2015. november

Novák Péter
Toronyiránt

Polgár Teréz
Eszter
Fizika, gitár és
gályarabság

Az Ön Szimpatikája:

Frei
Tamás
NOVEMBERI AKCIÓ

!
k
i
z
s
t
e
T
m
e
k
e
N
Nyerjen Remington i-LIGHT Prestige
tartós szőrtelenítőt, vagy egy
kétszemélyes utat Mauritiusra!

Tartalom
Kedves Olvasó!

CÍMLAPON
Frei Tamás ................................................................ 4

Azúrkék ég, lágy tengeri szellő, szikrázó napsütés – tipikus novemberi vágyálom. Sajnos
nem mindenkinek adatik meg, hogy a pálmafák alatt pihenjen, de vannak, akiknek sikerül
– méghozzá azért, mert játszanak velünk!
Tudom, sokan kételkednek az ilyen játékok sikerében, sőt,
nemegyszer kiáltanak bundát a partvonalon állók – nos, az ő
figyelmükbe szeretném ajánlani az alábbi levelet:

CSAK SZÓLOK…
Dogossy Katalin rovata
A közösség dicsérete .......................................10

ELMONDOM HÁT MINDENKINEK
Polgár Teréz Eszter rovata
Fizika, gitár és gályarabság .......................... 14

Írja meg, hogy mit szeret
benne a legjobban, és mitől
lehetne akár még jobb!

Kedves Címzettek!
Szeretnék köszönetet mondani Önöknek a csodálatos rodoszi
nyaralásért.
Életünkben először repültünk, és nyaraltunk egy hetet. Fantasztikus volt. Először a gyerekeimet szerettem volna küldeni, de a kollégáim lebeszéltek róla mondván, hogy nekem
50 évet kellett várni erre az útra, nekik még lesz majd lehetőségük utazni. (...) Nagyon szép helyeken jártunk, nagyon
kellemes időben, figyelmes és segítőkész idegenvezetéssel.
Szeretném kiemelni Tímea, az idegenvezető munkáját. Bámulatos nyugalommal kezelte némely utastársunk érthetetlen
dolgait. Maximálisan meg voltunk
elégedve a szállással, az étkezéssel
és a programokkal is.
Még egyszer köszönjük, hogy ezzel
az életre szóló élménnyel gazdagodhattunk az Önök és a sors jóvoltából.
Üdvözlettel: Csoknyainé Gévai Klára, Adony

Nekem tetszik!

További kellemes játékot, és olvasást kíván az egész szerkesztőség nevében:

KÉRDEZZE MEG GYÓGYSZERÉSZÉT!
Kovács Zsuzsanna
Puffadás, hasgörcs, gyomorpanaszok .. 26

IPL6750

Van kedvenc
Szimpatika
gyógyszertára?

Válassza ki
honlapunkon!

Szimpatikák

ÜZENET A FÖLDRŐL
Novák Péter rovata
Toronyiránt ........................................................... 12



Kalmár András főszerkesztő

Főszerkesztő: Kalmár András • Felelős szerkesztő: Szentkuty Nikolett

Nem kell mást tennie, mint:

Válassza ki a kedvenc Szimpatika gyógyszertárát a
www.szimpatika.hu/nekem_tetszik oldalon, vagy a www.szimpatika.hu honlap
patikakeresőjének segítségével, majd írja meg és küldje el nekünk a véleményét!
Mit szeret a kiválasztott patikában a legjobban?
És mitől lehetne az akár még jobb is?

A játék 2015. október 1-jétől november 30-ig tart.
A részletes játékszabály a www.szimpatika.hu/nekem_tetszik/szabalyzat oldalon érhető el. A játékos a játékban 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.
A nyilvános sorsolás időpontja: 2015. december 8. délelőtt 10 óra.
Helyszíne a Szimpatika szerkesztőség (1116 Budapest, Sztregova u. 1.).

Szerzőink: Dogossy Katalin, Kalmár András, Kovács Zsuzsanna,
Küttel Dávid, Novák Péter, Polgár Teréz Eszter, Sallai Ervin, Szakszon Réka,
Szentkuty Nikolett, Szonda Györgyi, Vág Bernadett
Címlapfotó: Viszlay Márk • Grafikai vezető: Szonda Bálint • Illusztrációk: Tóth Katalin
Szerkesztőség:
1116 Budapest, Sztregova u. 1. • Tel: +36 30 412 4131 • e-mail: magazin@szimpatika.hu
Kiadó: PHOENIX Pharma Zrt., 2151 Fót, Keleti Márton u. 19.
Cégjegyzékszám: 13-10-040476; Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Felelős kiadó: dr. Küttel Sándor
ISSN 2060-3258 • VII. évfolyam, 11. szám. • Megjelent 225 000 példányban.
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

NOVEMBERI AKCIÓ ..................................... 18
TÁRSASLÉNY
Vág Bernadett rovata
A rend ..................................................................... 20
ANYA-, APASZEMMEL
Küttel Dávid és Szonda Györgyi rovata
Szép kort ért meg... .......................................... 22
Nélkülük ................................................................ 23
MÉREGTELENÍTÉS
Sallai Ervin rovata
Kertelés .................................................................. 24

A KULTÚRPART AJÁNLJA ....................... 29
KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!
Szakszon Réka
Fogápolási tanácsok kezdőknek és haladóknak ................................................................... 30
ÜZENET A FÖLDNEK
A fenntartható fejlődés rovata
Zsákban hoznak tabletet ............................... 32
NYEREMÉNYJÁTÉK ..................................... 34

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

3

Címlapon

Frei Tamás

 Amióta nem vagy képernyőn, kevesebbet hallani rólad.
Annyit tudunk, hogy kávézókat nyitottál, és könyveket
írsz. A tévés karrierek nem így
szoktak kifutni...

Összesen húsz évig tévéztem,
ebből 13 évig csináltam a Dos�sziét. Aztán a tévézésbe fektetett idő és energia kettévált,
egyrészt elkezdtem könyvet írni, másrészt komolyan foglalkozni a kávézóval. Lehet, hogy
kívülről úgy tűnik, ezeknek
semmi közük egymáshoz, de
én belülről teljesen tiszta fejlődési irányt látok. Ami az írást
illeti, a hozzám hasonló életpályát bejáró emberek szakmai élete mindig arról szól,
hogy egyre hosszabb időintervallumban próbálják fenntartani először a néző, aztán az
olvasó figyelmét. Most is azt a
szórakoztató-információs műfajt művelem, amit korábban,
hiszen nem szépirodalmat
vagy verseket írok. Ugyanazt a
struktúrát használom, mint a
tévés munkáimban, csak a történetek, amiket most elmesélek, a fikció és a realitás határán
mozognak. Amikor tévéműsort szerkesztesz, az egyik
legfontosabb dolog az, hogy
fenntartsd a néző érdeklődését,
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 És honnan jött a kávé?

ne kapcsoljon el, ha jön a reklám. A könyvemben harminc
reklámblokk van, és nem kettő, mint a Dossziénál, hiszen
tizenöt oldalanként leteszik
az éjjeliszekrényre az olvasók... Ezért kell annyira izgalmasan megírni, hogy másnap
újra a kezükbe vegyék. Ilyen
értelemben nincs különbség
egy tévéműsor és egy regény
között, persze a regény sokkal
komplexebb. Furcsának tűnhet, de szellemileg a Dosszié a
vége felé már nem volt kihívás:
ugyanazok a panelek működtek benne 50 percen át, mivel
teljesen kiismertük a magyar
közönség igényeit, és aszerint
készítettük a műsort.

Mindenkinek vannak szenvedélyei, az enyém a kávézás,
bár naponta csak két csészével iszom. Sok helyen jártam
a világban mint műsorkészítő, Etiópiától Kolumbiáig, és
mindenhol szakítottam időt
arra, hogy ellátogassak a helyi
kávépiacokra, ültetvényekre.
Még rádiótudósítóként ejtett
rabul egy kávéültetvény – épp
úgy, ahogy másokat szőlőtőkék
hoznak lázba. De ez a borászatnál szerintem komplexebb tevékenység, a cserjétől a csészéig
minden terület le van fedve:
van benne harmadik világbeli
politika, import, gyártás, foglalkoznod kell a gépekkel, a
struktúrával, a dizájnnal, a menedzsmenttel – nagyon összetett dolog, és hatalmas kihívás.
Nekem megvolt az az előnyöm
más kávéház-tulajdonosokkal
szemben, hogy valóban láttam,
honnan érkezik a kávé, nem
csak az interneten nézegettem
képeket róla.
 Ez nélkülözhetetlen ahhoz,
hogy jó kávét tudj csinálni?

Abszolút. Ez egy olyan szakma,
amit a helyszínen tanulsz meg.
El kell menni a kávégépgyárba,

az ültetvényekre, a pörkölőüzemekbe, meg kell érteni az egész
rendszert. Csak így jössz rá, kik
a profik, kiket kell alkalmazni.
Az üzlettársammal rájöttünk,
hogy ezt nem szabad vendéglátós szemmel csinálni, a szórakoztatóipari logikát kell itt
is bevetni. A tévés múltamnak
köszönhetően a mi kávézóinkban nagyon nagy szerepe van
a vizualitásnak, a formáknak,
a csomagolásnak: az a lényeg,
hogy a hely az összes érzékedre
hasson. Még arra is figyelünk,
hogy a kávéscsésze és a csészealj
olyan porcelánból készüljenek,
amik ha összekoccannak, kellemes legyen a csilingelés, amit
hallunk. Én a vágószobában
szerzett tapasztalataimból tudom, mekkora jelentősége van
a hangeffekteknek. Sok időt
töltök azzal, hogy a bútorainkat pont annyira smirglizzék le,
hogy szálka már ne menjen az
ujjamba, de a fa természetes tapintása megmaradjon. És persze professzionális baristákkal
dolgozunk: ma már közel 200
ember dolgozik nekünk, és öt
országban vagyunk jelen: Írországban, Svédországban, Magyarországon, Romániában és
Szlovákiában. Ha minden jól
megy, hamarosan megnyitunk
Dubaiban, Szaúd-Arábiában,
Bécsben és Nizzában.
 Apropó Nizza, évek óta kint
élsz. Miért pont ott?

Valójában
háromszögben
élem az életem: Budapesten,

Nizza mellett és Miamiban...
és ezek remekül kiegészítik
egymást. Szakmailag és kulináris szempontból nagyon
fontos az olasz-francia találkozási pont, itt folyamatosan tanulhatok. Egy évben
négy-öt hónapot töltök ott,
mert szeretem látni a trendeket, hogy merre tart a világ a
vendéglátás és a dizájn terén.
Ilyen szempontból Miami is
a legintenzívebb amerikai városok közé tartozik. Sok európai vendéglátóipari márka
Miamiban lép be az amerikai
piacra, nem pedig New Yorkban vagy Los Angelesben.
Ott van a legszínesebb, legmultikulturálisabb világ. Érdekes hely, félúton Európa és
Kalifornia között.
 Mégis magyar témákról írsz
könyvet, pedig ritkán vagy
itthon.

Vagyok azért bőven, másrészt
kívülről sokkal jobban lehet
látni a tényeket. Magyarországon nem tudnék könyvet
írni, most például öt hónapig haza se jöttem, megzavart
volna. De elég kiterjedt kapcsolatrendszerem van, sok
befolyásos személlyel vagyok
jó viszonyban, és ők gyakran
elmondanak nekem olyan
dolgokat is, amiket a nyilvánosságnak nem, mert érzik,
hogy én kívülálló vagyok,
messze élek, és nem fogom
holnapután kifecsegni vagy
megírni a történetüket.

 Tehát te is azt a bevett írói
formát alkalmazod, hogy
amit az ember nem mondhat
el őszintén, azt fikcióként írja
meg...

Létező jelenségről van szó, itthon pedig most olyan a légkör,
hogy ezt kifejezetten jól lehet
csinálni. Igen, egy Magyarországon korábban nem látott,
de a világban létező műfajt
művelek, magyar főhősökkel,
magyar tematika szerint, a magyar közönség érdeklődésének
megfelelően. A könyvesbolt
nálunk is tele van olyan amerikai regényekkel, ahol például
a CIA-ügynök titkos bevetést
hajt végre Afganisztánban... Én
olyan történetet írok, ami rólunk szól. A Dossziét is mindig
úgy szerkesztettük, hogy úgy
legyen szó benne Afrikáról,
hogy nekünk, magyaroknak
is legyen hozzá valami közünk. Különben olyan lenne,
mint egy National Geographic
riportfilm.
 Sokan találgatják, hogy a
könyveid szereplői közül ki kicsoda a valóságban. Mennyire
működik a behelyettesítés?

