek,
az olvasás szeretetét. Bennem
nem voltak gátlások, mindent
játéknak fogtam fel, az pedig,
hogy rádiójátékokban szerepelhettem, együtt például Márkus
Lászlóval, Sinkovits Imrével,
hatalmas élmény volt. A 6 és
8 éves lányomat is szívesen elvinném, de sajnos megszűnt
ez a stúdió. Én alig vártam a
szombatot, a rádiós napot. Az
iskolában volt gond, mert a tanárok nehezen viselték, hogy
elrohangálok forgatásokra. Pedig nagyon intenzíven tanultam, mert anyukám szigorúan
fogott.
A szereplésről szóló életed
konduktorként átfordult abba, hogy a háttérben Te teszel
másokért.

Ha engem felvesznek a főiskolára, biztosan atomjaimra
szednek. Gyerekként természetes a játék, de kamaszként minden borul. Én amúgy is nehéz,
apahiányos kamasz voltam
– anyukám egyedül nevelt –, a
női szerepet pedig irtó nehezen
találtam. Szétesett az énképem,
és az csak rontott, hogy sztároltak. Gimiben már szívesen elbújtam volna néha az XXL-es
pólóimban, másrészt még aktívan játszottam, amit meg nagyon szerettem.
Hogy sikerült összerakni magadat?

A női önazonosságomhoz engem a tangó segített hozzá,
azóta is táncolok – és tanítok – tangót. A Petőnek pedig azt köszönhetem, hogy
az lettem, aki ma vagyok,
hogy tudok másra figyelni.
A mozgássérült gyerekektől
és a konduktor kollégáimtól tanultam meg jól szeretni.
Hogy például egy gyereknek
nem az a jó, ha megcsinálják
helyette, amit ő nem tud, bár
könnyebb. És hogy mindig a
másik tudja megmondani,
hogy szeretik-e, ahogy Popper Péter írja.
Sikerült lenyomni az exhibicionista színész énedet? Elő szokott bújni valahol.

Nem lehet lenyomni. A konduktor „rávezető”, és sokféleképp lehet az. Én a Petőben
is zizegtem, a lendületemmel
próbáltam mindent elérni.

Rengetegszer mentem haza
sírva a tehetetlenségtől vagy a
türelmetlenségtől, mert én nagyon türelmetlen ember vagyok. Muszáj volt türelmet
tanulnom. Persze ott is újságot szerkesztettem, versmondóversenyt, színielőadásokat
szerveztem. Rádióztam is, de
az életem a Petőről szólt. Előbb
dobtak be csoportba, mint
ahogy megtanultuk, mit kell
ott csinálni. Emlékszem az első napomra: Ágika (még ovis
volt) ült egy széken, és kért,
hogy segítsek neki. Mikor látta, fogalmam sincs, hogyan,
lépésenként elmondta: „Most
mondd, hogy tegyem talpra a
lábam”… stb. Megtanított segíteni. Ma együtt csinálunk
egy kulturális kört mozgássérülteknek.
A türelmetlenségedet tanultad meg befogni, vagy tényleg
türelmes lettél?

Inkább átalakítottam, mert
ennek a másik oldala a hatalmas lendületem. Rájöttem,
hogy az alapvető tulajdonságaink vannak és kész; a kérdés az, mire használjuk őket.
Sokszor kaptam/kapom meg,
hogy „sok” vagyok. De a színpadon ez az energia kell.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Elmondom hát mindenkinek

2-3 évig dolgoztam itthon mint
konduktor, azután Chicagóban
és Franciaországban. A nyelvtudásom megvolt, és külföldön
nagyon megbecsülik a szakmánkat. Gondoltam rá, hogy
kint maradok – de végtelen honvágyam volt. Itt minden utcához, házhoz van közöm; benne
vannak a falakban az energiáim:
ezek nekem éltető erők. Amikor egy rendező barátom hívott, hogy megcsinálja az Ózt, és
szeretné, ha én lennék Dorothy
– mondván, hogy ő olyan konduktor-féle, mint én, aki maga
köré gyűjti a társait, és viszi a
cél felé –, rohantam haza. Az Óz
miatt lett Dorka a nagyobbik lányom neve.

Hogyan dolgozik egy bohócdoktor?

Szinte mindannyian színészek,
táncosok vagy zenészek is vagyunk, erős improvizációs készséggel, emellett persze sajátos
lelki hozzáállással. Ún. vizitekre
járunk ki, párban, kb. heti kétszer: Budapesten minden gyerekkórházba, és vidékre is több
városba. Egy viziten, mondjuk
2-től 5-ig végigjárjuk az összes
termet, ahol gyerekek vannak.
Az orvosoknál, nővéreknél,

nevetés nélkül. Szerencsére egyre jobban elfogadják, hogy mi
őket segítjük. Ehhez idő kellett,
mert ugye rendetlenkedünk ott,
ahol rendnek kell lennie, a gyerekek nevetnek és lerúgják a takarót. De egy vidám, játszani
akaró gyerek sokkal több öngyógyító energiát mozgat meg.
Fél évig kísért minket egy orvostanhallgató fiú, kimutatható
volt a véreredmények javulása a
bohócvizitjeink után. A felszabadultság tényleg gyógyít.

Amit most csinálsz, abban
benne van a színház és a petős
tapasztalatod is.

Minden ide vezetett. A bohócdoktorsághoz és az Eszter-lánc
zenekarhoz. Az Óz után egy
izlandi családi drámában játszottam, emellett foglalkoztam
néhány gyerekkel, de egyre nehezebben viseltem ezt a kettős életet. Ekkor jött szembe
velem egy barátnőm az utcán,
hogy nem vették fel bohócdoktornak. Azt sem tudtam, mi
az. Amikor elmesélte, hirtelen
megvilágosodtam, hogy ez kell
nekem! A színész- és a jókedvű
bohóc énem találkozhat a segíteni vágyásommal. Fel is vettek a Piros Orr Bohócdoktorok
Alapítványhoz. Ennek 13 éve.
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dudorássz neki, más azon nevet, ahogy ügyetlenkedsz. Néhány nővér szívesen beszáll
a játékba, van, akinek ki kell
panaszkodnia magát, és akad
szülő, akinek arra van szüksége, hogy sírjon a vállamon.
Mi van akkor, amikor te is
rossz hangulatban vagy, legszívesebben felvennéd az
XXL-es pólót és elbújnál?

Fotó: Talabér Tamás

Hogyan kerültél vissza a színpadra?

szülőknél is próbálunk pozitív
változást elérni, mert az ő lelkiállapotuk kihat a betegekére.
Vannak sztenderd elemeink, varázslások, zene, én például mindig viszem az ukulelémet, de
főleg improvizálunk. Más egy
kifáradt nővérke vagy egy orvos,
akinek nagyon meg kell adni a
respektet. Például ha komolyan
vizitel, beállok mellé a piros orrommal, és nagyon okosan nézek. Nem szokták megállni

Mindenkivel külön meg kell
találnotok a hangot…

Egy embernek a lelkével kell
kommunikálni, nem az életkorával, de az korfüggő is, hogy
a humornak milyen szintjén
közeledünk. Egy kamasznál
az összekacsintás működik,
amikor összetesszük a vállunkat a kórház, a világ ellen; egy
kisgyerekkel lehet szappanbuborékot fújni vagy ugrálni.
Van, akinek az kell, hogy kicsit

Ezért is nagyon fontos, hogy
párban dolgozunk: biztonsági
háló. Emlékszem, amikor egy
onkológián nem volt már ott
valaki, aki két héttel azelőtt
igen. A partnerem rám nézett, és tudta, hogy most emelnie kell. Úgy csináltuk végig a
vizitet, hogy semmi nem hiányzott belőle. De két eset volt
talán, amikor Bigyó bohócból Kárász Eszterré váltam;
bohócnak lenni annyira más
tudatállapot, a szerep maga kiemel. A bohócnak a betegség,
a kórház nem tragédia, mert
semmi sem az. A pillanatnak
él annak minden csodájával.
Azért megy neki harmadszor
is az ajtónak, mert számára se
múlt, se jövő. Ha elesik, a sárban is azt nézi, milyen érdekes
a sár. Bigyó ezt tudja. Ezért ha
beteg gyereket látok, csak arra figyelek, hogy az egészséges
gyerek – a beteg gyerekben –
minek örülne. Akár annak,
hogy békén hagyják. Volt, aki
kiküldött minket, és láttam a
szemében a hálát, hogy végre
megtették neki, amit mindig
hiába kért.