Szeretem ezt az emberek képzeletére bízni, ez egy érdekes és izgalmas játék. Persze
minden karakternek vannak
valós megfelelői... Fogalmazzunk úgy, hogy semmi olyasmi
nincs a könyvben, ami a valóságban nem létezik. De az új
könyvemben már nem is ez a
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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lényeg, hanem a konstrukció.
Korábban a magukra ismerő szereplők elég erős nyomást
gyakoroltak rám, ami nem volt
kellemes, még úgy sem, hogy a
világ távoli pontján élek. Most
nem személyekről írok, hanem
a rendszerről. Az ilyen típusú
könyvek csak akkor sikeresek,
ha abszolút felismerhető bennük a mai világ, és olvasóként
rájössz, hogy ebben a közegben
élsz. Ha senki nem érezné úgy,
hogy ez a mai Magyarország
levegője, senkit nem érdekelne
a könyv.
 Szerinted milyen lesz tíz év
múlva Magyarországon élni?

Néhány évvel ezelőtt tudni
véltem, hogy merre tartunk.
Ez megváltozott. Sok lehetőség ugyan nincs, de látok egy

irányvonalat, ami azonban
nem mindenki számára lesz
pozitív. Az államhatalom és a
kormány politikai és gazdasági
döntései egy teljesen átgondolt
terv alapján születnek, szerintem megvan a kép, hogy milyen irányba, milyen arányok
szerint, és hogyan akarják
megváltoztatni a magyar társadalmat, ki emelkedjen fel és ki
süllyedjen le. Ez kimondatlan,
de teljesen egyértelműen detektálható. Persze az amerikai
elnök is ugyanezt csinálja, csak
ott ki is merik mondani, itt viszont kicsit elhallgatják. Már
nem hánykolódunk a tengeren,
van kapitány, aki irányít. Van,
akinek ettől jobb, és vannak
olyanok is, akiknek rosszabb.
A kérdés az, hogy milyenek
lesznek az arányok. Azt gondolom, hogy a mai vezetőknek az

a nézete, hogy képtelenség felemelni tízmillió embert, ezért
nem is érdemes ezzel kísérletezni. 25 éve azt látjuk, hogy
ez reménytelen, és bármennyire szomorú, valószínűleg igazuk is van. A globalizmussal
érkező versenyben Magyarország lemaradt, nincs annyi tapasztalatunk, mint a nyugati
országokban élőknek. Sokan
nagyszájúak, követelőznek, de
nincs se tapasztalatuk, se tudásuk. Már az is elég lenne,
ha kiszakadnánk abból, hogy
Magyarországon bérrabszolgaság van, és néhány magyar
cég tényleg elkezdene elindulni a világszínvonal felé. Ebben
az országban, ugyan tízmillióan fognak élni, de a vásárlóereje és az egész működése olyan
lesz, mint egy négymilliós városnak nyugaton. Szerintem
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ez kevesebbeknek tesz jót,
mint amennyinek rosszat, de
nem tudom megjósolni, hogy
mi lesz ebből tíz év múlva. Én
még azt a jószándékot is látom, hogy a lehető legtöbbeknek szeretnék, hogy jó legyen,
de lehet, hogy tíz év múlva az
lesz a vége, hogy 70% vesztett,
és 30% járt jól... bár akkor ez
egy nagyon feszült ország lesz.
Az aggodalmam az, hogy ebben a központból irányított
gazdaságban a valós verseny
eltűnik, pedig teher alatt nőne
a pálma. Imádtam televíziózni, mert a nézettségért kellett
küzdeni, az egy objektív mérőszám volt. Akinek ez nem tetszett, otthagyta a kereskedelmi
tévét. Ott valós küzdelem folyt.
Sokat beszélgettünk arról,
hogy például a 21. percben miért kapcsoltak el a nézők. Tanultunk a hibáinkból. Pont
azért szeretem a vendéglátást,
mert úgy gondolom, hogy ott
még tiszta versenyhelyzet van
Magyarországon. A könyvírás
ugyanilyen: az emberek azt veszik meg, ami tetszik nekik. De
sok terület van, ahol az állam
keze már megölte a versenyt.
Nem vagyok pesszimista, még
kitörhetünk: sok helyen a társadalom fiatalabb generációiból előbújik a kreativitás és a
tettvágy, és ha nálunk is eljön
ez az idő, sokkal jobb hely válhat ebből az országból.
 Nagyon aktív vagy a Facebookon, szinte szabadegyetemként működik az oldalad.

Látszólag egymástól független
témákról mondasz véleményt,
ráadásul teljesen „korszerűtlen”, hosszú posztokban.

Nem tudom, mit várnak el
tőlem, de az engem is meglepett, hogy majdnem 250 ezer
követőm van, ami a közösségi oldal kategóriái szerint is
soknak számít. Ez azt jelenti, hogy ha írok valami olyat,
ami lázba hozza az embereket
és megosztják a saját ismeretségi körükben, akár egymillió emberhez is elér az írásom.
Furcsa dolog ez, ha belegondolok, én magam lehetek a
legnagyobb példányszámú újság. Szerintem ez bizonyos értelemben erő, de felelősség is.
Soha nem írok rövidet, nem
hiszek a pár soros bejegyzésekben. Inkább legyen heti
egyszer ötven sor. Ugyanígy
vagyok a sajtóval is: átolvasom a napi rövidhíreket, de ha
meg akarom érteni a külpolitikát, hogy mi miért történik
a világban, akkor részletes,
tényfeltáró cikkeket kell olvasnom. Tudom, hogy a Facebookon extra hosszú vagyok,
oda mindenki legfeljebb egy
képet tesz fel két sorral, ehhez
képest én írok 3500 karaktert, vagyis eltart 10 percig,
mire elolvasod. De azt gondolom, inkább hetente egyszer írok ennyit, mint hogy
azt osszam meg, mit reggelizett a nem létező kiskutyám
– az nem viszi előre a világot.
Láthatóan kialakult egy kör,
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akik erre igényt tartanak, de
ez nagyon más, mint ahogy
a Facebook működik. Egyébként magamnak kezdtem el
írni, mert akár a naplóírásnál,
itt is igaz, hogy amikor nem
tudod megfogalmazni, amit
érzel vagy gondolsz, akkor
azzal, hogy rákényszeríted
magad, hogy leírd, valahogy
rendszerbe kerül minden. A
forma rákényszerít a tartalom
végiggondolására. Én a Facebook-ot kezdtem használni
arra, hogy összeszedjem azokat a témákat, amikről rengeteget olvasok, és valahogy
rendezzem a gondolataim.
 Személyesen is találkozhatnak veled az olvasóid?

A november arról szól, hogy
járom az országot, a vidéki kávézóimban dedikálom a
most megjelent könyvemet,
az Agrárbárókat. Egyébként
pedig gyakran járok író-olvasó találkozókra. De előadásokra is hívnak, ahova eljön
négy-ötszáz ember, ami nekem fontos visszajelzés, így
ezeket is szívesen vállalom. A
Villányi úti Konferencia Központban tartok majd egy nagyobb előadást, november
21-én és november 23-án. Ebben a hónapban még itt vagyok Magyarországon, de
aztán újra elutazom, mert a
következő fél évem arról fog
szólni, hogyan tudjuk megvetni a lábunkat az amerikai
piacon is a kávéházzal.
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 Érzel néha honvágyat? Van
olyan hely, ahova mindig elmész, amikor itthon vagy?

Mindig azt mondom, hogy én
nem elmentem innen, csak háromlaki életet élek, attól függően, hogy hol mennyi dolgom
van, változnak az arányok.
Most úgy adódott, hogy idén
keveset voltam itthon, és persze néha van honvágyam, de én
tényleg úgy érzem, hogy mindenhol jó. A multikulturális
helyeket szeretem, ahol az emberek úgy nőnek fel, hogy legalább két nyelvet beszélnek. A
többnyelvű területeken, például
Bernben vagy Nizzában sokkal
toleránsabbak, nyitottabbak,
befogadóbbak az emberek. Szeretem azokat a városokat, ahol
egyaránt lehet szórakozni és
dolgozni is. Ez Nizzában és Miamiban is megvan, de Budapest
sincs ettől távol, itt is nagyon jól
érezheted magad munka után.
Amikor itthon vagyok, már az
első napon jegyet veszek a Zeneakadémiára, mert egyszerűen nem tudok betelni annak
az épületnek a látványával és az
akusztikájával – szinte mindegy is, hogy milyen hangverseny van. Imádom, mert ilyen
sehol nincs a másik életeimben.
 A gyerekeid hogy viselik,
hogy folyamatosan utazol?

Most fognak érettségizni, de
már ők is ezt a nemzetközi életet élik. Tavaly Dublinban éltem fél évet, mert ott

nyitottunk kávézót. Akkor a
fiam, Balázs is velem volt, ott
járt gimnáziumba. A lányom,
Zsófi már két éve Koppenhágában középiskolás. Ő nagyon
vonzódik az északi országokhoz, ott szeretne fenntartható,
organikus építészetet tanulni.
Egy abszolút önálló, talpraesett
kis hölgy lett belőle, le vagyok
nyűgözve tőle. Balázs pedig
Angliába akar egyetemre menni, most fog felvételizni. De
egyébként japánul fog tanulni
és kelet-ázsiai tudományokkal
szeretne foglalkozni. Valószínűleg hatottam egy kicsit a
gyerekeimre, járják a világot,
és nincs ezzel semmi probléma, ha megvan a nyelvtudás.
Én lassan hat nyelven beszélek, muszáj, mert enélkül mindig idegen, turista maradsz. A
nyelvtudáson nagyon sok minden múlik; én fontosnak éreztem, hogy a gyerekeimnek pici
koruktól kezdve meglegyen ez
az eszköze, jól beszéljenek angolul, meg még néhány nyelven. Az élet egy utazás, és én
mindig azt mondtam nekik,
hogy élvezzenek mindent.
Olyan sok embert látok magam
körül, főleg Magyarországon,
akik úgy halnak meg, hogy
nem élveztek egy percet sem
az életükből. Azért hagytam
abba én is a negyvenes éveim
elején, amit abba kellett hagynom, mert már mást akartam
csinálni. Az évek elképesztően
gyorsan fogynak, én viszont élvezni szeretném az életet.
Kalmár András

Csak szólok…

Dogossy Katalin

A közösség dicsérete

Azt mondja az én egyik kollegám, ő
bizony nincs rajta a Fészbukon. Dehogy
fogja ő magát ottan kiadni, meg kitenni mindenféle
tartalmaknak, hirdetéseknek. Hogy a Nagy Testvér
figyelje őt.
Jellemző para. Zsigeri bezárkózás,
örökölt szorongás, megnyomorító félelem.
Gondolom én. Meg azt is, hogy újságíró az oldal
használata nélkül nem létezhet.
Szóval tudom, hogy sokan nem értenek
egyet velem, de én akkor is szeretem a
Fészbukot. Nem gondolom, hogy tönkreteszi az
emberi kapcsolataimat. Ellenkezőleg. Ismerőseim
valódiak,
életük
eseményei,
gondolataik,
megosztott tartalmaik érdekelnek. Részévé váltam
az életüknek, tudom, hogy a gyereküket felvették
az egyetemre, hogy a lányuk férjhez ment, hogy
munkát keresnek, vagy munkatársat, unokájuk
született, nyugdíjba mentek. Sok mindent
megtudok róluk, amit sose tudtam volna meg a
közösségi oldal nélkül. Hiszen nem lenne időm
több száz embert hetente felhívni azzal, hogy mi
van veled. De ezen az oldalon keresztül kapok
üzeneteket a főnökömtől, itt keresem meg azt,
akinek nem tudom a telefonszámát, ezt használom
híroldalnak, hiszen ismerőseim minden fontos
cikket, interjút megosztanak. Itt látom azonnal,
hogy nyaraló unokám megtanult biciklizni, s hogy
a másik ügyesen lovagol.
Tetszik, ahogy a fiatalok az oldalt
használják. Ezen kérnek segítséget, ha jó
fogorvosra, esetleg jogászra vagy villanyszerelőre
van szükségük. S mennyivel megbízhatóbb
információt kapnak így, mintha a Kisokosból
keresnének nevet. De akkor is itt kérnek segítséget,
ha dugóba kerülnek és menekülő útvonalat
keresnek. Mostanában már az is előfordult velem