Hazafelé már reflektálsz a történtekre?

Igen. Szomorú is leszek néha,
de közben olyan melegséget,
energiát kapok, ami többet ad
mindennél. Közvetlen vis�szajelzésem van arról, hogy
tudok segíteni. Járunk szupervízióra, ami segít feldolgozni a kórházi élményeinket,
mert gyepálós munka ez. De
mi többet kaphat az ember,
mint hogy volt értelme a napjának?! Nekem nagyon jó,
hogy a gyerekektől azonnali, őszinte reakciót kapok. Ők
ha unnak valamit, elmennek,
nem figyelnek. Ez állandó kihívás, motivál a megújulásra.
Nem tudnám ugyanazt csinálni hosszabb ideig, és itt
nem is lehet. Az Eszter-láncban is megőrjítem a zenészeimet, hogy sose csinálom
ugyanazt.
Honnan jött az ötlet, hogy zenekart alapíts?

Bohócdoktorként kezdtem ukulelézni, és nagyon megszerettem. Egyre többet muzsikáltam
otthon is a lányaimnak, vagy baráti körben, és egyre több helyre,
oviba, bölcsibe hívtak. Amúgy is
szerettem volna aktívan csinálni
valamit, ami nem vesz el a gyerekeimtől, amiben integrálhatom az anyaságot és a munkát.
Így alakult ki a Dalolka: kisgyerekeknek adok csörgőket, és
együtt zenélünk. Kicsit dramatikus is, persze. Egyre nagyobb
rendezvényekre hívtak, és eljött az a pont, amikor már

kevésnek éreztem magam
zenekar nélkül. A Millenáris színpadán álltam egy szál
ukulelével 200 gyerek előtt, és
hát én se foglalok túl sok helyet… arra gondoltam: „Mit
keresek ezen a nagy színpadon egy ilyen kis hangszerrel?!” Megszületett az igény a
társakra, a véletlenek pedig
itt is besegítettek. Négy fantasztikus zenészt sikerült magam köré gyűjtenem. Molnár
Gyuri csatlakozott elsőként,
aki ma a dalok jó részét írja.
Egy jótékonysági koncerten
ukuleléztem, és ő beült mögém a gitárjával. Olyan összhangban zenéltünk, hogy
folytatni kellett. És jöttek sorra a többiek. Így állt össze az
Eszter-lánc.
Nagyon változatos a fellépőhelyeitek palettája, gyerekkórházaktól a Müpáig. Külföldön is vendégszerepeltek:
Norvégia, Svájc...

Igen, de Svájcba már a
Piaf-estemmel hívtak. Ez felnőtteknek szól. Édith Piafhoz
tízéves korom óta erős személyes kapcsolat fűz. Sok éve a
Merlinben énekeltem a dalait, és tavaly decemberben újra
lehetőséget kaptam rá trióban
egy beugrás erejéig. Annyira jól sikerült, hogy megmaradt ez a felállás is. Idén 100
éves Piaf, szeretném még sokat játszani. Hihetetlenül felszabadító élmény. Most ért az
életem oda, hogy igazán érzem, amiről ő énekelt.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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MÁJUSI AKCIÓ!
Magnesium+B
M
ag esium+B
agnesiu
agnesi
u
B6 Pharmavit
Pharmavi
a avit
a it
filmtabletta 60 db
A magn
m
magnézium
a ézium és a B6-vitamin
n
hozzájárul a fáradtság
fárad
fá
radts
tság
tsá
g és
és a
kifáradás csökkentéséhez

Az akció 2015. május 1-jétől 31-ig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak.

Calcium-Sandoz
Ca
C
alcium-Sandoz
c u Sandoz
do
pezsgőtabletta
20 db
1 385
85 Ft

Kalciumhiány megelőzésére és kezelésére

23,1 Ft/db

Étrend-kiegészítő készítmény

61 Ft/db

Vényy nélkül kapható
p
gy
gyógyszer
gy

Mycosan körömgomba
M
gomb
ba elleni
ecsetelő
e
5 ml
Részleges/enyhe
Részleges
R
g /enyhe
yhe körömgomba-fertőzések
köröm
kö
römgomb
ba-ffertőzé
ések
3 660 Ft
kezelésére és megelőzésére
k
Orvostechnikai eszköz*

Voltaren Dolo 25 mg bevont
Dik
klofenák-ta
l f
artalmú fájdalomcs
j
csill
illap
ap
p
Diklofenák-tartalmú
fájdalomcsillapító,
tabletta 20 db
csökkenti
gyulladást
csö
ökke
kkenti
nti a gyu
gyulla
lla
adás
dástt és
é a lá
lázat
zat
1 485 Ft

Nagyon magas UVB+UVA
UVB+U
UV
B+UVA
VA véd
védele
védelem,
elem
m,
illatanyagmentes, parabénmentes,
vízálló
é
í áó

4 160 Ft

3 660 Ft

83,2 Ft/ml

61 Ft/db

C-vitamin Béres 500 mg ret
retard
tard
d
filmtabletta 30 db
A C-vitamin lassan és
fokozatosan szabadul fel, ezért
hosszabb időn át állandó
C-vitamin-szintet biztosít

980
80 Ft
32,7 Ft/db

Vény nélkül kapható gyógyszer

Sperti Preparation H végbélkenőcs
Aranyér
A
ranyé
ér kezelésére,
k
kezelé
lésé
ére, tüneteinek
üneteinek enyhítésére
enyhí
yhítésére
ítés
tésére
ére
25 g

Patikárium Sport krém
60 ml

1 660 Ft
110,7 Ft/ml

fáradt, nehéz láb, fájdalom
fájdalo
om

Vényy nélkül kapható
p
gy
gyógyszer
gy

Kám , eukaliptusz
Kámfor,
euka
kalip
liptus
tus
uszz é
éss ro
rrozmaring
ozmaring
ozmari
n illó
illóolajokkal
óolajo
okkal
elősegíti
elő
lőseg
gíti az
a iizmok
mok regenerálódását,
regenerálódását lazítását,
la ítá
ását
javítja a végtagok vérkeringését

Irritált szem külsőleges kezelésére,
tetrizolin-hidroklorid-tartalmú készítmény

Vény
é nélkül
élkül kapható
k h t gyógyszer

Cyclo 3 Fort kemény kapszula
apszulla
A vé
vénás
énás
ás keringési
keringé
keri
ingésii betegségekkel
betegsé
beteg
égekk
kkell
60 db
kapcsolatos
tünetek
ödéma,
kapcs
kap
csolat
latos
os tün
ete
tek kezelé
kkezelésére:
zelé
lésé
é ére:: ödém
ödé
déma
a,

Napozókészítményy

106 Ft/ml

Visine Classic szemcsepp
15 ml

74,3 Ft/db

Vény nélkül kapható g
Vén
gyógyszer
óg s er

Anthelios XL SPF 50+
napvédő krém
50 ml

kellemetlen szagokat
k

Egyéb testápoló készítmény
észítményy

732 Ft/ml

Fenistil 1 mg/g gél
bőrtünetek és a különböző eredetű viszketések kezelésére
50 g Allergiás
alkalmas dimetindén-maleát-tartalmú készítmény

835 Ft

1 555 Ft

1 840 Ft

13,9 Ft/ml

62,2 Ft/g

36,8 Ft/g

Vény nélkül kapható gyógyszer
gy

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vényy nélkül kapható
p
gyógyszer
gy gy

Saballo 320 mg lágy kapszula
Jóindulatú
Jóindu
Jói
ndul
d lat
latú
tú pro
p
prosztata-megnagyobbodás
rossztata
zta
t ta-meg
megnag
nag
gyob
yobbod
bodás
ás
60 db
fellépő
vizelési
zavarok
esetén
ese
é fe
ellé
épő viz
vizelé
elé
ésii zav
avaro
arokk kezelésére,
aro
kez
ezelés
eze
lé ére,
lésére
é
sszabalpálmatermés-kivonattal
zabalpálmate
erméss-kivon
kivonatta
tta
tall

2 850
0 Ft

Tebofortan 40 mg filmtabletta
tablet
ablettta
50 db
Elégtelen agyi vérátáramlás következtében
fellépő agyműködési zavarok kezelésére,
páfrányfenyőlevél-kivonattal

47,5 Ft/db

Vény nélkül kapható gyógyszer

1 22
220 Ft

IIdros 5 h
hatékony
atékony iizzadásgátló
zzadásgátló
s
spray
330 ml
Hatékonyy izzadásgátló
H
izzzadá
adásgá
sgátló
sg
tló spray
sprray
sp
ray normál
normá
no
r l bőrre,
bőrrre,
3 180 Ft
mérsékli
mér
m
rsék
s li a túlzott izzadást és elfedi a

2 190 Ft
43,8 Ft/db

Vény nélkül kapható gyógyszer

Panadol Rapid Extra
500 mg/65 mg
filmtabletta
24 db
1 145 Ft
Paracetamolt tartalmazó fájdalomés lázcsillapító gyógyszer

47,7
47
7 Ft/db

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

Társaslény

Vág Bernadett

Az ötvenedik

Ma ötven éve, hogy Kállay Margit és Hajdú Béla
kimondta a boldogító igent. Csak a szűk család
volt jelen. A szülők, ők már nem élnek, Béla nővére, Margit húga, valamint annak férje, aki már
szintén eltávozott. A szertartás után beültek egy
kis kocsmába borjúpörköltet enni.
– De rég volt, de szép volt. Májusi illat, apró fehér bárányfelhők az égen, mintha a csipkeruha
tartozékai volnának – mosolygott bele Margit a
rotyogó borjúpörköltbe. Azóta minden évfordulón azt főz, hozzá jófajta vörösbort vesz, Béla a
fanyart szereti.
Csengettek. Az ajtóban Esztike állt, Béla nővére.
– Jaj, de fáj a térdem, Margitkám – nyögte,
amint belépett. – Nem csoda, öregek vagyunk
már, mint az országút.
Leült a terített asztalhoz, pedig még a kabátját
se vette le, a koszos retiküljét pedig elhelyezte két
kristálypohár közé. – Ha tudnád, milyen ramaty
a szívem, nem vártad volna el, hogy idevonszoljam magam – mondta.
Margit kezében egy pillanatra megállt a fakanál,
nem várt ő el semmit, meg se hívta ezt a jajgatós
öregasszonyt.
Esztike nagyot sóhajtott, és panaszkodott volna
tovább, de akkor megint csengettek. Icuka érkezett frissen ondolálva, vastagon rúzsozva, illatfelhőben. Erre az alkalomra a fáslijától is eltekintett.
– Hát te hogy nézel ki, Margit?! – nézett végig a
nővérén. – Te vagy a menyasszony, aztán pongyolában téblábolsz, zsírszagú hajjal?
Margit elvörösödött. Jobbnak látta, ha visszaáll
a fazék mellé kevergetni.
Icuka ledobta teveszőr kabátját, és az asztalhoz
ült.
– Hát a Béla hol van?
– Még nem ért haza – felelte Margit, de hátra se
fordult. – Majd jön.
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Icu felhúzta a szemöldökét és sokatmondóan
Esztikére nézett. – Majd? Hát milyen vendéglátó
az ilyen?
– Nem tudom, hol lehet – mondta Margit, és
likőrt töltött a poharakba. – Egy kis aperitif.
Icuka felhajtotta és újat töltött magának.
– És te ilyen nyugodt vagy? – nézett a nővérére. – Ha az én férjem késett volna az évfordulónkról, nyugodjon békében szegény Pali, én bizony
lehúztam volna az ételt a klotyón.
– Csak megjön nemsokára – nyugtatta Margit,
és az asztalra tette a levest. – Ne várjatok, egyetek,
míg forró – mondta, és teleszedte a tányérjukat.

Ady Endre:
Őrizem a szemed
Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.
Világok pusztulásán
Ősi vad, kit rettenet
Űz, érkeztem meg hozzád
S várok riadtan veled.
Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.
Nem tudom, miért, meddig
Maradok meg még neked,
De a kezedet fogom
S őrizem a szemedet.
Icuka csalódottan szürcsölt a kanalába. Ha elkezd enni, lekenődik a rúzsa, mire a Béla megjön.
– Reméljük, nem lett baja – mondta Esztike, és
lapátolni kezdte a levest. – Isten ne adja, egy infarktus vagy agyvérzés… És ha elvitte a mentő?
Nekem is olyan magas a vérnyomásom, hogy talán a holnapot se érem meg.

– Csalánba nem üt a mennykő – dörmögte Icuka, és töltött még egy pohárkával.
– Hogy érted ezt? – nézett rá csodálkozva Esztike.
Icuka legyintett. – Én inkább el tudom képzelni,
hogy csapja a szelet valahol.
Margit felkapta a fejét.
– Na, te csak ne nézzél! Tudod te jól, milyen
nagy kujon az urad!
– Hogy mondhatsz ilyet, Icukám – sápítozott
Esztike –, épp az évfordulójukon! Mire alapozod
ezt? Ráadásul a mi korunkban!
– Nono! Öregember nem vénember!
Esztike a szája elé kapta a kezét, és felsikkantott.
– Nahát, Icu! Miket beszélsz te?
Margit nem szólt, csak tett-vett. Elvitte a levesestányérokat és kimérte a pörköltöt. Aranysárga
nokedli volt hozzá meg uborkasaláta.
– Na, miket? Hát velem is nem kikezdett? Már
az esküvőjén is! Aztán amikor elvesztettem szegény Palit! És minden karácsonykor, minden
húsvétkor! Alig bírtam elhessegetni!
Esztike Margitra nézett.
– Margitkám, te tűröd ezt? Icukám, hát nincs
benned semmi jóérzés? Hogy pont az évfordulón?
– Egyetek – mondta Margit.
– Nem értelek – duzzogott Icu –, hogy miért
vagy ilyen nyugodt! Hát hol van az urad?
– Jaj, édes Istenem! – nyögött fel Esztike. – Talán elütötte valami. A mi öreg ízületeinkkel már
nem tudunk ám elugrálni a száguldó autók elől!
Közben szépen megettek mindent. Esztike még
a szaftot is kitörölgette a finom, lágy kenyérrel.
Aztán csipegettek egy kis zserbót, Icuka ledobott
még pár pohárka édes likőrt, Esztike meg egy kupica pálinkát, csak mert rendetlenkedik az epéje,
ha túl sokat eszik. Icuka néhányszor még megigazgatta a frizuráját, újrarúzsozta a száját, hátha
mégis betoppan a Béla, majd csalódottan szedelőzködni kezdett. Sötétedett, illett már hazamenni.
– Hát, akkor boldog ötvenedik évfordulót, te
szegény, szegény testvérem! – mondta még Icuka
az ajtóban búcsúzóul, majd eltűntek szépen.

Margit gyorsan leszedte az asztalt és újraterített a szebbik tányérokkal. Belebújt az új
pamutruhájába, a papucsát magas sarkú topánkára cserélte, egy kis rúzst is tett fel és
megfésülte a haját. Az ételeket visszatette a
gázra, hadd melegedjenek, majd benyitott a
legbelső szobába.
– Na, elmentek végre? – vigyorgott rá Béla az
újságja mögül.
– El! – sóhajtott Margit.
– Akkor adsz egy csókot?
Összecuppant a két száj. Béla még kiszaladt
az erkélyre, és nagy kazal virággal jött vissza.
Margit elrendezte a szálakat a kristályvázában.
– Emlékszel, ötven éve is épp ilyen nagy volt
a Hold – súgta Béla Margit fülébe.
Margit nevetgélve hozzásimult, aztán valami olyasmit mondott, hogy te vén kujon,
min jár az eszed már megint, hát kihűl az a
sok finom étel.
HIRDETÉS
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Apaszemmel

Anyaszemmel

Küttel Dávid

Apaszemmel

Kaptam egy ajándékot
anyák napjára! Igen,
kaptam. És én mint apa
nagyon büszke vagyok
rá! A nagylányunk találta ki, amikor már
látta, hogy áprilisban
teljesen „összeomlik”
minden körülöttünk.
Az említett ajándék
utolsó utáni pillanatban, egy vasárnap este
landolt a mailboxomban. És tudom, hogy
ezen a lapon most apaszemmel és anyaszemmel kellene írni, de nem
bírtuk, mert „blablabla”. Bori viszont kisegített és átküldte nekem
az alábbi írást. Nemrég
múlt 17 éves, és elfogult
velünk, ezt, kérem, fogadják el, viszont végtelenül őszinte, és jól jött,
de legfőképpen jólesett
a segítség.
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To: Anya × Apa ×

Szonda Györgyi

Anyaszemmel

Bori -szemmel

Úgy vettem észre, hogy anyuék nehezen érik
utol magukat az utóbbi időben, ezért gondoltam, segítek nekik egy kicsit, és meglepem őket
egy írással, mivel én pont ráérek.
Ahogy őket nézem, egyre bizonytalanabb vagyok. Tényleg ez az a felnőtt élet, amiért én most
bármit megadnék? Van a fejemben egy kép,
hogy majd nekem milyen lesz. De mi van, ha ez
nem így működik? Anyuék lassan mindent elérnek, amit terveztek, de ez borzasztó sok nehéz
döntéssel, áldozattal és lemondással járt.
Mindig azt mondják, hogy mi, a gyerekeik mindent megérünk nekik. De egy átlagos héten
egymásra semmi idejük nem jut. Őszintén mondhatom, hogy még egyszer sem mondtam nemet
arra, hogy vigyázzak a testvéreimre, ameddig ők
elmennek valahova. Egyszerűen azért, mert csodálattal tölt el, hogy ennyi év után, ennyi (tényleg
megszámlálhatatlan) nem várt bonyodalom és
a minimális kettesben töltött idő ellenére, ilyen
szeretetben megmaradtak egymásnak.