10

nem is egyszer, hogy felkért interjúalanyom a
közösségi oldalon kérte ki ismerősei véleményét
arról, hogy szóba álljon-e velem. De a róluk
megjelent cikkeket is ide töltik fel, reklámozva
ezzel nemcsak saját magukat, hanem engem és
lapomat is. S amikor a cikk alatti hozzászólásokat
elolvasom, megtudom azt is, mit gondolnak az
írásról. Hogy ez nem könnyű? Nem. De fontos.
Jó, én is tudom, hogy őszinteség dolgában
az oldalban bízni nem tanácsos, hiszen
mindenki mindent lájkol, a hozzászólásokban
minden újszülött gyönyörű, minden első lépéseit
megtevő gyerek zseniális. De ez nem baj. Akkor
is jobb ez, mint a gyűlölet. A lájk jólesik, néhány
másodpercnyi öröm.
Jó, én is tudom, hogy az oldal tele van
reklámmal. Engem is idegesít a sok fizetett
tartalom, a csak megosztás után elinduló videó,
meg újabban az önmagától elinduló – az utóbbit
persze ki lehet kapcsolni. Igen, idegesít, ha
mindennap azt látom, hogy azonnal megszűnik a
fülzúgásom, ha megveszem; beindul a fogyásom,
ha a lábujjamra teszem; és soha nem leszek
daganatos beteg, ha éhgyomorra megiszom.
Ugyanakkor olyan oldalakra is rátalálok,
amelyekből cikkek születnek, sőt, elhatározások.
Néhány ilyet muszáj elmesélnem.
Két lájkpozitív „unokám született”
megosztás között egyszer csak megjelent
egy fiatal informatikus oldala, a Dagadt Köcsög.
A cím elsőre meghökkentő, magam sem tudtam,
hogy felháborodjak-e vagy szeressem. Végül az
utóbbi mellett döntöttem, mert vitathatatlanul
azt fejezi ki, amiről szól. Nevezetesen, a Dagadt
Köcsög olyan emberek társasága, akik jelentős
túlsúlyukat gyaloglással, később kocogással,
majd futással győzték le. Az oldal elindítója, Moós

Gergely, 124 kilótól jutott el a maratonig. Egy nap,
amikor egy családi eseményen régen látott rokonai
már nem ismerték meg, úgy döntött, hogy lefogy.
Kezdetben csak gyalogolt. Másfél év után jutott
el odáig, hogy már le tudott futni egy szigetkört.
Azóta sok-sok maraton van a háta mögött.
Gergő Budapesten, a Nagyvárad tér közelében
lakik, és Óbudán dolgozik. Reggel futva megy
a munkahelyére. De hosszú út vezette el idáig.
Szenvedéseit leírta, s szerzett a futás ügyének
máig közel kétezer követőt. „Csak a hülyék futnak!
Fuss te is!” trikókban a DK-sok minden versenyen
– kicsiken és országoson – elindulnak. A kezdők
először csak gyalogolva, a profik, mint az alapító
Gergő, öt perc alatti kilométereket futva. Fotókat
készítenek magukról, kezükben tartva a táblát,
hogy hány kilótól szabadultak meg, mióta futnak.
S nem ritka az 50-60 kilós fogyás sem.

De a Fészbukon találtam meg Mariannt
is, akit egész gyerekkorában szexuálisan
zaklatott, vert és éheztetett az apja. A lány vállalva,
hogy elmondja pokolbéli gyermekkorát, ma már
hasonló sorsú gyerekeknek segít. Levelekre
válaszol, jórészt a Fészbukon. Fontos? Bizony,
nagyon is.
És hasznos, én úgy tapasztalom. Persze
akkor, ha az ember arra és úgy használja,
ahogy kell. Mértékkel. Nem rak fel a nyaralásról
százötven képet, ömlesztve, nem ír regényeket,
nem lájkol és oszt meg mindent válogatás nélkül.
Vagy igen. Végül is miért ne? Aki unja, nem nézi
meg, nem olvassa el. Akit idegesít, úgyis letiltja.
HIRDETÉS

Fontos oldal? Azt gondolom, igen. Segít
kiszabadulni a lustaság ördögi köréből.
Így találtam rá Lakos Juditra, aki az elmúlt öt
évben hatvankét kilót fogyott. Az első húszat
úgy, hogy még az étkezésén se nagyon változtatott.
Tőle tudtam meg, aki végzettsége és hivatása
szerint gyógypedagógus, hogy kutyás terápiával
gyógyítanak autista, értelmi fogyatékos gyerekeket
úgy, hogy az együttműködést visszautasító
gyerekek a kutya után hajlandóak végigmászni az
alagúton, gurulni a szőnyegen, s a kutya kedvéért
megtesznek sok minden mást is. S hogy ez a terápia
megtanulható. Fontos? Szerintem nagyon.
De így kerültem el down-szindrómás
gyereket örökbefogadó családhoz és az
információhoz, hogy bizony évente több downbaba is intézetbe kerülne, mert elhagyták a szülei,
ha nem létezne Steinbach Éva, aki örökbefogadó
szülőket keres nekik. Fontos? Szerintem nagyon.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Üzenet a Földről

Novák Péter

Toronyiránt

Orientálódni, ez volna minden lélek kívánalma, követni valamit,
vagy valakit az élet sűrűjében. Hát még mindkettőt.
„Nem látszik torony, erdő
rejti el, eztán nincs nekünk
távol, se közel...” – írja Eltévedt Gyerekek versében Weöres, s akárhányszor olvasom,
épp úgy rettent, mint inspirál:
tán a keresés volna maga a cél?
Meglehet. Mindenesetre preferált vezetőim iránynak ezt mutatják! Kiss Ferenc zeneszerzőt,
a legendás Kolinda és Vízöntő
kortárs világzenei bandák muzsikusát is vagy három évtizede követem figyelemmel, s lám,
mindig kilyukad valami újnál,
izgalmasnál, sosem gondoltnál, még ha néha pörög is a tű
a tájolóban, de rendesen. Beszélgetésünk apropója az idei
Héttorony Fesztivál, melynek
keretében szimfonikus átirattal kerül bemutatásra életművének egy szelete.

1

992-ben épült fel Makovecz Imre híres Magyar
Pavilonja a sevillai Expón,
12

mely szinte azonnal nemzeti
jelképpé vált. Abban a munkában zeneszerzőként nekem is szerep juthatott. Nagy
hatással volt rám az a találkozás Makovecz-cel, s az épület
üzenete arra inspirált, hogy
egy évtizeddel később megrendezzem az első Héttorony
Fesztivált. Nemrég a Fonó Budai Zeneház bekapcsolódásával frissült az arculata, új
elemekkel gazdagodtak hagyományos programsorozatai. Fontosnak tartjuk, hogy
a hazai népzene és világzene
csúcsteljesítményei a szomszédos országok magyarságához is eljussanak úgy, hogy
közben a társművészetekre is ráirányítsuk a figyelmet.
Nem csak a zene és építészet
szerves kapcsolatára gondolok itt, hanem a képzőművészet, a tánc, a vers, a film és
a zene ősi egységére. Még
a gyermekprogramokkal is
egyfajta komplex látásmódra szeretnénk ösztönzi a közönséget. A Héttorony egy
olyan nagyszabású vándorfesztivállá vált mára, mely
mindig produkál valami újat
és izgalmasat.

Vándorlás a hét szabad tudomány és művészet hálózatában, nos ehhez valóban
lehetetlen térképet rajzolni,
bár megnyugodva veszem tudomásul, hogy mesterbarátom
előtt is vágták az erdei utat, s
hogy mily nevek állnak az átadás-átvétel láncolatában...

E

gy olyan országban, ahol a
SZABADSÁG fogalmát tömegesen félreértelmezik, és
ahol átkos tradíciója van a népi-urbánus, a jobbos-balos és
nemzeti-liberós ellentétből táplálkozó, örökös szellemi háborúságnak, ott nem várható el,
hogy egy ilyen markáns személyiséget, mint Makovecz,
egyformán nagyra becsüljünk.
Az én megítélésem szerint ő
egyenes folytatása annak a számomra emblematikus szellemi
vonulatnak, amit Ady, Csontváry, Pilinszky – „Csupa ipszilon,
csupa i, csupa XX. századi!” – és
még kevesen mások képviselnek. Ebben az sem ingat meg,
ha valamiben tévedett, nem
volt esetleg igaza, vagy valamit
rosszul csinált. Az viszont nagyon bőszít, ha félműveltek csípőből bélyegzik meg.

Ellentétek. Mintha ez lenne
minta. Megbékélhetnénk vele, s megélhetnénk, ahogy eleink élték meg ösztönösen, mint
adottságot. Mert az! Urbánus
és népi, így úri és paraszti, nemes és egyszerű, sőt, magyar és
más nemzetiségek évszázadokon át egészítették ki egymást,
s született meg egyedülállóan sokszínű kárpát-medencei
kultúránk.

E

rről szól valójában az, amit évtizedek óta művelek. Miközben hallom a péterfalvi kaszák
suhogását a töltés oldalában, s a
lágerbe kényszerített nagyapám
tükör-feketére vikszolt csizmája
nyikorog dobhártyámon, David
Ojsztrah Beethoven hegedűversenye szól négyéves koromból
a debreceni Aranybikából. Jukagir sirató vegyül Hendrix önromboló, torzítós gitárfutamába, és
vénasszonyok monoton zsolozsmája kering a karikázó lányok
dala fölött, hogy előrevetítsék a
végső ítéletet. Ez történik velem
a hatos villamoson, a zsúfolt hivatalok előterében, vagy ha éppen földet túrok a kertben. Ezek
olyan ösztönök, amit tanulással kordában lehet tartani. Ebben gyakran segít a családom,
de a barátaim és munkatársaim
is. Meg a hit. Én ezt az állapotot
szeretem, nem tudnék másképp
élni. Van, aki csak egyféle hangot hall egész életében, egy kedvenc színe van, szeretkezni is
csak egyféleképpen akar. Semmi
bajom velük, csak ez számomra
sivár volna.

Nesze neked komplexitás,
egyetlen bővített gondolattól
tüzet fog és visz az elme. Vásznat, filmet, papírlapot hamvasztana el, még szerencse,
hogy itt a muzsika végtelen,
mégis egzakt szabadsága, e lángoktól ölelt kis poroltó... (sic!) A
fesztivál legizgalmasabb pillanatának ígérkezik a folklór ihletettségű dalok és a klasszikus
nagyzenekar találkája, Bartók
és Kodály nyomdokán.

E

gy általam kitalált mesébe
kapaszkodva aggattam fel
egy drótkötélpályára ezeket a
dalokat. Amik fontos és szép
dolgokról szólnak: kötelékekről, virtusról, szerelemről, játékról és halálról. Az egy külön
kegye a sorsnak, hogy a szimfonikus változat megvalósításában főszerepet vállalt két
nagy tudású barátom: Vedres
Csaba méltatlanul „elhallgatott” zeneszerző, és Makovecz
Pál, aki nagyszerű zenetanár
és kitűnő karmester. Nekik köszönhetően megúsztam az
ilyen jellegű produkciók leg�gyakoribb hibáját. Nagy ívben
elkerültük az esztrád hatást,
amitől már a táncdalfesztiválokon is kirázott a hideg a hatvanas években.

Ü

nnepélyes műnek tartom a Holdudvarházat. Hangulatát tekintve
nem egy diadalmenet, de
bőven tartalmaz rám jellemző derűs és játékos elemeket is. Egyre jobban

hiszek Dosztojevszkijnek, aki
szerint „A szépség váltja meg
a világot”. A szépség fogalmát persze, ahogy öregszik
az ember, egyre tágabban
értelmezi. Nekem már szép
minden virradat – ezért is
szeretem a pitymallik szót
annyira –, a kamaszlányok
sutyorgása, a frissen darált
babkávé illata, a kisrác toporzékolása az igazáért…, de
reggelig sorolhatnám. Mindenki érje be ilyesmikkel.
Hát nem érem be... A cezúra a nyomtatott formátumra vonatkozik, magam meg
érdeklődő ember volnék. Ha
Önben is felhorgadt a kíváncsiság kedves Olvasó, csak toronyiránt a szimpatika.hu
oldalra: ott tovább ismerkedhet Kiss Ferenccel! Nota bene
akad még megkerülhetetlen
üzenet ezen oldal hasábjaira is:
...mint tudjuk, a jövő a
jelenben gyökeredzik. A
kertember eszével gondolkozva azt tudom mondani:
ha egészségtelen, beteg fa
sarjad valahol és nem a fajtával van a baj, mélyebbre kell
ásni, vagy teljes talajcsere javasolt. Tájidegen növényekkel ne kísérletezzünk!
A teljes cikket olvassa
el a szimpatika.hu
honlapon!

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Elmondom hát mindenkinek

Polgár Teréz Eszter

Fizika, gitár és gályarabság

S

Fotó: K. A. – Szimpatika

ok ember válságba kerül a 40. éve táján,
amikor rájön, hogy soha nem azzal foglalkozott, amit igazán szeretett volna. A félig indiai származású Sinha Róbertnek nem
volt ilyen krízise. 28 éves korában úgy döntött, hogy bár imádja a fizikát, és mérnök-fizikusnak lenni sem rossz, ő inkább mégis
gitárművész lesz. Zenei világát a magyar
népzene határozza meg, de a saját útját (és
a világot) járja, s olyan előadókkal dolgozik
együtt, mint Herczku Ágnes vagy Csemer
Boglárka. Ha izgul fellépés előtt, főleg elméleti fizikával relaxál.

tapasztalatokkal és önbizalommal jöttem haza, amit itthon
nem szerezhettem volna meg.
Szerintem az embernek kívülről is rá kell néznie önmagára
és a hazájára – én például azóta sokkal tudatosabban érzem,
hogy ide tartozom. Hollandia
jó választás volt. Fontos kulturális fókuszpont Európában,
emellett a hágai akadémián az
egész világgal lehet találkozni. Érdekes, hogy a külföldiek
ott is külön csoportot alkottak,
ahogy annak idején itthon, a
műszakin, ahol mi, magyarok
sem keveredtünk igazán a vendégdiákokkal. Kint átkerültem
a másik oldalra.