Vajon nekik eszükbe jut néha, hogy csak egy
napra úgy hazamennének az anyukájukhoz?
Hogy ne kérdezzen semmit, csak adjon egy
puszit és főzzön egy ebédet, és egyetlen napra ők lehessenek a „gyerekek”, és ne tőlük várják el ugyanezt? Szinte biztos vagyok benne.
Ennyi szeretetet csak úgy adhatnak nekünk, ha
ezt ők már megkapták a saját szüleiktől. Hiába
van ezer más dolguk, mindkét nagymamánkat sokszor látogatjuk meg, mert ennél semmi
sem lehet fontosabb.
Nem fogom tudni meghálálni a szüleimnek
azt, amit az eddigi 17 és a következő ki tudja,
hány évben értem tettek és tenni fognak. Az
a legkevesebb, hogy minden segítséget megadok majd nekik, amikor arra lesz szükségük,
illetve hogy én is továbbadom a gyerekeimnek azt a rengeteg törődést, amit tőlük kaptam, amit ők a nagyszüleimtől kaptak, amit ők
a dédszüleimtől, és így tovább…

Bevallom, potyogtak a
könnyeim, mikor elolvastam a nagylányom sorait,
és arra gondoltam, hogy ha
így érez és így gondolkodik tizenhét évesen, akkor
valamit tényleg jól csináltunk. Nagyon jólesik, hogy
észreveszi, hogy szükségünk van egy kis segítségre
ezekben a zűrös hetekben,
amikor egy nyolcfős családot próbálunk összepakolni és új helyre költöztetni
úgy, hogy lehetőleg a gyerekek ne nehézségként éljék ezt meg, hanem egy jó
buli legyen az egész. Igazán
meghatódtam, hogy anyák
napjára nem virágot, hanem egy „Bori-szemmel-t”
és egy nagy rendrakás-takarítást kaptam, és pont
akkor, amikor ennél nagyobb ajándékot el sem
tudtam képzelni...
Köszönöm, Kicsim!
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Méregtelenítés

Sallai Ervin

Magyarok menni Skandinávia!

Elszántan siklott a skandináv éjszakában az
Opel kombi. Hajdanvolt 68 lóerejéből már
csak harmincat használt, ami megnehezítette a feljutást az emelkedőkre, különösen hogy
öt megtermett férfi ült a testében, és a csomagtartóban ott lapult a betonkeverő is. A
forgalmi szerint törtfehér szín beleolvadt a
zúzmarás tájba. Kevésbé avatott szem inkább
a szürke ötven árnyalatát vélte volna felfedezni az éltes gépjármű karosszériáján. Az idő, a
tessék-lássék kiglettelt horpadások, a korongecsettel átfestett, valamint bontóból beszerzett
hasonló színű elemek hatására az autó úgy nézett ki, hogy bármelyik posztmodern képzőművészeti galériában járműpiaci értékének
sokszorosáért kelhetett volna el. Bár ezzel nem
állítottam sokat, hiszen a festői Astra Caravan
1.7D akkor ért valamit, ha teletankolták, és ez
viszonylag ritkán fordult elő. Mindenesetre
a fehérek és szürkék színorgiája egyszer már
megmentette Sanyit, a tulajdonost, amikor a
káprázó szemű rendőr azzal engedte tovább:
„Megbüntethetném tízezer forintra, de azt inkább költse az autóra!”
Sanyiék öten ültek a kocsiban. Bő egy
napja zötykölődtek, így már kivesézték a
hétvégi Nagykálló–Máriapócs örökrangadót, amelyen Géza szerint vitatott eredmény született. Géza persze nem pontosan
ezeket a szavakat használta. A be nem fújt
lest egy Pozsonytól Berlinig tartó káromkodásfüzérrel ecsetelte anélkül, hogy szóismétlésbe bocsátkozott volna. De most
csend volt. Azon elmélkedtek, vajon elegendő lesz-e az az egy váltópóló, amelyet magukkal hoztak. Végül is egy hónap múlva
hazamennek szabadságra, úgyhogy talán
még fölösleges is.
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A visszapillantóra akasztott Wunderbaum
kilátástalan harcot vívott az utasok testének kipárolgásával. A húszéves kárpitba beleivódott
a melósparfüm néven közismert cement, sör és
fokhagyma szagelegye.
Elhagyták KlippanGorm városát. Imre ámulva nézte a település címerét, amelyben két medve
között a fejelni felugró Ibrahimović tart a kezében egy imbuszkulcsot. Erről eszébe jutott titkos
küldetése. Az asszony a lelkére kötötte, hogy haza
ne jöjjön a svéd húsgolyók receptje nélkül. Már a
múlt hónapban is próbálta megszerezni, de nyelvtudás nélkül nem könnyű. Csak utólag derült ki,
hogy egy szerb tetőácsot faggatott hetekig, aki végül beadta derekát és megmutatta, hogy készíti a
csevapot. Marika nem volt elégedett. Még egyszer
nem hibázhat. Kisebbik lánya a google-fordítóval lefordította svédre a nagy kérdést, miszerint:
„Jó napot! Mi a svéd húsgolyó receptje?”, így most
Imre azt ismételgette a kocsiban: Goddag! Vad recept försvenskaköttbullar?
Felértek az emelkedő tetejére. Sanyi érezte,
hogy itt az ideje behozni a pisiszünet okozta késést. A lejtőn az üveghangig húzatott motor és a
gravitáció együttes ereje elérte, hogy Bianka, az
Opel egészen a kockázatos 90 kilométeres álomsebességig gyorsuljon. A szokatlan száguldástól
rázkódó karosszéria búgó hangot adott ki magából. Normál zenei A hang, konstatálta Imre, de
ezt a felfedezését már nem tudta megosztani barátaival, mert abban a pillanatban leintette őket
egy rendőr. Sivító fékkel álltak meg. Ötszáz méterrel odébb.
Sanyi letekerte az ablakot. Pár perc múlva már annyira kiszellőzött a cigarettafüst a
kocsiból, hogy a rendőr észrevette: nem is sötétítettek az üvegek. Látva, hogy külföldiek, Jonas
Edström őrmester hibátlan oxfordi angolsággal

magyarázta Sanyiéknak, hogy túllépték a lakott
területen engedélyezett 50 kilométer per órás sebességhatárt. Sanyi udvariasan hallgatott, majd
az egyetlen általa ismert angol mondattal válaszolt: Evrivörkveri csíp, nóproblem. Edström
őrmester ebből azonnal megtudta, hogy a lelkes brigád bármilyen ház körüli munkát olcsón
és szakszerűen végez, de továbbra is fenntartotta bírságolási szándékát. Felmutatott nekik egy
ezerkoronást, jelezve ezzel a büntetés mértékét.
A brigád még sosem látott ennyi pénzt egyben,
így gyorsan előkeresték a csomagtartóból Imre
húszéves Szmena típusú fényképezőgépét, és csoportképbe rendezkedtek az ezerkoronás bankón
mosolygó Dag Hammarskjöld Nobel-békedíjas
diplomatával.
Némi mutogatás után kiderült, hogy a magyarok nemcsak koronában képtelenek kifizetni a bírságot, de eurójuk sincs. Edström őrmester
tett még egy enervált próbálkozást, hátha valakinek legalább bankkártyája van, de ő is érezte,
hogy már a kérdés is értelmetlen. Tanácstalanul
botorkált vissza a traffipax mellett álldogáló kollégájához.
Míg a svédek azon tanakodtak, hogyan is
szedjék ki a derék kőművesbrigádból jogos követelésüket, Sanyiék kihasználták a pihenőt. Kipakolták az uzsonnát a motorháztetőre, és falatozni
kezdtek. Természetesen nem feledkeztek meg a
magyaros vendégszeretetről, barátságosan integettek a rendőröknek, hogy tartsanak velük. A
svédek először láttak életükben Szuperinfó lapjaiba csomagolt szalonnás szendvicset és petpalackos koccintós bort. A sokk okozta katatón
állapotból akkor zökkentek ki, amikor Géza az
akkus flexszel szeletelni kezdte a véres hurkát. A
flex sivító korongja időnként belekapott az Opel
motorháztetejébe, amire mindig jókedvű röhögés