Hetekig egyeztettünk, míg végre találkozni tudtunk. Mindig
így be vagy fogva?

Eredetileg mérnök vagy. Dolgoztál valaha kiszámítható 8
órás munkaidőben?

Hágába, Rotterdamba és Amszterdamba is. A Hágai Királyi Zeneakadémiát választottam.

Ez most különösen pörgős
időszak. Készül a lemezünk:
Lackfi János verseskötetével közös kiadvány, Herczku Ági énekel, Novák Péter
a vendégelőadó. Jó pár hónapja elkezdtük a felvételeket, ezen a héten keverjük a
zenei anyagokat, ami nagyon
igénybe veszi a koncentrációt. Ezen kívül készülünk az
USA-ba Csemer Bogival, erre próbálunk. Tavaly voltunk
kint együtt először, idén már
visszahívtak, ami nagy öröm.
Csak most kicsit túlpörögtem,
este is nehéz leállni.

Mérnök-fizikus szakon végeztem a Budapesti Műszaki
Egyetemen, majd energetikai-információs területen dolgoztam.
Szerettem, de egyre biztosabban
éreztem, hogy zenélni akarok. 28
évesen már nem olyan fiatal az
ember, pláne, hogy zenei karriert kezdjen, abszolút az utolsó
pillanatban voltam. Otthagytam
a biztos állásom, és kimentem
Hollandiába – először egy évre, sonology (műszaki tudományok és zene kapcsolata) szakra,
közben készültem a gitár felvételimre. Fel is vettek mindhárom helyre, ahova jelentkeztem:

A magyar zeneoktatás világhírű. Te mégis külföldre mentél.

Kamaszként kezdtél gitározni,
ahogy annyian – csak Te nem
hagytad abba.

A Liszt Ferenc Zeneakadémia tényleg világszínvonalú, a zongoratanítás például
erősebb itthon, mint Hollandiában. De a gitár szerintem
Hágában jobb. Másrészt volt
bennem kíváncsiság, milyen
külföldön, a nulláról boldogulni. Nehéz. Nyilván nem olyan
anyagi körülmények közt éltem, mint itthon a projektmenedzseri fizetésemből. Minden
tartalékomat feléltem, dolgoztam a tanulás mellett, de olyan

Azt hiszem, azért lettem zenész, mert tizenévesen megismertem Bach zenéjét, és láttam
a The Doors című filmet Jim
Morrisonról. A klasszikus zene mellett nagyon szerettem a
rockot és a metalt is, sőt, most
is: az Iron Maiden, Metallica,
Nirvana, Guns N’ Roses kiállja az idő próbáját, ahogy a
Doors, Janis Joplin vagy a The
Rolling Stones is, és még sorolhatnám. Zenészként a klasszikus vonal mellett döntöttem,
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de megmaradt a könnyű műfaj
(pop, rock), illetve a jazz iránti vonzalmam is. Egyébként
ez sem könnyű, egy színvonalas popdal megírása és előadása ugyanolyan mesterségbeli
tudást követel. Nekem rengeteget adott a Hollandiára jellemző nyitottság: segített, hogy
új utakat merjek keresni. Az ott
töltött öt év alatt eszméltem rá,
hogy akár zenét is szerezhetek,
az sem szentségtörés. Klasszikus zenei szakon választhattunk két félév jazz-és klasszikus
improvizációt, ami nagyon
fontos, mert a klasszikus zenészségből az utóbbi 150 évben kiveszett az improvizáció
és a zeneszerzés (az előadó nem
szerez zenét). Szerencsére most
erősen jön vissza mindkettő;
egyes hallgathatatlan kortárs
zenei irányzatok pedig kiszorulóban vannak. Nagy örömmel láttam ezeket a trendeket.
Szíved szerint már a műszaki
egyetem helyett is zenéltél volna? Szülői elvárás volt a „rendes” szakma?

Nyilván minden szülő szeretne egy biztos polgári foglalkozást a gyerekének, én is így
vagyok a lányommal (habár
neki már könnyebb lenne a zenei vonal a segítségem miatt).

De én nem szülői elvárás miatt
mentem fizikus szakra, hanem
mert nagyon érdekel a modern
fizika, a kozmológia és a mikrorészecskék világa. A spiritualitás is fontos számomra, de
az más kérdés. Azt gondolom,
hogy vannak természetfölötti
erők, de az áltudományokban
nem hiszek. Hogy Jézus tudott
járni a vízen, azt elhiszem, de
az olyan ostobaságok kiborítanak, mint hogy a víz emlékszik
meg érez…! Nem emlékszik,
meg nem érez. Azt hittem, a
kutatást meg a zenélést össze
tudom majd hangolni, és mind
a kettővel foglalkozhatok, de
itt elmértem a képességeim. A
kettő együtt nem megy. Sipos
Mihály, a Muzsikás hegedűse a
Matematikai Kutatóintézetben
dolgozik, emellett a Carnegie
Hallban lép fel, ja, és családja,
gyerekei vannak. Na, ez előtt
fejet hajtok. Nekem maradt az,
hogy olvasgatok az elméleti fizikáról. Azzal relaxálok, ha izgulok fellépés előtt.
A Muzsikást említetted. A Te zenei világodban mikor vált meghatározóvá a magyar népdal?
És már az identitás kérdésénél
vagyunk.

Mindig nagyon szerettem a
népzenét, Hollandiában is
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Elmondom hát mindenkinek
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Ilyen alapon már maga a népdal is világzene. Miért van
az, hogy a világzenét sokan
mégis lenézik a klasszikusok
magaslatából?

Az a baj, hogy a világzene nagyon népszerű lett manapság,
ezért boldog-boldogtalan ös�szemixel valamit: vegyünk egy
népdalt, egy-két jazzharmóniát, csörömpöljünk egy afrikai
hangszeren, kész a világzene.
Akinek van füle, hallja, hogy
ez semmit se ér. De a színvonalas zenei fúziókat nem kellene lenézni. Mert a nyugati zene
egyik fő hajtóereje mindig is a
különböző stílusok, illetve népek zenéinek egymásra hatása
volt. Arra persze nagyon rá kell
érezni, hogy mit mivel lehet
kombinálni. Szörnyű, ha olyan
hibridet teremtünk, amely innen se, meg onnan se néz ki
jól. Sírva vigad a spanyol is, a
spanyol zene lelkivilága nagyon közel áll a magyaréhoz,
ez már kapcsolódási pont. Az
argentin tangóra ugyanez igaz,
mindkettővel dolgoztam. Sok
magyar népzenét kevertem flamenco harmóniákkal, illetve
ritmusokkal, mert a flamencónak máshol vannak a hangsúlyai, ettől különlegesnek hat
egy egyenesben énekelt magyar
népdal kíséreteként. Külföldön
is nagyon szeretik ezeket a dalokat, Spanyolországban, Amerikában,
Franciaországban,
Hollandiában is sikerünk volt.
Nekem ez a visszaigazolás. És
az, hogy Herczku Ági szívesen

dolgozik velem már négy éve.
Ha valaki, hát ő mérvadó
népdal-kérdésben.
Ránézésre indiai külsőd van.
Meg szokták kérdezni, milyen
származású vagy?

Budapesten élek, ez azért elég
színes város, nem vagyok feltűnő. Mondjuk rácsodálkoztak
már, hogy beszélek magyarul,
de soha semmilyen hátrányt
nem szenvedtem a származásom miatt. Néha néznek romának, főleg hangszerrel a
kezemben, na, olyankor viszont magyarázkodnom kell,
hogy ne okozzak csalódást
– mert én úgy nem tudok zenélni, ahogy a romák. Vagyis
nem úgy tudok. Apukám indiai, 68-ban jött ide újságíróként,
a doktoriját már az ELTE-n
csinálta. Ő lett az indiai hírügynökség magyar tudósítója, jövőre pedig már húsz éve,
hogy Budapesten megnyitotta
az indiai éttermét, a Shalimart.
Magyarországon ismerte meg
anyukámat, a testvérem és én
itt születtünk. Elsősorban magyarnak érzem magam.
Fontos, hogy legyen prioritás?

Nem vagyok híve a gyökértelen kozmopolitizmusnak. Az
viszont gazdagító, hogy az indiai kultúrával (és a hollanddal
is) személyes kapcsolatom alakult ki. Fontosak a gyökereim,
az indiaiak is. Ápoljuk a családi a kapcsolatokat az indiai

Fotó: K. A. – Szimpatika

rengeteget hallgattam, és kint
éreztem meg igazán, hogy
ezek a gyökereim. De nem
jutott volna eszembe, hogy
én is népzenével foglalkozzam. Egy holland szaxofonos,
a Hágai Királyi Zeneakadémia jazz improvizáció tanára
javasolta ezt nekem először.
Megkérdezte, miért nem választok egy gyönyörű magyar
népdalt a következő órára. Ez
volt a Megrakják a tüzet – máig játszom fellépéseken. Plusz
a gitártanárom is két dolgot
ajánlott figyelmembe: a kortárs improvizatív, fúziós zenéket és a magyar népdalt.
Hallgattam rá. Hollandiában
ismertem meg a feleségemet
(öt napot volt kint turistaként), aki szintén imádja a
népzenét, ő is ezt az irányt
erősítette. Mindenkinek a
lelkében ott vannak a népdalok, aki Magyarországon járt óvodába. Szerintem
sokkal tudatosabban kellene
ápolni ezt a kötődést, mert
hatalmas kincs, és a miénk.
Spanyolországban kiülnek a
térre a zenészek és játszanak,
a flamenco élő hagyomány. Jó
lenne itthon is hasonlót látni.
Amúgy tévhit, hogy a flamenco a spanyol cigányok zenéje,
ez ennél összetettebb, a reneszánszhoz, az arab és az indiai zenéig vezet – ahogy a
magyar népzene gyökerei is
nagyon sokfelé ágaznak, a
reneszánsz és gregorián dallamok is felfedezhetők a rétegei közt.

rokonokkal, sokszor jártam
kint náluk. Hollandiába szintén kicsit haza megyek, mert
meghatározó volt a kint töltött idő. De Magyarországhoz
kötődöm legerősebben. Érdekes, hogy az indiai zene nem
hatott rám igazán, de búvópatakként azért fel-felbukkan a
zenémben. Például a mostani
cd-nken egy indiai szitárművész működik közre egy dalban, amelyet magyar népdal
szövegére szereztem. Egyébként egyszer Herczku Ágival
turnéztam is Indiában.
Azt mondod, fontosak a
gyökerek. Foglalkoztat a
családtörténeted?

Mivel a magyar családommal, nagyszüleimmel sokkal
több időt töltöttem, jóval többet tudok a magyar ágról. Már

gyerekként sok családi történetet hallottam, később magam is
utánajártam a családfámnak. És
milyen az élet?! Hollandiában
volt egy magyar kulturális évad
„Partra magyar!” címmel. Megkértek a szervezők, hogy Szabó
Magda irodalmi estjén gitározzak, és előtte találkozzak vele. Elszégyelltem magam, mert
semmit nem ismertem még tőle; gyorsan kezembe vettem az
Ókút című önéletrajzi regényét.
Olvasom, hogy Debrecenben a
Gályarabok emlékoszlopán az ő
egyik ősének a neve is szerepel.
Az én egyik felmenőmé is! Miután 1674-ben a pozsonyi bíróság
gályarabságra ítélte a protestáns
tanítókat, lelkészeket, mindkettőnk őse azon a gályán volt,
amelyik megmenekült Nápoly
közelében – úgy, hogy Michiel
de Ruyter admirális (a hollandok egyik legnagyobb nemzeti

hőse) mentette meg őket. Állítólag azt mondta, vagy szétágyúzza a várost vagy elengedik a jó
protestáns testvéreket. Egyébként ha ő nincs, ma Hollandia
sem lenne az, ami. Én meg Szabó Magdával pont Hollandiában találkoztam. „Isten hozta,
írónő!” – így köszöntem neki,
ő meg: „Tudja, fiatalember, engem tényleg az Isten hozott az
én kedves Hollandiámba, mert
ha nincs a jó Ruyter admirális,
most nem lennék itt.” Azt feleltem, én nem úgy nézek ki, mint
egy ősi magyar család sarja, de
az én felmenőm szintén rajta volt azon a gályán. Nagyon
meglepődött és megörült, aztán
azt válaszolta: „Akkor mi mostantól rokonok vagyunk.” Ettől
kezdve így tekintett rám, egyik
könyvét úgy is dedikálta nekem, hogy „A gályarab rokonság marad.”
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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NOVEMBERI AKCIÓ!
Calcium Sandoz plusz
Vi
Vitamin
i C 1000 mg
pezsgőtabletta
10 db
Kalciumpótlás és
C-vitamin (aszkorbinsav)
hiány kezelésére javallt

Komplex multivitamin
50 éven felülieknek

Blend-a-dent
Blend-a-de
Blend-a-d
Bl
d d
extra erős
ő
é i ö
protézisrögzítő
krém
47 g

Cataflam
C
fl
Dolo
D l 25
2 mg
bevont tabletta Diklofenák-kálium-tartalmú
fájdalomcsillapító, gyulladásés lázcsökkentő hatású
20 db
készítmény

Szuper
S
zuper erős műfogsorrögzítő krém

740 Ft

4 650 Ft

1 090 Ft

1 640 Ft

74 Ft/db

38,8 Ft/db

23,2 Ft/g

82 Ft/db

Orvostechnikai eszköz*

Vény
V
Vén
é nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Advil Cold 200 mg/30
/30 mg
bevont tabletta
Csökkenti
Csökke
kkenti
nti a meg
megfáz
megfázáshoz
fázá
ásh és az influenzához
áshoz
20 db Csö
orrmelléküreg-dugulást,
társuló orr-, illetve orr
rmelléküregeg-dug
dugulá
ulást,
t
lázzal
fájdalommal
melyy ffejfájással,
ejfájá
ejf
j ájássa
j ssall, lá
lázza
al és
al
és fá
ájdalom
ommal
mal já
jjárr

Voltaren Emulgel forte
20 mg/g gél
Az ízületek
ízü
ületek
l t k és
és az izmok fájdalommal járó elváltozásai
elválto
ozá
zás
á a
aii
100 g Az
esetén
esetén enyhíti a fájdalmat és csökkenti
csö
c
sö
ökkenti
kk ntit a gyulladást.
kke
gyulla
gyu
lladás
lladást.
dást.

Vény nélkül kapható gyógyszer

Sudocrem
125 g
A bőr mind
mindennapos
dennapos
oss véd
védelmére
védelm
védelmére,
elmére
ére,,
pelenkával fedett
fedett bőrre, irritált,
kipirosodott bőrre

Diklofenák-tartalmú
Diklof
ofená
ená
nák
k-tart
tartalm
almú
m készítmény
késszítmé
ény

1 330 Ft

2 860 Ft

1 750 Ft

66,5 Ft/db

28,6 Ft/g

14 Ft/g

Kozmetikum
K
Koz
o

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Nasivin 0,5 mg/ml
/ l oldatos
ld t
orrcsepp 10 ml
Különböző
Különb
Kül
Kü
K
önböző eredetű
erede
d tű nátha, orrmelléküreg-gyulladás,
orrmelléküreg-gyu
y lla
ladá
dás,
náthával
középfülgyulladás
n
együtt járó fülkürtfülk
kürt- és köz
középf
közé
épfülg
é
pfülgyullad
ülgyulladás
ladás
adáss
esetén,
valamint
nyálkahártya-duzzanat
e
vala
amin
mintt a ny
nyálk
álk
kahár
hártya-d
duzz
uz an
anatt
ana
diagnosztikus
csökkentésére
d
használható oximetazolintartalmú
készítmény
t

960 Ft
96 Ft/ml

Robitussin Expectorans
R
t
szirup
100 ml
Köptető a makacs, nyálkás,
hurutos köhögés, hörghurut
kiegészítő kezelésére.
Feloldja a légúti váladékot,
ezzel segíti annak
felköhögését

Lactiv Plus kapszula 20 db
Antibiotikumos
A
ntibiotikumos kezelés vagy
gy gyomorgyomo
gy
omo
morr és
bélrendszeri
fertőzés
bélren
bél
rendsz
dszeri
eri fe
fertő
rtőzés
zés esetén
ese
es
etén javasolt
olt

Memolife Max kapszula
M
60 db
Összetevői Omega 3-at,
3-att, lecitint
leciitin
i t és
é az
agy reakcióképességéért ginzenget
tartalmaznak

2 480 Ft

12 Ft/ml

41,3 Ft/db

Étrend-kiegészítő készítmény

Mucopront 375 mg kemény
Légúti
Lég
égúti
út me
úti
megbe
megbetegedésekben
gbetteg
gbe
tegedé
dések
sekb
kben
n
kapszula 20 db Lé
a nyák
nyák
ák oldására,
oldá
ldására
á köpetürítés
köpetüríté
és

A C-vitamin és a cink
hozzájárul az immunrendszer
normál működéséhez és a
sejtek oxidatív stresszel
szembeni védelméhez

1 060 Ft
17,6 Ft/db

Az orrmelléküreg és a légutak
heveny és idült gyulladásainak
kezelésére

1 695 Ft

1 105 Ft

1 715 Ft

84,8 Ft/db

55,3 Ft/db

34,3 Ft/db

Vény nélkül kapható gyógyszer

Panadol Rapid Extra
g
500 mg/65
mg filmtabletta
24 db
Paracetamolt
olt tartalmazó
tarta
ta
rtalma
azó
fájdalom- és
fájdalom
lázcsillapító
gyógyszer

1 135 Ft
47,3 Ft/db

Vény nélkül kapható gyógyszer

Sinupret bevont tabletta
50 db

elősegítésére szolgáló
karbocisztein-hatóanyagú
karbocisztei
ocisztei
tein
ein-h
n hatóanyagú
ható
atóany
anyagú
g
gyógyszer
gyógy
gyó
gyyszer
ys r

Vény nélkül kapható gyógyszer

Patikárium C-vitamin
Patik
P
it
i 600
600+
cink tabletta
60 db

Étrend-kiegészítő
készítmény
Étre

1 200 Ft

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer

Actival Senior filmtabletta
90 db+30 db

Az akció 2015. november 1-jétől 30-ig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.

Faringopront 3 mg/0,2
F
/0 2 mg
méz ízesítésű szopogató
Enyhe
(lázzal
nyhe (lázza
nyhe
ny
(lá
ázzall nem
nem járó)
járó)
ttabletta 24 db En
szájfekélyek
ttorokfájás,
tor
orrokfájá
okf
kfájá
ájáss, szá
szájf
ájjfe
jfekél
kélyyekk és
és
egyéb, kisebb
kiseb
sebb
b szájüregi
száj
szájjüre
regi
egi
elváltozások
elv
változá
zá
ások
ok
k
kezelésékezelé
ésé
ére javallt

10
045 Ft
43,5 Ft/db

Vény
V
Vén
é 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!

Isten széke

Társaslény

Vág Bernadett

A

A rend

bőrönd ott hevert a szőnyegen kinyitva, üresen. A kisasztalon
hófehér papír, azon a lista, hogy mit kell betenni a bőröndbe.
Már négy napja ezt a listát írta, szerepelt rajta gyógyszer, kötszer, toll
meg kisrádió, mindenféle, ami egy hatnapos társasutazáshoz kell.
A pakolást az utolsó estére hagyta, szépen, komótosan, nyugodtan, a lista szerint.
A ruhákat élére hajtva, a zoknikat, gatyákat kis gombócba
gyűrve, hogy be lehessen tömni velük az üres sarkokat. Amit
elrakott, azt kipipálta. Olykor
újraolvasta a papírt, biztosan
nem maradt-e ki valami. Például az okmányok meg a beváltott pénz. De azt már előre
eltette a válltáskába.
Néha megállt, a halra nézett. A hal meg őrá, vagy ki
tudja, mikor, hova néz egy hal.
Mindenesetre megdermedt egy
pillanatra, aztán fordult egyet,
megkerülte az akváriumban
meredező díszkövet, és újra
előbukkant. Egész nap ezt csinálta amúgy, körözött a szikla
körül a selyempántjait lobogtatva, mint egy őrült.
– Na, most egy hétig nem
látsz – mondta az aranyhalnak
Hajdú Lajos. – Elmegyek egy
társasutazásra. Kinézek egy kicsit a nagyvilágba. Addig úszkáljál magadnak.
A hal egy pillanatra megtorpant, odafickándozott az
20

üvegfalhoz. Kicsit oldalvást
fordult, hogy jobban lássa Hajdú Lajost.
– Hiába bámulsz, már döntöttem – morogta a férfi, és
fura, szögletes járásával vis�szament a fotelhoz. Leült a lista elé. Talált még két kipipálni
valót. Pipálni nagyon szeretett,
olyankor büszke elégedettség és nyugalom árasztotta
el. Gyakran érezte úgy, hogy
a világ túl összetett és zavaros számára,
és hogy nem
bír egyedül
me g bi rkózni

a sok kusza dologgal. De ahogy
a szép fehér papíron áttekinthető rendben felsorakoztatta
őket, mintha megszelídültek
volna.
Amíg idősebb Hajdú Lajos
élt, és ápolni kellett, nem kavarodtak így össze az események.
Hajnalban a vécére kellett kísérni, majd megmosdatni, kiadagolni a gyógyszereit. Aztán
hagyni még egy kicsit révedezni, közben reggelit csinálni,
utána felöltöztetni. Kikészíteni az
ebédjét,
amit

„A Kelemen-havasok délnyugati részén az ég felé tör egy érdeke
s
sziklaalak, egy szék formájú hegycsúcs. Az Istennek is megvoltak
a
maga fájdalmai és töprengenivalója. Miután megalkotta a környező
hegyeket, völgyeket, medret szabott a Marosnak, és benépesítette
a
tájat, ide ült le pihenni…”
(Székelyföldi Legendárium, 2012. – marosszéki gyűjtés)
majd a szomszédasszony megmelegít. Délután felhívni telefonon a könyvtárból (mert ott
dolgozott Hajdú Lajos), hogy
minden rendben van-e. Ös�szeszedni neki a napi sajtót,
és sietni haza, hogy még a híradó előtt átfuthassa. Este meg a
vérnyomásmérés, az etetés, az
újabb gyógyszerek…
Idősebb Hajdú Lajos négy
éve, nyolcvanhét évesen halt
meg. A fia ekkor végképp egyedül maradt. Dolog és rendszer
nélkül. És akkor hirtelen túl rémisztő lett a világ. Egy nap ös�szeesett a szobában. Keresztbe
feküdt a padlón a két szoba közti ajtónyílásban. Csak két nap
múlva talált rá a szomszédas�szony, akinek kulcsa volt a
lakáshoz. Agyvérzést diagnosztizáltak a mentők. Hajdú Lajos
négy hónapig volt kórházban
és rehabilitáción. Felépült, de
visszamaradt valami imbolygó,
kacsázó bizonytalanság a mozgásában. A beszéd is nehezére
esett, csak akadozva, elnyújtva
tudta kiejteni a szavakat, így inkább hallgatott. Ne gondolják
róla, hogy bolond vagy részeg.
Mielőtt a bőröndöt bezárta, még egyszer végigfutotta a

listát. Minden sor mellett pipa
állt. Aztán enni adott a halnak,
egy egész hétre valót, és vizet
az akvárium mellett zöldellő
szobafenyőnek.
Egy bizonyos szögből úgy
tűnt, a vizes sziklából nőtt ki a
fenyő, és annak ágai közt repdes az aranymadár. Mármint
a hal.
A társasutazás hirdetésére
az egyik újságban bukkant rá.
Nem is igen érdekelte, merre
utaznak, inkább a szó ragadta meg a figyelmét, hogy társas. Úgy képzelte, a sok vidám
ember beszáll az autóbuszba, és
mindjárt olyanok lesznek, mint
egy nagy, boldog család. Egy
irányba néznek ki az ablakon,
együtt integetnek a szekéren
döcögő székelyeknek, együtt
falatoznak a szállodában, esténként meg felemlegetik a nap
eseményeit a barátságos társalgóban. Mesélnek az életükről, régi kalandjaikról, ő pedig
majd hallgatja.
A busz hajnalban indult,
még a nap sem kelt fel. Hajdú Lajos az első ülésre kapott
helyet. Néhány óra múlva elé
tárult Erdélyország csodavilága. A lankás legelők, a fűben

heverő tehenek és birkák, az
égig érő sötét fenyők, a havas
tetejű hegyek.
A mögötte ülő utasok mind
párban voltak, házastárssal,
baráttal. Az étkezéseknél egymással sutyorogtak, esténként
meg eltűntek a szobáikban,
hogy a hazai adást nézzék a
tévében.
A nappalok a buszban teltek, Hajdú Lajos az ablaknak
döntötte a fejét, és bámulta a
sziklás hegyeket. Néha kedve támadt volna körbecikázni
a szikrázó csúcsok között, de
hogy is tehette volna az üvegfal mögé zárva. Mégis különös
boldogság járta át. A tájat őrző
erős, izmos fák, a lágy párát lehelő tavak, a domboldalakat
pettyező jószágok megbonthatatlan rendjében Hajdú Lajos
összekuszálódott lelke is helyet
lelt magának.
– Hazaértem – mondta aztán a halnak. Az meg, mintha
üdvözölné, megriszálta csillámló testét, fátyoluszonyai
szétrebbentek körötte, és villámsebesen megkerülte a sziklahegyet. Hajdú Lajosnak úgy
tetszett, mintha a szobafenyő
ágai is felé bólintgattak volna.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Apaszemmel