tört ki a majszoló férfiakból. De a végső döntéshez
Sanyi segítette a rend hezitáló őreit. Amikor almaként harapta a vöröshagymát, Edström őrmester
megértette, hogy ez egy egészen más dimenzió.
Itt nincsenek ezerkoronások, százeurósok, bankkártyák. Sebesen összecsukták a traffipax állványát, visszaadták a forgalmit, és riadt tekintettel
kocsiba pattantak, hogy minél előbb maguk mögött hagyják a misztikus brigádot.
A fiúk barátságosan integettek, Imre boldogan
kiáltotta utánuk az egyetlen általa ismert svéd
mondatot: Goddag! Vad recept försvenskaköttbullar?
HIRDETÉS
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

Kalmár Lalita

Gyógynövényből is megárt a sok?

A

z utóbbi évtizedekben a gyógynövények használata
reneszánszát éli. Évről évre újabb és újabb trendek
és növények hódítanak, mint például a fokhagyma,
a gyömbér, a csalán vagy a kurkuma. Dr. Ekésné dr.
Kretovics Júliával alkalmazásukról és hatóanyagaikról
beszélgettünk.

Megállja helyét az az elképzelés, hogy gyógynövényekkel a legtöbb esetben kiválthatók a
gyógyszerek?

Elhibázott dolog volna ezt állítani, de vitathatatlan, hogy kitűnő eredményeket lehet elérni a
használatukkal. Vannak azonban olyan kémiai
anyagok, készítmények, amelyek növényekkel
nem pótolhatók.
A legnépszerűbb gyógynövények között találjuk
a fokhagymát, a csalánt, a gyömbért és a kurkumát. Ezek milyen jótékony hatásokkal bírnak?

Fokhagyma
Antibakteriális és gombaellenes hatását 1858-ban
Louis Pasteur határozta
meg. 1920-ban izolálták
hatóanyagait, az alliint,
majd az allicint. Ezen kívül tartalmaz még szénhidrátot, fehérjét, ásványi anyagokat és több vitamint (A, B, C, E), aminek köszönhetően erős
antioxidáns hatása van. Fogyasztásával csökkenthető a vérnyomás, növelhető az erek rugalmassága. Ugyanakkor a magas vérnyomás
kezelésénél a fokhagyma önmagában nem elegendő, csak kiegészítő kezelésként alkalmazható. A fokhagyma segít az érelmeszesedés
megelőzésében is, emellett náthás megbetegedések esetén is kiváló.
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betegeknél ödéma eltávolítására, terheseknél pedig méhösszehúzódást okozhat. Diabéteszben,
alacsony, illetve magas vérnyomásban szenvedők
szintén kerüljék alkalmazását.

Kurkuma

Mivel a gerezd felaprításával képződik az alliicin nevű hatóanyag, nem célszerű rágás nélkül
lenyelni. Az allicin a tüdőn és a bőrön keresztül
választódik ki, a fokhagymaszag érezhető lesz
a leheleten, illetve a bőrön is. Szagmentesítésre
alkalmas a petrezselyem, a fahéj, a szegfűszeg
vagy a vörösbor. Fontos megjegyezni, hogy külsőleg sebek kezelésére, fertőtlenítésére, belsőleg
paraziták, bélférgek ellen is alkalmazható. Terhesek, vérhígítót szedők ne használják!

Csalán
Nemcsak fájdalomcsillapító,immunrendszererősítő (vas-, szelén-,
karotinoid-, C-vitamintartalma miatt), de húgyúti fertőzések, allergia,
illetve premenstruációs görcsök esetén is jól alkalmazható. Teáját belsőleg és borogatásként is
alkalmazzák reumatikus, köszvényes fájdalom
csökkentésére. Vénás fájdalmak, sérülés okozta
duzzanat, illetve aranyér kezelésére ülőfürdőként javasolt. Vértisztító hatása miatt tisztítókúrákhoz ajánlott. Fokozza a vese működését, így
vesekő-, hólyagkőképződésre hajlamos betegek
megelőzés céljából fogyaszthatják. Tisztító hatása érezhető gyomor- és bélhurut esetén is. Ajánlott mennyiség 3-5 csésze (1,5 dl), ezt ne lépjük
túl!
Nem alkalmazható szívelégtelenségben szenvedő
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Elsősorban ízületi
problémák, gyulladások, mozgásszervi
panaszok kezelésére ajánlják. A különféle termékekben lévő kurkuma hatóanyagtartalma nagyon
változó. Délkelet-Ázsia trópusi, szubtrópusi vidékein termesztik, a fűszert a sárga belsejű gyökérzetből állítják elő. A gyökeret, szárat megszárítják,
aprítják, sajtolják, szárítják, majd porrá őrlik.
A távol-keleti gyógyászatban a faggyúmirigy
működésének szabályozására használták. Fokozza a kollagéntermelést, így a bőr külsőleg, belsőleg egyaránt fiatalítható vele. Csökkenti a vér
koleszterinszintjét, trigliceridszintjét, serkenti a
zsíranyagcserét. Indiában lázcsillapításra, méregtelenítésre, bélgörcsök kezelésére alkalmazzák,
emellett segít a májbetegségben szenvedőknek is.
Ígéretes „rákgyógyszer”, mivel erősíti az immunrendszert, és aktiválja a fehérvérsejteket.
Terápiás koncentrációk a következők: koleszterinszintet jelentősen csökkenti a naponta 500 milligrammnyi mennyiség fogyasztása. Rákellenes
hatást 1,8–10-25 g/nap elfogyasztásánál tapasztaltak. Kismamák nem használhatják.

Gyömbér
Távol-Keleten 5000 éve
használják főzésre, gyógyításra. Hatóanyagai a héj
alatt találhatók (illóolajok,

A gyógynövények
jótékony

hatásairól

vitaminok: B1, B2 , B3, B6, B9, C, ásványi anyagok), így nem célszerű meghámozni a gyökeret.
Csökkenti a gázképződést a belekben, enyhíti a menstruációs panaszokat, étvágygerjesztő
hatású, csökkenti a hányingert és helyreállítja
a gyomor pH-értékét. Ízületi gyulladáscsökkentő, redukálja a reuma kialakulásának esélyét. Magas antioxidáns-tartalma miatt erősíti
az immunrendszert, csökkentve ezzel az influenza és a nátha kialakulásának esélyét. Napi
három csésze tea elfogyasztása javasolt.
Lehet a gyógynövényekből túl sokat fogyasztani?

A szélsőséges alkalmazásoktól mindenképpen óvakodjunk. A különböző formák (tea,
tabletta, kivonatok stb.) más tulajdonságokat
is hordozhatnak. A „gyárilag” előállított termékeknél bízhatunk abban, hogy ténylegesen
tartalmazzák a megfelelő minőségű és men�nyiségű hatóanyagot.
Milyen szempontokat érdemes figyelembe
vennünk, mielőtt elkezdenénk kúraszerűen
fogyasztani valamilyen gyógynövényt?