Anyaszemmel

Küttel Dávid

Szonda Györgyi

Szép kort élt meg…
…mondták sokan, és persze azt is mindenki kiemelte, hogy jó szakember volt. Kiváló gyógyszerész, aki mindent megtett a
munkájáért, az utánpótlás neveléséért, a továbbképzésekért és még nyugdíjas korában is
dolgozott, ráadásul több patikában is!
Férjét sajnos túl korán elvesztette, és most
itt hagyott 12 dédunokát, vagy féltucat unokát
és két fiú gyermeket, akik ugyan már meglett
férfiként vesztették el édesanyjukat, de akkor
is elvesztették.
Apám hívott fel péntek este, hogy nagymamám rosszul van, és szerinte látogassam meg.
Aznap este vendégek voltak nálunk, nem tudtam elszabadulni otthonról, de reggel azonnal
elindultam. Mire odaértem hozzá, már nem
élt.
Persze tudtuk, hogy eljön ez a pillanat, mert
három hónapja nagyon beteg volt szegény. Tudom, ilyen minden családban történik, de a
halottak napja miatt az ember általában elmélyül az emlékeiben.
Sajnos nekem frissek az emlékeim, hiszen a
fenti hír pár hónapja történt. Azon a nyári reggelen néztem Édesapámat, ahogy ült nagymamám szobájában, aki békében elaludt örökre
a saját ágyában. Apám tiszteletben tartotta a
kívánságát és nem vitette kórházba, s ebben
mindvégig támogatták édesanyám és a húgaim.
Szóval engem Apu hívott aznap, hogy
Nagyi... Nem mondta, hogy menjek oda, de
azt éreztem, most együtt kell lennünk. Aztán beléptem a lakásba, ahol a szokásos illat
fogadott, ami gyermekkoromban is. A régi
bútorok még a Szépanyámtól, a falvédő a családi címerrel és az évtizedek alatt kisütött
citromos sütik, oroszkrém torták és bejglik
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illata. Minden emlékem megcsapott, mert
úgy szerettem volna, ha lehet még egy kicsit
„Nagyi-illat”, de a lakás végében, a hálóban ott
volt Ő, és mellette ült apám, egyedül. Nem láttam még ilyen nyugodtnak, volt ebben valami
furcsa, amit nem tudok megfogalmazni.
Mostantól nincsenek szülei. Csak anyám
van és mi, a gyerekei. Szerintem ez innentől
más állapot, hiszen addig vagyunk gyermekek, amíg élnek a szüleink, és ha már a szüleinknek nincs semmi támasza, akkor nekünk
kell ott lenni.
Azt kívánom, hogy ők is szép kort éljenek
meg!

Nélkülük
Elveszíteni valakit mindig nagyon nehéz.
Az emlékek kitöltik az ember elméjét ébren
és álmában is, ezer kérdés és gondolat kavarog ilyenkor bennünk. Szükségünk van a családi és baráti támogatásra, közös emlékezésre,
de a személyes gyászt kívűlről csak segíteni lehet, mindenkinek magának kell végigjárni ezt
a folyamatot.
Jó pár éve már, hogy elvesztettem a nagyszüleimet, és főleg a hozzám nagyon közel álló
Mamikám hirtelen bekövetkezett halála viselt
meg. Bármilyen jó is volt, hogy a férjem és a kicsi gyermekeim mellettem voltak, szükségem
volt az elvonulásra is, utólag úgy látom, még
loptam időt magamnak „kettesben a nagymamámmal”. Nagypapám évekig tartó betegsége
alatt volt idő felkészülni, foglalkozni a gondolattal, hogy milyen lesz nélküle, és bár akkor is
fájdalmas volt a veszteség, de sokkal könnyebben és hamarabb jutottam el a belenyugvásig.
Ezen a nyáron férjem egyik nagymamamája, gyerekeink „barna hajú dédi”-je hagyott itt
bennünket. Súlyos diagnózist követően még
hónapokig tartotta magát és drága anyósom és
sógórnőim gondoskodása mellett szépen lassan, a saját otthonában csukhatta le örökre a
szemét. Gyerekeinkkel gyertyát gyújtottunk
aznap otthon és mindenkivel a maga szintjén

beszélgettünk öregségről, halálról, mennyországról, fájdalomról, Apa könnyeiről és a Dédiről. Ismét meg kellett állapítanom, hogy a
kisgyerekek hihetetlenül bölcsen és egyszerűen tudják látni az élet körforgását, igazi vígaszt tudnak adni a könnyező felnőtteknek.
Dédpapájukat sajnos nem ismerhették, de most
mindannyian őt emlegették, hogy mennyire jó,
hogy mostantól újra együtt lehetnek a Dédivel,
egyiküknek sem kell többé egyedül lenni.
Mivel minden évben ellátogatunk a Dédpapa sírjához Kőszegre, a gyerekeknek teljesen természetes volt oda kísérni utolsó útjára a
Dédit. Annyira szép volt, ahogy a tizenkét dédunoka egy-egy szál fehér virágot tett a családi síremlék tetejére, és a kicsik induláskor még
integettek egyet mosolyogva: szia Dédi!...

Méregtelenítés

Sallai Ervin

került egy fa, úgyhogy majd az
utcára tessék parkolni. De hát
a kocsi legyen értünk, ne mi a
kocsiért, igaz-e?

Kertelés

Csókolom a kezét, végeztünk mára!
Ahogy kérni tetszett, felástuk a kertet. Az egyik gyökérnél mélyre kellett hatolni – ez
majd kicsit többe kerül a megbeszéltnél. Na ahogy ott ásunk,
egyszer csak megtaláltuk Attila koporsóját. Volt nagy ribillió, merthogy ha kijönnek a
régészek, akkor leáll hónapokra a munka, meg a Keveházi
testvérek erdélyiek és svarcba’
dolgoznak, úgyhogy suttyomban felöntöttük a gödröt sittel,
meg betonnal. Betont hozatni
kellett, nem volt olcsó, de sitt
szerencsére volt bőven, mert
elbontottuk azt a csúnya sufnit a kertben. Vendégház volt?
A legkevésbé sem látszott rajta. A szúette bútorokat persze
előbb kihoztuk és eltüzeltük.
A könyvespolcot is. Nem kár
érte, egyik-másik könyv olyan
régi volt, hogy még kézzel írták. A molyok útikönyvében ez
volt az eldorádó. Lényeg, hogy
flottul elfüstöltük, azokkal már
nem lesz több gond.
Találtunk egy világháborús
bombát is, de azt fel sem számítom, mert csak átdobtuk a
kerítésen a szomszédba a vak
Gottmann nénihez. Őt nem
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zavarja – azt hiszi rá, hogy kóbor macska, már kétszer adott
is neki enni hurka maradékot.
Kicsit zsörtölődött, hogy nem
eszi meg, de aztán megenyhült,
amikor a bomba simogatásra búgni kezdett: azt hiszi, dorombol.

Tetszett kérni, hogy tisztítsuk ki a kutat. Természetesen
ez is megtörtént. Kegyed unokáját leengedtük szivaccsal és
egy flakon Cillit Banggel. Majd
estefelé tessék felhúzni, mert
mostanában talaj menti fagyok
vannak, oszt ezek a mai óvodások olyan nyeszlettek, még a
végén meglevesedik az orra.
Mi is volt még? Ja persze, a kocsibeálló térkövezése. Mondta a naccsága, hogy
valami mintába’ rakjuk le a
viakolort, csak ne pepita legyen. Szerencse, hogy az unokaöcsém másfél évet volt a
Képzőművészeti Egyetemen…
karbantartó. Fájinul kirakta
mozaikból Mona Lisát, ahogy
fonalgombolyagokkal játszik.
Sokkal vidámabb, mint az eredeti. Jól áll neki a sok rózsaszín.
Hanem az esővíz elvezetésével meggyűlt a bajunk,
őszinte leszek. Mert az csak

jön a csatornából, mint az áradat. Hát hová vigyük? A kútból kiönt – meg most bent is
van a gyerek – ha szikkasztót
ásunk, oda a szép zöld gyep,
úgyhogy a szemközti önkormányzat pincéjébe vezettük,
ott nem jár senki, csak akik a
kenőpénzeket veszik át, meg
akik lehallgatják őket. Szavam
ne felejtsem, a vizet kénytelenek voltunk átvinni a villanyóraszekrényen, úgyhogy le kell
majd kapcsolni az áramot, ha
esik.

Kedves férje említette,
hogy örülne egy kerti halastónak, úgyhogy kihoztuk a
házból a jakuzzis sarokkádat és leástuk a kerítés tövébe. Hogy addig is legyen
miben fürödni a családnak,
amíg a vízvezeték szerelők
megoldják, bevittünk a helyére egy konténert. Olyan
lett a tó, mint egy kis ékszerdoboz. A Tescóból hoztunk bele pontyokat. Élő
nem volt, csak fagyasztott-filézett,

de legalább könnyebb lesz
kifogni.

De ami igazán dísze lesz
a háznak, az a sziklakert.
Mondta a veje, hogy ázsiai minimál dizájnban gondolkodjak, semmi nagyzolás, mert
kevély ló nagyot botlik, úgyhogy teraszosan elrendeztem a sziklákat és minden
szintre odabetonoztam egy
kínai kerti törpét. Mozgásérzékelősek. Nincs annál
szebb, mikor elszalad előttük
a kutya, és a 19 törpe egyszerre énekli el az „Old McDonald
had a farm”-ot kínaiul.
Na, itt tessen aláírni!
HIRDETÉS

Apropó áram. Guszti – a
legjobb gereblyésem – rávizelt
az utca végiben a lovarda villanypásztorára, amikor odatalicskáztuk
a
szemetet.
Azóta úgy kinyílt a szeme a
nagy ijedtségben, hogy nem
tud pislogni. Szemcseppet kellett vennem neki, különben kiszárad a szaruhártyája. Annak
az árát is hozzáírtam a költségekhez.
A tujákat, sövényeket utólagos engedelmével mind kicsaptuk, mert hát ki hallott
már tujapálinkáról? Hát nem?
Szépen beültettük a kertet gyümölcsfákkal. A nagy igyekezetbe sajnos egy kis hiba is vegyült,
és a nagykapu közepére is
135x92mm_szimpatika_hird_ok_outline.indd 1
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Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

Kovács Zsuzsanna

Puffadás, hasgörcs, gyomorpanaszok

M

indannyian tudjuk, hogy akár egy vacsora is rosszulléttel végződhet,
hiszen a haspuffadás és a különböző gyomorpanaszok kínzó fájdalmat
okozhatnak. Sokan azonban csak a tüneteket próbálják elnyomni egy-egy
komolyabb probléma esetén is, pedig gyakran már orvosi segítségre lenne
szükség. Mikor elegendő a gyógyszerészi gondozás, és mikor kell orvoshoz fordulni? Dobai Attilát, a budapesti Márvány utcában lévő Viktória Gyógyszertár
gyógyszerészét kérdeztük.

Milyen típusú emésztőrendszeri
problémákkal fordulnak
leggyakrabban Önhöz?

Általános dolog, hogy apróbb
gyomor-bélrendszeri panasszal
az emberek először a patikába
mennek. Hasmenés, székrekedés, puffadás, teltségérzés, gyomorégés, különböző emésztési
panaszok, hasi görcs – ezeket
a problémákat hallani a legtöbbször. Szerencsés esetben
elegendő a tüneti kezelés, erre
számtalan gyógyszer és gyógyhatású készítmény áll rendelkezésre a patikákban. Fontos
dolog, hogy gyógyszerészként
első körben megpróbáljuk felmérni a kiváltó okokat, milyen
gyógyszereket szed a beteg,
például épp antibiotikumot,
gyomorsav csökkentőt szed-e,
nem idegeskedik-e a szokásosnál többet a beteg, nem evett-e
valamilyen túlzottan zsíros
ételt, esetleg előfordulhat-e,
hogy valamilyen vírusos vagy
bakteriális fertőzésről van szó.
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Könnyen találhatunk
gyors megoldást ezekre a
panaszokra?

Sajnos ebben a rohanó világban mindenki gyors, egyszerű megoldást szeretne, de mi
gyógyszerészek mindig törekszünk rá, hogy segítsünk
a betegnek a megfelelő szert
kiválasztani. Például gyakori probléma, hogy a hasmenés kezelésére valamilyen
bélmotilitás csökkentő (bélmozgást csökkentő) szert
szeretne a beteg, de legtöbb
esetben ez nem szerencsés, ha
valamilyen fertőzés okozta a
hasmenést. Ilyen esetekben
célszerű valamilyen bélfertőtlenítő gyógyszert, esetleg
bélflóra-helyreállító szert alkalmazni, mivel ilyenkor inkább az a cél, hogy a kórokozó
hamar eltűnjön a szervezetből. Ha lassítjuk a bélmozgást, inkább csak elnyújtjuk
a betegséget. De ez csak egy
példa a sok közül.