Mielőtt bármibe is belekezdenénk, a legfontosabb dolog, hogy tájékozódjunk a forgalomban lévő termékekről, illetve magáról a
gyógynövényről. Hasonlítsuk össze a lehetséges formákat és összetételeket, figyelembe véve az előírt alkalmazási feltételeket, az
esetleges teakészítés módjait, vagy tabletta,
kapszula összetételét, szedési gyakoriságát. Ne
szégyelljük megkérdezni patikusunkat!
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Kulisszák mögött

Draveczki-Ury Ádám

„Óriás leszel…”

„Nő, mint a dudva” – mondták régen azokra a gyerekekre, akik
kortársaik fölé magasodtak. De mi történik akkor, ha valaki tényleg
olyan mértékben nő, hogy az már nem egészséges, és egyáltalán
mi alapján határozható meg, hogy mikor van szó abnormális
növekedésről? A gigantizmusnak nevezett rendellenességről
beszélgettünk dr. Koppány Viktória endokrinológussal.
Mitől lesz valaki óriás?

A gigantizmusnak nevezett
rendellenesség az agyalapi mirigy túlműködéséből eredő
hormonális megbetegedés: a növekedési hormon (GH) túltermelődése okozza, és jellemzően
gyermekkorban jelentkezik. A
gyerekek megfelelő fejlődését
mérettáblázat alapján kísérhetjük figyelemmel: ebből állapítható meg, hogy milyen magas
és hány kilós egy átlagos 4-6-8
éves gyermek. A gigantizmusban szenvedők normálistól eltérő növekedése elsősorban a
hosszméretben szembetűnő,
már kisgyerekként, óvodáskorban is sokkal magasabbak
lehetnek a kortársaiknál.
De mégis miként lehet eldönteni, hogy ki abnormális méretű?
Főleg, hogy a gyerekek generációról generációra magasabbak…

Vannak bizonyos statisztikai
alapon megalkotott görbék,
amelyek mindig az adott időszak populációjához képest
mutatják meg, mi az átlagos, és
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mi az, ami ehhez képest nem
pusztán eltérésnek, hanem
rendellenességnek minősül.
Emellett pedig a gigantizmusban szenvedőknek mások a testarányaik is, ami
szintén árulkodó: nagyobb a
kezük, a lábuk, hosszabbak az
ujjaik, nagyobb a testtömegük
is. A probléma másik oldala
pedig az, hogy ilyenkor a belső
szervek mérete is nő: vagyis a
szív, a máj és társaik is gyarapszanak. Amennyiben ezeket a
folyamatokat nem veszik időben észre, és továbbra is túltermelődik a növekedési hormon,
az sajnos az életkilátásokat
rontó állapotot eredményez.
Szerencsére ma már az esetek
többségében elég hamar kiderül, ha rendellenes hormonális működésről van szó, hiszen
az értékek könnyen mérhetők,
és amennyiben gond van, a folyamat – vagyis a hormontúltermelés – megállítható
gyógyszeres kezeléssel, injekciók segítségével. Az eddig
bekövetkezett változásokkal
viszont már együtt kell élni.

Miért probléma, ha megnagyobbodnak a belső szervek is,
ha az egész testméret megváltozik? Eszerint aránytalan növekedésről van szó?

Pontosan ez a helyzet. Az emberi szervezetben minden szervnek van egy bizonyos optimális
mérete, és megfelelő energiaforrás kell ezek működéséhez. Bizonyos mennyiségű vér képes
megfelelően ellátni egy bizonyos szervet – ez a mennyiség
nem elegendő, amennyiben az
adott szerv nagyobb, így vérellátási zavarok jelentkeznek.
Vagyis ha a szívizom nagyobb,
attól még a koszorúér nem lesz
vastagabb.

kell elképzelni, és eközben a
testzsírszázalékuk is magasabb, vagyis hajlamosabbak a
hízásra. Ugyanez a csontrendszerre is áll: tipikus jelenség
esetükben a csontritkulás, és a
csonttörések bekövetkeztének
esélye is nagyobb. Ez egyébként nem feltétlenül csak a
gigantizmus egyenes következménye, a fejlődési rendellenességek ugyanis ritkán
járnak egyedül. A fenti problémák mellett fokozottan jellemzők más rendellenességgek
is az epilepsziától kezdve egészen a neuropátiáig.
Ez az abnormális növekedés
egyébként csak a gyermek- és
serdülőkorra jellemző? Olyan
nem fordulhat elő, hogy valaki
felnőttkorában kezd el nőni?

A csontok esetében van egy
bizonyos határ, utána „az ajtók
záródnak”. Ennek oka, hogy a
csontok a szélükről, a végükön

elhelyezkedő szövetek révén
növekszenek, amelyek egy bizonyos idő elteltével elcsontosodnak, többé nem maradnak
aktívan osztódó szövetrészek.
Vagyis a hossznövekedés megáll, és ezt a növekedési hormon esetleges túltermelődése
sem oldja fel. Ilyen esetekben
azok a részek növekszenek,
amelyek képesek nőni: az orr,
a fül, a kezek, és sajnos természetesen a belső szervek,
így például a szív. Ezt a jelenséget hívjuk acromegaliának,
amely elnevezés a „kiszögellő” részek, az orr, a fül, az állkapocs megnagyobbodására
utal. Ezt a beteg sokszor csak
abból veszi észre, hogy hirtelen nagyobb cipőre, kesztyűre
van szüksége, netán a gyűrűjét le kell vágni az ujjáról, mert
már nem tudja lehúzni.
Mi okozza ezeket a problémákat?

Genetikai okai is lehetnek,
illetve az agyalapi mirigy
működésében beálló változásokat külső tényező is
okozhatja. Ezek közül a daganatok jelentik a fő okcsoportot. Ráadásul a ráknak sem
kell közvetlenül érintenie a
szervezet hormontermelésért
felelős részeit: például egy
kissejtes tüdőrák is termelhet
olyan anyagokat, amelyek jelenlétét a szervezet tévesen
értelmezi, és növekedési hormon termelésével reagál rá.
Kétségtelen, hogy a megnagyobbodott fül vagy orr is
kellemetlen lehet esztétikai
szempontból, a fő problémát
azonban ezekben az esetekben is a szív vagy a máj megnagyobbodása jelenti, netán
az agyé, ami ritka esetekben
szintén előfordulhat. Az pedig könnyen belátható, hogy
az agynak végképp nincs helye tovább növekedni.

HIRDETÉS

Grill készülékek, levehető sütőlappal

Jellemzően milyen az óriásnövésű emberek csontrendszere,
izomzata?

Akár azt is gondolhatnánk,
hogy masszívabb, erősebb,
mint az átlagembereké, pedig jellemzően éppen ennek
ellenkezője igaz. Az izomtömegük lehet nagyobb, de
semmiképpen sem testépítő-jellegű, szálkás izomzatot

www.russellhobbs.hu
facebook.com/RussellHobbsMagyarorszag

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Csímár Kamilla

Megtanultam együtt élni vele

M

XX anyagcsere-betegségek:

orajlik, búg, sípol, zümmög. A fülzúgás megnehezíti
az elalvást, csökkenti a koncentrációképességet, és
szinte lehetetlenné teszi, hogy a tőle szenvedő teljesen
kipihenje magát. A problémával kapcsolatban dr. Fülöp
Györgyi fül-orr-gégész, audiológus adjunktust kérdeztük.
Mitől alakulhat ki fülzúgás?

Számos ok miatt kialakulhat.
Ha most elkezdenék egy részletes felsorolást, akkor az olvasók esetleg leteszik az újságot,
vagy megijednek, és azonnal
kérnek egy MR-vizsgálatot.
Meg kell jegyeznem, hogy az
okok taglalásakor ritkán szokott szerepelni a nem megfelelő mennyiségű folyadék
fogyasztása. Sokszor a kellő
folyadékbevitel önmagában is
megszünteti a fülzúgást, de a
gyógyszeres és egyéb kezelések hatásosságához is nélkülözhetetlen.
Általánosítva elmondható,
hogy a legtöbb esetben vérellátási zavar vezet a kialakuláshoz. Akár egy gyulladást,
zajártalmat, anyagcsere-betegséget, szív- és érrendszeri
eltérést vagy traumás sérülést veszek figyelembe, a nem
kielégítő keringés az, ami
végső soron a közvetett ok.
Sokan elképzelni sem tudják,
milyen lehet együtt élni a fülzúgással. Mit érzékel az, aki
ettől szenved?
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Ha hirtelen lép fel a fülzúgás,
akkor az nagyon zavaró – mielőbb orvoshoz kell fordulni, mert még van esély arra,
hogy segítsünk. Sajnos sokkal
gyakrabban találkozom régóta fülzúgástól szenvedő páciensekkel, akik jobb esetben
„már megtanultak együtt élni vele”. Az érintettek egészen
különböző hangokról számolnak be: sípolás, zümmögés,
ciripelés, tv-zúgás, morajlás.
De változó lehet az intenzitása
is, illetve hogy egy vagy két oldalon jelentkezik. Sok esetben
a zúgás mellett a hallóideg-károsodást is igazolni lehet. Sajnálatos tapasztalatom, hogy
gyakran azoknál a betegeknél
áll fenn szinte elviselhetetlen fülzúgás, akiknél hirtelen,
nagyfokú hallóideg-károsodás alakult ki, akár el is vesztették a hallásukat.
A betegek egy része az enyhébb
esetekben is nagyon rosszul
éli meg, hogy nem tud elaludni, nem tudja kipihenni magát,
csökken a koncentrálóképessége, és a mindennapi tevékenységek ellátása is gondot okoz.