Általában konkrét gyógyszert
kérnek a betegek, vagy Önökre
bízzák a megoldást?

Egyértelműen megfigyelhető,
hogy a vény nélkül is kapható
gyógyszerek területén a legtöbb
„ismeret” a televízión keresztül
érkezik az emberekhez, de egyre többen próbálják az interneten is megtalálni a baj okát és
megoldását. Előforulhat, hogy a
reklámok rossz irányba visznek
egyes betegeket. Pont az előző
pontban említett hasmenés esetén. Egy hosszan tartó hasmenés
például rengeteg mindenre utalhat, nem elég csak a reklámozott
szert beszedni (például azt már

mindenki betéve tudja, hogy
bélfertőzés vagy antibiotikum
mellé probiotikumot kell szedni), hanem fel kell hívnunk rá a
figyelmet, hogy egy komolyabb
hasmenés utalhat irritábilis
bélszindrómára, Crohn-betegségre, lisztérzékenységre, laktózérzékenységre, hogy csak a
rosszabbakat említsem, de lehet akár gyógyszermellékhatás is. Ilyen estekben a beteget
háziorvoshoz, szakorvoshoz
kell küldeni. Ugyanakkor érdemes felhívni a beteg figyelmét
a megfelelő folyadék és ionpótlásra, főleg gyerekek és idősek
esetében. A gyógyszertárakban kaphatók hasmenés esetére
ajánlott elektrolit-készítmények,
de megfelel a cukros tea, az ásványvíz, a limonádé is, de szóba jöhet a megfőzött sárgarépa
leszűrt, megsózott leve is. Hasmenés esetén a rostos levek lehetőleg kerülendők.
Mik azok a tünetek, amelyek
könnyen orvosolhatók vény nélkül kapható készítményekkel?

A puffadás elleni szerek nagyon
népszerűek, és sok esetben
megkönnyítik az ember életét,
például, ha csak egy nehezen
emészthető étel okozza a gondot. Ilyen esetekben tudunk
adni emésztőenzim-tartalmú
készítményt, vagy bélgázmegkötő gyógyszereket. Az utóbbi

szereknek fontos szerepe lehet
csecsemők esetében is, a hasfájós, olyan hasgörcsös kisbabákon is sokat tudunk segíteni,
akik még „tanulják” az emésztést. A szülőknek pedig nagy
könnyebbség lehet, ha végre át
tudnak aludni egy éjszakát egy
egyszerű laktáz enzim készítménynek vagy egy puffadásgátlónak köszönhetően.

Vannak olyan betegségek, ahol
sajnos csak tüneti kezelés áll
rendelkezésre, mint például a
laktózérzékenység, de ez esetben is tudunk segíteni a betegen valamilyen laktáz enzim
készítménnyel vagy probiotikummal. A gyomorsav problémákra szintén rengeteg tüneti
szer megtalálható a patikákban: savlekötők pasztilla, por
vagy folyadék formájában,
gyógyvizek, a gyomorfalon védő bevonatot képző szerek. Itt
is fontos dolog felmérni, hogy
mi okozza a problémát: gyógyszer, kezdeti fekély, reflux vagy
más kísérő betegség, esetleg
nehezen emészthető, vagy fűszeres, zsíros, tejszínes ételek,
de előfordulhat alkoholos ital
túlzott fogyasztása esetén is. Ez
esetben is igaz, hogy ha állandó
savcsökkentésre van szükség,
akkor orvoshoz kell fordulni.

A legtöbb embert érintő gyomortájéki panasz egyértelműen
a hasi görcs. Erre milyen megoldások léteznek?

Ezzel a problémával valóban
sokszor fordulnak a gyógyszerészekhez. Okozhatja a stressz,
fertőzés, menstruációs panaszok, melyeken könnyen segít
valamelyik általános görcsoldó tabletta. Ez is egy nagyon
általános probléma, és legtöbbször szerencsére ártalmatlan. Egyszerű gyógymódokkal
is lehet próbálkozni, mint például a görcsös hasi terület felmelegítése, ami vérkeringés
fokozásán keresztül enyhíti a görcsöt, egy jó meleg fürdő vagy magnézium-tartalmú
tabletta, pezsgőtabletta, aminek ugyancsak görcsoldó hatása van. Akár epe vagy vese
eredetű simaizom görcsök
enyhítésére is van megfelelő
gyógyszer, amit a gyógyszerész tud ajánlani. De ez estben
is legyünk óvatosak, komolyabb hosszantartó hasi görc�csel, főleg ha nem egyértelmű
a kiváltó ok, ugyancsak orvosi segítségre lehet szükség, hiszen okozhatja epe-, illetve
vesekő, vagy valamilyen egyéb
bélprobléma. Gyakori hiba,
hogy a tünetek megszűntetésével elfedjük a valódi okot. Tehát ilyen esetekben is fontos a
jó tájékozódás és tájékoztatás.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Az Artus, Goda Gábor társulata a Nemzeti Táncszínházzal együttműködve
november 5-én mutatja be legújabb előadását Cseppkánon címmel. Az előadás
egyszerre tekint vissza és néz előre, összegez és új utat nyit. Mozgásban van. „Két
csepp együtt is csak egy csepp. Egy csepp a tengerben megszűnik cseppnek lenni, akkor
már csak a tenger létezik. Az elkülönültség megszűnik. Az ember csepp, az emberiség
tenger”. Goda Gábor rendező öt táncossal, három tajcsi művésszel és a 17
tagú Á la c'ARTe kamarakórussal álmodta színpadra a Cseppkánont, melyet a Hérakleitosszal
folytatott képzeletbeli párbeszéde ihletett. A produkcióban elemi szerepet kap a tűz, a jég, illetve
a víz, amely nyári zápor formájában elevenedik meg a Müpa Fesztivál Színház színpadán.

I. 17., II. 2., II. 18. (15 nap, 12 éj)
Oasis Kuta** reggelivel 259 900 Ft/fő-től

Szintén november 5-én indul újra a Héttorony Fesztivál, melynek helyszínei a tavalyi
évhez hasonlóan átnyúlnak határainkon. A kéthetes programsorozat állomásai közt
megtalálható a makói Hagymaház, a kolozsvári református templom, Tiszapéterfalva,
Lendva, Jászapáti, Kakasd és természetesen Budapest is. A fesztivál nyitóeseménye a
Fonó Budai Zeneházban lesz, az eseménysorozaton többek között olyan művészekkel
és zenekarokkal találkozhatunk, mint Majorosi Marianna, Szvorák Katalin, Szalóki
Ági, a Cimbaliband és a Buda Folk Band. A záróeseményt november 20-án, Makovecz
Imre 80. születésnapján tartják a Zeneakadémián, egy különleges koncert keretében, melyen az
Etnofon Zenei Társulás a Zuglói Filharmóniával, a Szent István Király Szimfonikus Zenekarral,
Bognár Szilvia, Horváti Kata és Szvorák Katalin énekesnőkkel kiegészülve ad koncertet. Az este
különlegessége, hogy első ízben adják át a Makovecz Imre Díjat.

DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁG

Igazi karácsonyi történetet játszik a Kolibri Színház november 29-től: a

VARADERO-N
VAGY CAYO S. MARIA-N (7 ÉJ)

teli utazás során úgy követhetjük végig a mese történéseit, mintha egy vándorúton járnánk. A végén
pedig, mikor leszáll az éjszaka, mindnyájan fekve, a mennyezetet bámulva olyan csodának lehetünk
tanúi, amely csak egyszer, karácsonykor történik meg még a Kolibri Színház varázserdejében is.

BALI

világhírű, Nobel-díjas svéd írónő, Selma Lagerlöf A karácsonyi rózsa legendája
XI. 26., XII. 29., I. 7., I. 14. (11 nap, 9 éj)
című meséje a csodáról és a hit erejéről szól. A mesében Göinge vad erdeje
Barcelo Dominican Beach**** all inclusive
karácsony éjszakáján virágba borul. A csodának csupán egy hajdani rabló a
379 900 Ft/fő-től
tanúja. A városi kolostor apátja elindul, hogy a saját szemével lássa az igazságot...
Az utazás az egyetlen d A mesét Kúnos László fordításának felhasználásával Horváth Péter alkalmazta színpadra, a rendező
HAVANNA (2 ÉJ) ÉS ÜDÜLÉS
megveszel, gaz Novák János. A színház előcsarnokát, nézőterét és színpadát magában foglaló, meglepetésekkel

XII. 10., XII. 30., I. 7., I. 26.
4*-os szállodában 449 900 Ft/fő-től

Az Apostol együttes neve évtizedek óta garancia a jó hangulatra és
a slágerekre. Hazai és nemzetközi díjak, arany és platinalemezek,
színházi produkciókban való közreműködés, saját dalokra épülő musical és
MAURITIUS
megveszel,
XII. 29., I. 7., I. 19., II. 7. (12 nap,
9 éj) gazda folyamatos koncertezés jellemzi az elmúlt időszakot. A zenekar 45 éve tartó
népszerűségének titka a mindig megújuló, mégis nosztalgiát árasztó zenei
Zilwa Attitude**** félpanzióval 549 900 Ft/fő-től
megveszel, gazda
stílusuk, amely kitűnően párosul Meződi József egyedi hangjával.
Az árak az illetéket és járulékos költségeket nem tartalmazzák!
A csapat most 45 éves fennállását ünnepli december 8–án a Syma Csarnokban, ahol elhangzik
majd az összes nagy sláger: Nehéz a boldogságtól búcsút venni, Nem tudok élni nélküled, Eladó,
kiadó most a szívem, A legtöbb ember, Nincs szerencsém, Ma este felmegyek majd hozzád…
További ajánlatainkat keresse a www.ibuszalomutak.hu oldalon
vagy érdeklődjön irodáinkban és viszonteladó partnereinknél.
Nosztálgiázóknak, és örökifjaknak a megjelenés kötelező!
NYILV. SZ.: R-00967-1999-1999

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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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Szakszon Réka

E

Fogápolási ta
adóknak
l
a
h
s
é
k
nácso
e
n
k kezdők

lég reggel és este fogat mosni? Minél erősebben
mossuk, annál tisztább lesz a fogunk? Fehéren csillog majd
a fogsorunk a szódabikarbónától?
Dr. Al-Katib Kamil, a Mercz Fogászat fogorvosa eloszlatja a
tévhiteket, és megosztja velünk a leghatékonyabb fogápolási trükköket.
Hányszor kell fogat mosni egy
nap?

Amennyiben egy idealizált szituációt kellene leírnom, akkor minden egyes étkezés után
érdemes lenne fogat mosni.
Azonban már a napi háromszori (reggeli, ebéd és vacsora
utáni) alapos szájápolással is
nagyon jó higiéniai szintet lehet elérni és fenntartani.
Mivel és hogyan mossunk fogat?

Szerintem minden a gondos
technikán múlik. Sokan úgy
vélik, hogy minél erőteljesebben „sikálnak”, annál jobb
eredményt érhetnek el vele.
Azonban a friss lepedék puha,
és emiatt könnyű eltávolítani,
akár gyengéd mozdulatokkal
is, ezáltal megkímélhetjük fogunkat a túlzott koptatástól és
ínyünket a mechanikai ártalmaktól. Komolyabb erőbehatást a fogkőeltávolítás kíván,
de azt bízzuk szakemberre.
Éppen ezért én a legpuhább,
tömött sörtéjű fogkeféket
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javaslom. A középerős is elfogadható, de az erős fogkeféket semmiképp nem ajánlom.
A fogkefén túl pedig elengedhetetlen a fogselyem, fogköztisztító kefe, a nyelvkaparó és
szájvíz használata is. A gyakori és gondos fogmosás a fogazat
megőrzését szolgálja, azonban
ha ezt hanyagul tesszük, akkor
számolnunk kell a fogszuvasodás, a fogkőképződés, a túlzott
fogkopás és az ínyvisszahúzódás problémájával.
Milyen rossz fogmosási technikákkal találkoztok?

Legtöbb páciensem szereti marokra fogni a fogkefét, azonban
ilyenkor nehezebb kontrollálni
a precíz mozdulatokat és a kifejtett erő nagyságát. Érdemes
tollszárfogásban fogat mosni,
mert ezzel a módszerrel elejét
vehetjük a „sikálásnak”, óvatosabbak vagyunk. Létezik lepedékfestő szájvíz vagy tabletta,
ami elszínezi a fogakat ott, ahol
szükség lenne további tisztításra a kellően el nem távolított

lepedék miatt. Aki nem tudja, hogy jól mos-e fogat, annak
érdemes fogmosás után kipróbálni utóbbiakat.
Milyen gyakran cseréljük a fogkefénket?