Milyen betegségek, okok húzódhatnak meg a háttérben?

Az okok máig nem teljesen
tisztázottak. A belső fül (csiga és benne a szőrsejtek) igen
finom felépítésű és vérellátású.
Amennyiben a belső fülben,
illetve a hallóideg mentén az
ingerátadás kapcsán zavar támad, kialakulhat a zúgás.
A teljesség igénye nélkül az
alábbi kiváltó okokat kell
számba venni:
XX fülbetegségek: például

egyszerű fülzsírdugó,
középfülgyulladások,
fülkürthurut, időskori
nagyothallás, otosclerosis,
erős hangok (koncert,
petárda, zajos munka),
Ménière-betegség,
akusztikus neurinoma
(jóindulatú daganat); a fül
traumás sérülései
XX szív- és érrendszeri,
illetve hematológiai
betegségek
XX koponya- és agysérülések;
XX neurológiai
megbetegedések (SM,
meningitis)
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

például cukorbetegség,
pajzsmirigy-betegség
XX gyógyszerek
mellékhatásai (például
citosztatikumok)
XX fertőző megbetegedések;
XX nyaki gerinc eltérései,
nyak- és vállövi
izomeltérések
XX élvezeti szerek: alkohol,
kávé, nikotin, drog
XX fogászati, rágóízületi
problémák
XX stressz, neurózis,
depresszió
Milyen terápiával kezelhető?

Általában ha egy problémára számos gyógyszer, műszer
van alkalmazásban, akkor be
kell ismernünk, hogy egyik
sem tökéletes. Jelenleg is több
– ahogy osztályunkon is – hatásvizsgálat van folyamatban
újabb szerekkel. Bármilyen
kezelés sikeressége múlhat
azon, hogy a beteg kellő men�nyiségben fogyaszt-e folyadékot, vagy például hajlandó-e
lemondani a nikotinról. A
kezelés megválasztásakor az
előzmények döntőek. Külön
kell választani a hirtelen kezdettel fellépő fülzúgást!
Banális esetben a fülzsírdugó eltávolítása azonnal segít.
Fülkürthurut vagy középfülgyulladás esetén a gyulladás

kezelésével általában elmúlik a
zúgás is. Akár gyulladás, akár
zajártalom van a hátterében,
ha a tünetek nem több mint
két hete állnak fenn, akkor érdemes szteroiddal próbálkozni, ez esetben gyors javulásban
reménykedhetünk. Ha régebbi
panaszokról van szó, akkor a
szteroid már nem megoldás.
Friss esetekben javasolt a szervezet keringésének vénás szerekkel történő serkentése.
A régóta fennálló fülzúgás
esetén a keringésjavítókat általában már tabletta formájában adagoljuk. Fel kell
deríteni, hogy a háttérben áll-e
szív- és érrendszeri, anyagcsere- vagy endokrinológiai betegség. Ezek rendezése után
a zúgás is mérséklődhet. Sokszor látom, hogy nyugtatókat
írnak fel, hogy a beteg el tudja
viselni panaszait. A pszichés
vezetés gyakran eredményes.
Sajnos a gyógyszeres kezelések nem jelentenek garanciát
a tünetek megszűnésére, hatékonyságuk sokszor csekély.
A piacon fellelhető készülékek közül néhánnyal kifejezetten jó tapasztalatom van.
Ilyen például a BEMER-terápia. Régebben fennálló fülzúgás esetén is kecsegtető
vizsgálati eredményeket mutat a szoftlézerek alkalmazása,
melyek kiegészíthetőek egyéb

stimuláló vagy maszkoló eszközökkel, melyek hangterápiás és zajelfedő adatbázist is
tartalmaznak, és egymás hatását kiegészítve még jobb
eredményt érnek el.
Lehetnek-e súlyos következményei egy elhanyagolt fülzúgásnak?

Sok ember él együtt akár évtizedekig a fülzúgásával. Ilyenkor jellemzően nem kell súlyos
következményektől félni. Bizonyos betegségeknél, ahol az idő
haladtával a kiváltó ok folyamatosan súlyosbodik (növekvő
daganat, fokozódó érszűkület, előrehaladott otosclerosis
stb.), valóban fontos, hogy mikor jutunk diagnózishoz. Javaslom, hogy hirtelen fellépő vagy
fokozódó tünetek esetén mihamarabb keressenek fel fülorr-gégészt, mert ezekben az
esetekben fontos az időfaktor.
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Üzenet a Földnek

Szakszon Réka

SZ

Föld körüli nászutazás

olárfőző a Himaláján, bambuszból készült vízkerekek a vietnami folyón, tíz főt cipelő biciklis riksa Indiában – kreatív és fenntartható ötletek a nagyvilágból. Zita és Árpi
négy évvel ezelőtt indult rendhagyó nászútra, a 360°bringával most Dél-Amerikában tekernek. Budapest hívja Kolumbiát...
Merre jártok most,
és mikor értek vissza
Magyarországra?

Miért döntöttetek a
biciklizés mellett?

ÁRPI: Kolumbiában

vagyunk, innen indulunk délre: először
Ecuadorba, majd Peruba, ahol kötelező
látványosság a Machu Picchu és a Titicaca-tó. Utána irány
Bolívia, ahol megnézünk egy sósivatagot,
átvágunk az Andokon Paraguayba, majd
Brazíliába. São Paulóból repülünk Párizsba július
14-én. Franciaországból Svájcon keresztül alpesi hágókon át
szeptember 3-án érünk Sopronba, és a befutó szeptember 6-án
lesz Budapesten.
Ugorjunk vissza a kezdetekhez! A legtöbben romantikus
városnézős vagy tengerparton pihenős nászútról álmodoznak. Ti miért döntöttetek
úgy, hogy inkább körbebringázzátok a földet?

ZITA: Árpi sokat utazott korábban, több biciklis túrán
részt vett, és bennem is volt
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világjárásra való hajlam. Amikor már kezdett komolyra
fordulni a kapcsolatunk, és
gyerekvállaláson gondolkoztunk, szerettem volna, ha utazunk előtte még egy nagyot.
Leültünk megbeszélni, hogy
hova menjünk. Legyen India
és Délkelet-Ázsia! De akkor
már menjünk el Ausztráliáig és Új-Zélandig. A világ túloldali pontjáról pedig hazafelé
jöhetnénk Amerikán keresztül
is. Így kezdődött. 2011. januártól szűk félév volt az aktív tervezés, előtte még csak titokban
álmodoztunk.

ÁRPI: Nagyon jó utazási forma, mert közel
vagy a természethez,
érzed és értékeled a távolságot, mindennap
megvan a sikerélmény,
bármikor fényképezhetsz, bárhol megállhatsz, apró dolgokat
veszel észre, amire más
módon nem lenne lehetőséged. Az eddig
megtett 34 000 km
tisztán biciklizés volt,
ezen kívül az óceánokon repülővel jutottunk át, a szárazföldön
pedig buszoztunk és stoppoltunk
is, ahol nem tudtunk tekerni.
Hogy képviselitek az utatokkal a fenntarthatóság ügyét?

ZITA: Tudjuk, hogy nem lehet mindenkit egyik percről
a másikra kirángatni az autóból, de szeretnénk rávenni az
embereket, hogy próbáljanak
többet bringázni, használják
ritkábban az autót. Rendszeresen mondjuk, hogy amikor
boltba indulnak, menjenek inkább biciklivel, ott ne vegyenek

műanyag zacskót, ne kérjenek szívószálat az üdítőjükbe.
Mesélünk nekik a műanyagról, hogy miért kell kevesebbet
használni belőle, vagy miért ne
dobják a szemetet és a műanyagokat folyóba. A téma végtelen
és sok a tudatlanság.

ÁRPI: Ha egy indiai ember
háromkerekű biciklis riksáját használja taxinak, akkor
én nem a nyomort látom ebben, hogy szegény, miért nincs
egy nagy kocsija, mint legtöbbünknek Nyugaton. Inkább
tisztelem, hogy fosszilis üzemanyagok nélkül egy egyszerű
biciklivel elviszi tíz embertársát egyik helyről a másikra.
A Himaláján, a hegyek közt
élőknél nagy probléma, hogy
mivel főzzenek. Szamárháton
felvinni a gázpalackot a hegyi ösvényeken elég drága, és
ezt nem mindenki engedheti
meg magának. Ezért kivágják
a fákat, ami talajerózióhoz és
később akár katasztrófákhoz
vezethet. A problémát orvosolandó nyugati szervezetek telepítenek nekik szolárfőzőket:
ez egy nagy parabolaantenna
alakú tükör, amelynek a közepébe beteszi a háziasszony
az edényt, a nap felé fordítja,
majd egy óra múlva már forr
is a tíz liter víz, és ehhez nem
használt semmi mást, csak

napenergiát, első kézből, fenntartható módon. Láttunk tisztán bambuszból épített nagy
kerekeket forogni egy vietnami folyó felett. A szerkezet
vízszivattyú a rizsföldek öntözésére. Ilyenkor azért megcsillant a remény, hogy hiába
van túlnépesedés és klímaváltozás, remélhetőleg szebb jövő elé nézünk. Otthon mi is
hasznosítani szeretnénk a látottakat: saját magunk termeljük, illetve helyben vesszük
majd az élelmiszert – kis odafigyeléssel is nagymértékben
csökkenthetjük az ökolábnyomunkat, és egészségesebben
élhetünk.
A zöld utazás mellett a család
fontosságát is hangsúlyozzátok.

ZITA: Fontosnak tartjuk a
család eszményét, ezért ezt is
szerettük volna kitűzni a zászlónkra. Ázsiában és Dél-Amerikában a család fontossága
nem kérdés: teljesen természetes, hogy több generáció él
együtt. A nagymama, nagypapa besegít, az újdonsült kismama nincs egyedül, a gyermek
is természetesen fontos. Egy
nagycsaládnál megvan az a
védelmi háló, ami felfog, ha
bajban vagy, mintát ad, nem
egykeként nősz fel. Elvitathatatlan erő, ha a család együtt
él, vagy közel laknak egymáshoz. Egyúttal persze nagyon
sok kommunikációt, odafigyelést és kompromisszumot
is igényel.

Mi a tervetek miután hazaértek? Hogy tudtok majd vis�szailleszkedni a hétköznapi
életbe?

ÁRPI: Tegnap vettük meg a
repülőjegyet. Otthonra millió
tervünk van. Hívtak már előadásokra, szeretnénk könyveket
is kiadni, ha hazaértünk. Valószínűleg visszamegyek IT-sként
dolgozni, legalább részmunkaidőben, hogy legyen kenyérrevalónk is. Zita pedig, reméljük,
a család jövőbeli, kisebb tagjaira
fog vigyázni.
ZITA: Rengeteg tapasztalatot
szereztünk az út során. Szeretnénk gazdálkodni, növényeket
termeszteni, gombákat nevelni a pincében, komposztvécét
használni, sörkollektort építeni, méheket tartani... Ezek
most még naivan hangzó, vad
álmok csak, de a föld körüli kerékpártúra ötlete is az volt kezdetben. Az biztos, hogy nem
fogunk unatkozni.
ZITA és ÁRPI útja a
„Honeymoon Around The
World” Facebook-oldalon
és a 360fokbringa.hu honlapon követhető.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Játsszon velünk és nyerjen!
1

2
At the heart of your home

3

A kép illusztráció.

Készítsen fotót a Szimpatika magazin
ezen számával, illetve kedvenc rovatával,
töltse fel a fotót az erre kialakított online
felületen a www.szimpatika.hu-ra és
nyerjen!
A szerkesztőség által legjobbnak ítélt
pályaművek feltöltői megnyerhetik az
alábbi nyeremények egyikét:
• 2 db Russell Hobbs vendégváró grill
Továbbá a többi pályamű feltöltői
között kisorsoljuk az alábbi
nyeremények egyikét:
• 5 db Patikárium ajándékcsomag
www

Részletes információk és tudnivalók a
www.szimpatika.hu/fotozzz weboldalon.
A március 1. és május 31. között,
a Fotózzz! játékunkon velünk játszó
fotósaink között egy kétszemélyes,
egyhetes rodoszi utazást sorsolunk ki
szeptemberi indulással az IBUSZ Utazási
Irodák Kft. jóvoltából!
Sorsolás júniusban.
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Ha Ön 2015. május 1. és 31. között a túloldalon található Szimpatika kvízünket kitölti és postai úton vagy a szimpatika.hu/
jatek oldal segítségével a válaszokat beküldi nekünk, sorsoláson vesz részt.
Játékunkkal megnyerheti az alábbi
nyeremények egyikét:
• 4 db kétfős wellnesshétvége a
móri Hétkúti Wellness Hotel és
Lovasparkban
• 2 db komplex szűrővizsgálat a
VitaHelp Egészségközpontban
• 5 db Patikárium ajándékcsomag
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. május 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. június 10., délelőtt 10 óra,
helyszíne a Szimpatika szerkesztőség
(1116 Budapest, Sztregova utca 1.)
Április havi számunk
kvízkérdéseinek helyes megfejtései:
1.: a) 2.: b) 3.: a) 4.: b) 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.

4

5

Ki
 Boggie kedvenc francia előadója?
a) Édith Piaf
b) Céline Dion
c) Charles Aznavour
Mit
 csinál Icuka szerint Béla?
a) csapja a szelet
b) vihart arat
c) mennydörög
Hogy
hívták az Opelt?

a) Manka
b) Blanka
c) Bianka
Mi
 a kurkuma?
a) gyümölcs
b) gyökér
c) szárított virágszirom
Hány
fős család költözik?

a) nyolc
b) négy
c) hat

Karikázza be
a helyes
válasz
betűjelét!

Név*: ............................................................................
.......................................................................................
Cím*: ...........................................................................
.......................................................................................
Telefon*: .....................................................................
e-mail: .........................................................................
.......................................................................................
Patika neve, címe (vagy pecsétje)*: ..................
.......................................................................................
.......................................................................................

A márciusi kvízjátékunk nyertesei:
• Kovácsné Stempely Csilla, Győr
Rózsakereszt Gyógyszertár, Győr
• Matic Ilona, Szeged
Akácia Gyógyszertár, Sándorfalva
• Steher Andrásné, Miskolc
Szinvapark Gyógyszertár, Miskolc
• Tóthné Silye Magdolna, Balmazújváros
Augusztin Béla Gyógyszertár, Balmazújváros
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló
wellnesshétvége a móri Hétkúti Wellness Hotel és
Lovaspark felajánlásával.
• Árr Lajosné, Fót
Pandulia Gyógyszertár, Fót
• Szebeni Jánosné, Nagyszénás
Korona Patika, Nagyszénás
Nyereményük: egy-egy komplex szűrővizsgálat a
Vitahelp Egészségközpont felajánlásával.

• Arnold Tibor Róbert, Törökbálint
Kőszikla Gyógyszertár, Budaörs
• Barta Ferenc, Albertirsa
Centrum Gyógyszertár, Albertirsa
• Bergmann Erika, Vác
Váci Levendula Gyógyszertár, Vác
• Deák József, Budapest
Aqua Gyógyszertár, Budapest
• Fehér Jánosné, Okány
Kristály Gyógyszertár, Vésztő
Nyereményük: egy-egy Patikárium
ajándékcsomag a Parma Produkt Kft. 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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INTENZÍV VÉDELEM

BIOEXTRA
SILYMARIN

egészségTIPP
A Májbetegekért
á
é
Alapítvány
ajánlásával

Méregtelenítsünk!
Szervezetünknek szüksége van
arra, hogy időről időre kicsit
felszabadítsuk a terhek alól!

Bioextra Silymarin
Magas hatóanyag tartalommal
Szervezetünk a máj segítségével alkalmazkodik
a külső és belső környezeti változásokhoz. Mivel
szerepét semmiféle műszerv nem tudja átvenni,
óriási bajt jelenthet, ha felmondja a szolgálatot.
Érdemes hát védeni, a betegségeket megelőzni!
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