Háromhavonta érdemes fogkefét váltani. Túl erős fogmosáskor a sörték elkezdenek
idő előtt szétállni, ebből észrevehető a helytelen technika.
Amennyiben pedig három hónap után is még egyben van,
akkor érdemes megnézni, hogy
mennyire is hatékony a választott fogmosási módszer.
Mennyiben kell változtatni a
szájápolási módszereken, ha
valakinek fogpótlása van?

Sokaknál a fogmosás véget ér
a fogkefénél – pedig igazából
ott kezdődik. A fogkefe csak
a fogak külső részeit tisztítja meg. A fogak közé viszont
még a fogkefe sörtéje sem jut
el. Sajnos, ha nem használunk
fogselymet, egy idő után számíthatunk a fogszuvasodásra.

Implantátum, protézis vagy más fogpótlás esetén is ugyanezek a
lépcsőfokok: fogkefe, fogselyem, fogköztisztító kefe és végül a szájvíz, ami csak akkor
működik, ha tiszta a felület,
hiszen nem hatol át sem a fogkövön, sem a lepedéken.
Sokan panaszkodnak arra,
hogy a fogselyemtől vérzik az
ínyük.

Az elején ez természetes, mert
gyulladásban van az íny, és így
reagál a mechanikai ingerekre. Két-három nap után, ahogy
enyhül a gyulladás, a vérzés is
elmúlik. A fogselymet azonban óvatosan kell használni,
ugyanis a fogak érintkeznek
és amennyiben megfeszül a
fogselyem, és mi erővel akarjuk mélyebbre juttatni, akkor a
kontaktponton átérve belevághatunk ínyünkbe.
Vannak olyan ételek, amelyek
után nem javasolt azonnal a
fogmosás?

A savas ételek, italok után érdemes várni fél-egy órát. Ezek az
anyagok maró hatásuk révén
kikezdik a zománcot, ami kicsit felpuhul. Amikor mossuk
a fogunkat, akkor a felpuhult
részt akár le is dörzsölhetjük.

Ez természetesen mikroszkopikus mennyiség, de az
évek során ez a sok kicsi is elég,
hogy bajt okozzon. Szerencsénkre a nyál tele van ásványi
anyagokkal, amik visszaerősítik a zománcot, de ehhez kell
egy kis idő. Kompromisszumos megoldásként S.O.S. helyzetben használjunk szájvizet.
A fogak tisztításán kívül mire
kell még figyelnünk a szájápolásnál?

Mindenki a fogakról beszél, de
a legtöbb baktérium a nyelven
és a szájüreg lágyrészein van.
A nyelven lévő fehér réteg felel
többek között a szájszagért is.
Létezik külön nyelvtisztító kefe, amivel ez eltávolítható, továbbá a szájvíz is elősegíti az itt
lévő mikroorganizmusok számának a csökkentését.
Mennyiben helyettesítheti a rágózás a fogmosást?

Amikor étkezés után nem tudunk fogat mosni, bevehetünk
egy rágót. Ez többé-kevésbé megtisztítja a fogfelszínek
egy részét (de a fogak közé
nem megy be, ezt ne felejtsük
el), illetve van egy nyáltermelést stimuláló hatása, aminek
köszönhetően a baktériumok
által termelt savak gyorsabban eliminálódnak a szájüregből. Sokan a szájszag ellen

használják. A szájszagnak különböző okai lehetnek: gyomor- és bélrendszeri panaszok,
de a szuvas fogak, fogágy problémák is okozhatnak rossz leheletet. A rágó ennek csak
tüneti megoldása lehet. Egy
dolgot érdemes még észben
tartani, hogy ha egész nap rágózunk, feleslegesen koptatjuk
az állkapocs ízületünket. Ezen
kívül a savtermelésünk is megnő, ami a gyomornak sem jó.
Milyen következményei lehetnek, ha rosszul mosunk fogat?

Két különböző betegségtípusra oszthatjuk fel a fogorvosi problémákat: beszélhetünk
szuvasodásról és fogágy betegségekről.
Sajnos
kezdeti fázisban mindegyik
szinte panaszmentes. Az ilyen
tünetmentes elváltozások feltérképezése érdekében szoktuk
javasolni a rendszeres fogorvosi vizsgálatokat, hiszen így
megelőzhetőek a nagyobb gondok. Sokan a genetikára fogják
a problémákat, de ez elenyésző
részben igaz. Döntően mi vagyunk a felelősek azért az állapotért, ami a szánkban
uralkodik. Helyes szájápolással és rendszeres, félévente
történő kontrollal jó esél�lyel lesznek hosszú távon is egészségesek a
fogaink.
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Üzenet a Földnek

Szentkuty Nikolett

Zsákban hoznak tabletet

R

ovatunkban gyakran foglalkozunk olyan új kezdeményezésekkel és vállalkozásokkal, amelyek a környezettudatosság jegyében működnek. Ezúttal Tóth András és húga, Kata projektjét mutatjuk be. A közgazdászként
végzett, azóta azonban főként fotósként dolgozó András, és grafikus húga
használt kávészsákokat hasznosítanak újra, hogy a legkülönfélébb termékeket készítsék el belőlük. A Presso design-ról Kata mesélt nekünk.
Honnan jött az ötlet?

Az ötlet a bátyámé, aki 2011ben, Rómában bukkant néhány szép kávészsákra. Egy
kávézóban árulták őket, neki
pedig nagyon megtetszettek.
Végül zsákokkal telepakolt
bőrönddel érkezett haza, bár
ekkor még fogalma sem volt,
hogy mi lesz belőlük. Aztán
egyszer csak beugrott: csináljunk belőlük táskákat!
Nem klasszikus textíliáról van
szó. Mi más készülhet még belőlük?

A lehetőségek tárháza végtelen, bár tény, hogy díszzsebkendőt nem ebből csinálnék.
Érdemes figyelembe venni
az anyag karakterét, felhasználni a jellegzetes tulajdonságait. Nagy pazarlás
a szemétbe dobni őket, hiszen ezek a zsákok tartósak
és bírják a strapát. Így adta
magát az ötlet, hogy táskák
és tokok formájában adjunk
nekik új életet. Viszonylag
rövid időn belül jelentősebb
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mennyiségben kezdtük el
gyártani a termékeinket, és
mivel mindkettőnk számára
fontos a környezettudatosság, nagyon jó érzés, hogy
olyasmit hasznosítunk újra,
ami egyébként a szemétbe
kerülne.
Kizárólag ezeket a zsákokat
használjátok, vagy kombináljátok őket valamilyen más újrafelhasználható anyaggal is?

Főként bőrrel egészítjük ki a
táskáinkat, mert ez nagyon jól
passzol a kávé rusztikusságához, de itt inkább az esztétika
volt a fő szempont.
Hogyan zajlik az újrahasznosítás és maga a munkafolyamat?

A zsákok története a termőföldeken kezdődik. Eredeti rendeltetésük szerint a földekről
a pörkölőüzemekbe szállítandó, még zöld kávébabok tárolására szolgálnak. Ezért nincs
kávéillata a zsákoknak, mert
azt a jellegzetes aromát, amit
mindannyian jól ismerünk,

csak a pörkölés után nyerik el
a kávészemek - ezt egyébként
sokszor elmeséljük a különböző vásárokon is azoknak, akik
kávéillatot várva szaglásszák a
táskákat. Az üzemekben aztán
felhasítják őket, és onnantól
kezdve hulladéknak számítanak. Számunkra azonban csak
itt kezdődik a történet. A bátyám szokta kiválogatni a legjobb feliratokkal és mintával
"díszített" zsákokat, amiket aztán újrahasznosítunk. Érdekes,
hogy a jutára nyomott sablon
funkciója szerint csak információt közvetít, nem kell, hogy
jól nézzen ki, mégis meglepően
esztétikus végeredményt ad a
rusztikus anyag és a rászitázott
feliratok, motívumok párosítása. Ha megvannak a zsákok
- vagy akár azelőtt - én megtervezem a terméket. Először
Andris elmondja, hogy milyen
táskára, tokra lenne szükség,
mivel bővítsük a kollekciót. Én
megrajzolom, ő pedig elmondja, hogy az adott csat vagy az
elképzelt záródás miért nem

lesz jó. Aztán újrarajzolom, ő
megint véleményezi, és az ös�szecsapás végén megszületik
a kész terv. Közben kiválasztjuk hozzá a megfelelő bőrt és a
bélést, aztán mindez az információ és nyersanyag egy varróüzembe kerül, ahol elkészül
a végeredmény, ami végül eljut
a webshopba vagy a viszonteladókhoz.
Megrendelésre is tudtok ilyen
táskákat készíteni, vagy külön
kollekciótok van, fix sablonokkal?

Van egy alapvető kollekciónk,
ami bár folyamatosan bővül, egyedi darabokkal nem
szoktuk kiegészíteni, a sablonok gyártásának költsége miatt ez nem is igazán érné meg.

A kollekció jelenleg női és
laptop táskákból, különböző
méretű tablet – és telefontokokból, díszpárnákból, kötényekből és kávészsák-borítású
füzetekből áll. A minták esetében vagy az eredeti nyomatot használjuk, vagy a zsák
üres felületeire szitázunk általunk tervezett motívumokat.
Egy bizonyos darabszám után
persze nyitottak vagyunk az
egyedi kérésekre is.

Mennyire tartósak ezek a
termékek?

Az enyém évek óta megvan,
és még jó állapotban van,
most is használom. A kezdetekkor ez még számunkra is
kérdés volt, de ma már szerencsére a saját tapasztalatainkat is el tudjuk mondani,
hiszen mi is régóta ezeket a
táskákat használjuk.
HIRDETÉS

Legújabb fejlesztésű IPL készülékünk a test és női arc tartós
szőrtelenítésére nyújt ideális megoldást.
Mi a technológia lényege?
Az otthoni használatra tervezett, legmodernebb IPL (villanófényes)
technológiával ellátott i-Light Prestige készülékkel gyors, fájdalommentes és
hosszantartó szőrmentes (akár 12 hónap) állapotot érhetünk el. *
- Gyors és fájdalommentes
- Tartós eredmény akár 3 használat után*
- Biztonságos és hatékony

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

telenítés
Tartós szőr
egyszerűen

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

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Játsszon velünk és nyerjen!
1

2

3
Ha Ön 2015. november 1. és 30. 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
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. november 30-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. december 8., délelőtt 10 óra, helyszíne a Szimpatika szerkesztőség
(1116 Budapest, Sztregova utca 1.)
Október havi számunk kvízkérdéseinek helyes megfejtései:
1.: a) 2.: a) 3.: c) 4.: c) 5.: b)
A játékos a kvízben történő részvétellel feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Szimpatika magazinban és a nyereményjátékot közzétevő weboldalon
nyilvánosságra hozzuk.
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Hány
napot töltött Hollandiában Róbert felesége?

a) 216
Karikázza be
b) 5
a helyes
c) 14
válasz
Meddig
volt Hajdú Lajos kórházban?

a) négy hónapig
b) két hétig
c) öt percig

betűjelét!

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

Mi
 puhítja fel a fogzománcot?
a) savas étel
b) lúgos étel
c) cukros étel

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

Mit
 csinált a szomszéd néni a bombával?
a) hatástalanította
b) elvitte a múzeumba
c) adott neki hurkamaradékot

Telefon*: .....................................................................
E-mail: .........................................................................

Mit
 tanulna Zsófi?
a) informatikát
b) organikus építészetet
c) halbiológiát

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

Mit
 olvasott legszívesebben az e havi számban?
..........................................................................................................

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

A szeptemberi kvízjátékunk nyertesei:
• Borbás Sándorné, Andornaktálya
Korona Gyógyszertár, Eger
• Huszár Istvánné, Tiszaújváros
Arany Sas Patika, Tiszaújváros
• Németh Zsuzsanna, Budapest
Phönix Gyógyszertár, Budapest
•P
 inczés Ferenc, Debrecen
Holló Patika, Debrecen
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló
wellnesshétvége a móri Hétkúti Wellness Hotel
és Lovaspark felajánlásával.

• Fekete Mária, Biharkeresztes
Remedium Gyógyszertár, Biharkeresztes
• Iván Péter, Szentes
Menta Gyógyszertár, Szentes
Nyereményük: egy-egy komplex szűrővizsgálat
a VitaHelp Egészségközpont felajánlásával.

teseket
Gratulálunk, a nyer jük!
telefonon értesít

ya
kosaink figyelmét, hog
Felhívjuk kedves játé
jelenlétében,
yző
jeg
köz
ása
sol
nyertesek sor
alapján csökkenő
a nyeremények értéke ténik!
sorrendben tör
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IMMUNRENDSZER

támogatására

GRAPEFRUIT
MAG KIVONAT

ajánlásával

VALÓDI grapefruitból
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